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 الكوفة مدرسة

 

الرحيـ الرحمف ا بسـ  

 ًقذيةان

 وسيئات أنفسنا شرور مف با ونعوذ ونستغفره، ونستعينو، نحمده ، الحمد
 .لو ىادي فبل يضمؿ ومف لو، مضؿ فبل ا ييد مف أعمالنا،

 وأد ى الرسالة، بم غ ورسولو، عبده امحمد أف   وأشيد ا، إال إلو ال أفْ  وأشيد
 آلو وعمى عميو ا صم ى الجياد، حؽ ا في وجاىد األمُّة، ونصح األمانة،

 .الديف يوـ إلى بإحساف تبعيـ ومف وأصحابو،
 شؤوف مف شأف كؿ في وطاعتو لعبادتو إال اإلنساف خمؽ ما  ا فإف  : وبعد

 الحياة مناحي لكؿ شامؿ ديف فاإلسبلـ ،وأخبلؽ ومعاممة وعبادة عقيدة مف حياتو،
ْنَس ِإال  ِلَيْعُبُدوِف { ]الذاريات:  وجوانبيا،  .[ٙ٘قاؿ تعالى }َوَما َخَمْقُت اْلِجف  َواإْلِ

 ما لئلنساف يشرع أفْ  عمى وحده القادر ىو فيو ما بكؿ   الكوف خالؽ فإف   وىكذا
 المناسب، مكانيا في األمور يضع الذي الحكيـ وىو خمؽ، بما العميـ فيو يصمحو،

 .يطيقوف ال ما يكمفيـ فبل بخمقو الرحيـ وىو
ف   تعالى، ا منيج اتباع في السعادة فإف   ولذلؾ  مف آخر منيج أي اتباع وا 

 َيِضؿُّ  َفبَل  ُىَدايَ  ات َبعَ  َفَمفِ } تعالى قاؿ واآلخرة، الدنيا في بعينو الشقاء ىو البشر صنع
 اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ  َوَنْحُشُرهُ  اَضْنكً  َمِعيَشةً  َلوُ  َفِإف   ِذْكِري َعفْ  َأْعَرَض  َوَمفْ ( ٖٕٔ) َيْشَقى َواَل 

 .[ٕٗٔ ،ٖٕٔ: طو{ ]َأْعَمى
 وشقاء، وتمزؽ ضياع مف اليوـ البشرية تعانيو ما بأف   يقيف عمى فإننا ولذلؾ

 في إال المنشودة السعادة تجد لف وأنيا تعالى، ا منيج عف بعدىا بسبب ىو إنما
 .تعالى ا منيج
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 الكوفة مدرسة

 الكريـ، كتابو في المنيج ىذا ليـ بي ف أفْ  بالناس تعالى ا رحمة مف كاف ولقد
 الخالدة المعجزة ليبقى عمييا ومف األرض ا يرث حتى والتحريؼ التبديؿ مف وحفظو
 .األياـ مر   عمى

 الذ ْكرَ  ِإَلْيؾَ  َوَأْنَزْلَنا} تعالى فقاؿ الكتاب، ىذا بتبييف  نبيو تعالى ا أمر وقد
 .[ٗٗ: النحؿ{ ]َيتََفك ُروفَ  َوَلَعم ُيـْ  ِإَلْيِيـْ  ُنز ؿَ  َما ِلمن اسِ  ِلتَُبي فَ 

 ىَوُىدً  ِفيوِ  اْخَتَمُفوا ال ِذي َلُيـُ  ِلتَُبي فَ  ِإال   اْلِكَتابَ  َعَمْيؾَ  َأْنَزْلَنا َوَما} تعالى وقاؿ
 .[ٗٙ: النحؿ{ ]ُيْؤِمُنوفَ  ِلَقْوـٍ  َوَرْحَمةً 

 لمطمقو ومقيدة لو، ومبي نة ومفسر ة الكريـ لمقرآف شارحة النبوية السنة فإف   وىكذا
 الكريـ القرآف عمييا ينّص  لـ اجد كثيرة اأمور  السنة في إف   بؿ لعامو، ومخصصة

 .فبينتيا السنة وجاءت
 ا أمر ولذلؾ اآلخر، دوف بأحدىما األخذ األحواؿ مف بحاؿ يصح فبل ولذلؾ

 النبي باتباع ، { َفاْنَتُيوا َعْنوُ  َنَياُكـْ  َوَما َفُخُذوهُ  الر ُسوؿُ  آتَاُكـُ  َوَما} تعالى فقاؿ
 .[ٚ: الحشر]

      [ٓٛ: النساء{ ]الم وَ  َأَطاعَ  َفَقدْ  الر ُسوؿَ  ُيِطعِ  َمفْ } تعالى وقاؿ
 َأوْ  ِفْتَنةٌ  ُتِصيَبُيـْ  َأفْ  َأْمِرهِ  َعفْ  ُيَخاِلُفوفَ  ال ِذيفَ  َفْمَيْحَذرِ } فقاؿ مخالفتو، مف وحذ ر

 .[ٖٙ: النور{ ]َأِليـٌ  َعَذابٌ  ُيِصيَبُيـْ 
 وقد والمؤامرات، المكائد مف طويمة لسمسمة أيامو أوؿ منذ الديف ىذا تعرض وقد
 التي الدرجة بنفس ُتحفظ لـ ألنيا ،غيرىا مف أكثر السنُّة عمى المحاوالت ىذه ترك زت
 بما وتحريفيا فييا والدس السن ة مف النيؿ عمى محاوالتيـ فانصبت القرآف، بيا ُحفظ
 .المفسديف أىواء مع يتبلئـ

 عمؽ ما كؿ مف نقية  النبي سنة حفظوا رجاال الديف ليذا يسر  ا ولكف
 .شوائب مف بيا
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 الكوفة مدرسة

 في نوعو مف افريد ااىتمام  ا رسوؿ بحديث  الصحابة اىتماـ كاف فمقد
 صدور في وصفاتو وتقريراتو وأفعالو،  أقوالو واستقرت بأسره، البشري التاريخ

 .والمقؿ المكثر منيـ وكاف كتبيـ، في بعضيا استقر كما ، الصحابة
 التي القوى لتحطيـ العربية الجزيرة خارج االسبلمية الجيوش توجيت وعندما

 تحريؼ أو تشويو دوف االسبلـ ولتبميغيـ ا، ديف في دخوليـ وبيف الناس بيف تحوؿ
 آالؼ الجيوش ىذه مع خرج يريدونيا، التي العقيدة اختيار في اأحرار  ذلؾ بعد ليكونوا
 تمؾ أىؿ مف آمف لمف ومعمميف تعالى، ا سبيؿ في مجاىديف  الصحابة مف

 وتعميمو االسبلـ، تبميغ في بواجبيـ لمقياـ  الصحابة كبار بعض بيـ ولحؽ الببلد،
 وقضاة كوالة ،الخميفة قبؿ مف رسمييف مبعوثيف بعضيـ وكاف الجدد، لممسمميف
 آخر إلى فييا فيستقروف الببلد، ىذه في المقاـ ليـ يطيب منيـ كثير وكاف ومعمميف،
 .حياتيـ

 في المرجع كانوا والتابعيف، الصحابة مف مجموعة مدينة كؿ في تشكمت وىكذا
 سنة مف يحفظونو وبما تعالى، ا كتاب في بما يعالجونيا أمور، مف يشكؿ ما كؿ

 . النبي
 غيرىا عف تميزىا لمحات المدارس ىذه مف مدرسة لكؿ أصبح الزمف مرور ومع

 .وتمحيصيا السنة نشر في
 لتكوف ُأسست فالكوفة ،الكوفة مدينة العممية المراكز ىذه أىـ مف كاف ولقد

 .فارس ببلد إلى االسبلمية لمجيوش امنطمق
 العمماء بعض ذكر وقد حصره، يصعب الصحابة مف كبير عدد نزليا والكوفة

 ا وعبد طالب، أبي بف عمي: منيـ الكوفة، نزؿ ممف الصحابة مف( ٓٓ٘ٔ) أسماء
 وحذيفة وقاص، أبي بف وسعد عازب، بف والبراء األشعري، موسى وأبو مسعود، بف
 ا عبد بف وجرير الفارسي، وسمماف ياسر، بف وعمار شعبة، بف والمغيرة اليماف، بف

 .اجميع  بشير بف والنعماف األرت، بف وخباب البجمي،
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 الكوفة مدرسة

 بف عمقمة: منيـ التابعيف، وأتباع التابعيف أئمة مف كبير عدد بيا كاف والكوفة
 النخعي، يزيد بف واألسود السمماني، وعبيدة األجدع، بف ومسروؽ النخعي، قيس

براىيـ  وأبو المعتمر، بف ومنصور واألعمش، والشعبي، جبير، بف وسعيد النخعي، وا 
 .الجراح بف ووكيع عيينة، بف وسفياف الثوري، وسفياف حنيفة،

 القرف منتصؼ( ىػٖٓ٘) حوالي إلى الكوفة في الحديث مدرسة امتدت وقد
 .اليجري الرابع

 ونشره، الشريؼ الحديث خدمة في المدرسة ىذه دور أبي ف أفْ  أحببت فقد ولذلؾ
 .المجاؿ ىذا في وآراء جيود مف لعممائيا وما

 :وخاتمة أبواب ثبلثة إلى البحث ىذا قسمت وقد
 :فصالن وفيو فييا، والمذىبية العممية والحركة الكوفة، تاريخ: األول الباب
 :مباحث خمسة وفيو الكوفة، تاريخ: األول الفصل 

 .وتسميتيا وسبب نشأتيا،: األوؿ المبحث 
 .وأىميا الكوفة فضؿ في ُيذكر ما: الثاني المبحث 
 .اإلسبلمية الفتوحات في أثرىا: الثالث المبحث 
 .فييا والعمرانية االجتماعية الحالة: الرابع المبحث 
 .فييا السياسية الحالة: الخامس المبحث 

 

 :مباحث أربعة وفيو فييا، والمذىبية العممية الحركة: الثاني الفصل 
 .وعمومو القرآف: األوؿ المبحث 
 .وأصولو الفقو: الثاني المبحث 
 .العقائدية المذاىب: الثالث المبحث 
 .وعموميا العربية: الرابع المبحث 
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 الثاني البابيف لو خصصت وقد الرسالة، ىذه موضوع فيو وعمومو الحديث وأما
 .والثالث
 

 ستة وفيو الشريف، الحديث خدمة في وجيودىم الكوفيون: الثاني الباب
 :فصول

 :مبحثان وفيو الكوفة، نزلوا الذين الصحابة: األول الفصل 
 العجمي وأف الكوفة، نزلوا الذيف الصحابة عدد فيو ذكرت: األوؿ المبحث 

 .مطوؿ غير بشكؿٍ  مشاىيرىـ مف لعشرة وترجمت صحابي،( ٓٓ٘ٔ) منيـ ذكر
 عمييـ، عثرت الذيف الكوفييف الصحابة أسماء فيو ذكرت: الثاني المبحث 

 ورتبتيـ عمييا، عثرت التي والمخطوطة المطبوعة الصحابة كتب لكؿ استعراضي بعد
 أصحاب مف لو أخرج ومف منيـ، واحد كؿ أحاديث عدد وذكرت المعجـ، حروؼ عمى
 في ذكره ومف خاص، بوجو الستة واألصوؿ عاـ، بوجو ودواوينو الحديث كتب

 .المزيد أراد مف إلييا ليرجع ترجمتو ومكاف ُوجدت، إف وفاتو وسنة الكوفييف،
 

 :مبحثان وفيو الكوفة، حّفاظ: الثاني الفصل 
 التابعيف، مف الحفاظ مشاىير مف لعشرة فيو ترجمت: األوؿ المبحث 

 .التابعيف أتباع حفاظ مشاىير مف وعشرة
 الطبقات عمى ورتبتيـ الكوفييف، الحفاظ كؿ فيو ذكرت: الثاني المبحث 

 ولتيسير والمتأخريف، المتقدميف معرفة وألسيؿ طبقة، بعد طبقة متابعتيـ لمقاريء ألتيح
 .اوفتور  انشاط الكوفة في الرواية سير حركة متابعة

 عمى المبحث ىذا نياية في ذلؾ بعد رتبتيـ منيـ أي استخراج ولسيولة
 أشير حافظ لكؿ ذكرت وقد منيـ، كؿ ترجمة فييا التي الصفحة رقـ وذكرت األحرؼ،
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 مف ودرجتو الحديث، رواية في وبمنيجو بو اتأثر  تبلميذه وأكثر بيـ، تأثر الذيف شيوخو
 .ترجمتو ومراجع وفاتو، وسنة بالحديث، عبلقة لو ما وبعض والتعديؿ، الجرح حيث

 

 وفيو الكوفة، في والضعيفة الصحيحة األسانيد: الثالث الفصل               
 :ومبحثان مقدمة،

 ىو اإلسناد عف فتش مف أوؿ وأف وتاريخو، السند، أىمية المقدمة في ذكرت
 أصح في قيؿ ما وذكرت ، عثماف مقتؿ فتنة بعد وذلؾ الكوفي، الشعبي عامر

 .وأوىاىا الكوفية األسانيد
 استخرجتيا وقد الكوفة، في الصحيحة لؤلسانيد وجعمتو: األوؿ المبحث 

 رجاؿ كاف إذا األحياف، بعض في غيرىا مف أو األحياف، غالب في الصحيحيف مف
 األسانيد استيعاب إمكانية لعدـ ذلؾ عمى أزد ولـ الصحيحيف، رجاؿ مرتبة في السند

 عمى ورتبتيـ الصحابة، عمى األسانيد رتبت وقد البحث، ىذا في كميا الصحيحة
 .الكوفة أىؿ مف -الصحابي فيو بما - كمو السند يكوف أفْ  واشترطت المعجـ، حروؼ

 واستخرجت الكوفة، في الضعيفة لؤلسانيد وخصصتو: الثاني المبحث 
 األسانيد رتبت كما ذلؾ رتبت وقد ماجو، ابف سنف ومف أحمد، اإلماـ مسند مف ذلؾ

 .الصحيحة
 

 .الكوفة في السنة تدوين: الرابع الفصل 
 األحاديث بيف التوفيؽ في العمماء وأراء السنة، تدويف تاريخ فيو ذكرت وقد
 وبينت بالنسخ، القائميف قوؿ ورجحت المجيزة، واألحاديث الحديث، كتابة مف المانعة
 .األمر أوؿ النيي إلى دعت التي األسباب

 في ثـ عنيـ، ا رضي الصحابة عصر في السنة تدويف تاريخ عف وتكممت
 .التابعيف عصر بعد ثـ التابعيف، عصر
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 لكؿ وما الكوفة، أىؿ مف وعمومو الحديث في المصنفيف ذلؾ بعد ذكرت ثـ
 .المعجـ حروؼ عمى ورتبتيـ المجاؿ، ىذا في التصانيؼ مف منيـ واحدٍ 

 

لييا، الكوفة من الرحمة: الخامس الفصل   :ومبحثان تمييد، وفيو وا 
 .الراحميف وأصناؼ وآدابيا، وأىدافيا، الرحمة، تاريخ التمييد في ذكرت

 غيرىا، إلى الكوفة مف الراحميف أسماء فيو وذكرت: األوؿ المبحث 
 حروؼ عمى مدينة كؿ إلى الراحميف ورتبت إلييا، رحموا التي المدف عمى ورتبتيـ
 أمكنني ما وجدتيا التي الفوائد بعض إلى األسماء مف كثير عند أشير وكنت المعجـ،
 .الحديث طمب في يرحؿ لـ المحدثيف مف أحدا نجد أف النادر مف أف وبينت ذلؾ،

 الببلد مختمؼ مف الكوفة إلى الراحميف فيو ذكرت: الثاني المبحث 
 .الكوفة مف الراحميف رتبت كما ورتبتيـ االسبلمية،

 

 .الكوفة في الحديث مصطمح: السادس الفصل 
 مف مسألة ثبلثيف عمى يزيد فيما الكوفييف آراء الفصؿ ىذا في ذكرت وقد

 كتب في آراء فييا ليـ وجدت التي المسائؿ كؿ وىي الحديث، مصطمح مسائؿ
 الحديثة الكتب وأكثر القديمة، المصطمح كتب كؿ عمى االطبلع بعد وذلؾ المصطمح،

 .العمـ ىذا في
 مف غيرىـ آلراء مخالفتيا أو موافقتيا ومدى الكوفييف، آراء أذكر كنت وقد
 أمكنني ما بينيا الترجيح ثـ األدلة، ىذه ومناقشة فريؽ، كؿ بو استدؿ وما العمماء،

 .ذلؾ
 

و ما: الثالث الباب  : فصول ثالثة وفيو نقد، من الكوفة لمدرسة ُوجِّ
 :مبحثان وفيو الكوفة، في الوضع: األول الفصل 
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 وأصناؼ بدأ، ومتى الوضع، تعريؼ فيو ذكرت: األوؿ المبحث 
 واقع مف األمثمة لذلؾ وسقت الوضع، حركة مقاومة في العمماء وجيود الوّضاعيف،

 .الكوفة في الوضع
 الكوفييف، مف بالوضع اتيموا مف أسماء فيو ذكرت: الثاني المبحث 

 مف بو اتيـ ما بعض أحيانا أذكر وكنت منيـ، شخص كؿ في العمماء آراء وذكرت
 .أحاديث
 .الوضع بكثرة الكوفييف اتيموا الذيف بمناقشة الفصؿ ىذا ختمت ثـ
 

 :مبحثان وفيو التدليس،: الثاني الفصل 
 المدلسيف، وأصناؼ وحكمو، وأقسامو، تعريفو، فيو ذكرت: األوؿ المبحث 

 البمداف ذكرت ثـ الكوفة، في التدليس واقع مف كمو ذلؾ عمى األمثمة تكوف أفْ  وحاولت
 .بالتدليس اشتيرت التي

 عمى ورتبتيـ الكوفة، أىؿ مف المدلسيف أسماء فيو ذكرت: الثاني المبحث 
 .ومراتبيـ المدلسيف طبقات

 .الفصؿ ىذا نتيجة عف موجزة بكممة ذلؾ وختمت
 

 : مبحثان وفيو االرسال،: الثالث الفصل 
 في اآلراء وناقشت وحكمو، االرساؿ، تعريؼ فيو ذكرت: األوؿ المبحث 

 .بشروط مقبوؿ وأنو المرسؿ، حكـ في الشافعي إليو ذىب ما ورجحت ذلؾ،
 العمماء آراء وذكرت الخفي، المرسؿ وعف الصحابي، مرسؿ عف كذلؾ وتكممت

 .الكوفييف مرسبلت في
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 حروؼ عمى مرت بيف الكوفة أىؿ مف المرِسميف فيو ذكرت: الثاني المبحث 
 عنو يرسؿ كاف مف وذكرت المرِسميف، مف بعدىـ ومف التابعيف فييـ وأوردت المعجـ،

 .منيـ واحد كؿ
 ثـ موجز، بشكؿٍ  البحث ىذا نتائج أىـ بعض ذكرت الرسالة ىذه ختاـ وفي

 منيا أخذت التي والمراجع النبوية، واألحاديث القرآنية، لآليات بفيارس ذلؾ أتبعت
 .كمو لمبحث تفصيمي بفيرس كمو ذلؾ وختمت الرسالة، ليذه العممية المادة

 مف ناحية كؿ في المراجع أقدـ إلى الرجوع كميا الرسالة ىذه في التزمت وقد
 المعمومات ألف آخرىا، إلى أوليا مف المراجع ىذه مف كثيرا قرأت وقد البحث، نواحي
 فكانت البحث، ىذا نواحي مف ناحية أي في قبؿ مف ُتجمع لـ المدرسة بيذه المتعمقة
 .لمغاية صعبة العممية المادة جمع مرحمة

 مراجع لو منيا فصؿ كؿ أف   وفصوليا الرسالة أبواب مف ُيبلحظ أنو كما
 المراجع دائما أذكر كنت وقد البحث، ىذا صعوبة في أيضا ذلؾ ساىـ وقد مستقمة،
 األحاديث مف الرسالة ىذه في ورد ما خّرجت أنني كما أوردتيا، مسألة لكؿ الكافية
 .الشريفة

 قوي ما اآلراء ىذه مف وأرجح األدلة، ىذه وأناقش وأدلتيا األقواؿ أورد كنت وقد
 .دليمو

فْ  ا، مف فضؿ فذلؾ فيو، ُوفقت قد أكف فإف جيدي، ىو فيذا ،وبعد  تكف وا 
 ،الكماؿ أد عي وال وسعي، في ما وقد مت جيدي، بذلت قد أنني فعذري األخرى
 .وحده  فالكماؿ

 الفضؿ وذا حقو، الحؽ صاحب أوفي أف إال المقدمة ىذه ختاـ في يسعني وال
 كمية في الحديث قسـ رئيس العبل، أبو عمي العبل أبو الدكتور الجميؿ أستاذي فضمو،
 كثرة رغـ كريـ، وتوجيو وتسديد، وعناية كبير، جيدٍ  مف لي قدمو لما الديف، أصوؿ
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 يبارؾ وأف الجزاء، خير عني يجزيو أف  ا إلى ألضرع وأني ومسؤولياتو، أعمالو
 .بو النفع يديـ وأفْ  وقتو في لو

 .الكريـ لوجيو خالصا ىذا عممي يجعؿ أف  ا أسأؿ كما
 .العالميف رب  الحمد أف دعوانا وآخر

  



 

 
 

-02- 
 

 الكوفة مدرسة

 

 انجبة األول

 تبريخ انكىفة، وانحزكة انعهًية وانًذهجية فيهب

 

 وفيو فصالن:
 الفصل األول: تاريخ الكوفة.

 الفصل الثاني: الحركة العممية والمذىبية فييا.
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 انفصم األول

 تبريخ انكىفة

 

 وفيو خمسة مباحث:
 المبحث األول: نشأتيا، وسبب تسميتيا.

 المبحث الثاني: ما يذكر في فضل الكوفة وأىميا.
 المبحث الثالث: أثرىا في الفتوحات االسالمية.

 المبحث الرابع: الحالة االجتماعية والعمرانية فييا.
 .المبحث الخامس: الحالة السياسية فييا
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 َشأتهب، وسجت تسًيتهب: انًجحث األول

 :نشأتيا -0
 الخطاب بف عمر المؤمنيف أمير مف بأمرٍ   وقاص أبي بف سعد الكوفة أنشأ

 سنة: وقيؿ ىػ،ٛٔ سنة أسست: وقيؿ. (0)المؤرخيف أكثر ذكر كما ىػ،ٚٔ سنة 
 .(2)ىػٜٔ

 أصحابو، (3)استوخميا المدائف وقاص أبي بف سعد فتح لما أنو إنشائيا وسبب
 دجمة، مف لقربيـ البؽ وآذاىـ وغبارىا، ذبابيا لكثرة ،أبدانيـ وضعفت ألوانيـ، وتغي رت
 ال العرب إف  : يقوؿ عمر إليو فكتب بذلؾ، يخبره عمر إلى وقاص أبي بف سعد فكتب

 وعميؾ بحرا، وبينيـ بيني تجعؿ فبل والبعير، الشاة أصمح ما إال البمداف مف يصمحيا
 .(4)بالريؼ

 يرتاداف - الجيش رائدي وكانا - وحذيفة سمماف ابعث أف: سعد إلى عمر فبعث
 وسمماف، حذيفة سعد فبعث جسر، وال بحر فيو وبينكـ بيني ليس بحريا، بريا منزال
 شرقي حذيفة وسار الكوفة، أتى حتى شيئا يرضى ال الفرات، غربي في سمماف فسار
 دير: ثبلث ديرات وفييا البقعة، فأعجبتيما الكوفة أتى حتى شيئا، يرضى ال الفرات
 ووجداىا ذلؾ، خبلؿ (5)وأخصاص سمسمة، ودير عمرو، أـ ودير النعماف، بنت حرقة
-الحجاز في تنبت التي النباتات وىي - والشقائؽ والقيصوـ والشيح األقحواف، تُنبت

                                                           

 .ٓٔٔ/ٕ خمدوف ابف وتاريخ ،ٜٕ٘/ٕ والكامؿ ،ٜٓٗ/ٗ ومعجـ البمداف ،ٕٗ/ٗ الطبري تاريخ (ٔ)

 .ٜٓٗ/ٗ البمداف ومعجـ ب،ٔٙ والعمؿ التاريخ( ٕ)

 .ٕ٘ٙ المنير المصباح. السكف في موافقة غير وجدىا: استوخميا( ٖ)

 .ٓٔٔ/ٕخمدوف ابف وتاريخ ،ٗٚ/ٚ والنياية والبداية ،ٜٓٗ/ٗالبمداف معجـ (ٗ)

 . ٔٚٔ المنير المصباح. القصب مف البيت وىو خص، جمع: أخصاص( ٘)
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 األرض ورب أظمت، وما السماء رب الميـ: منيما واحدٍ  كؿ وقاؿ فصميا، فنزال ،(0)
 وما والشياطيف جرت، وما والبحار ىوت، وما والنجوـ ذرت، وما والريح أقمت، وما

 رجعا ثـ ثبات، منزؿ واجعمو الكوفة، ىذه في لنا بارؾ أجنت، وما والخصاص أضمت،
 .(2)بالخبر سعد إلى

 وحذيفة سمماف يبعث بأف يأمره سعد إلى عمر فيو أرسؿ الذي الوقت وفي
 مكاف عف العراؽ يعرفوف ممف عنده مف يسأؿ  عمر بدأ مناسب، مكاف الختيار
 بالمساف، العرب وجوه مف العراؽ رأى مف عميو فأشار يريدىا، التي الصفات يجمع
 مصمحة عمى  حرصو مف وىذا ،(3)بذلؾ يأمره سعد إلى فكتب الكوفة، ظير وىو

حساسو الرعية  .األمانة بثقؿ وا 
 عمر، كتاب وقدـ الكوفة، عف الخبر وأخبراه سعد عمى وحذيفة سمماف قدـ فمما

 كما - ىػٚٔ سنة محـر في الكوفة في عسكر حتى المدائف مف بالمسمميف ارتحؿ
 فقدوا كانوا ما إلييـ وثاب أنفسيـ، القوـ عرؼ الدار بيـ واستقرت نزلوىا، فمما ،-ذكرنا
 .قوتيـ مف

 قبؿ المسجد فاختط لممسجد، مناسبا مكانا اختار الكوفة إلى سعد قدـ ما وأوؿ
 الجيات إلى المسجد مكاف مف فرمى الرمي، شديد راميا رجبل أمر ثـ آخر، شيء أي

 تمقاء لئلمارة بيتا وبنى ذلؾ، وراء منازليـ الناس بنى سيمو سقط فحيثما األربع،
 بيت بينيما وجعؿ ذراع،( ٕٓٓ) المسجد وبيف اإلمارة بيت بيف وكاف المسجد، محراب
 .(4)الماؿ

                                                           

 .ٖٔٗ/ٕ البمداف فتوح( ٔ)

 .ٔٔٔ/ٕ خمدوف ابف وتاريخ ،ٗٚ/ٚوالنياية والبداية ،ٜٕ٘/ٕالكامؿ( ٕ)

 .ٔٗ/ٗ الطبري تاريخ( ٖ)

 . ٘ٗ/ٗ الطبري تاريخ (ٗ)
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 الكوفة مدرسة

 لئبل بخندؽ المسجد صحف عمى وأعمموا ذراع،( ٕٓٓ) المسجد ظمة وكانت
 أربعة قبمتو وفي ،(0)مناىج خمسة الصحف مف الشماؿ في وجعؿ ببنياف، أحد يقتحمو
 عمى بناء الكوفة وكانت مناىج، ثبلثة غربيو وفي مناىج، ثبلثة شرقيو وجعؿ مناىج،

 ذلؾ بيف وما ذراعا، ثبلثوف يمييا وما ذراعا، أربعوف المناىج: الخطاب بف عمر أمر
 .(2)شيء ذلؾ دوف ليس أذرع، سبع واألزقة ذراعا، عشروف

 ببلد في االسبلمية لمفتوحات مركزا لتكوف أنشئت الكوفة أف واضحا يبدو وىكذا
 وألف الحجاز، عف بعيدة أصبحت الفتوحات إلييا وصمت التي المناطؽ ألف ،الفرس
 . ليـ مبلئمتيا لعدـ المدائف في تغيروا الجنود

 :أمراف الكوفة اختيار في روعي وقد
 األمراض وتصيبيـ يضعفوا ال لكي الحجاز، وبيف بينيا البيئة تشابو: األوؿ

 .البيئية المؤثرات مف وغيرىا
 في القيادة مركز وبيف الكوفة في الجيش بيف طبيعي فاصؿ يوجد أال: الثاني

 .المدينة
 

 :تسميتيا سبب -ٕ
 :يمي ما منيا نذكر كثيرة آراء وفيو
 لمرميمة وَكوفانا ُكوفانا رأيت: العرب قوؿ مف أخذا الستدارتيا، كوفة سميت -ٔ
 .المستديرة
 إذا الرمؿ تكوؼ: العرب قوؿ مف بيا، الناس الجتماع كوفة سميت: وقيؿ -ٕ
 .يجمعيـ أمر في أي كوفاف، في القوـ: ويقاؿ اجتمع،

                                                           

 .ٕٚٙالمنير المصباح. العريض الواضح الطريؽ وىو نيج، جمع: المناىج( ٔ)

 .ٗٚ/ٚوالنياية والبداية ،ٖٗ-ٕٗ/ٗالطبري تاريخ (ٕ)
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 لسكونيا واوا فييا الياء انقمبت األرض، مف القطعة وىي الكيؼ، مف: وقيؿ -ٖ
 .قبميا ما وانضماـ
 .كوفة تسمى حصباء تخالطيا رممة كؿ ألف: وقيؿ -ٗ
 .عمييا كالكفاؼ بيا يحيط ساتيدما جبؿ ألف: وقيؿ -٘
 .كوفاف: لو يقاؿ كاف وسطيا في صغير بجبؿ سميت: وقيؿ -ٙ

 أف قبؿ تسمى كانت ىكذا: وغيره الكسائي قاؿ كوفاف، أيضا الكوفة وتسمى
 .(0)الجند كوفة وتسمى تمصر،

  

                                                           

 ما ومعجـ ،ٜٓٗ/ٗالبمداف ومعجـ ،ٚٗٔ/٘ المغة مقاييس ومعجـ ،ٕٓٗ/ٙ العروس تاج (ٔ)
 .ٓٗٔٔ/ٗ والمواضع البمداف أسماء مف استعجـ
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 يب يذكز في فضم انكىفة وأهههب: انًجحث انثبَي

 موضوعة أحاديث ذلؾ في ويرووف كثيرة، فضائؿ لمكوفة أف   الشيعة مف الغبلة يد عي
 وليس بالوحي إال تعرؼ وال معرفتيا، في لمعقؿ مجاؿ ال أشياء ويد عوف ليا، أصؿ ال
 مف كثير في المزعومة الفضائؿ ىذه ورود لوال لذلؾ التعرض أود أكف ولـ أصؿ، ليا

 .منيا طرفا أذكر ولكنني تحصى، ال جدا كثيرة وىي عمييا لمرد ذكرىا فأحببت الكتب،
 ال موضوع حديث وىو ،(0)االسبلـ فسطاط الكوفة: قاؿ  النبي أف   يزعموف

 . لو أصؿ
 عشرا تعدالف فيو ركعتيف وأف   األربعة، المساجد مف الكوفة مسجد أف   ويزعموف

 وقد ، إبراىيـ صم ى الخامسة األسطوانة وعند التنور، فار زاويتو وفي سواه، فيما
 ىمؾ وفيو واليقطيف، والشجرة موسى، عصا وفيو وصي، وألؼ نبي ألؼ فيو صمى
 عمييـ ليس ألفا سبعوف القيامة يوـ منو ويحشر ، نوح مصمى وفيو ويعوؽ، يغوث

 .(2)الجنة مف أعيف ثبلث وفيو الجنة، رياض مف روضة عمى ووسطو حساب،
 ميمـو آتاه وما الخضر، مناخ موضع وىو فيو، يخيط كاف إدريس أف ويزعموف

 .(3)عنو ا فّرج إال
 قبر وفييا درىـ، بألؼ والدرىـ صبلة، بألؼ بالكوفة الصبلة أف   ويزعموف

 وترؾ القبر، عذاب إسقاط تربتيا خواص مف وأف وصي،( ٓٓٙ)و نبيا،( ٖٓٚ)
 .(4)فييا لممدفوف ونكير منكر محاسبة

                                                           

 . ٕٕٗ/ٔ الموضوعة األحاديث في المصنوعة الآللىء( ٔ)

 .ٕٜٗ/ٗالبمداف ومعجـ ،ٜٖٓ/ٙ الواعظ( ٕ)

 .ٖٕٔ بطوطة ابف ورحمة ،ٖ٘ٔجبير ابف ورحمة ،ٕٓ٘العباد وأخبار الببلد آثار( ٖ)

 .ٜٖٓ/ٙ الواعظ( ٗ)
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 في ينزؿ إال يوـ مف ما وأنو الكوفة، أىؿ بالميدي الناس أسعد أف   ويزعموف
 .(0)الجنة بركة مف مثاقيؿ الفرات

 فضؿ في الشيعة غبلة يدعييا التي الفضائؿ مف وغيرىا األمور ىذه وكؿ
 .(2)ليا أصؿ وال وموضوعة مكذوبة الكوفة

 وبقربيا ، عمي ُقتؿ فييا التشيع، ميد الكوفة أف   يعدوف الشيعة أف ذلؾ وسبب
 مف القموب عميو ُجبمت ما إلى باإلضافة وترعرع، مذىبيـ نشأ وفييا الحسيف، قتؿ
 .بالمنشأ والشغؼ األوطاف حب

 

 :السنة أىل عند الكوفة أىل فضل في يذكر ما وأما
 أفاضؿ كالو الذي الثناء عاطر مف الكثير (3)طبقاتو في سعد ابف أورد فقد
 :الثناء ذلؾ مف طرؼ وىذا الكوفة، ألىؿ والتابعيف الصحابة
 أىؿ رأس إلى: فقاؿ الكوفة أىؿ إلى كتب الخطاب بف عمر أف روي 
 أىؿ: وقاؿ. الناس وجوه بالكوفة: وقاؿ. العرب رأس إلى: أخرى مرة وكتب االسبلـ،
 ويمدوف ثغورىـ، (4)يجزوف العرب، وجمجمة اإليماف، وكنز ا، رمح الكوفة

 .األمصار
 يضعو ورمحو ا وسيؼ اإليماف، وكنز االسبلـ، جمجمة الكوفة: عمي وقاؿ 

 .يشاء حيث ا
 االسبلـ وأىؿ االسبلـ، قبة الكوفة: الفارسي سمماف وقاؿ. 

                                                           

 .ٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .ٚٚٗالموضوعة األحاديث في المرفوعة األسرار( ٕ)

 .ٙ/ٔالكبرى الطبقات (ٖ)

 .يكفوف: يجزوف( ٗ)
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 أو ىنا ىا مف شيء أتاني إفْ  بو أرمي الذي سيمي أنتـ: عمر إلييـ وكتب 
 .نفسي عمى بو وآثرتكـ لكـ، وخرت مسعود، بف ا بعبد إليكـ بعثت قد ىنا، ىا

 ووزيرا، معمما ا وعبد أميرا، عمارا إليكـ بعثت أني: آخر كتاب في وقاؿ 
ني بيما، واقتدوا ليما، فاسمعوا ، ا رسوؿ أصحاب مف النجباء مف وىما  قد وا 
 وفض ؿ فأجازىـ، عمر، عمى الكوفة أىؿ مف وفد وقدـ. أثرة نفسي عمى ا بعبد آثرتكـ
ؿ: فقالوا الجائزة، في عمييـ الشاـ أىؿ وفد  أفْ  أجزعتـ: فقاؿ عمينا؟ الشاـ أىؿ أتفض 

 .-مسعود ابف أي - عبد أـ بابف آثرتكـ لقد شقتيـ، لبعد عميكـ الشاـ أىؿ فضمت
 القرية ىذه ُسرج مسعود ابف أصحاب: عمي وقاؿ. 
 مف( ٓٚ)و الشجرة، أصحاب مف( ٖٓٓ) الكوفة ىبط: النخعي إبراىيـ وقاؿ 

 .بدر أىؿ
 عندكـ مف إال العمـ يأتينا ما: الكوفة أىؿ مف لشخص عطاء وقاؿ. 
 قاؿ البصرة؟ أىؿ أو الكوفة أىؿ سعيد أبا يا: البصري لمحسف رجؿ وقاؿ :

 .بالبصرة وليست كميا، العرب بيوتات وبيا الكوفة، بأىؿ يبدأ عمر كاف
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 أثز انكىفة في انفتىحبت اإلساليية: انًجحث انثبنث

ذكرنا في ما مضى أف  الكوفة أنشئت لتكوف منطمقا لمفتوحات اإلسبلمية في ببلد 
الفرس، وذلؾ لقربيا مف تمؾ الببلد، وكانت أغمبية سكاف الكوفة في بادىء األمر مف 

الحاجة، كما قاؿ عمر فييـ: أنتـ  الجنود، وكانت الكوفة تمد غيرىا مف البمداف عند
، وقاؿ: جزى ا أىؿ (0)سيمي الذي أرمي بو إْف أتاني شيء مف ىا ىنا أو ىا ىنا

الكوفة خيرا يكفوف حوزتيـ، ويمدوف األمصار، وقد كاف لعمر أربعة آالؼ فرس في 
 .(2)الكوفة لمطوارىء

إذف فقد ُأسست الكوفة بيدؼ الجياد في سبيؿ ا، وتحطيـ كؿ قوة تحوؿ بيف 
 .الناس وبيف ديف ا 

 فيؿ أد ت الكوفة الميمة التي أسست مف أجميا؟
 ىذا بعض ما فعمتو الكوفة في ىذا المجاؿ: 

: حشد الفرس جيشا لمياجمة المسمميف بقيادة آخر مموكيـ (3)فتح حمواف .1
و  ، فمما إلييـ سعد ثبلثة آالؼ مجاىد بقيادة جرير بف عبد ا البجمي يزدجرد، فوج 

 .(4)التقى الجيشاف ىرب يزدجرد، فمحقو المسمموف حتى وصموا حمواف، فدخموىا صمحا

فتح األىواز ومناذر ونير تيرى: بقيادة عتبة بف غزواف بعدما أمده سعد بف  .2
 .(5)ىػٚٔأو  ٙٔأبي وقاص بجيش مف الكوفة سنة 

 
                                                           

 .ٖ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .ٕ٘/ٗ الطبري تاريخ( ٕ)

 .ٜٕٓ/ٕالبمداف معجـ. الجباؿ يمي مما السواد حدود آخر في مدينة: حمواف( ٖ)

 .ٔٚ/ٚوالنياية والبداية ،ٖٓٚ/ٕالبمداف فتوح( ٗ)

 .ٗٔٔ/ٔ اإلسبلمية والفتوحات ،ٕٛ/ٚوالنياية والبداية ،ٕٚ/ٗالطبري تاريخ( ٘)
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ح راميرمز وتستر: اشترؾ فييا الكوفيوف والبصريوف، وكاف ذلؾ سنة فت .3
 .(0)ىػٚٔ

ألنو لـ يكف لمفرس بعده اجتماع، وكاف  ،فتح نياوند: وكاف يسمى فتح الفتوح .4
، واستشيد بيا، وحمؿ الراية حذيفة بف اليماف  قائد المسمميف النعماف بف مقرف 

وقد خرج مف الكوفة بيذه المعركة ثمثا أىميا، وبقي الثمث لحفظ بمدىـ وديارىـ، وذلؾ 
. وقد ذكر الببلذري أف  نياوند كانت مف فتوح  (2)بأمر مف عمر بف الخطاب 

 ىػ.ٛٔ، وكاف ذلؾ سنة (3)الكوفة

فتح ىمذاف: وذلؾ في خبلفة عمر، زمف والية المغيرة، وكاف ىذا الفتح  .5
 .(4)ر بف عبد ا البجميبقيادة جري

فتح الري وقومس: فقد كتب عمر بف الخطاب إلى عمار بف ياسر وكاف         .6
يأمره أْف يبعث عروة بف زيد الطائي إلى الرّي في ثمانية آالؼ  -والي الكوفة  -

و إلى قومس، فطمب أىميا الصمح  ففعؿ، وافتتحيا عروة بف زيد عنوة، ثـ توج 
. ولـ تزؿ الري تنتقض وتفتح، (5)كاف ذلؾ بعد نياوند بشيريففصالحيـ بعد قتاؿ، و 

حتى كاف آخر مف فتحيا قرضة بف كعب األنصاري في والية أبي موسى األشعري 
 .(6)لعثماف، فاستقامت بعد ذلؾ

                                                           

 .ٗٔٔ/ٔاإلسبلمية والفتوحات ،٘ٛ/ٚوالنياية والبداية ،ٖٛ/ٗالطبري تاريخ (ٔ)

 .ٚٓٔ/ٚوالنياية والبداية ،ٖٔٚ/ٕالبمداف وفتوح ،ٕٗٔ/ٗالطبري تاريخ( ٕ)

 .ٖ٘ٚ/ٕالبمداف فتوح( ٖ)

 .ٖٓٛ/ٕالبمداف وفتوح ،ٚٗٔ/ٗالطبري تاريخ( ٗ)

 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٚوالنياية والبداية ،ٜٖٛ/ٕالبمداف وفتوح ،ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٗ الطبري تاريخ (٘)

 .ٜٖٔ/ٕالبمداف فتوح (ٙ)
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فتح قزويف وزنجاف: لما ولي المغيرة الكوفة ولى البراء بف عازب قزويف،  .7
ديو غزا الديمـ منيا، فسار البراء فقاتؿ أىؿ وأمره أف يسير إلييا، فإف فتحيا عمى ي

 .(0)قزويف، ثـ طمبوا الصمح فصالحيـ، وكذلؾ فعؿ أىؿ زنجاف

ىػ، ٕٕفتح جرجاف وطبرستاف: بقيادة سويد بف مقرف في خبلفة عمر سنة  .8
 .(2)ىػٖٕوقيؿ: في خبلفة عثماف سنة 

ومعو  فتح أذبيجاف: قدـ المغيرة بف شعبة واليا عمى الكوفة مف قبؿ عمر، .9
كتاب منو إلى حذيفة بف اليماف بوالية أذربيجاف، فأنفذه إليو، فسار حذيفة حتى أتى 

فقاتميـ قتاال شديدا في أياـ متعددة، ثـ طمبوا  -وىي أكبر مدف أذربيجاف  -أردبيؿ 
 .(3)الصمح فصالحيـ

في بمخ،  -آخر مموؾ الفرس  -فتح خراساف: التقى أىؿ الكوفة بيزدجرد  .11
يمة، وفتحت بمخ، وبعدىا فتحت خراساف كميا، وانتيى بذلؾ حكـ فيزموه شر ىز 

 .(4)األكاسرة

 .(5)ىػٕ٘فتح أرمينية: وذلؾ بقيادة سمماف بف ربيعة الباىمي سنة  .11

أكمؿ أىؿ الكوفة فتح السند زمف الحجاج، بقيادة محمد بف القاسـ الثقفي    .12
 .(6)ىػٜٛوذلؾ سنة  -وىو ابف عـ الحجاج  -

 .(7)والباب والجزيرة: دوف مشاركة مف غيرىـفتح الموصؿ  .13

                                                           

 .ٕٛٔ/ٔاإلسبلمية والفتوحات ،ٜٖ٘/ٕالبمداف فتوح( ٔ)

 .ٜٕٔ/ٔاإلسبلمية والفتوحات ،ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٗالطبري تاريخ( ٕ)

 .السابقاف المصدراف( ٖ)

 .ٕٚٔ/ٚوالنياية والبداية ،ٖٓٔ/ٔاإلسبلمية والفتوحات ،ٛٙٔ-ٙٙٔ/ٗالطبري تاريخ( ٗ)

 .ٗٗٔ/ٔاإلسبلمية والفتوحات ،ٕٚٗ/ٗالطبري تاريخ( ٘)

 .ٔ٘ٔ/ٔاإلسبلمية والفتوحات ،ٕٖٙ/٘ الطبري تاريخ( ٙ)

 .ٔٙٔ/ٗ الطبري تاريخ( ٚ)
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وقد شاركت الكوفة في فتوحات كثيرة، يضيؽ المقاـ عف ذكرىا جميعا، حتى 
إنيا تكاد ال تحصى، وقد ُفتح كثير مف ىذه البمداف عدة مرات، ومف أراد التوسع في 

 ذلؾ، فعميو بكتب التاريخ الموسعة، فذلؾ مكاف التفصيؿ واإلسياب.
نو كاف لمكوفة الدور األكبر في الفتوحات اإلسبلمية، فقد قامت وىكذا نجد أ

بدورىا خير قياـ، وأدت الغرض الذي مف أجمو أسست وبنيت، فيي معسكر لمجيوش 
اإلسبلمية الفاتحة، تنطمؽ منيا، وتعود إلييا فتستريح، وتتأىب لئلنطبلؽ مف جديد، 

 وخاصة إلى ببلد الفرس المتاخمة ليا.
أف أثرىا في الفتوحات اإلسبلمية قد بدأ يقؿ مع مرور الزمف، إال أننا نبلحظ 

والسبب في ذلؾ أف الكوفة لما أسست كانت الببلد المجاورة ليا غير إسبلمية، فكاف 
 طبيعيا أْف تكوف حركة الفتح المنطمقة مف الكوفة نشيطة جدا.

أما بعد ذلؾ فقد تغير األمر، فأصبحت ببلد فارس كميا داخمة تحت الحكـ 
اإلسبلمي، وأصبحت الببلد المجاورة لمكوفة مف ببلد فارس ببلدا إسبلمية، فكاف 
طبيعيا أْف يقؿ دورىا في الفتوحات اإلسبلمية، فقد أصبحت عمى خط الجياد الثاني، 

 بعد أْف كانت عمى خط الجياد األوؿ، وفرؽ كبير بيف الحالتيف.
 ،لفتوحات الكبيرة جداولكنيا عمى كؿ حاؿ كانت تساىـ وتشارؾ في الحمبلت وا

و إلى الروـ مف ببلد الشاـ، وكانت الشاـ وحدىا غير  كتمؾ الحمبلت التي كانت توج 
 قادرة عمى ذلؾ، فكانت تأتييا اإلمدادات مف الكوفة ومف كؿ بقاع اإلسبلـ.
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 في انكىفة انحبنة االجتًبعية وانعًزاَية: انًجحث انزاثع

أربعيف ألفا تقريبا، وىو عدد جيش سعد بف أبي كاف عدد سكاف الكوفة عند إنشائيا 
وقاص، أغمبيتيـ الساحقة مف العرب، ألنو لـ يكف قد دخؿ اإلسبلـ مف غير العرب 

 .(0)إال القميؿ، وكانت أغمبيتيـ مف أىؿ اليمف
وكاف تقسيـ الكوفة تقسيما قبميا، فمكؿ قبيمة مف قبائؿ العرب مكاٌف خاص بيا، 

 ت المناىج تسمى بأسماء القبائؿ.ومسجد خاص، ومقبرة، وكان
لى جانب العرب كاف ىناؾ عدد قميؿ مف الموالي المسمميف الذيف دخموا  وا 

 اإلسبلـ عند فتح العراؽ.
وقد ازداد عدد سكاف الكوفة زيادة كبيرة، نظرا ألىميتيا، فمقد كانت منطمؽ 

عيد  الجيوش اإلسبلمية إلى ببلد فارس، وأصبحت عاصمة الخبلفة اإلسبلمية في
 .عمي بف أبي طالب 

ومع تقدـ الزمف وكثرة الفتوحات اإلسبلمية، ازداد عدد الموالي في الكوفة، فقد 
ثـ انضـ إلييـ أربعة آالؼ مقاتؿ مف  -كما ذكرنا  -كاف بيا عدد قميؿ منذ إنشائيا 

، وكانوا يسموف: جند شاىنشاه فأسمموا، ونزلوا -كانوا مع رستـ  -الفرس يوـ القادسية 
الكوفة بعدما اشترطوا أف ينزلوا حيث أحبوا، ويحالفوا مف أحبوا، ويفرض ليـ في 

 .(2)العطاء
ثـ انضـ إلييـ كثير مف الفرس، وخاصة مف الحرفييف والتجار والزراع، وما 
لبث أكثرىـ أف أعمنوا إسبلميـ، حتى جاء وقت أصبح فيو الموالي نصؼ سكاف 
الكوفة أو يزيدوف، وخاصة بعد قياـ الدولة العباسية، التي قامت عمى أكتافيـ، والتي 

                                                           

 .ٛٔ٘/ٔ واإلجتماعي والثقافي والديني السياسي اإلسبلـ تاريخ( ٔ)

 . ٖٖٗ/ٕالبمداف فتوح( ٕ)
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ْف يتكاثروا فييا ألنيـ يشعروف بأنيا اتخذت الكوفة عاصمة ليا، فكاف مف الطبيعي أ
دولتيـ، وحسبنا أْف نعمـ أنو كاف منيـ في ثورة ابف األشعث مائة ألؼ مقاتؿ تقريبا، 

 .(0)وكاف فييا مف العرب مثؿ ىذا العدد أيضا
وباإلضافة إلى العرب والفرس، كاف في الكوفة عنصراف آخراف ىما: األنباط، 

ي المنطقة القريبة مف الكوفة قبؿ تأسيسيا، فمما والسرياف، الذيف كانوا يعيشوف ف
أسست نزليا كثير مف ىؤالء إال أنيـ كانوا أقؿ تأثيرا في الحياة السياسية واالجتماعية 

 .(2)مف العرب والفرس
ولقد امتزج أىؿ الكوفة العرب بغيرىـ مف الفرس واألنباط والسرياف ألسباب 

  :(3)كثيرة مف أىميا
 ي السمحة عند فتح البمداف.أحكاـ الديف اإلسبلم .1

 الزواج: وىو مرحمة ثانية جاءت ثمرة طبيعية لمسبب األوؿ. .2

 السكنى والجوار وتبادؿ المصالح. .3

ولقد نتج عف ىذا االمتزاج جيؿ بؿ أجياؿ مف أبناء الفرس كانوا مف أئمة 
 المسمميف في مختمؼ عمـو الشريعة اإلسبلمية.

صاء دقيؽ، ولكف يقاؿ: أنو وصؿ وأما عدد سكاف الكوفة، فميس في ذلؾ إح
عدد بيوت العرب فييا ثمانيف ألؼ بيت، وال شؾ أف ذلؾ يعني أنيـ كانوا مئات 

 .(4)آالؼ، وكاف عدد الموالي فييا يعادؿ ذلؾ تقريبا

                                                           

 .ٖٚٗ/ٙالطبري تاريخ (ٔ)

 .ٙ٘/ٙالكبرى الطبقات( ٕ)

 .٘ٛ اإلسبلـ فجر( ٖ)

 .  ٖٖٛ/ٕالبمداف وفتوح ،ٜٔٗ/ٗالبمداف معجـ( ٗ)
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لتكوف منطمقا لمجيوش اإلسبلمية إلى ببلد  -كما ذكرنا  -وقد أسست الكوفة 
تناسب مع ىذا الغرض، وال يزيد عميو، فارس، ولذلؾ فقد كاف بناؤىا أوؿ األمر ي

فكانت مساكنيا بسيطة غاية البساطة، فقد قاؿ ابف عباس: كانت منازؿ أىؿ الكوفة 
أخصاصا مف قصب، فإذا غزو قمعوىا وتصدقوا بيا، فإذا عادوا بنوىا، فكانوا يغزوف 

 .(0)ومعيـ نساؤىـ
نفسيا التي أسست  ولكف ىذا البناء المتواضع البسيط لـ يدـ طويبل، ففي السنة

فييا الكوفة شب فييا حريؽ عظيـ، كاد يأتي عمييا جميعا، فبعثوا يستأذنوف عمر بف 
في بناء المبف، فأذف ليـ عمر بذلؾ، وكتب إلييـ: وال يزيدف أحدكـ عمى  الخطاب 

ثبلثة أبيات، وال تطاولوا في البنياف، والزموا السن ة تمزمكـ الدولة، فبنى الناس بالمبف 
ا أمر عمر بف الخطاب كم

(2). 
 .(3)ولما كانت إمارة زياد بنوا أبواب اآلجر

وىكذا بدأت الكوفة تتسع، وتتطور، ويزداد عدد سكانيا يوما بعد يوـ حتى 
 أصبحت حاضرة الببلد العراقية، وخاصة عندما اتخذىا عمي بف أبي طالب 

 عاصمة لخبلفتو.
الثورات العديدة التي انطمقت منيا ضد إال أف  مكانتيا بدأت تتزعزع، وذلؾ بعد 

األموييف، فقاست بعد ذلؾ تضييقيـ عمييا، وظمميـ في كثير مف األحياف وبخاصة 
 زمف الحجاج.

وكذلؾ فإف  إنشاء مدينة واسط كاف عمى حساب الكوفة، فإنو أريد مف إنشائيا 
ضعافيا، وكذلؾ فإف  إنشاء م دينة بغداد أدى مف جممة ما أريد زلزلة مكانة الكوفة، وا 

                                                           

 . ٜٔٗ/ٗالبمداف معجـ( ٔ)

 .ٜٕ٘/ٕالكامؿ( ٕ)

 .ٜٔٗ/ٗالبمداف معجـ( ٖ)
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إلى تقمصيا زمف العباسييف، فقد أصبحت مقر الخبلفة، وال شؾ أف ىذا كاف عمى 
 كالكوفة، والبصرة، وواسط. ،حساب بقية المدف في تمؾ المنطقة

ثـ إنيا ابتميت بسوء الجوار، فقد امتدت إلييا يد عرب خفاجة المجاوريف ليا، 
 .(0)ليا سور يحمييا فعاثوا فييا فسادا، وقطعوا طريقيا، ولـ يكف

كما أف معاوية بف أبي سفياف قد نقؿ عددا كبيرا مف عائبلت الكوفة إلى 
 .(2)لتقؿ معارضة الكوفة لو ،خراساف وأسكنيـ فييا

ليذه األسباب جميعا، فقد بدأ الخراب يدب في الكوفة في حوالي منتصؼ القرف 
 .(3)الرابع اليجري

حيث أصبحت مركزا تجاريا  ،ة مف جديدوفي القرف الثالث عشر دبت فييا الحيا
 .(4)بحريا، ولكنيا فقدت أىميتيا التجارية مع مد خط سكة الحديد، وتقمصت مرة ثانية

والكوفة اآلف مدينة صغيرة في العراؽ، وىي مركز لمقضاء المسمى باسميا، 
كـ(، ويقدر عدد سكانيا باثنيف وعشريف ألفا فقط، ٓٔوىي تقع شرؽ النجؼ عمى بعد )
 .(5)وليس ليا أي نشاط عممي بارز

-ٜٕٗأما مف الناحية العممية، فما زاؿ العمـ بيا متوافرا إلى زماف ابف عقدة )
 .(6)ىػ( ثـ تناقص شيئا فشيئإٖٖ

                                                           

 . ٖٕٔبطوطة ابف رحمة( ٔ)

 .ٚٓ٘/ٖالبمداف فتوح( ٕ)

 .ٖ٘ٔجبير ابف ورحمة ،ٕٜٔ-ٜٔٔ الحديث عمـو معرفة( ٖ)

 . ٕ٘ٚ/ٕٔ، ٖالمجمد الشيعية اإلسبلمية المعارؼ دائرة( ٗ)

 . ٖٕٛ الثقافية الموسوعة( ٘)

 .ٜٕ٘ التاريخ ذـ لمف بالتوبيخ اإلعبلف( ٙ)
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وأما مسجد الكوفة: فقد خطو سعد ابف أبي وقاص بحيث يتسع ألربعيف ألؼ 
، ولما قدـ زياد زاد فيو (0)إنساف، وىو عدد جيشو حيف أسست الكوفة، وزاد المغيرة فيو

 .(2)فأصبح يتسع لستيف ألفا، وبناه باآلجر، وجاء بأساطينو مف األىواز
  

                                                           

 .ٖٓٗ/ٕالبمداف فتوح( ٔ)

 .ٜٔٗ/ٗالبمداف معجـ( ٕ)
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 في انكىفة انحبنة انسيبسية: انًجحث انخبيس

ال شؾ أف  المواقؼ السياسية لؤلفراد والجماعات والدوؿ تجسيد لما يحممونو مف 
والمواقؼ ىي فروع لتمؾ مبادىء وعقائد، فالمبادىء ىي األصوؿ، والتصرفات 

المبادىء، وكما قيؿ: التصور عنواف التصرؼ، ولذلؾ فبل بد مف الوقوؼ عمى ىذه 
 المبادىء والتصورات لتحميؿ تمؾ المواقؼ والتصرفات وتفسيرىا.

لنتبيف سبب ما دار فييا مف أمور  ،ولو حاولنا أْف نطبؽ ذلؾ عمى الكوفة
ة قبؿ أي شيء آخر، ولقد كانت مخمصة ليذا سياسية، لوجدنا أف  الكوفة مدينة شيعي

 المبدأ، فوقفت تدافع عنو وتنشره، بكؿ ما أوتيت مف قوة.
ولما كانت الكوفة مدينة عسكرية قوية، فقد جعمت ىذه القوة مسخرة لخدمة ذلؾ 

 المبدأ، فدافعت عنو بالقوة المسمحة، ال بالكبلـ والجداؿ فقط.
اقؼ الكوفة السياسية، وفي سبيؿ ىذا وىذا ىو األساس الذي يفسر لنا كؿ مو 

 :المبدأ خاضت الكوفة ثبلث معارؾ كبيرة في زمف اإلماـ عمي 
، حينما وقؼ أىؿ البصرة مع يوم الجملأما األولى: فقد كانت ضد البصرة في 

طمحة والزبير وعائشة، ووقؼ أىؿ الكوفة مع عمي، وانتصر أىؿ الكوفة في تمؾ 
 .(0)المعركة

وأما الثانية: فقد كانت بينو وبيف أىؿ الشاـ الذيف ناصروا معاوية، فدارت بينيـ 
التي انتيت إلى ما ىو معروؼ، والحؽ أف  البصريف شاركوا الكوفييف  معركة صفين

 .(2)في ىذه المعركة، وكاف قادة الكتائب كميـ كوفيوف

                                                           

 .ٔٓٔ/ٖوالكامؿ ،ٖٕٓ/ٚوالنياية والبداية ،ٙٓ٘/ٗالطبري تاريخ( ٔ)

  .٘ٗٔ-ٜٖٔ/ٖوالكامؿ ،ٖٕ٘/ٚوالنياية والبداية ،ٔٔ/٘الطبري تاريخ (ٕ)
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وبيف  -ييف مع مشاركة مف البصر  -وأما الثالثة: فقد كانت بيف الكوفييف 
، وكاف البصريوف يوميا أقؿ مف سدس الجيش، وانتصر (0)يوم النيروانالخوارج في 

 فييا الكوفيوف أيضا.
إذا فقد كانت الكوفة مع عمي حيثما كاف، ومع أبنائو مف بعده، والقوا في سبيؿ 

 ذلؾ مف المشقات والتنكيؿ ما ال يعممو إال ا.
أصبحت الكوفة  ،لو عف الخبلفة لمعاويةوبعد مقتؿ عمي ومبايعة الحسف وتناز 

تحت سيطرة األموييف، فحاوؿ أمراء الكوفة مف قبؿ األموييف شغؿ الكوفييف بحروب 
عف الثورة ضد األموييف، ولكف الكوفييف وقفوا في  -وىـ أعداء الشيعة  -الخوارج 

 وجو األموييف حتى النياية، وسبب ذلؾ:
 آنفا. -رناكما ذك-تشيعيـ لعمي وأبنائو مف بعده  -أ

 ظمـ األموييف واستبدادىـ وتنكيميـ بالشيعة. -ب

 

 الثورات:
، وسبب ذلؾ أف (2)وقد كانت الثورة األولى ىي ثورة حجر بف عدي الكندي (1

األموييف كانوا يأمروف بسب  عمّي عمى المنابر في الكوفة، فغضب حجر وقاـ بثورتو، 
لكنو ما لبث أْف أسر، وأرسؿ إلى معاوية بمف معو، وخي رىـ معاوية بيف البراءة مف 
عمي وبيف القتؿ، فاختار حجر وستة مف أصحابو القتؿ، فقتموا، وشعر الكوفيوف 

ورة حجر، فزاد ذلؾ مف استعدادىـ  لمثورة والمشاركة فييا إف أتيحت بتقصيرىـ تجاه ث

                                                           

 .ٜٙٔ/ٖوالكامؿ ،ٕٛٛ/ٚوالنياية والبداية ،٘ٛ/٘ الطبري تاريخ (ٔ)

 والكامؿ ،ٖٕ٘/٘الطبري وتاريخ ،ٗ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٙالكبرى الطبقات في الثورة ىذه خبر انظر( ٕ)
ٖ/ٕٖٚ. 
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( ألفا مف الشيعة إلى ٓ٘ليـ الفرصة مرة ثانية، وبعد ىذه الثورة نقؿ زياد حوالي )
 .(0)خراساف

ألف ىؤالء ىـ الذيف نشروا  ،فكاف ىذا أوؿ عمؿ بارز أدى إلى سقوط األموييف
الخراسانييف قاـ االنقبلب العباسي، وقسا  المذىب الشيعي في خراساف، وعمى أكتاؼ

 زياد عمى الكوفييف، ونك ؿ بيـ، وكاف يقتؿ بالظنة.
ىػ ٓٙ: وقد بدأت بعد مبايعة يزيد عمى الخبلفة سنة (2)ثورة الحسيف بف عمي (2

وكاف قد اشتير بالفسؽ في أمور شتى، فامتنع الحسيف بف عمي عف المبايعة، وبدأ 
، يتعاىدوف عمى مبايعة ؿ الصحابي سميماف بف صرد أىؿ الكوفة يجتمعوف في منز 

الحسيف، وبعثوا لو الكتب يطمبوف منو القدوـ عمييـ ليبايعوه وينصروه، فأرسؿ الحسيف 
ابف عمو مسمـ بف عقيؿ ليتحقؽ مف األمر، فاستجاب الكوفييف لمسمـ وبايعو كثير 

جماعة مف أىمو  منيـ، وكتب مسمـ بيذا إلى الحسيف، فعـز عمى الخروج، وخرج في
، ولما أحس يزيد باألمر عي ف عمى -رغـ نصيحة الناصحيف بعدـ الخروج  -وشيعتو 

الكوفة رجبل صارما عنيفا ىو عبيد ا بف زياد، فكاف أقسى مف والده عمى أىؿ 
الكوفة، ولما عمـ الكوفيوف بذلؾ أخذوا ينسموف مف وراء مسمـ جماعات ووحدانا، حتى 

يكف معو أحد، فأخذه عبيد ا وقتمو وصمبو وأرسؿ رأسو إلى يزيد، إذا جاء الميؿ لـ 
 فكاف مسمـ أوؿ ىاشمي يصمب ويرسؿ رأسو إلى الشاـ، ووصؿ الحسيف بف عمي 

وىو ال يعمـ حقيقة ما حدث، وصؿ إلى كرببلء فمـ يخرج أحد لنصرتو، ويقاؿ: خرج 
لقتالو، وقاتؿ ىو ومف معو  ، بؿ خرج بعض الكوفييف بأمر عبيد ا(3)منيـ أربعة فقط

 ىػ.ٔٙحتى قتؿ ىو وأكثر مف كانوا معو، وكاف ذلؾ في العاشر مف المحـر سنة 

                                                           

 .ٚٓ٘/ٖالبمداف فتوح( ٔ)

 .ٜٔ ،ٜ/ٗوالكامؿ ،٘ٚٔ ،ٜ٘ٔ ،ٜٗٔ/ٛوالنياية والبداية ،ٓٓٗ ،ٖٚٗ/٘الطبري تاريخ( ٕ)

 .ٕٜٖ/٘الطبري تاريخ( ٖ)
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ورغـ أف مقتؿ الحسيف لـ يكف لو أثر سياسي مباشر إال أنو كاف المسمار 
الثاني في نعش األموييف، وشعر الكوفيوف مرة أخرى بتقصيرىـ تجاه الحسيف كما 

ف عدي، وكاف سبب ذلؾ ما عرفوه مف قسوة الوالة قصروا قبؿ ذلؾ مع حجر ب
 األموييف عمى الكوفة بشكؿ خاص.

ثورة التوابيف: الذيف اعترفوا بتقصيرىـ في نصرة الحسيف، فتابوا عف ذلؾ،  (3
وتعاىدوا عمى أْف يقاتموا مف قتمو، وأْف ينتصروا ويثأروا لو، وكاف زعيميـ سميماف بف 

 .صرد 

، وكانوا وقتئذ حوالي مائة فارس، وظموا يدعوف ىػٔٙبدأت حركتيـ سرية سنة 
ىػ، فوثبوا عمى عمرو بف حريث ٗٙالناس إلى ذلؾ في الخفاء حتى مات يزيد سنة 

والي الكوفة فخمعوه، ودعوا الناس عبلنية، وخرج منيـ أربعة آالؼ، فمقييـ جنود عبيد 
، ويشتد بينيـ -شاـ وكانوا مف أىؿ ال -( ألفا في عيف الوردة ٕٔا بف زياد بحوالي )

القتاؿ، ويثبت التوابوف حتى ال يبقى منيـ إال اليسير، وتنتيي المعركة لصالح 
 .(0)األموييف
ثورة المختار: وىو المختار بف أبي عبيد الثقفي الكذاب الذي جاء الكوفة  (4

يد عي أنو مبعوث ابف الحنفية، حتى إذا استقر لو األمر في الكوفة بدأ ينشر آراءه 
 والي الزبير بف مصعب جاء حتى فتنتو واستمرتالمتطرفة فتبرأ منو ابف الحنفية، 

 حتى القتاؿ، في شاركوه مف وقتؿ وقتمو، المختار فحاصر الزبير، بف ا لعبد البصرة
 .(2)شخص آالؼ سبعة حوالي أتباعو مف قتؿ مف عدد كاف

 األحواؿ ىدأت(: ىػٔٛ) سنة( األشعث بف الرحمف عبد) األشعث ابف ثورة (5
 والبصرة الكوفة والي ىو الحجاج أصبح فقد المختار، ثورة بعد الظاىر حيث مف

                                                           

 .ٙٛ ،ٛٚ/ٗوالكامؿ ،ٖٕ٘/ٛوالنياية والبداية ،ٖٛ٘،٘ٔ٘/٘الطبري تاريخ( ٔ)

 .ٖٔٔ ،ٖٓٔ ،ٖٛ/ٗوالكامؿ ،ٕٚٛ/ٛوالنياية والبداية ،ٖٛ/ٙالطبري تاريخ( ٕ)
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 الطواويس جيش عمى قائدا الكندي األشعث ابف بعث الحجاج أف   حدث وقد لؤلموييف،
 يأمرىـ والحجاج نصر، إلى نصر مف الجيش ومضى سجستاف، إقميـ إلخضاع
 فإفْ  حد، عند يوقفيـ أف يريد ال الحجاج أف   وجيشو األشعث ابف شعر حتى بالتغمغؿ
فْ  األموييف، عند لمحجاج مكسب فيو النصر استمر  كاف فيو مف وقتؿ الجيش انيـز وا 
 بأسموب لؤلموييف المعارضة العظمى القوة مف تخمص قد يكوف ألنو ،أيضا مكسبا
 عمى ثائرا الكوفة إلى وعاد وقائده الجيش فتمرد تماما، ذلؾ مف الجيش وتأكد حسف،

 والعمماء القراء وخاصة أىميا، إليو وانضـ رائعا، استقباال الكوفة أىؿ فاستقبمو الحجاج،
 بمغت المعارؾ مف سمسمة في الحجاج وقاتموا النياية، إلى معو ووقفوا وبايعوه، والزىاد
 بحماس عنيفا قتاال الكوفييف فييا قاتؿ الجماجـ، دير معارؾ وتسمى وقعة ثمانيف نحو

 عبأ حتى الحجاج عمى الكتائب أشد وكانت خاصة، كتيبة لمقراء وكاف النظير، منقطع
 .وجييا في لتقؼ كتائب ثبلث الحجاج ليا

 مف مثميـ ومعيـ مقاتؿ، ألؼ مائة) - الطبري يقوؿ كما - الجيش عدد وكاف
 .مقاتؿ ألؼ مائتي األشعث ابف جيش عدد كاف فقد إذف( موالييـ

 أنيا رغـ معو مف وكثير األشعث ابف وقتؿ الثورة، ىذه فشمت فقد ذلؾ ومع
 .(0)فييا كمو ثقميا ووضعت الكوفة، عرفتيا ثورة أقوى كانت

 فييا فيدأت األموي، الحكـ وجو في الوقوؼ تستطيع ال أنيا الكوفة وشعرت
 .مواتية فرصة تجد وال النفوس، في تغمي ثورة بقيت ولكنيا المسمحة، الثورة

 

 :انعجبسية انذونة قيبو في انكىفة أثز

 منطمؽ لتكوف خراساف - المطمب عبد بف العباس أبناء - العباسيوف اختار
 إذا الجديدة الدعوة عمى خطر وىـ عمي، شيعة مف كانوا الكوفة أىؿ ألف ،ثورتيـ

                                                           

 .ٕٕٙ ،ٖٕٕ/ٗوالكامؿ ،ٓٗ ،ٖ٘/ٜوالنياية والبداية ،ٖٖٗ/ٙالطبري تاريخ (ٔ)
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 - لمعباسييف الخبلفة إعطاء وىو الجديدة، الحركة ىذه إليو تيدؼ ما الشيعة عرؼ
 .-عمي أوالد - العموييف دوف ،- العباس أوالد

 ،الثورة ىذه في شاركت أنيا إال العباسية الثورة منطمؽ ليست الكوفة أف   ومع
 الرضا إلى الناس يدعوف وكانوا دولتيـ، قياـ بعد إال ُتعرؼ لـ العباسييف أىداؼ ألف
 .-الناس يرتضيو الذي أي- البيت آؿ مف

       بف محمد: وىـ السرية، الحركة قادة بيف االتصاؿ مركز الكوفة كانت وقد
 أىالي مف لمثورة الشعبية القاعدة وبيف السفاح، العباس أبو ثـ إبراىيـ ابنو ثـ عمي

: ىـ الشعبية، القاعدة وبيف السرييف القادة بيف االتصاؿ وكاف والكوفة، ومرو خراساف
 .(0)ليـ مقرا الكوفة يتخذوف ثبلثتيـ وكانوا الخبلؿ، سممة أبو ثـ ماىاف، ابف ثـ ميسرة،

 كانت وكذلؾ السرييف، وقادتيا الثورة بيف الوصؿ حمقة الكوفة كانت فقد إذف
 مركز الكوفة فكانت األموي، الحكـ مف الياربيف الثوار ومبلذ التخطيط، مركز الكوفة
 .التنفيذ حقؿ خراساف وكانت والتخطيط، القيادة

 األمويوف وخرج الكوفة، الحتبلؿ اتجيت خراساف، مف الثورة انطمقت وحينما
 تقرير عمييا يتوقؼ استراتيجيا مركزا يعتبرانيا الفريقيف ألف قبميـ، الكوفة الحتبلؿ
 .الفرات ضفاؼ عمى الطرفاف ويمتقي الثورة، مصير

 دوف فيدخمونيا الكوفة، إلى ويتوجيوف( ىػٕٖٔ) سنة العباسيوف وينتصر
 وىنا يحدث، ما بكؿ راضوف أىميا وألف عمييا، سيطروا قد فييا أتباعيـ ألف ،مقاومة
 ثـ الكوفة في اإلمارة قصر فيدخؿ السفاح، العباس أبو وىو ،لمثورة السري القائد يظير

 .(2)لمعباسييف الخبلفة مركز الكوفة وتكوف لو، خطبة أوؿ فيو فيمقى المسجد،

                                                           

 .٘ٙٔ ،ٕ٘/٘والكامؿ ،ٜٛٔ/ٜوالنياية والبداية ،ٜٗ/ٚ ،ٙٔٙ ،ٕٙ٘/ٙالطبري تاريخ (ٔ)

 .ٜٗٔ/٘والكامؿ ،ٓٗ-ٜٖ/ٓٔوالنياية والبداية ،ٕٓٗ/ٚالطبري تاريخ( ٕ)
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 بف عمي أوالد مف ليس فيو السفاح، العباس أبو بويع لما بالمرارة الكوفيوف شعر
 أوالد أف   ذلؾ في يعزييـ وكاف العباسييف، بنوايا يشعروف الكوفيوف وبدأ ، طالب أبي

 ولكف عمي، أوالد إلى األمر ينتيي بأفْ  أمؿ بصيص ليـ وبقي عمومتيـ، بنو العباس
 العباسييف عيد في والقتؿ االضطياد مف يبلقوف وبدأوا سيميـ، وطاش ظنيـ، خاب
 فثار بالظنة، والقتؿ بالشبية، واألخذ الظمـ، وانتشر األموييف، عيد في يروه لـ ما

 الكوفة؟ فعمت فماذا مكاف، كؿ في الناس
 :يمي ما ذلؾ في والسبب قطعا، راضية غير أنيا رغـ ىدأت الكوفة أف الحقيقة

 مثيؿ ال شديدة رقابة تحت فإنيا لمعباسييف، العاصمة أصبحت وقد أنيا -ٔ
 فييا فبثوا لمعباسييف، عاصمة واتخاذىا بغداد بناء بعد حتى كذلؾ وبقيت ليا،

 صبلة حتى العشاء صبلة بعد مف التجوؿ منع نظاـ فييا وطبقوا أىميا، مف الجواسيس
 طواؿ فييا يطوفوف وخمسمائة ألفا عددىـ بمغ حتى الشرط عدد فييا وزادوا الفجر،
 وحالوا السواد، بمبس أىميا وأمروا بالظنة، يقتموف وكانوا ،(0)فترات ثبلث عمى الميؿ
 .وغيرىما والبصرة الحجاز في الثورة أماكف إلى الخروج وبيف بينيـ

 الحجاز، إلى الكوفة مف الثورة مكاف تحويؿ -السابؽ لمسبب- الشيعة رأى -ٕ
 ،(3)الحسف بف عمي بف الحسيف خرج وفييا ،(2)الزكية النفس محمد ثار الحجاز ففي
 .(4)الزكية النفس محمد أخو ا، عبد بف إبراىيـ البصرة في وخرج

 النفوس، في تتأجج كانت ولكنيا الظاىر، في ىدأت الثورة أف سابقا قمنا وكما
 أبوالعباس تركيا فقد غيرىا، في واستقروا الكوفة، العباسييف خمفاء ترؾ فقد ولذلؾ

                                                           

 .ٖٔٙ ،٘ٙ٘/ٚالطبري تاريخ (ٔ)

 .ٕٓ٘/٘والكامؿ ،ٖٛ/ٓٔوالنياية والبداية ،ٕ٘٘/ٚالطبري تاريخ (ٕ)

 .ٖٙ/ٙوالكامؿ ،ٕٜٔ/ٛالطبري تاريخ( ٖ)

 .ٕ٘ٙ/٘والكامؿ ،ٕٜ ،ٚٛ/ٓٔوالنياية والبداية ،ٕٕٙ/ ٚالطبري تاريخ( ٗ)
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 مأمونا مقرا لتكوف بغداد بناء في سببا ذلؾ وكاف بعده، مف المنصور وتركيا السفاح،
 (.ىػٜٗٔ) سنة ذلؾ وكاف ليـ،

 يقؿ والتضييؽ الضغط بدأ عاصمة اتخاذىا عمى الوقت ومرور بغداد بناء ومع
 ذلؾ وكاف جديد، مف الكوفة ثارت حتى لمثورة الفرصة أتيحت أفْ  وما الكوفة، عمى
 ىذه واستطاعت طباطبا ابف ثورة فييا قامت فقد المأموف، خبلفة في( ىػٜٜٔ) سنة
 بف ىرثمة القائد يد عمى انتيت حتى والمدينة، مكة ثـ والبصرة واسط تحتؿ أفْ  الثورة
 .ذلؾ بعد األمور ىدأت ثـ ،(0)(ىػٕٓٓ) سنة أعيف

  

                                                           

 .ٕٗٔ/ٙوالكامؿ ،ٕٗٗ/ٓٔوالنياية والبداية ،ٕٛ٘/ٛالطبري تاريخ (ٔ)
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 انفصم انثبَي

 انحزكة انعهًية وانًذهجية في انكىفة

 
 وفيو تمييد وأربعة مباحث:

 المبحث األول: القرآن وعمومو.
 المبحث الثاني: الفقو وأصولو.

 المبحث الثالث: المذاىب العقائدية والفمسفية.
 المبحث الرابع: العربية وعموميا.
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 تًهيذ:

أحد المراكز األساسية اليامة لمثقافة اإلسبلمية بشتى فروعيا في العصر  كانت الكوفة
 األموي وصدر العصر العباسي لؤلسباب التالية:

وقوعيا في منطقة ذات حضارات كثيرة، فيي منطقة البابمييف، والكمدانييف، واألشورييف،  -ٔ
عت عمى ذلؾ، واليوناف، والفرس، وال شؾ أف  الكوفة استفادات مف ذلؾ كمو، واطم

 .(0)فأخذت منو ما اقتنعت بصحتو وبفائدتو
أنيا كانت ميدانا لمفتف واالضطرابات السياسية، فقد كاف ذلؾ مناسبا لمجدؿ الفكري،  -ٕ

الذي لـ يكف أقؿ عنفا مف االضطراب السياسي، بؿ كاف كبلىما يتغذى مف اآلخر، 
 .(2)ويستمد منو حياة وقوة

الموالي المتحضريف استقروا في الكوفة، وما أْف انقضى عيد أف  عددا ضخما مف  -ٖ
التابعيف حتى أصبح أكثر العمماء مف الموالي، ويعم ؿ ابف خمدوف ذلؾ بأف  العمـو 
تطورت فمـ تبَؽ عمى بساطتيا األولى، فبدأت ُتجمع وتنس ؽ وتدو ف، واندرجت في 

بعيدوف عف ذلؾ، فأصبحت ، والعرب -والصنائع مف منتحؿ الحضر -جممة الصنائع 
العموـ وقد برز فييا الموالي، كما أف  الموالي حرصوا عمى إثبات وجودىـ عمميا، ردا 

 .(3)عمى نظرة بعض العرب ليـ عمى أنيـ طبقة دنيا
أف  الكوفة قطٌر غني، يتوافر فيو العيش، فيجد الناس مف أوقاتيـ ما يسمح ليـ بالعمـ  -ٗ

 .(4)يوواالىتماـ بو واإلقباؿ عم
  

                                                           

 .ٖٕٔ الكوفة في الشعر وحياة. ٕٛٔ اإلسبلـ فجر( ٔ)

 .ٖٕٚ الكوفة في الشعر وحياة. ٕٛٔ اإلسبلـ فجر. ٖٔٔ/ٔ اإلسبلمية المذاىب تاريخ( ٕ)

 .ٚٚٗ/ٔ خمدوف ابف مقدمة. ٖٕ٘ الكوفة في الشعر حياة( ٖ)

 .ٕٛٔ اإلسبلـ فجر( ٗ)
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 وعهىيه انكزيى انقزآٌ: انًجحث األول

مما ال شؾ فيو أف  القرآف ىو المصدر األوؿ في اإلسبلـ، ولذلؾ فقد حظي باىتماـ 
المسمميف بشكؿ ال نظير لو في التاريخ اإلنساني كمو، ولقي عناية فائقة لحفظو وفيمو 

أرجاء األرض وفي كؿ وتفسيره وقراءاتو وغير ذلؾ، واختص  في ىذه العموـ في شتى 
العصور مف ال يمكف حصرىـ، ونذكر ىنا بعض مشاىير المبرزيف في ىذا المجاؿ 

 مف عمماء الكوفة:
: فقد كاف مف أعمـ الصحابة بمواقع (0)ىػ(ٓٗ)ت  عمي بن أبي طالب -ٔ

التنزيؿ ومعرفة التأويؿ، وقد ُرِوى عف ابف عباس أنو قاؿ: "ما أخذُت مف تفسير القرآف 
أنو قاؿ: "واِ ما نزلت آية إال وقد عممُت  فعف عمّي بف أبى طالب". وعف عمّي 

 فيـ نزلت، وأيف نزلت، إف  ربي وىَب لي قمبا عقوال، ولسانا سئوال".
سمونى، فوا ال وىو يقوؿ:  ،وعف أبى الطفيؿ قاؿ: "شيدُت عميا يخطب

وسمونى عف كتاب ا، فواِ ما مف آيٍة إال وأنا أعمـ  تسألونى عف شئ إال أخبرتكـ،
 أبميؿ نزلت أـ بنيار، أـ في سيؿ، أـ في جبؿ".

: كاف ابف مسعود مف أحفظ الصحابة (2)ىػ(ٕٖ)ت  عبد اهلل بن مسعود -ٕ
:  اأْف يسمع القرآف منو، وقاؿ فيو رسوؿ  يحب ا كتاب ا، وكاف رسوؿ ل

 .(3)"مف َسر ه أف يقرأ القرآف رطبا كما ُأنِزؿ، فميقرأه عمى قراءة ابف ُأـ عبد"
وروي عنو أنو قاؿ: "كاف الرجؿ منا إذا تعم ـ عشر آيات لـ يجاوزىف حتى 

. ومف ىنا كاف ابف مسعود مف أكثر الصحابة فيما (0)يعرؼ معانييف والعمؿ بيف"

                                                           

 .ٛٛ/ٔ والمفسروف التفسير( ٔ)

 .ٖٛ/ٔ لمذىبي والمفسروف التفسير( ٕ)

 .ٕٚٛ/ٜ الزوائد مجمع صحيحة، طرقو وبعض والطبراني، والبزار وأحمد يعمي أبو أخرجو( ٖ)
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ـُ َحْيُث َنَزَلْت،  : َوال ِذى اَل ِإَلَو َغْيُرُه َما ِمْف ِكَتاِب الم ِو ُسوَرةٌ لمقرآف حتى َقاؿَ  ِإال  َأَنا َأْعَم
ـُ َأَحدا ُىَو َأْعمَ  ـُ ِفيَما ُأْنِزَلْت، َوَلْو َأْعَم ـُ ِبِكَتاِب الم ِو ِمن ى تَْبُمُغُو َوَما ِمْف آَيٍة ِإال  َأَنا َأْعَم

ذلؾ  أنكر . قاؿ شقيؽ: فما سمعت أحدا مف أصحاب النبي (2)اإِلِبُؿ َلَرِكْبُت ِإَلْيوِ 
 عميو وال رد  ما قاؿ.

ىػ(: وىو أشير مف روى عف ابف مسعود، ٕٙ)ت عمقمة بن قيس النخعي -ٖ
وأعرفيـ بو، وأعمميـ بعممو. حتى قاؿ فيو ابف مسعود: ما أقرأ شيئا وال أعممو إال 

 .(3)عمقمة يقرؤه ويعممو
 ىـ(.95سعيد بن جبير )ت -4
 ىـ(.046محمد بن السائب الكمبي )ت -5
 .(4)ىـ(060سفيان الثوري )ت -6
 

 وىم: ،السبعة كوفيون، وأربعة من العشرة كوفيون* وأما القراءات فثالثة من 
ىػ(: تابعي، أخذ القراءة عف ابف ٕٚٔ)ت عاصم بن بيدلة بن أبي النجود -ٔ

 مسعود، وىو شيخ اإلقراء، ومف أحسف الناس صوتا بالقرآف.
 ىػ(: كاف شيخ اإلقراء بعد عاصـ.ٙ٘ٔ)ت حمزة بن حبيب الزيات -ٕ
: انتيت إليو رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد ىػ(ٜٛٔ)ت الكسائي: عمي بن حمزة -ٖ
 حمزة. 
 .(0)ىػ( وىو مف األئمة العشرة، وليس مف السبعةٜٕٕ)تخمف بن ىشام  -ٗ

                                                                                                                                                    

 .ٜٔٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .ٖٜٔٔ/ٗ مسمـ أخرجو( ٕ)

  .ٜٔٔ/ٔ لمذىبي والمفسروف التفسير( ٖ)

 . المفسريف طبقات( ٗ)
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* وذكر السيوطي: أف  عدد القراء في الكوفة كاف يزيد عمى عدد القراء في كؿ 
ثورة  ، وقد كاف لمقراء كتيبة خاصة في(2)مف: المدينة، أو مكة، أو الشاـ، أو البصرة

 ، كما ذكرنا.(3)ابف األشعث
  

                                                                                                                                                    

 .بعدىا وما ٛ/ٔ العشر القراءات في النشر. ٚ/ٔ العشر القراءات في الميذب( ٔ)

 .ٖٚ/ٔ القرآف عمـو في اإلتقاف( ٕ)

 . ٖٓ٘/ٙ الطبري تاريخ( ٖ)
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 انفقه وأصىنه: انًجحث انثبَي

اشتيرت مدرسة الكوفة الفقيية بأنيا مدرسة الرأي، حتى إننا نكاد ال نجد كتابا في 
تاريخ التشريع قديما وال حديثا إال وىو يفر ؽ بيف أىؿ الرأي وأىؿ الحديث، ولو حاولنا 

 .أْف نرجع إلى أصؿ ىذه التسمية لما وجدنا ليا أثرا في عيد الصحابة 
فيـ ىاتيف العبارتيف، وظف  أف  معنى )مدرسة  وقد أخطأ كثيٌر مف المتأخريف في

الرأي( أنيـ يشرعوف بآرائيـ ويردُّوف األحاديث حتى الصحيحة منيا لمجرد الرأي 
فقالوا: إف   ،واليوى، وأراد قوـ الدفاع عف مدرسة الرأي فأخطأوا في الدفاع واالعتذار

وافروف، والحديث كثير، حيث الصحابة مت ،فقياء الرأي كانوا بعيديف عف ميد اإلسبلـ
فمـ يكف في الكوفة كثيٌر مف الصحابة، ولذلؾ لـ يكف عندىـ إال أحاديث قميمة، 

 .قوؿ رسوؿ ا فاضطروا إلى التشريع بآرائيـ فيما لـ يصميـ فيو نصٌّ مف 
 

 هم كبٌ انحذيث في انكىفة قهيال؟

الحديث لـ يكف الحقيقة التي تتضح لمباحث حينما يدرس األمر بدقة يؤكد أف 
 :لما يمي قميبل في الكوفة، وذلؾ

 ( مف أىؿٓٚ، فقد نزليا )ألنو نزليا عدٌد كبير مف صحابة رسوؿ ا  -ٔ
( مف أصحاب الشجرة، وقد ذكر العجمي أف مف نزؿ الكوفة مف ٖٓٓبدر، و)

 ( صحابي.ٓٓ٘ٔالصحابة )
 خاصة ،وال شؾ أف  ىذا العدد يحمؿ عددا ضخما مف أحاديث المصطفى 

وأف  منيـ كثير مف عمماء الصحابة وفقيائيـ الذيف يحمؿ الواحد منيـ مئات 
 األحاديث.
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كؿ ىذا باإلضافة إلى أف  التابعيف مف محد ثي الكوفة وفقائيا لـ يكونوا  -ٕ
يقتصروف في تمقي الحديث عمى الصحابة مف أىؿ الكوفة، بؿ كانوا يتمقوف الحديث 

 حموف طمبا لذلؾ.عف الصحابة في الحجاز وير 
( مف التابعيف الكوفييف الذيف رووا ٕٕٓفقد أورد ابف سعد في طبقاتو أسماء )

      . (0)عف كبار الصحابة في مكة والمدينة
بسنده إلى عفاف قاؿ: قدمنا الكوفة فأقمنا أربعة  (2)وقد ذكر الراميرمزي -ٖ 

كتبنا إال قدر خمسيف ألؼ أشير، ولو أردنا أْف نكتب مائة ألؼ حديث لكتبناىا، فما 
 حديث، وما رضينا مف أحد إال إمبلء إال شريكا فإنو أبى عمينا.

 . (3)ويقوؿ أنس بف سيريف: أتيت الكوفة فرأيت فييا أربعة آالؼ يطمبوف الحديث
في أربعة أشير، خمسيف ألؼ  -( 4)مثؿ عفاف -فما ظنؾ ببمد يكتب بيا  

مف ذلؾ بكثير، وبمد يطمب فيو الحديث حديث. مع ىذا التروي، ومسند أحمد أقؿ 
 (5)أربعة آالؼ طالب، أيعد مثؿ ىذا البمد قميؿ الحديث؟

كما كاف الحج يسيـ مساىمة كبيرة في انتشار األحاديث حتى أصبحت  -ٗ
أحاديث الحرميف مشتركة بيف عمماء األمصار كميا، وحتى أصبحت األحاديث التي 

 ا المحدثوف في سبيؿ الطرافة.يتفرد بيا كؿ بمد قميمة نادرة، يذكرى

                                                           

 .  السادس الجزء الكبرى الطبقات انظر( ٔ)

 .ٜ٘٘ والواعي الراوي بيف الفاصؿ المحدث( ٕ)

 .ٓٙ٘المحدث الفاصؿ( ٖ)

سحاؽ وأحمد البخاري شيخ البصري، األنصاري مسمـ بف عفاف( ٗ)  ابف فيو قاؿ وخبلئؽ، وا 
 وقاؿ متيف، متقف ثقة إماـ: حاتـ أبو وقاؿ تركو، الحديث مف حرؼ في شؾ   إذا كاف: المديني

 .ٗٙٔطبقات الحفاظ  (. ىػٜٕٔت) شيء فيو يقاؿ أفْ  مف أوثؽ: عدي ابف

 .ٔ٘ وحديثيـ العراؽ أىؿ فقو( ٘)
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نجد البخاري يقوؿ: وال أحصي ما دخمت الكوفة في طمب الحديث، وذلؾ  -٘
، وليذا داللتو الواضحة في ىذا الصدد، (0)حينما يذكر عدد ما دخؿ باقي األمصار

 خاصة عندما يكوف القائؿ ىو البخاري، وىو مف ىو في ىذا المضمار.
 .عاصمة لمخبلفة زمف عمي بف أبي طالب  قربيا مف الحجاز، واتخاذىا -ٙ
اتياـ الكوفة بقمة الحديث، أثار ىمـ فقيائيا لرد ىذه التيمة، نجد ذلؾ جميا  -ٚ

 في أبي حنيفة بما لو مف مسانيد كثيرة، وأبي يوسؼ، ومحمد بف الحسف.
أفبل يدؿ كؿ ذلؾ عمى منزلة الكوفة في الحديث الشريؼ، وأنيا بريئة مما 

 قمة الحديث؟.اتيمت بو مف 
 

 انفقه؟ في انزأي ثبستعًبل انكىفيىٌ تفزد هم

أف  كثيرا مف فقياء الحجاز كانوا يعتمدوف الرأي، ويفتوف  أيضا الذي تؤكده الحقائؽ
بآرائيـ، فيما ال نص  فيو، وأف الرأي لـ يكف قاصرا عمى فقياء الكوفة وحدىـ، بؿ كاف 

 مف كبار فقياء المدينة مف يستعمؿ الرأي ويكثر منو، ومنيـ:
آثار  سعيد بف المسيب: وىو أستاذ مدرسة التابعيف في الحجاز، كاف يحفظ -ٔ

عمر وأحكامو الكثيرة، ويحفظ فتاوى زيد بف ثابت، وكبلىما كاف ال يتحرج مف الرأي، 
 .وبخاصة عمر بف الخطاب 

وكاف سعيد بف المسيب ُيوصؼ بالجرأة عمى الفتوى والرأي، يصفو عمي بف 
 .   (2)حسيف فيقوؿ: سعيد بف المسيب أعمـ الناس بما تقدمو مف اآلثار، وأفقييـ في رأيو

وقاؿ يحيى بف سعيد: "أدركت الناس ييابوف الكتب ولو كنا نكتب يومئذ لكتبنا 
 . (0)مف عمـ سعيد ورأيو شيئا كثيرا "

                                                           

 .ٛٚٗ الساري وىدى ،ٕ٘المصدر السابؽ ( ٔ)

 .ٜٓ/٘ الكبرى الطبقات( ٕ)
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ربيعة الرأي: وىو ربيعة بف أبي عبد الرحمف، مف فقياء المدينة ومف  -ٕ
تبلميذ سعيد بف المسيب، كاف يستعمؿ الرأي كثيرا حتى أضيؼ إليو، فقيؿ: ربيعة 

 الرأي.
ابف شياب الزىري: وىو مف فقياء المدينة، كاف ال يتحرج مف الرأى حتى  -ٖ

ذا حدثت الناس  قاؿ لو ربيعة: يا أبا بكر إذا حد ثت الناس برأيؾ فأخبرىـ أنو رأيؾ، وا 
 .(2)بشيء مف السنة فأخبرىـ أنو سنة، حتى ال يظنوا أنو رأيؾ

مف الفروع، وكاف  اإلماـ مالؾ بف أنس: فقد كاف يستعمؿ القياس في كثير -ٗ
يأخذ بالمصمحة ويسمييا استحسانا، ويقوؿ: االستحساف تسعة أعشار العمـ. ويقوؿ 

: وقد استرسؿ مالؾ في فيـ المعاني المصمحية مع مراعاة مقصود الشارع (3)الشاطبي
 وال يخرج عنو، وال يناقض أصبل مف أصولو.

منو، بؿ لقد كاف أكثر وىكذا نجد كبار فقياء المدينة يستعمموف الرأي ويكثروف 
فقياء المدينة مف أىؿ الرأي، ولو أردنا ذكر أسمائيـ لطاؿ األمر، والمقاـ ال يحتمؿ 
نما ذكرنا ىذه األمثمو لكبار فقيائيـ لندلؿ عمى ما ذكرنا مف أف الرأي لـ يكف  ذلؾ، وا 

 في الكوفة دوف الحجاز أو غيرىا.
 

 :انزأي أهم انكىفييٍ تسًية سجت

 ما يمي: -وا أعمـ  -التسمية فيما يبدو ف سبب ىذه إ
كاف فقياء الكوفة يكثروف مف اإلفتاء في المسائؿ بالرأي، ما داـ لـ يصح  -ٔ

 لدييـ حديث في الموضوع الذي يجتيدوف فيو دوف أدنى حرج في ذلؾ.

                                                                                                                                                    

 . السابؽ المصدر( ٔ)

 . ٗٗٔ/ٕ جامع بياف العمـ (ٕ)

 .ٜ٘/ٕ االعتصاـ (ٖ)
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أما جميور فقياء الحجاز فكانوا ال يأخذوف بالرأي إال اضطرارا، يترخصوف في 
 يترخص المضطر في أكؿ الميتة.األخذ بو كما 

وبعبارة أخرى: كاف أكثر فقياء الكوفة ال يكتفوف باستخراج أحكاـ الواقعات التي 
تقع فعبل، بؿ يفرضوف مسائؿ غير واقعية في كثير مف األحياف، بؿ ومسائؿ مستحيمة 
في حاالت قميمة، ويضعوف ليا أحكاما بآرائيـ، بناء عمى قياس أو غير ذلؾ، وىو ما 

 مى بالفقو التقديري أو االفتراضي.يس
بينما كاف أكثر فقياء الحجاز يكرىوف ىذا األسموب، وال يجتيدوف إال في ما 

 وقع، وال بد لو مف جواب. 
أف  مسائؿ الرأي عند أىؿ الكوفة أكثر منيا عند أىؿ الحجاز، ولعؿ السبب  -ٕ

متمدنة أكثر مف بيئة  في ذلؾ اختبلؼ البيئة، فبيئة الكوفة والعراؽ بشكؿ عاـ بيئة
الحجاز، فقد تأثرت بالمدنية الفارسية واليونانية، وذلؾ يضع تحت عيف المجتيد 

 جزيئات كثيرة تحتاج الى االستنباط والقياس أكثر مف البيئة الحجازية.
أف  العراؽ بمد الفتف الكثيرة، وال شؾ أف  جو الفتف والمذاىب العقائدية  -ٖ

ركة وضع األحاديث، ولذلؾ تشددوا في شروط الحديث المتعددة جو تنشط فيو ح
المقبوؿ، ولـ يرووا إال ما اطمأنوا إليو. ومف ىذه الشروط التي وضعوىا لقبوؿ 

 األحاديث ما يمي:
 أْف ال يخالؼ حديث اآلحاد أصبل مف األصوؿ. -ٔ
أف ال يخالؼ حديث اآلحاد عمومات الكتاب وظواىره ألنيا عندىـ قطيعة  -ٕ
 الداللة.
 أف ال يعمؿ الراوى بخبلؼ خبره. -ٖ

ولذلؾ اتيـ فقياء الكوفة بأنيـ يخالفوف السنة، والحقيقة أنيـ ال يخالفونيا عنادا، 
نما خالفوا ما خالفوا منيا اجتيادا، لتخمؼ شرط مف الشروط التي ذكرناىا آنفا، أو  وا 
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مف كتب لبعض الشروط األخرى التي ال مجاؿ لسردىا ىنا، إنما تراجع في مظانيا 
 الحنفية.
ولعؿ وصؼ الكوفة بالبدعة في العقائد والعراؽ بشكؿ عاـ، ألقي ظبلال  -ٗ

قاتمة عمى فقو أىؿ العراؽ، ولعؿ ظيور المعتزلة بشكؿ خاص وانتساب بعض ىؤالء 
 -الذي يمثؿ بؿ شؾ مذىب الكوفييف الفقيي  -المعتزلة إلى مذىب أبي حنيفة 

 والتشيير بيـ.ضاعؼ مف الحممة عمى فقياء الكوفة 
وال شؾ أف  ىذه االسباب التي ذكرناىا ال تغض إطبلقا مف قدر فقياء الكوفة 

 وفقو الكوفة.
 

 فقهبء انكىفة:

بتفقيو أىؿ الكوفة وتعميميـ عناية ال مزيد عمييا، ولما   لقد عني ابف مسعود
سر مف كثرة عممائيا وقاؿ: رحـ ا ابف أـ عبد،  انتقؿ إلييا عمي بف أبي طالب 

 .(0)قد مؤل ىذه القرية عمما، أصحاب ابف مسعود ُسُرج ىذه القرية
وعف أنس بف سيريف قاؿ: أتيت الكوفة فرأيت فييا أربعة آالؼ يطمبوف الحديث 

 .(2)وأربعمائة قد فقيوا
الذي  -تعالى رحمو ا  -وكاف جميور فقياء الكوفة عمى مذىب أبي حنيفة 

 اتخذ الكوفة مركزا ومنطمقا، وليذا يندر أْف نجد في الكوفة فقييا غير حنفي.
ولقد كاف فقياء الكوفة مف أوائؿ مف دو ف في الفقو، بؿ لقد كانوا أوؿ مف دو ف 

ألنو في الحقيقة كتاب حديث أكثر مف أْف  ،في ذلؾ إذا استثنينا الموطأ لئلماـ مالؾ
ف اإلماـ أبو يوسؼ صاحب أبي حنيفة عدة كتب في الفقو  يكوف كتاب فقو. فقد دو 

                                                           

 .ٔٗ وحديثيـ العراؽ أىؿ فقو( ٔ)

  .ٓٙ٘المحدث الفاصؿ (ٕ)
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ىي أساس فقو الكوفييف بشكٍؿ خاص، والعراقييف بشكؿ عاـ، ثـ دو ف اإلماـ محمد بف 
افي( الشييد في كتابو )الك حاكـجمعيا الالحسف كتب ظاىر الرواية الستة التي 

 وشرحو السرخسي في كتابو )المبسوط(، ثـ تتابعت التصانيؼ في الفقو بعد ذلؾ.
 

 :في انكىفة أصىل انفقه

وأما في أصوؿ الفقو فمعمماء الكوفة باع طويؿ فيو، وليـ طريقتيـ الخاصة فيو 
التي تتمخص في أنيـ يستمدوف األصوؿ مف الفروع الفقيية  -طريقة الحنفية  -وىي 

حيث يحققوف القواعد أوال تحقيقا منطقيا نظريا مثبتا بالبراىيف  ،غيرىـ ال كما يفعؿ
 العقمية، ثـ يبنوف عميو الفروع بعد ذلؾ.

ولقد انتقدت طريقة الحنفية بأنيا طريقة تجعؿ الفروع أصوال، واألصوؿ فروعا، 
منيا ولكف الحنفية يردُّوف ىذه التيمة، فيقولوف: إنيـ حيف يستقرؤوف الفروع ليستنبطوا 

ألنيـ يعمموف أف  أئمتيـ األوائؿ إنما بنوا ىذه الفروع عمى  ،إنما يفعموف ذلؾ ،القاعدة
قواعد معينة ومراعاة في كؿ األحواؿ، ولكف ىذه القواعد لـ تدو ف ولـ تدرس باعتبارىا 
قواعد منفصمة، إنما بقيت في أذىاف عمماء المذىب األوائؿ، وكؿ ما يفعمو مف بعدىـ 

استنباط ىذه القواعد التي كاف يعتمدىا أئمة المذىب، وال يتـ ذلؾ إال بيذه  ىو محاولة
 الطريقة.

وعمى كؿ حاؿ فإف  ىذا الخبلؼ في األسموب يكاد يكوف خبلفا لفظيا نظرا 
 التحاد النتائج في أكثر األحياف، ولكٍؿ وجية نظر معقولة ومقبولة.

مستقبل ىو اإلماـ أبو يوسؼ ويقاؿ: إف  أوؿ مف دو ف في أصوؿ الفقو كتابا 
صاحب أبي حنيفة، كما ذكر ذلؾ ابف النديـ في الفيرست، ولكف لـ يصؿ إلينا ما 

 كتبو.
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ف في أصوؿ الفقو، وذلؾ في  ولذلؾ فإف الراجح أف  الشافعي ىو أوؿ مف دو 
 .(0)كتابو الشيير )الرسالة(

  

                                                           

 في واألنموذج بعدىا، وما ٙٔ لخبلؼ الفقو أصوؿ وعمـ ،ٖ لمخضري الفقو أصوؿ عمـ انظر( ٔ)
 .بعدىا وما ٙٔ الفقو أصوؿ
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 انًذاهت انعقبئذية وانفهسفية: انًجحث انثبنث

 انشيعة: -أ

 َشأتهى:

، الشيعة أقدـ المذاىب السياسية اإلسبلمية، ظير في آخر عيد عثماف 
المذىب  ، ونماوكانت بذرتو األولى عند اختيار أوؿ خميفة لممسمميف بعد رسوؿ ا 

إذ كاف كمما اختمط بالناس ازدادوا إعجابا بمواىبو ودينو  ،وترعرع في عيد عمي 
وعممو، فاستغؿ الدعاة ذلؾ اإلعجاب، وأخذوا ينشروف آراءىـ فيو ما بيف مغاؿ فيو 

دفائف المحبة ليـ، ومعتدؿ، ولما اشتدت المظالـ عمى أوالد عمي زمف األموييف ثارت 
المذىب الشيعي وكثر  اتسع، ورأى الناس فييـ شيداء الظمـ، فوىـ ذرية الرسوؿ 

 .(0)أنصاره
 

 سجت تًزكزهى في انكىفة:

انتشر الشيعة في العراؽ بشكٍؿ عاـ، والكوفة بشكٍؿ خاص، واتخذوا مف الكوفة 
 مستقرا ليـ ومنطمقا، ولذلؾ أسباب منيا:

 اتخاذ عمي الكوفة عاصمة لو بعد توليو الخبلفة.  -1

أف  كثيرا مف قبائؿ الكوفة مف قبائؿ اليمف، وقد كانت ليـ صمة بعمي حيف   -2
 عميا، فبث  فييـ اإلسبلـ عجز خالد بف الوليد عف فتح اليمف، فأرسؿ إلييـ النبي 

 ىػ.ٜدوف قتاؿ، فأحبوه مف ذلؾ الوقت، وكاف ذلؾ سنة 

                                                           

 . ٖ٘/ٔ اإلسبلمية المذاىب تاريخ (ٔ)
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اتيـ أف كثيرا مف أىؿ الكوفة أصميـ فارسي، وفي ىؤالء رواسب مف عاد  -3
القديمة وعقائدىـ، ومنيا أف الُممؾ عندىـ وراثي وال يعرفوف االنتخاب، فكانوا يروف أف  

 .(0)الخبلفة ينبغي أْف تكوف في آؿ البيت

زواج الحسيف بف عمي مف ابنة يزدجرد آخر مموؾ فارس، فقد ساعد ذلؾ   -4
وا في أبناء عمى انتشار اإلسبلـ بيف الفرس، وانتشار المذىب الشيعي بينيـ، فقد رأ

 .(2)الحسيف ورثة مموكيـ األقدميف

االضطياد السياسي الذي عاشت فيو الكوفة طواؿ العصر األموي، بؿ   -5
وحتى في العصر العباسي، فقد أد ى ذلؾ إلى التفاؼ الناس حوؿ دعاة الشيعة الذيف 
و يمدوف ليـ حباؿ األمؿ بعودة اإلماـ الذي يمؤل األرض عدال بعدما ممئت جورا، وأن

 .(3)سينتقـ مف الظالميف

 

 أيب أسس يذهجهى فهي:

أف اإلمامة ال تفو ض إلى األمة، بؿ ىي ركف الديف وقاعدة اإلسبلـ، وال   -1
 يجوز لنبي إغفاليا وتفويضيا إلى األمة، بؿ يجب عميو تعييف اإلماـ ليـ مف بعده.

 ىو الذي ألف النبي  ،ىو عمي بف أبي طالب أف  اإلماـ بعد النبي   -2
 اختاره وعينو.

 أف  اإلماـ معصوـ عف الكبائر والصغائر.  -3

 تفضيؿ عمي عمى كؿ الصحابة.  -4

                                                           

 .ٖٚ/ٔ السابؽ المرجع( ٔ)

 . ٖٕٓ العاـ اإلسبلمي التاريخ( ٕ)

 .ٖ٘ٓ الكوفة في الشعر وحياة ،ٖٚ/ٔ اإلسبلمية المذاىب تاريخ (ٖ)
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الغيبة: أي غيبة اإلماـ الذي ىو خاتـ األئمة، عمى اختبلؼ بينيـ في   -5
 اسمو.

 حيث يمؤل األرض عدال كما ممئت جورا. ،الرجعة: رجعة اإلماـ الغائب -6

، أما ما انفردت بو كؿ (0)الشيعة ىذه ىي أىـ المبادىء التي اتفقت عمييا فرؽ
 فرقة، فسنذكره عند الكبلـ عف تمؾ الفرؽ.

 

 أقسبيهى:

انقسـ الشيعة إلى أقساـ كثيرة جدا، وسنذكر ىنا أىـ تمؾ األقساـ التي نشأت 
 وانتشرت في الكوفة.

إماـ ىذه الفرقة ومؤسسيا ىو زيد بف عمي زيف العابديف، خرج  :(2)الزيدية -أ
عمى ىشاـ بف عبد الممؾ بالكوفة، ومعو القراء واألشراؼ، فقاتؿ بيـ قتاال شديدا حتى 

 قتؿ وصمب، وىو عالـ جميؿ لو كتاب )المجموع( في الفقو.
 عقائدىم:

 ائدىـ ىي:عقيدة الزيدية أقرب عقائد الشيعة إلى أىؿ السنة والجماعة، وعق
 باالسـ إنما عي نو بالوصؼ، بأْف يكوف ىاشميا، أف  اإلماـ لـ يعي نو النبي   -1

ورعا، تقيا، عالما، سخيا، وىذه الشروط ال تجتمع في أحد بمقدار ما تجتمع في عمي، 
 فيو أحؽ مف غيره بالخبلفة.

 يشترط في اإلماـ بعد عمي أْف يكوف مف أوالد فاطمة دوف غيرىا.   -2

                                                           

 .   ٖ٘/ٔ اإلسبلمية المذاىب وتاريخ ،ٙٗٔ/ٔ والنحؿ الممؿ (ٔ)

 واختبلؼ اإلسبلمييف ومقاالت ،ٗ٘ٔ/ٔ والنحؿ والممؿ ،ٙٗ/ٔ اإلسبلمية المذاىب تاريخ( ٕ)
 .ٜٕٔ/ٔ المصميف
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ال يجيزوف إمامة محمد بف الحنفية مثبل، وأجازوا أْف تكوف اإلمامة في فيـ  
 أوالد الحسف أو الحسيف عمى حٍد سواء.

يشترط في اإلماـ أْف يخرج داعيا لنفسو بالقوة، فبل تعترؼ الزيدية بفكرة   -3
 )التقية(. 

جواز إمامة المفضوؿ مع وجود األفضؿ، ولذلؾ فيـ يقروف بإمامة أبي   -4
 ف ىذا الباب.بكر وعمر م

 أف  اإلماـ غير معصوـ عف المعاصي والخطأ.  -5

 جواز مبايعة إماميف في إقميميف.  -6

 مرتكب الكبيرة مخمد في النار ما لـ يتب توبة نصوحا.  -7

 وأتباع ىذا المذىب اآلف موجودوف في اليمف.
 

ويدخؿ تحت ىذه الطائفة أكثر الشيعة اآلف في  :(0)اإلمامية اإلثنا عشرية -ب
 إيراف والعراؽ وغيرىما مف الببلد اإلسبلمية. وأما اسميـ فيو مشتؽ مف عقيدتيـ.

 عقائدىم:
وىو عمي بف أبي طالب، ويستدلوف  ،عي ف باالسـ أف  اإلماـ بعد النبي   -1

 عمى ذلؾ بما يمي:

 ماـ فبل بد أنو عينو.أنو ما كاف في الديف أمر أىـ مف تعييف اإل -أ
 .(2): )مف كنت مواله فعمي مواله(قولو  -ب
 .(0): )أقضاكـ عمي(قولو  -ج

                                                           

 . ٕ٘/ٔ اإلسبلمية المذاىب وتاريخ ،ٛٛ/ٔ اإلسبلمييف ومقاالت ،ٜٙٔ/ٔ والنحؿ الممؿ( ٔ)

 .صحيح حسف: وقاؿ ٖٖٙ/٘ الترمذي سنف( ٕ)
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لـ يؤم ر عمى عمي أحدا مف الصحابة، بينما أم ر عميا عمى كبار  أنو  -د
 الصحابة بما فييـ أبي بكر وعمر.

ثـ أف  الخبلفة كانت بعد عمي لمحسف، ثـ لمحسيف، ثـ لزيف العابديف،  -ٕ
لمحمد الباقر، ثـ لجعفر الصادؽ، ثـ لموسى الكاظـ، ثـ لعمي الرضا، ثـ لمحمد 
الجواد، ثـ لعمي اليادي، ثـ لمحسف العسكري، ثـ لمحمد ابنو، الذي دخؿ سردابا في 
دار أبيو في )سر مف رأى( ولـ يعد بعد، وكاف عمره حيف ذاؾ أربع سنيف، وقيؿ: 

بما يجب أْف يعمـ اإلماـ، وأف  طاعتو كانت  ثماف سنيف، وكاف في ذلؾ السف عالما
واجبة، وقاؿ آخروف: كاف الحكـ لعمماء مذىبو، وىو ما عميو اإلثنا عشرية في ىذا 

 الزماف.
 يقولوف بعصمة اإلماـ. -ٖ
أف  كؿ ما يقولو اإلماـ فيو تشريع يعممو ىو ومف قبمو مف األئمة، لكنيـ ال  -ٗ

 لؤلئمة صبلحية تقييد المطمؽ، وتخصيص العاـ.ينشرونو إال في الوقت المناسب، و 
 أنو يجوز أْف تجري عمى يد اإلماـ المعجزات، وال يسمونيا كرامات. -٘
 أف  اإلماـ عالـ بكؿ ما يتعمؽ بالديف، فيو ال يجتيد ألنو ال يحتاج لذلؾ. -ٙ
 

 :(2)ية(سماعيماإلمامية )اإل -ج
باكستاف، وفي ببلد الشاـ، وىـ اآلف موجودف بشكؿ أقميات في اليند، وفي 

 والفاطميوف الذيف كانت ليـ دولة في مصر والشاـ منيـ، وكذلؾ القرامطة.

                                                                                                                                                    

 حسف، بسندٍ  ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٔ الجوامع جمع في السيوطي ذكره كما ،لمطبراني األوسط المعجـ( ٔ)
 .ضعيفة بأسانيد والعقيمي عساكر ابف وأخرجو

 تحت ٜٛ/ٔ اإلسبلمييف ومقاالت ،ٚٙٔ/ٔ والنحؿ والممؿ ،ٜ٘/ٔ اإلسبلمية المذاىب تاريخ( ٕ)
 . المباركية اسـ
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 الكوفة مدرسة

 عقائدىم:
 أما عقائد أكثريتيـ فيي كما يمي:

ال إلى ابنو  إسماعيؿيقولوف أف  اإلمامة انتقمت بعد جعفر الصادؽ إلى ابنو  -ٔ
 ية.سماعيمإلموسى الكاظـ كما يقوؿ اإلثنا عشرية، ولذلؾ سموا با

 يقولوف إف  لمشريعة ظاىرا وباطنا، وال يعمـ الباطف إال اإلماـ. -ٕ
 أف اإلئمة يعمموف بواطف األمور بالفيض اإلليي ال بالوراثة. -ٖ
 ال يشترط في اإلماـ أْف يكوف ظاىرا معروفا. -ٗ
ليس اإلماـ مسؤوال أماـ أحد مف الناس ميما ارتكب مف أعماؿ، فكؿ ما  -٘
 ألنيـ معصوموف. ،ير، حتى لو رآه الناس كميـ غير ذلؾيفعمو خ
 

وىـ أتباع المختار بف عبيد الثقفي، وكاف خارجيا، ثـ صار : (0)الكيسانية -د
شيعيا، قدـ المختار الكوفة واد عى أنو جاء إلييا مف قبؿ محمد بف الحنفية أخي 
الحسيف وولي دمو ليثأر مف قتمة الشييد، وأخذ ينشر األوىاـ، فتبرأ منو محمد بف 

 .بف الزبير  الحنفية، وقتمو مصعب بف الزبير بأمٍر مف أخيو عبد ا
 عقائدىم:

ألنو  ،بمعنى أف ا تعالى قد يغي ر رأيو ،أنيـ يقولوف بالَبداء عمى ا تعالى -ٔ
أف  سبب ذلؾ ىو أف  المختار كاف يعد : »(2)تبيف لو شيء جديد، ويقوؿ الشيرستاني

ف لـ تحدث قاؿ:  أصحابو بحدوث أشياء، فإْف وقعت اتخذ ذلؾ دليبل عمى صدقو، وا 
 «.لربكـ بدا

أف  اإلماـ الذي سيرجع ىو محمد بف الحنفية، يقولوف: إنو مات وسيرجع،  -ٕ
                                                           

 .ٗٗ/ٔ اإلسبلمية المذاىب وتاريخ ،ٚٗٔ/ ٔ والنحؿ والممؿ ،ٜٛ/ٔ اإلسبلمييف مقاالت(  ٔ)

 .ٜٗٔ/ٔ والنحؿ الممؿ (ٕ)
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 الكوفة مدرسة

 وبعضيـ يقوؿ: إنو حي بجبؿ رضوى عنده عسؿ وماء.
 يقولوف بتناسخ األرواح، وىذا مأخوذ مف الفمسفة اليندية. -ٖ
ف  بواطف األمور ال يعمميا إال  -ٗ يقولوف: إف  لكؿ شيء ظاىرا وباطنا، وا 

 مة المعصوموف.األئ
 

: وىـ الذيف يقولوف: كانت الرسالة  لعمي، ولكف  جبريؿ أخطأ، (0)الُغرابية -ىػ
كما يشبو الغراب  فنزؿ عمى محمد، وسموا بالغرابية ألنيـ قالوا: إف  عميا يشبو النبي 

عمى -الغراب. والحقيقة أف  عميا لـ يكف عمره أكثر مف تسع سنوات وقت البعثة 
 ولكنو لـ يكف يزيد عمره عمى ثبلث عشرة سنة عمى كؿ حاؿ. -خبلٍؼ في ذلؾ

ألف أمو أمة  ،وىـ أتباع عبد ا بف سبأ ويقاؿ لو: ابف السوداء السبئية: -و
 سوداء.

 عقائدىم:
ورجعة عمي، وكاف يقوؿ: عجبت  : ويقصدوف بيا رجعة محمد (2)الرجعة -ٔ

 يرجع. ممف يزعـ أف  عيسى يرجع ويكذ ب بأف  محمدا 
 .(3)تأليو عمي ومف بعده مف األئمة -ٕ

ولكف السبئية والغرابية والكيسانية قد اندثروا منذ زمف بعيد، والشيعة اآلف يتبرأوف 
 منيـ.

 
 

                                                           

 .ٖٗ/ٔ اإلسبلمية المذاىب تاريخ( ٔ)

 .ٕٕٗ-ٖٕٕ الفرؽ بيف الفرؽ( ٕ)

 .ٗٚٔ/ٔ والممؿ ،ٙٛٔ/ٗ والفصؿ ،ٖٕٕالمصدر السابؽ ( ٖ)
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 يُهجهى في انحذيث:أثز انعقبئذ انشيعية في 

مما ال شؾ فيو أف  عقائد الشيعة كاف ليا أثر كبير في منيجيـ في الحديث 
الشريؼ، ولقد كانت مسألة اإلمامة سببا واضحا في رأييـ في عدالة الصحابة، فيـ 
يروف أف  الصحابة ليسوا جميعا عدوال، فيجب النظر في عدالة كؿ صحابي عمى 

باالسـ، وذلؾ  ـ يعتقدوف أف  اإلماـ قد عينو النبي ، والسبب في ذلؾ أني(0)حدة
بحضور كثيٍر مف الصحابة، ولكف  قسما منيـ قد كتـ ذلؾ، بؿ وحاربو بعضيـ، ولذلؾ 

 فميسوا جميعا عدوال.
كما أف  عقيدتيـ في عصمة األئمة جعمتيـ يعتقدوف بأف  كؿ جاء عف اإلماـ مف 

، يقوؿ ىاشـ الحسيني: وال مف أحاديث النبي قوؿ أو فعؿ أو تقرير يعد حديثا كغيره 
اإلماـ، وبيف فعؿ أو  فرؽ بيف السنة التي ىي عبارة عف الكبلـ الصادر عف النبي 

 .(2)أو تقريره النبي 
واعتقادىـ بأنيـ عمى الحؽ في عقيدتيـ الشيعية جعميـ ينظروف إلى أىؿ السنة 

ليذه العقيدة أثرا في التعديؿ والتجريح، نظرتيـ إلى أىؿ البدع واألىواء، وال شؾ أف  
فكما أف  لرواة الشيعة أحكاما خاصة عند أىؿ السنة، فإف  لرواة أىؿ السنة أحكاما 
خاصة عند الشيعة، ويبدو ذلؾ واضحا مف تقسيميـ لمحديث، فيـ يقسمونو إلى أربعة 

 أقساـ:
 -ف وقيؿ: إمامي - (3): وىو ما اتصؿ سنده برواية إماميالصحيح -ٔ

 ممدوحيف بالتوثيؽ في كؿ طبقة.
 : الذي يرويو اإلمامي الممدوح مدحا يقربو مف التعديؿ.الحسن -ٕ

                                                           

 في والشيعة ،ٛٗ واألوىاـ الحقائؽ بيف والشيعة ،ٖ٘-ٖٖ واألخبار اآلثار في الموضوعات (ٔ)
 .ٖٛ وأحكاميـ عقائدىـ

 .ٙٗ اآلثار في الموضوعات( ٕ)

 .ٖ٘ اآلثار في الموضوعات. اإلمامية الشيعة بعقيدة يعتقد مف ىو: مامياإل( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

: ما دخؿ في طريقو غير إمامي ممف نص عمى توثيقو ولـ يشتمؿ الموثق -ٖ
 باقيو عمى ضعيؼ.

 .(0): وىو ما عدا ما سبؽالضعيف -ٗ
ضعيفا عند الشيعة، والعكس وبناء عمى ذلؾ كمو فالثقة عند أىؿ السنة قد يكوف 

 صحيح.
ولذلؾ فالشيعة ينظروف إلى صحيحي البخاري ومسمـ نظرة الذي يشؾ في كؿ 

لقد رويا )البخاري ومسمـ( عف المشبوىيف »حديٍث فييما، فيقوؿ ىاشـ الحسيني: 
والمتيميف والمجيوليف والخوارج والنواصب، وغير ذلؾ ممف يجب التثبت في أحاديثيـ 

 .(2)«ا طويبلوالوقوؼ عندى
 وقد اقتضى ذلؾ أْف تكوف ليـ كتبيـ الخاصة في الحديث، وأشيرىا أربعة كتب:

( ٜٜٔٙٔىػ( وفيو حوالي )ٕٖٛلمحمد بف يعقوب الكميني )ت الكافي -ٔ
 حديثا.

ىػ( وعدد أحاديثو ٓٙٗلمطوسي )محمد بف الحسف بف عمي( )ت التيذيب -ٕ
 كعدد أحاديث الكافي أو أكثر.

 ( حديثا.ٔٔ٘٘لمطوسي أيضا، وفيو ) االستبصار -ٖ
 ( حديثا.ٖٜٙ٘ىػ( وفيو )ٖٔٛ: لمحمد بف بابويو )تالفقيو -ٗ

 .ٖوكؿ ىذه الكتب مرتبة عمى األبواب 
 ، مف أشيرىا:ليم كتبا خاصة في الرجالوكذلؾ فإف 

                                                           

 .والرجاؿ الحديث في المقاؿ وجامع ،ٖ٘ اآلثار في الموضوعات( ٔ)

 .ٕٗ اآلثار في الموضوعات( ٕ)

 .ٖٚٔ الميزاف في والشيعة ،ٖٜٔ -ٕٜٔ المقاؿ جامع (ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 ىػ(.ٓ٘ٗلمنجاشي )ت كتاب الرجال (1

 ىػ(.ٓٙٗلمطوسي )ت كتاب الرجال (2

 ىػ(.ٛٛ٘ف شيراشوب )تلمحمد بف عمي بمعالم العمماء  (3

 ىػ(.ٕٓٓٔ)تمنيج المقال لمميرزا محمد االسترباذي  (4

 لموسى الزنجاني )معاصر(. الجامع في الرجال (5
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 الكوفة مدرسة

 :(ٔ)المرجئة -ب

 َشأتهى:

كانت البذرة األولى التي نبتت منيا ىذه الفرقة في عصر الصحابة، وعمى وجو 
المسمميف إلى أقساـ  ، فقد نتج عف ىذه الفتنة انقساـالتحديد في فتنة عثماف 

متحاربة متقاتمة عمى أشد ما يكوف القتاؿ والصراع، وظيرت في ىذه الفترة طائفة مف 
 متمسكيف في ذلؾ بأحاديث كثيرة لمرسوؿ  ،الصحابة تجم موا بالصبر واعتزلوا الفتنة

َواْلَماِشى ِفيَيا َخْيٌر ِمَف َسَتُكوُف ِفَتٌف اْلَقاِعُد ِفيَيا َخْيٌر ِمَف اْلَماِشى ِفيَيا، »مف أبرزىا: 
الس اِعى، َأاَل َفِإَذا َنَزَلْت َأْو َوَقَعْت َفَمْف َكاَف َلُو ِإِبٌؿ َفْمَيْمَحْؽ ِبِإِبِمِو، َوَمْف َكاَنْت َلُو َغَنـٌ 

ُسوَؿ الم ِو َأَرَأْيَت َفَقاَؿ َرُجٌؿ: َيا رَ «. َفْمَيْمَحْؽ ِبَغَنِمِو، َوَمْف َكاَنْت َلُو َأْرٌض َفْمَيْمَحْؽ ِبَأْرِضوِ 
ـْ َيُكْف َلُو ِإِبٌؿ َواَل َغَنـٌ واََل َأْرٌض؟ َقاَؿ:  ـ  »َمْف َل َيْعِمُد ِإَلى َسْيِفِو َفَيُدؽُّ َعَمى َحد ِه ِبَحَجٍر ُث

 .(2)«ْلَيْنُج ِإِف اْسَتَطاَع الن َجاءَ 
 ومف ىؤالء الصحابة: عبد ا بف عمر، ومحمد بف مسممة، وسعد بف أبي
وقاص، وأسامة بف زيد، وحساف بف ثابت، وعبد ا بف سبلـ، وأبو بكرة، وعمراف بف 

 حصيف، وغيرىـ مف الصحابة.
 َبَغتْ  َفِإفْ }بينما كاف يرى بقية الصحابة وجوب مناصرة الحؽ لقولو تعالى: 

 .[ٜ: الحجرات{ ]الم وِ  َأْمرِ  ِإَلى تَِفيءَ  َحت ى تَْبِغي ال ِتي َفَقاِتُموا اأْلُْخَرى َعَمى ِإْحَداُىَما
 معرفة عند تطب ؽ اآلية ىذه: يقولوف كانوا الفتنة اعتزلوا الذيف الصحابة ولكف  

 الخاص الحديث فيطبؽ الحؽ، وجو فييا يعرؼ ال التي الفتف في أما الحؽ، وجو
 .بذلؾ

 
                                                           

 .ٕ٘ٔ-ٜٚٔ/ٔ والمقاالت ،ٜٖٔ/ٔ والنحؿ الممؿ (ٔ)

 .ٖٕٕٔ/ٗ مسمـ صحيح( ٕ)
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 :اَتشبرهى

 ولقد وشدة، انتشارا الفتف ازدادت كمما ورواجا رسوخا تزداد الفكرة ىذه كانت
 عمر وخبلفة الحسيف مقتؿ بيف ما الممتدة الفترة في جدا واسع بشكؿ اإلرجاء انتشر
 االضطراب ىذا يتبع بما الحاد، السياسي االضطراب فترة ىي ألنيا ،العزيز عبد بف
عادة وحيرة شديد، نفسي قمؽ مف  الناس وأخذ وخوؼ أساسيا، مف المواقؼ في نظر وا 

 - األموية الدولة فإف وكذلؾ ، عمي ألبناء الحكـ إعادة مف باليأس وشعور بالظنة،
 ألنو ،المذىب ىذا انتشار عمى مباشر غير أو مباشر بشكؿ ساعدت قد - يبدو فيما
 .ومناىضتيا معارضتيا مف ويقمؿ الدولة ىذه يخدـ

 المذىب انتشار حد يبمغ لـ الكوفة في لئلرجاء الواسع االنتشار ىذا ولكف
 مف الكوفة في الوجود إلى أسبؽ الشيعي المذىب ألف وذلؾ الكوفة، في الشيعي
 .األموييف ضد الثورة وموطف الشيعة ميد الكوفة أف   المعروؼ فمف اإلرجاء، مذىب

 

 :اإلرجبء تطىر

 بدء، ذي بادىء األمر عميو كاف كما الفتف اعتزاؿ عند باإلرجاء األمر يقؼ لـ
نما  األموييف وال الخوارج وال الشيعة ال أحد تكفير عدـ وىو الموقؼ ىذا اضطرىـ وا 
 وكذلؾ عندىـ، اإليماف معنى تحديد إلى ذلؾ اضطرىـ قتمة، ظممة والة مف فييـ بما
 كمسألة ،اإليماف معنى في رأييـ عف تفرعت أخرى مسائؿ التحديد ىذا عف نتج

 وغيرىا والوعيد الوعد ومسألة ال؟ أـ وينقص يزيد اإليماف ىؿ ومسألة الكبيرة، مرتكب
 .المسائؿ مف

 فكاف اإلسبلمية، الفرؽ بقية شأف ذلؾ في شأنو أقساـ إلى انقسـ اإلرجاء أف   كما
 .(0)المتطرفوف منيـ وكاف المعتدلوف، منيـ

 

                                                           

 . والكرامية والمريسية، والمعاذية، والغيبلنية، والفجارية، والتوبانية، الجيمية،: فرقيـ مف( ٔ)
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 :انًزجئة يجبديء

 عدوا فالخوارج وحدوده، اإليماف عف الكبلـ فيو شاع جو في المرجئة ُوجدت لقد
 في إنو: قالوا والمعتزلة اإليماف، مف األعماؿ أف   يعتبروف ألنيـ ،كافرا الكبيرة مرتكب
 عف ناتج ذلؾ وكؿ منافؽ، إنو: قالوا وطائفة البصري والحسف المنزلتيف، بيف منزلة

 .اإليماف معنى تحديد في اختبلفيـ
 معصية، اإليماف مع تضر ال: فقالوا المسألة ىذه في المرجئة خاض فقد ولذلؾ

 بالقمب، تصديؽ ىو اإليماف بأف   قوليـ عف ناشىء وذلؾ. طاعة الكفر مع تنفع وال
قرار  .اإليماف مف العمؿ وليس بالمساف، وا 

 عذبو شاء إفْ  القيامة، يوـ إلى تعالى ا إلى ُيرجأ الكبيرة فاعؿ أمر إف  : وقالوا
فْ  النار، مف أخرجو ثـ ذنبو مقدار عمى  .عنو عفا شاء وا 

 وصؼ يتنزؿ المعنى ىذا وعمى العمماء، جميور رأي مع يتبلقى المذىب وىذا
 طائفة المعنى بيذا اإلرجاء إلى ُنسبت وقد المرجئة، مف كانوا بأنيـ العمماء مف كثير
 حنيفة، أبو: اإلرجاء إلى نسب فممف الكوفة، عمماء مف وخاصة العمماء، مف كبيرة
 سميماف، أبي بف وحماد مرة، بف وعمرو جبير، بف وسعيد ومحمد، يوسؼ، وأبو

 بف ومحمد كداـ، بف ومسعر زائدة، أبي بف زكريا بف ويحيى دثار، بف ومحارب
 .وغيرىـ الضرير، معاوية وأبو الكمبي، السائب

: وأصحابو حنيفة ألبي يقاؿ كاف لقد! ولعمري: »(0)الشيرستاني يقوؿ ىذا وفي
 ال وىو بالقمب، التصديؽ ىو: اإليماف: يقوؿ كاف لما أنو: فيو السبب ولعؿ مرجئة،
ر أنو ظنوا: ينقص وال يزيد،  بترؾ يفتي كيؼ العمؿ في تحرجو مع والرجؿ. العمؿ يؤخ 

 في ظيروا الذيف والمعتزلة القدرية يخالؼ كاف أنو: وىو ،آخر وجو ولو! العمؿ؟
 وكذلؾ مرجيا،: القدر في خالفيـ مف كؿ يمقبوف كانوا والمعتزليوف األوؿ، الصدر

                                                           

 .ٔٗٔ/ٔ والنحؿ الممؿ (ٔ)
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 .«والخوارج المعتزلة،: فريقي مف لزمو إنما المقب أفْ  بد فبل ،الخوارج
ف  يستطيع لمكوفييف أفرده الذي السادس الجزء في الكبرى لطبقاتال المتتبع وا 

 .الكوفة في اإلرجاء لمذىب الواسع االنتشار مدى بوضوح يممس أفْ 
 بيذا انحرؼ مف ذلؾ بعد جاء بؿ الحد ىذا عند باإلرجاء يقؼ لـ األمر ولكف

 عبلقة وال فقط، بالقمب تصديؽ اإليماف إف  : بعضيـ فقاؿ األساسي، خطو عف المبدأ
 بمسانو الكفر أعمف ولو حتى مؤمنا يعد بقمبو آمف فمف بالعمؿ، وال بالمساف باإلقرار لو
 .الجنة ويدخؿ مؤمف فيو األوثاف عبد لو وحتى ضرورة، غير مف

 وبالطاعات اإليماف، بحقائؽ االستيانة إلى فرقيـ ببعض األمر وصؿ فقد إذف
 المذىب ىذا واتخذوا مستيتر، منحرؼ كؿ الفرؽ ىذه ظؿ في واستظؿ والفضائؿ،

 اإلرجاء ذـ   مف قوؿ يتنزؿ الفرؽ ىذه وعمى المنكرة، وأعماليـ ومفاسدىـ لمآثميـ ستارا
 .سبب بعده ما لمجرح سببا واعتبره أصحابو، جبيف في عار وصمة وجعمو

 الذي الشعبي ،وألتباعو لو وتصدوا المعنى بيذا اإلرجاء ذموا الذيف ىؤالء ومف
 تعمـ، لـ ما وأْرجِ  شيعيا، تكف وال ىاشـ بني وصالح المؤمنيف صالح أحب  : يقوؿ كاف
 .قدريا تكف وال نفسؾ، مف والسيئة ا، مف الحسنة أف   واعمـ مرجئا، تكف وال

: يقوؿ فكاف عنيفة، شديدة صورة عمى لئلرجاء النخعي معارضة كانت ولقد
 لممرجئة يسمح ال وكاف معيـ، الجموس مف أصحابو يعذر وكاف بدعة، اإلرجاء
 . الكتاب أىؿ مف إلي   أبغض إنيـ وا: يقوؿ وكاف مجمسو، بحضور

 : قسميف إلى المرجئة العمماء بعض قس ـ فقد وليذا
 .والمحدثيف الفقياء أكثر يدخؿ القسـ ىذا وفي األوؿ، القسـ وىـ سنة مرجئة
 المرجئة، ذـ مف قوؿ عمييـ يتنزؿ الذيف ىـ وىؤالء البدعة، مرجئة الثاني والقسـ

 .الجميع مف الذـ ليذا أىؿٌ  وىـ
 .باإلرجاء وصؼ مف كؿ عمى بالحكـ نسرع ال وأفْ  ىذا إلى التنبو فينبغي
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 (ٔ)العربية وعموميا: المبحث الرابع
نة تكف لـ العربية المغة أف   معروؼ ىو مما  صدر في وكذلؾ الجاىمية، في ومق عدة مدو 

 حاالت في إال تدو ف ال ولكنيا الصدور، في ُتحفظ واألخبار األشعار وكانت اإلسبلـ،
 .ثانيا الذاكرة بقوة ويمتازوف أوال، أميوف قوـ العرب ألف   وذلؾ نادرة، قميمة

 صرفة، عربية بيئة في ينشأ كاف العربي ألف ،مق عدة العربية تكف فمـ وكذلؾ
 الفصيح لتمييز المغة ىذه قواعد معرفة إلى حاجة دوف سميقة العربية يتكمـ وىو فينشأ
 .ليا قواعد وضع أو العربية المغة لتدويف ماسة حاجة تنشأ لـ ولذلؾ غيره، مف

 ال التي البمداف مف كثيرا المسمموف فتح فقد تغي ر، اإلسبلـ بعد األمر ولكف  
 وبدأت ليا، تاـ إتقاف غير مف العربية وتتكمـ تتعمـ الشعوب ىذه وبدأت بالعربية تنطؽ

 يسودىا بيئة في إنما خالصة، عربية ليست بيئة في تنشأ الجديدة العربية األجياؿ
 عف وبعدىـ المفتوحة البمداف ىذه في المسمميف مف كثير توطف بعد وخاصة المحف،
 والخطباء البمغاء ألسنة عمى حتى يظير المحف وبدأ الفصحى، لمغة األصيمة المنابع

 .المفوىيف
 الناس بعض بدأ فقد الكريـ، القرآف عمى ذلؾ بخطورة المسمموف شعر وىنا

 كما القرآف يقرأ أف عمى الحرص كؿ حريصيف المسمموف وكاف قراءتو، في يمحنوف
 الصحيحة بالقراءة مرتبط الصحيح والفيـ صحيحا، فيما أيضا القرآف يفيـ وأفْ  أنزؿ،
 .ليا القواعد ووضع العربية لتدويف األوؿ السبب ىو ىذا ولعؿ الصحيحة، والمغة

 مف عمييا خافوا وقد كثيرا، بمغتيـ يفخروف العرب أف   وىو آخر سبب وىناؾ
 .وتقعيدىا جمعيا ضرورة بعضيـ فرأى الضياع،

                                                           

 .ٔٔ النحوية المدارس (ٔ)
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 بحاجتيا حديثا اإلسبلـ دخمت التي الشعوب إحساس فيو الثالث السبب وأما
 .غيره مف الصحيح تبيف التي وقواعدىا أسسيا ليا ويبي ف المغة، ىذه يعمميا لمف

 ورواية النحو وتقعيد المغة تدويف إلى اإلسبلمية األقاليـ أسبؽ العراؽ كاف ولقد
 .واألخبار األشعار

 الكوفة عنيت حيف عمى المضمار، ىذا في الكوفة سبقت البصرة أف   والحقيقة
 .(0)المغوية الدراسات إلى اتجيت ثـ البصرة، مف أكثر الشرعية بالدراسات

 قواعد ووضع المغة تدويف إلى أسبؽ البصرة كانت فقد التحديد وجو وعمى
 .واألخبار الشعر رواية في نشاطا وأوسع اىتماما أكثر الكوفة كانت حيف في النحو،

 مختمؼ مف القادمة التجارية لمسفف مرفأ كانت البصرة أف   ذلؾ في السبب ولعؿ
 محطا الكوفة كانت بينما الجنسيات، مختمؼ ومف -آنذاؾ المعروؼ- العالـ ببلد

 .العرب وأخبار الشعر رواية مجاؿ في رائدة تكوف ألف يؤىميا وىذا العربية، لمقوافؿ
 والفرؽ، الفتف مركز -سابقا رأينا كما- الكوفة أف   وىو آخر سببا ىناؾ ولعؿ

 المجتمع حاجة تمبي التي والفقيية الشرعية النواحي عمى منصبا اىتماميا فكاف
 البعيدة العممية األمور في اىتماميا فكاف ىادئة، مستقرة البصرة كانت بينما الكوفي،

 .(2)والفتف السياسة عف
 بحوالي قواعدىا ووضع المغة تدويف مجاؿ في الكوفة البصرة سبقت فقد وىكذا

 الذي الرؤاسي جعفر أبو ىو الكوفة نحاة فأوؿ ،-جدا طويؿ زمف وىو - عاـ مائة
 عمر بف عيسى تبلميذ مف الحقيقة في الرؤاسي كاف وقد لمخميؿ، معاصرا كاف

 اسحاؽ أبي ابف البصرة في األوؿ النحوي وتمميذ الخميؿ أستاذ البصري،

                                                           

 .ٕٓٙ الكوفة في الشعر وحياة ،ٕ٘ البصرة في التعميمي ومنيجيا والمغوية النحوية الدراسات (ٔ)

 .ٕٓٙ الكوفة في الشعر حياة (ٕ)
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 .(0)(ىػٚٔٔ)الحضرمي
 البصرة، مذىب يخالؼ النحو في مستقؿ مذىب ليا الكوفة أف   المعروؼ ومف

 : يمي ما الكوفييف مذىب سمات أىـ مف ولعؿ
 عمى يفخروف البصرييف جعؿ مما المغة، عنيـ تؤخذ مف شروط في التساىؿ (1
 البدو عف أي اليرابيع، وأكمة الضباب (2)حرشة عف المغة نأخذ نحف: »بقوليـ الكوفييف
 عرب عف أي ،(4)الكواميخ وباعة ،(3)الشواريز أكمة عف تأخذونيا وأنتـ الخمص
 .(5)«المدف

 العرب عف ورد ما كؿ عمى يقيسوف الكوفيوف كاف فقد القياس، في االتساع (2
 حتى العرب ألسنة عمى وشاع انتشر ما عمى إال يقيسوف فبل البصريوف أما نادرا، ولو
 أو بابا جعموه كبلـ نادر أو شعر في لفظا سمعوا إذا الكوفييف عادة: »السيوطي قاؿ

 .(6)«فصبل
 كاف فقد ولذلؾ أصبل، يعتبر جاء ما كؿ بؿ المغة في شواذ الكوفييف عند فميس

 وأدؽ تنظيما أكثر النحوالبصري كاف بينما العربية، لميجات تمثيبل أكثر الكوفي النحو
 ىو وىذا النحو، في منيجيـ عمى أث رت البصرة في شاعت التي الفمسفة ولعؿ قياسا،
 طبيعة إلى أقرب الكوفي النحو بينما المثقفيف، بيف اليوـ البصري النحو انتشار سر
 .(7)العربية المغة

                                                           

 .ٖٕٙ-ٕٔٙ السابؽ المرجع( ٔ)

 .ضب جمع وىي الضباب أكمة: الضباب حرشة (ٕ)

 .الحضر طعاـ وىو المصفى الرائب المبف: الشواريز( ٖ)

 .أيضا الحضر طعاـ مف وىو المخمؿ: الكواميخ( ٗ)

 .ٖ٘ٛ والنحو المغة دراسة في ومنيجيا الكوفة ومدرسة ،ٜ٘ٔ النحوية المدارس( ٘)

 .ٖٙٚ الكوفة ومدرسة ،٘ٗ/ٔ اليوامع ىمع( ٙ)

 .   ٜ٘ٔ النحوية المدارس ،ٕٛٙ الشعر حياة( ٚ)
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 الوحي نزوؿ عيد في المعروفة الميجات ىذه يد ونوف كانوا الكوفييف ولعؿ  
 فكانوا البصرة أىؿ وأما القراءة، ووجوه والسنة الكتاب أسرار فيـ عمى بذلؾ ليستعينوا
 فمكؿ اآلخر، عف يغني ال المسمكيف وأحد المستقبؿ، لغة العربية الميجات مف يتخي روف
 .(0)فائدتو منيما

 لمجرد -(عرؼتُ  خالؼ: )قاعدة عمى ربما - البصرييف مخالفة مف اإلكثار( ٖ
 بيـ الحد يصؿ قد بؿ المغوية، الشواىد مف سند وبغير األحياف، بعض في المخالفة
 .(2)الشائع السماع رفض إلى أحيانا

 والخطوط األصوؿ حيث مف -يبدو فيما - الكوفية المدرسة سمات أىـ ىي ىذه
 الكوفييف أف   أبرزىا مف لعؿ كثيرة، الخبلؼ فنقاط التفصيبلت حيث مف أما العامة،
 يقسموف الكوفييف وأف   البصرييف، خبلؼ عمى الفعؿ، مف مشتؽ المصدر بأف   يقولوف
 فيو األمر فعؿ وأما الفاعؿ، اسـ بالدائـ ويريدوف ودائـ، ومضارع ماض إلى الفعؿ
 ابف التفصيبلت ىذه ذكر وقد األمر، ببلـ المجزوـ المضارع مف عندىـ مقتطع
 مما مسألة،( ٕٔٔ) فيو جمع( الخبلؼ مسائؿ في اإلنصاؼ) كتابو في األنباري
 .التفصيبلت ىذه عرض مجاؿ ىذا وليس البصرييف، الكوفيوف فيو خالؼ

 اليراء ومعاذ الرؤاسي، جعفر أبو: الكوفييف والمغوييف النحوييف مشاىير ومف
 .(3)والسكيت وثعمب، والفراء، الكسائي، حمزة بف وعمي

 دالمة وأبو والكميت، العتاىية، وأبو والطرماح، المتنبي،: شعرائيـ مشاىير ومف
 .(4)األسدي

  

                                                           

 . ٕ٘ وحديثيـ العراؽ أىؿ فقو( ٔ)

 .ٖٚٔ/ٕ اليوامع ىمع( ٕ)

 .ٕٓٔ/ٕ٘ اإلسبلمية المعارؼ ودائرة ،ٜٔٔ والمغوييف النحوييف طبقات( ٖ)

 .ٜٕٓ/ٕ٘ اإلسبلمية المعارؼ دائرة( ٗ)
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 انجبة انثبَي

 انكىفيىٌ وجهىدهى في خذية انحذيث انشزيف

 
 ستة فصول:وفيو 

 الفصل األول: الصحابة الذين نزلوا الكوفة.
 الفصل الثاني: حّفاظ الكوفة.

 الفصل الثالث: األسانيد الصحيحة والضعيفة في الكوفة.
 الفصل الرابع: تدوين السنة في الكوفة.

لييا.  الفصل الخامس: الرحمة من الكوفة وا 
 الفصل السادس: مصطمح الحديث في الكوفة.
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 األول انفصم

 انصحبثة انذيٍ َزنىا انكىفة

 
 وفيو مبحثان:

 المبحث األول: مشاىير الصحابة.
 المبحث الثاني: بقية الصحابة الكوفيين.
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 تًهيذ:

فيما يمي بعض النقاط التي تبيف الطريقة التي اتبعتيا والمراجع التي اعتمدت عمييا 
 في ذكر الصحابة الذيف نزلوا الكوفة:

مؤمنا بو، ومات عمى االسبلـ، وىذا ىو مذىب  ( الصحابي: ىو مف لقي النبي ٔ
 جميور المحدثيف.

سنة أو سنتيف أو يغزو  وروي عف سعيد بف المسيب أنو اشترط أف يصحب النبي 
 .(0)معو غزوة أو غزوتيف

ولكف العمماء يشكوف في صحة نسبة ىذا القوؿ البف المسيب ألف في سنده محمد ابف 
 .(2)عمر الواقدي وىو ضعيؼ في الحديث

وقاؿ بعض أصحاب األصوؿ: أنو مف طالت صحبتو ومجالستو لمنبي 
، وىذا (3)

 موافؽ لما روي عف سعيد بف المسيب.
ويبدو أف كبل مف المحدثيف واألصولييف نظروا إلى الصحابي مف وجية نظر خاصة 

 بيـ.
و بو ولو لفترة قصيرة جدا، تمكنو مف ولقائ فالمحدثوف رأوا أف  رؤية المسمـ لمنبي 

 نقؿ شيء مف أقوالو أوأفعالو أو تقريراتو أو صفاتو، وىذا وحده كاؼ عندىـ.
وأما األصوليوف فإنيـ يبحثوف عف حد الصحابي الذي يعتبر رأيو في المسائؿ الفقيية 
 حجة يأخذوف بيا، وىذا يقتضي أْف يكوف الصحابي قد طالت مجالستو لمنبي 

شكم ت عنده ممكة فقيية يمكف االعتماد عمييا عند عدـ وجود نص في بحيث ت

                                                           

 .ٓٛٔ الحديث عمـو واختصار ،ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕ وتدريب الراوي التقريب لمنووي( ٔ)

 .ٕٕٔ/ٕ تدريب الراوي(  ٕ)

 .ٓٛٔواختصار عمـو الحديث  ،ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕ وتدريب الراوي التقريب لمنووي (ٖ)
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المسألة، ولذلؾ فالراجح في الحديث ىو ما ذىب إليو جميور المحدثيف وكثير مف 
 األصولييف وىو التعريؼ األوؿ.

أو قصرت، ومف روى عنو أو لـ  ويدخؿ في ىذا التعريؼ مف طالت صحبتو لمنبي 
بعض الصحابة الذيف نزلوا الكوفة وليس ليـ رواية في  يرو عنو، ولذلؾ فقد ذكرت

 إال مرة. كتب الحديث، وذكرت أيضا مف طالت صحبتو، أو مف لـ يمؽ النبي 
( ذكرت مف اتفؽ العمماء عمى أنو صحابي، أو مف اختمؼ في صحبتو وكاف الراجح ٕ

 أنو صحابي، وأشرت إلى المختمؼ في صحبتيـ.
مف الصحابة، فقد كاف جيش سعد بف أبي وقاص  ( نزؿ الكوفة عدد كبير جداٖ

أربعيف ألفا، وىـ الذيف سكنوا الكوفة أوؿ ما أسست، وال شؾ أف آالفا مف ىؤالء كانوا 
مف الصحابة، فقد أخرج ابف سعد بسنده عف إبراىيـ النخعي قاؿ: ىبط الكوفة ثبلثمائة 

 .(0)مف أصحاب الشجرة، وسبعوف مف أىؿ بدر
الشجرة ألفا وأربعمائة صحابي عمى الراجح، وكاف أىؿ بدر ثبلثمائة وقد كاف أصحاب 
 وبضعة عشر رجبل.

ىػ ذكر ألفا ٕٔٙوقد ذكر بعضيـ أف العجمي )أحمد بف عبد ا( المتوفى سنة 
 .(2)وخمسمائة صحابي ممف نزلوا الكوفة

عشر ولكف عمى الرغـ مف استعراضي لكتب الصحابة كميا لـ أجد إال ثبلثمائة وستة 
 صحابيا، ولعؿ السبب في ذلؾ:

أف عدد الصحابة جميعا يزيد عمى مائة ألؼ صحابي، فقد قاؿ أبو زرعة الرازي:  -أ
 .(3)قبض عميو الصبلة والسبلـ عف مائة ألؼ وأربعة عشر ألفا مف الصحابة

                                                           

 .ٗ/ٙ الكبرى الطبقات (ٔ)

 .ٕٗ وحديثيـ العراؽ أىؿ فقو( ٕ)

 .٘ٛٔ اختصار عمـو الحديث ( ٖ)
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ومع ذلؾ فأوسع كتاب في الصحابة ىو اإلصابة البف حجر، ولـ يذكر فيو مؤلفو مف 
( ترجمة بما في ذلؾ األطفاؿ الذيف 2ٕٜٕٚٔلضخـ إال حوالي العشر )ىذا العدد ا

والمخضرميف الذيف أدركوا زمف النبوة وليس ليـ رؤية  كانوا عمى عيد النبي 
 والمختمؼ في صحبتيـ.

أف أصحاب المؤلفات مف الصحابة لـ يمتزموا ذكر مواطف الصحابة، ففي أكثر  -ب
 الحاالت ال يذكروف ذلؾ.

معتمدا في ذلؾ عمى  ض األحاديث التي رواىا كؿ صحابي عف النبي ( ذكرت بعٗ
كتاب تمقيح فيوـ األثر البف الجوزي، وجزء في أسماء الصحابة وعدد ما رووا مف 

، وأسماء الصحابة الرواة وما لكؿ واحد منيـ مف األحاديث (0)األحاديث لبقي بف مخمد
ىػ( ٕٙٚىو كتاب بقي بف مخمد )ت، وأقدـ كتاب في ىذه الكتب الثبلثة (2)البف حـز

ىػ( وقد اعتمد ابف حـز وابف الجوزي ٜٚ٘ىػ( ثـ ابف الجوزي )تٚ٘ٗثـ ابف حـز )ت
 اعتمادا شبو كامؿ عمى كتاب بقي.

وأما بقي بف مخمد فقد ألؼ أكبر مسند عرؼ في اإلسبلـ، روى فيو عف ألؼ وثبلثمائة 
التي ذكر فييا عدد أحاديث صحابي ونيؼ، وكنت أشير في اليامش إلى رقـ الصفحة 

كؿ صحابي في كتاب ابف الجوزي لسيولة الرجوع إليو ألنو مطبوع، وال أشير إلى 
 المخطوطتيف إال عند اختبلفيـ في عدد أحاديث أحد الصحابة.

( بعض الصحابة لـ يذكروا في ىذه الكتب الثبلثة، فأخرجت عدد أحاديثيـ مف ٘
 ، وكنت أشير إلى ذلؾ.ستيعاباالكاإلصابة، و  ،بعض المصادر األخرى

( لكثرة عدد الصحابة الذيف نزلوا الكوفة فقد اكفتيت بالترجمة لعشرة منيـ ليـ تأثير ٙ
في مدرسة الحديث في الكوفة أكثر مف غيرىـ، نظرا لكثرة رواياتيـ أوال ولطوؿ إقامتيـ 

                                                           

 .تاريخ ٛٔٓٔ رقـ تحت بالقاىرة العربية المخطوطات معيد في مخطوطة( ٔ)

 .تاريخ ٖٖ رقـ تحت بالقاىرة العربية المخطوطات معيد في مخطوطة( ٕ)
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بف مسعود، ثانيا، ولتفرغيـ أو شبو تفرغيـ لمحديث وروايتو وتعميمو، وىـ: عبد ا 
عمي بف أبي طالب، أبو موسى األشعري، البراء بف عازب، سعد بف أبي وقاص، 
حذيفة بف اليماف، المغيرة بف شعبة، عمار بف ياسر، سمماف الفارسي، جرير بف عبد 

 ا.
( أما بقية الصحابة الذيف نزلوا الكوفة فقد اكتفيت بذكر أسمائيـ، وذكر مف ذكر ٚ

أصحاب الكتب، وعدد ما لكؿ واحد منيـ مف األحاديث، ومف أنيـ نزلوا الكوفة مف 
أخرج لو مف أصحاب الكتب المشيورة، وسنة وفاتو إف وجدت، وأحيانا أشير إلى 
بعض غزواتو، ولـ أستطع اإلطالة أكثر مف ذلؾ ألف المجاؿ ال يتسع، وذكرت في 

 اليامش مكاف ترجمة كؿ صحابي ليرجع إلييا مف أراد المزيد.
الصحابة عمى حروؼ اليجاء ثـ جعمت بعد ذلؾ قسما لمكنى، ثـ لؤلبناء ( رتبت ٛ

 واأللقاب والمبيميف ثـ أتبعت ذلؾ بقسـ لمصحابيات ذكرت فيو األسماء ثـ الكنى.
بف خياط،  طبقات خميفة   ، و الطبقات الكبرى( استعرضت في ذلؾ المراجع التالية: ٜ

د أسماء الصحابة، واإلصابة، ، وأسد الغابة، وتجرياالستيعابوطبقات مسمـ، و 
 والكاشؼ، وتقريب التيذيب، وتعجيؿ المنفعة.
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 يشبهيز انصحبثة: انًجحث األول

عبد اهلل بن مسعود  -0
(ٔ): 

 ىو عبد ا بف مسعود بف غافؿ بف حبيب بف شمخ اليذلى، كنيتو أبو عبد الرحمف.
 :إسالمو

كاف إسبلمو قديما في أوؿ اإلسبلـ، قبؿ إسبلـ عمر بف الخطاب بزماف، وكاف سبب 
فقاؿ: يا غبلـ،  إسبلمو أنو كاف يرعى الغنـ لعقبة بف أبي معيط، فمر  بو رسوؿ ا 

ىؿ مف لبف؟ فقاؿ عبد ا: نعـ، ولكنني مؤتمف، فقاؿ: فيؿ مف شاة حائؿ لـ ينز 
ضرعيا، فنزؿ لبف فحمبو في إناء وشرب وسقى أبا  عمييا الفحؿ؟ فأتاه بشاة فمسح

بكر، ثـ قاؿ لمضرع: اقمص، فقمص، ثـ قاؿ لو عبد ا: يا رسوؿ ا عممني مف ىذا 
 .(2)القوؿ، فمسح رأسو وقاؿ: )يرحمؾ ا فأنت عميـ معمـ(

 : مالزمتو لمرسول
إليو، فكاف يمج عميو، ويمبسو نعميو، ويمشي أمامو، ويستره إذا  ثـ ضمو رسوؿ ا 

 .(3): )إذنؾ عمي  أْف ُيرفع الحجاب(اغتسؿ، ويوقظو إذا ناـ، وقاؿ رسوؿ ا 
 جياده:

كاف عبد ا بف مسعود أوؿ مف جير بالقرآف في مكة، ولقي في ذلؾ األذى مف 
 قريش، وشيد بدرا والحديبية.

                                                           

 ،ٕٗٔ/ٙ واإلصابة ،ٖٗٛ/ٕ الغابة وأسد ،ٕٓ/ٚ واالستيعاب ،ٙٓٔ/ٖ الكبرى الطبقات( ٔ)
 .ٖٖ٘/ٕ والتاريخ والمعرفة

 .ثقات ورجالو ،ٖٗٔ/ٕٕ مسند أحمد بترتيب الرباني الفتح( ٕ)

 .ٛٓٚٔ/ٗ مسمـ صحيح( ٖ)
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 فضائمو:
بالجنة، فعف سعيد بف زيد  رتيف، وصمى القبمتيف، وشيد لو رسوؿ ا ىاجر اليج

عمى حراء، فذكر عشرة في الجنة: أبو بكر، وعمر،  قاؿ: كنا مع  رسوؿ ا 
 وسعد بف أبي وقاص،وعثماف، وعمي، وطمحة، والزبير، وعبد الرحمف بف عوؼ، 

وسعيد بف زيد، وعبد ا بف مسعود 
(0) . 

: )لو كنت مستخمفا أحدا مف غير مشورة الستخمفت وعف عمي قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 
 . (2)ابف أـ عبد(

: )رضيت ألمتي ما رضي ليا ابف أـ عبد، وسخطت ألمتي ما سخط ليا ابف وقاؿ 
 . (4). وقاؿ: )اىتدوا بيدي عمار، وتمسكوا بعيد ابف أـ عبد((3)أـ عبد(

 . (5)(أثقؿ مف جبؿ أحدامة في الميزاف وقاؿ: )لرجؿ عبد ا يـو القي
 عممو:

وقاؿ: )ُخُذوا اْلُقْرآَف ِمْف َأْرَبَعٍة: ِمْف ابف أـ عبد، َوُمَعاِذ ْبِف َجَبٍؿ، َوُأَبي  ْبِف َكْعٍب، َوَساِلـٍ 
ـ   أحب َأْف َيْقَرَأ اْلُقْرآَف َغّضا. وقاؿ: )َمْف (6)مولى أبي حذيفة( فميسمعو مف اْبِف ُأ

 .(7)َعْبٍد(
 كاف حذيفة بف اليماف يحمؼ با ما أعمـ أحدا أشبو َداّل َوَىْديا َوَسْمتا ِبَرُسوِؿ الم ِو 

 مف حيف يخرج مف َبْيِتِو إلى أف يرجع إليو مف عبد ا بف مسعود.
                                                           

 .البخاري شرط عمى: وقاؿ ٖٚٔ/ٖ المستدرؾ( ٔ)

 .ضعيؼ والحديث ،ٕٖٔ/ٕٕ مسند أحمد بترتيب الرباني الفتح( ٕ)

 . صحيح: الذىبي وقاؿ. شرطيما عمى: وقاؿ  ٜٖٔ/ٖ المستدرؾ( ٖ)

 .غريب حسف: وقاؿ ٕٚٙ/٘ الترمذي( ٗ)

 .حجر ابف وحسنو ثقات، ورجالو ٕٖٔ/ٕٕ الرباني الفتح بشرح أحمد مسند( ٘)

 .ٔٓٔ/ٚ الباري فتح بشرح البخاري( ٙ)

 .حسف: بعضيـ وقاؿ صحيح، وىو ٖٓٔ/ٕٕ الساعاتي برتيب أحمد مسند( ٚ)
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القرآف عمى جبريؿ في كؿ عاـ مرة، فمما كاف العاـ الذي  وكاف يعرض رسوؿ ا 
ض عميو  القرآف مرتيف، فحضر ذلؾ عبد ا، فعمـ ما عر  قبض فيو رسوؿ ا 
 نسخ مف ذلؾ وما بدؿ.

ولما أمر عثماف في المصاحؼ بما أمر، قاـ عبد ا بف مسعود خطيبا فقاؿ: 
أيامروني أف أقرأ القرآف عمى قراءة زيد بف ثابت؟! والذي نفسي بيده َلَقْد أخذت ِمْف ِفي 

ف  رسوؿ ا  َزْيد بف ثَاِبٍت لذو ُذَؤاَبٍة َيْمَعُب بو الغمماف، وا ما نزؿ َسْبِعيَف ُسوَرة وا 
مف القرآف شيء إال وأنا أعمـ في أي شيء نزؿ، وما أحد أعمـ بكتاب ا تعالى مني، 
ولو أعمـ أحدا تبمغنيو اإلبؿ أعمـ بكتاب ا تعالى مني ألتيتو، ثـ استحيى مما قاؿ، 

أنكر  فما سمعت أحدا مف أصحاب رسوؿ ا فقاؿ: وما أنا بخيركـ، قاؿ شقيؽ: 
 ذلؾ عميو وال رد ما قاؿ. 

بعثو عمر بف الخطاب إلى الكوفة، وكتب إلى أىميا: أما بعد فإني بعثت إليكـ عمارا 
، فاسمعوا أميرا، وعبد ا معمما ووزيرا، وىما مف النجباء مف أصحاب رسوؿ ا 

ني وا الذي ال إلو إال ىو أثرتكـ بابف أـ عبد عمى نفسي فخذوا  ليما واقتدوا بيما، وا 
 عنو.

 ، مميء عمما.(2)، كنيؼ(0)وقاؿ عنو: إنو مف أطولنا فوقا
، (3)، فوجدتيـ كاألخاذوقاؿ مسروؽ بف األجدع: لقد جالست أصحاب محمد 

فاألخاذ يروي الرجؿ، واألخاذ يروي الرجميف، واألخاذ يروي العشرة، واألخاذ يروى 

                                                           

 .ورجحيـ فضميـ أصحابو الرجؿ يفوؽ فاؽ مف مأخوذ: الفوؽ( ٔ)

 .تعظيـ تصغير وىو الوعاء وىو كنؼ، تصغير: كنيؼ( ٕ)

 .الماء منو يؤخذ الغدير: األخاذ( ٖ)
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، فوجدت عبد ا بف مسعود مف (0)واألخاذ لو نزؿ بو أىؿ األرض ألصدرىـالمائة، 
 ذلؾ األخاذ.

 :طريقتو في التعميم والرواية
كاف ممف يتحرى في األداء، ويشدد في الرواية، ويزجر تبلمذتو عف التياوف في ضبط 

 األلفاظ.
شيباني: كنت وكاف يقؿ مف الرواية لمحديث، خشية الوقوع في الخطأ، قاؿ أبو عمرو ال

، فإذا قاليا استقمتو الرعدة أجمس إلى ابف مسعود حوال ال يقوؿ: قاؿ رسوؿ ا 
 وقاؿ: ىكذا، أو نحو ذا، أو قريبا مف ذا.

. ـْ ـْ ِإال  َكاَف ِفْتَنة ِلَبْعِضِي  وكاف يقوؿ: َما َأْنَت ِبُمَحد ٍث َقْوما َحِديثا اَل َتْبُمُغُو ُعُقوُلُي
 .(2)مرء إثما أف يحدث بكؿ ما سمعوكاف يقوؿ: كفى بال

وقاؿ: عميكـ بالعمـ قبؿ أف ُيقبض، وقْبضو ذىاب أىمو، فإف أحدكـ ال يدري متى 
ياكـ والتنطع. ياكـ والتبدع، وا   يفتقر إليو... فعميكـ بالعمـ، وا 

 ( حديثا.ٛٗٛ) روي لو عف النبي 
 .ىػ(، ودفف بالبقيع، وصمى عميو عثماف ٕٖبالمدينة سنة ) وتوفي 

 

 :(ٖ)عمي بن أبي طالب -2
ىو عمي بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ بف قصي القرشي 

 الياشمي، ويكنى أبا الحسف.
                                                           

 . كفاىـ أي( ٔ)

 .المقدمة/مسمـ صحيح (ٕ)

 ،ٓٔ/ٔ وتذكرة الحفاظ ،ٜٜ/ٗ الغابة وأسد ،ٖٔٔ/ٛ واالستيعاب ،ٖٔ/ٖ الكبرى الطبقات( ٖ)
 .ٚ٘/ٚ واإلصابة
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وأمو: فاطمة بنت أسد بف ىاشـ بف عبد مناؼ، توفيت مسممة قبؿ اليجرة، وقيؿ: إنيا 
 ىاجرت، وكاف عمي أصغر ولد أبي طالب.

 :إسالمو
روي عف سمماف وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بف أرقـ أف 

أوؿ مف أسمـ بعد خديجة. وقيؿ: إف أوؿ مف أسمـ بعد خديجة أبو بكر،  عميا 
وقيؿ: زيد بف حارثة، ولذلؾ خرج بعضيـ مف ىذا الخبلؼ بقوليـ: أوؿ مف أسمـ مف 

 العبيد زيد بف حارثة، ومف الغمماف عمي.الرجاؿ أبو بكر، ومف النساء خديجة، ومف 
وقد اختمؼ في كـ كاف عمره حيف أسمـ: فقيؿ: ثبلث عشرة سنة، وىو الراجح وعميو 
أكثر الروايات، وقيؿ: اثنتي عشرة سنة، وقيؿ: خمس عشرة سنة، وقيؿ: ست عشرة 

 سنة، وقيؿ: ابف عشر، وقيؿ: ابف ثماف.
 :مشاىده

ىد، وأبمى ببدر وبأحد وبالخندؽ وبخيبر ببلء عظيما، شيد بدرا والحديبية وسائر المشا
 بيده في مواطف كثيرة.  وكاف لواء رسوؿ ا 

عمى المدينة فقاؿ بعض  ولـ يتخمؼ عف مشيد إال تبوؾ فإنو خمفو رسوؿ ا 
الناس: ما خمفو إال ألنو كره صحبتو أو لشيء كرىو منو، فبمغ ذلؾ عميا، فذكره لمنبي 

 (0)ف أبي طالب أما ترضى أف تنزؿ مني بمنزلة ىاروف مف موسىفقاؿ: أيا اب. 
 :فضائمو

الحوض، أولكـ  ي: )أولكـ ورودا عمقاؿ: قاؿ رسوؿ ا  عف سمماف الفارسي 
 .(2)عمي بف أبي طالب( ،إسبلما

 .(0)قاؿ لعمي: أنت ولي كؿ مؤمف بعدي وعف ابف عباس أف رسوؿ ا 
                                                           

 .صحيح حسف: وقاؿ ٖٛٙ/٘ الترمذي سنف( ٔ)

 .كذاب: محمد بف سيؼ وفيو ٖٙٔ/ٖ المستدرؾ( ٕ)
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بيف المياجريف بمكة، ثـ آخى بيف المياجريف واألنصار بالمدينة،  آخى رسوؿ ا 
. وكاف معو عمى ِحَراء (2)قاؿ في كؿ واحدة منيما لعمي: أنت أخي في الدنيا واآلخرة

 .(3)حيف تحرؾ فقاؿ لو: اثبت حراء فما َعَمْيَؾ ِإال  َنِبيٌّ َأْو ِصد يٌؽ َأْو َشِييدٌ 
نو أوؿ ابنتو فاطم زو جو رسوؿ ا   ة وقاؿ ليا: زوجؾ سيد في الدنيا واآلخرة، وا 

 .(4)أصحابي إسبلما، وأكثرىـ عمما، وأعظميـ حمما
وقاؿ لو يوـ غدير خـ: مف كنت مواله فعمي مواله، الميـ واؿ مف وااله، وعاد مف 

يوـ خيبر: ألعطيف الراية غدا رجبل يحب ا ورسولو، ويحبو  ، وقاؿ النبي (5)عاداه
ا ورسولو، ليس بفرار، يفتح ا عمى يديو، ثـ دعا بعمي وىو أرمد فتفؿ في عينيو 

 .(6)وأعطاه الراية، ففتح ا عميو
وىو شاب إلى اليمف ليقضي بينيـ فقاؿ: يا رسوؿ ا  وبعثو رسوؿ ا 

بيده صدره وقاؿ: )الميـ اىد قمبو وسدد  اء، فضرب رسوؿ ا إني ال أدري ما القض
 . قاؿ عمي: فوا ما شككت بعدىا في قضاء بيف اثنيف.(7)لسانو(

ـْ َتْطِييرً ولما نزلت  ـُ الر ْجَس َأْىَؿ اْلَبْيِت َوُيَطي َرُك ا{ }ِإن َما ُيِريُد الم ُو ِلُيْذِىَب َعْنُك
فاطمة وعميا وحسنا وحسينا في بيت أـ سممة وقاؿ:  رسوؿ ا  دعا[ ٖٖ]األحزاب: 

 .(8))الميـ إف ىؤالء أىؿ بيتي فأذىب عنيـ الرجس وطيرىـ تطييرا(

                                                                                                                                                    

 .غريب حسف: وقاؿ ٕٖٙ/٘ الترمذي سنف( ٔ)

 .غريب حسف: وقاؿ ٖٙٙ/٘ السابؽ المصدر( ٕ)

 .صحيح والحديث ٜٓٔ/ٕٕ أحمد مسند بترتيب الرباني الفتح( ٖ)

 . ثقات ورجالو ٖٖٔ/ٖٕ السابؽ المصدر( ٗ)

 .صحيح حسف: وقاؿ ٖٖٙ/٘ الترمذي سنف( ٘)

 .صحيح حسف: وقاؿ ٖٛٙ/٘ الترمذي سنف( ٙ)

 . الذىبي وصححو ٖ٘ٔ/ٖ والمستدرؾ ٕٖٔ/ٖٕ أحمد مسند بترتيب الرباني الفتح( ٚ)

 . حسف حديث: وقاؿ ٜٜٙ/٘ الترمذي سنف( ٛ)
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 .(0): )ال يحبؾ إال مؤمف وال يبغضؾ إال منافؽ(وقاؿ رسوؿ ا 
بمكة ثبلثة أياـ بعدما ىاجر ليؤدي األمانات إلى أىميا، ولذا  رسوؿ ا  خمفو وقد

 كاف يسمى األميف.
األبواب كميا إال باب عمي، قاؿ اإلماـ أحمد:  ولـ يسجد لصنـ قط، وسد رسوؿ ا 

"لـ ينقؿ ألحد مف الصحابة ما نقؿ لعمي". ويقوؿ ابف حجر: وسبب ذلؾ بغض بني 
ء مف مناقبو يثبتو، وكمما أرادوا إخماده وىددوا أمية لو، فكاف كؿ مف عنده عمـ بشي

مف حدث بمناقبو ال يزداد إال انتشارا، وقد ول د لو الرافضة مناقب موضوعة ىو غني 
 عنيا.
 عممو:

 .(2)في أصحابو: )أقضاىـ عمي بف أبي طالب( قاؿ رسوؿ ا 
 ايت: فقاؿ أعتمر؟ أيف مف فسألتو الخطاب بف عمر أتيت: قاؿ مسممة بف أذينة وعف
 وسئمت. عمي قاؿ ما إال لؾ أجد ما: عمر قاؿ وفيو... القصة فذكر فسمو، عميا

: لعطاء وقيؿ. فسمو عميا ايت: فقالت الخفيف، عمى المسح عف عنيا ا رضي عائشة
 أحد أعمـ مف عمي؟ فقاؿ: ال وا ما أعممو. رسوؿ ا  أصحاب في أكاف

عاشوراء؟ فقالوا: عمي. فقالت: أما إنو ألعمـ الناس وقالت عائشة: مف افتاكـ بصوـ 
 بالسنة.

وقاؿ ابف عباس: وا لقد أعطي عمي بف أبي طالب تسعة أعشار العمـ، وأيـ ا لقد 
 شاركـ في العشر العاشر.

 وقاؿ ابف مسعود: أعمـ أىؿ المدينة بالفرائض عمي بف أبي طالب.
                                                           

 . صحيح حسف: وقاؿ ٖٗٙ/٘ السابؽ المصدر( ٔ)

 عساكر ابف وأخرجو حسف،: وقاؿ األوسط في الطبراني أخرجو ،ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٔ الكبير الجامع( ٕ)
 .ضعيفة بأسانيد والعقيمي
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يقوؿ: سموني فوا ال تسألوني عف وعف أبي الطفيؿ قاؿ: شيدت عميا يخطب وىو 
شيء إال أخبرتكـ، وسموني عف كتاب ا فوا ما مف آية إال وأنا أعمـ أبميؿ نزلت أما 

 بنيار، أـ في سيؿ أـ في جبؿ.
روى عنو مف الصحابة: عبد ا بف مسعود، وابف عمر، وعبد ا بف الزبير، وأبو 

 ، والبراء، وغيرىـ.موسى األشعري، وأبو سعيد الخدري، وجابر
وكاف يتحرى في األخذ بحيث إنو يستحمؼ مف يحدثو بالحديث، فقد قاؿ: كنت إذا 

حديثا نفعني ا بما شاء أف ينفعني منو، وكاف إذا حدثني  سمعت مف رسوؿ ا 
 عنو غيره استحمفتو فإذا حمؼ صدقتو.

فمما  ة الجباف،ناحيبيدي، فأخرجني إلى  قاؿ كميؿ بف زياد النخعي: أخذ عمي 
أصحرنا جمس ثـ تنفس فقاؿ: يا كميؿ، القموب أوعية فخيرىا أوعاىا، احفظ ما أقوؿ 
لؾ، الناس ثبلثة: فعالـ رباني، وعالـ متعمـ عمى سبيؿ نجاة، وىمج رعاع أتباع كؿ 
ناعؽ، يميموف مع كؿ ريح، لـ يستضيؤا بنور العمـ ولـ يمجأوا إلى ركف وثيؽ، العمـ 

، يحرسؾ وأنت تحرس الماؿ، العمـ يزكو مع العمؿ، والماؿ ينقصو خيٌر مف الماؿ
النفقة، مات خزاف األمواؿ وىـ أحياء، والعمماء باقوف ما بقي الدىر، أعيانيـ مفقودة، 

 وأمثاليـ في القموب موجودة.
وقاؿ: الفقيو مف لـ يقنط الناس مف رحمة ا، ولـ يرخص ليـ في معاصي ا، ولـ 

 ا. يؤمنيـ مف مكر
 وقاؿ: حدثوا الناس بما يعرفوف، ودعوا ما ينكروف، أتحبوف أف يكذب ا ورسولو.

 :مروياتو عن النبي 
( حديثا كما ذكر ابف الجوزي، وذكر ابف حـز وبقي بف ٖٙ٘) روي لو عف النبي 

( حديثا، مع أنو مف أوؿ مف أسمـ، وكاف كثير المبلزمة لرسوؿ ا ٙٛ٘مخمد أف لو )
 ولعؿ السبب في ذلؾ ىو تفرغو لشؤوف الدولة ولمجياد في سبيؿ ا، ولمقضاء ،
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بيف الناس، فمـ يكف متفرغا لمعمـ بؿ كاف منشغبل بغيره مف الواجبات، وكذلؾ فإنو لـ 
 .يطؿ بو العمر كثيرا جدا بعد النبي 

 :زىده في الدنيا وتعمقو باآلخرة
كبتيو، وكاف قميصو يبمغ نصؼ ساعده، وكاف كاف زاىدا في لباسو، وربما لحؽ إزاره بر 

 يمبس أحيانا إزارا مرفوعا ويقوؿ: يخشع القمب ويقتدي بو المؤمف.
 وقصتو وىو صائـ مع المسكيف واليتيـ واألسير معروفة مشيورة نزؿ بيا القرآف الكريـ.

. المؤمنيف أمير يا أعفني: قاؿ عميا، لو يصؼ أف الصدائي ضرار مف معاوية طمب
 يقوؿ القوى، شديد المدى، بعيد وا فكاف وصفو، مف بد ال إذ أما: قاؿ. لتصفنو: قاؿ

. نواحيو مف الحكمة وتنطؽ جوانبو، مف العمـ يتفجر عدال، ويحكـ ،(0)فصبل
 طويؿ. (2)العبرة غزير وكاف ووحشتو، بالميؿ ويستأنس وزىرتيا، الدنيا مف ويستوحش

 إذا يجيبنا كأحدنا فينا وكاف. خشف ما الطعاـ ومف قصر ما المباس مف يعجبو الفكرة،
 ىيبة نكممو نكاد ال منا وقربو إيانا تقريبو مع وا ونحف. استنبأناه إذا وينبئنا سألناه،

 الضعيؼ ييأس وال باطمو، في القوي يطمع ال المساكيف، ويقرب الديف أىؿ يعظـ. لو
 نجومو وغارت سدولو الميؿ أرخى وقد مواقفو بعض في رأيتو لقد وأشيد. عدلو مف

 غري دنيا يا: ويقوؿ الحزيف، بكاء ويبكي ،(3)السميـ تمممؿ يتمممؿ لحيتو عمى قابضا
 فييا، رجعة ال ثبلثا باينتؾ قد ىييات ىييات (4)تشوفت إلي أـ تعرضت إلي غيري
 فبكى. الطريؽ ووحشة السفر، وبعد الزاد، قمة مف آهٍ . قميؿ وخطرؾ قصير، فعمرؾ
: قاؿ ضرار؟ يا عميو حزنؾ فكيؼ كذلؾ، وا كاف الحسف، أبا ا رحـ: وقاؿ معاوية
بح مف حزف ُُ  .حجرىا في وىو ولدىا ُذ

                                                           

 .٘ٓ٘/ٗ المغة مقاييس معجـ. حقا يقوؿ أي والباطؿ الحؽ بيف يفصؿ كبلما( ٔ)

 .ٕٛٓ/ٗ المغة مقاييس معجـ. الدمعة( ٕ)

 .ٜٔ/ٖ السابؽ المصدر. تفاؤال بذلؾ سمي الممدوغ ىو السميـ( ٖ)

 . ٕٕٛ/ٖ السابؽ المصدر. الشيء إلى والطموح التشوؽ: التشوؼ( ٗ)
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 :وفاتو
 مف عشر السابع الجمعة ليمة الخوارج، أحد المرادي ممجـ بف الرحمف عبد قتمو

 في: وقيؿ. الكوفة رحبة في: وقيؿ اإلمارة، مقر في بالكوفة ودفف ىػ،ٓٗ سنة رمضاف
 .الحيرة نجؼ
 .وأياما أشير وتسعة سنيف أربع خبلفتو وكانت

 

أبو موسى األشعري  -3
(ٔ): 

 الى عاد ثـ مكة قدـ، (2)ثطا قصيرا الجسـ خفيؼ كاف، األشعري قيس بف ا عبد
، سفينة في رجبل خمسيف نحو وكانوا، األشعرييف مع قدـ حتى بيا فأقاـ قومو ببلد

 فأتوا، منيا وأصحابو جعفر خروج فوافقوا، الحبشة بأرض النجاشي الى الريح فألقتيـ
 النبي عمى وأصحابو جعفر وسفينة، األشعرييف سفينة، معا السفينتاف وقدمت، معيـ
 خيبر فتح حيف في. 

 إسحاؽ ابف ذكره وليذا، وأصحابو جعفر مع قدموا ثـ، مدة بالحبشة أقاموا إنيـ: وقيؿ
 .الحبشة الى ىاجرا فيمف

 :فضائمو
 مف كاف فقد (3)(داود آؿ مزامير مف مزمارا موسى أبو أوتي لقد: ) الرسوؿ فيو قاؿ

 ذنبو قيس بف ا لعبد اغفر الميـ: )الصحيحيف وفى، بالقرآف صوتا الناس أحسف
 .(4)(كريما مدخبل القيامة يوـ وأدخمو

                                                           

 . ٜٗٔ/ٙ اإلصابةو ، ٖٚٙ/ٖ الغابة أسدو ، ٙ٘ٔ/ٕٔ االستيعابو ، ٜ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .ٖٛٙ/ٔ المغة مقايس معجـ. المحية خفيؼ: الثط( ٕ)

 .  غريب حسف: وقاؿ ٖٜٙ/٘ الترمذي سنف. ٕٜ/ٜ الباري فتح بشرح البخاري( ٖ)

 . ٜٗٗٔ/ٗ مسمـ صحيح( ٗ)
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:  رسوؿ ا قاؿ [ ٗ٘: المائدة{ ]َوُيِحبُّوَنوُ  ُيِحبُُّيـْ  ِبَقْوـٍ  الم وُ  َيْأِتي َفَسْوؼَ } نزلت ولما
 .(0)(إليو وأومأ موسى أبا يا قومؾ ىـ)

 . قواما، صواما، عابدا، كاف
 :عممو
 وأبي وزيد، مسعود، وابف وأبّي، وعمي، عمر،: ستة عف يؤخذ العمـ كاف: الشعبي قاؿ

 . موسى
     . موسى وأبو وزيد، وعمي، عمر،: أربعة األمة قضاة: أيضا وقاؿ
 .حديثا( ٖٓٙ)  النبي عف وروى
 :إمارتو
عمى بعض مناطؽ اليمف، وواله عمر البصرة، فعزلو عثماف عنيا،   ا رسوؿ واله

فنزؿ أبو موسى الكوفة وسكنيا، فمما دفع أىؿ الكوفة سعيد بف العاص ولوا أبا موسى 
 حتى عمييا أميرا وبقي الكوفة عمى عثماف فأقرهوكتبوا إلى عثماف يسألونو أف يثبتو، 

 . عمي عيد أوائؿ
: وقيؿ ،ٕ٘ سنة وقيؿ ىػ،ٓ٘ سنة: وقيؿ الراجح، وىو ىػٗٗ سنة بالكوفة توفي: وفاتو
 .الروايات أكثر وعميو أرجح واألوؿ مكة، في توفي إنو
 

البراء بن عازب  -4
(ٕ): 

  ا رسوؿ مع غزا عمارة، أبا يكنى األنصاري، األوسي حارث بف عازب بف البراء
 غزوة أوؿ: وقيؿ جماعة، في بدر يوـ استصغر أحد، مشاىده وأوؿ غزوة، عشرة أربع

 .أصح واألوؿ الخندؽ، شيدىا
                                                           

 .الذىبي ووافقو ،ٖٖٔ/ٕ المستدرؾ في الحاكـ صححو( ٔ)

 .ٖٕٗ/ٔ اإلصابةو ، ٕٙٓ/ٔ الغابة أسدو ، ٕٛٛ/ٔ االستيعابو ، ٓٔ/ٙ الكبرى طبقاتال( ٕ)
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: وقيؿ ىػ،ٕٕ سنة حذيفة افتتحيا: وقيؿ ىػ،ٕٗ سنة الري عازب بف البراء افتتح
 وبعضيا موسى، أبو بعضيا افتتح: المدائني قاؿ األنصاري، كعب بف قرظة افتتحيا
 .قرظة

 .والنيرواف وصفيف، الجمؿ،: عمي مع البراء وشيد
سمعناه منو، حدثناه أصحابنا،   ا رسوؿ عف نحدثكموه ما كؿ ما: قاؿ الذي وىو

 .أحاديث( ٖ٘ٓ)  النبي عف لو وروي .(0)وكاف يشغمنا رعية اإلبؿ
 واألوؿ المدينة، في مات: وقيؿ. ىػٕٚ سنة الزبير بف مصعب أياـ الكوفة في مات

 .أعمـ وا أصح،
 

سعد بن أبي وقاص  -5
(ٕ): 

 أبا يكنى الزىري، القرشي كبلب بف زىرة بف مناؼ عبد بف أىيب بف مالؾ بف سعد
 .إسحاؽ
 :صفتو
 .(5)أفطس ،(4)آدـ الجسـ، أشعر جعدا، ،(3)غميظا قصيرا، كاف

 :إسالمو
 .سنة ٜٔ عمره وكاف اإلسبلـ، في سبعة سابع كاف

 :فضائمو
                                                           

 . الصحيح رجاؿ رجالو: الييثمي قاؿ ،ٜٙٔ/ٔ أحمد مسند بترتيب الرباني الفتح( ٔ)

 .ٓٙٔ/ٗ اإلصابةو ، ٖٙٙ/ٕ الغابة أسدو ، ٓٚٔ/ٗ االستيعابو ، ٔٓٔ/ٖ الكبرى الطبقات( ٕ)

 .ٓ٘ٗص لمفيومي المنير المصباح. الدقيؽ خبلؼ: الغميظ( ٖ)

 .ٕٚ/ٔ المغة مقاييس معجـ. األسمر: اآلدـ( ٗ)

 .ٔٔ٘/ٗ السابؽ المصدر. األنؼ عريض: أفطس( ٘)
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 دعوتو تخاؼ بذلؾ، مشيورا الدعوة مجاب وكاف بالجنة، المبشريف العشرة أحد ىو
 سدد الميـ: )فيو قاؿ  ا رسوؿ أف وذلؾ عندىـ، إجابتيا في يشؾ ال وترجى،
  .(2)(دعاؾ إذا لسعد استجب الميـ: )وقاؿ. (0)(دعوتو وأجب رميتو
فْ }: تعالى قولو فيو ونزؿ  َفبَل  ِعْمـٌ  ِبوِ  َلؾَ  َلْيَس  َما ِبي ُتْشِرؾَ  َأفْ  َعَمى َجاَىَداؾَ  َواِ 

 .[٘ٔ: لقماف{ ]َمْعُروفا الدُّْنَيا ِفي َوَصاِحْبُيَما ُتِطْعُيَما
 حتى أشرب وال آكؿ ال أو دينؾ لتدعف: قالت أسمـ فمما بأمو، بارا رجبل كاف أنو وذلؾ
 ال وليمة يوما فمكثت: قاؿ. ديني أدع ال فإني أمو يا تفعمي ال: فقاؿ بي، فتعير أموت
 ما نفسا نفسا فخرجت نفس، ألؼ لؾ كانت لو وا: فقاؿ جيدت، وقد فأصبحت تأكؿ،
 .اآلية تعالى ا فأنزؿ وشربت، أكمت ذلؾ رأت فمما لشيء، ىذا ديني تركت
 .ولمزبير لو إال ذلؾ يقؿ ولـ .(3): )اـر فداؾ أبي وأمي(رسوؿ ا  لو وقاؿ
 ألف وذلؾ ،(4)(خالو امرؤ فميرني خالي ىذا) رواية وفي( خالي أنت: ) لو وقاؿ
 .زىرة بني مف سعدا
 :جياده
يستخفوف بصبلتيـ بالشعاب، فبينما سعد في نفر مف  رسوؿ ا  أصحاب كاف

في شعب مف شعاب مكة إذ ظير عمييـ نفر مف المشركيف  أصحاب رسوؿ ا 
فضرب سعد رجبل مف المشركيف بمحى فناكروىـ وعابوا عمييـ دينيـ حتى قاتموىـ، 

 .اإلسبلـ في أىريؽ دـ أوؿ فكاف ،فشجو جمؿ

                                                           

 . الذىبي ووافقو وصححو ٓٓ٘/ٖ المستدرؾ( ٔ)

 . وصححو ٜٗٙ/٘ الترمذي سنف( ٕ)

 صحيح: وقاؿ ٓ٘ٙ/٘ الترمذي وسنف ،ٙٚٛٔ/ٗ مسمـ صحيح (ٖ)

 الشيخيف، شرط عمى: وقاؿ ٜٛٗ/ٖ والمستدرؾ غريب، حسف: وقاؿ ٜٗٙ/٘ الترمذي سنف( ٗ)
 .الذىبي ووافقو
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 أحد وكاف الحارث، بف عبيدة سرية في وذلؾ ا، سبيؿ في بسيـ رمى مف أوؿ وىو
 .مغازيو في  ا رسوؿ يحرسوف كانوا الذيف قريش مف الشجعاف الفرساف
 أكثر يديو عمى ا ففتح فارس قتاؿ وتولى. المشاىد وسائر والحديبية بدرا وشيد
 .الخطاب بف عمر زمف وغيرىما والمدائف القادسية فتح كاف ولو فارس،
 :الفتنة اعتزالو
 عمى األمة تجتمع حتى بشيء الناس أخبار مف يخبروه أال أىمو وأمر الفتنة اعتزؿ
 .إماـ
 ولساف عيناف لو بسيؼ تأتوني حتى أقاتؿ ال: قاؿ الفتنة اعتزالو سبب عف سئؿ ولما

 .كافر وىذا مؤمف ىذا: فيقوؿ وشفتاف،
 لئف عمر وابف سعد نزلو منزؿ : ويقوؿ ذلؾ عمى يغبطو طالب أبي بف عمي وكاف
 .لعظيـ إنو حسنا كاف ولئف لصغير إنو ذنبا كاف

 :إمارتو
 أميرا وكاف عمر، مف بأمر الكوفة أنشأ ثـ العراؽ، في المسمميف لجيش قائدا كاف

 فيو ظيرت دعوة بالكذب واجيو الذي عمى فدعا بالباطؿ، ورموه أىميا فشكاه عمييا،
 المغيرة وولى عزلو ثـ سعدا، وأعاد عمارا عزؿ ثـ عمارا، وولى عمر وعزلو إجابتيا،

 .شعبة بف
 ال أني يزعموف قوـ إلى أعود أف أتأمرني: وقاؿ رفض ولكنو يعيده أف عمر أراد وقد

 سعد ولييا إف: وقاؿ الشورى أىؿ أحد جعمو عمر طعف فمما فتركو، أصمي، أف أحسف
ال فذاؾ،  .خيانة وال عجز عف أعزلو لـ فإني الوالي بو فميستعف وا 
 :عممو
 مف وغيرىما وعائشة، عمر،: عنو وروى حديثا،( ٕٔٚ)  النبي عف لو روي

 .التابعيف كبار مف وكثير الصحابة،
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 مف وقاص أبي بف سعد صحب أنو يزيد بف السائب فعف التحديث، مف يتحرج وكاف
 .رجع حتى  النبي عف يحدث سمعو فما مكة، إلى المدينة
" المائة عميو فتزيدوا واحدا أحدثكـ أف أخاؼ إني: "قاؿ أنو عنو روي ما ذلؾ وسبب
 سماعا، حتى بؿ وعمبل قوال سعد اعتزليا التي بالفتف يتعمؽ مما السؤاؿ ىذا ولعؿ
 فيكوف يسألو، فيمف ثقتو لعدـ ذلؾ ولعؿ منو، النقصاف أو عميو لمزيادة داعية والفتنة
 .أعمـ وا ذلؾ، لغير أو أىمو، لغير العمـ إعطاء عدـ قبيؿ مف

 :لو معديكرب بن عمرو وصف
 في أسد نمرتو، في عربي خبائو، في متواضع: فقاؿ سعد عف عمر سألو حينما وصفو
 عطؼ عمينا ويعطؼ السرية، في ويبعد بالسوية، وَيقسـ القضية، في يعدؿ ،(0)تاموره
 .(2)الذرة نقؿ رزقنا إلينا وينقؿ البرة، األـ

 :وفاتو
 فإني فييا، كفنوني: وقاؿ صوؼ، جبة بخمؽ دعا احتضر لما سعدا إف: الزىري قاؿ

نما بدر، يوـ فييا قاتمت  .ليذا خبأتيا وا 
 الرجاؿ أعناؽ عمى وحمؿ المدينة، مف أمياؿ عشرة عمى بالعقيؽ بيتو في سعد مات
: وقيؿ ىػ،٘٘ سنة وذلؾ الحكـ بف مرواف عميو وصمى بالبقيع ودفف المدينة، إلى
 . أعمـ، وا أصح، واألوؿ ىػ،ٛ٘: وقيؿ ىػ،ٗ٘
 
 
 

                                                           

 .األسد عريف: التامور( ٔ)

 . النمؿ صغار: الذرة( ٕ)
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 الكوفة مدرسة

حذيفة بن اليمان  -6
(ٔ): 

 أصاب ألنو ،والده بو سمي لقب واليماف العبسي، عمرو بف جابر بف حسؿ بف حذيفة
 قومو فسماه األنصار مف األشيؿ عبد بني وحالؼ المدينة، إلى فيرب قومو، في دما

 .اليمف مف وىـ األنصار حالؼ ألنو اليماف
 .األوس مف عدي بف كعب بنت رباب: وأمو

 :فضائمو
 وخصو المنافقيف، أسماء عمى  ا رسوؿ أطمعو فقد ، ا رسوؿ سر صاحب ىو
 أكثر وجده ألنو لذلؾ  ا رسوؿ اختاره وربما الصحابة، سائر مف غيره دوف بذلؾ

 الن اُس  َكافَ : )البخاري صحيح في ورد كما الفتف، عف بالسؤاؿ اىتماما الصحابة
 .(2)(ُيْدِرَكِني َأفْ  َمَخاَفةَ  الش ر   َعفِ  َأْسَأُلوُ  َوُكْنتُ  اْلَخْيِر، َعفِ   الم وِ  َرُسوؿَ  َيْسَأُلوفَ 

 كاف إنو: نقوؿ أف ويصح الطويمة، المفصمة الفتف أحاديث مف كثير عنو روي وقد
 .الفتف أخبار في متخصصا

 تقـو أف إلى كائف ىو بما  ا رسوؿ أخبرني: )قاؿ حذيفة عف مسمـ وروى
 .(3)(الساعة
 حذيفة يشيد لـ فإف منيـ، مات مف موت عند ويراقبو المنافقيف عف يسألو عمر وكاف
 .عمر يشيدىا لـ جنازتو
 ال: قاؿ ىو؟ فمف: قاؿ واحد، نعـ: قاؿ المنافقيف؟ مف أحد عمالي أفي: عمر وسألو
 .عميو دؿ كأنما فعزلو: حذيفة قاؿ أذكره،
 .تركب أييما تدري فبل والشر الخير عميؾ ُيعرض أف: قاؿ أشد؟ الفتف أي حذيفة سئؿ

                                                           

 .ٖٕٕ/ٕ اإلصابةو ، ٖٙٗ/ٔ الغابة أسدو ، ٜٖٔ/ٕ االستيعابو ، ٛ٘/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .ٖ٘/ٖٔ الباري فتح بشرح البخاري صحيح( ٕ)

 .ٕٕٚٔ/ٗ مسمـ صحيح( ٖ)
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 .منافقوىا قبيمة كؿ يسود حتى الساعة تقوـ ال: وقاؿ
 في وجواىرينفقونيا ماال فيو كانوا الذي البيت مؿء فتمنوا تمنوا،: ألصحابو عمر وقاؿ
 فأستعمميـ وحذيفة ومعاذ، عبيدة، أبي مثؿ رجاال أتمنى لكني: عمر فقاؿ ا، سبيؿ
 . ا طاعة عمى
 عدـ بعد قريش إلى ينظر الخندؽ يوـ وسمـ عميو ا صمى النبي بعثو الذي وىو
 العودة يذىب لمف ضمف أنو مع الميمة ىذه في بالذىاب الصحابة مف أحد تطوع

 ا صمى النبي فأمر وبرد، خوؼ مف الظرؼ ذلؾ في كاف ما شدة مف وذلؾ والدؼء،
 رحيؿ بخبر فجاءه الميمة، ليذه الصحابة بيف مف واختاره بعينو حذيفة وسمـ عميو
،  .اإلطالة خشية ىنا ليا مجاؿ ال السيرة كتب في مذكورة مشيورة قصة ولذلؾ القـو
 :جياده
 مقرف بف النعماف قتؿ فمما نياوند، وشيد المشاىد، مف بعدىا وما أحدا حذيفة شيد
 قد وكاف ىػ،ٕٕ سنة وذلؾ يديو عمى والدينور والري ىمذاف فتح وكاف الراية، أخذ

 .صفيف يوـ وقتبل معو وقاتبل فبايعاه عمي، بمبايعة ولديو وصى
 :أحاديثو
 وعمي عمر: عنو روى حديثا،( ٕٕ٘) وسمـ عميو ا صمى النبي عف لو روي

 .الصحابة مف وغيرىما
 :وفاتو
 . ىػٖٙ سنة عمي خبلفة أوؿ في عثماف قتؿ بعد توفي
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 الكوفة مدرسة

المغيرة بن شعبة  -7
(ٔ): 

 موسى، أبا: وقيؿ ا عبد أبا يكنى الثقفي، مسعود بف عامر أبي بف شعبة بف المغيرة
 بيف ما بعيدُ  الجسـ، ضخـ اليرموؾ، يوـ عينو أصيبت أعور ىيبة، ذا طواال رجبل كاف

 .جعده الشعر، أصيب المنكبيف،
 :إسالمو
 .مياجرا وقدـ الخندؽ عاـ أسمـ

 :جياده
 وكاف ونياوند، والقادسية واليرموؾ الشاـ وفتوح اليمامة وشيد بعدىا، وما الحديبية شيد
 مع وكاف صفيف، واعتزؿ ىمذاف، فتح وشيد نياوند، يوـ مقرف بف النعماف ميسرة عمى
 في ولو رستـ، إلى سعد رسوؿ وكاف الطائؼ، في ثقيؼ طاغية ىدـ في سفياف أبي
 .مشيورة قصة ذلؾ

 :وحنكتو دىاؤه
 وزياد شعبة، بف والمغيرة العاص، بف وعمرو معاوية،: أربعة العرب دىاة: الشعبي قاؿ
 فمممبادىة، المغيرة وأما فمممعضبلت، عمرو وأما والحمـ، فمؤلناة معاوية فأما. أبيو بف
 .والكبير فممصغير زياد وأما
 .الرأي مغيرة: لو يقاؿ كاف
 لؾ إف   المؤمنيف أمير يا: وقاؿ المغيرة عميو دخؿ عميا الناس وبايع عثماف قتؿ ولما

 بف طمحة فاستعمؿ األمر، لؾ يستقيـ أفْ  أردت إفْ : قاؿ ىي؟ وما: قاؿ نصيحة عندي
 عمى بعيده لمعاوية وابعث البصرة، عمى العواـ بف والزبير الكوفة، عمى ا عبيد
 ثـ. برأيؾ شئت كيؼ فأدرىا الخبلفة لؾ استقرت فإذا طاعتؾ، تمزمو حتى الشاـ

 .نصيحتو عمي يقبؿ لـ لما غاضبا انصرؼ
                                                           

 .ٜٕٙ/ٜ اإلصابةو ، ٕٚٗ/٘ الغابة أسدو ، ٚٛٔ/ٓٔ االستيعابو ، ٕٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
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 :إمارتو
  الحسف وصالح عمي قتؿ فمما عزلو، ثـ عثماف، أقره قتؿ فمما الكوفة، عمر واله

 .توفي حتى الكوفة عمى معاوية واله معاوية
 :أحاديثو
 أبو: الصحابة مف عنو روى حديثا،( ٖٙٔ) وسمـ عميو ا صمى النبي عف لو روي
 .المزني وقرة مخرمة، بف والمسور الباىمي، أمامة
 :وفاتو
 . بالكوفة وفاتو وكانت. ىػ٘٘ سنة: وقيؿ األرجح، عمى ىػٓ٘ سنة توفي

 

عمار بن ياسر  -8
(ٔ): 

 لو أخويف مع مكة أبوه قدـ. اليقظاف أبو العنسي كنانة بف مالؾ بف ياسر بف عمار
 المغيرة، بف حذيفة أبا وحالؼ بمكة ياسر وأقاـ أخواه، فرجع ليـ، رابع أخ طمب في

 .عمارا لو فولدت خياط بنت سمية أمتو حذيفة أبو فزوجو
 .المنكبيف بيف ما بعيد طواال آدما رجبل عمار وكاف

 :إسالمو
: مجاىد وقاؿ. رجبل وثبلثيف بضعة بعد إسبلمو كاف فقد األوليف، السابقيف مف كاف
 .عمارا منيـ وذكر سبعة، بمكة إسبلمو أظير مف أوؿ

 :محنتو
 يعذب كاف ،ووالداه ىو تعالى ا سبيؿ في عذبوا مف أوائؿ مف ياسر بف عمار كاف
 .مات أف إلى ظيره في التعذيب أثر وبقي يقوؿ، ما يدري ال حتى

                                                           

 .ٗٙ/ٚ اإلصابةو ، ٜٕٔ/ٗ الغابة أسدو ، ٕٕٗ/ٛ االستيعابو ، ٙٚٔ/ٖ الكبرى الطبقات( ٔ)
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 الكوفة مدرسة

 عمى يده وُيمر وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ بو يمر فكاف بالنار تعذبو قريش كانت
 .(0)إبراىيـ عمى كنت كما عمار عمى وسبلما بردا كوني نار يا: ويقوؿ رأسو
 .(2)(الجنة موعدكـ فإف ياسر آؿ أو عمار آؿ أبشروا: )ليـ يقوؿ وكاف
 .دينو عمى فصبر أمامو يستشيداف والديو رأى
 آليتيـ وذكر وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ مف ناؿ حتى مرة ذات المشركوف عذبو
 ا، رسوؿ يا شر: قاؿ وراءؾ؟ ما: قاؿ وسمـ عميو ا صمى النبي أتى فمما بخير،
 مطمئف قمبؾ؟ تجد فكيؼ: قاؿ بخير، آليتيـ وذكرت منؾ نمت حتى ُتركت ما وا

يَمافِ  ُمْطَمِئفٌّ  َوَقْمُبوُ  ُأْكِرهَ  َمفْ  ِإال  } فيو فنزلت فعد، عادوا فإف: قاؿ باإليماف، { ِباإْلِ
 .التفسير أىؿ عميو اجتمع مما وىذا [ٙٓٔ: النحؿ]

 :جياده
 شيد ثـ حسنا، ببلء وأبمى ،وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ مع كميا المشاىد شيد

 يا: يصيح صخرة عمى اليمامة يوـ رأيتو: عمر ابف قاؿ. يومئذ أذنو وقطعت اليمامة،
 وأنا: قاؿ. إلي ىمموا ياسر بف عمار أنا إلي إلي   تفروف، الجنة أمف المسمميف، معشر
 .القتاؿ أشد يقاتؿ وىو تذبذب، فيي قطعت، قد أذنو إلى أنظر

 :فضائمو
 أبي: بعدي مف بالذيف اقتدوا: )وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ قاؿ: قاؿ حذيفة عف
 .(3)(عبد أـ ابف بعيد وتمسكوا عمار، بيدي واىتدوا وعمر، بكر
. (0)(أرشدىما أو أسدىما اختار إال أمريف مف عمار خير ما: )مرفوعا عائشة وعف
 .(2)(مشاشو إلى إيمانا عمار ممئ: )وسمـ عميو ا صمى النبي وقاؿ

                                                           

 .ضعيؼ وىو عساكر، ابف أخرجو: وقاؿ ،ٕٜٛ/ٔ الكبير الجامع( ٔ)

 .الذىبي ووافقو مسمـ شرط عمى: وقاؿ ٖٛٛ/ٖ المستدرؾ( ٕ)

   .ٜٜٖ/٘ أحمد مسند( ٖ)
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 في لو فأغمظت كبلـ، ياسر بف عمار وبيف بيني كاف: قاؿ الوليد، بف خالد وعف
 يشكوه وىو خالد فجاء ،وسمـ عميو ا صمى النبي إلى يشكوني عمار فانطمؽ القوؿ،
 والنبي غمظة، إال يزيده وال لو، يغمظ خالد فجعؿ: قاؿ. وسمـ عميو ا صمى النبي إلى

 فرفع تراه؟ أال ا، رسوؿ يا: وقاؿ عمار، فبكى يتكمـ، ال ساكت وسمـ عميو ا صمى
 أبغض ومف ا، عاداه عمارا، عادى مف: )وقاؿ رأسو وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ
 فمقيتو عمار، رضا مف إلي أحب شيء كاف فما فخرجت،: "قاؿ( ا أبغضو عمارا
 .(3)"فرضي
 عمي،: أربعة إلى الجنة اشتاقت: )قاؿ وسمـ عميو ا صمى النبي عف أنس وعف

 .(4)(ياسر بف وعمار ذر، وأبي وسمماف،
 ائذنوا المطيب بالطيب مرحبا: )فقاؿ وسمـ عميو ا صمى النبي عمى يوما واستأذف

 .(5)(لو
 .(6)(الباغية الفئة تقتمؾ: )لعمار وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ وقاؿ
 قدـ وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ أف وذلؾ ،اإلسبلـ في مسجدا بنى مف أوؿ وىو

 مف بد وسمـ عميو ا صمى ا لرسوؿ ما: عمار فقاؿ ضحى، قدميا ما أوؿ المدينة
 فبنى حجارة فجمع فيو، ويصمي فيو ليستظؿ قائمتو مف استظؿ إذا مكانا لو نجعؿ أف

 .بناه وعمار بني مسجد أوؿ فيو قباء، مسجد

                                                                                                                                                    

 .ٕ٘/ٔ ماجو وابف غريب، حسف: وقاؿ ٛٙٙ/٘ الترمذي( ٔ)

 .ٕ٘/ٔ ماجو ابف سنف( ٕ)

 .الصحيح رجاؿ رجالو: الييثمي وقاؿ ،ٜٕٖ/ٕٕ الساعاتي بترتيب أحمد مسند( ٖ)

 .حذيفة عف عساكر ابف أخرجو: وقاؿ الكبير، الجامع( ٗ)

 .صحيح حسف: وقاؿ ٛٙٙ/٘ الترمذي سنف( ٘)

 .ٖٕٕٙ/ٗ مسمـ صحيح( ٙ)
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 األوليف المياجريف مف وىو القبمتيف، وصمى. ذلؾ في خبلؼ عمى الحبشة إلى وىاجر
 .المدينة إلى
 .كبلما وأقميـ سكوتا الناس أطوؿ مف عمار وكاف

 :أحاديثو
 .حديثا( ٕٙ) وسمـ عميو ا صمى النبي عف لو روي
 الطفيؿ وأبو أمامة وأبو وجابر موسى وأبو عباس وابف عمي: الصحابة مف عنو روى

 .وغيرىـ
 :وفاتو
 لـ ولذلؾ آنفا، معنا مر كما الباغية الفئة تقتمو أنو وسمـ عميو ا صمى النبي أخبر لقد

 ثابت بف خزيمة منيـ عمار، قتؿ حتى وصفيف، الجمؿ يوـ الصحابة بعض يقاتؿ
 الضبللة لي ظيرت: قاؿ قتؿ فمما عمار، قتؿ حتى سيفا يسؿ لـ وصفيف الجمؿ شيد
 .فقاتؿ تقدـ ثـ
 ا صمى ا رسوؿ إف: فقاؿ لبف، بشربة فأتي بشربة ايتوني: صفيف يوـ عمار قاؿ
 .قتؿ حتى قاتؿ ثـ (0)(ىذا أموت حيف أشربو شراب آخر: )قاؿ وسمـ عميو
 أنا: يقوؿ منيما كؿ يختصماف أقببل ثـ آخر، رأسو احتز سقط فمما الغادية، أبو قتمو

 مت أني لوددت وا النار، في إال يختصماف إف وا: العاص بف عمرو فقاؿ قتمتو،
 .سنة بعشريف اليوـ ىذا قبؿ
 يومئذ عمره وكاف عميو، وصمى يغسمو ولـ ثيابو في عمي ودفنو ىػٖٚ سنة ذلؾ وكاف
 .. سنة وتسعيف نيفا

 

                                                           

 .الذىبي ووافقو شرطيما عمى: وقاؿ ٜٖٛ/ٖ المستدرؾ( ٔ)
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سممان الفارسي  -9
(ٔ): 

 سمماف أنا: قاؿ أنت؟ مف ابف: سئؿ إذا وكاف اإلسبلـ، ابف وسمماف الخير سمماف وىو
 .ا عبد أبا يكنى آدـ، بني مف اإلسبلـ ابف

 :إسالمو
 بالنصرانية فداف عنده، ذلؾ يرجو مف يتبع وكاف طويبل الحؽ الديف عف سمماف بحث

 ذلؾ في تداولو إنو: وقاؿ نالتو مشقات عمى ذلؾ في وصبر الكتب وقرأ وغيرىا،
 عميو ا صمى النبي بأف سمع قد وكاف باإلسبلـ، عميو ا مف حتى ربا عشر بضعة
 ا صمى ا برسوؿ يسمع ولـ بالمدينة، وبيع فأسر ذلؾ، يطمب فخرج سيبعث، وسمـ
 وأعانو فأسمـ، المدينة وسمـ عميو ا صمى النبي قدـ حتى بعث أنو وسمـ عميو

 قصة الحؽ طمب في وقصتو العتؽ، في والمسمموف وسمـ عميو ا صمى الرسوؿ
 .التراجـ كتب بعض في بطوليا مذكورة وطريفة طويمة
 : جياده
 بدرا شيد إنو: وقيؿ بحفره، أشار الذي وىو -الصحيح عمى- الخندؽ مشاىده أوؿ
 مع مشيد الخندؽ بعد يفتو ولـ. الصحيح ىو واألوؿ يومئذ، عبدا كاف أنو إال وأحدا
 .وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ

 :فضائمو
 بو ينفرد وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ مف مجمس لسمماف كاف: قالت عائشة عف

 .وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ عمى يغمبنا كاد حتى بالميؿ
 أنو وأخبرني أربعة بحب ربي أمرني: )قاؿ أنو وسمـ عميو ا صمى النبي عف وروي
 .(2)(وسمماف والمقداد، ذر، وأبو عمي،: يحبيـ سبحانو

                                                           

 .ٕٕٔ/ٗ اإلصابةو ، ٚٚٗ/ٕ الغابة أسدو ، ٕٕٔ/ٗ االستيعابو ، ٜ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .حسف: وقاؿ ٖٙٙ/٘ الترمذي سنف( ٕ)
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 .(0)(وسمماف وعمار، عمي،: ثبلثة إلى تشتاؽ الجنة إف: )وقاؿ
 قويا، رجبل سمماف كاف المسمميف عمى الخندؽ وسمـ عميو ا صمى رسوؿ قسـ ولما
 ا صمى ا رسوؿ فقاؿ منا، سمماف: األنصار وقاؿ منا، سمماف: المياجروف فقاؿ
 أنو وسمـ عميو ا صمى النبي عف وروي. (2)(البيت أىؿ منا سمماف: )وسمـ عميو
 فارس أبناء مف -قاؿ أو- فارس مف رجؿ بو لذىب الثريا عند الديف كاف لو: )قاؿ
 .(3)(يتناولو حتى
 .الخوص ينسج وكاف يده، كسب مف ويأكؿ عطاءه، يفرؽ كاف
 :عممو
 .ينزؼ ال بحر واآلخر، األوؿ العمـ عمـ: فقاؿ. سمماف عف عمي سئؿ
 .الحكيـ لقماف مثؿ سمماف: عمي وقاؿ
 ما: فقاؿ مبتذلة، الدرداء أـ فرأى مرة، فزاره الدرداء، أبي وبيف بينو ا رسوؿ آخى

 الدرداء أبو قر ب فمما: قاؿ. الدنيا مف شيء في حاجة لو ليس أخاؾ إف: قالت شأنؾ؟
 طعمت، ما إال عميؾ أقسمت: قاؿ. صائـ إني: قاؿ. اطعـ: سمماف لو قاؿ.. الطعاـ
 أبو قاـ الميؿ كاف فمما الدرداء أبي عند سمماف وبات: قاؿ. تطعـ حتى بآكؿ لست إني

ف حقا، عميؾ لربؾ إف الدرداء أبا يا: قاؿ. سميماف فحبسو الدرداء  حقا عميؾ ألىمؾ وا 
ف  قـ: قاؿ الصبح وجو كاف فمما: قاؿ. حقو حؽ ذي كؿ فأعط حقا عميؾ لجسدؾ وا 

 عميو ا صمى ا رسوؿ صمى فمما: قاؿ. الفجر صبلة إلى خرجا ثـ فصميا، اآلف،
 وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ فقاؿ. سمماف قاؿ بما وأخبره الدرداء أبو إليو قاـ وسمـ
 .سمماف: قالو ما مثؿ

                                                           

 .غريب حسف: وقاؿ ٚٙٙ/٘ السابؽ المصدر( ٔ)

 .الذىبي وضعفو ٜٛ٘/ٖ المستدرؾ( ٕ)

 .ٕٜٚٔ/ٗ مسمـ صحيح( ٖ)
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: الصحابة مف عنو وروى حديثا،( ٓٙ) وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ عف لو روي
 .وغيرىـ سعيد، وأبو عباس، وابف عجرة، بف وكعب أنس،
 :زىده
 ويمبس بعضيا يفترش عباءة لو وكانت. بو تصدؽ عطاؤه خرج إذا متقشفا زاىدا كاف

 فما حاجة، بو لي ما: فقاؿ بيتا؟ لؾ أبني أال: رجؿ لو فقاؿ بيت، لو يكف ولـ بعضيا،
 إذا: قاؿ لي، فصفو: سمماف قاؿ يوافقؾ، الذي البيت أعرؼ إني: لو قاؿ حتى بو زاؿ
ف سقفو، رأسؾ أصاب فيو قمت أنت  أصابعيما أصاب رجميؾ فيو مددت أنت وا 

 .كذلؾ بيتا لو فبنى نعـ،: قاؿ الجدار،
 مسعود ابف أف يروى ولكف ىػٖٙ سنة بداية في أو ىػٖ٘ سنة توفي إنو: قيؿ: وفاتو
 مات سمماف أف فيظير ىػ،ٕٖ سنة مات مسعود وابف الموت عند سمماف عمى دخؿ
 عند عمره في واختمفوا جدا، المعمريف مف سمماف وكاف ذلؾ، قبؿ أو السنة تمؾ في

 . وفاتو
 

جرير بن عبد اهلل البجمي  -01
(ٔ): 

 .ا عبد أبا: وقيؿ. عمرو أبا يكنى البجمي، جابر بف ا عبد بف جرير
 :إسالمو

 جـز وقد وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ فيو توفي الذي العاـ في إسبلمو كاف: قيؿ
 ذكرىا جرير عف رواية ذلؾ في ودليمو يوما، بأربعيف وفاتو قبؿ أسمـ بأنو البر عبد ابف
 أف جرير عف الصحيحيف ففي ذلؾ، قبؿ أسمـ أنو الصحيح ولكف ،االستيعاب في

 .(2)(الوداع حجة في الناس استنصت: )لو قاؿ وسمـ عميو ا صمى النبي
                                                           

 .ٙ/ٕ اإلصابةو ، ٕٖٖ/ٔ الغابة أسدو ، ٓٗٔ/ٕ االستيعابو ، ٖٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .ٕٛ/ٔ مسمـ وصحيح ،ٕٚٔ/ٔ الباري فتح بشرح البخاري( ٕ)
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 مات قد النجاشي أخاكـ إف: )وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ لنا قاؿ: قاؿ جرير وعف
 قبؿ كاف إسبلمو أف عمى يدؿ فيذا العاشرة السنة قبؿ مات والنجاشي. (0)(عميو فصموا
 .أعمـ وا عشر، سنة

 :فضائمو
 إال قط رآني وال أسممت منذ وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ حجبني ما: جرير قاؿ

: عميو وافدا أقبؿ حيف وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ فيو وقاؿ. (2)أوتبسـ ضحؾ
 قاؿ وفيو. جرير فطمع. (3)(ممؾ مسحة وجيو عمى كأف يمف ذي خير عميكـ يطمع)

 .(4)(فأكرموه قوـ كريـ أتاكـ إذا: )وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ
 لو قاؿ. الجمحي أمية بف صفواف في ذلؾ كاف بؿ: وقيؿ. قومو سيد جرير كاف فقد

 إني ا رسوؿ يا: فقمت( . الخمصة؟ ذا تكفيني أال: )وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ
 ،(5)(ميديا ىاديا واجعمو ثبتو الميـ: )فقاؿ صدري في فصؾ الخيؿ، عمى أثبت ال رجؿ

 (.فأحرقناىا فأتيناىا قومي مف خمسيف في فخرجت
 لو وقاؿ باليمف، رعيف وذي كبلع ذي إلى وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ وبعثو
 .واإلسبلـ الجاىمية في سيدا زلت ما جرير يا: عمر
 معاوية فحبسو معاوية إلى رسوال عمي وأرسمو. العراؽ حروب في بجيمة عمى عمي أمره
 .ذلؾ بعد الفريقيف اعتزؿ ثـ طويمة مدة
 

                                                           

 .ثقات ورجالو الكبير في الطبراني رواه: وقاؿ ٜٖ/ٖ لمييثمي الزوائد مجمع( ٔ)

 .ٖٔٔ/ٚ البخاري صحيح( ٕ)

 .الصحيح رجاؿ ورجالو الكبير في الطبراني وأخرجو ٕٙٔ/ٕٔ الساعاتي بترتيب أحمد مسند( ٖ)

 .وصححو ٖ٘/ٔ الصغير الجامع( ٗ)

 .ٕٚٔ/ٕٔ الرباني الفتح انظر. مسنده في وأحمد ،ٙ٘/ٔ سننو في ماجة ابف أخرجو( ٘)
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 :أحاديثو
 أنس الصحابة مف عنو وروى حديث،( ٓٓٔ) وسمـ عميو ا صمى النبي عف لو روي
 .مالؾ بف

 :وفاتو
 سنة بالسراة مات إنو: وقيؿ. ىػٗ٘ سنة بيا ومات قرقيسيا إلى عمره آخر في تحوؿ
 . أعمـ وا ىػٔ٘

  



 

 
 

-012- 
 

 الكوفة مدرسة

 

 بقية الصحابة الكوفيين: المبحث الثاني
 أسماء الصحابة مرتبين عمى الحروف

 : (0)السدوسي مرة بف عدي بف سواء بف أحمد -0
 .كوفي أنو حجر وابف األثير، ابف ذكر

 :(2)العبدي الحارث بف سممة بف أذينة  -2

 لو كوفي، أنو خياط بف وخميفة األثير، وابف حجر، ابف ذكر صحبتو، في مختمؼ
 .(3)فقط واحد حديث

 :(4)الثعمبي شريؾ بف أسامة  -3
 لو كوفي، أنو والذىبي األثير، وابف البر، عبد وابف ومسمـ، وخميفة، سعد، ابف ذكر
 حباف، وابف خزيمة، وابف وأحمد، األربعة، السنف أصحاب لو أخرج ،(5)أحاديث ثمانية
 .والحاكـ

 :(0)اليربوعي ثعمبة بف األسود -4

                                                           

 .االستيعاب وبذيمو ٖٔ/ٔ الصحابة تمييز في واإلصابة ،ٙٚ/ٔ الغابة أسد (ٔ)

 . ٖٕ٘/ٔ االستيعابو  ،ٜٖٔ خياط بف لخميفة الطبقات( ٕ)

 .ٖٛٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 مخطوطػة مسػمـ، طبقػاتو  ،ٓ٘ٔ/ٔ االسػتيعابو  ،ٖٓٔ خميفػة طبقاتو  ،ٙٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٗ)
 ورقػة ٕٙ وىػي تػاريخ، ٜٖٗ رقػـ تحػت بالقػاىرة العربيػة المخطوطػات معيػد في عنيا صورة توجد
 البػػػػػف  الغابػػػػػة وأسػػػػػد وىكػػػػػذا، وحػػػػػدىـ والمػػػػػدنييف وحػػػػػدىـ الكػػػػػوفييف الصػػػػػحابة فييػػػػػا ذكػػػػػر. فقػػػػػط
 .ٙٗ/ٔ اإلصابةو  ،ٖٔ/ٔ الصحابة أسماء تجريدو  ،ٜٛ/ٔاألثير

 . ٖٓٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)
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 واحد حديث لو كوفي، أنو حجر وابف والذىبي، األثير، وابف وخميفة، سعد، ابف ذكر
 .االستيعاب في البر عبد ابف ذكر كما
 :(2)الكندي معديكرب بف قيس بف األشعث -5

 أصحاب لو أخرج ىػ،ٕٗ سنة توفي ،(3)أحاديث تسعة ولو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .وغيرىـ الستة، الكتب

 : (4)الجيني: ويقاؿ المزني، يسار بف األغر -6
 لو روى ،(5)أحاديث ثبلثة لو كوفي، أنو األثير وابف خياط، بف وخميفة سعد، ابف ذكر

 .والنسائي داود، وأبو مسمـ،
 :(6)العجمي عمرو بف جشـ بف األغمب -7

 .ىػٜٔ سنة واستشيد كوفي، أنو حجر، وابف األثير، ابف ذكر
 : (7)الكندي القيس امرىء بف المنذر بف عابس بف القيس امرؤ -8

 .كوفي أنو حجر وابف والذىبي، األثير، ابف ذكر
 :(0)الخثمي عمرو بف كعب بف مدرؾ بف أنس -9

                                                                                                                                                    

، ٚٓٔ/ٔ الغابػػػػة أسػػػػدو ، ٔٚٔ/ٔ االسػػػػتيعابو  ،ٜٕٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو ، ٜٕ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات (ٔ)
 .ٗٙ/ٔ اإلصابةو 

 أسػػػػدو ، ٕٚٗ/ٔ االسػػػػتيعابو  ،مسػػػػمـ طبقػػػػاتو  ،ٖٖٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو ، ٖٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٕ)
 .ٜٚ/ٔ اإلصابةو ، ٕٗٔ/ٔ الغابة

 . ٖٓٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

، ٕٖٔ/ٔ الغابػػػػة أسػػػػدو ، ٜٔٔ/ٔ واالسػػػػتيعاب ،ٕٛٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو ، ٕٖ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات (ٗ)
 .ٚٛ/ٔ اإلصابةو 

 .ٖٗٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 .ٛٛ/ٔ اإلصابةو ، ٖٖٔ/ٔ الغابة أسد (ٙ)

 .ٓٓٔ/ٔ اإلصابةو  ،ٕٛ/ٔ التجريدو ، ٖٚٔ/ٔ الغابة أسدو ، ٜ٘ٔ/ٔ االستيعاب (ٚ)



 

 
 

-014- 
 

 الكوفة مدرسة

 .كوفي أنو حجر ابف ذكر
 :(2)عقبة أبو وىباف،: ويقاؿ األسممي أوس بف أىباف -01

 ذكر البخاري، لو وأخرج ،(3)واحد حديث لو الرضواف، بيعة وشيد القبمتيف، صمى
 .كوفي أنو حجر وابف األثير، وابف خميفة،

 :(4)المزني( عوؼ أو) عبد بف إياس -00
 لو أخرج ،(5)حديثاف لو كوفي، أنو حجر وابف والذىبي، األثير، وابف خميفة، ذكر

 .وأحمد األربعة، السنف أصحاب
 :(6)الخزاعي عمرو بف ورقاء بف بديؿ -02
 .ىػٖٚ سنة قتؿ ،(7)أحاديث ثبلثة لو كوفي، أنو خياط بف خميفة ذكر
 :(8)األنصاري األوسي عازب بف البراء -03

 الستة الكتب أصحاب لو أخرج ،(9)أحاديث( ٖ٘ٓ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .ترجمتو سبقت وقد ىػ،ٕٚ سنة توفي وغيرىـ،

                                                                                                                                                    

 .٘ٔٔ/ٔ اإلصابةو ، ٜ٘ٔ/ٔ الغابة أسد (ٔ)

 .ٕ٘ٔ/ٔ اإلصابةو ، ٚٙٔ/ٔ الغابة أسدو ، ٕ٘ٔ/ٔ االستيعابو  ،ٖٚٔ خياط بف  خميفة طبقات (ٕ)

 .ٕ٘ٔ/ٔ اإلصابة( ٖ)

 اإلصػػػػابةو  ،ٓٗ/ٔ التجريػػػػد، ٛٛٔ/ٔ الغابػػػة أسػػػػدو ، ٖٕٙ/ٔ االسػػػتيعابو  ،ٕٛٔ خميفػػػػة طبقػػػات (ٗ)
ٔ/ٔٗ٘. 

 .ٖ٘ٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 .ٕٖٕ/ٔاإلصابةو ، ٕٗٓ/ٔ الغابة أسدو ، ٕٛٚ/ٔ االستيعابو  ،ٖٚٔ خميفة طبقات (ٙ)

 .ٖٗٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)

 أسػػػػدو ، ٕٛٛ/ٔ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖ٘ٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو ، ٓٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٛ)
 .ٖٕٗ/ ٔاإلصابةو ، ٕٙٓ/ٔ الغابة

 .ٖٗٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٜ)
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 .كوفي أنو سعد ابف ذكر: (0)األسدي معاوية بف برمة -04
 :(2)جدتو والخصاصية السدوسي، معبد ابف وىو الخصاصية بف بشير -05
 .ماجو وابف والنسائي داود أبو لو أخرج ،(3)أحاديث ٜ لو كوفي، أنو سعد ابف ذكر
 : (4)(معبد أبو)األسممي معبد بف بشير -06
 .(5)واحد حديث لو الرضواف، بيعة شيد كوفي، أنو حجر ابف ذكر
 :(6)الخزرجي ثعمبة بف أمية بف الضحاؾ بف ثابت -07
 .(7)حديثا ٗٔ لو كوفي، أنو الحجاج بف مسمـ ذكر
 .(8)األنصاري( يزيد أو) زيد بف ثابت -08
 .(9)واحد حديث لو كوفي، أنو األثير وابف خياط بف خميفة ذكر
 .(01)عدي بف الخطيـ بف قيس بف ثابت -09
 .بعدىا والمشاىد أحدا شيد كوفي، أنو حجر ابف ذكر
 .(00)(وديعة بف يزيد ابف أو) خداـ بف وديعة بف ثابت -21

                                                           

 .ٕٓٗ/ٔ اإلصابةو ، ٕٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 . ٖٕٙ-ٕٔٙ/ٔ اإلصابةو ، ٖٕٔ/ٔ الغابة أسدو ، ٗٔ/ٕ االستيعابو ، ٖٖ/ٙ الكبرى الطبقات (ٕ)

 . ٖٓٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 .  ٖٗٙ/ٔ اإلصابةو ، ٖٕٚ/ٔ الغابة أسدو ، ٚٔ/ٕ االستيعاب (ٗ)

 .ٖٛٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 .ٔٔ/ٕ اإلصابةو ، ٜٕٙ/ٔ الغابة أسدو ، ٔٛ/ٕ االستيعاب ،مسمـ طبقات (ٙ)

 .ٖٛٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)

 .ٕٓٛ/ٔ الغابة وأسد ،ٖٙٔ خميفة طبقات( ٛ)

 . ٖٛٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٜ)

 .ٖٔ/ٕ اإلصابةو ، ٕٕٚ/ٔ الغابة أسدو ، ٖٛ/ٕ االستيعاب (ٓٔ)

 .  ٜٕٚ-ٕٛٚ/ٔ الغابة أسدو  ،ٖٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔٔ)
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 الكوفة مدرسة

 وابف والنسائي داود أبو لو أخرج ،(0)حديثاف لو كوفي، أنو األثير وابف سعد ابف ذكر
 .ماجو
 .(2)(شريؽ بف األخنس مولى) ثابت -20
 .بدرا شيد الكوفييف، في خياط بف خميفة ذكره
 .(3)الكناني الميثي الحارث بف عرفطة بف الحكـ بف ثعمبة -22
 خمسة لو كوفي، أنو والذىبي األثير وابف البر عبد وابف وخميفة سعد ابف ذكر

 .ماجو ابف لو أخرج ،(4)أحاديث
 .(5)الحنظمي التميمي زىدـ بف ثعمبة -23

 لو أخرج ،(6)واحد حديث لو كوفي، أنو والذىبي األثير ابف ذكر صحبتو، في مختمؼ
 .والنسائي داود أبو
 .(7)العبدي يجاد بف ثمامة -24
 .واحد حديث لو كوفي، أنو والذىبي األثير وابف البر عبد ابف ذكر
 .(8)سبرة أبي بف جابر -25

                                                           

 .ٖ٘ٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 .ٛٔ/ٕ اإلصابةو ، ٖٕٙ/ٔ الغابة أسدو  ،ٕٙٔ خميفة طبقات( ٕ)

 ،ٕٗٛ/ٔ الغابػػػػػة أسػػػػػدو  ،ٖٜ/ٕ االسػػػػػتيعابو  ،ٕٚٔ خميفػػػػػة طبقػػػػػاتو  ،ٕٔ/ٙ الكبػػػػػرى الطبقػػػػػات( ٖ)
 . ٕٓ/ٕ اإلصابةو  ،ٙٙ/ٔ الصحابة أسماء وتجريد

 .ٕٖٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 .ٕٓ/ٕ اإلصابةو  ،ٚٙ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٕٗٛ/ٔ الغابة أسد( ٘)

 .ٖٛٚاألثر  أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 .   ٕٛ/ٕ اإلصابةو  ،ٓٚ/ٔ التجريدو  ،ٜٕ٘/ٔ الغابة أسد ،ٗٓٔ/ٕ االستيعاب( ٚ)

 .ٔٗ/ٕ اإلصابةو  ،ٖٓٓ/ٔ الغابة أسدو  ،ٚٔٔ/ٕ االستيعاب( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 واحد منيا أحاديث، لو: البر عبد ابف قاؿ كوفي، أنو األثير وابف البر عبد ابف ذكر
 .الجياد في
 .(0)السوائي جندب بف جنادة بف سمرة بف جابر -26

 وغيرىـ، الستة الكتب أصحاب لو أخرج ،(2)حديثا ٙٗٔ لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .ىػٖٚ: وقيؿ. ىػٗٚ عاـ توفي
 .(3)األحمسي طارؽ أبي بف طارؽ بف جابر -27

 وابف النسائي لو أخرج ،(4)واحد حديث لو القادسية، شيد كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .ماجة
 .(5)الحنفي اليمامي ظفر بف جارية -28
 ابف لو أخرج، (6)أحاديث ثبلثة لو، كوفي أنو والذىبي األثير وابف البر عبد ابف ذكر
 .ماجة
 .(7)(حارثة بف زيد أخو)شراحيؿ بف حارثة بف جبمة -29
 الترمذي لو أخرج، حجر ابف ذكرىما، حديثاف لو، الكوفييف في الحجاج بف مسمـ ذكره

 .والنسائي
                                                           

 أسػػػػدو  ،ٚٔٔ/ٕ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖٔٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٗٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٔ)
 .ٕٗ/ٕ اإلصابةو  ،ٕٖٓ/ٔ الغابة

 .ٖٗٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 أسػػػػدو  ،ٜٔٔ/ٕ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٜٖٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٖٕ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٖ)
 . ٖٗ/ٕ اإلصابةو  ،ٖٖٓ/ٔ الغابة

 .ٜٖٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 . ٕ٘/ٕ اإلصابةو ، ٘ٚ/ٔ التجريدو ، ٕٖٔ/ٔالغابة أسدو ، ٕٗٔ/ٕ االستيعاب( ٘)

 .ٖٗٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 .ٔٙ/ٕ اإلصابةو  ،ٖٛٔ/ٔ الغابة أسدو  ،ٖٚٔ/ٕ االستيعابو  مسمـ، طبقات( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)(الجراح أبو)األشجعي الجراح -31
 .داود أبو أخرجو واحد حديث لو، الكوفييف في خياط بف خميفة ذكره
 .(2)البجمي ا عبد بف جرير -30

، وغيرىـ الستة الكتب أصحاب لو أخرج، (3)حديث( ٓٓٔ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 ترجمتو سبقت وقد، ىػٔ٘ سنة توفي، وغيرىـ

 .(4)الجشمي الصمة خالد بف جعدة -32
، سننو في النسائي لو أخرج، (5)حديثاف لو، كوفي أنو حجر وابف خياط بف خميفة ذكر

 .مسنده في وأحمد
 :(6)األشجعي ىبيرة بف جعدة -33
 .(7)واحد حديث لو، كوفي أنو حجر ابف و والذىبي األثير وابف البر عبد ابف ذكر
 :(8)األشجعي زياد ابف( جعاؿ وقيؿ) جعيؿ -34
 .النسائي لو أخرج ،(9)واحد حديث لو كوفي، أنو والذىبي األثير ابف ذكر
 :(0)األزدي مالؾ بف جنادة -35

                                                           

 .ٕٚ/ٕ اإلصابةو ، ٕٖٛ/ٔ الغابة أسدو  ،ٜٙٔ/ٕ االستيعابو  ،ٜٕٔ خميفة طبقات( ٔ)

 ،ٓٗٔ/ٕ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقات ،ٖٛٔ خياط بف  خميفة طبقاتو  ،ٖٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
 .ٙٚ/ٕ اإلصابةو ، ٕٖٖ/ٔ الغابة أسدو 

 .ٖ٘ٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح (ٖ)

 .ٖٛ/ٕ اإلصابةو  ،ٖٖٛ/ٔ الغابة أسدو  ،ٜٗٔ/ٕ االستيعابو ، ٖٔٔ خميفة طبقات( ٗ)

    .ٖٙٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 .   ٖٛ/ٕ اإلصابةو  ،ٗٛ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٜٖٖ/ٔ الغابة أسد ،ٛٗٔ/ٕ االستيعاب( ٙ)

 .ٜٖٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)

 .   ٜٛ/ٕ اإلصابةو  ،ٙٛ/ٔ التجريدو  ،ٖٗٗ/ٔ الغابة أسد ،ٛ٘ٔ/ٕ االستيعاب( ٛ)

 .ٜٖٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٜ)



 

 
 

-019- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(2)أحاديث( ٖ) لو كوفي، أنو البر عبد ابف ذكر
 :(3)العمقي ثـ البجمي سفياف بف ا عبد بف جندب -36

 وغيرىـ، الستة الكتب أصحاب لو أخرج ،(4)حديثا( ٖٗ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .ىػٗٙ سنة توفي

 :(5)العبدي جوداف -37
 .ماجة ابف لو أخرج، (6)واحد حديث لو، كوفي أنو والذىبي األثير ابف ذكر
 :(7)الذىمي البكري حساف بف الحارث -38
 لو أخرج، (8)واحد حديث لو، كوفي أنو والذىبي األثير وابف وخميفة سعد ابف ذكر

 .ماجو وابف والنسائي الترمذي
 :(9)الساعدي األنصاري زياد بف الحارث -39
 .(0)أحاديث( ٖ) لو، الكوفييف في األثير وابف وخميفة سعد ابف ذكره

                                                                                                                                                    

 .   ٕٓٔ/ٕ اإلصابةو  ،ٖٙ٘/ٔ الغابة أسد ،ٖٙٔ/ٕ االستيعاب (ٔ)

 .ٖٗٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 الغابػة أسػدو  ،ٚٚٔ/ٕ االستيعابو  مسمـ، طبقات ،ٜٖٔ خميفة طبقاتو  ،ٕٕ/ٙ الكبرى الطبقات (ٖ)
 . ٗٓٔ/ٕ اإلصابةو  ،ٖٔٙ/ٔ

 .ٖٙٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 .    ٚٔٔ/ٕ اإلصابةو  ،ٜٗ/ٔ التجريدو  ،ٖٓٚ/ٔ الغابة أسد ،ٕٕٔ/ٕ االستيعاب( ٘)

 .ٜٖٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 الغابػػة أسػػد ،ٖٕٓ/ٕ االسػػتيعاب و، ٕٖٔ خيػػاط بػػف  خميفػػة طبقػػاتو ، ٕٕ/ٙ الكبػػرى الطبقػػات( ٚ)
 .   ٕ٘ٔ/ٕ اإلصابةو  ،ٜٛ/ٔ التجريدو  ،ٖٗٛ/ٔ

 .ٜٖٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح (ٛ)

 ،ٜٖٓ/ٔ الغابػػػػة أسػػػػدو  ،ٖٕٛ/ٖ االسػػػػتيعابو  ،ٖٙٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٓٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٜ)
 . ٙ٘ٔ/ٕ اإلصابةو 
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 الكوفة مدرسة

 أـ جويرية والد) (2)المصطمقي الخزاعي حبيب بف ضرار أبي بف الحارث -41
 (.المؤمنيف

 .(3)واحد حديث لو الكوفييف، في مسمـ ذكره
 :(4)(البرصاء ابف)  الميثي الكناني قيس بف مالؾ بف الحارث -40
 .الترمذي لو أخرج ،(5)حديثاف لو كوفي، أنو والذىبي األثير ابف ذكر
 :(6)السكوني معاوية بف الحارث -42
 (.ىػٓٗ) سنة حوالي توفي كوفي، أنو حجر ابف ذكر
 .(7)الخزاعي وىب بف حارثة -43
 لو أخرج ،(8)أحاديث( ٙ) لو الكوفييف، في البر عبد وابف ومسمـ وخميفة سعد ابف ذكره

 .وغيرىـ الستة الكتب أصحاب
 .(9)الصائدي حامد -44
 .صحبتو في مختمؼ كوفي، أنو والذىبي األثير ابف ذكر
 .(0)(الجنوب أبو) السمولي جنادة بف حبشي -45

                                                                                                                                                    

 .ٖٗٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 .    ٓٙٔ/ٕ اإلصابةو  ،ٜٖٚ/ٔ الغابة أسدو  ،ٕٗٗ/ٕ االستيعابو  ،مسمـ طبقات( ٕ)

 .ٜٖٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 .   ٖٚٔ/ٕ اإلصابةو  ،ٛٓٔ/ٔ التجريدو  ،ٓٔٗ/ٔالغابة أسدو  ،ٜٖٖ/ٕ االستيعاب (ٗ)

 .ٖٙٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 .ٙٚٔ/ٕ اإلصابة (ٙ)

 أسػػػػدو  ،ٖٕٚ/ٕ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖٚٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٙٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٚ)
 .ٜٔٔ/ٕ اإلصابةو  ،ٕٙٗ/ٔ الغابة

  .ٖٔٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)

 .ٜٗٔ/ٕ اإلصابةو  ،ٗٔٔ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٖٓٗ/ٔ الغابة أسد (ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 حـز ابف وقاؿ ،(2)أحاديث( ٖ) لو: الجوزي ابف قاؿ كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .ماجة وابف والنسائي الترمذي لو أخرج ،(3)أحاديث( ٛ) لو: األندلسي

 .(4)الخزاعي: وقيؿ العامري،: وقيؿ األسدي، خالد بف حبة -46
 .ماجة ابف لو أخرج ،(5)واحد حديث لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(6)الخزاعي ورقاء بف بديؿ بف حبيب -47
 .كوفي أنو حجر وابف األثير ابف ذكر
 .(7)الثقفي( عتيؾ ابف أو عبد ابف: وقيؿ) ا عبد بف الحجاج -48
 .(8)واحد حديث لو الكوفة، نزؿ فيمف حجر ابف ذكره
 .(9)الكندي عدي بف حجر -49

 .واحد حديث لو كوفي، أنو حجر وابف البر عبد ابف ذكر صحبتو، في مختمؼ
 .(01)الغامدي األزدي سعد بف المرقع بف حجف -51

                                                                                                                                                    

 أسػػػػدو  ،ٖ٘ٔ/ٖ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖٔٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٕٗ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٔ)
 . ٜٜٔ/ٕ اإلصابةو  ،ٙٔٔ/ٔ التجريدو  ،ٖٗٗ/ٔالغابة

 .ٖٗٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح (ٕ)

، البف األحاديث مف منيـ واحد لكؿ وما الرواة الصحابة أسماء( ٖ)  . مخطوط حـز

 ،ٖ٘ٗ/ٔ الغابػػػػة أسػػػػدو  ،ٕٜٕ/ٕ االسػػػػتيعابو  ،ٕٖٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٕٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٗ)
 .ٕٓٓ/ٕ اإلصابةو  ،ٙٔٔ/ٔ لمذىبي والتجريد

 .ٜٖٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 .ٕٓٓ/ٕ اإلصابةو  ،ٖٙٗ/ٔ الغابة أسد( ٙ)

 .ٕٗٔ/ٕ العسقبلني اإلصابة( ٚ)

 .ٜٖٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)

 .ٕٚٔ/ٕ اإلصابةو  ،ٚ٘ٗ/ٔ الغابة أسدو  ،ٖٓٔ/ٕ االستيعاب (ٜ)

 . ٜٕٔ/ٕ اإلصابةو  ،ٜ٘ٗ/ٔ الغابة أسدو  ،ٖٛٔ خياط بف  خميفة طبقات( ٓٔ)
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 الكوفة مدرسة

 .كوفي أنو خميفة ذكر
 .(0)الغفاري أسيد بف حذيفة -50

 مسمـ لو أخرج ،(2)حديثا( ٖٔ) لو الشجرة، أصحاب مف وىو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .ىػٕٗ سنة توفي األربعة، السنف وأصحاب

 لو أف الجوزي ابف وذكر كوفي، أنو جميعا ذكروا. (3)العبسي اليماف بف حذيفة -52
 أصحاب لو أخرج ،(5)حديثا( ٕٕٓ) لو أف مخمد بف بقي وذكر ،(4)حديثا( ٕٕ٘)

 .ىػٖٙ سنة توفي ترجمتو، سبقت وقد وغيرىـ، الستة الكتب
  .(6)التميمي السعدي عمرو بف حذيـ -53
 .النسائي أخرجو ،(7)واحد حديث لو كوفي، أنو البر عبد ابف ذكر

  .(8)(حريز أبو أو) حريز -54
 .واحدا حديثا لو حجر ابف وذكر الكوفييف، في سعد ابف ذكره

  .(9)طالب أبي بف عمي بف الحسف -55

                                                           

 أسػػػػػػدو  ،ٖ/ٖ االسػػػػػػتيعابو  مسػػػػػػمـ، وطبقػػػػػػات ،ٕٚٔ خميفػػػػػػة طبقػػػػػػاتو  ،٘ٔ/ٙ الكبػػػػػػرى ( الطبقػػػػػػاتٔ)
 . ٕٕٕ/ٕ اإلصابةو  ،ٕٗٔ/ٔ التجريدو  ،ٔٙٗ/ٔالغابة

 .ٜٖٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 الغابػة أسػدو  ،ٜٖٔ/ٕ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقػات ،ٖٓٔ خميفة طبقاتو  ،ٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
 .ٖٕٕ/ٕ اإلصابةو  ،ٖٙٗ/ٔ الغابة

 .ٖٗٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 .مخطوط مخمد، بف لبقي األحاديث مف رووا ما وعدد الصحابة أسماء في جزء( ٘)

 .ٕٕٗ/ٕ اإلصابةو  ،٘ٙٗ/ٔ الغابة أسدو  ،ٖ/ٖ االستيعاب (ٙ)

 .ٜٖٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)

 .ٕٖٕ/ٕ اإلصابةو  ،ٗٚٗ/ٔ الغابة أسدو  ،ٕٛٔ/ٖ االستيعابو  ،ٖٛ/ٙ الكبرى الطبقات (ٛ)

 .ٕٕٗ/ٕاإلصابةو  ،ٓٔ/ٕ الغابة أسدو  ،ٜٜ/ٖ االستيعابو  ،ٕٙٔ خياط بف  خميفة طبقات (ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 تنازؿ الذي وىو الكوفييف، في حجر وابف األثير وابف البر عبد وابف خميفة ذكره
 أصحاب لو أخرج ،(0)حديثا( ٖٔ) لو المسمميف، لدماء حقنا الخبلفة عف لمعاوية
 (.ىػٓ٘ أو ٜٗ) عاـ توفي األربعة، السنف

  .(2)طالب أبي بف عمي بف الحسيف -56
 وصفيف الجمؿ شيد الكوفييف، في حجر وابف األثير وابف البر عبد وابف مسمـ ذكره
 استشيد وغيرىـ، الستة الكتب أصحاب لو أخرج ،(3)أحاديث( ٛ) لو الخوارج، وقتاؿ
 .ىػٔٙ سنة عاشوراء يوـ
  .(4)الكاتب التيمي صيفي بف الربيع بف حنظمة -57
 ،(5)أحاديث( ٛ) لو الكوفييف، في حجر وابف البر عبد وابف وخميفة سعد ابف ذكره
 .ماجو وابف والنسائي والترمذي مسمـ لو أخرج
  .(6)الكناني أبجر ابف( حباف وقيؿ) حياف -58
 .واحدا حديثا حجر ابف لو أورد كوفي، أنو البر عبد ابف ذكر

  .(7)بدر بف حذيفة بف حصف بف خارجة -59
 .واحدا حديثا لو وأورد الكوفييف، في حجر ابف ذكره
  .(0)(العذري ويقاؿ) الميثي عرفطة بف خالد -61

                                                           

 .ٜٖٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 .ٕٛٗ/ٕ اإلصابةو  ،ٛٔ/ٕ الغابة أسدو  ،ٗٔٔ/ٖ االستيعابو  مسمـ، طبقات (ٕ)

 .ٖٓٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 ،٘ٙ/ٕ الغابػػػػػػة أسػػػػػػدو  ،ٜٓ/ٖ االسػػػػػػتيعابو  ،ٜٕٔ خميفػػػػػػة طبقػػػػػػاتو  ،ٖٙ/ٙ الكبػػػػػػرى الطبقػػػػػػات( ٗ)
 . ٜٕٙ/ٕ اإلصابةو 

 .ٖٓٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 .ٖ٘ٓ/ٕ اإلصابةو  ،ٙٚ/ٕ الغابة أسدو  ،ٜٕٓ/ٕ االستيعاب( ٙ)

 ٚٗ/ٖ اإلصابةو  ،ٗٛ/ٕ الغابة أسدو  ،ٔ٘ٔ/ٖ االستيعاب( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 سنة توفي والنسائي، الترمذي، لو أخرج ،(2)أحاديث( ٗ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 (.ىػٗٙ أو ٔٙ)

 .(3)التميمي األرت بف خباب -60

 وغيرىـ، الستة الكتب أصحاب لو أخرج ،(4)حديثا( ٕٖ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .ىػٖٚ سنة توفي
 .(5)(سبلمة أبي ابف أو) سبلمة بف خداش  -62
 الكوفييف، في حجر وابف األثير ابف وذكره واحد، حديث لو: وقاؿ البر عبد ابف ذكره

 .األوسط في والطبراني وأحمد ماجة ابف حديثو وأخرج

 .(6)األسدي األخـر بف فاتؾ بف خريـ  -63

( ٓٔ) لو كوفي، أنو حجر وابف األثير وابف البر عبد وابف ومسمـ سعد ابف ذكر
 .الحديبية وشيد األربعة، السنف أصحاب لو وأخرج ،(7)أحاديث

 .(0)(الشيادتيف ذو) األنصاري األوسي الفاكو بف ثابت بف خزيمة  -64

                                                                                                                                                    

 ،٘ٚٔ/ٖ االسػػػتيعابو  مسػػػمـ، وطبقػػػات ،ٜٖٔ ،ٕٙٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٕٔ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٔ)
 .ٗٙ/ٖ اإلصابةو  ،ٕٓٔ/ٕ الغابة أسدو 

 .ٖٖٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 الغابػة أسػدو  ،ٓٛٔ/ٖ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقػات ،ٕٙٔ خميفة طبقاتو  ،ٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
 . ٙٚ/ٖ اإلصابةو  ،ٗٔٔ/ٕ

 .ٖٙٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 .ٕٛ/ٖ اإلصابةو  ،ٖٕٔ/ٕ الغابة أسدو  ،ٜٛٔ/ٖ االستيعاب( ٘)

 اإلصػػابةو  ،ٖٓٔ/ٕ الغابػة أسػػدو  ،ٖٜٔ/ٖ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقػػات ،ٕٗ/ٙ الكبػرى الطبقػات( ٙ)
ٖ/ٜٓ. 

 .ٜٖٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 وشيد بعدىا، وما بدرا شيد كوفي، أنو حجر وابف األثير وابف وخميفة سعد ابف ذكر
 سمع وكاف قتؿ حتى فقاتؿ صفيف، يوـ عمار قتؿ حتى سيفا يسؿ ولـ وصفيف، الجمؿ
( ٖٛ) لو ،(الباغية الفئة تقتمو: )عمار حؽ في يقوؿ وسمـ عميو ا صمى النبي
 .ىػٖٚ سنة صفيف في استشيد األربعة، السنف وأصحاب مسمـ لو أخرج ،(2)حديثا
 . (3)(المزني أو) الخثعمي( سعد أو) سعيد بف دكيف  -65
 .داود أبو لو أخرج ،(4)واحد حديث لو الكوفييف، في وخميفة سعد ابف ذكره

 .(5)(رافع أبي بف رافع وىو) الطائي جابر بف عمرو بف رافع  -66
 ،(6)واحد حديث لو الكوفييف، في ومسمـ خياط بف خميفة ذكره صحبتو، في مختمؼ
 . عمر خبلفة آخر في توفي

 .(7)(الرمؿ دعموص) التيمي عمير بف رافع  -67

 لمطريؽ، الناس أىدى كاف ألنو الرمؿ دعموص وسمي الكوفييف، في حجر ابف ذكره
 .(8)واحد حديث لو

                                                                                                                                                    

 ،ٖٗٔ/ٕ الغابػػػػة أسػػػػدو  ،ٜٚٔ/ٖ االسػػػػتيعابو  ،ٖ٘ٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٖٖ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٔ)
 . ٖٜ/ٖ اإلصابةو 

 .ٖٙٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 ،ٔٙٔ/ٕ الغابػػػػة أسػػػػدو  ،ٜٕٔ/ٖ االسػػػػتيعابو  ،ٕٛٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٕٗ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٖ)
 .ٜٙٔ/ٖ اإلصابةو 

 .ٖٓٛ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 اإلصػػػابةو  ،ٜ٘ٔ/ٕ الغابػػػة أسػػػدو  ،ٕٛٗ/ٖ االسػػػتيعابو  مسػػػمـ، وطبقػػػات ،ٖٖٔ خميفػػػة طبقػػػات( ٘)
ٖ/ٕٗٓ. 

 .ٖٓٛ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 .ٕٕٗ/ٖ اإلصابة( ٚ)

 .ٖٓٛ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)التيمي ربيعة بف عثماف بف ربيعة  -68

 .اإلصابة في حجر ابف ذكره واحد حديث لو كوفي، أنو والذىبي األثير ابف ذكر

 .ٕاليجري العبدي الرسيـ  -69

  .شيبة أبي وابف أحمد لو أخرج ،(3)واحد حديث لو و الكوفييف، في سعد ابف ذكره

 .(4)األسدي أو السعدي مالؾ بف رشيد  -71

 أخرجو ،(5)واحد حديث لو كوفي، أنو والذىبي األثير وابف البر عبد وابف سعد ابف ذكر
 .الحاكـ أخرجو

 .(6)التميمي صيفي بف الربيع بف( رباح أو) رياح -70

 .ماجة وابف والنسائي داود أبو لو أخرج ،(7)حديثاف لو الكوفة، نزؿ فيمف سعد ابف ذكره

 .ماجة

 .(8)(مجزأة أبو) األسممي حجاج بف األسود بف زاىر  -72

                                                           

 .ٕٙٙ/ٖ اإلصابةو  ،ٓٛٔ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٕٗٔ/ٕ الغابة أسد( ٔ)

 .ٕٛٚ/ٖ واإلصابو ،ٕٕٔ/ٕ الغابة وأسد ،ٜٜٕ/ٖ االستيعابو  ،ٖٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)

 .ٖٓٛ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 ،ٖٛٔ/ٔ لمػذىبي والتجريػد ،ٕٕٕ/ٕ الغابػة أسػدو  ،ٕٚٙ/ٖ االستيعابو  ،ٜٕ/ٙ الكبرى الطبقات( ٗ)
 .ٕٓٛ/ٖ اإلصابةو  ،ٖٛٔ/ٔ

 .ٖٓٛ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

  .ٜٕٓ ،ٕٛٗ/ٖ اإلصابةو  ،ٕٕٓ/ٕ الغابة أسدو  ،ٖٕ٘/ٖ االستيعابو  ،ٖٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٙ)

ٕٜٓ.  

 .ٖٙٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)

 أسػػػػدو  ،ٖٛٓ/ٖ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖٚٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٕٓ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٛ)
 .ٖ/ٗ اإلصابةو  ،ٕ٘ٗ/ٕ الغابة
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 الكوفة مدرسة

 عاش البخاري، لو أخرج ،(0)حديثاف لو الشجرة، أصحاب مف كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .معاوية خبلفة إلى

 .(2)(النخعي أو) البجمي عمقمة بف زىير  -73

  .(3)واحد حديث لو كوفي، أنو والذىبي األثير ابف ذكر

 .(4)األنصاري ا عبد بف زياد  -74
 .واحد حديث لو كوفي، أنو والذىبي األثير ابف ذكر

 .(5)األنصاري الخزرجي زيد بف أرقـ بف زيد -75
( ٚٔ) وسمـ عميو ا صمى النبي مع وغزا الخندؽ، شيد كوفي، أنو جميعا ذكروا
 (.ىػٛٙ) سنة توفي الستة، الكتب أصحاب لو أخرج ،(6)حديثا( ٓٚ) لو غزوة،

 .(7)األسممي أوفى أبي بف زيد  -76

 .(8)حديثاف لو الكوفييف، في خياط بف خميفة ذكره

 .(9)الطائي حصف بف زيد  -77

 .وسمـ عميو ا صمى النبي عف رواية لو ليس كوفي، أنو حجر ابف ذكر

                                                           

 .ٖٙٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 .ٕٕ/ٗ اإلصابةو  ،ٕٜٔ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٕٗٙ/ٕ الغابة أسدو  ،ٕٗ/ٗ االستيعاب( ٕ)

 .ٖٓٛ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 .ٖٔ/ٗ اإلصابةو  ،ٜ٘ٔ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٕٕٚ/ٕ الغابة أسدو  ،ٖٙ/ٗ االستيعاب( ٗ)

 الغابػة أسػدو  ،ٖٛ/ٗ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقػات ،ٖٙٔ خميفة طبقاتو  ،ٓٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٘)
 .ٖٛ/ٗ اإلصابةو  ،ٕٙٚ/ٕ الغابة

 .ٖ٘ٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 .  ٓٗ/ٗ اإلصابةو  ،ٕٚٚ/ٕ الغابة أسدو  ،ٔٗ/ٗ االستيعابو  ،ٖٚٔ خميفة طبقات( ٚ)

 .ٖٙٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)

 .ٔ٘/ٗ اإلصابة( ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)(يزيد: وقيؿ) األنصاري شراحيؿ بف زيد  -78

 .واحد حديث اإلصابة في ولو كوفي، أنو حجر وابف األثير ابف ذكر

 .(2)صوحاف بف زيد  -79

 .ىػٖٙ سنة توفي كوفي، أنو حجر ابف ذكر صحبتو، في مختمؼ

 .(3)األشجعي عبيد بف سالـ  -81

 أصحاب لو أخرج ،(4)أحاديث خمسة لو الصفة، أىؿ مف وىو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .األربعة السنف أصحاب

 .(5)األسدي( الفاكو أبي ابف أو الفاكية أو) الفاكو بف سبرة  -80

 أخرج ،(6)واحد حديث لو كوفي، أنو حجر وابف والذىبي األثير وابف البر عبد ابف ذكر
 .النسائي ول أخرج

 .(7)(حبتة بف سعد وىو) البجمي معاوية بف بجير بف سعد  -82

 .والخندؽ أحدا شيد الكوفييف، في سعد ابف ذكره

 .(8)وقاص أبي بف سعد  -83

                                                           

 .ٚ٘/ٗ اإلصابةو  ،ٜٕٓ/ٕ الغابة أسد( ٔ)

 .ٛ٘/ٗ اإلصابةو  ،ٜٕٔ/ٕ الغابة أسدو  ،ٙٙ/ٗ االستيعاب( ٕ)

 الغابػة أسػدو  ،ٜٜ/ٗ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقػات ،ٜٕٔ خميفة طبقاتو  ،ٕٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
 . ٓٓٔ/ٗ اإلصابةو  ،ٕٗٓ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٖٓٔ/ٕ الغابة

 .ٕٖٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 .ٕٓٔ/ٗ اإلصابةو  ،ٕٛٓ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٕٖٗ/ٕ الغابة أسدو  ،ٕٔٔ/ٗ االستيعاب( ٘)

 . ٖٓٛ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 .ٖٗٔ/ٗ اإلصابةو  ،ٜٖٖ/ٕ الغابة أسدو  ،ٖٙٔ/ٗ االستيعابو  ،ٖٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٚ)

 ،ٖٙٙ/ٕ الغابػػػػػة أسػػػػػدو  ،ٓٚٔ/ٗ االسػػػػػتيعابو  ،ٕٙٔ خميفػػػػػة طبقػػػػػاتو  ،ٙ/ٙ الكبػػػػػرى الطبقػػػػػات( ٛ)
 .ٓٙٔ/ٗ اإلصابةو 
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 الكوفة مدرسة

 وغيرىـ، الستة الكتب أصحاب لو أخرج ،(0)حديثا( ٕٔٚ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .مطولة ترجمة لو سبقت وقد ،(ىػ٘٘) سنة توفي

 .(2)الكندي مسعود بف سعد  -84

 في حجر ابف لو ذكر كوفي، أنو األثير وابف البر عبد ابف ذكر صحبتو، في مختمؼ
 .أحاديث ثبلثة اإلصابة

 .(3)المخزومي عمرو بف حريث بف سعيد  -85

 .ماجة ابف لو أخرج ،(4)أحاديث ثبلثة لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(5)العدوي عمرو بف زيد بف سعيد  -86

 وشيد وىاجر الخطاب، بف عمر قبؿ أسمـ الكوفة، نزؿ أنو حجر ابف إال جميعا ذكروا
 لو أخرج ،(6)حديثا( ٛٗ) لو بالجنة، المبشريف العشرة أحد وىو بعدىا، والمشاىد أحدا

 (.ىػٕ٘ أو ىػٔ٘: )وقيؿ( ىػٓ٘) سنة توفي وغيرىـ، الستة الكتب أصحاب

 .(7)القرشي العاص بف سعيد بف العاص بف سعد  -87

 لو وأخرج ،(0)واحد حديث لو كوفي، أنو حجر وابف األثير وابف البر عبد ابف ذكر
 (.ىػٖ٘) سنة توفي وعائشة، عثماف عف روايتو مف والنسائي مسمـ

                                                           

 .ٖٗٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 .ٜٙٔ/ٗ اإلصابةو  ،ٖٖٚ/ٕ الغابة أسدو  ،ٖٙٔ/ٗ االستيعاب (ٔ)

 أسػػػػدو  ،٘ٛٔ/ٗ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٕٙٔ خميفػػػػة وطبقػػػػات ،ٗٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٕ)
 .ٙٛٔ/ٗ اإلصابةو  ،ٕٕٔ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٖٗٛ/ٕ الغابة

 .ٖٗٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 ،ٖٚٛ/ٕ الغابػػػػػة أسػػػػػدو  ،ٙٛٔ/ٗ االسػػػػػتيعابو  ،ٕٚٔ خميفػػػػػة طبقػػػػػاتو  ،ٙ/ٙ الكبػػػػػرى الطبقػػػػػات( ٗ)
 .ٛٛٔ/ٗ اإلصابةو 

 .ٖ٘ٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 .ٕٜٔ/ٗ اإلصابةو  ،ٜٖٔ/ٕ الغابة أسدو  ،ٜٛٔ/ٗ االستيعاب( ٙ)



 

 
 

-021- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(2)الباىمي يزيد بف ربيعة بف سمماف  -88

 لو أخرج الكوفة، عمى قاض أوؿ وىو كوفي، أنو جميعا ذكروا صحبتو، في مختمؼ
 (.ىػٖٔ-ٕٛ) سنة استشيد عمر، عف روايتو مف مسمـ
 .(3)الفارسي سمماف  -89

 أنو حـز وابف الجوزي ابف ذكرو  كوفي، أنو األثير وابف ومسمـ وخميفة سعد ابف ذكر
 الكتب أصحاب لو أخرج ،(5)حديثا( ٓٚ) لو: مخمد بف بقي وقاؿ ،(4)حديثا( ٓٙ) لو

 .ترجمتو سبقت وقد ،(ىػٖٗ) سنة توفي وغيرىـ، الستة

 .(6)الكندي شجرة بف األسود بف سممة  -91

 .رواية لو ليس كوفي، أنو والذىبي األثير ابف ذكر

 .(7)التميمي أمية بف سممة  -90

 .ماجة وابف النسائي أخرجو واحد حديث لو كوفي، أنو حجر وابف البر عبد ابف ذكر

 .(8)التغمبي سبلمة بف سممة  -92

                                                                                                                                                    

 .ٖٔٛ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 .ٕٕٓ/ٗ اإلصابةو  ،ٜٕٕ/ٔ لمذىبي والتجريد ،٘ٔٗ/ٕ الغابة أسدو  ،ٜٕٔ/ٗ االستيعاب( ٛ)

 الغابػة أسػدو  ،ٕٕٔ/ٗ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقػات ،ٓٗٔ خميفة طبقاتو  ،ٜ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
 .ٖٕٕ/ٗ اإلصابةو  ،ٚٔٗ/ٕ

 البػػف األحاديػػث مػػف مػػنيـ واحػػد لكػػؿ ومػػا الػػرواة الصػػحابة وأسػػماء ،ٖ٘ٙ األثػػر أىػػؿ فيػػـو تمقػػيح( ٕ)
 . تاريخ ٖٖرقـ العربية المخطوطات معيد في مخطوطة( ىػٚ٘ٗ) األندلسي حـز

 فػػي مخطوطػػة( ىػػػٕٙٚ) مخمػػد بػػف لبقػػي األحاديػػث مػػف رووا مػػا وعػػدد الصػػحابة أسػػماء مػػف جػػزء( ٘)
 .تاريخ ،ٛٔٓٔرقـ العربية المخطوطات معيد

 .ٕٕٙ/ٗ اإلصابةو  ،ٖٕٓ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٖٕٗ/ٕ الغابة أسد( ٙ)

 .ٕٕٙ/ٗ اإلصابةو  ،ٕٗٗ/ٕ الغابة أسدو  ،ٖٕٓ/ٗ االستيعاب( ٚ)

 .ٖٕٓ/ٗ اإلصابة( ٛ)



 

 
 

-020- 
 

 الكوفة مدرسة

 . حجر ابف ذكر كما واحد، حديث لو كوفي، أنو حجر ابف ذكر
 .(0)الغطفاني األشجعي قيس بف سممة  -93

 ابف وقاؿ ،(2)أحاديث ثمانية لو أف الجوزي ابف وذكر الكوفة، نزؿ أنو جميعا ذكروا
 .ماجة وابف والنسائي الترمذي لو أخرج ،(3)أحاديث سبعة لو مخمد بف وبقي حـز

 .(4)األشجعي نعيـ بف سممة  -94

 (5)واحد حديث لو الكوفييف، في األثير وابف البر عبد وابف ومسمـ سعد ابف ذكره
 . داود أبو أخرجو

 .(6) (سممة بف يزيد: وقيؿ) الجعفي مشجعة بف يزيد بف سممة  -95

 لو أخرج ،(7)أحاديث ستة لو كوفي، أنو األثير وابف البر عبد ابف إال جيمعا ذكروا
 . النسائي

 .(8)المجر بف سممة  -96

 . رواية لو ليس الكوفييف، في والذىبي البر عبد ابف ذكره

                                                           

 ،ٕٖٗ/ٕ الغابػػػػة أسػػػػدو  ،ٕٖٕ/ٗ واالسػػػػتيعاب ،ٖٓٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٕٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٔ)
 .ٖٕٗ/ٗ اإلصابةو  ،ٖٖٕ/ٔ لمذىبي والتجريد

 .ٖٔٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 .مخطوط مخمد بف لبقي األحاديث مف رووا ما وعدد الصحابة أسماء مف جزء( ٖ)

 اإلصػػابةو  ،ٖٗٗ/ٕ الغابػة أسػػدو  ،ٖٕٗ/ٗ واالسػتيعاب مسػمـ، وطبقػػات ،ٜٕ/ٙ الكبػرى الطبقػات( ٗ)
٘/ٖٗ٘. 

 .ٖٔٛ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 أسػػػػدو  ،ٖٕٚ/ٗ واالسػػػػتيعاب مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖٗٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٜٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٙ)
 .ٖٕٚ/ٗ اإلصابةو  ،ٖٙٗ/ٕ الغابة

 .ٖٔٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)

 . ٖٗ/٘ ،ٕٓٙ/ٗ اإلصابةو  ،ٖٖٕ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٖٖٗ/ٕ الغابة أسد( ٛ)



 

 
 

-022- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(0)الخزاعي صرد بف سميماف  -97

 وغيرىـ، الستة الكتب أصحاب لو أخرج ،(2)حديثا( ٘ٔ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا 
 (.ىػ٘ٙ) سنة توفي

 .(3)األنصاري خرشة بف سماؾ  -98
 . رواية لو ليس كوفي، أنو حجر ابف ذكر

 .(4)األسدي حمير بف مخرمة بف سماؾ  -99

 . رواية لو ليس كوفي، أنو حجر وابف األثير وابف البر عبد ابف ذكر

 .(5)السوائي حجير بف جندب بف جنادة بف سمرة  -011

 البخاري لو أخرج أحاديثو، عدد ذكر مف أجد لـ كوفي، أنو حجر وابف سعد ابف ذكر
 . والترمذي داود وأبو ومسمـ

 .(6)الفزاري ىبلؿ بف جندب بف سمرة  -010

 لو أخرج ،(7)حديثا( ٖٕٔ) لو كوفي، أنو األثير وابف البر عبد وابف سعد ابف ذكر
 (.ىػٓٙ-ٛ٘) سنة توفي وغيرىـ، الستة الكتب أصحاب

 .(0)العنبري قرط بف عمرو بف سمرة  -012

                                                           

 الغابػة أسػدو  ،ٕٓ٘/ٗ واالسػتيعاب مسػمـ، وطبقػات ،ٖٚ خميفة طبقاتو  ،٘ٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
 .ٕٓ٘/ٗ اإلصابةو  ،ٖٕٚ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٜٗٗ/ٕ

 .ٖٛٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 . ٖٕ٘/ٗ اإلصابةو  ،ٔ٘ٗ/ٕ الغابة أسد( ٖ)

 . ٕٗ٘/ٗ اإلصابةو  ،ٕ٘ٗ/ٕ الغابة أسدو  ،ٕٗ٘/ٗ االستيعاب( ٗ)

 .ٕٙ٘/ٗ اإلصابةو  ،ٖ٘ٗ/ٕ الغابة أسدو  ،ٗٔ/٘ الكبرى الطبقات( ٘)

 .ٕٚ٘/ٗ اإلصابةو  ،ٗ٘ٗ/ٕ الغابة أسدو  ،ٕٙ٘/ٗ واالستيعاب ،ٕٕ/ٙ الكبرى الطبقات( ٙ)

 .ٖ٘ٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)



 

 
 

-023- 
 

 الكوفة مدرسة

 .البر عبد ابف ذكره ،واحد حديث لو الكوفييف، في خياط بف خميفة ذكره

 .(2)المزني مقرف بف سناف  -013

 . الخندؽ شيد الكوفييف، في سعد ابف ذكره

 .(3)األوسي واىب بف حنيؼ بف سيؿ  -014

 لو عمي، مع وصفيف الجمؿ وشيد بعدىا، وما بدرا شيد كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .(ىػٖٛ) سنة توفي ،وغيرىـ الستة الكتب أصحاب لو أخرج ،(4)حديثا( ٓٗ)

 .(5)خالد بف سواء  -015

 ابف أخرجو (6)واحد حديث لو كوفي، أنو حجر وابف والذىبي وخميفة سعد ابف ذكر
 .  ماجة

 .(7)حنظمة بف سويد  -016

 . ماجة وابف داود أبو لو أخرج ،(8)حديثاف لو كوفي، أنو التقريب في حجر ابف ذكر
 .(9)(مرحب أبو) العبدي قيس بف سويد  -017

                                                                                                                                                    

 .ٜٕ٘/ٗ اإلصابةو  ،ٙ٘ٗ/ٕ الغابة أسدو  ،ٜٕ٘/ٗ االستيعابو  ،ٖٖٔ خميفة طبقات( ٔ)

 .ٕٚٙ/ٗ اإلصابةو  ،ٕٙٗ/ٕ الغابة أسدو  ،ٕٚٙ/ٗ االستيعابو  ،ٔٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)

 الغابػػة أسػػدو  ،ٕ٘ٚ/ٗ االسػػتيعابو  مسػػمـ، وطبقػػات ،ٖ٘ٔ خميفػػة طبقػػات ،ٛ/ٙ الكبػػرى الطبقػػات( ٖ)
 .ٖٕٚ/ٗ اإلصابةو  ،ٓٚٗ/ٕ

 .ٖٙٙ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 ،ٕٛٗ/ٕ الغابػػػػػة أسػػػػػدو  ،ٖٛٔ/ٗ االسػػػػػتيعابو  ،ٕٖٔ خميفػػػػػة طبقػػػػػات ،ٕٔ/ٙ الكبػػػػػرى الطبقػػػػػات(٘)
 .  ٜٕٔ/ٗ اإلصابةو  ،ٙٔٔ/ٔ لمذىبي والتجريد

 .ٖٔٛ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 .ٜٜٕ/ٗ اإلصابةو  ،ٖٓٗ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٛٛٗ/ٕ الغابة أسدو  ،ٜٕٛ/ٗ االستيعاب( ٚ)

 .ٖٙٚ األثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)

 . ٕٖٓ/ٗ اإلصابةو  ،ٖٔٗ/ٔ حجر البف والتقريب ،ٖٜٗ/ٕ الغابة أسدو  ،ٖٗٓ/ٗ االستيعاب (ٜ)



 

 
 

-024- 
 

 الكوفة مدرسة

 لو أخرج ،(0)أحاديث ثبلثة لو كوفي، أنو التقريب في حجر وابف البر عبد ابف ذكر
 . األربعة السنف أصحاب

 .(2)المزني مقرف بف سويد  -018

 لو: حـز ابف وقاؿ ،(3)الجوزي ابف ذكر كما أحاديث ستة لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 . والنسائي والترمذي داود وأبو مسمـ لو أخرج ،(4)أحاديث ثبلثة

 .حجر ابف ذكره (5)الكوفي سياف  -019

 .(6)(عمرو بف أسامة: اليادي واسـ) اليادي بف شداد  -001

 ذكر كما واحد حديث لو كوفي، أنو حجر وابف األثير وابف البر عبد وابف خميفة ذكر
 . النسائي أخرجو ،(7)مخمد بف بقي

 .(8)القاضي الكندي الحارث بف شريح  -000

 واحد حديث لو سنة،( ٓٙ) القضاء ولي كوفي، أنو جميعا ذكروا صحبتو، في مختمؼ
 (.ىػٓٛ) حوالي توفي حجر، ابف ذكر كما وغيره السكف ابف أخرجو

 .(9)األشجعي مالؾ بف أنس بف شريط  -002

                                                           

 . ٖٗٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 أسػػػػدو  ،ٖ٘ٓ/ٗ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٕٛٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٔٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٕ)
 . ٖٖٓ/ٗ اإلصابةو  ،ٖٜٗ/ٕ الغابة

 .ٖٔٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

، البف األحاديث مف منيما واحد لكؿ وما الرواة الصحابة أسماء( ٗ)  .مخطوط حـز

 .ٖٛٓ/ٗ اإلصابة (٘)

 .ٙ٘/٘ اإلصابةو  ،ٜٓ٘/ٕ الغابة أسدو  ،ٗ٘/٘ االستيعابو  ،ٕٚٔ خميفة طبقات( ٙ)

 .مخطوط مخمد، بف لبقي األحاديث مف رووا ما وعدد الصحابة أسماء في جزء (ٚ)

 .ٙ٘/٘ اإلصابةو  ،ٜٓ٘/ٕ الغابة أسدو  ،ٙٙ/٘ االستيعابو  ،ٜٓ/ٙ الكبرى الطبقات( ٛ)

 .ٕٚ/٘ اإلصابةو  ،ٕٔ٘/ٕ الغابة أسدو  ،ٗٛ/٘ االستيعابو  ،ٜٕٔ خميفة طبقات( ٜ)



 

 
 

-025- 
 

 الكوفة مدرسة

 في حجر ابف ذكر كما ،واحد حديث لو كوفي، أنو حجر وابف األثير وابف خميفة ذكر
 . اإلصابة

 .(0)العبسي حنبؿ بف شريؾ  -003

 . والترمذي داود أبو أخرجو (2)واحد حديث لو كوفي، أنو حجر ابف ذكر

 .(3)الحنظمي أو األشجعي( شريؾ بف طارؽ: وقيؿ) طارؽ بف شريؾ  -004

 . (4)أحاديث ثبلثة لو كوفي، أنو حجر وابف األثير وابف البر عبد ابف ذكر

 .(5)العبسي حميد بف شكؿ  -005

 أبو أخرجو (6)واحد حديث لو كوفي، أنو األثير وابف البر عبد ابف إال جميعا ذكروا
 (.ىػٖٖ) سنة توفي ،النسائيو  والترمذي داود

 .(7)الجرمي المجنوف بف شياب  -006

 ،حجر ابف قاؿ كما واحد، حديث لو كوفي، أنو حجر وابف األثير وابف خميفة ذكر
 .الترمذي أخرجو
 .(8)(حيىي أبو) السممي األنصاري مالؾ بف شيباف  -007

                                                           

 .  ٖٚ/٘ اإلصابةو  ،ٕٕ٘/ٕ الغابة أسدو  ،ٕٛ/٘ االستيعاب (ٔ)

 . ٖٔٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 .٘ٚ/٘ اإلصابةو  ،ٖٕ٘/ٕ الغابة أسدو  ،ٖٚ/٘ االستيعاب (ٖ)

 .ٖٗٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 الغابػة أسػدو  ،ٜٓ/٘ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقػات ،ٖٓٔ خميفة طبقاتو  ،ٜٕ/ٙ الكبرى الطبقات( ٘)
 . ٔٛ/٘ اإلصابةو  ،ٕٛ٘/ٕ الغابة

 .ٖٔٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 .ٕٜ/٘ اإلصابةو  ،ٕٖ٘/ٕ الغابة أسدو  ،ٛٚ/٘ االستيعابو  ،ٜٖٔ خميفة طبقات( ٚ)

 والتجريػػػد ،ٖٖ٘/ٕ الغابػػػة أسػػػدو  ،ٜٚ/٘ االسػػػتيعابو  مسػػػمـ، وطبقػػػات ،ٖٙ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٛ)
 .ٜٗ/٘ اإلصابةو  ،ٕٔٔ/ٕ لمذىبي



 

 
 

-026- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(0)واحد حديث لو كوفي، أنو البر عبد ابف إال جميعا ذكروا

 .(2)األحمسي البجمي العيمة بف صخر  -008

 . داود أبو أخرجو ،(3)واحد حديث لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(4)المرادي عساؿ بف صفواف  -009

 ماجة، وابف والنسائي الترمذي لو أخرج ،(5)حديثا( ٕٓ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .غزوة عشرة اثنتي وسمـ عميو ا صمى النبي مع غزا

 .(6)األحمسي العجمي األعسر بف السنابح  -021
 لو أخرج أحاديث، ثبلثة لو أف اإلصابة في حجر ابف ذكر كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .والطبراني ماجة ابف

 .(7)الفيري خالد بف قيس بف الضحاؾ -020
 (. ىػٗٙ) سنة توفي النسائي، أخرجو ،(8)واحد حديث لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(0)األسدي( مالؾ األزور واسـ) األزور بف ضرار  -022

                                                           

 . ٖٔٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 ،ٖٕٙ/ٕ لمػػذىبي والتجريػػد ،ٕٔ/ٖ الغابػػة أسػػدو  ،ٕٓٔ/٘ االسػػتيعابو  ،ٜٔ/ٙ الكبػػرى الطبقػػات( ٕ)
 .  ٖٓٔ/٘ اإلصابةو 

 .ٖٔٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 أسػػػػدو  ،ٓٗٔ/٘ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖٗٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٙٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٗ)
 .   ٛٗٔ/٘ اإلصابةو  ،ٕٙٙ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٕٚ/ٖ الغابة

 . ٖٚٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 ،ٖ٘/ٖ الغابػػػػػة أسػػػػػدو  ،ٜٚٔ/٘ االسػػػػػتيعابو  ،ٜٖٔ خميفػػػػػة طبقػػػػػاتو  ،ٔٗ/ٙ الكبػػػػػرى الطبقػػػػػات( ٙ)
 .ٛ٘ٔ/٘ اإلصابةو  ،ٕٛٙ/ٔ لمذىبي والتجريد

 .ٙٛٔ/٘ اإلصابةو  ،ٜٗ/ٖ الغابة أسدو  ،ٛٛٔ/٘ االستيعابو  ،ٕٚٔ خميفة طبقات( ٚ)

 .ٖٔٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)



 

 
 

-027- 
 

 الكوفة مدرسة

 والحاكـ حباف ابف لو أخرج حجر، ابف ذكر كما حديثاف لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .والدارمي

 . (2)ديعالس ثعمبة بف ضماـ  -023

 .اإلصابة في حديثا لو وذكر كوفي، أنو حجر ابف ذكر

 .(3)األشجعي مسعود بف أشيـ بف طارؽ  -024

 وابف والنسائي والترمذي مسمـ لو أخرج ،(4)أحاديث أربعة لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .ماجو

 .(5)(طارؽ بف سويد: وقيؿ) الجعفي أو الحضرمي سويد بف طارؽ  -025
 .ماجو وابف داود أبو أخرجو ،(6)واحد حديث لو الكوفييف، في خياط بف خميفة ذكره

 .(7)األحمسي البجمي شياب بف طارؽ  -026

 أصحاب أخرجيا الصحابة عف وأحاديثو، (8)واحد حديث لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 (.ىػٖٛ) سنة توفي وغيرىـ، الستة الكتب

 .(0)المحاربي ا عبد بف طارؽ  -027
                                                                                                                                                    

 أسػػػػدو  ،ٕٜٔ/٘ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٕٛٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٕ٘/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٔ)
 .ٛٛٔ/٘ اإلصابةو  ،ٕ٘/ٖ الغابة

 .ٖٜٔ/٘ اإلصابةو  ،ٚ٘/ٖ الغابة أسدو  ،ٕ٘ٓ/٘ االستيعاب (ٕ)

 أسػػػػدو  ،ٕٔٔ/٘ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٜٕٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٖٕ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٖ)
 .ٕٔٔ/٘ اإلصابةو  ،ٕٗٚ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٜٙ/ٕ الغابة

 .ٖٖٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

   .ٕٕٔ/٘ اإلصابةو   ،ٜٙ/ٕ الغابة أسدو   ،ٕٕٔ/٘ االستيعابو  ،ٖٗٔ خميفة طبقات( ٘)

 .ٖٔٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 .ٖٕٔ/٘ اإلصابةو  ،ٓٚ/ٖ الغابة أسدو  ،ٖٕٔ/٘ االستيعابو  ،ٖٛٔ خميفة طبقات( ٚ)

 .ٖٔٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 ،(2)واحدا حديثا لو أف الجوزي ابف وذكر كوفي، أنو -األثير ابف إال- جميعا ذكروا
 . داود أبو لو وأخرج ،(3)أحاديث أربعة لو أف ذكرا حـز وابف مخمد بف بقي ولكف

 .(4)رافع أبي بف عمقمة بف طارؽ  -028

 . حجر ابف ذكر كما الطبراني، أخرجو ،واحد حديث ولو كوفي، أنو حجر ابف ذكر

 .(5)القرشي المطمب بف الحارث بف الطفيؿ  -029

 (.ىػٖٔ) سنة توفي واحدا، حديثا لو أف حجر ابف وذكر الكوفييف، في خميفة ذكره

 .(6)نضيمة بف طمحة  -031

 .السكف ابف أخرجو واحدا حديثا لو وأف كوفي، أنو حجر ابف ذكر
 .(7)الغفاري( عابس بف عبس أو) عبس بف عابس  -030
 .والطبراني أحمد أخرجو (8)واحد حديث لو كوفي، أنو والذىبي األثير وابف خميفة ذكر

 .(9)اليمداني شير بف عامر  -032

                                                                                                                                                    

 أسػػػػدو  ،ٕ٘ٔ/٘ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖٓٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٕٚ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٔ)
 .ٕٗٔ/٘ اإلصابةو  ،ٔٚ/ٖ الغابة

 .ٖٔٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

، البف الصحابة أسماء( ٖ)  . مخطوطتاف مخمد، بف لبقي الصحابة أسماء في وجزء حـز

 . ٕ٘ٔ/٘ اإلصابةو  ،ٕٚ/ٖ الغابة أسد (ٗ)

 . ٕٕٔ/٘ اإلصابةو   ،ٙٚ/ٖ الغابة أسدو  ،ٕٚٔ/٘ االستيعابو  ،ٖٛٔ خميفة طبقات( ٘)

 . ٖٕٚ/٘ اإلصابةو  ،ٕٜ/ٖ الغابة أسدو  ،ٕٔ٘/٘ االستيعاب (ٙ)

 لمػػػػػذىبي والتجريػػػػػد ،ٜٓٔ/ٖ الغابػػػػػة أسػػػػػدو  ،ٔٚ/ٜ ،ٚٗ/ٚ االسػػػػػتيعابو  ،ٕٚٔ خميفػػػػػة طبقػػػػػات( ٚ)
 . ٕ٘ٙ/٘ اإلصابةو  ،ٕٔٛ/ٔ

 .ٖٔٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)

 أسػػػػدو  ،ٜٕٓ/٘ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖ٘ٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٚٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٜ)
 .ٕٔٛ/٘ اإلصابةو  ،ٕٙٔ/ٖ الغابة



 

 
 

-029- 
 

 الكوفة مدرسة

 .داود أبو أخرجو (0)واحد حديث لو كوفي، أنو -حجر ابف إال- جميعا ذكروا

 .(2)المزني عمرو بف عامر  -033

 .داود أبو أخرجو ،(3)واحد حديث لو الكوفييف، في سعد ابف ذكره

 .(4)الغفاري ليمى بف عامر  -034
 . حجر ابف ذكره ،واحد حديث لو كوفي، أنو حجر وابف األثير ابف ذكر

 .(5)الجمحي أمية بف مسعود بف عامر  -035

 لو أف الجوزي ابف ذكرو  كوفي، أنو حجر وابف الذىبي ذكر صحبتو، في مختمؼ
 .الترمذي لو أخرج اإلصابة، في حديثيف حجر ابف لو وأورد ،(6)واحدا حديثا
 .(7)(الطفيؿ أبو) الكناني واثمة بف عامر  -036

 أصحاب لو أخرج ،(8)أحاديث( ٜ) لو كوفي، أنو األثير وابف البر عبد وابف خميفة ذكر
 . موتا الصحابة آخر وىو(ىػٓٔٔ) سنة توفي ، وغيرىـ، الستة الكتب أصحاب

 .(9)األسممي خالد بف أوفى أبي بف ا عبد  -037

                                                           

 .ٖٔٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 .ٜٕٔ/٘ اإلصابةو  ،ٖٗٔ/ٖ الغابة أسدو  ،ٜٕٛ/٘ االستيعابو  ،ٖٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)

 .ٕٖٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 .ٜٕٙ/٘ اإلصابةو  ،ٜٖٔ/ٖ الغابة أسد (ٗ)

 .ٕٖٓ/٘ اإلصابةو  ،ٜٕٛ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٖٗٔ/ٖ الغابة أسدو  ،ٖٖٓ/٘ االستيعاب (٘)

 .ٖٔٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 اإلصػػػػػػػػػابةو  ،٘ٗٔ/ٖ الغابػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػدو  ،ٖٔ/ٕٔ ،ٖٗٓ/٘ االسػػػػػػػػتيعابو  ،ٕٚٔ خميفػػػػػػػػػة طبقػػػػػػػػات( ٚ)
ٔٔ/ٕٔ٘. 

 .ٖٓٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)

 أسػػػػدو  ،ٓٔٔ/ٙ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖٚٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٖٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٜ)
 .ٛٔ/ٙ اإلصابةو  ،ٜٜٕ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٕٕٛ/ٖ الغابة
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 الكوفة مدرسة

 لو ،أخرج(0)احديث( ٜ٘) لو الشجرة، أصحاب مف وىو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 (.   ىػٚٛ أو ٙٛ) سنة توفي ، وغيرىـ، الستة الكتب أصحاب

 .(2)األنصاري ثابت بف ا عبد  -038

 وابف البر عبد ابف ذكر كما حديثاف، لو كوفي، أنو والذىبي خياط بف خميفة ذكر
 .حجر

 .(3)طالب أبي بف جعفر بف ا عبد  -039

 أصحاب لو أخرج ،(4)احديث( ٕ٘) لو كوفي، أنو حجر وابف خياط بف خميفة ذكر
 (. ىػٓٛ) سنة توفي ، وغيرىـ، الستة الكتب
 .(5)السممي ربيعة بف ا عبد  -041

 .داود أبو أخرجو ،(6)واحد حديث لو كوفي، أنو جميعا ذكروا صحبتو، في مختمؼ

 .(7)سيبلف بف ا عبد  -040
 .حجر ابف ذكره ،واحد حديث لو كوفي، أنو والذىبي األثير ابف ذكر

 .(8)اليذلي مسعود بف عتبة بف ا عبد  -042

                                                           

 .ٖ٘ٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 ،ٖٓٓ/ٔ لمػػػذىبي والتجريػػػد ،ٜٛٔ/ٖ الغابػػػة أسػػػدو  ،ٕٓٔ/ٙ االسػػػتيعابو  ،ٖٙٔ خميفػػػة طبقػػػات( ٕ)
 .ٜٕ/ٙ اإلصابةو 

 .ٖٛ/ٙ اإلصابةو  ،ٜٛٔ/ٖ الغابة أسدو  ،ٖٖٔ/ٙ االستيعابو  ،ٕٙٔ خميفة طبقات( ٖ)

 .ٖٚٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 .٘ٚ/ٙ اإلصابةو  ،ٖٓٔ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٖٖٕ/ٖ الغابة أسدو  ،ٓٚٔ/ٙ االستيعاب (٘)

 .ٕٖٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 .٘ٔٔ/ٙ اإلصابةو  ،ٖٚٔ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٖٕٚ/ٖ الغابة أسد (ٚ)

 . ٕ٘ٔ/ٙ اإلصابةو  ،ٖ٘ٓ/ٖ الغابة أسدو  ،ٖٕٛ/ٙ االستيعاب( ٛ)



 

 
 

-030- 
 

 الكوفة مدرسة

 حديث لو كوفي، أنو حجر وابف األثير وابف البر عبد ابف ذكر ،صحبتو في مختمؼ
 (.ىػٗٚ) سنة توفي الصحابة، عف روايتو مف الترمذي إال الستة لو أخرج ،(0)واحد

 .(2)الثقفي عقيؿ أبي بف ا عبد  -043

 .وسمـ عميو ا صمى النبي عف رواية لو ليس كوفي، أنو حجر ابف ذكر

 .(3)نويـ بف عمير: وقيؿ المزني، لويـ بف عمرو بف ا عبد  -044

 .حديثيف حجر ابف لو أورد كوفي، أنو األثير وابف البر عبد ابف ذكر
 .(4)األشعري موسى أبو قيس بف ا عبد  -045

 وغيرىـ، الستة الكتب أصحاب لو أخرج ،(5)حديثا( ٖٓٙ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .مطولة ترجمة لو سبقت وقد ،(ىػٓ٘) سنة توفي

 .(6)اليذلي مسعود بف ا عبد  -046
( ٕٜٛ) و ،(7)وغيره الجوزي ابف ذكر كما حديثا( ٛٗٛ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .مطولة ترجمة لو سبقت وقد ،(ىػٕٖ) سنة توفي ،(8)شاكر أحمد ذكر كما حديثا

                                                           

 .ٕٖٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 .ٙٙٔ/ٙ اإلصابة( ٕ)

 .ٜٚٔ/ٙ اإلصابةو  ،ٜٕٛ،ٕٖ٘/ٖ الغابة أسدو  ،ٖٗ/ٜ االستيعاب( ٖ)

 ،ٖٚٙ/ٖ الغابػػػػة أسػػػػدو  ،ٙ٘ٔ/ٕٔ االسػػػػتيعابو  ،ٕٖٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٜ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٗ)
 .ٜٗٔ/ٙ اإلصابةو 

 .ٖٗٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 الغابػػة أسػػدو  ،ٕٓ/ٚ االسػػتيعابو  مسػػمـ، وطبقػػات ،ٕٙٔ خميفػػة طبقػػاتو  ،ٚ/ٙ الكبػػرى الطبقػػات( ٙ)
 .ٕٗٔ/ٙ اإلصابةو  ،ٖٗٛ/ٖ

 البػػف األحاديػػث مػػف مػػنيـ واحػػد لكػػؿ ومػػا الػػرواة الصػػحابة وأسػػماء ،ٖٖٙاألثػػر أىػػؿ فيػػـو تمقػػيح( ٚ)
،  .مخطوطتاف مخمد، بف لبقي رووا ما وعدد الصحابة أسماء في وجزء حـز

 .ٚٛٔ شاكر ألحمد الحثيث الباعث( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)(المغيرة أبو) اليشكري المنتفؽ بف ا عبد  -047
 ،واحد حديث لو كوفي، أنو -البر عبد ابف إال- جميعا ذكروا ،صحبتو في مختمؼ
 .اإلصابة في حجر ابف ذكره

 .(2)الخطمي يزيد بف ا عبد  -048

 وشيد الستة، الكتب أصحاب لو أخرج ،(3)أحاديث أربعة لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 . والنيرواف والجمؿ وصفيف الحديبية

 .(4)(قابوس والد) ا عبد  -049

 .اإلصابة في حديثا لو وأورد كوفي، أنو حجر ابف ذكر

 .(5)الخزاعي أبزى بف الرحمف عبد  -051

  وغيرىـ الستة الكتب أصحاب لو أخرج ،(6)حديثا( ٕٔ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(7)الجيني( خبيب ابف أو) حسنة بف الرحمف عبد  -050

 .حجر ابف ذكره حديث لو الكوفييف، في سعد ابف ذكره

 .(0)(ا عبد بف المطاع ابف وىو) حسنة بف الرحمف عبد  -052

                                                           

 ،ٜٗ/ٕ لمػػػذىبي والتجريػػػد ،ٔٓٗ/ٖ الغابػػػة أسػػػدو  ،ٗٗ/ٚ االسػػػتيعابو  ،ٖٚ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٔ)
 .ٕٕٙ/ٙ اإلصابةو 

 الغابػة أسػدو  ،ٖ٘/ٚ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقػات ،ٖٙٔ خميفة طبقاتو  ،ٓٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
 .ٕٗٗ/ٙ اإلصابةو  ،ٙٔٗ/ٖ الغابة

 .ٖٖٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 .ٕٔ٘/ٙ اإلصابة (ٗ)

 .ٕٛ٘/ٙ اإلصابةو  ،ٕٕٗ/ٖ الغابة أسدو  ،ٕ٘/ٙ االستيعابو  ،ٖٚٔ خميفة طبقات( ٘)

 .ٜٖٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

   . ٕٗٚ/ٙ اإلصابةو  ،ٖٗٗ/ٖ الغابة أسدو  ،ٔٗ/ٙ االستيعابو  ،ٖٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 ،(2)أحاديث أربعة لو لو كوفي، أنو ومسمـ خياط بف خميفة ذكر السابؽ، غير وىو
   . ماجو وابف والنسائي داود أبو لو أخرج

 .(3)خيثمة أبو الجعفي،( مالؾ بف يزيد) سبرة أبي بف الرحمف عبد  -053
 .(4)واحد حديث لو كوفي، أنو حجر وابف األثير وابف البر عبد ابف ذكر

 .(5)الثقفي مسعود بف عقيؿ بف الرحمف عبد  -054

    .(6)واحد حديث لو كوفي، أنو األثير وابف وخميفة سعد ابف ذكر

 .(7)المزني مقرف بف عقيؿ بف الرحمف عبد  -055

 .رواية لو وليس الخندؽ، شيد الكوفييف، في سعد ابف ذكره

 .(8)المزني عائد بف مقرف بف الرحمف عبد  -056

 .رواية لو ليس الكوفييف، في سعد ابف ذكره

 .(9)الديمي يعمر بف الرحمف عبد  -057

                                                                                                                                                    

 اإلصػػػػابةو  ،ٖٙٗ/ٖ الغابػػػػة أسػػػػدو  ،ٖٚ/ٙ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٜٖٔ خميفػػػػة طبقػػػػات( ٔ)
ٙ/ٕٕٕ. 

 .ٖٖٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 .ٕٕٛ/ٙ اإلصابةو  ،ٖ٘ٗ/ٖ الغابة أسدو  ،ٛٗ/ٙ االستيعاب( ٖ)

 .مخطوط مخمد، بف لبقي رووا ما وعدد الصحابة أسماء في جزء( ٗ)

 ،ٙٚٗ/ٖ الغابػػػػػة أسػػػػػدو  ،ٖٙ/ٙ االسػػػػػتيعابو  ،ٖٔٔ خميفػػػػػة طبقػػػػػاتو  ،ٕٙ/ٙ الكبػػػػػرى الطبقػػػػػات( ٘)
 .ٖٖٓ/ٙ اإلصابةو 

 .ٕٖٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 . ٖٖٓ/ٙ اإلصابةو  ،ٕٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٚ)

 .ٕٖٗ/ٙ اإلصابةو  ،ٔٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٛ)

 لمػذىبي والتجريػد ،ٖٓ٘/ٖ الغابة أسدو  ،ٜٙ/ٙ االستيعابو  مسمـ، وطبقات ،ٕٛٔ خميفة طبقات( ٜ)
 .ٕٖٛ/ٙ اإلصابةو  ،ٖٛ٘/ٔ



 

 
 

-034- 
 

 الكوفة مدرسة

 أصحاب لو أخرج ،(0)أحاديث ثبلثة لو كوفي، أنو -البر عبد ابف إال- جميعا ذكروا
 . السنف

 .(2)النصري حزف بف عبدة  -058

 لو أخرج ،(3)حديثاف لو كوفي، أنو األثير وابف البر عبد ابف ذكر صحبتو، في مختمؼ
 .النسائي لو

 . (4)عبد: ويقاؿ السممي، خالد بف عبيد  -059
 .والنسائي داود أبو أخرجو ،(5)واحد حديث لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(6)المحاربي( خمؼ أو) خالد بف( عبيدة أو) عبيد  -061
 .  النسائي لو أخرج ،(7)أحاديث ثبلثة لو كوفي، أنو -البر عبد ابف إال- جميعا ذكروا

 .(8)(البراء أخو) األنصاري عازب بف عبيد  -060

 .اإلصابة في حجر ابف ذكره حديث لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 . (0)الضبي( نمير: وقيؿ) شمير بف عتاب  -062

                                                           

 .ٖٗٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 .ٜٕ٘/ٔ التيذيب وتقريب ،ٖٖٗ/ٙ اإلصابةو  ،ٛٔ٘/ٖ الغابة أسدو  ،ٕٗ/ٙ االستيعاب( ٕ)

 .ٖٚٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 ،ٖٙ٘/ٖ الغابػػػػة أسػػػػدو  ،ٕٓٔ/ٚ االسػػػػتيعابو  ،ٖٓٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٕٚ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٗ)
 .ٖٛ٘/ٙ اإلصابةو 

 .ٖٖٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 الغابػػػػة أسػػػػدو  ٕٕٔ/ٚ ،ٛٔٔ/ٚ االسػػػػتيعابو  ،ٖٓٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٕٛ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٙ)
 .ٖٛ٘/ٙ اإلصابةو  ،ٔ٘٘،ٖٚ٘/ٖ

 . ٖٗٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)

 ،ٕٗ٘/ٖ الغابػة أسػدو  ،ٖٙٙ/ٔ لمػذىبي والتجريػد ،ٙٓٔ/ٚ االستيعابو  ،ٓٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٛ)
 . ٕٖٙ/ٙ اإلصابةو  ،ٕٗ٘/ٖ



 

 
 

-035- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(2)حديثاف لو كوفي، أنو حجر وابف ومسمـ وخميفة سعد ابف ذكر

 .(3)السممي يربوع بف فرقد بف عتبة  -063

 .البر عبد ابف ذكره حديث لو كوفي، أنو -البر عبد ابف إال- جميعا ذكروا
 .(4)األنصاري حنيؼ بف عثماف -064
  .(5)واحد حديث لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(6)الطائي ا عبد بف حاتـ بف عدي  -065
 وغيرىـ، الستة الكتب أصحاب لو وأخرج ،(7)حديثا( ٙٙ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 (.ىػٛٙ) عاـ توفي ،(8)حديثا( ٙٚ) لو: حـز وابف مخمد بف بقي وقاؿ

 .(9)الكندي زرارة بف فروة بف عميرة بف عدي  -066
                                                                                                                                                    

 الغابػػة أسػػدو  ،٘/ٛ االسػػتيعابو  مسػػمـ، وطبقػػات ،ٜٕٔ خميفػػة طبقػػاتو  ،ٖٓ/ٙ الكبػػرى الطبقػػات( ٔ)
 .ٖٗٚ/ٙ اإلصابةو  ،ٚ٘٘/ٖ

 .ٖٚٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 الغابػة أسػدو  ،ٗٔ/ٛ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقػات ،ٖٓٔ خميفة طبقاتو  ،ٕٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
 .ٜٖٚ/ٙ اإلصابةو  ،ٚٙ٘/ٖ

 اإلصػػػػابةو  ،ٚٚ٘/ٖ الغابػػػػة أسػػػػدو  ،ٕٕ/ٛ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖ٘ٔ خميفػػػػة طبقػػػػات( ٗ)
ٙ/ٖٛٙ. 

 .ٖٖٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 أسػػػدو   ،ٛٙ/ٛ االسػػػتيعابو   مسػػػمـ، وطبقػػػات  ،ٖٖٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٖٔ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٙ)
 . ٔٓٗ/ٙ اإلصابةو   ،ٛ/ٗ الغابة

 .ٖ٘ٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)

، البػف األحاديػث مػف مػنيـ واحػد لكػؿ وما الصحابة أسماء( ٛ)  لبقػي الصػحابة أسػماء فػي وجػزء حػـز
 .مخطوطتاف مخمد، بف

 الغابػة أسػدو  ،ٗٚ/ٛ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقػات ،ٖٖٔ خميفة طبقاتو  ،ٖٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٜ)
 .٘ٓٗ/ٙ اإلصابةو  ،٘ٔ/ٗ
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 الكوفة مدرسة

 (.ىػٓٗ) سنة توفي وغيره، مسمـ لو أخرج ،(0)حديثاف لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(2)األشجعي( شريؾ أو ضريح أو صريح أو) شريح بف عرفجة  -067
 وأبو مسمـ لو أخرج ،(3)أحاديث سبعة لو كوفي، أنو -البر عبد ابف إال- جميعا ذكروا
 .والنسائي داود

 .(4)البارقي( الجعد أبي ابف أو) الجعد بف عروة  -068
   .الستة الكتب أصحاب لو أخرج ،(5)حديثا( ٖٔ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(6)المرادي عروة  -069
    .(7)واحد حديث لو كوفي، أنو والذىبي األثير ابف ذكر

 .(8)الطائي مضرس بف عروة  -071

 لو أخرج ،(9)أحاديث عشرة لو كوفي، أنو البر عبد وابف ومسمـ وخميفة سعد ابف ذكر
 .األربعة السنف أصحاب

                                                           

 .ٖٚٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 الغابػة أسػدو  ،ٓٛ/ٛ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقػات ،ٜٕٔ خميفة طبقاتو  ،ٜٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
 .ٔٔٗ/ٙ اإلصابةو  ،ٕٕ/ٗ الغابة

 . ٖٛٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 الغابػة أسػدو  ،ٗٛ/ٛ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقػات ،ٖٚٔ خميفة طبقاتو  ،ٕٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٗ)
 .ٗٔٗ/ٙ اإلصابةو  ،ٜٖٚ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٕٙ/ٗ الغابة

 .ٜٖٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 .ٜٔٗ/ٙ اإلصابةو  ،ٜٖٚ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٖٔ/ٗ الغابة أسد (ٙ)

 .ٖٖٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)

 الغابػة أسػدو  ،ٜٛ/ٜ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقػات ،ٖٖٔ خميفة طبقاتو  ،ٕٓ/ٙ الكبرى الطبقات( ٛ)
 .ٛٔٗ/ٙ اإلصابةو  ،ٖٖ/ٗ الغابة

 . ٜٖٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٜ)



 

 
 

-037- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(0)الشيبي عطاء  -070

 .حجر ابف ذكره واحد حديث لو كوفي، أنو حجر وابف األثير ابف ذكر

 .(2)القرظي عطية  -072

 السنف أصحاب لو أخرج ،(3)أحاديث ثبلثة لو كوفي، أنو حجر وابف األثير ابف ذكر
 .األربعة
 .(4)الكندي قيس بف يؼفع  -073
 . (5)واحد حديث لو الكوفييف، في خميفة ذكره

 .(6)البدري األنصاري( مسعود أبو) عمرو بف عقبة  -074

 وغيرىـ، الستة الكتب أصحاب لو أخرج ،(7)حديثا( ٕٓٔ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
نما بدرا، يشيد لـ  وتوفي الثانية، العقبة بيعة شيد ىناؾ، ينزؿ كاف ألنو البدري سمي وا 

     (.ىػٓٗ) سنة حوالي

 .(8)القرشي طالب أبي بف عقيؿ  -075
 وابف النسائي لو أخرج  ،(0)أحاديث ستة لو كوفي، أنو البر عبد وابف خميفة ذكر

  .سنة بعشريف عمي مف أكبر وكاف مؤتة، شيد ماجة،

                                                           

 .ٓٔ/ٚ اإلصابةو  ،ٔٗ/ٗ الغابة أسد( ٔ)

 .٘ٔ/ٚ اإلصابةو  ،ٙٗ/ٗ الغابة أسدو  ،ٜٚ/ٛ االستيعاب( ٕ)

 . ٖٗٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 .ٚٔ/ٚ اإلصابةو  ،ٛٗ/ٗ الغابة وأسد ،ٕٛ/ٜ االستيعابو  ،ٖٗٔ خميفة طبقات( ٗ)

 .ٖٖٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 الغابػة أسد ،ٗٗٔ/ٕٔ االستيعابو  مسمـ، وطبقات ،ٖٙٔ خميفة طبقاتو  ،ٜ/ٙ الكبرى الطبقات( ٙ)
 .ٕٗ/ٚ اإلصابةو  ،ٚ٘/ٗ الغابة

 .ٖ٘ٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)

 .ٖٔ/ٚ اإلصابةو  ،ٖٙ/ٗ الغابة وأسد ،ٛٓٔ/ٛ االستيعابو  ،ٕٙٔ خميفة طبقات( ٛ)



 

 
 

-038- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(2)المزني مقرف بف عقيؿ  -076
 .الخندؽ شيد كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(3)النضر بف عمقمة  -077
  .كوفي أنو حجر ابف ذكر

 .(4)طالب أبي بف عمي  -078
 حـز ابف وذكر ،(5)حديثا( ٖٙ٘) لو أف الجوزي ابف ذكرو  كوفي، أنو جميعا ذكروا
 وغيرىـ، الستة الكتب أصحاب لو أخرج ،(6)حديثا( ٙٛ٘) لو أف مخمد بف وبقي

      .مطولة ترجمة لو سبقت وقد ،(ىػٓٗ) سنة رمضاف في واستشيد

 .(7)الثقفي رويبة بف عمارة  -079
 والترمذي داود وأبو مسمـ لو أخرج  ،(8)أحاديث تسعة لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 . والنسائي

 .(9)الثوري شياب بف عمارة  -081

                                                                                                                                                    

 . ٖٔٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 .ٕٖ/ٚ اإلصابةو  ،ٙٙ/ٗ الغابة وأسد ،ٔٔٔ/ٛ االستيعابو  ،ٔٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)

 .٘٘/ٚ اإلصابة (ٖ)

 الغابػػة أسػد ،ٖٔٔ/ٛ االسػتيعابو  مسػػمـ، وطبقػات ،ٕٙٔ خميفػة طبقػػاتو  ،ٙ/ٙ الكبػرى الطبقػات( ٗ)
 .ٚ٘/ٚ اإلصابةو  ،ٜٔ/ٗ

 .ٖٖٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

، البف الصحابة أسماء( ٙ)  .مخطوطتاف مخمد، بف لبقي الصحابة أسماء في وجزء حـز

 وأسػػػػد ،ٖٕٛ/ٛ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖٔٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٕٙ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٚ)
 . ٜٙ/ٚ اإلصابةو  ،ٜٖ٘/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٖٛٔ/ٗ الغابة

 . ٖٓٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)

 .ٓٚ/ٚ اإلصابة (ٜ)



 

 
 

-039- 
 

 الكوفة مدرسة

   .كوفي أنو حجر ابف ذكر
 .(0)العنسي ياسر بف عمار  -080

 وقد ،(ىػٖٚ) عاـ توفي الستة، لو أخرج ،(2)حديثا( ٕٙ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 .مطولة ترجمة لو سبقت

 .(3)الجشمي جعفر بف األحوص بف عمرو  -082
  .األربعة السنف أصحاب لو أخرج ،(4)حديثاف لو الكوفييف، في سعد ابف ذكره

 . (5)األنصاري( بميؿ بف ببلؿ ابف أو) ببلؿ بف بميؿ بف عمرو  -083
  .كوفي أنو حجر وابف البر عبد وابف سعد ابف ذكر

 .(6)المصطمقي ضرار أبي بف الحارث بف عمرو  -084
   .الستة أخرجو ،(7)واحد حديث لو كوفي، أنو األثير وابف خياط بف خميفة ذكر

 .(8)القرشي عمرو بف حريث بف عمرو  -085
 سنة توفي وغيرىـ، الستة لو أخرج ،(0)حديثا( ٛٔ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

   (.ىػ٘ٛ)
                                                           

 الغابػػة أسػد ،ٕٕٗ/ٛ االسػتيعابو  مسػػمـ، وطبقػات ،ٕٙٔ خميفػة طبقػػاتو  ،ٚ/ٙ الكبػرى الطبقػات( ٔ)
 .ٗٙ/ٚ اإلصابةو  ،ٜٕٔ/ٗ

 .ٖ٘ٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 .ٔٛ/ٚ اإلصابةو  ،ٜٛٔ/ٗ الغابة وأسد ،ٕٙٚ/ٛ االستيعابو  ،ٓٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)

 .ٖٚٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 .ٛٛ/ٚ اإلصابةو  ،ٕٓٓ/ٗ الغابة أسد ،ٕٙٛ/ٙ االستيعابو  ،ٖ٘/ٙ الكبرى الطبقات( ٘)

 .ٜٚ/ٚ اإلصابةو  ،ٕٔٔ/ٗ الغابة وأسد ،ٜٕٚ/ٛ االستيعابو  ،ٖٚٔ خميفة طبقات( ٙ)

 .ٖٖٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)

 وأسػػػػد ،ٜٕٛ/ٛ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٕٙٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٗٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٛ)
 .ٜٛ/ٚ اإلصابةو  ،ٖٕٔ/ٗ الغابة
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 الكوفة مدرسة

 .(2)الخزاعي( كاىف أو) كاىؿ بف الحمؽ بف عمرو  -086
 سنة توفي ماجو، وابف النسائي لو أخرج ،(3)حديثا( ٔٔ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 (. ىػٔ٘)

 .(4)األسدي المنتفؽ بف خارجة بف عمرو  -087
 والنسائي الترمذي لو أخرج ،(5)أحاديث ثمانية لو الكوفييف، في وخميفة سعد ابف ذكره
 .ماجو وابف

 .(6)عمرو بف كعب: وقيؿ( مصرؼ بف طمحة دج)اليمامي كعب بف عمرو  -088
   .داود أبو لو أخرج ،(7)حديثاف لو كوفي، أنو والذىبي خياط بف خميفة ذكر

 .(8)الرؤاسي ُبجيد بف قيس بف مالؾ بف عمرو  -089

 .(9)واحد حديث لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(0)مراف ذي عمير  -091

                                                                                                                                                    

 .ٖٛٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 ،ٕٚٔ/ٗ الغابػػػػة أسػػػػد ،ٖٔٓ/ٛ االسػػػػتيعابو  ،ٖٙٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،٘ٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٕ)
 .ٔٓٔ/ٚ اإلصابةو 

 .ٜٖٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 ،ٕٕٓ/ٗ الغابػػػػة أسػػػػد ،ٕٖٓ/ٛ االسػػػػتيعابو  ،ٕٛٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٔٗ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٗ)
 .ٗٓٔ/ٚ اإلصابةو 

 . ٖٓٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 ،ٕٖ/ٕ لمػػػػػػػذىبي والتجريػػػػػػػد ،ٕ٘ٙ/ٗ الغابػػػػػػة وأسػػػػػػػد ،ٗ/ٜ االسػػػػػػتيعابو  ،ٖ٘ٔ خميفػػػػػػػة طبقػػػػػػات( ٙ)
 . ٖٔٓ/ٛ ،ٖٙٔ/ٚ اإلصابةو 

 .ٖٚٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)

 .ٖٚٔ/ٚ اإلصابةو  ،ٚٔٗ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٕٚٙ/ٗ الغابة أسد ،ٗ/ٜ االستيعاب( ٛ)

 .ٖٖٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٜ)



 

 
 

-040- 
 

 الكوفة مدرسة

 . (2)واحد حديث لو صحبتو، في مختمؼ الكوفييف، في سعد ابف ذكره

 .(3)األشعري عمرو بف عياض  -090
 حديث لو كوفي، أنو والذىبي األثير وابف البر عبد ابف ذكر صحبتو، في مختمؼ
  .واحد

 .(4)المزني أبجر بف غالب  -092
   .داود أبو أخرجو ،(5)واحد حديث لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(6)األزدي غرفة  -093
 .الصفة أىؿ مف وكاف كوفي، أنو حجر وابف األثير ابف ذكر

 .(7)يالبكائ ا عبد بف عجيالفُ   -094

 .داود أبو أخرجو ،(8)واحد حديث لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(9)العجمي ثعمبة بف حياف بف فرات  -095
    .داود أبو لو أخرج ،(0)حديثاف لو كوفي، أنو -األثير ابف إال- جميعا ذكروا

                                                                                                                                                    

 .ٕٛٛ/ٚ اإلصابةو  ،ٜٕٚ/ٗ الغابة أسد ،ٕٗ/ٜ االستيعابو  ،ٕٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .ٖٖٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 .ٛٛٔ/ٚ اإلصابةو  ،ٖٔٗ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٕٖٙ/ٗ الغابة أسد ،ٛٙ/ٜ االستيعاب( ٖ)

 .ٓ٘/ٛ اإلصابةو  ،ٖٖ٘/ٗ الغابة أسدو  ،ٓٓٔ/ٜ االستيعابو  ،ٖٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٗ)

 .ٖٖٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 .ٗ٘/ٛ اإلصابةو  ،ٖٖٚ/ٗ الغابة أسد( ٙ)

 ،٘/ٕ لمػػػذىبي والتجريػػػد ،ٖٓ٘/ٗ الغابػػػة أسػػػدو  ،ٜٕٔ/ٜ االسػػػتيعابو  ،ٜٕ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات (ٚ)
 .ٕٛ/ٛ اإلصابةو 

 .ٖٖٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)

  ،ٖٔ٘/ٗ الغابػػػة أسػػػدو   ،ٓٔٔ/ٜ االسػػػتيعابو  ،ٕٖٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٕ٘/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات (ٜ)
 . ٘ٛ/ٛ اإلصابةو 



 

 
 

-042- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(2)الغطيفي المرادي( مسيكة أو) مسيؾ بف فروة  -096

 داود أبو لو أخرج  ،(3)أحاديث ثبلثة لو كوفي، أنو -األثير ابف إال- جميعا ذكروا
  .والترمذي

 .(4)الجرمي عاصـ بف الفمتاف  -097
  .شيبة أبي وابف حباف ابف لو أخرج ،(5)أحاديث ستة لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(6)األسدي برمة بف قبيصة  -098
  .البر عبد ابف ذكره حديث لو كوفي، أنو حجر ابف ذكر

 .(7)التغمبي والؽ بف قبيصة  -099
 .كوفي أنو حجر ابف ذكر

 .(8)البكري ا عبد بف قدامة  -211

 .ماجو وابف والنسائي الترمذي لو أخرج ،(9)حديثاف لو كوفي، أنو حجر ابف ذكر

 .(0)األنصاري الخزرجي كعب بف قرظة  -210

                                                                                                                                                    

 .ٖٚٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 .ٜ٘/ٛ اإلصابةو  ،ٜٖ٘/ٗ الغابة أسدو  ،ٙٔٔ/ٜ االستيعابو  ،ٖٗٔ خميفة طبقات (ٕ)

 . ٖ٘ٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 أسػػػػدو  ،ٖٗٔ/ٜ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٜٖٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٓٗ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات (ٗ)
 . ٖٓٔ/ٛ اإلصابةو  ،ٖٛٙ/ٗ الغابة

 . ٕٖٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 .ٖٔٔ/ٛ اإلصابةو  ،ٖٔٛ/ٗ الغابة أسدو  ،ٖٚٔ/ٜ االستيعاب( ٙ)

 .ٖٖٔ/ٛ اإلصابة( ٚ)

 .ٖٗٔ/ٛ اإلصابة( ٛ)

 .ٖٚٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٜ)



 

 
 

-043- 
 

 الكوفة مدرسة

 .عمي خبلفة في توفي بعدىا، وما أحدا شيد كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(2)الثعمبي مالؾ بف قطبة -212
 وابف والنسائي والترمذي مسمـ لو أخرج ،(3)أحاديث سبعة لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
  .ماجو

 .(4)األسدي( قيس بف الحارث: وقيؿ) الحارث بف قيس  -213
 .  ماجو وابف داود أبو لو أخرج ،(5)حديثاف لو كوفي، أنو وخميفة سعد ابف ذكر

 .(6)األنصاري الخزرجي عبادة بف سعد بف قيس  -214

 مع ثـ وسمـ عميو ا صمى النبي مع كميا المشاىد شيد كوفي، أنو جميعا ذكروا
   (.ىػٓٙ) سنة توفي وغيرىـ، الستة لو أخرج ،(7)حديثا( ٙٔ) لو عمي،
 .(8)الغفاري غرزة أبي بف قيس  -215

                                                                                                                                                    

 ،ٜٜٖ/ٗ الغابػػػػة أسػػػػدو  ،ٕٛٓ/ٜ االسػػػػتيعابو  ،ٖٙٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٓٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات (ٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٛ اإلصابةو   ،ٗٔ/ٕ لمذىبي والتجريد

 أسػػػػدو  ،ٚ٘ٔ/ٜ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖٓٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٖٕ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٕ)
 .٘ٙٔ/ٛ اإلصابةو  ،ٛٓٗ/ٗ الغابة

 . ٖٔٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 ،ٙٔٗ/ٗ الغابػػػػة وأسػػػػد ،ٔٙٔ/ٜ االسػػػػتيعابو  ،ٕٛٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٓٗ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٗ)
 .ٙٚٔ/ٛ اإلصابةو 

 .ٖٙٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 ،ٕٗٗ/ٗ الغابػػػػة أسػػػػدو  ،ٜٙٔ/ٜ االسػػػػتيعابو  ،ٓٗٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٖٗ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٙ)
 .ٛٛٔ/ٛ اإلصابةو 

 .ٖٛٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)

 اإلصػػابةو  ،ٜٖٗ/ٗ الغابػة أسػػدو  ،ٚٛٔ/ٜ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقػػات ،ٖٙ/ٙ الكبػرى الطبقػات (ٛ)
ٛ/ٕٓ٘. 



 

 
 

-044- 
 

 الكوفة مدرسة

   .السنف أصحاب لو أخرج ،(0)أحاديث سبعة لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(2)العبسي أو السكوني النعماف بف قيس  -216
  .الحاكـ لو أخرج حديثاف، لو كوفي، أنو التقريب في حجر وابف البر عبد ابف ذكر

 .(3)العبدي النعماف بف قيس  -217
  .داود أبو لو أخرج حديثاف، لو كوفي، أنو التقريب في حجر ابف ذكر

 .(4)المازني الحصيف بف شياب بف كثير  -218
  .كوفي أنو حجر وابف والذىبي األثير ابف ذكر

 .(5)الضبي( قتادة ابف أو) نيار بف كدير  -219
 .(6)واحد حديث لو كوفي، أنو األثير وابف البر عبد وابف خياط بف خميفة ذكر

 .(7)القضاعي أو البموي أمية بف عجرة بف كعب  -201

 الستة لو أخرج ،(8)حديثا( ٚٗ) لو الشجرة، أصحاب مف كوفي، أنو جميعا ذكروا
  (. ىػٕ٘) سنة توفي وغيرىـ،

 .(0)الجعفري الكبلبي عامر بف ربيعة بف لبيد  -200

                                                           

 . ٖٔٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 .ٕٙٔ/ٛ اإلصابةو  ،ٖٓٔ/ٕ التيذيب وتقريب ،ٜٗٗ/ٗ الغابة أسدو  ،ٜ٘ٔ/ٜ االستيعاب( ٕ)

 .ٕٙٔ/ٛ اإلصابةو  ،ٖٓٔ/ٕ التيذيب وتقريب ،ٜٗٗ/ٗ الغابة أسدو  ،ٜٚٔ/ٜ االستيعاب( ٖ)

 .ٕٔٚ/ٛ اإلصابةو  ،ٕٚ/ٕ لمذىبي والتجريد ،ٜ٘ٗ/ٗ الغابة أسدو  ،ٕ٘ٔ/ٜ االستيعاب( ٗ)

 .ٕ٘ٚ/ٛ اإلصابةو  ،ٕٙٗ/ٗ الغابة أسدو  ،ٜٕٙ/ٜ االستيعابو  ،ٜٕٔ خميفة طبقات (٘)

 .ٖٗٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 .ٜٕٗ/ٛ اإلصابةو  ،ٔٛٗ/ٗ الغابة أسدو  ،ٕٚٗ/ٜ االستيعابو  ،ٖٙٔ خميفة طبقات (ٚ)

 .ٖٙٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)



 

 
 

-045- 
 

 الكوفة مدرسة

 (.ىػٔٗ) سنة توفي رواية، لو ليس كوفي، أنو جميعا ذكروا المشيور، الشاعر
 

 .(2)التميمي عطارد بف لبيد  -202
   .رواية لو ليس كوفي، أنو حجر وابف البر عبد ابف ذكر

 .(3)السمولي( مريـ أبو) ربيعة بف مالؾ  -203

 ،(4)أحاديث ثبلثة لو الشجرة، أصحاب مف كوفي، أنو -حجر ابف إال- جميعا ذكروا
     .النسائي لو أخرج

 .(5)التيمي خالد بف ربيعة بف مالؾ   -204

  .رواية لو وليس كوفي، أنو حجر ابف ذكر
 .(6) الخزاعي ا عبد بف مالؾ  -205
 .شيبة أبي ابف لو أخرج ،(7)أحاديث ثبلثة لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(8)(مالؾ بف عمرو: وقيؿ) العقيمي أو القشيري عمرو بف مالؾ  -206
 اإلماـ لو أخرج ،(0)أحاديث ثبلثة لو كوفي، أنو المنفعة تعجيؿ في حجر ابف ذكر  

 . أحمد

                                                                                                                                                    

 ،ٖٛ/ٕ لمػػذىبي والتجريػػد ،ٗٔ٘/ٗ الغابػػة أسػػدو  ،ٕٗٚ/ٜ االسػػتيعابو  ،ٕٓ/ٙ الكبػػرى الطبقػػات( ٔ)
 .ٙ/ٜ اإلصابةو 

 .ٔٔ/ٜ اإلصابةو  ،ٛٔ٘/ٗ الغابة أسدو  ،ٕ٘ٛ/ٜ االستيعاب( ٕ)

 ،ٕٕٓ/ٕ لمػػذىبي والتجريػػد ،ٕٗ/٘ الغابػػة أسػػدو  ،ٕٖٔ/ٜ االسػػتيعابو  ،ٕٗ/ٙ الكبػػرى الطبقػػات (ٖ)
 .ٛٗ/ٜ اإلصابةو 

 . ٖ٘ٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 .ٛٗ/ٜ اإلصابة( ٘)

 .ٗ٘/ٜ اإلصابةو  ،ٖٖ/٘ الغابة أسدو  ،ٖٙٔ/ٜ االستيعابو  ،ٔٗ/ٙ الكبرى الطبقات (ٙ)

 . ٖ٘ٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)

 . ٕٙ٘ المنفعة وتعجيؿ. ٓٙ/ٜ اإلصابةو  ،ٖٛ/٘ الغابة أسدو  ،ٜٖٔ/ٜ االستيعاب( ٛ)



 

 
 

-046- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(2)صفواف أبو األسدي،( عمير أو) عميرة بف مالؾ  -207
     .ماجو وابف النسائي لو أخرج ،(3)حديثاف لو الكوفييف، في وخميفة سعد ابف ذكره

 بف عوؼ أو عوؼ بف مالؾ: وقيؿ) الجشمي جريج بف نضمة بف مالؾ  -208
 .(4)(مالؾ

 ابف ذكر كما حديثاف لو كوفي، أنو -األثير وابف البر عبد ابف إال- جميعا ذكروا
  .الستة لو أخرج اإلصابة، في حجر

 .(5)العامري معاية بف ثور بف مجالد  -209
  .رواية لو ليس كوفي، أنو والذىبي األثير ابف ذكر

 .(6)األنصاري األوسي عامر بف جارية بف مجمع  -221
 والنسائي داود أبو لو أخرج ،(7)أحاديث عشرة لو كوفي، أنو حجر وابف سعد ابف ذكر
   .ماجو وابف

 .(8)يسالعبشم( محرز بف حارثة أو) حارثة بف محرز  -220
  .رواية لو وليس كوفي، أنو حجر ابف ذكر

                                                                                                                                                    

 . ٖ٘ٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 ،ٓٗ/٘ الغابػػػػػة أسػػػػػدو  ،ٕٖٔ/ٜ االسػػػػػتيعابو  ،ٕٖٔ خميفػػػػػة طبقػػػػػاتو  ،ٔٗ/ٙ الكبػػػػػرى الطبقػػػػػات( ٕ)
 .ٖٙ/ٜ اإلصابةو 

 .ٖٚٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 الغابػة أسػدو  ،ٖ/ٓٔ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقػات ،ٖٔٔ خميفة طبقاتو  ،ٚٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٗ)
 .٘ٙ/ٜ اإلصابةو  ،ٓ٘/٘

 .ٜٛ/ٜ اإلصابةو  ،ٔ٘/ٕ لمذىبي والتجريد ،ٕٙ/٘ الغابة أسد (٘)

 .ٜ٘/ٜ اإلصابةو  ،ٙٙ/٘ الغابة أسدو  ،ٜ/ٓٔ االستيعابو  ،ٖٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٙ)

 . ٜٖٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)

 .ٜٜ/ٜ اإلصابةو  ،ٔٚ/٘ الغابة أسد (ٛ)



 

 
 

-047- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(0)الجمحي حاطب بف محمد  -222
 الترمذي لو أخرج ،(2)حديثاف لو كوفي، أنو األثير وابف البر عبد وابف مسمـ ذكر

  .أرجح واألوؿ( ىػٙٛ: وقيؿ( )ىػٗٚ) سنة توفي ماجو، وابف والنسائي

 .(3)محمد بف صفواف: وقيؿ األوسي، األنصاري صفواف بف محمد  -223
 داود أبو لو أخرج ،(4)أحاديث ستة لو كوفي، أنو األثير وابف وخميفة سعد ابف ذكر

   .ماجو وابف والنسائي
 .(5)األنصاري سيؿ بف صيفي بف محمد  -224
 النسائي لو أخرج ،(6)أحاديث أربعة لو كوفي، أنو -البر عبد ابف إال- جميعا ذكروا
 .  ماجو وابف

 .(7)البجمي ا عبد بف مخارؽ  -225

  .رواية لو وليس كوفي، أنو حجر وابف األثير ابف ذكر  

 .(8)الشيباني( سميـ ابف أو) ا عبد بف مخارؽ  -226
  .النسائي لو أخرج البر، عبد ابف ذكرىما ،حديثاف لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

                                                           

 .ٛٓٔ/ٜ اإلصابةو  ،٘ٛ/٘ الغابة أسدو  ،ٖٕ/ٓٔ االستيعابو  مسمـ، طبقات( ٔ)

 .ٖٚٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 ،ٜٙ/٘ الغابػػػػػة أسػػػػػدو  ،ٕٛ/ٓٔ االسػػػػػتيعابو  ،ٖٙٔ خميفػػػػػة طبقػػػػػاتو  ،ٔٗ/ٙ الكبػػػػػرى الطبقػػػػػات( ٖ)
 .٘ٔٔ/ٜ اإلصابةو 

 . ٕٖٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 أسػػػػدو  ،ٖٓ/ٓٔ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖ٘ٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٔٗ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٘)
 .ٙٔٔ/ٜ اإلصابةو  ،ٜ٘/ٕ لمذىبي والتجريد ،ٜٚ/٘ الغابة

 . ٖٖٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 .ٕٗٔ/ٜ اإلصابةو  ،ٕٓٔ/٘ الغابة أسد (ٚ)

 .ٕٗٔ/ٜ اإلصابةو  ،ٕٔٔ/٘ الغابة أسدو  ،ٖٕٓ/ٓٔ االستيعاب (ٛ)



 

 
 

-048- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(0)الغامدي األسدي الحارث بف سميـ بف مخنؼ  -227
     .السنف أصحاب لو أخرج ،(2)أحاديث ستة لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(3)(قيس بف سويد ىو: وقيؿ) مرحب أبو أو مرحب  -228
 .داود أبو أخرجو ،واحد حديث لو كوفي، أنو -حجر ابف إال- جميعا ذكروا
 .(4)العامري عروة بف مرداس  -229

  .البخاري أخرجو ،(5)واحد حديث لو كوفي، أنو حجر وابف مسمـ ذكر

 .(6)األسممي مالؾ بف مرداس  -231
 مف وىو البخاري، أخرجو ،حديث لو كوفي، أنو -حجر ابف إال- جميعا ذكروا

  .الشجرة أصحاب

 .(7)القرشي شداد بف المستورد  -230
 سنة توفي البخاري، إال الستة لو أخرج ،(0)أحاديث سبعة لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 (. ىػ٘ٗ)

                                                           

 ،ٕٛٔ/٘ الغابػػػة أسػػػدو  ،ٖٕٙ/ٓٔ االسػػػتيعابو  ،ٛٗٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٕٕ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٜ اإلصابةو 

 . ٕٖٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 ،ٛٙ/ٕ لمػذىبي والتجريػد ،ٜٖٔ/٘ الغابػة أسػدو  ،ٕٓٗ/ٓٔ االستيعابو  ،ٜٖ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
 .ٖٙٔ/ٜ اإلصابةو  ،ٛٙ/ٕ

 .ٖٙٔ/ٜ اإلصابةو  ،ٓٗٔ/٘ الغابة أسدو  ،ٚٙ/ٓٔ االستيعابو  مسمـ، طبقات( ٗ)

 .ٖٗٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 أسػػػػدو  ،ٚٙ/ٓٔ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖٚٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٖٙ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٙ)
 .ٚٙٔ/ٜ اإلصابةو  ،ٛٙ/ٕ لمذىبي والتجريد ،ٕٗٔ/٘ الغابة

  ،ٗ٘ٔ/٘ الغابػػػة أسػػػدو  ،ٕٚٗ/ٓٔ االسػػػتيعابو  ،ٕٚٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٓٗ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٚ)
 .ٓٛٔ/ٜ اإلصابةو 



 

 
 

-049- 
 

 الكوفة مدرسة

 . (2)(مسمـ بف ا عبيد: وقيؿ) القرشي ا عبيد بف مسمـ  -232
  .والنسائي والترمذي داود أبو أخرجو ،حديث لو كوفي، أنو حجر ابف ذكر

 .(3)األسدي يزيد بف مسور  -233
  .داود أبو أخرجو ،(4)حديث لو كوفي، أنو -حجر ابف إال- جميعا ذكروا
 .(5)السممي عكامس بف مطر  -234

  .داود أبو أخرجو ،(6)واحد حديث لو كوفي، أنو جميعا ذكروا صحبتو، في مختمؼ

 .(7)السكوني حديج بف معاوية  -235
 والنسائي داود أبو لو أخرج ،(8)أحاديث أربعة لو كوفي، أنو التقريب في حجر ابف ذكر
    (.ىػٕ٘) سنة توفي ماجو، وابف

 .(9)المزني مقرف بف سويد بف معاوية  -236

  .النسائي لو أخرج حديثاف، لو كوفي، أنو حجر ابف ذكر صحبتو، في مختمؼ

 .(0)األشجعي سناف بف معقؿ  -237
                                                                                                                                                    

 . ٖٔٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 .ٜٚٔ/ٜ اإلصابةو  ،ٓٚٔ/٘ الغابة أسدو  ،ٜٛ/ٓٔ االستيعاب (ٕ)

 اإلصػػابةو  ،ٙٚٔ/٘ الغابػة أسػػدو  ،ٜٛ/ٓٔ االسػتيعابو  مسػمـ، وطبقػػات ،ٕٖ/ٙ الكبػرى الطبقػات( ٖ)
ٜ/ٕٓٙ. 

 .ٖٗٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 الغابػػػػة أسػػػػدو  ،ٖٕ٘/ٓٔ االسػػػػتيعابو  ،ٖٕٔ حػػػػاتـ أبػػػػي البػػػػف والمراسػػػػيؿ ،ٖٓٔ خميفػػػػة طبقػػػػات( ٘)
 .ٖٕٔ/ٜ اإلصابةو  ،ٜٚ/ٕ لمذىبي والتجريد ،٘ٛٔ/٘

 .ٖٗٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 .ٕٕٛ/ٜ اإلصابةو  ،ٕٛ٘/ٕ حجر البف والتقريب ،ٕٙٓ/٘ الغابة أسدو  ،ٜٕٔ/ٓٔ االستيعاب (ٚ)

 . ٖٖٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)

 .ٖٕٗ/ٜ اإلصابةو  ،ٜٕٓ/٘ الغابة أسد (ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 توفي األربعة، السنف أصحاب لو أخرج ،(2)أحاديث خمسة لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
  (. ىػٖٙ) سنة

   .(3)المزني مقرف بف معقؿ  -238
   .(4)حديثاف لو كوفي، أنو حجر وابف سعد ابف ذكر

 .(5)السممي األخنس بف يزيد بف معف  -239
 لو أخرج ،(6)أحاديث خمسة لو كوفي، أنو حجر وابف ومسمـ وخميفة سعد ابف ذكر

   .داود وأبو البخاري

 .(7)الثقفي شعبة بف المغيرة  -241
 الستة لو أخرج ،(8)حديثا( ٖٙٔ) لو الشجرة، أصحاب مف كوفي، أنو جميعا ذكروا

    .مطولة ترجمة لو سبقت وقد ،(ىػٓ٘) سنة توفي وغيرىـ،

 .(9)الضبي أصـر بف راشد بف منجاب  -240

                                                                                                                                                    

 ،ٖٕٓ/٘ الغابػػػة أسػػػدو  ،ٛٙٔ/ٓٔ االسػػػتيعابو  ،ٜٕٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٖٙ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٔ)
 .ٕٙ٘/ٜ اإلصابةو 

 . ٕٖٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 .ٕٛ٘/ٜ اإلصابةو  ،ٖٕٔ/٘ الغابة أسدو  ،ٔٚٔ/ٓٔ االستيعابو  ،ٔٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)

 .ٖٚٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 أسػػػدو  ،ٜٚٔ/ٓٔ االسػػػتيعابو  مسػػػمـ، وطبقػػػات ،ٖٓٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٖٕ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٘)
 .ٕ٘ٙ/ٜ اإلصابةو  ،ٜٖٕ/٘ الغابة

 . ٕٖٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 أسػػػدو  ،ٚٛٔ/ٓٔ االسػػػتيعابو  مسػػػمـ، وطبقػػػات ،ٖٔٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٕٔ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٚ)
 .ٜٕٙ/ٜ اإلصابةو  ،ٕٚٗ/٘ الغابة

 .ٖ٘ٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)

 . ٕٔٛ/ٜ اإلصابةو  ،ٜٗ/ٕ لمذىبي والتجريد ،ٕ٘ٙ/٘ الغابة أسد (ٜ)
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 الكوفة مدرسة

  .حجر ابف ذكر كما أحاديث لو كوفي، أنو حجر وابف والذىبي األثير ابف ذكر

 .(0)الخزاعي عمرو بف ناجية  -242
 . (2)واحد حديث لو كوفي، أنو حجر وابف األثير ابف ذكر

 .(3)وقاص أبي بف عتبة بف نافع  -243
 .ماجو وابف مسمـ أخرجو ،(4)واحد حديث لو كوفي، أنو وخميفة سعد ابف ذكر

 .(5)األشجعي شريط بف نبيط  -244
 وذكر ،(6)حديثيف لو أف الجوزي ابف ذكر كوفي، أنو -األثير ابف إال- جميعا ذكروا
      .ماجو وابف والنسائي داود أبو لو أخرج ،(7)أحاديث ثبلثة لو أف حجر ابف

 .(8)(أشجع مولى) األشجعي أشيـ بف النعماف  -245

  .البر عبد ابف ذكر كما رواية لو كوفي، أنو حجر وابف األثير ابف ذكر

 .(9)الخزرجي األنصاري سعد بف بشير بف النعماف  -246

                                                           

 .ٕ٘ٔ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٜٕٙ/٘ الغابة أسد (ٔ)

 .ٖ٘ٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 ،ٖٗٓ/٘ الغابػػػة أسػػػدو  ،ٕ٘ٛ/ٓٔ االسػػػتيعابو  ،ٕٙٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٕٓ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٖ)
 .ٖٔٔ/ٓٔ اإلصابةو 

 .ٖ٘ٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 أسػػػدو  ،ٜٕٛ/ٓٔ االسػػػتيعابو  مسػػػمـ، وطبقػػػات ،ٜٕٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٛٔ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٘)
 .ٖٗٔ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٕٖٔ/٘ الغابة

 .ٖٚٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

، البف األحاديث مف منيـ واحد لكؿ وما الصحابة أسماء( ٚ)  . مخطوطة حـز

 .ٚ٘ٔ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٕٖ٘/٘ الغابة أسدو  ،ٚٚٔ/ٕٔ ،ٜٕٛ/ٓٔ االستيعاب (ٛ)

 أسػػػدو  ،ٜٜٕ/ٓٔ االسػػػتيعابو  مسػػػمـ، وطبقػػػات ،ٖٙٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٖ٘/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٜ)
 .ٛ٘ٔ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٕٖٙ/٘ الغابة



 

 
 

-052- 
 

 الكوفة مدرسة

 (. ىػ٘ٙ) سنة توفي الستة، لو أخرج ،(0)حديثا( ٗٔٔ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
  

 .(2)المزني عائذ بف مقرف بف النعماف  -247
 معركة وقاد أصبياف، فتح الستة، لو أخرج ،(3)أحاديث ستة لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 (.ىػٕٔ) سنة فييا واستشيد نياوند، معركة
 .(4)األشجعي عامر بف( سبلمة ابف: وقيؿ) مسعود بف نعيـ  -248
 بيف الخبلؼ وأوقع الخندؽ ليالي أسمـ كوفي، أنو -حجر ابف إال- جميعا ذكروا

 (.ىػٖٙ) سنة الجمؿ يوـ قتؿ داود، أبو أخرجو ،(5)واحد حديث لو األحزاب،
 

 .(6)المزني مقرف بف نعيـ  -249
  .بنياوند استشيد لما أخاه خمؼ وقد كوفي، أنو مسمـ ذكر

 .(7)(األسممي أو) األسدي نقادة  -251
  .ماجو ابف أخرجو ،(8)واحد حديث لو كوفي، أنو حجر وابف سعد ابف ذكر

 .(9)(مالؾ أبو) الخزاعي نمير أبي بف نمير  -250

                                                           

 .ٖ٘ٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 ،ٕٖٗ/٘ الغابػػػة أسػػػدو  ،ٜٖٔ/ٓٔ االسػػػتيعابو  ،ٕٛٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٔٔ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٕ)
 .ٓٚٔ/ٓٔ اإلصابةو 

 . ٖٔٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 .ٚٚٔ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٖٛٗ/٘ الغابة أسدو  ،ٕٖٚ/ٓٔ االستيعابو  ،ٜٕٔ خميفة طبقات( ٗ)

 .ٖ٘ٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 .ٛٚٔ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٖٛٗ/٘ الغابة أسدو  ،ٕٖٚ/ٓٔ االستيعابو  مسمـ، طبقات( ٙ)

 .ٖٛٔ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٖ٘٘/٘ الغابة أسدو  ،ٖٓٛ/ٓٔ االستيعابو  ،ٓٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٚ)

 .ٖ٘ٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)

 .ٛٛٔ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٖٔٙ/٘ الغابة أسدو  ،ٕٖٖ/ٓٔ االستيعابو  ،ٖٖ/ٙ الكبرى الطبقات( ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 .ماجو وابف والنسائي داود أبو لو أخرج ،(0)واحد حديث لو الكوفييف، في سعد ابف ذكره

 .ماجو

 .(2)األشجعي فروة بف نوفؿ  -252
  .السنف أصحاب أخرجو ،(3)حديث لو كوفي، أنو جميعا -حجر ابف إال- ذكروا

 .(4)وقاص أبي بف عتبة بف ىاشـ  -253
    (.ىػٖٚ) سنة بصفيف قتؿ حجر، ابف ذكره ،واحد حديث لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(5)األسممي فراس بف ىانىء  -254

    .الشجرة أصحاب مف وىو كوفي، أنو -البر عبد ابف إال- جميعا ذكروا

 .(6)النخعي أو المذحجي نييؾ بف يزيد بف ىانىء  -255

 داود أبو لو أخرج اإلصابة، في حديثيف لو حجر ابف ذكر الكوفييف، في سعد ابف ذكره
  .والنسائي

 .(7)العبدي افحي بف ىـر  -256
  .رواية لو وليس كوفي، أنو حجر وابف البر عبد ابف ذكر

                                                           

 .ٖ٘ٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 أسػػػدو  ،ٖٖٙ/ٓٔ االسػػػتيعابو  مسػػػمـ، وطبقػػػات ،ٜٕٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٜٕ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٕ)
 .ٜٙٔ/ٓٔ اإلصابةو  ،٘ٔٔ/ٕ لمذىبي والتجريد ،ٖٓٚ/٘ الغابة

 .ٖ٘ٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 .ٜٙٔ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٖٚٚ/٘ الغابة أسدو  ،ٚ/ٔٔ االستيعابو  ،ٕٙٔ خميفة طبقات( ٗ)

 لمػػػػػػذىبي والتجريػػػػػػد ،ٖٔٛ/٘ الغابػػػػػػة أسػػػػػػدو  ،ٖٚٛ/ٓٔ االسػػػػػػتيعابو  ،ٙٔ/ٙ الكبػػػػػػرى الطبقػػػػػػات( ٘)
 . ٖٕٓ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٙٔٔ/ٕ

 .ٕٖٕ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٖٖٛ/٘ الغابة أسدو  ،ٖٛٛ/ٓٔ االستيعابو  ،ٕٖ/ٙ الكبرى الطبقات( ٙ)

 .ٕٓٗ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٜٖٔ/٘ الغابة أسدو  ،ٕٜٕ/ٓٔ االستيعاب (ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)اسمو ىو: وقيؿ لقب واليمب( قنافة بف يزيد) الطائي اليمب  -257
 داود أبو لو أخرج ،(2)حديثا( ٔٔ) لو كوفي، أنو -حجر ابف إال- جميعا ذكروا

   .ماجو وابف والترمذي
 .(3)الخزاعي خالد بف ىنيدة  -258
  .والنسائي داود أبو لو أخرج ،(4)واحد حديث لو كوفي، أنو حجر وابف األثير ابف ذكر

 .(5)الحضرمي حجر ابف وائؿ  -259
   .البخاري إال الستة لو أخرج ،(6)حديثا( ٔٚ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(7)األسدي عتبة بف معبد بف وابصة  -261
 داود أبو لو أخرج ،(8)حديثا( ٔٔ) لو كوفي، أنو األثير وابف البر عبد وابف خميفة ذكر
    .ماجو وابف والترمذي داود

 .(9)األموي معيط أبي بف عقبة بف الوليد  -260

                                                           

 أسػػػػدو  ،ٗٔ/ٔٔ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖٖٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٕٓ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٔ)
 .ٕٚ٘/ٓٔ اإلصابةو  ،ٖٔٗ/٘ الغابة

 .ٜٖٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 .ٖٕٙ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٕٓٗ/٘ الغابة أسدو  ،ٗٔ/ٔٔ االستيعاب (ٖ)

 .ٖ٘ٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 أسػػػػدو  ،ٗٗ/ٔٔ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖٖٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٙٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٘)
 . ٜٕٗ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٖ٘ٗ/٘ الغابة

 .ٖ٘ٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 .ٜٕٛ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٕٚٗ/٘ الغابة أسدو  ،ٙٗ/ٔٔ االستيعابو  ،ٕٛٔ خميفة طبقات( ٚ)

 .ٜٖٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)

 ،ٔ٘ٗ/٘ الغابػػػػة أسػػػػدو  ،ٕٔ/ٔٔ االسػػػػتيعابو  ،ٕٙٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،٘ٔ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٜ)
 .ٖٔٔ/ٓٔ اإلصابةو 



 

 
 

-055- 
 

 الكوفة مدرسة

  .داود أبو لو أخرج ،(0)حديثاف لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 .(2)األسدي( جمرة أو) حمزة بف وىب  -262
   .واحدا حديثا حجر ابف لو ذكر كوفي، أنو والذىبي األثير ابف ذكر

 .(3)(خنبش بف ىـر: وقيؿ) الطائي خنبش بف وىب  -263

  .ماجو وابف النسائي لو أخرج ،(4)واحد حديث لو كوفي، أنو وخميفة سعد ابف ذكر

 .(5)(يفةجح أبو) السوائي ا عبد بف وىب  -264

 (.ىػٗٚ) سنة توفي الستة، لو أخرج ،(6)حديثا( ٘ٗ) لو كوفي، أنو جميعا ذكروا
 

 .(7)السوائي أو زاميالخ أو العامري األسود بف يزيد  -265
 والترمذي داود أبو لو أخرج  ،(8)أحاديث خمسة لو كوفي، أنو البر عبد ابف ذكر

  .والنسائي

 .(9)الجعفي يزيد بف سممة بف يزيد  -266

                                                           

 .ٖٚٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 .ٜٕٖ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٖٕٔ/ٕ لمذىبي والتجريد ،ٚ٘ٗ/٘ الغابة أسد (ٕ)

 ،ٚ٘ٗ/٘ الغابػػػػة أسػػػػدو  ،ٜٖ/ٔٔ االسػػػػتيعابو  ،ٖٖٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٔٗ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٖ)
 .ٜٖٔ/ٓٔ اإلصابةو 

 .ٖ٘ٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 ،ٓٚٔ ،ٔٗ/ٔٔ االسػػػتيعابو  مسػػػمـ، وطبقػػػات ،ٕٖٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٕٗ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٘)
 .ٕٖٔ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٓٙٗ/٘ الغابة أسدو 

 .ٖٙٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 .ٜٖٖ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٙٚٗ/٘ الغابة أسدو  ،ٓٙ/ٔٔ االستيعاب (ٚ)

 . ٕٖٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)

 اإلصػػػابةو  التػػػأليؼ، دار طبعػػػة ،ٜٕٚ/ٖ الكاشػػػؼو  ،ٜٗٗ/٘ الغابػػػة أسػػػدو  ،ٖٚ/ٔٔ االسػػػتيعاب (ٜ)
ٔٓ/ٖٜٗ. 
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 الكوفة مدرسة

  .الترمذي أخرجو ،(0)واحد حديث لو كوفي، أنو -األثير ابف إال-جميعا  ذكروا

 .(2)الرىاوي شجرة بف يزيد  -267
 أخرج صحبتو، في مختمؼ ،(3)واحد حديث لو الكوفييف، في خياط بف خميفة ذكره
 (. ىػٛ٘ أو ىػ٘٘) سنة توفي شيبة، أبي وابف البييقي حديثو

 .(4)الجعفي( سبرة أبو) مالؾ بف يزيد  -268
    .واحد حديث لو كوفي، أنو والذىبي األثير وابف ومسمـ سعد ابف ذكر

 .(5)الضبي نعامة بف يزيد  -269

   .الترمذي أخرجو ،(6)حديث لو الكوفييف، في سعد ابف ذكره صحبتو، في مختمؼ

 .(7)الثقفي( مرة ابف وىو) سيابو بف يعمى  -271

( ٕٙ) لو الشجرة، أصحاب مف وىو كوفي، أنو -حجر ابف إال- جميعا ذكروا
  .ماجو وابف والنسائي الترمذي لو أخرج ،(8)حديثا

  

                                                           

 .ٖ٘ٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 .ٕٖ٘/ٓٔ اإلصابةو  ،ٜ٘ٗ/٘ الغابة أسدو  ،ٖٛ/ٔٔ االستيعابو  ،ٖٗٔ خميفة طبقات( ٕ)

 .ٖ٘ٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 ،ٙٓ٘/٘ الغابػػػة أسػػػدو  ،ٖٕٚ ،ٓٛ/ٔٔ االسػػػتيعابو  مسػػػمـ، وطبقػػػات ،ٕٖ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٗ)
 .ٜ٘ٔ/ٔٔ ،ٜٖ٘/ٓٔ اإلصابةو  ،ٓٚٔ/ٕ لمذىبي والتجريد ،ٖٖٔ/ٙ

 .ٖٖٙ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٓٔ٘/٘ الغابة أسدو  ،ٔٛ/ٔٔ االستيعابو  ،ٖٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٘)

 .ٖ٘ٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 أسػػػػدو  ،ٜٚ/ٔٔ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖٔٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٖٙ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٚ)
 .ٖٖٚ/ٓٔ اإلصابةو  ،ٕ٘٘/٘ الغابة

 .ٖٚٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)



 

 
 

-057- 
 

 الكوفة مدرسة

 

 من الصحابة الكنى
 .(0)األنصاري لوذاف بف قيس بف أحمد أبو  -270
  .رواية لو أف يذكر ولـ كوفي، أنو حجر ابف ذكر

 .(2)(آمنة أبو: وقيؿ) الفزاري أمية أبو  -272
  .أحمد أخرجو ،(3) واحد ثحدي لو كوفي، أنو سعد وابف البر عبد ابف ذكر

 .(4)(موسى أبي أخو( )عامر اسمو: قيؿ) األشعري، قيس بف بردة أبو  -273
  .والحاكـ أحمد أخرجو ،(5)حديث لو كوفي، أنو حجر وابف خميفة ذكر 

 .(6)الظفري األنصاري بردة أبو  -274
   .أحمد لو أخرج ،(7)حديثاف لو كوفي، أنو حجر ابف ذكر

 .(8)األنصاري األشيمي الضحاؾ بف جبيرة أبو  -275
 أصحاب لو أخرج ،(9)أحاديث أربعة لو كوفي، أنو األثير وابف البر عبد ابف ذكر
   .األربعة السنف

                                                           

 .ٚ/ٔٔ اإلصابة (ٔ)

 .ٖ/ٔٔ اإلصابةو  ،ٖٗٔ/ٔٔ ،ٕٖ/ٔٔ االستيعابو  ،ٖٖ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)

 .ٖٙٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 .ٖٖ/ٔٔ اإلصابةو  ،ٜٕ/ٙ الغابة أسدو  ،ٖٗٔ/ٔٔ االستيعابو  ،ٕٖٔ خميفة طبقات( ٗ)

 .ٖٙٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 .ٖ٘/ٔٔ اإلصابةو  ،ٜٕ/ٙ الغابة أسدو  ،ٚٗ/ٔٔ االستيعاب (ٙ)

 .ٖٛٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٚ)

 .ٜ٘/ٔٔ اإلصابةو  ،ٚٗ/ٙ الغابة أسدو  ،ٛٙٔ/ٔٔ االستيعاب (ٛ)

 . ٖٖٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٜ)



 

 
 

-058- 
 

 الكوفة مدرسة

  .السوائي ا عبد بف وىب=  يفةجح أبو - 

 . (0)(عوؼ عبد أو عوؼ) البجمي حاـز أبو  -276
 لو أخرج ،(2)أحاديث أربعة لو كوفي، أنو -حجر وابف األثير ابف إال- جميعا ذكروا
  (.ىػٖٚ) سنة بصفيف قتؿ داود، أبو

   .حريز= حريز أبو -
 .(3)الخطاب أبو  -277
  .الطبراني أخرجو ،واحد حديث لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

 (.الجزري فروة أبو عنو روى الذي) (4)خبلد أبو  -278
  .ماجة ابف لو أخرج ،(5)أحاديث خمسة لو الكوفييف، في سعد ابف ذكره

   .سبرة أبي بف الرحمف عبد=  خيثمة أبو -
 .(6)التيمي رمثة أبو  -279
 حـز وابف مخمد بف بقي وذكر كوفي، أنو البر عبد وابف ومسمـ وخميفة سعد ابف ذكر
   .والنسائي والترمذي داود أبو لو أخرج ،(7)أحاديث ثمانية لو أف

                                                           

 أسػػػدو  ،ٖٛٔ/ٔٔ االسػػػتيعابو  مسػػػمـ، وطبقػػػات ،ٖٛٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٖٕ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٔ)
 .ٙٚ/ٔٔ اإلصابةو  ،ٖٙٙ/ٙ الغابة

 .ٖٖٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 .ٕٓٔ/ٔٔ اإلصابةو  ،ٜٔ/ٙ الغابة أسدو  ،ٕ٘ٔ/ٔٔ االستيعابو  ،ٖٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)

 .ٕٓٔ/ٔٔ اإلصابةو  ،ٕٜ/ٙ الغابة أسدو  ،ٕ٘ٔ/ٔٔ االستيعابو  ،ٖٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٗ)

 . ٕٖٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 أسػػػدو  ،ٕٗ٘/ٔٔ االسػػػتيعابو  مسػػػمـ، وطبقػػػات ،ٜٕٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٖٖ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٙ)
 . ٖٗٔ/ٔٔ اإلصابةو  ،ٔٔٔ/ٙ الغابة

، البف الصحابة وأسماء مخمد، بف لبقي الصحابة أسماء في جزء( ٚ)  . مخطوطتاف حـز



 

 
 

-059- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(0)الثقفي زىير أبو  -281
 .اإلصابة في حجر ابف ذكر كما حديثاف لو كوفي، أنو البر عبد ابف ذكر

 .(2)األنصاري عوؼ بف زينب أبو  -280

  .حجر ابف ذكره حديث لو كوفي، أنو حجر وابف األثير وابف خميفة ذكر

  .الجعفي مالؾ بف يزيد=  سبرة أبو -
 .(3)(وسمـ عميو ا صمى النبي راعي) سممى أبو  -282
  .(4)حديثاف لو كوفي، أنو األثير وابف البر عبد وابف سعد ابف ذكر

 .(5)بعكؾ بف السنابؿ أبو  -283
 والنسائي الترمذي أخرجو ،(6)واحد حديث لو كوفي، أنو حجر وابف األثير ابف ذكر  

   .ماجو وابف

 .(7)شيـ أبو  -284
  .النسائي لو أخرج ،(8)أحاديث ثبلثة لو كوفي، أنو -األثير ابف إال- جميعا ذكروا

    .عميرة بف مالؾ=  صفواف أبو -

                                                           

 .ٚٗٔ/ٔٔ اإلصابةو  ،ٕ٘ٔ/ٙ الغابة أسدو  ،ٕٗٙ/ٔٔ االستيعاب (ٔ)

 .ٖ٘ٔ/ٔٔ اإلصابةو  ،ٖٓٔ/ٙ الغابة أسدو  ،ٕٕٚ/ٔٔ االستيعابو  ،ٖٛٔ خميفة طبقات( ٕ)

 .ٛٚٔ/ٔٔ اإلصابةو  ،ٖ٘ٔ/ٙ الغابة أسدو  ،ٖٛٓ/ٔٔ االستيعابو  ،ٖٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)

 .ٖٛٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 .ٜٚٔ/ٔٔ اإلصابةو  ،ٙ٘ٔ/ٙ الغابة أسدو  ،ٖٔٔ/ٔٔ االستيعاب (٘)

 .ٖٙٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)

 اإلصابةو  ،ٛٙٔ/ٙ الغابة أسدو  ،ٖٕٖ/ٔٔ االستيعابو  مسمـ، وطبقات ،ٖٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٚ)
 .ٜٙٔ/ٔٔ اإلصابةو 

 . ٖ٘ٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٛ)



 

 
 

-061- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(0)ظبية أبو  -285

  .حديثيف حجر ابف لو ذكر كوفي، أنو حجر وابف سعد ابف ذكر

 .(2)عامر أبو  -286
  .واحدا حديثا حجر ابف لو وأورد كوفي، أنو والذىبي األثير ابف ذكر

 .األسممي أوس بف أىباف=  عقبة أبو -
 . األشجعي فروة بف نوفؿ=  فروة أبو -

 .(3)األنصاري ربعي بف قتادة أبو  -287

 خير: )وسمـ عميو ا صمى النبي قاؿ بعدىا، وما أحدا شيد كوفي، أنو جميعا ذكروا
 سنة بالمدينة توفي وغيرىـ، الستة لو أخرج ،(4)حديثا( ٓٚٔ) لو ،(قتادة أبو فرساننا

   (.ىػٖٛ) سنة بالكوفة: وقيؿ( ىػٗ٘)

 .(5)الكندي معاوية بف قرة أبو  -288
   .كوفي أنو حجر ابف ذكر

 .(6)األحمسي كاىؿ أبو  -289

  .ماجو وابف النسائي أخرجو ،(0)واحد حديث لو كوفي، أنو جميعا ذكروا

                                                           

 .ٕٕٛ/ٔٔ اإلصابةو  ،ٗٛٔ/ٙ الغابة أسدو  ،ٖٕ/ٕٔ االستيعابو  ،ٖٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .ٖٕٚ/ٔٔ اإلصابةو  ،ٕٛٔ/ٕ لمذىبي والتجريد ،ٜٓٔ/ٙ الغابة أسد (ٕ)

 ،ٕٓ٘/ٙ الغابػػػػػة أسػػػػػدو  ،ٛٛ/ٕٔ االسػػػػػتيعابو  ،ٜٖٔ خميفػػػػػة طبقػػػػػاتو  ،ٛ/ٙ الكبػػػػػرى الطبقػػػػػات( ٖ)
 .ٕٖٓ/ٔٔ اإلصابةو 

 .ٖٗٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٗ)

 .ٖٚٓ/ٔٔ اإلصابةو  ،ٕٗ٘/ٙ الغابة أسد (٘)

 أسػػػدو  ،ٖٓٔ/ٕٔ االسػػػتيعابو  مسػػػمـ، وطبقػػػات ،ٕٛٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٔٗ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٙ)
 .ٖٗٔ/ٔٔ اإلصابةو  ،ٕٓٙ/ٙ الغابة



 

 
 

-060- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(2)األنصاري ليمى أبو  -291
 داود أبو لو أخرج ،(3)حديثا( ٖٔ) لو بعدىا، وما أحدا شيد كوفي، أنو جميعا ذكروا

   .ماجو وابف والترمذي

 . (4)(قابوس والد) مخارؽ أبو  -290
  .كوفي أنو األثير ابف ذكر

 .قيس بف سويد=  مرحب أبو -
 .مرحب=  (آخر) مرحب أبو -
 .األسممي األسود بف زاىر=  مجزأة أبو -
 .ربيعة بف مالؾ=  السمولي مريـ أبو -
 .عمرو بف عقبة=  البدري األنصاري مسعود أبو -

 .(5)الغفاري مسعود بف مسعود أبو  -292
  .الكوفييف في خميفة ذكره

 .(6)األسممي عمرو بف( مغيث أو) معتب أبو  -293
  .حديثا حجر ابف لو وأورد الكوفييف، في خميفة ذكره

 .(0)األنصاري لوذاف بف المعمى أبو  -294
                                                                                                                                                    

 .ٖٗٛاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 أسػػػدو  ،ٙٔٔ/ٕٔ االسػػػتيعابو  مسػػػمـ، وطبقػػػات ،ٖ٘ٔ خميفػػػة طبقػػػاتو  ،ٖ٘/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٕ)
 .ٕٖٗ/ٔٔ اإلصابةو  ،ٜٕٙ/ٙ الغابة

 .ٜٖٙاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 .قابوس ترجمة في ٕٚٗ/ٛ ،ٗٔ/ٕٔ اإلصابةو  ،ٕٓٛ/ٙ الغابة أسد (ٗ)

 .ٜٔ/ٕٔ اإلصابةو  ،ٕٚٛ/ٙ الغابة أسدو  ،ٕٛٔ خميفة طبقات( ٘)

 .ٕٙ،ٕٔ/ٕٔ اإلصابةو  ،ٖٜٕ/ٙ الغابة أسدو  ،ٓ٘ٔ/ٕٔ االستيعابو  ،ٖٚٔ خميفة طبقات( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

  .الترمذي أخرجو ،واحد حديث لو كوفي، أنو حجر ابف ذكر

 .اليشكري المنتفؽ بف ا عبد=  المغيرة أبو -
 .(2)الجيني المنذر أبو  -295
  .اإلصابة في حجر ابف ذكره ،واحد حديث لو كوفي، أنو األثير ابف ذكر

  .قيس بف ا عبد=  األشعري موسى أبو -
 .(3)الحكمي موسى أبو  -296
   .القدر في حديثا حجر ابف لو وأورد الكوفييف، في خميفة ذكره

 .(4)البجمي نحيمة أبو  -297

  .النسائي أخرجو ،واحد حديث لو كوفي، أنو البر عبد ابف ذكر

 .(5)ربيعة بف عتبة بف ىاشـ أبو  -298
  .ماجو وابف والنسائي الترمذي لو أخرج ،(6)أحاديث ةثبلث لو الكوفييف، في خميفة ذكره

  

                                                                                                                                                    

 .ٕ٘/ٕٔ اإلصابةو  ،ٜٕٙ/ٙ الغابة أسدو  ،ٔ٘ٔ/ٕٔ االستيعاب (ٔ)

 .ٖٓ/ٕٔ اإلصابةو  ،ٕٖٓ/ٙ الغابة أسدو  ،ٗ٘ٔ/ٕٔ االستيعاب (ٕ)

 . ٖٗ/ٕٔ اإلصابةو  ،ٖٛٓ/ٙ الغابة أسدو  ،ٓٙٔ/ٕٔ االستيعابو  ،ٖٗٔ خميفة طبقات( ٖ)

 .ٕ٘/ٕٔ اإلصابةو  ،ٖٖٔ/ٙ الغابة أسدو  ،ٕٙٔ/ٕٔ االستيعاب (ٗ)

 .ٓٙ/ٕٔ اإلصابةو  ،ٖٙٔ/ٙ الغابة أسدو  ،٘ٙٔ/ٕٔ االستيعابو  ،ٕٙٔ خميفة طبقات( ٘)

 . ٖ٘ٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 

 األبناء واأللقاب والمبيمون
 .(0)سيبلف ابف  -299

 حديثا الطبقات في سعد ابف لو وأورد كوفي، أنو والذىبي األثير وابف سعد ابف ذكر
  .واحدا

 .(2)المحاربي شيخ أبي ابف  -311
     .واحدا حديثا سعد ابف لو وأورد كوفي، أنو األثير وابف سعد ابف ذكر

 .(3)الجحدمة  -310

  .حديثا لو وأورد الكوفييف، في سعد ابف ذكره
 .(4)العامري الضبابي الجوشف ذو  -312
  .داود أبو لو أخرج ،(5)أحاديث ثبلثة لو كوفي، أنو -حجر ابف إال- جميعا ذكروا

 .(6)الصمت بف خارجة عـ  -313
     .الكوفييف في مسمـ ذكره

 .(7)تغمب بني مف رجؿ  -314

                                                           

 .ٕٗٔ/ٕ لمذىبي والتجريد ،ٖٓٗ/ٙ الغابة أسدو  ،ٖٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .ٖٔٗ/ٙ الغابة أسدو  ،ٕٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)

 .ٖٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)

 أسػػػػدو  ،ٕٕ٘/ٖ االسػػػػتيعابو  مسػػػػمـ، وطبقػػػػات ،ٖٔٔ خميفػػػػة طبقػػػػاتو  ،ٖٓ/ٙ الكبػػػػرى الطبقػػػػات( ٗ)
 .ٕٗٔ/ٖ اإلصابةو  ،ٛٙٔ/ٔ لمذىبي والتجريد ،ٔٚٔ/ٕ الغابة

، البف الرواة الصحابة أسماء( ٘)  .مخطوطتاف مخمد، بف لبقي الصحابة أسماء في وجزء حـز

 .ٖٚٙ/ٙ الغابة أسدو  مسمـ، طبقات( ٙ)

 .ٜٖ/ٙ الكبرى الطبقات( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

   .حديثا لو وأورد الكوفييف، في سعد ابف ذكره

 .(0)مصرؼ بف طمحة جد  -315

 لو الكوفييف، في ومسمـ سعد ابف ذكره اليامي، حجير بف عمرو بف كعب ىو: يقاؿ
 .واحد حديث

  

                                                           

 .ٕٖ/ٕ لمذىبي والتجريد ،ٜٖ٘/ٙ الغابة أسدو  مسمـ، وطبقات ،ٜٖ/ٕ الكبرى الطبقات( ٔ)
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 الكوفة مدرسة

 

 الصحابيات
 .(0)األرت بف خباب بنت زينب  -316
  .اإلصابة في حديثا حجر ابف ليا أورد الكوفيات، في مسمـ ذكرىا

 .(2)الثقفية( معاوية بنت أو) ا عبد بنت زينب  -317

 لو أخرج ،(3)أحاديث ثمانية وليا الكوفيات، في مسمـ ذكرىا مسعود، بف ا عبد زوجة
    .    وغيرىـ الستة

 .(4)الفزارية( خرشة أخت) الحر بنت سبلمة  -318

 أحاديث، ثبلثة البر عبد ابف ليا أورد ،ةكوفي اأني حجر وابف البر عبد وابف مسمـ ذكر
   .ماجو وابف داود أبو ليا أخرج

 .(5)(حذيفة أخت) العبسية اليماف بنت فاطمة  -319

  .النسائي ليا وأخرج حديثيف، البر عبد ابف لو وأورد الكوفيات، في مسمـ ذكرىا

 .(6)الجينية صيفي بنت قتيمة  -301
  .النسائي أخرجو ،حديثا البر عبد ابف ليا وردأو  الكوفيات، في مسمـ ذكرىا

 .(7)(وسمـ عميو ا صمى النبي خادـ) مارية  -300
                                                           

 .ٕٓٛ/ٕٔ اإلصابةو  ،ٕٛٔ/ٚ الغابة أسدو  مسمـ، طبقات( ٔ)

 . ٕٚٛ،ٕٗٛ/ٕٔ اإلصابةو  ،ٖٗٔ/ٚ الغابة أسدو  ،ٜٕ/ٖٔ االستيعابو  مسمـ، طبقات( ٕ)

 . ٖٓٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٖ)

 .ٖٛٓ/ٕٔ اإلصابةو  ،ٗٗٔ/ٚ الغابة أسدو  ،ٜٖ/ٖٔ االستيعابو  مسمـ، طبقات( ٗ)

 .ٛٛ/ٖٔ اإلصابةو  ،ٖٖٕ/ٚ الغابة أسدو  ،ٕٖٔ/ٖٔ االستيعابو  مسمـ، طبقات( ٘)

 .ٜٗ/ٖٔ اإلصابةو  ،ٜٖٕ/ٚ الغابة أسدو  ،ٖٗٔ/ٖٔ االستيعابو  مسمـ، طبقات( ٙ)

 .ٕٚٔ/ٖٔ اإلصابةو  ،ٕٔٙ/ٚ الغابة أسدو  ،ٙ٘ٔ/ٖٔ االستيعابو  مسمـ، طبقات( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

   .(0)حديثاف ليا الكوفيات، في مسمـ ذكرىا 

 .(2)(ياسر أـ) األنصارية ياسر بنت يسيرة  -302
  .داود أبو أخرجو ،حديثا وغيره حجر ابف ليا وأورد الكوفيات، في مسمـ ذكرىا

  

                                                           

 .ٖٚٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٔ)

 .ٖٚٔ/ٖٔ اإلصابةو  ،ٜٕٙ/ٚ الغابة أسدو  ،ٗٛٔ/ٖٔ االستيعابو  مسمـ، طبقات( ٕ)
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 الكوفة مدرسة

 

 الكنى من الصحابيات
 .(0)(حصيف بف يحيى جدة) األحمسية الحصيف أـ  -303
 الستة ليا أخرج الوداع، حجة شيدت ،(2)أحاديث ثمانية ليا الكوفيات، في مسمـ ذكرىا
     .البخاري إال

 .(3)(سميـ أـ: وقيؿ) األحوص بف عمرو بنت سمماف أـ  -304

 .واحدا حديثا البر عبد ابف الي وأورد الكوفيات، في مسمـ ذكرىا

 .(4)(ليمى أبي زوجة) األنصارية ليمى أـ  -305
 ليا أخرج ،(5)أحاديث أربعة الي كوفية، أنيا حجر وابف البر عبد وابف مسمـ ذكر

    .األوسط في الطبراني
 .(6)األشجعية مسمـ أـ  -306
  .السكف ابف أخرجو ،واحد حديث ليا كوفية، أنيا جميعا ذكروا

 .(7)الحارث بف ا عبد بنت ورقة أـ  -307
 أبو ليا وأخرج اإلصابة، في حديثيف حجر ابف ليا أورد الكوفيات، في مسمـ ذكرىا
 .داود

                                                           

 .ٜٗٔ/ٖٔ اإلصابةو  ،ٖٛٔ/ٚ الغابة أسدو  ،ٕٚٓ/ٖٔ االستيعابو  مسمـ، طبقات( ٔ)

 . ٖٓٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٕ)

 .ٖٙٗ/ٚ الغابة أسدو  ،ٖٕٙ/ٖٔ االستيعابو  مسمـ، طبقات( ٖ)

 .ٕٕٛ/ٖٔ اإلصابةو  ،ٜٖٛ/ٚ الغابة أسدو  ،ٖٕٛ/ٖٔ االستيعابو  مسمـ، طبقات( ٗ)

 . ٖٖٚاألثر أىؿ فيـو تمقيح( ٘)

 .ٕٛٛ/ٖٔ اإلصابةو  ،ٜٖٗ/ٚ الغابة أسدو  ،ٕٛٛ/ٖٔ االستيعاب (ٙ)

 .ٖٗٓ/ٖٔ اإلصابةو  ،ٛٓٗ/ٚ الغابة أسدو  ،ٖٚٓ/ٖٔ االستيعابو  مسمـ، طبقات( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 

 الصحابةمن دخل الكوفة من 
  .(0)ىػٚٙاألحنؼ بف قيس التميمي، توفي في الكوفة سنة  -ٔ
 .(2)بسر بف أرطاة )أو ابف أبي أرطاة( -ٕ
  .(3) ىػٖٙعبد ا بف عباس، توفي سنة  -ٖ
 .(4) ىػٛٙعبد ا بف عمرو بف العاص، توفي سنة  -ٗ
 .(5) ىػٕ٘عمراف بف حصيف الخزاعي، توفي سنة  -٘
 .(6) ىػٓ٘ىػ، وقيؿ: حوالي ٖٗتوفي حوالي عمرو بف العاص،  -ٙ
محمد بف مسممة: وىو الذي بعثو عمر ليكشؼ عف سعد بف أبي وقاص بالكوفة  -ٚ

 .(7)ىػٙٗحيف بنى القصر، فدخؿ الكوفة وعاد مف فوره، توفي سنة 
معاوية بف أبي سفياف: دخؿ الكوفة عندما تنازؿ لو الحسف بف عمي بف أبي  -ٛ

 .(8)ىػٓٙفي سنة طالب عف الخبلفة، تو 
 .(0)سبلـ بف ا عبد بف يوسؼ -ٜ

                                                           

 فػػي مخطػػوط الصػػغاني، الحسػػف بػػف محمػػد بػػف لمحسػػف الصػػحابة وفيػػات بيػػاف فػػي السػػحابة دار( ٔ)
  .ٕصفحة تاريخ، ،ٔٗٓٔرقـ تحت العربية المخطوطات معيد

  .ٓٗٔ خميفة طبقات( ٕ)

   .ٕٙٔ خميفة طبقات( ٖ)

 .ٜٖٔ خميفة طبقات( ٗ)

 .ٓٗٔالمصدر السابؽ ( ٘)

 .ٜٖٔالمصدر السابؽ ( ٙ)

 .ٓٗٔالمصدر السابؽ ( ٚ)

 .ٜٖٔالمصدر السابؽ ( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 
  .(2)األنصاري أيوب أبو -ٓٔ 

   .(3)ىػٕ٘ أو ىػٔ٘ سنة توفي الثقفي، بكرة أبو -ٔٔ
  

                                                                                                                                                    

 .ٓٗٔالمصدر السابؽ ( ٔ)

 .ٓٗٔ خميفة طبقاتو  ،ٜٖٔ/ٔٔ االستيعاب( ٕ)

 .ٓٗٔ خميفة طبقات( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 

 الفصل الثاني

 يونحفاظ الكوفال
 

 وفيو ثالثة مباحث:
 المبحث األول: مشاىير حفاظ التابعين.

 المبحث الثاني: مشاىير حفاظ أتباع التابعين.
 المبحث الثالث: بقية حفاظ الكوفة.
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 الكوفة مدرسة

 

 تمييد

 ( من ىو الحافظ ؟0)
 بينيما، التفريؽ عمى المتأخروف ودرج ،(0)والحافظ المحدث بيف يفرقوف ال السمؼ كاف

 .المحدث مف درجة أعمى الحافظ أف عمى واتفقوا
 مما أكثر ورجاليا وطرقيا وعمميا األحاديث مف يعرؼ مف الحافظ أف كبلميـ ويفيد 

 .(2)منيا يجيمو
 وأصبحت الحديث، رجاؿ وكثر األحاديث طرؽ زادت الزمف تأخر كمما أنو ويبلحظ
 األحاديث طرؽ معرفة صعوبة ازدادت الزمف تأخر فكمما ولذلؾ نازلة، األسانيد

 .ورجاليا عمميا عرفةمو 
 .(3)الحافظ تحديد في اأثر  لمزمف بأف بعضيـ صرح فقد ذلؾلو 
 

 ( من ىو الكوفي ؟2)
 المبارؾ بف ا عبد قاؿ فقد معيف، مكاف إلى االنتساب جواز شرط في العمماء اختمؼ
 .(4)إلييا نسب سنيف أربع بمدة في أقاـ مف: وغيره
 اإلقامة ينوي وىو ببمدة أقاـ فمف الجميور، عميو ما وىذا ،(0)لذلؾ حد   ال: جمع وقاؿ
 .لذلؾ مدة تحديد دوف إلييا، االنتساب لو جاز ،فييا

                                                           

 .٘ٗ/ٔ تدريب الراوي( ٔ)

 . ٛٗ/ٔ السابؽ المصدر (ٕ)

 . ٜٗ-ٛٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 .٘ٓ٘/ٕ األفكار وتوضيح ،ٕٛٗاختصار عمـو الحديث و  ،ٖ٘ٛ/ٕ السابؽ المصدر( ٗ)
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 الكوفة مدرسة

 ثـ البصري ثـ الكوفي فبلف: فيقولوف أكثر، أو مدينتيف إلى الرجؿ ينسب فقد ولذلؾ
 الكوفييف الحفاظ في ذكرتُ  فقد ولذلؾ التراجـ، كتب في كثير وىذا وىكذا، البغدادي

لىو  إلييا نسب أو فقط إلييا نسب سواء الكوفة، إلى منيـ نسب مف كؿ  .غيرىا ا 
 أتيح أف ىي ذلؾ وفائدة والسيوطي، الذىبي فعؿ كما الطبقات، عمى الحفاظ رتبت( ٖ)

 لو يتسنى بحيث جيؿ، بعد وجيبل طبقة، بعد طبقة الكوفة حفاظ متابعة لمقارىء
 معرفة عميو وليسيؿ يريدىا، فترة أي في الحفاظ مف فييا كاف مف معرفة بسيولة

 وىبوطا صعودا الكوفة في الرواية سير حركة وليتابع والمتأخريف، منيـ المتقدميف
 القرف بداية مع الحديثي النشاط اضمحبلؿ بدء جمي بشكؿ يتضح كما وفتورا، ونشاطا
 .اليجري الرابع

 بجانب وذكرت المعجـ، حروؼ عمى ىـأسماء رتبت حافظ أي إلى الرجوع ولسيولة
 .فييا ذكر التي الصفحة رقـ اسـ كؿ
 التابعيف، أتباع مف عشرة وألشير التابعيف محدثي مف عشرة ألشير ترجمت( ٗ)

 وذلؾ الحفاظ، بقية قبؿ وجعمتيا منفصمة، وجعمتيا التفصيؿ، مف شيء فييا بتراجـ
 عمى تراجميـ في وركزت المدرسة، ىذه مشاىير عمى االطبلع أراد مف عمى متسييؿل

 .الحديثية النواحي
 ودرجتو تبلميذه، وبعض شيوخو، وبعض الحافظ، اسـ: التراجـ بقية في ذكرت( ٘)

 ترجمتو ومراجع بالحديث، عبلقة لو ما وبعض وفاتو، وسنة والتعديؿ، الجرح حيث مف
 .المزيد أراد لمف
 .وتراجميـ ذكرىـ سبؽ وقد لمصحابة األولى الطبقة ألف الثانية الطبقة مف بدات( ٙ)

  

                                                                                                                                                    

 . ٘ٓ٘/ٕ األفكار توضيح( ٔ)
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 الكوفة مدرسة

 

 مشاىير حفاظ التابعين: المبحث األول

 : (ٔ)عمقمة بن قيس -0
 وعـ النخعى، إبراىيـ خاؿ) شبؿ أبو الكوفى، النخعى ا عبد بف قيس بف عمقمة
 (.النخعي يزيد بف األسود

 .وسمـ عميو ا صمى النبى حياة فى ولد
 وأبي وسمماف، وحذيفة، الدرداء، وأبى مسعود، وابف وعمى، وعثماف، عمر،: عف روى

 .وغيرىـ مسعود،
براىيـ النخعى، سويد بف إبراىيـ: عنو وروى  .وغيرىـ والشعبى، النخعى، يزيد بف وا 
 .وغيرىـ الستة لو أخرج عابد، فقيو ثبت ثقة وىو
 .أصحابو أنبؿ مف وكاف بو وتفقو مسعود ابف عمى القرآف جود

 .ويعممو يقرؤه وعمقمة إال شيئا أعمـ وال شيئا أقرأ ما: مسعود ابف قاؿ
 .وفضمو وسمتو ودلو ىديو في مسعود ابف يشبو وكاف
 وتأتي الصحابة تدع كنت لماذا: بعضيـ ئؿس وقد متوافروف، والصحابة يفتي وكاف

 يسألوف وىـ وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ أصحاب مف ناسا أدركت: قاؿ عمقمة،
 .ويستفتونو عمقمة
 فإف العمـ تذاكروا: يقوؿ وكاف. ورقة في أقرأه فكأنما شاب وأنا حفظت ما: عمقمة قاؿ

 .ذكره حياتو

                                                           

 تػػػذكرة الحفػػػاظو  ،ٜٕٙ/ٕٔ تػػػاريخ بغػػػدادو  ،ٕٕ٘/ٕ والتػػػاريخ والمعرفػػػة ،ٚ٘/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات (ٔ)
 .ٕٔ طبقات الحفاظ و  ،ٕٙٚ/ٚتيذيب التيذيبو  ،ٛٗ/ٔ
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 الكوفة مدرسة

 يوازي وكاف عنده، بذلؾ بأس فبل يمحوىا ثـ الشخص يكتب أف إال الكتابة يكره كاف
 أبي فداؾ اقرأ: مسعود ابف لو فيقوؿ بالقرآف، الصوت حسف وكاف. القضاء في شريحا
 فأمرتو األمير عمى دخمت لو: لو قيؿ ورعا، وكاف. سبع في القرآف يقرأ وكاف وأمي،
 .منو أكثر ديني مف أصابوا إال شيئا دنياىـ مف أصيب لف: فقاؿ بخير،
 .تعالى ا رحمو( ىػٕٙ) سنة بالكوفة مات.  عمي مع صفيف شيد

 

 (:0جدع اليمداني)مسروق بن األ -2
 الكرار البطؿ ختأ ابف ىو ومسروؽ زمانو، في اليمف ىؿأ فارس بوهأ كاف عائشة أبو 

 . كرب معدي بف عمرو

 كعب، بف وأبي مسعود، وابف ومعاذ، وعمى، وعثماف، وعمر، بكر، أبي عف روى
 . وغيرىـ عمير، بف وعبيد وعائشة، ،وعمر  بف ا وعبد وخباب،
 .غيرىـو  اسحاؽ، وأبو الضحى، وأبو والشعبي، النخعي، براىيـإ: وعنو
 .الستة الكتب أصحاب لو أخرج وقد ثقة، حافظا محدثا كاف
 .مسعود بف ا عبد أصحاب مف أحدا مسروؽ عمى قد ـأُ  ما: المديني ابف قاؿ
 .عمقمة بعد أحدا عميو يفضؿ ال عيينة بف سفياف وكاف
 كاف: الشعبي قاؿ فقييا، وكاف. منو لمعمـ أطمب كاف أحدا عممت ما: الشعبي قاؿ
 . شريح إلى يحتاج ال مسروؽ وكاف يستشيره، شريح وكاف شريح، مف بالفتوى أعمـ
 أخوة وثبلثة ىو القادسية شيد مجاىدا وكاف شيئا، القضاء عمى يأخذ وال قاضيا وكاف
 .(2)آمة وأصابتو يده، فشمت مسروؽ وجرح بالقادسية، يؤمئذ فقتموا لو،

                                                           

تيػػػػػػػػذيب و  ،ٜٗ/ٔ تػػػػػػػػذكرة الحفػػػػػػػػاظو  ،ٓٙ٘/ٕ والتػػػػػػػػاريخ والمعرفػػػػػػػػة ،ٓ٘/ٙ الكبػػػػػػػػرى الطبقػػػػػػػػات (ٔ)
 .ٗٔطبقات الحفاظ و  ،ٜٓٔ/ٓٔالتيذيب

 .رأسو في عميؽ جرح( ٕ)
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 الكوفة مدرسة

 ألفا بثبلثيف أسيد بف خالد لو بعث ورعا، وكاف. قدماه توـرت حتى يصمي عابدا وكاف
 .فييا يشارؾ فمـ اعتزليا المسمميف بيف الفتنة حدثت ولما يقبميا، أف فأبى
 .تعالى ا رحمو( ىػٖٙ) سنة بواسط توفي

 

 :(ٔ) َعبيدة بن عمرو السمماني المرادي -3
 .وسمـ عميو ا صمى النبي يمؽ لـ ولكنو باليمف، مكة فتح زمف أسمـ

 .وغيرىـ مسعود، وابف ، يعمو  ،عمر عف: عف روى
براىيـ والشعبي، سيريف، ابف: عنو روى  بف ا وعبد السبيعي، إسحاؽ وأبو النخعي، وا 

 .وغيرىـ سممة،
 .الستة الكتب أصحاب لو أخرج ثبت ثقة وىو
 عبد أصحاب أحد عبيدة: العجمي وقاؿ. القضاء في شريحا يوازي كاف: الشعبي قاؿ
 الكوفة أىؿ يا: طالب أبي بف عمي وقاؿ. الناس ويفتوف وفؤ يقر  الذيف مسعود بف ا

 ابف وقاؿ .- األزمع بف الحارث يعني - واليمداني السمماني، مثؿ تكونوا أف أتعجزوف
 . عبيدة مف توقيا أشد رجبل رأيت ما: سيريف
: وقاؿ فمحاىا موتو عند بكتبو عبيدة دعا. أعورا وكاف قومو، عريؼ عبيدة وكاف
( ىػٕٚ) سنة عبيدة توفي. موضعيا غير في فيضعونيا بعدي، أحد يمييا أف أخشى
 .تعالى ا رحمو

 
 

                                                           

تيػػػػػػػػػػذيب و  ،ٓ٘/ٔ تػػػػػػػػػػذكرة الحفػػػػػػػػػػاظو  ،ٚٔٔ/ٔٔ تػػػػػػػػػػاريخ بغػػػػػػػػػػدادو  ،ٕٙ/ٙ الكبػػػػػػػػػػرى الطبقػػػػػػػػػػات (ٔ)
 .ٗٔ طبقات الحفاظ و  ،ٗٛ/ٚالتيذيب
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 الكوفة مدرسة

 :(ٔ)األسود بن يزيد بن قيس النخعي -4
 .عمقمة عالميا أخي وابف الكوفة، عالـ عمرو، أبو

 وببلؿ، وحذيفة، ومعاذ، مسعود، وابف وعمي، وعثماف، وعمر، بكر، أبي عف روى
 .وغيرىـ وعائشة، موسى، وأبي وسمماف،

 .وغيرىما السبيعي إسحاؽ وأبو النخعي، إبراىيـ: وعنو
 مف عمي أكـر رجؿ بالعراؽ ما: عائشة قالت الستة، لو أخرج فقييا، مكثرا، ثقة، كاف

 .األسود
 يجمع لـ وعمرة حجة ثمانيف سافر أنو روي كبير، أمر عمى والحج العبادة مف كاف

 .ركعة مائة يوـ كؿ يصمي كاف أنو وروي بينيما،
 .الحر مف لسانو يسود حتى الحر الشديد اليوـ في ويصوـ الدىر، يصوـ وكاف
 حضرت إذا وكاف الراحة، لو أريد إنما: قاؿ الجسد؟ ىذا تعذب لـ: عمقمة لو قاؿ

 .ينتظر ولـ كاف حاؿ أي عمى ونزؿ حجر عمى ولو بعيره أناخ الصبلة
 . تعالى ا رحمو(. ىػ٘ٚ) سنة توفي

  

 :(ٕ)إبراىيم بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمران -5
 ا، عبد بف وجابر عمرو، بف ا وعبد عباس، وابف عمر، بف ا عبد: عف روى

 .الصحابة مف وغيرىـ ىريرة، وأبي بشير، بف والنعماف

                                                           

تيػػػػػػػػذيب و  ،ٓ٘/ٔ تػػػػػػػػذكرة الحفػػػػػػػػاظو  ،ٜ٘٘/ٕ والتػػػػػػػػاريخ والمعرفػػػػػػػػة ،ٙٗ/ٙ الكبػػػػػػػػرى الطبقػػػػػػػػات( ٔ)
 .٘ٔ طبقات الحفاظ و  ،ٕٖٗ/ٔالتيذيب

تيػػػػػػػذيب و  ،ٖٚ/ٔ تػػػػػػػذكرة الحفػػػػػػػاظو  ،ٗٓٙ/ٕ والتػػػػػػػاريخ والمعرفػػػػػػػة ،ٛٛٔ/ٙ الكبػػػػػػػرى الطبقػػػػػػػات( ٕ)
 .ٜٕ طبقات الحفاظ و  ،ٚٚٔ/ٔالتيذيب
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 الكوفة مدرسة

 سميماف، أبي بف حماد وعنو ،التابعيف مف وطائفة واألسود، ومسروؽ، عمقمة،: وعف
 .وغيرىـ واألعمش، عتيبة، بف والحكـ حرب، بف وسماؾ

 إلى يجمس وال الشيرة، يتوقى وكاف الحديث، في صيرفيا إبراىيـ كاف: األعمش قاؿ
 مات لما: الشعبي وقاؿ .فيو زادني إال قط حديثا إلبراىيـ ذكرت ما: وقاؿ. اإلسطوانة
 . بغيرىا وال بالشاـ وال بالبصرة وال بالكوفة ال مثمو بعده خمؼ ما إبراىيـ
 .؟إبراىيـ وفيكـ تستفتوني: جبير بف سعيد وقاؿ
براىيـ الشعبي كاف  فإذا الحديث، فيتذاكروف المسجد في يجتمعوف الضحى وأبو وا 

 .(0)بأبصارىـ إبراىيـ رموا رواية فيو عندىـ ليس شيء جاءىـ
 . بالمعاني يحدث إبراىيـ كاف: عوف ابف وقاؿ. قط شيئا كتبت ما: إبراىيـ وقاؿ
 ولكف بمى،: قاؿ فحدثنا؟ وسمـ عميو ا صمى النبي عف حديث بمغؾ أما: لو قيؿ
 .عمي أىوف ذلؾ أجد ،األسود وقاؿ عمقمة، وقاؿ ا، عبد وقاؿ عمر، قاؿ: أقوؿ
 وكاف مريض، كأنو ساعة فيبقى يأتينا ثـ يصمي إبراىيـ رأيت ربما: األعمش قاؿ

 ابف مع يخرج ولـ يسأؿ، أف إال العمـ في يتكمـ ال وكاف. يوما ويفطر يوما يصوـ
 .الفرح مف وبكى سجد الحجاج بموت شربُ  ولما األشعث،

 .وغيرىـ الستة لو أخرج كثيرا، يرسؿ ثقة وىو
 ٜٗ عمره وكاف الممؾ، عبد بف الوليد خبلفة في( ىػٜٙ: وقيؿ( )ىػٜ٘) سنة توفي
 .تعالى ا رحمو سنة،
 
 
 
 

                                                           

 .مخطوط ب، ٓٓٔ التاريخ والعمؿ( ٔ)
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 الكوفة مدرسة

 :(ٔ)سعيد بن جبير -6
 بشير، بف والنعماف وجابر، عمرو، بف ا وعبد عباس، وابف عمر، ابف: عف روى 

 . وغيرىـ مغفؿ بف ا وعبد حاتـ، بف وعدي ىريرة، وأبي

 .وغيرىـ بشر، بوأو  السائب، بف وعطاء عمش،األ: وعنو 
 .العمماء جيبذ لو يقاؿ كاف

 ،بذلؾ عباس ابف يشعر أف غير مف عمي لما عباس ابف عف يكتب وكاف 
 .الحديث كتابة يكره كاف عباس ابف ألف

 وكتبت أمؤلىا، حتى صحيفتي في فكتبت عباس ابف أتيت ربما: سعيد وقاؿ 
 .شيء عف أحد يسألو ال أرجع، حتى شيئا أكتب فمـ أتيتو وربما كفي، في
 .كثيرا حديثا عني حفظت قد فإنؾ عني تحدث كيؼ انظر: عباس ابف لو قاؿ

 وكاف سعيدا؟ فيكـ أليس: يقوؿ وسألوه الكوفة أىؿ حج إذا عباس ابف وكاف 
. وبينو بيني الفيصؿ كانت بيا عمـ لو: وقاؿ يخفييا، صحيفة مف عمر ابف يسأؿ
 فأسألو عمر ابف ألقى حتى عندي كتبتو بالكوفة شيء في اختمفنا إذا كنا: سعيد وقاؿ
 .عنو
 .وغيرىـ الستة لو أخرج ثبت، ثقة وىو. العصر وبعد الفجر بعد يوـ كؿ يحد ث وكاف

 :عبادتو
 ُتْرَجُعوفَ  َيْوما َوات ُقوا ﴿: تعالى ا قوؿ يردد وُسِمع ،عمش حتى بالميؿ يبكي كاف فقد
. ليمتيف كؿ في القرآف يختـ وكاف. مرة وعشريف بضعا [ٕٔٛ: البقرة] ﴾ الم وِ  ِإَلى ِفيوِ 

 .عنده غتابي أحدا يدع ال وكاف

                                                           

تيػػػػػػػػػذيب و  ،ٙٚ/ٔ تػػػػػػػػػذكرة الحفػػػػػػػػػاظو  ،ٕٕٚ/ٗ األوليػػػػػػػػػاء وحميػػػػػػػػػة ،ٛٚٔ/ٙ الكبػػػػػػػػػرى الطبقػػػػػػػػػات( ٔ)
 . ٖٔ طبقات الحفاظ و  ،ٔٔ/ٗالتيذيب
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 الكوفة مدرسة

 :وفاتو
 أمر الحجاج بو ظفر ولما الجماجـ، دير وشيد األشعث، ابف ثورة في سعيد اشترؾ
 ولو ىػ،ٜ٘ سنة شعباف في الحجاج قتمو ثـ فصمى، ركعتيف، يصمي أف فطمب بقتمو،
 .األشير عمى سنة ٜٗ
 بقميؿ، ذلؾ بعد الحجاج فمات بعدي، أحد عمى تسمطو ال الميـ: فقاؿ قتمو عند ودعا
 .بعده أحدا يقتؿ ولـ

 

 :(ٔ)الشعبي -7
 .شعبيف اسمو أجداده أحد إلى وينسب ،عمرو أبو اليمداني، شراحيؿ بف عامر: ىو

  بشير، بف والنعماف وجابر، عمرو، بف ا وعبد عباس، وابف عمر، ابف: عف روى
 حاتـ، بف وعدي وعائشة، ا، عبد بف وجرير حصيف، بف وعمراف ىريرة، وأبي

 بف والبراء حريث، بف وعمرو جندب، بف وسمرة قيس، بنت وفاطمة شعبة، بف والمغيرة
 .وغيرىـ األشعري، موسى وأبي قيس، بف واألشعث وأنس، أرقـ، بف وزيد عازب،
 .غيرىما كثيرو  حنيفة، وأبو األعمش،: وعنو
 . الخطاب بف عمر خبلفة في ولد
: يقوؿ وكاف. وغيرىـ الستة لو أخرج التابعيف، عبلمة متقنا، فقييا، حافظا، إماما، كاف
 وال حفظتو، إال قط بحديث رجؿ حدثني وال ىذا، يومي إلى بيضاء في سوداء كتبت ما

 .عالمػا بو لكاف أحد حفظو لو ما العمـ مف نسيت ولقد عمي، يعيده أف أحببت
 .وسمـ عميو ا صمى النبي صحابأ مف خمسمائة أدركت: وقاؿ

                                                           

 تػػذكرة الحفػػاظو  ،ٕٖٚ/ٕٔ بغػػداد وتػػاريخ ،ٕٜ٘/ٕ والتػػاريخ والمعرفػػة ،ٕٚٔ/ٙ الكبػػرى الطبقػػات (ٔ)
 .ٕٖ طبقات الحفاظ و  ،٘ٙ/٘تيذيب التيذيب و  ،ٜٚ/ٔ
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 الكوفة مدرسة

 في والثوري زمانو، في والشعبي زمانو، في عباس ابف: ثبلثة العمماء: عيينة ابف وقاؿ
 .زمانو
، شيدت: فقاؿ بالمغازي، يحدث الشعبي سمع وقد: عمر ابف قاؿ  ليا أحفظ يذاولَ  القـو

 .منى بيا وأعمـ
 .الشعبي مف أعمـ رأيت ما: مكحوؿ وقاؿ
 .متوافروف والصحابة ُيستفتى رأيتو فمقد الشعبي، الـز: المديني البف سيريف ابف وقاؿ
 مف والحجاز والبصرة الكوفة أىؿ بحديث أعمـ أحدا رأيت ما: األحوؿ عاصـ وقاؿ

 .الشعبي
 .منو بو أعمـ وأنا إال حديثا رجؿ مف سنة عشريف منذ سمعت ما: الشعبي وقاؿ
 ذلؾ وكاف أشير، عشرة أو أشير ثمانية عمر بف ا عبد مع بالمدينة أقمت: وقاؿ
 .شره مف خوفا المختار زمف
 الببلد، في والسير االعتماد، بنفي: قاؿ كمو؟ العمـ ىذا لؾ أيف مف: لمشعبي وقيؿ

 .الغراب كبكور وبكور الجماد، كصبر وصبر
 ليتني يا: يقوؿ وكاف أدري، ال: قاؿ يعرفو ال شيء عف سئؿ إذا عممو سعة عمى كاف
 .لي وال عمي   ال عممي مف نفمتأ

، ممؾ إلى رسوال مرواف بف الممؾ عبد بعثو  كتب ما تدرى شعبي يا: قاؿ رد فمما الرـو
، ممؾ إلي بو  فقاؿ رسولؾ؟ يستخمفوا لـ كيؼ دينؾ ألىؿ العجب: إلي كتب الرـو

 يغريني أف رادأ نماإ: الممؾ عبد فقاؿ. رآؾ وما نيرآ ألنو المؤمنيف أمير يا: الشعبي
 .ذاؾ الإ أردت ما: فقاؿ الروـ ممؾ ذلؾ فبمغ بقتمؾ،
 ما أمرى مف استقبمت ولو الحديث، مف اإلكثار األولوف الصالحوف كره: الشعبي قاؿ

 .الحديث ىؿأ عميو أجمع بما الإ حدثت ما استدبرت
 .صحيحا الإ يرسؿ يكاد ال صحيح، الشعبي مرسؿ: العجمي قاؿ
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 الكوفة مدرسة

 .ذلؾ جواز يرى ،بالمعاني بالحديث يحدث ممف وكاف
 ثـ الجماجـ، دير وقعة وشيد األشعث، ابف مع الحجاج عمى القراء مع خرج فيمف كاف

 سنة ةأفج توفي الكوفة، قضاء وولي الحجاج عنو وعفى زمانا، ذلؾ بعد اختفى
 .تعالى ا رحمو. أعمـ وا (ٖٓٔ) أو (ىػٗٓٔ) أو( ىػ٘ٓٔ)
  

 :(ٔ)أبو إسحاق السبيعي -8
 .األعبلـ أحد الحافظ اليمداني، ا عبد بف عمرو: ىو

 عازب، بف والبراء حاتـ، بف وعدي عمرو، بف ا وعبد أرقـ، بف زيد: عف روى
 .وغيرىـ األجدع، بف ومسروؽ
 . صحابيا ٖٛ مف وسمع شيخ، ثمثمائة عف حدث: ويقاؿ
 .وغيرىـ عيينة، وابف األحوص، وأبو والثوري، وشعبة، األعمش،: وعنو
 .الكثرة في الزىري يشبو ثقة: حاتـ أبو قاؿ
 إسحاؽ، وأبي وقتادة، الزىري،: أربعة عند الحديث وجدنا: الطيالسي داود أبو وقاؿ

 إسحاؽ وأبو باإلسناد، أعمميـ والزىري باالختبلؼ، أعمميـ قتادة فكاف. واألعمش
 واحد عند يكف ولـ ىذا، كؿ مف عمشاأل عند وكاف مسعود، وابف عمي بحديث أعمميـ

 .ألفيف ألفيف إال ىؤالء مف
 .غيره أحد عنيـ يرو لـ شيخا ثمانيف أو سبعيف عف وروى
 ال: قاؿ إسحاؽ، أبا يا مني خير أنت: الشعبي لو فقاؿ إسحاؽ، وأبو الشعبي اجتمع
 .مني وأسف مني، خير أنت بؿ منؾ، بخير أنا ما وا

                                                           

تيػػػػػػذيب و  ،ٗٔٔ/ٔ الحفػػػػػػاظ وتػػػػػػذكرة ،ٕٔٙ/ٕ والتػػػػػػاريخ والمعرفػػػػػػة ،ٜٕٔ/ٙ الكبػػػػػػرى الطبقػػػػػػات( ٔ)
 .ٖٗ طبقات الحفاظ و  ،ٖٙ/ٛالتيذيب
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 الكوفة مدرسة

 .متبتبل قواما صواما وكاف ثبلث، كؿ في ويختـ عابدا، اسحاؽ أبو كاف
 .وؿاأل الضرب بو ذكرت إسحاؽ أبا رأيت إذا كنت: مغيرة قاؿ
 واإلثنيف الشير، مف أياـ ثبلثة إال أصوـ وما وضعفت، كبرت قد: إسحاؽ أبو وقاؿ

 .الحـر وشيور والخميس،
 .وغيرىـ الستة لو وأخرج يدلس، ،ثقة وكاف
. عاـ المائة يقارب عمره وكاف ،(ىػٜٕٔ: وقيؿ( )ىػٕٛٔ: وقيؿ) (ىػٕٚٔ) سنة توفي
 .تعالى ا رحمو

 

 :(ٔ)األعمش -9
 .محمد أبو موالىـ الكاىمى األسدي ميراف بف سميماف: ىو

براىيـ حبيش، بف وزر وعكرمة، أوفى، أبي ابفو  أنس، :عف روى  .وغيرىـ النخعي، وا 
 .وغيرىـ نعيـ، وأبو ووكيع، وزائدة، والسفياناف، شعبة،: وعنو
 وأعمميـ لمحديث، وأحفظيـ ا، لكتاب اقرأىـ األعمش كاف: عيينة ابف قاؿ

 .(2)بالفرائض
 .صدقو مف المصحؼ يسمى األعمش كاف: الفبلس وقاؿ
 .اإلسبلـ مةعبل   األعمش: القطاف يحيى وقاؿ
 إف: راشد بف إسحاؽ لو فقاؿ عمميـ، ضعؼ العراؽ أىؿ ذكر إذا الزىري وكاف

 آالالؼ أربعة: الزىري فقاؿ حديث، آالالؼ أربعة يروي أسد لبني مولى بالكوفة

                                                           

 الحفػػػػػاظ وتػػػػػذكرة ،ٖ/ٜ بغػػػػػداد وتػػػػػاريخ ،ٖٗٙ/ٕ والتػػػػػاريخ والمعرفػػػػػة ،ٖٕٛ/ٙ الكبػػػػػرى الطبقػػػػػات( ٔ)
 .ٚٙ طبقات الحفاظ و  ،ٕٕٚ/ٗ التيذيبتيذيب و  ،ٗ٘ٔ/ٔ

 .مخطوط ب، ٓٙ التاريخ والعمؿ (ٕ)
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 الكوفة مدرسة

 فأتيتو: قاؿ بو، فجيء: قاؿ عممو، ببعض جئتؾ شئت إف نعـ،: قمت: قاؿ! حديث؟
 أحدا أرى كنت وما لعمـ، ىذا إف وا: قاؿ ثـ فيو، رالتغي وأعرؼ يقرأ فجعؿ: قاؿ بو،
 .ىذا يعمـ
 . منو أعبد األعمش خم ؼ ما: الحربي قاؿ حتى عابدا األعمش وكاف
 .األولى التكبيرة تفتو لـ سنة سبعيف مف قريبا األعمش بقى: وكيع وقاؿ
 .الصالح والعمؿ النافع العمـ في رأسا كاف الثقة، الحافظ سبلـ،اإل شيخ: الذىبي وقاؿ
 .وغيرىـ الستة لو أخرج يدلس، حافظا ثقة األعمش كاف
 .سنة( ٚٛ) ولو( ىػٛٗٔ) سنة ا رحمو توفي

 

 :(ٔ)منصور بن المعتمر -01
 .األعبلـ أحد الحجة، الحافظ، اإلماـ، السممي، عتاب، أبو

براىيـ، حراش، بف وربعي وائؿ، أبي: عف روى  والشعبي، ومجاىد، جبير، بف وسعيد وا 
 .وغيرىـ
 .كثير وخمؽ عياض، بف وفضيؿ وشريؾ، وشيباف، والسفياناف، شعبة،: وعنو
 .قط حديثا كتبت ما: قاؿ شعبة عنو حكى
 .منصور مف أحفظ أحد بالكوفة يكف لـ: ميدي ابف وقاؿ
 .عاليا رفيعا الحديث، كثير مأمونا ثقة كاف: الطبقات في سعد ابف قاؿو 

                                                           

 الحفػػػاظ وتػػػذكرة ،ٓٗ/٘ األوليػػػاء وحميػػػة ،ٖٚٙ/ٕ والتػػػاريخ والمعرفػػػة ،ٖٕ٘/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٔ)
 . ٜ٘ طبقات الحفاظ و  ،ٕٖٔ/ٓٔتيذيب التيذيب و  ،ٕٗٔ/ٔ
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 الكوفة مدرسة

 يوسؼ أخذه. كمو الميؿ يبكى وكاف ليميا، وقاـ سنة، أربعيف منصور صاـ: زائدة وقاؿ
 عمى فأصر ليقيده، بالقيد فجاء فامتنع، الكوفة قضاء ليوليو العراؽ أمير عمر بف

 .عنو خمى ثـ موقفو،
 صالح، أحد، فيو يختمؼ ال منصورا فوجدت الكوفة، أىؿ أتيت: البجمي أحمد قاؿ

 .البكاء مف عمش قد وكاف قميؿ، تشيع فيو متعبد،
 .الساعة يموت لقمت يصمى منصورا رأيت لو: الثوري قاؿو 

 .وغيرىـ الستة لو أخرج ثبتا، ثقة -ا رحمو- كاف
 .تعالى ا رحمو( ىػٕٖٔ) سنة توفي
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 الكوفة مدرسة

 

 مشاىير حفاظ أتباع التابعين: المبحث الثاني

 :(ٔ) أبو حنيفة  -0
 . العراؽ فقيو موالىـ، التيمي زوطا بف ثابت بف النعماف: ىو

 .عنو يرو ولـ الكوفة، عمييـ قدـ لما مرة غير مالؾ بف نسأ رأى
 ابف وسممة ثابت، بف وعدي األعرج، ىرمز بف الرحمف وعبد ونافع، عطاء،: عف روى

 . كثير وخمؽ دينار، بف وعمرو إسحاؽ، وأبي وقتادة، كييؿ،
 وعبد عاصـ، وأبو الصمت، بف وسعد ىاروف، بف ويزيد الجراح، بف وكيع: عنو وروى
 .غيرىـ وكثير نعيـ، وأبو موسى، بف ا وعبيد الرزاؽ،

 فعمؿ التجارة، في تعمؿ كانت أسرة مف وىو فييا، حياتو أكثر وعاش الكوفة، في نشأ
 وتمقى السبعة، القراء أحد عاصـ اإلماـ عف القراءة فأخذ العمـ، إلى اتجو ثـ فييا،
 لست منفيا كاف حينما مكة، في عباس ابف تبلميذ عف وعمومو الكريـ القرآف تفسير
 .والكوفة مكة في -أيضا- ذكرناىـ عمف الحديث وتمقى سنوات،

 سنة، عشرة ثماني نحو الزمو فقد سميماف، أبي بف حماد عف أخذه فقد الفقو وأما
 .ومكة الكوفة فقياء مف غيره عف وكذلؾ
: رجبل فوثبلثو  ستة كثيرا الزموه الذيف أف إال يحصى، ال عدد يديو عمى تتممذ ولقد
 يوسؼ أبو: واثناف لمفتوى يصمحوف وستة لمقضاء، يصمحوف وعشروف ثمانية منيـ
 .الفتوى وأرباب -القضاة لتأديب يصمحاف- وزفر

                                                           

 وتػػػذكرة ،ٚٓٔ/ٓٔ والنيايػػػة البدايػػػة ،ٕٗٗ-ٖٕٖ/ٖٔ بغػػػداد وتػػػاريخ ،ٕٙ٘/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات (ٔ)
 لمكاسػػاني الصػػنائع وبػػدائع ،ٖٚطبقػػات الحفػػاظ و  ،ٜٗٗ/ٓٔتيػػذيب التيػػذيب و  ،ٛٙٔ/ٔ الحفػػاظ

 . ٖ٘ لمكوثري وحديثيـ العراؽ أىؿ وفقو ،ٛ٘/ٔ
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 الكوفة مدرسة

 (.والمتعمـ العالـ) تسمى رسالة حنيفة ألبي وتنسب
 الفكر، عميؽ وكاف شتموه، لو حتى لمعارضيو الصدر واسع ا رحمو حنيفة أبو كاف
 حاضر وكاف الحؽ، طمب في مخمصا وكاف. األحكاـ عمؿ ومعرفة القياس في بارعا

 وكاف. ووقار ىيبة ذا الشخصية، قوي وكاف الكثيرة، مناقشاتو مف ذلؾ يظير البديية،
 كاف حتى ،بثيابو يعنى وكاف. يده كسب مف ويأكؿ يتجر بؿ السمطاف، جوائز يقبؿ ال
 . التعطر كثير الييئة، حسف وكاف دينارا، بثبلثيف كساء لو

 .الرفض عمى أصر لكنو وضرب، وسجف القضاء، عمى أجبر
 فقاؿ تعرؽ؟ أراؾ: الميث لو فقاؿ -مالؾ عرؽ حتى حنيفة أبا ناقش وقد- مالؾ قاؿ
 . مصري يا فقيو نوإ حنيفة أبي مع عرقت: مالؾ
 .الناس أفقو حنيفة أبو: المبارؾ ابف وقاؿ
 .حنيفة أبي عمى عياؿ الفقو في الناس: الشافعي وقاؿ
 .إماما كاف: داود أبو وقاؿ
 سماعو وقت مف يحفظو كاف إذا إال الحديث رواية لمراوي زييج ال حنيفة أبو وكاف
 .روايتو قمت ولذلؾ و،ئأدا وقت إلى
 وألفيف لحماد، ألفيف ،حديث آالؼ أربعة يروي حنيفة أبو كاف: زياد بف الحسف وقاؿ
 .المشيخة لسائر
 .مسندا وعشروف واحد: وقيؿ. مسندا عشر تسعة الحديث في ولو
 القواعد عمى المبنية الدقيقة تفريعاتو كثرة ذلؾ في براعتو عمى فيدؿ المغة في وأما

 الدقيقة وئأرا شرح في كتبا جني وابف والسيرافي، الفارسي، عمي أبو ألؼ حتى المغوية،
 .العربية أسرار في صاحبيا بتغمغؿ منيـ إقرارا( الكبير الجامع) في يمافاأل في

 .تعالى ا رحمو سنة، سبعيف ابف وىو( ىػٓ٘ٔ) سنة حنيفة أبو توفي
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 الكوفة مدرسة

 :(ٔ)مسعر بن كدام  -2
 . األعبلـ أحد الحافظ، سممة، أبو

 .وغيرىـ مرة، بف وعمرو وقتادة، عتيبة، بف والحكـ ثابت، بف عدي: عن روى
 نعيـ، وأبو آدـ، بف ويحيى بشر، بف ومحمد القطاف، ويحيى عيينة، بف سفياف: وعنو
 .وغيرىـ يحيى، بف وخبلد
 .عشرة سوى فكتبتيا حديث، ألؼ نحو مسعر عند كاف: بشر بف محمد قاؿ
 .مسعر مف أثبت رأيت ما: القطاف يحيى وقاؿ
 .ومسعر شعبة مثؿ الثقة: حنبؿ بف أحمد وقاؿ
 .غيره كيقيف مسعر شؾ: واألعمش وكيع وقاؿ
 .مسعرا عنو سألنا شيء في اختمفنا إذا كنا: الثوري وقاؿ
 .المصحؼ فإنو لمسعر، فالحكـ الثوري خالفو إذا: حاتـ أبو وقاؿ
 مصحفا يسمى وكاف البصرييف، عند عوف كابف الكوفييف عند ىو: األعمش وقاؿ
  .تقانوإل
 .يخدميا فكاف عابدة، ـأ لو كانت فقد قط، حديث في يرحؿ ولـ
 :المبارؾ ابف قاؿ
 كداـ بف مسعر حمقة فميأت   صالحا جميسا ممتمسا كاف مف
 األقواـ وعمية اؼػػػػػػػػػالعف أىؿ   وأىميػػا ارػػػػػػػػػػػػوالوق السكينة فييا
 كثرة مف عنز كركبة جبيتو وكانت. القرآف نصؼ يقرأ ىحت يناـ ال مسعر كاف

 .السجود
                                                           

 تيػػذيب التيػػذيبو  ،ٛٛٔ/ٔ تػػذكرة الحفػػاظو  ،ٛ٘ٙ والتػػاريخ والمعرفػػة ،ٖٕ٘/ٙ الطبقػػات الكبػػرى (ٔ)
 .ٔٛ طبقات الحفاظ و  ،ٖٔٔ/ٓٔ
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 الكوفة مدرسة

 .يستعبد لـ والبقؿ الخؿ عمى صبر مف: مسعر وقاؿ
 .وغيرىـ الستة لو أخرج ثبت، ثقة وىو
 ،صالح بف الحسف وال الثوري سفياف يشيده ولـ ،(ىػٕ٘ٔ: وقيؿ( )ىػ٘٘ٔ) سنة توفي
 .تعالى ا رحمو. إرجاء فيو كاف ألنو
  

 :(ٔ)سفيان الثوري  -3
 سيد االسبلـ، شيخ اإلماـ، ا، عبد أبو الثوري، مسروؽ بف سعيد بف سفياف: ىو 

 .الحفاظ

 . وغيرىـ  ثابت، أبى ابف وحبيب الحارث، بف وزبيد قيس، بف سودواأل أبيو،: عن روى
 .وغيرىـ نعيـ، وأبو والفريابي، ووكيع، وىب، وابف القطاف، ويحيى المبارؾ، ابف: وعنو
 .الحديث في المؤمنيف أمير الثوري سفياف: وجماعة معيف بف ويحيى شعبة قاؿ
 .سفياف مف أفضؿ فييـ ما شيخ ألؼو  مائة عف كتبت: المبارؾ ابف وقاؿ
 .مني أحفظ سفياف: يقوؿ الحجاج بف شعبة وكاف
 . نفسو مثؿ الثوري ير لـ: ورقاء وقاؿ
 .أحد قمبي في يتقدمو لـ: أحمد وقاؿ
 والكوفة، بالبصرة، حدث الثوري، تبديد األمصار في حديثو اإلسبلـ في أحد بدد وما

 وقد ،(0)غيره في بو يحدث ال بما بمد كؿ في يحدث وكاف والري، واليمف، والشاـ،
 .موتو بعد كتبو بدفف أوصى

                                                           

 ومقدمػػػة ،ٕ٘ٔ-٘٘/ٔ والتعػػػديؿ الجػػػرح ومقدمػػػة ،ٕٚ٘/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات فػػػي ترجمتػػػو انظػػػر( ٔ)
تيػذيب و  ،ٖٙ٘/ٙ األوليػاء وحميػة ،ٖٕٓ/ٔ تػذكرة الحفػاظو  ،ٔٙٔ/ٜ تاريخ بغدادو  ،ٖٖٔ الكامؿ
 .ٛٛ طبقات الحفاظ و  ،ٔٔٔ/ٗ التيذيب
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 الكوفة مدرسة

 .شيء كؿ في مالؾ فوؽ وىو منو، أحفظ رأيت ما: القطاف وقاؿ
 .سفياف مف أعمـ رضاأل وجو عمى أعمـ ال: المبارؾ ابف وقاؿ
 .سفياف إال والصحة والقبوؿ بالرضى األمة عميو تجتمع مف يبؽ لـ: األوزاعي وقاؿ
 .بحرا سفياف كاف: وكيع وقاؿ
 .ثوريكـ يشبو أحدا بالعراؽ رأيت ما(: المدني) ذئب أبي ابف وقاؿ
 .فخانني قط شيئا قمبي استودعت ما: الثوري وقاؿ
 منو عمي أخوؼ أنا عمؿ مف وما لي، وال عمي ال العمـ مف نجوت أني وددت: وقاؿ
 .- الحديث يعنى -

 أو وطرقو، أسانيده في التحري مف حقو يؤده لـ أنو يخشى أنو ذلؾ معنى أف ويظير
 العمؿ أو ميغو،بوت تأديتو في قصر أو معانيو، في والتفكر ؽمعالت في قصر يكوف أف
 .فيو النية إخبلص عدـ أو عميو، حجة فيكوف بو،
 حديثو يبمغ كاف. فيو النية صحت إذا الحديث طمب مف أفضؿ عمؿ مف ما: وقاؿ
 .ألفا ثبلثيف
 .الجوزي البف مجمد في اإلماـ ىذا ومناقب
 .تعالى ا رحمو. سنة وستيف أربع عف( ىػٔٙٔ) سنة توفي

 

 :(ٕ)شريك بن عبد اهلل -4
 .عبلـاأل أحد القاضي، ا، عبد أبو عي،النخَ  :ىو 

                                                                                                                                                    

 . ٕٓٙالمحدث الفاصؿ ( ٔ)

 طبقػات الحفػاظ و  ،ٖٖٖ/ٗ تيػذيب التيػذيبو  ،ٕٖٕ/ٔ تػذكرة الحفػاظو  ،ٕٗٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
ٜٛ . 
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 الكوفة مدرسة

 وأبي كييؿ، بف وسممة راشد، أبي بف وجامع شداد، بف جامع صخرة أبي: عن روى
 . وغيرىـ ، اسحاؽ
 حجر، بف وعمي ،-شيوخو مف وىما- إسحاؽ بف ومحمد تغمب، بف أباف: وعنو

سحاؽ  .وخبلئؽ السري، بف وىناد شيبة، أبي بف بكر وأبو إسرائيؿ، أبي بف وا 
 .حديث آالؼ تسعة عنو أخذ أنو األزرؽ إسحاؽ ذكر
 .سفياف مف بمده ىؿأ بحديث أعمـ ىو: المبارؾ ابف وقاؿ
 .بأس بو ليس: النسائي وقاؿ
 .شريؾ مف عممو في أورع قط أحدا رأيت ما: يونس بف عيسى وقاؿ
 .الحفظ سيئ شريؾ كاف: الجوزجاني إسحاؽ أبو وقاؿ
 في ليس لكنو مكثرا ومحدثا، فقييا، إماما، الحديث حسف شريؾ كاف بؿ: الذىبي قاؿ
 بف يحيى قاؿو . متابعة مسمـ لو وخرج البخاري، بو استشيد. زيد بف كحماد تقافاإل

 .ثقة ا عبد بف شريؾ: معيف
 .كثيرا يغمط وكاف الحديث كثير مأمونا ثقة كاف: الطبقات في سعد ابف وقاؿ
 السنف وأصحاب متابعة، مسمـ لو أخرج كثيرا، يخطىء صدوؽ،: حجر ابف وقاؿ

 .األربعة
 .تعالى ا رحمو. سنة( ٕٛ) وعمره( ىػٚٚٔ) سنة شريؾ مات

 

 :  (ٔ)زىير بن معاوية الجعفي -5
 . الحجة الحافظ، خيثمة، أبو

                                                           

 طبقػات الحفػاظ و  ،ٖٔ٘/ٖتيػذيب التيػذيب و  ،ٖٖٕ/ٔ تػذكرة الحفػاظو  ،ٕٕٙ/ٙ الكبرى الطبقات (ٔ)
ٜٛ  . 



 

 
 

-090- 
 

 الكوفة مدرسة

 الطويؿ، وحميد حرب، بف وسماؾ السبيعي، إسحاؽ وأبي قيس، بف األسود: عف روى
 . وطبقتيـ
 .وغيرىـ النفيمي، جعفر وأبو نعيـ، وأبو األشيب، موسى بف والحسف داود، أبو: وعنو
 .مثمو أحد بالكوفة فما معاوية بف بزىير عميؾ: عمـ لطالب عيينة ابف قاؿ
 .شعبة مثؿ عشريف مف عندي أحفظ زىير: حرب ابف شعيب وقاؿ
 .العمـ معادف مف زىير: حنبؿ بف أحمد وقاؿ
 .الحديث كثير مأمونا ثبتا ثقة كاف: سعد ابف وقاؿ
 .وغيرىـ الستة لو أخرج ثبت، ثقة: حجر ابف وقاؿ
 عاـ إلييا قدومو وكاف بيا، توفي حتى فنزليا الجزيرة إلى حياتو آخر في تحوؿ

 .تعالى ا رحمو(. ىػٕٚٔ) سنة وتوفي ،(ىػٗٙٔ)
 

 : (ٔ)أبو األحوص -6
 . الثقات حدأ الحافظ سميـ بف سبلـ: ىو

 اسحاؽ وأبي المعتمر، بف ومنصور حرب، بف وسماؾ عبلقة، بف زياد: عف روى
 . وغيرىـ السبيعي،

 السري، بف وىناد شيبة، أبي بف وعثماف شيبة، أبي بف بكر وأبو وقتيبة، مسدد،: وعنو
 . كثير وخمؽ
 . حمزة عمى القرآف قرأ فقد القراء مف كاف
 . متقف ثقة: معيف بف يحيى قاؿ

                                                           

 طبقات الحفػاظ و  ، ٕٕٛ/ٗ تيذيب التيذيبو  ،ٕٓ٘/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٗٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
ٔٓٙ  . 



 

 
 

-092- 
 

 الكوفة مدرسة

 . واتباع سنة صاحب: العجمي ا عبد بف أحمد وقاؿ
 .والفضؿ بالعبادة موصوفا وكاف. حديث آالؼ أربعة مف نحوا حديثو كاف
 . متقف ثقة وىو وغيرىـ، الستة لو أخرج
 .فيو صالحا الحديث كثير كاف: سعد ابف وقاؿ
 . تعالى ا رحمو(. ىػٜٚٔ) سنة توفي

   

 : (ٔ)سفيان بن عيينة -7
 . سبلـاإل شيخ الحافظ، العبلمة، محمد، أبو

 . صغره في العمـ وطمب( ىػٚٓٔ) سنة ولد
 وزيد قيس، بف واألسود السبيعي، سحاؽإ وأبي والزىري، دينار، بف عمرو: عف روى
 .وغيرىـ المعتمر، بف ومنصور دينار، بف ا وعبد أسمـ، بف

 ميدي، وابف المبارؾ، وابف شيوخو، مف وغيرىـ وشعبة، جريج، وابف األعمش،: وعنو
سحاؽ معيف، وابف حنبؿ، بف وأحمد والشافعي،  .يحصوف ال وخمؽ راىويو، بف وا 

 .القدر كبير العمـ، واسع حافظا، حجة، إماما، كاف
 .الحجاز عمـ لذىب وسفياف مالؾ لوال: الشافعي قاؿ
 كميا وجدتيا حديثا ثبلثيف سوى مالؾ عند كميا األحكاـ أحاديث وجدت: أيضا وقاؿ
 .حاديثأ ستة سوى عيينة ابف عند
 أحدا رأيت وما سفياف، في ما العمـ آلة مف فيو أحدا رأيت ما: أيضا الشافعي وقاؿ
 .منو الحديث لتفسير أحسف أحدا رأيت وما منو، الفتيا عف أكؼ

                                                           

 وحميػة ،٘٘-ٕٖ/ٔ والتعػديؿ الجػرح ومقدمػة ،ٕٕٙ/ٔ تػذكرة الحفػاظو  ،ٖٗٙ/٘ الكبرى الطبقات( ٔ)
 .  ٖٔٔ طبقات الحفاظ و  ،ٚٔٔ/ٗ تيذيب التيذيبو  ،ٗٚٔ/ٜ تاريخ بغدادو  ،ٕٓٚ/ٚ األولياء



 

 
 

-093- 
 

 الكوفة مدرسة

 .منو بالسنف أعمـ رأيت ما: حنبؿ بف أحمد وقاؿ
 .عيينة ابف مف أتقف الزىري أصحاب في ما: المديني ابف وقاؿ
 يكف ولـ ،آالؼ سبعة مف انحو  وحديثو الحديث، في ثبتا عيينة ابف كاف: العجمي قاؿو 
 .كتب لو

 .دينار بف عمرو في الناس أثبت ىو: معيف بف يحيى وقاؿ
 .الحجاز ىؿأ بحديث الناس عمـأ مف عيينة ابف كاف: ميدي ابف قاؿو 

 .وأمانتو لحفظو بو االحتجاج عمى العمماء اتفؽ
 في قادح غير التدليس مف النوع وىذا الثقات، عف إال يدلس ال ولكنو يدلس، وكاف

 .وغيرىـ الستة لو أخرج المحدث،
 .تعالى ا رحمو (.ىػٜٛٔ) سنة وتوفي حجة، سبعيف حج

 

 :(ٔ)أبو بكر بن عياش -8
 .محمد أو شعبة، أو كنيتو، أصحيا أقواؿ اسمو في

 .المقرئ الكوفي، اإلسبلـ، شيخ القدوة، اإلماـ وىو
 .وغيره الكسائي عف القراءة وأخذ ،عاصـ عمى مرات ثبلث القرآف عرض
 الممؾ وعبد السبيعي، إسحاؽ وأبي عاصـ، بف وعثماف السدي، إسماعيؿ: عف روى
 .وغيرىـ ، عمير بف
 . ىريرة بيأ عف حدثو حريث، بف عمرو مولى صالح شيوخو قدماء ومف

                                                           

 طبقػات الحفػاظ و  ،ٖٗ/ٕٔ تيػذيب التيػذيبو  ،ٕ٘ٙ/ٔ تػذكرة الحفػاظو  ،ٜٕٙ/ٙالكبرى  الطبقات (ٔ)
ٖٔٔ  . 



 

 
 

-094- 
 

 الكوفة مدرسة

 نمير، وابف كريب، وأبو حنبؿ، بف وأحمد الطيالسي، داود وأبو المبارؾ، ابف: وعنو
 .وخمؽ
 .عياش بف بكر أبي مف السنة إلى سرعأ أحدا رأيت ما: المبارؾ ابف قاؿ
 .ثقة: داود أبو وقاؿ
 .ااضطراب حديثو في أف إال خبار،باأل وعمـ فقو لو وكاف البارع، بالصبلح معروفا كاف
 كثير أنو إال والعمـ، بالحديث عارفا صدوقا ثقة، كاف: طبقاتو في سعد ابف وقاؿ
 .الغمط
 . األربعة السنف وأصحاب البخاري، لو أخرج اختمط، عابد، ثقة: حجر ابف وقاؿ
 .تعالى ا رحمو(. ىػٜٗٔ) سنة وتوفي

  

 :(ٔ)وكيع بن الجراح بن مميح -9
 .األعبلـ األئمة أحد العراؽ، محدث الثبت، الحافظ اإلماـ، سفياف، أبو

 . وغيرىـ واألوزاعي، وسفياف، جريج، وابف واألعمش، عروة، بف ىشاـ: عف روى
  شيبة، أبي وابنا معيف، بف ويحيى المديني، وابف وأحمد، تقدمو، مع المبارؾ ابف: وعنو
 .سواىـ وأمـ
 .الماؿ بيت عمى أبوه وكاف( ىػٜٕٔ) سنة ولد
 .زمانو في كاألوزاعي زمانو في وكيع: معيف ابف قاؿ
 .وكيع مف أحفظ وال لمعمـ أوعى رأيت ما: أحمد وقاؿ
 .الجراح ابف اليوـ( والبصرة الكوفة) المصريف رجؿ: المبارؾ ابف وقاؿ

                                                           

 ،ٙٙٗ/ٖٔ بغػػػدادتػػػاريخ و  ،ٕٖٕ-ٜٕٔ/ٔ والتعػػػديؿ الجػػػرح ومقدمػػػة ،ٕ٘ٚ/ٙ الطبقػػػات الكبػػػرى( ٔ)
 .  ٕٚٔ وطبقات الحفاظ  ،ٖٕٔ/ٔوتيذيب التيذيب  ،ٖٙٓ/ٔ وتذكرة الحفاظ



 

 
 

-095- 
 

 الكوفة مدرسة

 .سفياف مف أرجح شئتـ إف ىذا: حماد فقاؿ سفياف، راوية ىذا زيد بف حماد عند وقيؿ
 .مكانو وكيع جمس سفياف مات ولما
 .منو بالحديث أعمـ وال أفقو وكيع زماف في بالكوفة كاف ما: عمار ابف قاؿ
 بالفقو ويذاكر الحديث، يحفظ قط، وكيع مثؿ عينى رأت ما: حنبؿ بف أحمد قاؿ

 .أحد في يتكمـ وال واجتياد، ورع مع فيحسف،
 .فامتنع الكوفة قضاء يوليو أف الرشيد وأراد حنيفة، أبي بقوؿ يفتي وكاف
 .قط كتاب لوكيع رئي ما: داود أبو وقاؿ
 يصـو وكاف حجة، الحديث، كثير رفيعا، عالما، مأمونا، ثقة كاف: سعد ابف قاؿ

 .ليمة كؿ القرآف ويختـ الدىر،
 .وغيرىـ الستة لو أخرج حافظ، ثقة: حجر ابف وقاؿ
 .تعالى ا رحمو(. ىػٜٚٔ) سنة وتوفي

 

 : (ٔ)أبو نعيم  -01
 . عمرو واسمو والده، لقب ودكيف حماد، بف دكيف بف الفضؿ: ىو

 والحماديف، ومالؾ، والسفيانيف، حنيفة، وأبي زائدة، أبي بف وزكريا األعمش،: عف روى
 .وغيرىـ
سحاؽ معيف، بف ويحيى حنبؿ، بف أحمد: وعنو  والدارمي، والبخاري، راىوية، بف وا 
 .وغيرىـ زرعة، وأبو
 .عيينة ابف يزاحـ الحجة، موضع ثقة،: أحمد قاؿ

                                                           

، وتيػػذيب التيػػذيب ٕٖٚ/ٔ، وتػػذكرة الحفػػاظ ٖٙٗ/ٕٔ، وتػػاريخ بغػػداد ٜٕٚ/ٙالطبقػػات الكبػػرى  (ٔ)
 .ٜ٘ٔ طبقات الحفاظ، و ٕٓٚ/ٛ



 

 
 

-096- 
 

 الكوفة مدرسة

 .متقف حافظ ثقة: حاتـ أبو وقاؿ
 .األحاديث مف ألوفا حرب بف السبلـ عبد عف كتب
 يغيره، ال واحد لفظ عمى بالحديث ويأتي يحفظ مف المحدثيف مف أر لـ: حاتـ أبو وقاؿ
 .الثوري حديث في نعيـ وأبو قبيصة سوى
 .فقيرا كاف ألنو ،التحديث عمى أجرا الحديث عمى يأخذ نعيـ أبو كاف وقد
 .ذلؾ في أقواليـ عمى النقاد اعتمد الذيف والتعديؿ الجرح عمماء مف نعيـ أبو كاف وقد
 ما يدري كتب يوـ الحديث كتب عمف الشأف ىذا كتبيُ  أف ينبغي: نعيـ أبو وقاؿ
 .يحدث ما ويدري يحدث، يوـ يحدث عميو، مؤتمف صدوؽ، كتب،
 .سماع أنو عمى جميسو مف استفيمو ما الراوي يروي أف يعجبو ال وكاف
 رحمو(. ىػٕٛٔ) سنة وتوفي وغيرىـ، الستة لو أخرج ثبتا، ثقة ا رحمو نعيـ أبو كاف
 .تعالى ا

  



 

 
 

-097- 
 

 الكوفة مدرسة

 

 مرتبين عمى الطبقات بقية حفاظ الكوفة: المبحث الثالث
 

 الطبقة الثانية: كبار التابعين:
 (.ترجمتو سبقت) النخعي اهلل عبد بن قيس بن عمقمة  -1
 (. ترجمتو سبقت) اليمداني األجدع بن مسروق  -2

 (.ترجمتو سبقت) السمماني عمرو بن بيدةعَ   -3

 (.ترجمتو سبقت) النخعي يزيد بن األسود  -4

 :(0)الجعفي عوسجة بن عمقمة بن سويد  -5

 صمى النبي دفف مف األيدي نفضت حيف المدينة وقدـ بسنتيف، بعده أو الفيؿ عاـ ولد
 . وسمـ عميو ا

 . وغيرىـ كعب، بف وأبي مسعود، وابف ،وعمي وعمر، بكر، أبي: عف روى
 .وغيرىـ لبابة، أبي بف وعبدة والشعبي، كييؿ، بف وسممة النخعي، براىيـإ: وعنو
 (ىػٔٛ) سنة توفي الستة، لو أخرج قواـ، زاىد، إماـ، ثقة، التابعيف، كبار مف وىو
 .سنة ٕٛٔ وعمره( ىػٕٛ) وقيؿ

 :(2) األسدي حباشة بن حبيش بن زر  -6

 . الستة لو أخرج جميؿ، ثقة الحديث، كثير ،(0)مخضـر
                                                           

 طبقػػػات الحفػػػاظو  ،ٕٛٚ/ٗتيػػػذيب التيػػػذيب و  ،ٖ٘/ٔ تػػػذكرة الحفػػػاظو  ،٘ٗ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٔ)
ٔٚ. 

 طبقػػػات الحفػػػاظو  ،ٕٖٔ/ٖتيػػػذيب التيػػػذيب و  ،ٚ٘/ٔ تػػػذكرة الحفػػػاظو  ،ٔٚ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٕ)
ٜٔ. 



 

 
 

-098- 
 

 الكوفة مدرسة

 . وغيرىـ العباس،و  ،وأبي وحذيفة، مسعود، وابف وعمي، عمر،: عف روى
 . وغيرىـ النجود، أبي بف وعاصـ واألعمش، النخعي، إبراىيـ: وعنو
 وعمره(. ىػٕٛ) سنة توفي العربية، عف يسألو مسعود ابف كاف الناس، أعرب مف كاف
 .سنة( ٕٓٔ)
 :(2)الثوري خثيم بن الربيع  -7

 . وغيرىـ ودي،األ ميموف بف ووعمر  نصاري،األ أيوب وأبي مسعود، ابف: عف روى

براىيـ الشعبي،: وعنو  . وغيرىـ يساؼ، بف وىبلؿ النخعي، وا 
 .ألحبؾ وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ رآؾ لو: مسعود ابف لو قاؿ
ف تعرفو، النيار كضوء ضوء لو حديثا الحديث مف إف: قاؿ  لو حديثا الحديث مف وا 

 .تنكره الميؿ كظممة ظممة
، عابد ثقة  (.ىػٔٙ) سنة توفي داود، أبو إال الستة لو أخرج مخضـر
 :(3)األنصاري ليمى أبي بن الرحمن عبد  -8

 .وغيرىـ وسعد، ومعاذ، وحذيفة، ذر، وأبي مسعود، وابف وعمي، عثماف،: عف روى

 .وغيرىـ واألعمش، ومجاىد، عتيبة، بف والحكـ الشعبي،: وعنو
 .حديثو يستمعوف عازب بف البراء: منيـ الصحابة مف نفر فييا حمقة لو كانت
 .مذكراتو العمـ حياة: قاؿ
 (.ىػٖٛ) سنة معو وقتؿ األشعث ابف مع خرج

                                                                                                                                                    

 . ويمق ولـ  النبي عيد في أسمـ: مخضـر( ٔ)

 . ٕٕٗ/ٖتيذيب التيذيب و  ،ٚ٘/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٚٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)

 طبقػػػات الحفػػػاظو  ،ٕٓٙ/ٙتيػػػذيب التيػػػذيب و  ،ٛ٘/ٔ تػػػذكرة الحفػػػاظو  ،ٗٚ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٖ)
ٜٔ . 



 

 
 

-099- 
 

 الكوفة مدرسة

 .الستة لو أخرج ثقة،
  :(0)(حبيب بن اهلل عبد) السممي الرحمن عبد أبو  -9

 .وغيرىـ وخالد، وسعد، مسعود، وابف وعمي، عثماف،: عف روى

 .وغيرىـ السائب، بف وعطاء جبير، بف وسعيد النخعي، براىيـإ: وعنو
 .سنة أربعيف القرآف قرأأ الكوفة، مقرئ
 (.ىػٖٚ) سنة توفي وغيرىـ، الستة، لو أخرج ثبت، ثقة وىو
 :(2)القاضي الكندي قيس بن الحارث بن شريح  -11

 .وغيرىـ مسعود، وابف وعمي، عمر، عف: عف روى

براىيـ الشعبي،: وعنو  .وغيرىـ سيريف، بف ومحمد النخعي، وا 
 ٕٓٔ عاش والنسائي، البخاري لو أخرج ،ثقة وىو. مخضـر: وقيؿ. صحبة لو: قيؿ
 (. ىػٓٛ) سنة وتوفي سنة،
  :(3)المذحجي يزيد بن ىانئ بن شريح  -11

،  . وغيرىـ وعمي، وعمر، عائشة،: عف روى مخضـر

 .وغيرىـ ثابت، بيأ بف وحبيب مخيمرة، بف والقاسـ الشعبي،: وعنو
 (.ىػٛٚ) سنة وتوفي البخاري، إال الستة لو أخرج ثقة،
 :(0)(وائل أبو) األسدي سممة بن شقيق  -12

                                                           

 طبقػػات الحفػػاظو  ،ٖٛٔ/٘تيػػذيب التيػػذيب و  ،ٛ٘/ٔ تػػذكرة الحفػػاظو  ،ٜٔٔ/ٙ الكبػػرى الطبقػػات( ٔ)
ٜٔ . 

 طبقػػػات الحفػػػاظو  ،ٕٖٙ/ٗتيػػػذيب التيػػػذيب و  ،ٜ٘/ٔ تػػػذكرة الحفػػػاظو  ،ٜٓ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٕ)
ٕٓ. 

 طبقػػػات الحفػػػاظو  ،ٖٖٓ/ٗتيػػػذيب التيػػػذيب و  ،ٜ٘/ٔ تػػػذكرة الحفػػػاظو  ،ٛٛ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٖ)
ٕٓ. 
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 الكوفة مدرسة

،  .وغيرىـ وعائشة، مسعود، وابف وعمي، وعثماف، عمر،: عف روى مخضـر

 .وغيرىـ سميماف، أبي بف وحماد اليامي، وزبيد ومنصور، األعمش،: وعنو
 لو أخرج ثقة، مسعود، ابف بحديث الكوفة أىؿ أعمـ وىو شيريف، في القرآف حفظ
 (.ىػٕٛ) سنة توفي الستة،

 :(2)األحمسي البجمي حازم أبي بن قيس  -13
،  .الطريؽ في وىو وسمـ عميو ا صمى النبي فقبض ىاجر مخضـر

 . عوؼ بف الرحمف عبد إال: وقيؿ بالجنة، المبشريف العشرة عف بالرواية تفرد

سماعيؿو  األعمش،: وعنو  .وغيرىـ بشر، بف وبياف خالد، أبي بف ا 
 . منو الصحابة عف أروى أحد بالكوفة كاف ما: عيينة ابف قاؿ
 .قيس إسنادا التابعيف أجود: داود أبو وقاؿ
 سنة توفي الستة، لو أخرج المائة، جاوز قد وكاف عمره، آخر في اختمط لكنو ثقة، وىو
 (.ىػٜٛ)

 :(3)األدوي ميمون بن عمرو  -14

،  .بيما وتفقو مسعود وابف امعاذ صحب مخضـر

 . وغيرىـ وعائشة عباس، وابف ذر، وأبي ومعاذ، مسعود، وبف وعمي، عمر،: عف روى
 .وغيرىـ عمير، بف الممؾ وعبد خثيـ، بف والربيع والشعبي، جبير، بف سعيد: وعنو

                                                                                                                                                    

تيػػػػػذيب التيػػػػػذيب و  ،ٕٛٙ/ٜ تػػػػػاريخ بغػػػػػدادو  ،ٓٙ/ٔ تػػػػػذكرة الحفػػػػػاظو  ،ٗٙ/ٙ الكبػػػػػرى الطبقػػػػػات( ٔ)
 .ٕٓ طبقات الحفاظو  ،ٖٔٙ/ٗ

 طبقػػػات الحفػػػاظو  ،ٖٙٛ/ٛتيػػػذيب التيػػػذيب و  ،ٔٙ/ٔ تػػػذكرة الحفػػػاظو  ،ٗٗ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٕ)
ٕٕ. 

 طبقػػػات الحفػػػاظو  ،ٜٓٔ/ٛتيػػػذيب التيػػػذيب و  ،٘ٙ/ٔ تػػػذكرة الحفػػػاظو  ،ٓٛ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٖ)
ٕٗ. 
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 الكوفة مدرسة

 (ىػٗٚ) سنة توفي الستة، لو وأخرج مرة، مائة واعتمر حج عابد، ثقة
 :(0)(النيدي عثمان أبو) مل بن الرحمن عبد  -15

،  .سنة ٕٔ الفارسي سمماف صحب مخضـر

 .وغيرىـ وأسامة، وحذيفة، مسعود، وابف عمر،: عف روى
 .وغيرىـ ىند، أبي بف وداود الحذاء، وخالد دعامة، بف قتادة: وعنو
 الستة، لو وأخرج اليرموؾ، شيد عميو، يغشى حتى يصمي كاف عابد، ثبت ثقة وىو

 (.ىػٓٓٔ) سنة وتوفي
 :2الجيني وىب بن زيد  -16

،  .الطريؽ في وىو وسمـ عميو ا صمى النبي فقبض ىاجر، مخضـر

 .وغيرىـ وحذيفة، ذر، وأبي مسعود، وابف وعمي، وعثماف، عمر،: عف روى
سماعيؿو  األعمش،: وعنو  .وغيرىـ رفيع، بف وحسيف خالد، أبي بف ا 
 (.ىػٗٛ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج جميؿ، ثقة وىو
 :(3)األسدي سويد بن المعرور  -17

 .وغيرىـ سممة، وأـ ذر، وأبي مسعود، وابف عمر،: عف روى

 .وغيرىـ األحدب، وواصؿ بيدلة، بف وعاصـ األعمش،: وعنو

                                                           

 طبقػػػات الحفػػػاظو  ،ٕٚٚ/ٙ التيػػػذيب وتيػػػذيب ،٘ٙ/ٔ تػػػذكرة الحفػػػاظو  ،ٜٙ/ٚ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٔ)
ٕ٘. 

 

 طبقات الحفاظ، و ٕٚٗ/ٔ، وتيذيب التيذيب ٙٙ/ٔ، وتذكرة الحفاظ ٜٙ/ٙالطبقات الكبرى  (ٕ)
ٕ٘. 
طبقػػات الحفػػاظ و  ،ٖٕٓ/ٓٔتيػػذيب التيػػذيب و  ،ٚٙ/ٔ تػػذكرة الحفػػاظو  ،ٓٛ/ٙ الكبػػرى الطبقػػات( ٖ)

ٕ٘. 
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 الكوفة مدرسة

 (. ىػٓٓٔ) سنة قبؿ وتوفي الستة، لو أخرج ثقة، وىو
 :(0)(الطيب)اليمداني شراحيل بن مرة  -18

،  .أيضا الخير مرة: ويقاؿ عبادتو، لكثرة بالطيب لقب مخضـر

 .وغيرىـ وحذيفة، موسى، وأبي مسعود، وابف ذر، وأبي وعمر، بكر، أبي: عف روى
سماعيؿو  اليامي، وزبيد السائب، بف وعطاء الشعبي،: وعنو  .وغيرىـ السدي، ا 
 (.ىػٙٚ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج بالتفسير، عالـ عابد ثقة وىو
 :(2)(إياس بن سعد) الشيباني عمرو أبو  -19
 .وغيرىـ وحذيفة، مسعود، وابف عمي،: عف روى

سماعيؿو  المعتمر، بف ومنصور األعمش،: وعنو  .وغيرىـ خالد، أبي بف ا 
،  (.ىػٜٙ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج ثقة، مخضـر

 :(3)العبسي الغطفاني عمرو بن حراش بن ربعي  -21

 .وغيرىـ موسى، وأبي وحذيفة، وعمي، عمر،: عف روى

 .وغيرىـ عمير، بف الممؾ وعبد األشجعي، مالؾ وأبو المعتمر، بف منصور: وعنو
 (.ىػٓٓٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج عابد، ثقة
 

                                                           

 طبقػػػات الحفػػػاظو  ،ٛٛ/ٓٔتيػػػذيب التيػػػذيب و  ،ٚٙ/ٔ تػػػذكرة الحفػػػاظو  ،ٜٚ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٔ)
ٕٙ. 

 طبقػػػات الحفػػػاظو  ،ٛٙٗ/ٖتيػػػذيب التيػػػذيب و  ،ٛٙ/ٔ تػػػذكرة الحفػػػاظو  ،ٓٚ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٕ)
ٕٙ. 

 طبقػػػات الحفػػػاظو  ،ٖٕٙ/ٖتيػػػذيب التيػػػذيب و  ،ٜٙ/ٔ تػػػذكرة الحفػػػاظو  ،ٚٛ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات (ٖ)
ٕٚ. 
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 الكوفة مدرسة

 

 الطبقة الثالثة: أواسط التابعين:
 :(0)التيمي شريك بن يزيد بن إبراىيم  -21

 .وغيرىـ سويد، بف والحارث ميموف، بف وعمرو أبيو،: عف روى

 .وغيرىـ عبيد، بف ويونس واألعمش، بشر، بف بياف: وعنو
 الستة، لو أخرج عابد، ثقة وىو النخعي، إبراىيـ يظنو وكاف مات، حتى الحجاج حبسو
 .األربعيف يبمغ ولـ( ىػٕٜ) سنة وتوفي

 (.ترجمتو سبقت) النخعي يزيد بن إبراىيم  -22

 (.ترجمتو سبقت) جبير بن سعيد  -23

 (.ترجمتو سبقت) الشعبي عامر  -24

 :(2)الزيات( صالح أبو) السمان ذكوان  -25

 .وغيرىـ وسعد، عباس، وابف وعائشة، ىريرة، أبي: عف روى

 .وغيرىـ األشج، بف وبكير أسمـ، بف وزيد األعمش،: وعنو
 .حديث ألؼ صالح أبي مف سمعت: األعمش قاؿ
 سنة توفي الستة، لو أخرج ثبت، ثقة وىو ىريرة، أبي بحديث الناس أعمـ مف وكاف

 (.ىػٔٓٔ)
 :(0)المخزومي جبر بن مجاىد  -26

                                                           

 طبقػػات الحفػػاظو  ،ٙٚٔ/ٔتيػػذيب التيػػذيب و  ،ٖٚ/ٔ تػػذكرة الحفػػاظو  ،ٜٜٔ/ٙ الكبػػرى الطبقػػات( ٔ)
ٕٜ. 

 طبقػػات الحفػػاظو  ،ٜٕٔ/ٖتيػػذيب التيػػذيب و  ،ٜٛ/ٔ تػػذكرة الحفػػاظو  ،ٛ٘ٔ/ٙ الكبػػرى الطبقػػات( ٕ)
ٖٖ. 
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 الكوفة مدرسة

 .وغيرىـ ىريرة، وأبي وعائشة، وسعد، عمر، وابف عباس، ابف: عف روى

 .وغيرىـ المعتمر، بف ومنصور السبيعي، إسحاؽ وأبو األعمش،: وعنو
 عباس ابف عمى القرآف وعرض كحفظؾ، يحفظ نافعا أف لو وددت: عمر ابف لو قاؿ

 وىو( ىػٕٓٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج عابد، ورع، فقيو، ثقة، وىو مرات، ثبلث
 .ساجد
 :(2)األشعري موسى أبي بن بردة أبو  -27

 .وغيرىـ وحذيفة، العواـ، بف والزبير وعمي، أبيو، عف روى اسمو، في مختمؼ

 .وغيرىـ البناني، وثابت دعامة، بف وقتادة الشيباني، اسحاؽ أبو: وعنو
 .الحديث كثير عبّلمة كاف: الذىبي قاؿ الكوفة، قاضي كاف
 (.ىػٗٓٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج ثقة، وىو

 

 الرابعة: صغار التابعين:الطبقة 
 (.ترجمتو سبقت) اليمداني( اهلل عبد بن عمرو) السبيعي سحاقإ أبو  -28

 :(3)األسدي ثابت أبي بن حبيب  -29

 .وغيرىـ حزاـ، بف وحكيـ أرقـ، بف وزيد عباس، وابف عمر، وابف أنس،: عف روى

 .وغيرىـ كداـ، بف ومسعر والثوري، واألعمش، الزيات، حبيب بف حمزة: وعنو
                                                                                                                                                    

تيػػػػػػػػػذيب و  ،ٜٕٚ/ٖ األوليػػػػػػػػػاء وحميػػػػػػػػػة ،ٕٜ/ٔ تػػػػػػػػػذكرة الحفػػػػػػػػػاظو  ،ٖٖٗ/٘ الكبػػػػػػػػػرى الطبقػػػػػػػػػات (ٔ)
 .ٖ٘ طبقات الحفاظو  ،ٕٗ/ٓٔالتيذيب

 طبقػػػات الحفػػػاظو  ،ٛٔ/ٕٔتيػػػذيب التيػػػذيبو  ،ٜ٘/ٔ تػػػذكرة الحفػػػاظو  ،ٚٛٔ/ٙ الكبػػػرى الطبقػػػات( ٕ)
ٖٙ . 

 الحفػاظ طبقػاتو  ،ٛٚٔ/ٕتيػذيب التيػذيب و  ،ٙٔٔ/ٔ تػذكرة الحفػاظو  ،ٖٕٕ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
ٗٗ. 
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 الكوفة مدرسة

 (.ىػٜٔٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج ثقة، كاف
 : (0)الكندي عتيبة بن الحكم  -31

 .وغيرىـ السوائي، جحيفة وأبي أوفى، أبي بف ا وعبد أرقـ، بف زيد: عف روى

 . وغيرىـ واألوزاعي، كداـ، بف ومسعر األعمش،: وعنو
 براىيـإ في الناس أثبت الحكـ: حنبؿ بف أحمد قاؿ الكوفة، فقياء كبار مف وكاف

 (.ىػ٘ٔٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج ثبتا، ثقة، كاف النخعي،
 :(2)المرادي الجممي اهلل عبد بن مرة بن عمرو  -31

 .وغيرىـ النخعي، براىيـا  و  جبير، بف وسعيد أوفى، أبي بف ا عبد: عف روى

 .وغيرىـ واألوزاعي، والثوري، واألعمش، يفة،نح أبو: وعنو 
 .فيو الناس فتيافت رجاءاإل في دخؿ مرجئا، وكاف العباد، مف كاف
 فيو اختمؼ فمف حديثيـ، في يختمؼ ال الكوفة في أربعة: ميدي بف الرحمف عبد قاؿ

 .مرة بف عمرو منيـ وذكر يخطىء،
 سنة توفي الستة، لو أخرج ثقة، كاف. الصدؽ معادف مف ىو: عيينة ابف وقاؿ

 (.ىػٛٔٔ)
 : (3)اليمداني مخيمرة بن القاسم  -32

 . وغيرىـ ىانئ، بف وشريح قيس، بف وعمقمة الخدري، سعيد أبي: عف روى

                                                           

طبقػات الحفػاظ و  ،ٖٗٗ/ٕتيػذيب التيػذيب و  ،ٚٔٔ/ٔ تػذكرة الحفػاظو  ،ٖٕٔ/ٙ الكبرى الطبقات (ٔ)
ٗٗ. 

طبقػات الحفػاظ و  ،ٕٓٔ/ٛتيػذيب التيػذيب و  ،ٕٔٔ/ٔ تػذكرة الحفػاظو  ،ٕٕٓ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
ٗٙ. 

 طبقػات الحفػاظو  ،ٖٖٚ/ٛتيػذيب التيػذيب و  ،ٕٕٔ/ٔ تػذكرة الحفػاظو  ،ٕٔٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
ٗٚ . 
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 الكوفة مدرسة

 .وغيرىـ واألوزاعي، السبيعي، إسحاؽ وأبي عتيبة، بف الحكـ: وعنو
 (.ىػٔٔٔ) توفي البخاري، إال الستة لو أخرج زاىد، عابد فاضؿ ثقة وىو
 :(0)سميمان أبي بن حماد  -33

براىيـ والشعبي، أنس،: عف روى  .وغيرىـ جبير، بف وسعيد النخعي، وا 

 .وغيرىـ والثوري، الزيات، وحمزة سممة، بف حماد: وعنو
 .اإلسناد البصرة أىؿ عمـ الذي وىو
 (.ىػٕٓٔ) سنة توفي البخاري، إال الستة لو أخرج أوىاـ، لو صدوؽ وىو
 :(2)القرشي سويد بن عمير بن الممك عبد  -34

 ابف األشعثو  شعبة، بف والمغيرة سمرة، بف وجابر البجمى، عبدا بف جرير: عف روى
 .وغيرىـ قيس،

 .وغيرىـ كداـ، بف ومسعر والسفياناف، واألعمش، حنيفة، أبو: وعنو
 وتوفي الستة، لو أخرج الناس، أفصح مف وكاف يختمط، ولـ موتو قبؿ حفظو تغي ر ثقة
 (. ىػٖٙٔ) سنة
 (.ترجمتو سبقت) المعتمر بن منصور  -35

 :(3)الضبي مقسم بن المغيرة  -36

براىيـ والشعبي، مجاىد،: عف روى  .وغيرىـ سممة، بف وشقيؽ النخعي، وا 

                                                           

 .ٛٗطبقات الحفاظ و  ،ٙٔ/ٖتيذيب التيذيب و  ،ٖٕٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

طبقػات الحفػاظ و  ،ٔٔٗ/ٙتيػذيب التيػذيب و  ،ٖ٘ٔ/ٔ تػذكرة الحفػاظو  ،ٕٕٓ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
٘ٙ. 

طبقػػػػػات و  ،ٜٕٙ/ٓٔتيػػػػػذيب التيػػػػػذيب و  ،ٖٗٔ/ٔ تػػػػػذكرة الحفػػػػػاظو  ،ٖٕ٘/ٙ الكبػػػػػرى الطبقػػػػػات( ٖ)
 .ٜ٘الحفاظ 
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 الكوفة مدرسة

 .وغيرىـ معاوية، بف وزىير الحميد، عبد بف وجرير والثوري، شعبة،: وعنو
 .فنسيتو شيء مسامعي في وقع ما: قاؿ
 (.ىػٖٙٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج متقف، ثقة
 :(0)الثقفي السائب بن عطاء  -37

 .وغيرىـ حريث، بف وعمرو أوفى، أبي بف ا وعبد أنس،: عف روى

 .وغيرىـ جريج، وابف واألعمش،  والسفياناف، حنيفة، أبو: وعنو
 (. ىػٖٙٔ) سنة توفي األربعة، السنف أصحاب لو أخرج اختمط، صدوؽ

 :(2)الياشمي زياد أبي بن يزيد  -38

براىيـ البناني، وثابت مجاىد،: عف روى  .وغيرىـ وعكرمة، النخعي، وا 

 .وغيرىـ مسير، بف وعمي عياش، بف بكر بووأ السفياناف،: وعنو
 الستة لو أخرج ،(3)يمقف وصار فتغير كبر ضعيؼ، وىو الكبار، الشيعة أئمة مف كاف
 (.ىػٖٙٔ) سنة وتوفي البخاري، إال

 :(4)السممي عبد الرحمن بن حصين  -39

 .وغيرىـ سمرة، بف وجابر األشعري، وعياض رويبة، بف عمارة: عف روى

 .وغيرىـ واألعمش، والثوري، الحميد، عبد بف جرير: وعنو
 .الحديث أصحاب كبار مف مأموف ثقة: حنبؿ بف أحمد قاؿ

                                                           

 .ٓٙطبقات الحفاظ و  ،ٖٕٓ/ٚتيذيب التيذيب و  ،ٖٕ٘/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .ٔٙ طبقات الحفاظو  ،ٜٕٖ/ٔٔتيذيب التيذيب و  ،ٖٕٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)

 .ٜٖٖ/ٔ تدريب الراوي. حديثو مف أنو يعمـ أف غير مف بو فيحدث الشيء يمقف أنو أي( ٖ)

طبقات الحفاظ و  ،ٖٔٛ/ٕتيذيب التيذيبو  ،ٖٗٔ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٖٕٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٗ)
ٙٔ. 
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 الكوفة مدرسة

 (. ىػٖٙٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج حفظو، تغير ثقة،
 :(0)العبدي دينار بن عبيد بن يونس  -41

 .وغيرىـ التيمي، وابراىيـ سيريف، وابف البصري، الحسف: عف روى

 .وغيرىـ الحجاج، بف وشعبة عيينة، وابف الثوري،: وعنو
 . التجارة في أمانتو في طريفة حكايات لو خز، تاجر وكاف قط، شيئا كتبت ما: قاؿ
 مع البدع ىؿأل وبغضا تقاناا  و  حفظا زمانو أىؿ سادات مف كاف: حباف ابف قاؿ

 .الكثير والحفظ الديف، في فوعوال الشديد، التقشؼ
 (.ىػٜٖٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج ورع، فاضؿ، ثبت ثقة: حجر ابف وقاؿ
 :(2)(سميمان) الشيباني إسحاق أبو  -41

 .وغيرىـ حبيش، بف وزر والشعبي، أوفى، أبي بف عبدا: عف روى

 .وغيرىـ شيوخو، مف السبيعي إسحاؽ وأبو والسفياناف، حنيفة، أبو: وعنو
 (. ىػٕٗٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج ثقة،
 :(3)البجمي خالد أبي بن إسماعيل  -42

 .وغيرىـ حبيش، بف وزر السوائي، جحيفة وأبي أوفى، أبي بف ا عبد: عف روى

 .وغيرىـ والسفياناف، ووكيع، القطاف، ويحيى معاوية، بف زىير: وعنو

                                                           

 .ٕٙ طبقات الحفاظو  ،ٕٗٗ/ٔٔتيذيب التيذيبو  ،٘ٗٔ/ٔ تذكرة الحفاظ( ٔ)

 طبقات الحفاظو  ،ٜٚٔ/ٗتيذيب التيذيبو  ،ٖ٘ٔ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٔٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
ٙٙ. 

 طبقات الحفاظو  ،ٜٕٔ/ٔتيذيب التيذيب و  ،ٖ٘ٔ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٓٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
ٙٙ. 
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 الكوفة مدرسة

 بف ويحيى سميماف، أبي بف الممؾ وعبد ،إسماعيؿ: ثبلثة الناس حفاظ: الثوري قاؿ
 .الثوري في الناس أثبت وىو لضبطو، الميزاف يسمى وكاف. األنصاري سعيد
 .ازدرادا العمـ يزدرد: الشعبي وقاؿ. شربا العمـ يشرب إسماعيؿ: السبيعي قاؿ
 (.ىػٙٗٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج ثبت، ثقة،
 (.ترجمتو سبقت( )ميران بن سميمان) األعمش  -43

 

 الطبقة الخامسة:
 (.ترجمتو سبقت( )ثابت بن النعمان) حنيفة أبو  -44

 : (0)ليمى أبي بن عبد الرحمن بن محمد  -45

 .وغيرىـ مرة، بف وعمرو عتيبة، بف لحكـاو  ونافع، الشعبي،: عف روى

 .وغيرىـ نعيـ، وأبو ووكيع، والسفياناف، شعبة،: وعنو
 أبو وقاؿ. الحسف قبيؿ مف حديثو: الذىبي قاؿ الحفظ، سيء صدوقا، فقييا، كاف
 .بو يحتج وال حديثو يكتب: حاتـ
 (.ىػٛٗٔ) سنة توفي األربعة، السنف أصحاب لو أخرج
 :(2)النخعي رطأةأ بن حجاج  -46

 .وغيرىـ شعيب، بف وعمرو عتيبة، بف والحكـ والشعبي، عبيد، بف ثابت: عف روى

 .وغيرىـ وغندر، والثوري، الرزاؽ، وعبد شعبة،: وعنو

                                                           

 طبقات الحفاظو  ،ٖٔٓ/ٜتيذيب التيذيب و  ،ٔٚٔ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٜٕٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
ٚٗ. 

 طبقات الحفاظو  ،ٜٙٔ/ٕتيذيب التيذيب و  ،ٙٛٔ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٓ٘/ٔ الكبرى الطبقات( ٕ)
ٛٔ. 
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 الكوفة مدرسة

 .الخطأ كثير صدوؽ وىو يدلس، وكاف الكوفة، مفتي أحد فقييا، كاف
 (. ىػ٘ٗٔ) سنة وتوفي مقرونا، ومسمـ األربعة، السنف أصحاب لو أخرج
 (. ترجمتو سبقت) الياللي كدام بن مسعر  -47

 :(0)المسعودي عتبة بن اهلل عبد بن الرحمن عبد  -48

 .وغيرىـ مرثد، بف وعمقمة عبلقة، بف وزياد السبيعي، إسحاؽ أبي: عف روى

 .وغيرىـ المبارؾ، وابف ووكيع، والسفياناف، شعبة،: وعنو
 بسنة موتو قبؿ اختمط أنو إال صدوؽ وىو ،مسعود ابف بحديث زمانو أىؿ أعمـ كاف
 منو سمع ومف االختبلط، قبؿ فسماعو والبصرة بالكوفة منو سمع فمف سنتيف، أو

 .االختبلط فبعد ببغداد
 ،وىرب آالؼ عشرة مالو مف سرؽ لو غبلما أف خبرأُ  عندما اختمط إنو: بعضيـ وقاؿ
 .واختمط ففزع
 .أرجح واألوؿ .الترؾ فاستحؽ يتميز فمـ حديثو اختمط: حباف ابف وقاؿ
 (.ىػٓٙٔ) سنة وتوفي األربعة، السنف أصحاب لو أخرج
 :(2)البجمي مغول بن مالك  -49

 .وغيرىـ عتيبة، بف والحكـ السبيعي، إسحاؽ وأبي الشعبي،: عف روى

 .وغيرىـ المبارؾ، وابف والسفياناف، كداـ، بف مسعر: وعنو
 .فاضؿ عابد ثبت ثقة وىو

                                                           

 طبقات الحفاظو  ،ٕٓٔ/ٙتيذيب التيذيب و  ،ٜٚٔ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٗ٘/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
ٛٗ. 

 طبقات الحفاظو  ،ٕٕ/ٓٔتيذيب التيذيب و  ،ٖٜٔ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٗ٘/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
ٛ٘. 
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 الكوفة مدرسة

 (.ىػٜ٘ٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج
 (.ترجمتو سبقت) الثوري سفيان  -51

 :(0)السبيعي سحاقإ أبي بن يونس بن سرائيلإ  -51

 .وغيرىـ السبيعي، إسحاؽ وأبي حرب، بف وسماؾ األعمش،: عف روى

 .وغيرىـ ووكيع، نعيـ، وأبو الطيالسي، داود وأبو الرزاؽ، عبد: وعنو
 .وأتقنو دهوجو   جده حديث ظَ فِ وحَ  حفظو، مف يعجب حنبؿ بف أحمد كاف
 (.ىػٓٙٔ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج ثقة،
 :(2)(الصمت أبو) الثقفي قدامة بن زائدة  -52

 .وغيرىـ ومنصور، الشعثاء، أبي بف وأشعث السدي، إسماعيؿ: عف روى

 .وغيرىـ الطيالسي، داود وأبو المبارؾ، وابف أسامة، بف حماد: وعنو
. وزائدة وزىير، وشعبة، ،(الثوري) سفياف: أربعة الحديث في المتثبتوف: أحمد قاؿ
 (.ىػٓٙٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج ثبت، ثقة ،البدع أصحاب يحدث ال وكاف
 :(3)الثوري اليمداني حي بن صالح بن الحسن  -53

 .وغيرىـ دينار، بف ا وعبد المعتمر، بف ومنصور كييؿ، بف سممة: عف روى

 .وغيرىـ موسى، بف ا وعبيد فضيؿ، بف ومحمد دكيف، بف والفضؿ وكيع،: وعنو
 (.ىػٚٙٔ) سنة توفي البخاري، إال الستة لو أخرج بالتشيع، رمي عابد، فقيو ثقة

                                                           

طبقات الحفاظ و  ،ٕٔٙ/ٔتيذيب التيذيب و  ،ٕٗٔ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٓٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
ٜٓ. 

 طبقات الحفاظو  ،ٖٙٓ/ٖتيذيب التيذيب و  ،ٕ٘ٔ/ٔ الحفاظتذكرة و  ،ٖٕٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
ٜٔ. 

 طبقات الحفاظو  ،ٕ٘ٛ/ٕتيذيب التيذيب و  ،ٕٙٔ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٔٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
ٜٕ. 
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 الكوفة مدرسة

 :(0)التيمي الرحمن عبد بن شيبان  -54

 .وغيرىـ سيريف، وابف عتيبة، بف والحكـ المعتمر، بف منصور: عف روى

 .وغيرىـ ميدي، بف الرحمف وعبد قدامة، بف وزائدة حنيفة، أبو: وعنو
 .شيء كؿ في ثقة: معيف ابف وقاؿ. المشايخ كؿ في تثبْ : حنبؿ بف أحمد قاؿ

 (.ىػٗٙٔ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج
 :(2)األسدي الربيع بن قيس  -55

 .وغيرىـ ليمى، أبي بف الرحمف وعبد السبيعي، إسحاؽ وأبي األعمش،: عف روى

 .وغيرىـ وشعبة، ووكيع، الطيالسي، داود وأبو الثوري،: وعنو
 ما: عيينة ابف وقاؿ. إليو سبقنا قد قيسا وجدنا إال بالكوفة شيخا أتينا ما: شعبة قاؿ
 .منو حديثا أجود بالكوفة رأيت
 .حديث آالؼ ستة الطيالسي داود أبو عنو وكتب الحديث، طمب في يرحؿ لـ

 (.ىػٛٙٔ) سنة توفي ماجة، وابف والترمذي داود أبو لو أخرج اختمط، صدوؽ وىو
 :(3)اليشكري عمر بن ورقاء  -56

 .وغيرىـ المعتمر، بف ومنصور السبيعي، إسحاؽ وأبي األعمش،: عف روى

 .وغيرىـ سوار، بف وشيباف المبارؾ، وابف الطيالسي، داود أبو: وعنو
 .ترجع حتى مثمو تمقى لف فإنؾ بورقاء عميؾ: داود ألبي شعبة قاؿ

                                                           

تيذيب التيذيب و  ،ٕٛٔ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٔٚ/ٜ بغداد وتاريخ ،ٕٕٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
 .ٕٜ طبقات الحفاظو  ،ٖٖٚ/ٗ

 طبقات الحفاظو  ،ٜٖٔ/ٛتيذيب التيذيب و  ،ٕٕٙ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٕٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
ٜٙ. 

 .ٜٚطبقات الحفاظ و  ،ٔٔٔ/ٔٔتيذيب التيذيب و  ،ٖٕٓ/ٔ تذكرة الحفاظ( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 .  ومائة وستيف بضع سنة توفي الستة، لو أخرج صدوؽ، وىو
 (.  ترجمتو سبقت) النخعي اهلل عبد بن شريك  -57

 (.ترجمتو سبقت) الجعفي معاوية بن زىير  -58

 : (0)المسعودي معن بن القاسم  -59

 .وغيرىـ التيمي، وسميماف المعتمر، بف ومنصور حنيفة، أبي: عف روى

 .وغيرىـ النيدي، غساف وأبو ميدي، بف الرحمف وعبد نعيـ، أبو: وعنو
 .والفقو بالعربية وأعمميـ والشعر، لمحديث الناس أروى مف ثقة،: حاتـ أبو قاؿ
 .قاز ر  القضاء عمى يأخذ ال كاف: أحمد وقاؿ
 (.ىػ٘ٚٔ) سنة وتوفي والنسائي، داود أبو لو أخرج فاضؿ، ثقة

 

 الطبقة السادسة:
 (. ترجمتو سبقت( )سميم بن سالم) األحوص أبو  -61

 :(2)الزبيدي القاسم بن عبثر  -61

 .  وغيرىـ التيمي، وسميماف طريؼ، بف ومطرؼ األعمش،: عف روى

 .وغيرىـ ومسدد، السري، بف وىناد سعيد، بف قتيبة: وعنو
 (. ىػٜٚٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج ثقة،
 (. ترجمتو سبقت) عيينة بن سفيان  -62

                                                           

 طبقات الحفاظو  ،ٖٖٛ/ٛتيذيب التيذيب و  ،ٜٖٕ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٚٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
ٔٓٔ. 

طبقات الحفاظ و  ،ٖٙٔ/٘تيذيب التيذيب و  ،ٜٕ٘/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٙٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
ٔٔٔ. 



 

 
 

-204- 
 

 الكوفة مدرسة

 (. ترجمتو سبقت) األسدي عياش بن بكر أبو  -63

 :(0)زائدة أبي بن زكريا بن يحيى  -64

 .وغيرىـ وشعبة، عيينة، بف وسفياف أبيو،: عف روى

 .وغيرىـ شيبة، وابنا المديني، وابف معيف، بف ويحيى أحمد،: وعنو
 .المدائف قضاء عمى وكاف والحديث، الفقو جمع
. زمانو في العمـ إليو وانتيى منو، أثبت الثوري بعد بالكوفة يكف لـ: معيف ابف قاؿ
 .الكوفة في الكتب صنؼ مف أوؿ إنو: يقاؿ
 .زكريا بف ويحيى المبارؾ، ابف: ىذيف يشبو أحد عمينا قدـ ما: عيينة ابف وقاؿ
 (.ىػٖٛٔ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج متقف، ثقة
 :(2)المالئي النيدي حرب بن السالم عبد  -65

 . وغيرىـ السائب، بف وعطاء سميـ، أبي بف وليث السختياني، أيوب: عف روى

 .وغيرىـ شيبة، أبي بف بكر وأبو معيف، بف ويحيى حنبؿ، بف أحمد: وعنو
 فقد ذلؾ ومع واحدة، مرة إال عاما مجمسا السنة في يجمس ال الحديث، في عسرا كاف
 .الحديث مف ألوفا نعيـ أبو عنو كتب فقد خاص، مجمس لو كاف
 (.ىػٚٛٔ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج حافظ، ثقة
 :(3)الضبي الحميد عبد بن جرير  -66

                                                           

طبقات و  ،ٕٛٓ/ٔٔتيذيب التيذيب و  ،ٕٚٙ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٗٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
 .ٗٔٔالحفاظ 

 طبقات الحفاظو  ،ٖٙٔ/ٙتيذيب التيذيب و  ،ٕٔٚ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٜٕٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
ٔٔ٘. 

تيذيب و  ،ٖٕ٘/ٚ بغداد وتاريخ ،ٕٔٚ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٓٔٔ/الثاني القسـ ٚ الكبرى الطبقات( ٖ)
 .ٙٔٔ طبقات الحفاظو  ،٘ٚ/ٕالتيذيب 
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 الكوفة مدرسة

 . وغيرىـ ومنصور، السائب، بف وعطاء والثوري، األعمش،: عف روى

 .وغيرىـ حنبؿ، بف أحمدو  المديني، بف وعمي شيبة، أبي بف بكر أبو: وعنو
 .عممو وسعة وحفظو لثقتو إليو رحؿيُ  كاف
 (.  ىػٛٛٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج ثقة،
 :(0)(خالد أبو) األزدي حيان بن سميمان  -67

 . وغيرىـ سميـ، أبي بف وليث التيمي، وسميماف األحوؿ، عاصـ: عف روى

سحاؽ حنبؿ، بف أحمد: وعنو  .وغيرىـ شيبة، أبي بف بكر وأبو راىوية، بف وا 
 سنة وتوفي الستة، لو أخرج يخطىء، صدوؽ: حجر ابف وقاؿ جماعة، قووث  
 (.ىػٜٓٔ)

 : (2)(الحارث بن محمد بن إبراىيم) الفزاري إسحاق أبو  -68

 .وغيرىـ عمير، بف الممؾ وعبد وشعبة، واألعمش، الثوري،: عف روى

 .وغيرىـ واألوزاعي، مسمـ، بف والوليد عدي، بف زكريا: وعنو
 ال كاف. السنة وعمميـ الثغر، أىؿ بأد   الذي وىو ا،مرابط بالشاـ المصيصة ثغر نزؿ

 أنت أيف: لو فقاؿ ليقتمو، زنديقا الرشيد أخذ. السمطاف يأتي مف وال البدع، أىؿ يحدث
 الفزاري، إسحاؽ أبي مف ا عدو يا أنت فأيف: الرشيد قاؿ وضعتيا؟ حديث ألؼ مف
 .حرفا حرفا فيخرجانيا نخبل، ينخبلنيا المبارؾ وابف
 عنو وروى. الفزاري إسحاؽ أبي عمى أقدمو أحدا رأيت ما وا: عيينة ابف قاؿ

 .المصدوؽ الصادؽ حدثني: فقاؿ األوزاعي

                                                           

 طبقات الحفاظو  ،ٔٛٔ/ٗتيذيب التيذيب و  ،ٕٕٚ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٕٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
ٔٔٙ. 

 .ٔ٘ٔ/ٔ التيذيب وتيذيب ،ٖٕٚ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٗٛٔ/الثاني القسـ ٚ الكبرى الطبقات( ٕ)
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 الكوفة مدرسة

 (.ىػ٘ٛٔ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج حافظ، ثقة
 :(0)السبيعي إسحاق أبي بن يونس بن عيسى  -69

 . وغيرىـ زائدة، أبي بف وزكريا والثوري، واألعمش، أبيو،: عف روى

سحاؽ معيف، بف ويحيى المديني، بف عمي: وعنو  .وغيرىـ راىوية، بف وا 
 ألؼ مائة عميو وعرض. حجة ٘ٗ وحج غزوة، ٘ٗ فغزا سنة، ويغزو سنة يحج كاف
 .ثمنا لمسنة أكمت أني العمـ أىؿ يتحدث ال وا: وقاؿ فردىا، درىـ
 .؟عنو يسئؿ عيسى: فقاؿ عيسى عف أبي سألت: أحمد بف ا عبد قاؿ
 (. ىػٚٛٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج مأموف، ثقة
 :(2)الزعافري األودي يزيد بن دريسإ بن اهلل عبد  -71

 .  وغيرىـ عروة، بف وىشاـ جريج، وابف واألعمش، أبيو،: عف روى

سحاؽ حنبؿ، بف أحمد: وعنو  .وغيرىـ شيبة، أبي بف بكر وأبو راىوية، بف وا 
 .شيء كؿ في ثقة إدريس بف ا عبد كاف: معيف بف يحيى قاؿ
 إليو وبعث فأبى، القضاء توليتو الرشيد أراد. (3)وحده نسيج كاف: حنبؿ بف أحمد وقاؿ
 .فرده بماؿ
 (.ىػٕٜٔ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج عابد، زاىد ثقة
 :(0)العجمي اليمان بن يحيى  -71

                                                           

 ،ٖٕٚ/ٛتيذيب التيذيب و  ،ٜٕٚ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،٘ٚٔ/الثاني القسـ ٚ الكبرى الطبقات( ٔ)
 .ٛٔٔطبقات الحفاظ و 

طبقات الحفاظ و  ،ٗٗٔ/٘تيذيب التيذيب و  ،ٕٕٛ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٔٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
ٔٔٛ. 

 عمى ينسج ال النفيس كالثوب ،غيره فييا يشركو ال محممودة بخصاؿ امنفرد أي: وحده نسيج( ٖ)
 .ٕٓٙ لمفيومي المنير المصباح. غيره منوالو
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 الكوفة مدرسة

 . وغيرىـ الزيات، وحمزة واألعمش، والثوري، أبيو،: عف روى

 .وغيرىـ معيف، بف ويحيى الحافظ، داود وابنو شيبة، أبي ابنا: وعنو
 المجمس في يحفظ كاف ،يحيى مف لمحديث أحفظ أصحابنا مف أحد كاف ما: وكيع قاؿ

 .نسيي ثـ حديث، ٓٓ٘ الواحد
 .النسياف سريع ،الحفظ سريع كاف: نمير بف ا عبد بف محمد وقاؿ
 . حفظو فتغير (2)فمج صدوؽ: المديني ابف وقاؿ
 .حفظو تغير وقد كثيرا، يخطىء عابد صدوؽ: حجر ابف قاؿ

 (.ىػٜٛٔ) سنة توفي ،البخاري إال الستة لو أخرج
 :(3)القرشي مسير بن عمي  -72

 .وغيرىـ زائدة، أبي بف وزكريا جريج، وابف األعمش،: عف روى

 .وغيرىـ السري، بف وىناد حجر، بف وعمي شيبة، أبي ابنا: وعنو
 .دفنيا كتب لو وكانت والفقو، الحديث بيف جمع ممف كاف
 (.ىػٜٛٔ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج ثقة،
 :(4)حنيفة أبي صاحب( إبراىيم بن يعقوب) يوسف أبو  -73

 . وغيرىـ الشيباني، إسحاؽ وأبي السائب، بف وعطاء عروة، بف ىشاـ: عف روى

 .وغيرىـ الحسف، بف ومحمد معيف، بف ويحيى حنبؿ، بف أحمد: وعنو
                                                                                                                                                    

طبقات و  ،ٖٙٓ/ٔٔتيذيب التيذيب و  ،ٕٙٛ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٕٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
 .ٜٔٔ الحفاظ

 . الشمؿ أي ،الفالج أصابو: فمج( ٕ)

طبقات الحفاظ و  ،ٖٖٛ/ٚتيذيب التيذيب و  ،ٜٕٓ/ٔ الحفاظتذكرة و  ،ٕٓٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
ٕٔٔ. 

 .ٕٔٔطبقات الحفاظ و  ،ٕٜٕ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٕٙ-ٕٕٗ/ٗٔ تاريخ بغداد( ٗ)
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 الكوفة مدرسة

 الرأي أصحاب أكثر وكاف سنة، وصاحب حديث صاحب يوسؼ أبو: معيف ابف قاؿ
 .فيو وأثبتيـ حديثا
 (.ىػٕٛٔ) سنة توفي فاضؿ، ثقة
 :(0)(التيمي خازم بن محمد) الضرير معاوية أبو  -74

 . وغيرىـ عروة، بف وىشاـ الحجاج، بف وشعبة األعمش،: عف روى

 .وغيرىـ شيبة، أبي وابنا معيف، بف ويحيى المديني، بف وعمي حنبؿ، بف أحمد: وعنو
 المرجئة رئيس وكاف ضريرا، كاف ،بحديثو الناس أعمـ وىو سنة، عشريف األعمش لـز

 . بالكوفة
 (. ىػٜ٘ٔ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج ثقة،
 :(2)الفزاري معاوية بن مروان  -75

 .وغيرىـ األحوؿ، وعاصـ الطويؿ، وحميد األعمش،: عف روى

 .وغيرىـ معيف، بف ويحيى المديني، بف وعمي حنبؿ، بف أحمد: وعنو
 .يدلس وكاف كمو، حديثو يحفظ كاف
 (.   ىػٖٜٔ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج حافظ، ثقة
 :(3)النخعي طمق بن غياث بن حفص  -76

 .وغيرىـ الحذاء، وخالد سوار، بف وأشعث خالد، أبي بف إسماعيؿ: عف روى

                                                           

طبقات الحفاظ و  ،ٖٚٔ/ٜتيذيب التيذيب و  ،ٜٕٗ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٖٕٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
ٕٕٔ. 

 .ٖٕٔطبقات الحفاظ و  ،ٜٙ/ٓٔتيذيب التيذيب و  ،ٜٕ٘/ٔ تذكرة الحفاظ( ٕ)

تيذيب التيذيب و  ،ٛٛٔ/ٛ تاريخ بغدادو  ،ٜٕٚ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٔٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
 .ٕٗٔطبقات الحفاظ و  ،٘ٔٗ/ٕ
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 الكوفة مدرسة

 .وغيرىـ حرب، بف وزىير شيبة، أبي بف بكر وأبو راىوية، بف إسحاؽ: وعنو
 .األعمش أصحاب أوثؽ ىو: سعيد بف يحيى قاؿ
 ا،كتاب يخرج لـ حفظو، فمف وبالكوفة ببغداد حفص بو حدث ما جميع: معيف ابف قاؿ

 .حفظو مف آالؼ أربعة أو آالؼ ثبلثة عنو وكتبوا
 .أحدثو ال طعامي مف يأكؿ لـ مف: يقوؿ وكاف العرب، أسخى مف كاف
 (.ىػٜٗٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج عمره، آخر في قميبل حفظو تغير فقيو، ثقة
 (.   ترجمتو سبقت) الرؤاسي الجراح بن وكيع  -77

 :(0)(الحذاء) صييب بن حميد بن عبيدة  -78

 .وغيرىـ عمير، بف الممؾ وعبد المعتمر، بف ومنصور األعمش،: عف روى

 .وغيرىـ سعيد، بف وقتيبة تقدمو، مع والثوري حنبؿ، بف أحمد: وعنو
 كاف. الزحاـ وكثر عميو، مبناغُ  حتى الناس عميو كثر ثـ عمينا، فأممى أتيناه: أحمد قاؿ
 .وقرآف ونحو حديث صاحب نبيبل امعال

 (. ىػٜٓٔ) سنة وتوفي ،مسمـ إال الستة لو أخرج أخطأ، ربما صدوؽ
 :(2)األشجعي اهلل عبد بن اهلل عبيد  -79

 .وغيرىـ مغوؿ، بف ومالؾ الحجاج، بف وشعبة الثوري،: عف روى

 .وغيرىـ كريب، وابف المبارؾ، وابف معيف، بف ويحيى حنبؿ، بف أحمد: وعنو

                                                           

طبقات الحفاظ و  ،ٔٛ/ٚتيذيب التيذيب و  ،ٕ٘/ٖ االعتداؿ وميزاف ،ٖٔٔ/ٔ تذكرة الحفاظ( ٔ)
ٕٜٔ. 

طبقات الحفاظ و  ،ٖٗ/ٚتيذيب التيذيب و  ،ٖٔٔ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٖٕٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
ٕٜٔ. 



 

 
 

-221- 
 

 الكوفة مدرسة

 الثوري، تصانيؼ مف وغيره جامعو عنو وروى حديث، ألؼ ثبلثيف الثوري عف كتب
 .منو الثوري بحديث أعمـ أحد بالكوفة يكف ولـ توفي، لما موضعو وجمس
 (.ىػٕٛٔ) سنة وتوفي ،داود أبو إال الستة لو أخرج مأموف، ثقة
 :(0)الكالبي سميمان بن عبدة  -81

 . وغيرىـ األحوؿ، وعاصـ والثوري، األعمش،: عف روى

سحاؽ شيبة، أبي وابنا حنبؿ، بف أحمد: وعنو  .وغيرىـ راىوية، بف وا 
 .جدا فقيرا وكاف عابد، زاىد وىو القرآف، يقرىء كاف 

 (.ىػٚٛٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج ثبت، ثقة
 :(2)المحاربي زياد بن محمد بن الرحمن عبد  -81

سماعيؿو  عمير، بف الممؾ وعبد األعمش،: عف روى  . وغيرىـ خالد، أبي بف ا 

 .وغيرىـ كريب، وأبو شيبة، أبي وابنا حنبؿ، بف أحمد: وعنو
 .لمطواؿ أحفظو كاف ما: الجراح بف وكيع قاؿ
 .مناكير المجيوليف عف يروي صدوؽ: حاتـ وأبو معيف ابف وقاؿ
 (. ىػٜ٘ٔ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج يدلس، بو، بأس ال

 :(3)الضبي غزوان بن فضيل بن محمد  -82

 . وغيرىـ السائب، بف وعطاء واألعمش، أبيو،: عف روى

                                                           

طبقات الحفاظ و  ،ٛ٘ٗ/ٙتيذيب التيذيب و  ،ٕٖٔ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٕٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
ٕٜٔ. 

تيذيب التيذيب و  ،٘ٛ٘/ٕ االعتداؿ وميزاف ،ٕٖٔ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٖٕٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
 .ٜٕٔطبقات الحفاظ و  ،ٕ٘ٙ/ٙ

طبقات الحفاظ و  ،٘ٓٗ/ٜتيذيب التيذيب و  ،ٖ٘ٔ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٔٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
ٖٔٓ. 
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 الكوفة مدرسة

سحاؽ حنبؿ، بف أحمد: وعنو  .وغيرىـ شيبة، أبي وابنا راىوية، بف وا 
 (. ىػٜ٘ٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج بالتشيع، رمي صدوؽ،

 :(0)(القرشي زيد بن أسامة بن حماد) أسامة أبو  -83

 . وغيرىـ جريج، وابف الفزاري، إسحاؽ وأبي األعمش،: عف روى

 .وغيرىـ األشج، سعيد وأبو ميدي، بف الرحمف وعبد راىوية، بف إسحاؽ: وعنو
 (. ىػٕٔٓ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج ناسؾ، ثبت، قةث ،حديث ألؼ مائة كتب
 : (2)العبدي الفرافصة بن بشر بن محمد  -84

 .وغيرىـ زائدة، أبي بف وزكريا والثوري، وشعبة، األعمش،: عف روى

سحاؽ حنبؿ، بف أحمد: وعنو  .وغيرىـ المديني، بف وعمي راىوية، بف وا 
 .بالكوفة كاف مف أحفظ ىو: داود أبو قاؿ
 كداـ، بف مسعر بأحاديث بشر بف محمد ذاكرني: (دكيف بف الفضؿ) نعيـ أبو وقاؿ

 .حديث غير منيا عندي يكف لـ حديثا ٓٚ عمي فأغرب
 (.ىػٖٕٓ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج حافظ، ثقة
 :(3)أبان بن سعيد بن يحيى  -85

 . وغيرىـ الحجاج، بف وشعبة والثوري، األعمش،: عف روى

سحاؽ حنبؿ، بف أحمد: وعنو  .وغيرىـ معيف، بف ويحيى راىوية، بف وا 
                                                           

طبقات الحفاظ و  ،ٕ/ٖتيذيب التيذيب و  ،ٕٖٔ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕ٘ٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
ٖٔٗ. 

طبقات الحفاظ و  ،ٖٚ/ٜتيذيب التيذيب و  ،ٕٕٖ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٗٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
ٖٔ٘. 

طبقات و  ،ٖٕٔ/ٔٔتيذيب التيذيب و  ،ٕٖ٘/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٚٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
 .ٖٙٔالحفاظ 
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 الكوفة مدرسة

 (. ىػٜٗٔ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج غرب،يُ  صدوؽ
 :(0)الحمال الشيباني واصل بن بكير بن يونس  -86

 . وغيرىـ واألعمش، عروة، بف وىشاـ إسحاؽ، بف محمد: عف روى

 .وغيرىـ األشج، سعيد وأبو كريب، وأبو معيف، ابف: وعنو
 سنة وتوفي. متابعة ومسمـ ماجة، وابف والترمذي داود أبو لو أخرج يخطىء، صدوؽ

 (. ىػٜٜٔ)
 :(2)اليمداني الخارفي نمير بن اهلل عبد  -87

 .وغيرىـ األنصاري، ويحيى عروة، بف وىشاـ األعمش،: عف روى

 .وغيرىـ المديني، بف وعمي معيف، بف ويحيى حنبؿ، بف أحمد: وعنو
 (.ىػٜٜٔ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج ثقة،
 :(3)(بدر أبو) السكوني قيس بن الوليد بن شجاع  -88

 . وغيرىـ السائب، بف وعطاء عروة، بف وىشاـ األعمش،: عف روى

سحاؽ معيف، بف ويحيى حنبؿ، بف أحمد: وعنو  .وغيرىـ راىوية، بف وا 
 (.ىػٕٗٓ) سنة توفي الستة، لو أخرج أوىاـ، لو ورع، صدوؽ

 

                                                           

تيذيب التيذيب و  ،ٚٚٗ/ٗ االعتداؿ وميزاف ،ٕٖٙ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٜٕٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
 .ٖٚٔطبقات الحفاظ و  ،ٖٗٗ/ٔٔ

طبقات الحفاظ و  ،ٚٙ/ٙتيذيب التيذيب و  ،ٕٖٚ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٗٚ/ٙ الكبرى الطبقات (ٕ)
ٖٔٚ. 

تيذيب التيذيب و  ،ٕٔ/ٕ الذىب وشذرات ،ٕٗٙ/ٕ االعتداؿ وميزاف ،ٕٖٛ/ٔ تذكرة الحفاظ( ٖ)
 .ٖٛٔطبقات الحفاظ و  ،ٖٖٔ/ٗ
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 الكوفة مدرسة

 الطبقة السابعة:
 : (0)األحدب الطنافسي أمية أبي بن عبيد بن محمد  -89

 .وغيرىـ كداـ، بف ومسعر إسحاؽ، بف ومحمد األعمش،: عف روى

سحاؽ شيبة، أبي وابنا معيف، بف ويحيى أحمد،: وعنو  .وغيرىـ راىوية، بف وا 
 .كميا يحفظيا وكاف آالؼ، أربعة حديثو كاف
 .الكوفييف مف ىذا إلى يذىب مف وقؿ   ا،عثمان يقدـ كاف
 (.ىػٕٗٓ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج حافظ، ثقة
 :(2)الطنافسي أمية أبي بن عبيد بن يعمى  -91

 .وغيرىـ زائدة، أبي بف وزكريا والثوري، األعمش،: عف روى

سحاؽ حنبؿ، بف أحمد: وعنو  .وغيرىـ نمير، وابف راىوية، بف وا 
 .فاضبل عابدا وكاف حديثو، عامة يحفظ كاف
 (.ىػٜٕٓ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج فقط، الثوري سفياف في بعضيـ ضعفو ثقة،
 :(3)الجعفي الوليد بن عمي بن حسين  -91

سرائيؿ األعمش،: عف روى  .وغيرىـ قدامة، بف وزائدة موسى، بف وا 

 .وغيرىـ السري، بف وىناد كريب، وأبو حنبؿ، بف أحمد: وعنو

                                                           

طبقات الحفاظ و  ،ٕٖٚ/ٜتيذيب التيذيب و  ،ٖٖٖ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٚٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
ٔٗٓ. 

طبقات و  ،ٕٓٗ/ٔٔتيذيب التيذيب و  ،ٖٖٗ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٚٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
 .ٓٗٔالحفاظ 

طبقات الحفاظ و  ،ٖٚ٘/ٕتيذيب التيذيب و  ،ٜٖٗ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٙٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
ٔٗٙ. 
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 الكوفة مدرسة

 قامت، قد القيامة كأف رؤيا رأى ثـ يحدث، ال وكاف القرآف، في رأسا عابدا زاىدا كاف
 لست اجمس: لو فقيؿ معيـ، فقاـ الجنة، فيدخموا العمماء ليقـ: ينادي مناديا وكاف
 .ذلؾ بعد يحدث يزؿ فمـ تحدث، ال أنت منيـ،
 .حديث آالؼ عشرة مف أكثر عنو كتبنا: الربيع بف حميد قاؿ
 (.ىػٖٕٓ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج عابد، ثقة
 :(0)الُعكمي الحباب بن زيد  -92

 .وغيرىـ صالح، بف ومعاوية أنس، بف ومالؾ سممة، بف حماد: عف روى

 .وغيرىـ شيبة، أبي وابنا حرب، بف وزىير حنبؿ، بف أحمد: وعنو
 .فقره شدة مع رحاؿ جواؿ زاىد

 (. ىػٖٕٓ) سنة توفي ،البخاري إال الستة لو أخرج الثوري، في يخطىء صدوؽ
 :(2)العبسي موسى بن اهلل عبيد  -93

سرائيؿ والسفيانيف، شعبة،: عف روى  .وغيرىـ السبيعي، يونس بف وا 

سحاؽ، معيف، بف ويحيى حنبؿ، بف وأحمد البخاري،: وعنو  .وغيرىـ وا 
 .حديث ألؼ ثبلثيف عنو كتبت: السممي يوسؼ بف أحمد قاؿ
 (.ىػٖٕٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج متشيع، ثقة
 :(3)العبدي سميمان بن إسحاق  -94

                                                           

طبقات الحفاظ و  ،ٕٓٗ/ٖتيذيب التيذيب و  ،ٖٓ٘/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٔٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
ٔٗٛ. 

طبقات الحفاظ و  ،ٓ٘/ٚتيذيب التيذيب و  ،ٖٖ٘/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٜٕٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
ٔ٘ٔ. 

 ،ٖٕٗ/ٔتيذيب التيذيب و  ،ٖٗ٘/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٓٔٔ الثاني القسـ ٚ الكبرى الطبقات( ٖ)
 .ٔ٘ٔطبقات الحفاظ و 
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 الكوفة مدرسة

 .وغيرىـ سفياف، أبي بف وحنظمة والثوري، أنس، بف مالؾ: عف روى

 .وغيرىـ كريب، وأبو شيبة، أبي بف بكر وأبو حنبؿ، بف أحمد: وعنو
 (.ىػٕٓٓ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج فاضؿ، ثقة. ورعا زاىدا عابدا كاف
 :(0)(الزبيري أحمد أبو) األسدي الزبير بن اهلل عبد بن محمد  -95

سرائيؿ والثوري، أنس، بف مالؾ: عف روى  .وغيرىـ يونس، بف وا 

 .وغيرىـ الفرات، بف وأحمد نمير، وابف حنبؿ، بف أحمد: وعنو
 .كمو الثوري سفياف كتاب يحفظ وكاف الدىر، يصوـ كاف مجتيد عابد
 (. ىػٖٕٓ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج ثبت، ثقة
 :(2)ياألمو  سميمان بن آدم بن يحيى  -96

 .وغيرىـ كداـ، بف ومسعر والسفيانيف، سممة، بف حماد: عف روى

 .وغيرىـ شيبة، أبي وابنا معيف، بف ويحيى حنبؿ، بف أحمد: وعنو
 عمـ انتيى ثـ: قاؿ أف إلى... ستة عمى يدور اإلسناد فإذا نظرت: المديني ابف قاؿ

 .آدـ بف ويحيى ميدي، بف الرحمف وعبد المبارؾ، ابف إلى ىؤالء
 (.  ىػٖٕٓ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج تصانيؼ، صاحب حافظ ثقة
 : (3)(دكين بن الفضل) نعيم أبو  -97

 .وغيرىـ حنيفة، وأبي زائدة، أبي بف وزكريا األعمش،: عف روى

                                                           

طبقات الحفاظ و  ،ٕٗ٘/ٜتيذيب التيذيب و  ،ٖٚ٘/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٔٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
ٕٔ٘. 

طبقات و  ،٘ٚٔ/ٔٔتيذيب التيذيب و  ،ٜٖ٘/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٔٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
 .ٕ٘ٔالحفاظ 

تيذيب التيذيب و  ،ٕٖٚ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٖٙٗ/ٕٔ تاريخ بغدادو  ،ٜٕٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
 .ٜ٘ٔطبقات الحفاظ و  ،ٕٓٚ/ٛ
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 الكوفة مدرسة

 .وغيرىـ زرعة، وأبو والدارمي، وأحمد، البخاري،: وعنو
 .الحديث مف ألوفا حرب بف السبلـ عبد عف كتب
 يغيره ال واحد لفظ عمى بو ويأتي حديثو يحفظ مف المحدثيف مف أر لـ: حاتـ أبو قاؿ
 .متقف حافظ ثقة، :حاتـ أبو وقاؿ. الثوري حديث في نعيـ وأبو قبيصة،: سوى
 .عيينة ابف بو يزاحـ الحجة، موضع ثقة: حنبؿ بف أحمد وقاؿ
 (.ىػٕٛٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج ثبت، ثقة
 :(0)السوائي عقبة بن قبيصة  -98

 .وغيرىـ ومسعر، سممة، بف وحماد وشعبة، الثوري،: عف روى

 .وغيرىـ زرعة، وأبو شيبة، أبي وابنا حنبؿ، بف أحمد: وعنو
 جالس قد وكاف. صغير وىو منو سمع فإنو سفياف حديث في إال شيء كؿ في ثقة

 .بمفظو الحديث يؤدياف نعيـ وأبو ىو كاف ،سنيف ثبلث الثوري
 (.  ىػٕ٘ٔ) سنة توفي الستة، لو أخرج خالؼ، ربما صدوؽ

 :(2)العجمي مسمم بن صالح بن اهلل عبد  -99

 .وغيرىـ سممة، بف وحماد مرزوؽ، بف وفضيؿ الزيات، حمزة: عف روى

براىيـ حاتـ، وأبو الرازي، زرعة أبو: وعنو  .وغيرىـ الحربي، وا 
 (.ىػٕٕٔ) أو( ىػٕٔٔ) سنة توفي البخاري، لو أخرج ثقة،

 :(0)التيمي يقر ز  بن عدي بن زكريا -111

                                                           

طبقات الحفاظ و  ،ٖٚٗ/ٛتيذيب التيذيب و  ،ٖٖٚ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٔٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
ٔٙٔ. 

طبقات الحفاظ و  ،ٖٓٙ/ٔ لمذىبي والعبر ،ٕٔٙ/٘تيذيب التيذيب و  ،ٜٖٓ/ٔ تذكرة الحفاظ( ٕ)
ٜٔٙ. 
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 الكوفة مدرسة

 .وغيرىـ زيد، بف وحماد مسير، بف وعمي المبارؾ، ابف: عف روى

سحاؽ البخاري،: وعنو  .وغيرىـ شيبة، أبي بف بكر وأبو راىوية، بف وا 
 .متقشفا عابدا، الذاكرة، قوي كاف
 (.ىػٕٕٔ) سنة وتوفي ماجة، وابف والنسائي، والترمذي، مسمـ، لو أخرج جميؿ، ثقة

 :(2)(درىم بن إسماعيل بن مالك) النيدي غسان أبو -111
سرائيؿ عيينة، بف سفياف: عف روى  .وغيرىـ وشريؾ، يونس، بف وا 

 .وغيرىـ شيبة، أبي بف بكر وأبو زرعة، وأبو البخاري،: وعنو
 .منو أتقف بالكوفة ليس: معيف بف يحيى قاؿ
 (.ىػٕٚٔ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج متقف، ثقة

 : (3)القطواني السوائي مخمد بن خالد -112

 .وغيرىـ ببلؿ، بف وسميماف مسير، بف وعمي مالؾ،: عف روى

 .وغيرىـ شيبة، أبي وابنا راىوية، وابف البخاري،: وعنو
 .الكوفة محدثي مف المكثريف مف: عدي ابف قاؿ

 (.ىػٖٕٔ) سنة وتوفي داود، أبا إال الستة لو أخرج يتشيع، صدوؽ
 :(0)اليربوعي التميمي يونس بن اهلل عبد بن أحمد -113

                                                                                                                                                    

تيذيب التيذيب و  ،ٜٖ٘/ٔ تذكرة الحفاظو  ،٘٘ٗ/ٛ تاريخ بغدادو  ،ٕٗٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
 .ٜٙٔطبقات الحفاظ و  ،ٖٖٔ/ٖ

طبقات الحفاظ و  ،ٖ/ٓٔتيذيب التيذيب و  ،ٕٓٗ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٕٕٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
ٔٚٔ. 

تيذيب التيذيب و  ،ٓٗٙ/ٔ االعتداؿ وميزاف ،ٙٓٗ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٖٕٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
 .ٖٚٔطبقات الحفاظ و  ،ٙٙٔ/ٖ
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 الكوفة مدرسة

سرائيؿ سعد، بف إبراىيـ: عف روى سماعيؿو  يونس، بف وا   .وغيرىـ عياش، بف ا 

 .وغيرىـ زرعة، وأبو داود، وأبو ومسمـ، البخاري،: وعنو
 .اإلسبلـ شيخ فإنو يونس بف أحمد إلى خرجا: لرجؿ حنبؿ بف أحمد قاؿ
 (.ىػٕٕٚ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج حافظ، ثقة

 :(2)العجمي سميمان بن يحيى بن داود -114

 بف معاوية رفيقو عنو وحدث. كيبل مات ألنو حديثو يشتير لـ وغيره، أبيو: عف روى
 (.ىػٖٕٓ) سنة توفي نبأ، لو لكاف عمره طاؿ ولو األزدي، عمرو

 

 الطبقة الثامنة:
 :(3)الحماني الحميد عبد بن يحيى -115

 .وغيرىـ عوانة، وأبي زيد، بف وحماد عيينة، ابف: عف روى

 .وغيرىـ والبغوي، ومطيف، الدنيا، أبي وابف حاتـ، أبو: وعنو
 إنو: ويقاؿ سردا، ويسردىا يحفظيا حديث آالؼ أربعة مسنده كاف الحفاظ، أعياف مف
 .بالكوفة صنؼ مف أوؿ

 (.  ىػٕٕٛ) سنة وتوفي مسمـ، لو أخرج ،(0)الحديث بسرقة اتيموه ،حافظ

                                                                                                                                                    

طبقات الحفاظ و  ،ٓ٘/ٔتيذيب التيذيب و  ،ٓٓٗ/ٔ تذكرة الحفاظو  ،ٖٕٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
ٔٚٗ. 

 .ٚٚٔطبقات الحفاظ و  ،ٖٖٙ/ٔ تذكرة الحفاظ( ٕ)

طبقات و  ،ٖٕٗ/ٔٔتيذيب التيذيب و  ،ٖٕٗ/ٕ تذكرة الحفاظو  ،ٕٚٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
 .ٕٛٔالحفاظ 
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 الكوفة مدرسة

 :(2)(العبسي إبراىيم بن محمد بن اهلل عبد) شيبة أبي بن بكر أبو -116

 .وغيرىـ وغندر، المبارؾ، وابف عيينة، وابف شريؾ،: عف روى

 .وغيرىـ زرعة، وأبو ماجة، وابف داود، وأبو ومسمـ، البخاري،: وعنو
 .زرعة أبو قاؿ وكذا منو، أحفظ رأيت ما: الفبلس قاؿ
 أفقييـ وأحمد لو، أسردىـ بكر فأبو: أربعة إلى الحديث عمـ انتيى: عبيد أبو وقاؿ
 .بو أعمميـ المديني وابف لو، أجمعيـ معيف وابف فيو،
 .والمصنؼ المسند صاحب وىو. النحرير الثبت النظير، عديـ الحافظ: الذىبي وقاؿ
 (.ىػٖٕ٘) سنة توفي ،الترمذي إال الستة لو أخرج حافظ، ثقة

 : (3)اليمداني نمير بن اهلل عبد بن محمد -117

 .وغيرىـ أسامة، بف وحماد عيينة، وابف أبيو،: عف روى

 .وغيرىـ ماجة، وابف داود، وأبو ومسمـ، البخاري،: وعنو
 .عجيبا اتعظيم يعظمو حنبؿ بف أحمد كاف: الترمذي قاؿ
 .العراؽ درة نمير ابف: حنبؿ بف أحمد وقاؿ
 .فقيرا وكاف الورع، أىؿ ومف الزىاد، مف كاف
 (.ىػٖٕٗ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج حافظ، ثقة

                                                                                                                                                    

 ذاؾ شيخ مف أيضا سمعو أنو ويدعي السارؽ فيجيء بحديث، محدث ينفرد أف: الحديث سرقة( ٔ)
فتح : انظر طبقتو، في شاركو ممف غيره لراو فيضيفو براو عرؼ الحديث يكوف أو ،المحدث
 .ٖٗٗ/ٔ المغيث

 تذكرة الحفاظو  ،ٖ٘ٔ/ٓٔ والنياية والبداية ،ٙٙ/ٓٔ بغداد وتاريخ ،ٕٛٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
 .ٜٛٔطبقات الحفاظ و  ،ٕ/ٙتيذيب التيذيب و  ،ٕٖٗ/ٕ

طبقات الحفاظ و  ،ٕٕٛ/ٜتيذيب التيذيب و  ،ٜٖٗ/ٕ تذكرة الحفاظو  ،ٜٕٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)
ٜٕٔ. 



 

 
 

-231- 
 

 الكوفة مدرسة

 :(0)(العبسي إبراىيم بن محمد) شيبة أبي بن عثمان -118

 .وغيرىـ المبارؾ، وابف وىشيـ، شريؾ،: عف روى

 .وغيرىـ ماجة، وابف والنسائي، داود، وأبو ومسمـ، البخاري،: وعنو
 (. ىػٜٖٕ) سنة توفي ،الترمذي إال الستة لو أخرج ثقة،

 :(2)الطنافسي إسحاق بن محمد بن عمي -119

 .وغيرىـ الضرير، معاوية وأبي عيينة، وابف عبيد، بف محمد: عف روى

 .وغيرىـ الرازي، حاتـ وأبو زرعة، وأبو ماجة، ابف: وعنو
 (.ىػٖٖٕ) سنة وتوفي ماجة، ابف لو أخرج عابد، ثقة

 :(3)ثيثييالطر  حميد بن أحمد -111

 .وغيرىـ معف، بف والقاسـ المبارؾ، وابف غياث، بف حفص: عف روى

 .وغيرىـ حاتـ، وأبو الدوري، وعباس والدرامي، البخاري،: وعنو
 (.ىػٕٕٓ) سنة وتوفي البخاري، لو أخرج ثقة،

 :(4)البجمي سميمان بن الربيع بن الحسن -111

 .وغيرىـ إدريس، بف ا وعبد زيد، بف وحماد الفزاري، إسحاؽ أبي: عف روى

 .وغيرىـ زرعة، وأبو داود، وأبو ومسمـ، البخاري،: وعنو

                                                           

تيذيب التيذيب و  ،ٗٗٗ/ٕ تذكرة الحفاظو  ،ٖٕٛ/ٔٔ تاريخ بغدادو  ،ٛٛٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
 .ٖٜٔطبقات الحفاظ و  ،ٜٗٔ/ٚ

 .ٜٗٔطبقات الحفاظ و  ،ٖٛٚ/ٚتيذيب التيذيب و  ،٘ٗٗ/ٕ تذكرة الحفاظ( ٕ)

 .ٜٜٔطبقات الحفاظ و  ،ٕٙ/ٔتيذيب التيذيب و  ،ٙ٘ٗ/ٕ تذكرة الحفاظ( ٖ)

طبقات الحفاظ و  ،ٕٚٚ/ٕتيذيب التيذيب و  ،ٛ٘ٗ/ٕ تذكرة الحفاظو  ،ٕٙٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٗ)
ٕٓٓ. 
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 الكوفة مدرسة

 (. ىػٕٕٔ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج ثقة،
 :(0)(كريب أبو) اليمداني العالء بن محمد -112

 .وغيرىـ والسفيانيف، وىشيـ، المبارؾ، ابف: عف روى

 .وغيرىـ زرعة، وأبو حاتـ، وأبو الستة، األئمة: وعنو
 ثبلثمائة بالكوفة لو ظير منو، حديثا أكثر وال منو، أحفظ بالكوفة زمانو في يكف لـ

 . فدفنت كتبو، بدفف أوصىو  حديث، ألؼ
 (.ىػٕٚٗ) سنة وتوفي الستة، لو أخرج حافظ، ثقة

 :(2)(الكندي حصين بن سعيد بن اهلل عبد) األشج سعيد أبو -113

 .وغيرىـ وىشيـ، األحمر، خالد وأبي حرب، بف السبلـ عبد: عف روى

 .وغيرىـ الدنيا، أبي وابف زرعة، وأبو الستة، األئمة: وعنو
 .زمانو إماـ ىو: الرازي حاتـ أبو قاؿ
 (.ىػٕٚ٘) سنة وتوفي الستة، لو أخرج ثقة،

 :(3)التميمي مصعب بن السري بن ىناد -114

 .وغيرىـ وعبثر، ووكيع، األحوص، وأبي شريؾ،: عف روى

 .وغيرىـ البخاري، عدا ما الستة األئمة: وعنو
 .بيناد عميكـ: أحمد وقاؿ ا،ىناد تعظيمو أحدا يعظـ اوكيع رأيت ما: قتيبة قاؿ

                                                           

طبقات الحفاظ و  ،ٖ٘ٛ/ٜتيذيب التيذيب و  ،ٜٚٗ/ٕ تذكرة الحفاظو  ،ٜٕٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
ٕٔٚ. 

طبقات الحفاظ و  ،ٖٕٙ/٘تيذيب التيذيب و  ،ٔٓ٘/ٕ تذكرة الحفاظو  ،ٜٕٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)
ٕٔٛ. 

 .ٕٕٓطبقات الحفاظ و  ،ٓٚ/ٔٔتيذيب التيذيب و  ،ٚٓ٘/ٕ تذكرة الحفاظ( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 (. ىػٖٕٗ) سنة توفي البخاري، إال الستة لو أخرج ثقة،
 :(0)الخطمي موسى بن اهلل عبد بن موسى بن إسحاق -115

 .وغيرىـ حرب، بف السبلـ وعبد عيينة، وابف الحميد، عبد بف جرير: عف روى

 .وغيرىـ خزيمة، وابف ماجة، وابف والنسائي، والترمذي، مسمـ،: وعنو
 . عميو الثناء في الرازي حاتـ أبو أطنب
 (.ىػٕٗٗ) سنة توفي ماجة، وابف والترمذي، ومسمـ، النسائي، لو أخرج متقف، ثقة

 

 الطبقة التاسعة:
 :(2)العجمي صالح بن اهلل عبد بن أحمد -116

 .وغيرىـ عبيد، بف ويعمى الجعفي، وحسيف أبيو،: عف روى

 .وغيره والتعديؿ الجرح في مصنفو عنو روى ،صالح ولده: وعنو
 سنة توفي معيف، بف ويحيى حنبؿ بف أحمد مثؿ نعده كنا: ريو الد عباس قاؿ
 (.ىػٕٔٙ)

 :(3)(الغفاري حازم بن أحمد) غرزة أبي ابن -117

 .وغيرىـ موسى، بف ا وعبيد عبيد، بف ويعمى عوف، بف جعفر: عف روى

 .وغيرىـ الشيباني، عمي بف ومحمد عقدة، وابف مطيف،: وعنو
 (.ىػٕٙٚ) سنة توفي متقنا، كاف: حباف ابف قاؿ

 

                                                           

 .ٖٕٕطبقات الحفاظ و  ،ٕٔ٘/ٕتيذيب التيذيب و  ،ٖٔ٘/ٕ تذكرة الحفاظ( ٔ)

 .ٕٕٗطبقات الحفاظ و  ،ٕٔ/ٕ لمذىبي غبر مف خبر في والعبر ،ٓٙ٘/ٕ تذكرة الحفاظ( ٕ)

 .ٕٙٙطبقات الحفاظ و  ،ٜٗ٘/ٕ الحفاظ تذكرة( ٖ)
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 الطبقة العاشرة:
 :(0)العبسي شيبة أبي بن عثمان بن محمد -118

 .وغيرىـ معيف، وابف المديني، وابف يونس، بف وأحمد أبيو،: عف روى

 .وغيرىما الدقاؽ، ديعب بف والحسيف الطبراني،: وعنو
 صالح وقاؿ .منكرا احديث لو أرَ  لـ: عدي ابف وقاؿ. بالكذب اتيـ عدالتو، في مختمؼ
 (.ىػٜٕٚ) سنة توفي. ثقة: جزرة
 : (2)(الحضرمي سميمان بن اهلل عبد بن محمد) مطين -119

 .وغيرىـ األشعثي، عمرو بف وسعيد الحماني، ويحيى يونس، بف أحمد: عف روى

 .وغيرىـ حساف، بف وعمي ي،سماعيماإل بكر وأبو الطبراني،: وعنو
 ألؼ مائة مطيف عف بأصبعي كتبت: داـر أبي بف بكر أبو قاؿ العمـ، أوعية مف كاف

 (.ىػٜٕٚ) سنة توفي .جبؿ ثقة: رقطنياالد قاؿ حديث،
 :(3)(الشيباني يزيد بن يحيى بن أحمد العباس أبو) ثعمب -121

 األعرابي، بف ومحمد الجمحي، سبلـ بف ومحمد المنذر، بف إبراىيـ: عف روى
 .وغيرىـ

 .وغيرىـ مقسـ، بف ومحمد كامؿ، بف وأحمد اليزيدي، العباس بف محمد: وعنو
 .حديث ألؼ مائة يرير القوا عمر بف ا عبيد مف سمعت: قاؿ
 (.ىػٜٕٔ) سنة توفي بالحفظ، امشيور  اصالح حجة ثبتا ثقة كاف: الخطيب قاؿ

 

                                                           

 .ٕٚٛطبقات الحفاظ و  ،ٕٗٙ/ٖ االعتداؿ وميزاف ،ٔٙٙ/ٕ تذكرة الحفاظو  ،ٕٗ/ٖ تاريخ بغداد( ٔ)

 .ٕٛٛطبقات الحفاظ و  ،ٕٙٙ/ٕ تذكرة الحفاظ( ٕ)

طبقات الحفاظ و  ،ٙٙٙ/ٕ تذكرة الحفاظو  ،ٜٛ/ٔٔ والنياية والبداية ،ٕٗٓ/٘ تاريخ بغداد( ٖ)
ٕٜٓ. 
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 الطبقة الحادية عشرة:
 :(0)(الضبي محمد بن إسماعيل بن الحسين) المحاممي -121

 .وغيرىـ السيمي، إسماعيؿ بف وأحمد بكار، بف والزبير الفبلس،: عف روى

 .وغيرىـ األىوازي، الصمت وابف ودعمج، الدراقطني،: وعنو
 ادين فاضبل كاف رجؿ، آالؼ عشرة مجمسو يحضر وكاف سنة، ٓٙ الكوفة قضاء ولي

 (.ىػٖٖٓ) سنة توفي ا،صدوق
 :(2)(سعيد بن محمد بن أحمد) عقدة ابن -122

، بف والحسف ميسرة، أبي بف ا وعبد عفاف، بف عمي بف الحسف: عف روى  مكـر
 .وغيرىـ

 إلى مسعود ابف زمف مف بيا ُيرَ  لـ أنو الكوفة أىؿ أجمع: وقاؿ. الدارقطني: وعنو
 ألؼ ثبلثمائة في ويجيب بأسانيدىا، حديث ألؼ مائة يحفظ كاف. منو أحفظ زمنو
 .حديث
 كتب قميمة، رحمتو. عنده ما الناس يعمـ وال الناس، عند ما يعمـ كاف: الدراقطني قاؿ

 .أصحابو عف حتى وكتب والنازؿ، العالي
 (.ىػٕٖٖ) سنة وتوفي تشيع، عنده

 

 الطبقة الثانية عشرة:
 :(3)(التميمي السري بن محمد بن أحمد) دارم أبي بن بكر أبو -123

                                                           

 .ٖٖٗطبقات الحفاظ و  ،ٕٗٛ/ٖ تذكرة الحفاظو  ،ٜٔ/ٛ تاريخ بغداد( ٔ)

 . ٖٛٗطبقات الحفاظ و  ،ٜٖٛ/ٖ تذكرة الحفاظ( ٕ)

 .ٕٖٙطبقات الحفاظ و  ،ٜٖٔ/ٔ االعتداؿ وميزاف ،ٗٛٛ/ٖ تذكرة الحفاظ( ٖ)
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 .وغيرىـ ىاروف، بف وموسى ومطيف، الصفار، إبراىيـ: عف روى

 .وغيرىما مردويو، وابف النيسابوري، الحاكـ: وعنو
 عمى الحط في جمع رافضي، شيعي وىو الحديث، في واتيـ بالحفظ، اموصوف كاف

 (.ىػٕٖ٘) سنة وتوفي الصحابة،
 :(0)(الحسن أبو) سفيان بن أحمد بن محمد -124

 .وغيرىما المقانعي، العباس بف وعمي البجمي، زيداف بف ا عبد: عف روى

 .وغيرىـ العتيقي، محمد بف وأحمد اليروي، أحمد بف وعبد الواسطي، العبلء أبو: وعنو
 (.ىػٖٗٛ) سنة توفي

 

 الطبقة الثالثة عشرة:
 .أحد فييا ليس

 

 الطبقة الرابعة عشرة:
 .أحد فييا ليس

 

 الطبقة الخامسة عشرة:
 :(2)(ميمون بن عمي بن محمد) النرسي أبيّ  -125

 إال والحديث السنة أىؿ مف أحد بالكوفة ما: يقوؿ كاف إطبلقا، الكوفة حفاظ آخر وىو
 .أنا

                                                           

 .ٜٖٔطبقات الحفاظ و  ،ٕٙ/ٖ والعبر ،ٜٙٛ/ٖ تذكرة الحفاظ( ٔ)

 .ٛ٘ٗطبقات الحفاظ و  ،ٜٕ/ٗ الذىب وشذرات ،ٕٕ/ٗ والعبر ،ٕٓٙٔ/ٗ تذكرة الحفاظ( ٕ)
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 محمد بف وأحمد العطار، بف ومحمد الرحمف، عبد بف عمي بف محمد: عف روى
 .وغيرىـ الزعفراني،

 .عنو روى اأحد أجد ولـ
 ثقة حافظا كاف ا،بارع قارئا كاف ألنو ،كعب بف بأبي اتشبيي بأبي ولقُّب وصنؼ، رحؿ
 (.ىػٓٔ٘) سنة توفي كمو، حديثو يعرؼ وكاف ثاقبة، معرفة ذا ا،متقن

  

  المكثرون من الحديث:

 يذكرىـ ولـ الحفاظ، مف بأنيـ أو الحديث كثيروا بأنيـ وصفوا المحدثيف بعض ىناؾ
 :وىـ فقط، أسماءىـ أذكر أف فرأيت الحفاظ، في السيوطي وال الذىبي

 ٕ٘ٓ/ٙ الكبرى الطبقات    :األنصاري عبيد بف ثابت  -1
 ٖٚٔ/ٙ الكبرى الطبقات    :المزني قطبة بف ثابت  -2

 ٕٙٚ/ٙ الكبرى الطبقات    :المخزومي عوف بف جعفر  -3

 ٘ٔٔ/ٙ الكبرى الطبقات    :التيمي سويد بف الحارث  -4

 ٕٛٚ/ٙ الكبرى الطبقات   :الرؤاسي الرحمف عبد بف حميد  -5

 ٕٔٛ/ٔ لمذىبي الكاشؼ    :عتاب أبي تميـ بف خمؼ -6

 ٕٗٛ/ٙ الكبرى الطبقات     :خالد بف رباح  -7

 ٕٚٗ/ٙ الكبرى الطبقات     :زائدة أبي بف زكريا  -8

 ٖٕٓ/ٙ الكبرى الطبقات    :طفانيالغ الجعد أبي بف سالـ  -9

 ٕٕٔ/ٙ الكبرى الطبقات     :كييؿ بف سممة -11

 ٖٕٚ/ٙ الكبرى الطبقات     :نافع بف ربو عبد -11

 ٙٛ/ٙ الكبرى الطبقات    :الياد بف شداد بف ا عبد -12
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 الكوفة مدرسة

 ٕٕٕ/ٙ الكبرى الطبقات      :ميسرة بف الممؾ عبد -13

 ٕٗٛ/ٙ الكبرى الطبقات     :سعيد بف عنبسة -14

 ٖٕٙ/ٙ الكبرى الطبقات     :جابر بف قبيصة -15

 ٗٛ/ٙ الكبرى الطبقات     :شياب بف كميب -16

 ٕٓ٘/ٙ الكبرى الطبقات   :اليمداني العيسى سالـ بف محمد -17

 ٕ٘٘/ٙ الكبرى الطبقات   :الفزاري العزرمي ا ديعب بف محمد -18

 ٕٔٓ/ٙ الكبرى الطبقات   (الضحى أبو) صبيح بف مسمـ -19

 ٘٘ٔ/ٙ الكبرى الطبقات     :سعد بف مصعب -21

 ٕٙٙ/ٙ الكبرى الطبقات    :األسود أبي بف منصور -21

 ٜٕٚ/ٖ لمذىبي الكاشؼ  :السبيعي إسحاؽ أبي بف إسحاؽ بف يوسؼ -22

 ٕٗٓ/ٙ الكبرى الطبقات     (:سعيد) البخترى أبو -23

 ٖٙٔ/ٕ لمذىبي الكاشؼ   (الرحمف عبد بف عمر) األبار حفص أبو -24

 ٕٗٛ/ٙ الكبرى الطبقات   (:نوفؿ) الضبي مسعود أبو -25
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 الكوفة مدرسة

 

 جميع حفاظ الكوفة مرتبين عمى الحروف
    (الفزاري إسحاؽ أبو) الحارث بف محمد بف إبراىيـ  -1
 .........................................التيمي يزيد بف إبراىيـ  -2

 ........................................النخعي يزيد بف إبراىيـ  -3

 ...............(..........غرزة أبي ابف) الغفاري حاـز بف أحمد  -4

 ......................................ثيثيير الط حميد بف أحمد  -5

 ............................العجمي صالح بف ا عبد بف أحمد  -6

 ....................................يونس بف ا عبد بف أحمد  -7

 (...............داـر أبي بف بكر أبو) السري بف محمد بف أحمد  -8

 (...................عقدة ابف) عقدة بف سعيد بف محمد بف أحمد  -9

 (.......................ثعمب) الشيباني يزيد بف يحيى بف أحمد -11

 .............................الكوفي الخطمي موسى بف إسحاؽ -11

 .............................................سميماف بف إسحاؽ -12

 ...............................إسحاؽ أبي بف يونس بف إسرائيؿ -13

 ..................................البجمي خالد أبي بف إسماعيؿ -14

 ................................النخعي قيس بف يزيد بف األسود -15

 ...................................الضبي الحميد عبد بف جرير -16

 ............................................ثابت أبي بف حبيب -17

 ...............................................ةأرطأ بف حجاج -18
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 الكوفة مدرسة

 ..............................................الربيع بف الحسف -19

 ..............................................صالح بف الحسف -21

 .......................المحاممي محمد بف إسماعيؿ بف الحسيف -21

 ................................................الجعفي حسيف -22

 .......................................الرحمف عبد بف حصيف -23

 ..............................................غياث بف حفص -24

 ...............................................عتيبة بف الحكـ -25

 (............................أسامة أبو) زيد بف أسامة بف حماد -26

 ..........................................سميماف أبي بف حماد -27

 ........................................القطواني مخمد بف خالد -28

 ..............................العجمي سميماف بف يحيى بف داود -29

 .................(....................صالح أبو) السماف ذكواف -31

 ...............................................حراش بف ربعي -31

 ................................................خثيـ بف الربيع -32

 ................................................قدامة بف زائدة -33

 .................................................حبيش بف زر -34

 ................................................عدي بف زكريا -35

 ...............................................معاوية بف زىير -36

 ................................................الحباب بف زيد -37

 ..................................................وىب بف زيد -38

 (............................الشيباني عمرو أبو) إياس بف سعد -39
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 الكوفة مدرسة

 ................................................جبير بف سعيد -41

 ........................................الثوري سعيد بف سفياف -41

 ...............................................عيينة بف سفياف -42

 (..................................األحوص أبو) سميـ بف سبلـ -43

 ...............................................حياف بف سميماف -44

 ......................................األعمش ميراف بف سميماف -45

 (...................................الشيباني إسحاؽ أبو) سميماف -46

 ..................................................غفمة بف سويد -47

 ................................................الوليد بف شجاع -48

 ......................................القاضي الحارث بف شريح -49

 ...............................................ىانىء بف شريح -51

 ......................................النخعي ا عبد بف شريؾ -51

 (......................................وائؿ أبو) سممة بف شقيؽ -52

 ..........................................الرحمف عبد بف شيباف -53

 ..................................................لشعبيا عامر -54

 ................................................القاسـ بف عبثر -55

 ..............................المسعودي ا عبد بف الرحمف عبد -56

 .......................................ليمى أبي بف الرحمف عبد -57

 ..................................زياد بف محمد بف الرحمف عبد -58

 (........................النيدي عثماف أبو) مؿ بف الرحمف عبد -59

 ...........................................حرب بف السبلـ عبد -61
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 الكوفة مدرسة

 .............................................إدريس بف ا عبد -61

 (....................الرحمف عبد أبو) السممي حبيب بف ا عبد -62

 (.................األشج سعيد أبو) حصيف بف سعيد بف ا عبد -63

 .............................................صالح بف ا عبد -64

 (............شيبة أبي بف بكر أبو) إبراىيـ بف محمد بف ا عبد -65

 ...............................................نمير بف ا عبد -66

 ............................................عمير بف الممؾ عبد -67

 ................................................سميماف بف عبدة -68

 ..............................األشجعي الرحمف عبد بف ا عبيد -69

 .............................................موسى بف ا عبيد -71

 ...............................الحذاء صييب بف حميد بف عبيدة -71

 .................................................السمماني عبيدة -72

 ............................................شيبة أبي بف عثماف -73

 ...............................................السائب بف عطاء -74

 ..................................................قيس بف عمقمة -75

 ..............................الطنافسي إسحاؽ بف محمد بف عمي -76

 ...........................................القرشي مسير بف عمي -77

 .................(السبيعي إسحاؽ أبو) اليمداني ا عبد بف عمرو -78

 ....................................................مرة بف عمرو -79

 .................................................ميموف بف عمرو -81

 .................................................يونس بف عيسى -81
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 الكوفة مدرسة

 .......................................(نعيـ أبو) دكيف بف الفضؿ -82

 .................................................مخيمرة بف القاسـ -83

 ...................................................معف بف القاسـ -84

 ..........................................السوائي عقبة بف قبيصة -85

 ................................................حاـز أبي بف قيس -86

 ...................................................الربيع بف قيس -87

 (............................النيدي غساف أبو) إسماعيؿ بف مالؾ -88

 ...........................................البجمي مغوؿ بف مالؾ -89

 ..................................................جبر بف مجاىد -91

 ........................................سفياف بف أحمد بف محمد -91

 ......................................الفرافصة بف بشر بف محمد -92

 (.............................الضرير معاوية أبو) خاـز بف محمد -93

 ...............................ليمى أبي بف الرحمف عبد بف محمد -94

 (...................الزبيري أحمد أبو) الزبير بف ا عبد بف محمد -95

 (............................مطيف) سميماف بف ا عبد بف محمد -96

 .......................................نمير بف ا عبد بف محمد -97

 ..................................أمية أبي بف ا عبيد بف محمد -98

 ............................العبسي شيبة أبي بف عثماف بف محمد -99

 ....................................(كريب أبو) العبلء بف محمد  -111

 ................(.........النرسي أبي) ميموف بف عمي بف محمد  -111

 .....................................غزواف بف فضيؿ بف محمد  -112
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 الكوفة مدرسة

 .......................................الفزاري معاوية بف مرواف  -113

 ................................الطيب اليمداني شراحيؿ بف مرة  -114

 ............................................األجدع بف مسروؽ  -115

 ................................................كداـ بف مسعر  -116

 ..............................................سويد بف المعرور  -117

 .........................................الضبي مقسـ بف مغيرة  -118

 ............................................المعتمر بف منصور  -119

 (...................................حنيفة أبو) ثابت بف النعماف  -111

 .................................................السري بف ىناد  -111

 .........................................اليشكري عمر بف ورقاء  -112

 ........................................الرؤاسي الجراح بف وكيع  -113

 ....................................................آدـ بف يحيى  -114

 ......................................زائدة أبي بف زكريا بف يحيى  -115

 ...........................................أباف بف سعيد بف يحيى  -116

 .....................................الحماني الحميد عبد بف يحيى  -117

 ...........................................العجمي اليماف فب يحيى  -118

 ..................................................زياد أبي بف يزيد  -119

 (............................القاضي يوسؼ أبو) إبراىيـ بف يعقوب  -121

 ........................................أمية أبي بف عبيد بف يعمى  -121

 ....................................................بكير بف يونس  -122

 ...........................................دينار بف عبيد بف يونس  -123



 

 
 

-244- 
 

 الكوفة مدرسة

 ....................................األشعري موسى أبي بف بردة أبو -124

 ..................................................عياش بف بكر أبو -125
 

 الزبير بف ا عبد بف محمد=  الزبيري أحمد أبو  -

 سميـ بف سبلـ=  األحوص أبو  -

 زيد بف أسامة بف حماد=  أسامة أبو  -

 اليمداني ا عبد بف عمرو=  السبيعي إسحاؽ أبو -

 سميماف=  الشيباني إسحاؽ أبو  -

 الحارث بف محمد بف إبراىيـ=  الفزاري  إسحاؽ أبو  -

 السري بف محمد بف أحمد=  داـر أبي بف بكر أبو  -

 إبراىيـ بف محمد بف ا عبد=  شيبة أبي بف بكر أبو  -

 ثابت بف النعماف=  حنيفة أبو -

 حصيف بف سعيد بف ا عبد=  األشج سعيد أبو  -

 السماف ذكواف=  صالح أبو  -

 السممي حبيب بف ا عبد=  السممي الرحمف عبد أبو  -

 مؿ بف الرحمف عبد=  النيدي عثماف أبو  -

 إياس بف سعد=  الشيباني عمرو أبو  -

 إسماعيؿ بف مالؾ=  النيدي غساف أبو  -

 خاـز بف محمد=  الضرير معاوية أبو  -

 دكيف بف الفضؿ=  نعيـ أبو  -

 العبلء بف محمد=  كريب أبو  -
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 سممة بف شقيؽ=  وائؿ أبو  -

 إبراىيـ بف يعقوب=  يوسؼ أبو  -

 عقدة بف سعيد بف محمد بف أحمد=  عقدة بفا  -

 الغفاري حاـز بف أحمد=  رزةغ أبي ابف  -

 ميموف بف عمي بف محمد= البرسي أبي  -

 الشيباني يزيد بف يحيى بف أحمد=  ثعمب  -

 سميماف بف ا عبد بف محمد=  مطيف  -
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 الفصل الثالث

 األسانيد الصحيحة والضعيفة في الكوفة
 

 :ومبحثان مقدمة وفيو
 .الكوفة في الصحيحة األسانيد: األول المبحث
 .الكوفة في الضعيفة األسانيد: الثاني المبحث
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 السند

 :السند تعريف
 ويعتمد إليو يستند أي ،سند فبلف: قاؿيو . وغيره حائط مف إليو يستند ما: لغة السند
 .والمعنوي المادي االستناد في يستعمؿ فيو. عميو

 وارتفع فيو، صعد إذا الجبؿ في فبلف أسند: ويقاؿ السند، ذكر: لغة واإلسناد
 .(0)سفحو عف

 الحديث، ذكر في الراوي عميو يستند ما فيو المتف، طريؽ: اصطبلحا السند
 .المغوي لممعنى مطابؽ وىو

 ذكر: وقيؿ واحد، بمعنى فيما الجميور، عند السند ىو: ااصطبلح واإلسناد
 .أيضا المغوي لممعنى مطابؽ وىو ،(2)قائمو إلى ورفعو السند

 

 :السند أىمية
 ألف ذلؾ. بطبلنو أو الخبر صحة لمعرفة وسيمة أىـ ىي وأحواليـ السند رجاؿ معرفة
 فاعؿ، لو يكوف أف بد ال ا،وضع أو تحريفا، أو نقصا، أو زيادة الحديث، في تغيير أي
 ألنو ،روايتو تقبؿ فبل العدالة مختؿ مدعتوالم متعمد، غير أو متعمد إما الفاعؿ وىذا
 غير أو دنيوية، مصمحة صاحب وأ كاذب، أو بدعة، صاحب أو فاسؽ، أو كافر،
 .رواياتيـ تقبؿ فبل عدوال ليسوا ىؤالء وكؿ ذلؾ،

                                                           

 .ٜٕٔ المنير والمصباح ،٘ٓٔ/ٖ المغة مقاييس معجـ (ٔ)

 .ٕٗ-ٔٗ/ٔ تدريب الراوي( ٕ)
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ما  لضعؼ إما الحديث في أخطأ ولكنو متعمد، غير لذلؾ الفاعؿ يكوف أف وا 
 الضبط شرط تحقؽ لعدـ الرواية مقبوؿ غير وكبلىما ،لكتابو ضبطو لقمة أو حفظو،

 .فيو
 سمع منيـ واحد كؿ ووجدنا ضابطيف، عدوال السند رجاؿ كؿ وجدنا إذا وأما

 .السند بصحة السند،حكمنا في فوقو ممف
ذا  حكمنا فوقو، ممف يسمع لـ أحدىـ وجدنا أو ا،ضعيف السند رجاؿ أحد وجدنا وا 
 .السند بضعؼ

ذا  قد العمماء إف: قمنا أحاديث، أو حديث في يخطىء قد الضابط إف: قيؿ وا 
 . القادحة العمة وعدـ الشذوذ عدـ المتف لصحة اشترطوا

 مف لقاؿ اإلسناد لوال: قاؿ مف وصدؽ واضحة، جمية السند أىمية تبدو وىكذا
 .شاء ما شاء

 تقـو أخرى وسيمة أي توجد وال حقيقتيا، وتتجمى األخبار، تتميز بالسند ولكف
 .الوسيمة ىذه مقاـ

 

 السند:تاريخ 
 ا ألمر اتنفيذ مبكر، وقت منذ المسمموف بو اىتـ فقد كبيرة، أىمية مف لمسند لما انظر 

 .[ٙ: الحجرات{ ]َفتََبي ُنوا ِبَنَبإٍ  َفاِسؽٌ  َجاَءُكـْ  ِإفْ  آَمُنوا ال ِذيفَ  َأيَُّيا َيا}: تعالى
 معرفة مف بد وال الخبر، ناقؿ معرفة مف بد ال أنو وضوح بكؿ تبيف واآلية

 آخر، طريؽ مف الخبر مف التأكد مف بد وال روايتو، تقبؿ فبل افاسق كاف فإف حالتو،
 .األسانيد عف البحث ىدؼ ىو وىذا السند، معنى ىو وىذا

 عيد منذ مبسط بشكؿ أمره في والتدقيؽ الخبر، راوي عف البحث بدأ ولقد
 لـ ألنو وذلؾ فقط، الراوي حفظ مف التأكد عمى امنصب تدقيقيـ وكاف ، الصحابة
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 وألف بدأ، قد الحديث في الوضع يكف ولـ ا،عمد التحريؼ يحاوؿ مف عيدىـ في يكف
 النظر إلى يدعو ما ىنالؾ يكف فمـ عدوؿ، كميـ والصحابة الصحابة، مف الرواة أكثر
 .وكذبيـ صدقيـ حيث ومف وعدميا، العدالة حيث مف الرواة أحواؿ في

د يؽِ  َبْكرٍ  َأِبى ِإَلى اْلَجد ةُ  َجاَءتِ  ولقد  َفَسَأؿَ  الميراث، مف نصيبيا تطمب  الص 
 عميو ا صمى الم وِ  َرُسوؿَ  سمعت: ُشْعَبةَ  ْبفُ  اْلُمِغيَرةُ  َفَقاؿَ  نصيب؟ مف ليا ىؿ: الن اَس 
 َمْسَمَمةَ  ْبفُ  ُمَحم دُ  َفَقاـَ  أحد؟ َمَعؾَ  ذلؾ سمع َىؿْ : َبْكرٍ  َأُبو َفَقاؿَ . السُُّدَس  يعطييا وسمـ
 .(0)ذلؾ ليا فأنفذ بذلؾ، فشيد

نما المغيرة، صدؽ في بكر أبي مف اشك ذلؾ يكف ولـ  التثبت، لمجرد كاف وا 
 وىذا تفصيمي، بشكؿ القرآف في نزلت اإلرث أحكاـ أف يعمـ بكر أبا أف التثبت وسبب

 الصحابة أكثر بكر أبا أف إلى باإلضافة الجدة، نصيب في يتثبت بكر أبا جعؿ ما
 فشؾ بو، يقضي يره ولـ ذلؾ، يقوؿ يسمعو فمـ وسمـ عميو ا صمى لمرسوؿ مبلزمة

 .ذاكرتو وخانتو ذلؾ في أخطأ قد المغيرة يكوف أف وخاؼ الحديث، في
 أبو استأذف حيف  األشعري موسى وأبي عمر بيف حدث ما اأيض ذلؾ ومف

 ؾ؟مارد  : فقاؿ عمر، ذلؾ فبمغ فرجع، لو، يؤذف فمـ مرات، ثبلث عمر عمى  موسى
 َفَمـْ  َثبَلثا َأَحُدُكـْ  اْسَتْأَذفَ  ِإَذا: »يقوؿ وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ سمعت إنى: فقاؿ
ال ببينة ىذا عمى لتجيئف: عمر فقاؿ. (2)«َفْمَيْرِجعْ  َلُو، ُيْؤَذفْ  : قاؿ - توعدهو  – وا 

 أبو معو فقاـ القصة، عمييـ فقص الصحابة، مف انفر  فوجد المسجد، فدخؿ فانصرؼ،
 نتيمؾ، ال اإن  : عمر فقاؿ ،وسمـ عميو ا صمى النبي مف ذلؾ سمع بأنو فشيد سعيد
 . (3)شديد وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ عف الحديث ولكف  

                                                           

 .٘ٔمعرفة عمـو الحديث و  ،ٙٙالكفاية ( ٔ)

 .ٜٗٙٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٕ)

 .ٖٚ/ٔ المجروحيف( ٖ)
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 حفظو، في شؾ وولكن صدقو، في يشؾ لـ أنو في وصريح واضح عمر وكبلـ
 .ذلؾ مف التأكد وأراد

 طمقيا لما وسكناىا نفقتيا إسقاط في قيس بنت فاطمة خبر عمر رد وكذلؾ 
 أحفظت ندري ال امرأة، لقوؿ نبينا وسنة ربنا، كتاب لندع كنا ما: »وقاؿ ا،ثبلث زوجيا

 ألف وذلؾ حفظيا، في يشؾ بأنو صرح إنما صدقيا، في يشؾ لـ فعمر. (0)«ال أـ
 .واألحاديث اآلية عموـ يعارض قوليا

 إذا كنت: قاؿ فقد بحديث، حدثو مف يستحمؼ  طالب أبي بف عمي وكاف
ذا منو، شاء بما ا نفعني احديث وسمـ عميو ا صمى النبي مف سمعت  حدثني وا 
َُ  لـ وسمـ عميو ا صمى النبي عف غيري  النبي مف سمعو أنو لي يحمؼ حتى أرَض
 .(2)وسمـ عميو ا صمى

 في شؾ لو ألنو محدثو، صدؽ في يشؾ ال أنو  عمي فعؿ مف واضحو 
 ال وسمـ عميو ا صمى النبي عمى يكذب الذي ألف ،اليميف منو يطمب لـ صدقو
نما اليميف، في يكذب أف يستبعد  .غير ال الحفظ مف لمتأكد استحبلفو كاف وا 

 فيما - منيـ أحد عميو يعترض لـ الصحابة زمف في امعروف اأمر  التثبت وكاف
 حالو، اختبار بعد إال أحد خبر قبموا الصحابة نعمـ ال: الخطيب قاؿ حتى - أعمـ
 .(3)مذىبو واستقامة بسداده، والعمـ

 العدالة، النتشار األمر، بداية في التثبت مف النوع ىذا عمى األمر واقتصر
 األحاديث سمعوا المبكر العصر ذلؾ في كانوا الذيف وألف لكذب،ا دواعي وجود وعدـ

                                                           

 .ٕٗٔالكفاية ( ٔ)

 .٘ٔمعرفة عمـو الحديث و  ،ٕٗٔ،ٛٙالكفاية و  ،ٖٚ/ٔ المجروحيف( ٕ)

 .ٕٗٔالكفاية ( ٖ)
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 وكميـ اآلخريف، الصحابة بعض مف أو مباشرة وسمـ عميو ا صمى الرسوؿ مف
 .عدوؿ

 انقسامات، مف تبعيا وما الفتنة، وقوع بعد تغيرت قد الظروؼ ىذه ولكف
 .الكذب ظيور إلى أدى مما المتطرفة، واآلراء لؤلىواء، وظيور وخبلفات،
 عف وكثرت انتشرت - الفتنة بعد ما عصر - العصر ىذا في الرواية أف كما

 .الرواية في والخطأ الكذب احتماالت بذلؾ فازداد الصحابة، غير
 عف ويسألوف مضى، مما أكثر يتثبتوفو  يتشددوف، العمماء بدأ فقد ولذلؾ

 َيْسَأُلوفَ  َيُكوُنوا َلـْ : »يقوؿ( ىػٓٔٔ) سيريف بف محمد فيذا ،وأحواليـ والرجاؿ األسانيد
، َلَنا َسمُّوا: َقاُلوا اْلِفْتَنةُ  َوَقَعتِ  َفَمم ا اإِلْسَناِد، َعفِ  ـْ  َفُيْؤَخذُ  السُّن ةِ  َأْىؿِ  ِإَلى َفُيْنَظرُ  ِرَجاَلُك

، ـْ  .(0)«َحِديثُُيـْ  ُيْؤَخذُ  َفبلَ  اْلِبَدعِ  َأْىؿِ  ِإَلى َوُيْنَظرُ  َحِديُثُي
 وىو ،الفتنة بعد اجديد امسمك سمكوا العمماء أف سيريف ابف كبلـ مف وواضح

 .قبؿ مف اشائع يكف لـ وىذا ومذىبو، وصدقو الراوي عدالة عف السؤاؿ
 العمـ، ىذا تأخذوف عمف انظروا: الكوفة مسجد في طالب أبي بف عمي وقاؿ

 .الخبلفة توليو وبعد الفتنة، حدوث بعد وىذا. (2)الديف ىو فإنما
 

 أول من فتش عن اإلسناد:
 صرح كما( ىػٗٓٔ-ٚٔ) الشعبي عامر ىو اإطبلق اإلسناد عف فتش مف أوؿ كاف
 .القطاف سعيد بف يحيى بذلؾ

 مف: الشعبي لو فقاؿ ا،حديث الشعبي عمى( ىػٔٙ) خثيـ بف الربيع قرأ فقد
 مف: لو وقاؿ( ىػٗٚ) ميموف بف عمرو إلى فذىب. ميموف بف عمرو: قاؿ حدثؾ؟

                                                           

 .ٜٚٔالكفاية و  ،ٕٛ/ٔ المجروحيفو  ،٘ٔ/ٔ مسمـ صحيح مقدمة( ٔ)

 .ٜٙٔالكفاية ( ٕ)
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: سعيد بف يحيى قاؿ. وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ صاحب أيوب أبو: فقاؿ حدثؾ؟
 .(0)االسناد عف فتش مف أوؿ وىذا

 بف الربيع أف لوجدنا اإلسناد، عف البحث فيو بدأ الذي الزمف تحديد حاولنا ولو
 التي الفتنة بيف ما كاف ذلؾ أف فيبدو ،(ىػٔٙ) سنة وتوفي ،(2)المخضرميف مف خثيـ
 وفاة قبؿ ذلؾ يكوف ما وغالبا ،(ىػٔٙ) سنة وبيف  عثماف بمقتؿ( ىػٖ٘) سنة بدات
 حدوث بعد كاف ذلؾ أف سيريف ابف كبلـ مف ويبدو طويمة، كانت ربما بفترة الربيع
 .مباشرة الفتنة

 الجديد األسموب ىذا إلى غيرىا مف أسبؽ الكوفة كانت فقد حاؿ كؿ وعمى
 .األخبار صحة لمعرفة

 حركة لمواجية استعمؿ األسموب ىذا أف وىو واضح، ذلؾ في السبب ولعؿ
 .وانقسامات خبلفات مف تبعيا وما الفتنة بعد ونشطت وجدت التي الوضع

 .واإلسناد والوضع الفتنة بيف وثيقة عبلقة فيناؾ إذف
 الفتنة، تمت التي واالنقسامات لؤلحداث الرئيسي المسرح ىي الكوفة كانت وقد
 المرجئة، وفييا استقروا، وحوليا خرجوا، منيا والخوارج وترعرعوا، فييا نشأوا فالشيعة
 مع والنيرواف الشاـ، أىؿ مع وصفيف البصرييف، مع الجمؿ معركة خاضت التي وىي

 عمي عيد في الخبلفة عاصمة وىي األحداث، في ابارز  اطرف دائما فكانت الخوارج،
، في الثورات مركز وىي بيتو، وأىؿ الحسيف ابنو قتؿ مشارفيا وعمى قتؿ، وفييا 
 .األموييف عيد

                                                           

 .ٕٛٓالمحدث الفاصؿ( ٔ)

 .بو امؤمن يمقو ولـ  النبي أدرؾ مف: المخضـر( ٕ)
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 في الوضع بدأ فقد وليذا لمكوفة، الفتنة مف األكبر النصيب كاف فقد إذف
 الكوفة في بدأ ما أوؿ األسانيد عف التفتيش بدأ وليذا الكوفة، في بدأ ما ؿأو  الفضائؿ
 .أيضا

 

 انتشار اإلسناد:
 إلى منيا انتقمت ثـ واسع، بشكؿ الكوفة في انتشرت أف الجديدة ريقةطال ىذه تمبث لـ

 .اإلسبلمية الببلد بقية
 طبلب عميو يجتمع كاف( ىػٚٔٔ-ٓٙ) البصري السدوسي دعامة بف قتادة فيذا
 ومنيـ طبلبو بعض وكاف لموقت، ااختصار  السند ذكر دوف ولكف فيحدثيـ، الحديث
 وكأنو بأسانيدىا، األحاديث يحدثيـ أف ويحبوف األسانيد، عف يستفسروف شعبة

 الحافظ سميماف أبي بف حماد قدـ حتى كذلؾ األمر وبقي طريقتو، عمى اعتراض
 حديث كؿ مع ويذكر يحدثيـ، وكاف الحديث طبلب إليو فاجتمع البصرة، عمى الكوفي
 .(0)حديث كؿ مع السند ذكر قتادة التـز يوميا ومف سنده،

-ٓٙ) األعمش فيذا اليجري، الثاني القرف بداية مع الطريقة ىذه انتشار وازداد
 بعد قاؿ الحديث قبؿ السند ذكر نسي إذا فكاف السند، بذكر اكثير  ييتـ كاف( ىػٛٗٔ
 .2فبلف عف فبلف حدثنا: قاؿ فبلف حدثني: الماؿ رأس بقي: الحديث ذكر

 يكف لـ إذا المؤمف، سبلح اإلسناد: يقوؿ( ىػٔٙٔ-ٜٚ) الثوري سفياف وىذا 
 .(3)يقاتؿ؟ شئ فبأي سبلح، معو

                                                           

 . ٙٙٔ والتعديؿ الجرح ومقدمة ،ٖٕٓ/ٚ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .ٕٚ/ٔ المجروحيف (ٕ)

 .ٕٚ/ٔ المجروحيف( ٖ)
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 ايوم الحديث أصحاب إليو اجتمع( ىػٜٛٔ-ٚٓٔ) عيينة بف سفياف وىذا
 بغير حدثيـ عنؾ؟ يتفرقوا أف تريد: رجؿ لو فقاؿ يتركوه، ولـ تعب، حتى فحدثيـ
 .(0)درج بغير البيت فوؽ صعدأ أف يأمرني ىذا الى انظروا: سفياف فقاؿ إسناد،

 بطبلب األمر بمغ حتى لؤلسانيد، المحدثيف ذكر شيوع مدى عمى يدؿ مما وىذا
 عيينة بف سفياف استغراب يبلحظ كما اإلسناد، يذكر ال عمف يكتبوا ال أف الحديث
 .إسناد غير مف التحديث

 عيينة، بف سفياف أتى اأعرابي أف واسع، بشكؿ األسانيد انتشار عمى يدؿ ومما
 في تقوؿ ما: قاؿ ا، بحمد بخير: سفياف فقاؿ ا؟ يرحمو الشيخ أصبح كيؼ: فقاؿ
 الحاج يفعؿ ما تفعؿ: سفياف فقاؿ بالبيت؟ تطوؼ أف قبؿ حاضت جاجالحُ  مف امرأة
 حاضت عائشة نعـ،: قاؿ قدوة؟ مف ىؿ: األعرابي فقاؿ بالبيت، تطوؼ ال أنيا غير
 غير الحاج يفعؿ ما تفعؿ أف وسمـ عميو ا صمى النبي فأمرىا بالبيت تطوؼ أف قبؿ

 القاسـ بف الرحمف عبد حدثني نعـ،: قاؿ عنيا؟ ببلغ مف ىؿ: األعرابي قاؿ الطواؼ،
 وا الببلغ، وأحسنت القدوة، استسمنت لقد: األعرابي قاؿ بذلؾ، عائشة عف أبيو عف
 .(2)بالرشاد لؾ

 عرؼ األعرابي ىذا حتى أىميتو، الناس وعرؼ وانتشر، اإلسناد شاع فقد وىكذا
 مف سفياف يتضايؽ ولـ الحديث، إلى اطمئف السند لو ذكر فمما السند، عف فسأؿ ذلؾ،
 عمى كذلؾ يدؿ مما استغراب، أدنى دوف سألو عما أجابو بؿ وتدقيقو، األعرابي سؤاؿ
 .الوقت ذلؾ في اإلسناد انتشار مدى

 جميا ذلؾ ويبدو الجميع، بيا التـز حتى وانتشرت الطريقة ىذه شاعت وىكذا
فدُ  فيما اواضح ف فقد بعده، وما الثاني القرف في الحديث في كتب مف و   كثير فيو دو 

                                                           

 .ٚ٘٘الكفاية ( ٔ)

 . ٓٚ٘المصدر السابؽ ( ٕ)



 

 
 

-255- 
 

 الكوفة مدرسة

 الثالث القرف جاء حتى الكتب، مف وغيرىا األسانيد، ذكر التزمت التي المسانيد مف
نت  .األسانيد ذكر اأيض التزمت التي المشيورة الستة الكتب فيو ودو 

 مف غيرىا في أثر األحاديث، في الطريقة ليذه الواسع االنتشار ليذا كاف وقد
،  لمواقدي والمغازي ،(ىػٓ٘ٔ) إسحاؽ ابف سيرة في اجمي ذلؾ يبدو كما العمـو

 امتد بؿ ،(ىػٖٓٔ) الطبري وتاريخ ،(ىػٖٕٓ) سعد البف الكبرى والطبقات ،(ىػٕٚٓ)
 .األصفياني الفرج ألبي األغاني كتاب في ذلؾ يبلحظ كما األدب كتب إلى ذلؾ

 كتب في فييا استعمؿ التي بالدقة يكف لـ الكتب ىذه في السند استعماؿ ولكف
 العبادات، في ىامة نتائج مف عميو يترتب وما الحديث، ألىمية وذلؾ الحديث،

 .وغيرىا والعقائد، بؿ والمعامبلت،
 

 :في الكوفة نقد رجال السند
 العدالة حيث مف األسانيد برجاؿ ييتـ عمـ وىو والتعديؿ، الجرح بعمـ يسمى ما وىو

 ا،جد مبكرة نشأة العمـ ىذا نشأ ولقد بذلؾ، يتعمؽ ما وكؿ وعدمو، والضبط وعدميا،
 الجرح في آراؤىـ تقبؿ والذيف العمـ، ىذا في أثر ليـ كاف الذيف الكوفييف مشاىير ومف

 :والتعديؿ
 .(0)والمعدليف المجرحيف مف األولى الطبقة مف وىو: طالب أبي بف عمي  -1
 .(2)(ىػٔٙٔ-ٜٚ) الثوري سفياف  -2

 .(3)(ىػٜٛٔ-ٚٓٔ) عيينة بف سفياف  -3

                                                           

 .ٕ٘معرفة عمـو الحديث ( ٔ)

 والتعديؿ الجرح ومقدمة ،ٖٖٔ المقدمة/والكامؿ ،ٜٖٖ بالتوبيخ واإلعبلف ،ٓٗ/ٔ المجروحيف( ٕ)
ٔ/٘٘. 

 .  ٜٖٖ بالتوبيخ واإلعبلف ،ٕٖ/ٔ والتعديؿ الجرح مقدمة( ٖ)
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 .(0)(ىػٜٚٔ-ٜٕٔ) الجراح بف وكيع  -4

 .(2)(ىػٖٕٗ) نمير بف ا عبد بف محمد  -5

 .(3)(ىػٖٕ٘) شيبة أبي بف بكر أبو  -6

 .(4)(ىػٕٔٙ) العجمي ا عبد بف أحمد  -7

 .(5)(ىػٜٕٚ) شيبة أبي بف عثماف بف محمد  -8

 يقاؿ حتى الرجؿ، عف يسألوف والتعديؿ الجرح أئمة مف وغيرىـ ىؤالء كاف وقد
 ليعمموا الرجاؿ أحواؿ في تدقيقيـ شدة مف إال ذلؾ وما ،(6)تزوجوه أف أتريدوف: ليـ
 .غيره مف الثقة

 صنؼ وممف وأحواليـ، الرجاؿ في التصنيؼ في طويؿ باع لمكوفييف أف كما
 وأحمد ،(ىػٖٕ٘) شيبة أبي بف بكر وأبو ،(ىػٕٛٔ) دكيف بف الفضؿ: منيـ ذلؾ في
( مطيف) الحضرمي سميماف بف ا عبد بف ومحمد ،(ىػٕٔٙ) العجمي ا عبد بف
 .(7)وغيرىـ ،(ىػٜٕٚ) شيبة أبي ابف عثماف بف ومحمد ،(ىػٜٕٚ)

 

 أصح األسانيد في الكوفة:
 ألحد األسانيد أصح أو الكوفة، في األسانيد أصح في العمماء أقواؿ يمي فيما نذكر

 .الكوفييف الصحابة
                                                           

 . ٜٖٖ بالتوبيخ واإلعبلف ،ٜٕٔ والتعديؿ الجرح ومقدمة ،ٕ٘/ٔ المجروحيف( ٔ)

 . ٜٖٖ بالتوبيخ اإلعبلف( ٕ)

 .ٜٖٖ بالتوبيخ واإلعبلف ،ٗ٘/ٔ المجروحيف( ٖ)

 . ٜٖٖ بالتوبيخ اإلعبلف( ٗ)

 . ٜٖٖ السابؽ المصدر( ٘)

 .٘٘ٔالكفاية ( ٙ)

 .المؤلفات مف منيـ واحد لكؿ ما لترى الرسالة ىذه مف الكوفة في التدويف انظر( ٚ)
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 عده السند فيذا مسعود، بف ا عبد عف عمقمة عف النخعي إبراىيـ عف األعمش  -1
نما ا،كوفي ليس معيف بف ويحيى اإلطبلؽ، عمى داسنإ أصح معيف بف يحيى  ىو وا 

 .(0)بغدادي
 عف الثوري سفياف: األسانيد أصح أف: والنسائي المبارؾ وابف العجمي وذكر  -2

 بف ا عبد عف النخعي قيس بف عمقمة عف النخعي إبراىيـ عف المعتمر بف منصور
 .(2)مسعود

 عمرو: ىذا مف إسنادا أحسف الحديث في أعمـ ال: الكوفي الجراح بف وكيع وقاؿ  -3
 . (3)األشعري موسى أبي عف اليمداني مرة عف مرة بف

 عف األعمش سميماف عف الثوري: طالب أبي بف عمي عف األسانيد أصح: وقيؿ  -4
 .(4)عمي عف سويد بف الحارث عف التيمي إبرىيـ

 

 :(٘)أوىى األسانيد في الكوفة
 األعور الحارث عف الجعفي جابر عف شمر بف عمرو: البيت أىؿ أسانيد أوىى  -1

 . عمي عف

 .جدا ضعفاء الثبلثة فالرواة
 بف راشد) فزارة أبي عف ا عبد بف شريؾ: مسعود بف ا عبد أسانيد أوىى  -2

 .ثقة: فزارة أبا أف إال .مسعود بف ا عبد عف زيد أبي عف( كيساف

                                                           

 ،ٚٚ/ٔ تدريب الراويو  ،التقريب لمنوويو  ،ٖٕمقدمة ابف الصبلح و  ،ٗ٘معرفة عمـو الحديث ( ٔ)
 .ٕٕاختصار عمـو الحديث و 

 . ٗٛ،ٕٛ/ٔ تدريب الراويو  ،٘٘معرفة عمـو الحديث  ،ٗٙ٘-ٖٙ٘الكفاية ( ٕ)

 .ٗٙ٘الكفاية ( ٖ)

 .ٖٕالباعث الحثيث ( ٗ)

 . ٓٛٔ/ٔ تدريب الراويو  ،ٚ٘-ٙ٘معرفة عمـو الحديث ( ٘)
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 األسانيد الصحيحة في الكوفة: المبحث األول

 تمييد:
 الكوفييف مف السند رجاؿ كؿ يكوف أف الكوفة في الصحيحة باألسانيد نقصد  -1

 .كوفيا سندا يعد ال كوفيا ليس واحد رجؿ السند في كاف فمو الثقات،
 يحتاج وحصرىا جدا، كثيرة فيي الصحيحة الكوفية األسانيد حصر بصدد ىنا لسنا  -2

 .األسانيد ليذه وافية أمثمة ىنا نذكر ولكننا ضخـ، خاص لمؤلؼ

 الكوفية األسانيد أمثمة اخترنا فقد صحتيا، في مختمؼ األسانيد بعض أف بما  -3
 البخاري أسانيد استعرضت فقد ولذلؾ صحتيا، عمى المتفؽ األسانيد مف الصحيحة

 واستخرجت الصحيحة، الكوفية األسانيد منيما واستخرجت صحيحيما، في ومسمـ
 .الصحيحيف رجاؿ مرتبة في السند رجاؿ كاف إذا الصحيحيف غير مف بعضيا

 مرة السند بذكر اكتفيت فقد الكتاب، في مرات عدة تكرر األسانيد أكثر أف بما  -4
 .المكرر وحذفت واحدة،

 التحمؿ عبارات فيو تختمؼ قد الواحد السند ألف ،السند كؿ في" عف" لفظ اخترت  -5
" حدثنا: "مكاف في يقوؿ فقد الكتاب، في وآخر مكاف بيف أو ،وآخر حديث بيف واألداء
 والعرض السماع يحتمؿ" عف" لفظ وألف وىكذا،" أخبرنا" ثالث وفي" سمعت" آخر وفي
 ذكر عند المحدثوف فعمو ما وىذا واألداء، التحمؿ أنواع وكافة المباشر السماع وعدـ
 .وذكرت لما بيـ فاقتديت األسانيد، وأوىى األسانيد أصح عمى األمثمة بعض

 مسعود بف ا عبد عف المروية األسانيد فجعمت الصحابة، بحسب األسانيد رتبت  -6
 ليسيؿ ذلؾ فعمت وقد. وىكذا وحدىا، شعبة بف المغيرة عف المروية واألسانيد وحدىا،
 .ذلؾ أراد لمف سند أي استخراج
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 عمى رتبتيـ كوفيوف، رجاليا كؿ صحيحة أسانيد يـنع وجدت الذيف الصحابة رت بتُ  -7
 .سند أي استخراج ليسيؿ وذلؾ المعجـ، حروؼ

 ولكنيـ ىـؤ أسما ُعرفت أو أسمائيـ في واختمؼ بكناىـ ُعرفوا الذيف الصحابة ذكرت -8
 .األسماء بعد الكنى في ذكرتيـ بكناىـ، اشتيروا

 فقط، صحابيتيف عف القميمة األسانيد بعض إال الكوفيات الصحابيات عف أجد لـ -9
 .لمصحابة الكنى بعد عنيما األسانيد مع ذكرتيما

 

 : شريك بن أسامة

 .(0)شريؾ بف أسامة عف عبلقة بف زياد عف جحادة بف محمد -ٔ
 .(2)شريؾ بف أسامة عف عبلقة بف زياد عف عيينة بف سفياف -ٕ

 

 : قيس بن األشعث
 عف( ميراف بف سميماف) األعمش عف الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو -ٔ

 .(3) النبي عف  قيس بف األشعث عف( سممة بف شقيؽ) وائؿ أبي
 بف ووكيع( خاـز بف محمد) الضرير معاوية أبي عف نمير بف ا عبد بف محمد  -ٕ

 .(4)قيس بف األشعث عف وائؿ أبي عف األعمش عف الجراح

جرير بف عبد الحميد الضبي عف منصور بف معتمر عف أبي وائؿ عف األشعث  -ٖ
 .5بف قيس 

                                                           

 . ٜٓٛ/ٕ ماجة ابف سنف( ٔ)

 .ٖٚٔٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٕ)

 . ٕٕٔ/ٔ مسمـ صحيح( ٖ)

 . ٕٕٔ/ٔ مسمـ صحيح( ٗ)

 .ٖٕٔ/ٔصحيح مسمـ  (٘)



 

 
 

-261- 
 

 الكوفة مدرسة

 

 : المزني األغر
  المزني األغر عف األشعري موسى أبي بف بردة أبي عف الجممي مرة بف عمرو  -1

 حديثا مسمـ لو وأخرج شيئا، البخاريلو  يخرج ولـ ،(0)وسمـ عميو ا صمى النبي عف
 .ذكرت سنده الذي ىو ،(2)فقط واحدا

 

 : عازب بن البراء

 عف عتيبة بف الحكـ عف كداـ بف مسعر عف( ا عبد بف محمد) الزبيري أحمد أبو  -1
 .(3)وسمـ عميو ا صمى النبي عف  عازب بف البراء عف ليمى أبي بف عبد الرحمف

 بف الحكـ عف تغمب بف أباف عف عيينة بف سفياف عف نمير بف ا عبد بف محمد  -2
 .(4)عازب بف البراء عف ليمى أبي بف الرحمف عبد عف عتيبة

 الجممي مرة بف عمرو عف الثوري سفياف عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد  -3
 .(5)عازب بف البراء عف ليمى أبي بف عبد الرحمف عف

 المعتمر بف منصور عف الضبي الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف  -4
 .(6)عازب بف البراء عف الشعبي عامر عف

 يحيى بف فراس أبيو عف عف نمير بف ا عبد بف محمد عف شيبة أبي بف بكر أبو  -5
 .(0)عازب بف البراء عف الشعبي عامر عف

                                                           

 . ٕٓٙ/ٗ أحمد ومسند ،ٕ٘ٚٓ/ٗ مسمـ صحيح( ٔ)

 . ٖٚٔ/ٔ الكاشؼ( ٕ)

 . ٖٓٓ/ٕ الباري فتح بشرح البخاري صحيح( ٖ)

 . ٖ٘ٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٗ)

 .ٓٚٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .  ٚٗٗ/ٕ البخاري صحيح( ٙ)
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 عف الشعبي عامر عف المعتمر بف المنصور عف األحوص أبي عف السري ىناد  -6
 .(2)العازب بف البراء

 بف عاصـ عف غياث بف حفص عف( الكندي سعيد بف ا عبد) األشج سعيد أبو  -7
 .(3)عازب بف البراء عف الشعبي عامر عف كميب

 .(4)عازب بف البراء عف الشعبي عامر عف اليامي الحارث بف زبيد  -8

 السبيعي إسحاؽ أبي عف إسحاؽ أبي بف يونس بف إسرائيؿ عف موسى بف ا عبيد  -9
 .(5)العازب بف البراء عف( ا عبد بف عمرو)

 .(6)عازب بف البراء عف السبيعي إسحاؽ أبي عف الثوري سفياف -11

 .(7)عازب بف البراء عف السبيعي إسحاؽ أبي عف معاوية بف زىير -11

 السبيعي إسحاؽ أبي عف أبيو عف زائدة أبي عف زكريا بف يحي عف آدـ بف يحي -12
 . (8)عازب بف البراء عف

 السبيعي إسحاؽ أبي عف( سميـ بف سبلـ) األحوص أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو -13
 . (9)عازب بف البراء عف

                                                                                                                                                    

 .ٖ٘٘ٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٔ)

 .ٗ٘٘ٔ/ٖ مسمـ صحيح (ٕ)

 .ٜٖ٘ٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٖ)

 . ٖٖٓ/ٗ أحمد ومسند ،ٖ٘٘ٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٖٖٓ/٘ ،ٜٕٔ/ٗ، ٛ٘/ٗ البخاري صحيح (٘)

 .ٖٗٓ/٘ السابؽ المصدر( ٙ)

 .٘ٓٔ/ٙ السابؽ المصدر( ٚ)

 .٘٘ٔ/ٙ السابؽ المصدر( ٛ)

 .ٖٗٚ/ٔ مسمـ صحيح( ٜ)
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 أبي ابف زكريا عف( زيد بف أسامة بف حماد) أسامة أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو -14
 .(0)عازب بف البراء عف السبيعي إسحاؽ أبي عف زائدة

 البراء عف السبيعي إسحاؽ أبي عف خالد أبي بف إسماعيؿ عف الجراح بف وكيع -15
 . (2)عازب بف

 بف البراء عف السبيعي إسحاؽ أبي عف زائدة أبي بف زكريا عف يونس بف عيسى -16
 . (3)عازب

 أبي عف زريؽ بف عمار عف آدـ بف يحي عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -17
 . (4)عازب بف البراء عف السبيعي إسحاؽ

 مسعر عف( العبدي بشر بف محمد) بشر ابف عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -18
 . (5)عازب بف البراء عف السبيعي إسحاؽ أبي عف كداـ عف

 عف ثابت بف عدي عف كداـ بف مسعر عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد -19
 . (6)عازب بف البراء

 عف السبيعي إسحاؽ أبي عف معاوية بف زىير عف يونس بف ا عبد بف أحمد -21
 .(7)عازب بف البراء عف  يزيد بف ا عبد

 عف  يزيد بف ا عبد عف دثار بف محارب عف( سميماف) الشيباني إسحاؽ أبو -21
 . (0)عازب بف البراء

                                                           

 .ٜٓ٘ٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٖٕٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٖٕٚٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٓٔٗٔ ،ٖٕٚٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٜٓ٘ٔ/ٖ السابؽ المرجع( ٘)

 .ٜٖٖ/ٔ السابؽ المرجع( ٙ)

 .صحابي عف صحابي رواية وفييا ،ٖ٘ٗ/ٔ السابؽ المرجع( ٚ)
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 . (2)عازب بف البراء عف لقيط بف إياد عف إياد بف ا عبيد -22

 . (3)عازب بف البراء عف عقبة بف شقيؽ عف مرزوؽ بف الفضيؿ عف آدـ بف يحيى -23

 عف قيس عف األسود عف الثوري سفياف عف( الرحمف عبيد بف ا عبيد) األشجعي -24
 . (4)عازب بف البراء عف عقبة بف شقيؽ

 ثابت عف كداـ بف مسعر عف زائدة أبي بف زكريا عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -25
 . (5)عازب بف البراء عف البراء بف عبيد عف عبيد بف

 بف سميماف) األعمش عف( خاـز بف محمد) معاوية أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو -26
 . (6)عازب بف البراء عف مرة بف ا عبد عف( ميراف

 . (7)نفسو السندب األعمش، عف الجراح بف وكيع عف نمير بف ا عبد بف محمد -27

 بالسند األعمش، عف وكيع عف( الكندي سعيد بف ا عبد) األشج سعيد أبو -28
 . (8)السابؽ

 أبي عف مغوؿ بف مالؾ عف( الزبير بف ا عبد بف محمد) الزبيري أحمد أبو -29
 . (9)عازب بف البراء عف( الثوري يحمد بف سعيد) السفر

                                                                                                                                                    

 .صحابي عف صحابي رواية وفييا ،ٖ٘ٗ/ٔ السابؽ المرجع( ٔ)

 .ٕٗٓٔ/ٗ ،ٖٙ٘/ٔ السابؽ المرجع( ٕ)

 .ٖٛٗ/ٔ السابؽ المرجع( ٖ)

 .ٖٛٗ/ٔ السابؽ المرجع( ٗ)

 .ٕٜٗ/ٔ السابؽ المرجع( ٘)

 .ٕٖٚٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٙ)

 .ٕٖٚٔ/ٖ مسمـ صحيح (ٚ)

 .ٕٖٚٔ/ٖ السابؽ المصدر (ٛ)

 .ٖٕٚٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٜ)
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 عبد بف إسماعيؿ) السدي عف نصر بف أسباط عف العنقري محمد بف عمرو -31
 . (0)عازب بف البراء عف ثابت بف عدي عف( الرحمف

 بف البراء عف األشعري موسى أبي بف بكر أبي عف السفر أبي بف ا عبد -31
 . (2)عازب

 عف الشعثاء أبي بف أشعث عف معاوية بف زىير عف يونس بف  عبد بف أحمد -32
 . (3)عازب بف البراء عف مقرف بف سويد ابف معاوية

 . (4)السابؽ بالسند أشعث عف مسير بف عمي عف شيبة أبي بف بكر أبو -33

 . (5)السابؽ بالسند أشعث عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف -34

 عف سميـ أبي بف وليث( سميماف) الشيباني سحاؽإ أبي فع دريسإ بف ا عبد -35
 . (6)السابؽ بالسند أشعث

 عف جندب بف حصيف عف دريسإ بف ا عبد عف نمير بف ا عبد بف محمد -36
 .(7)عازب بف البراء عف عبيدة بف سعد

 عف سبرة أبي بف  عبد الرحمف بف خثيمة عف أبيو عف الثوري سعيد بف سفياف -37
 .(8)عازب ابف البراء

 

                                                           

 .ٖٛ٘/ٔ ماجو ابف سنف( ٔ)

 .ٕٖٓ/ٗ أحمد ومسند ،ٖٕٛٓ/ٗ مسمـ صحيح (ٕ)

 .ٖ٘ٙٔ/ٖ مسمـ صحيح (ٖ)

 .ٖٙٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٖٙٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٘)

 . ٖٙٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٕٗٛٓ/ٗ مسمـ صحيح (ٚ)

 .ٕٕٕٓ/ٗ السابؽ المصدر (ٛ)
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 : الضحاك بن ثابت

( سميماف) الشيباني إسحاؽ أبي عف مسير بف عمي عف شيبة أبي بف بكر أبو -ٔ
 .(0)الضحاؾ بف ثابت عف معقؿ بف ا عبد عف السائب بف ا عبد عف

 

 : سمرة بن جابر
 بف جعفر عف حرب بف سماؾ عف قدامة بف زائدة عف المغني عمرو بف معاوية  -1

 .(2)سمرة بف جابر عف ثور أبي
 بف محمد) معاوية أبي عف( العبلء بف محمد) كريب وأبو شيبة أبي بف بكر أبو  -2

 بف يـمت عف األسدي رافع بف المسيب عف( ميراف بف سميماف) األعمش عف( خاـز
 . (3)سمرة بف جابر عف طرفة

 األعمش عف الجراح بف وكيع عف( الكندي سعيد بف ا عبد) األشج سعيد أبو  -3
 .(4)السابؽ بالسند

 بف ا عبيد عف كداـ بف مسعر عف الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو  -4
 .(5)سمرة بف جابر عف القبطية

 بالسند كداـ بف مسعر عف زائدة أبي بف زكريا عف( العبلء بف محمد) كريب أبو  -5
 .(6)السابؽ

                                                           

 . ٗٛٔٔ-ٖٛٔٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٔ)

 . ٕ٘ٚ/ٔ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٕٕٖ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٕٕٖ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٕٕٖ/ٔ مسمـ صحيح( ٙ)
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 القزاز فرات عف يونس بف إسرائيؿ عف موسى بف ا عبيد عف زائدة أبي بف زكريا  -6
 .(0)سمرة بف جابر عف القبطية بف ا عبيد عف

 عف الرحمف عبد بف شيباف عف موسى بف ا عبيد عف شيبة أبي بف بكر أبو  -7
 .(2)سمرة بف جابر عف ثور أبي بف جعفر عف الشعثاء أبي بف أشعث

 حرب بف سماؾ عف معاوية بف زىير عف آدـ بف يحيى عف شيبة أبي بف بكر أبو  -8
 .(3)سمرة بف جابر عف

 عف حرب بف سماؾ عف( سميـ بف سبلـ) األحوص أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو  -9
 .(4)سمرة بف جابر

 جابر عف حرب بف سماؾ عف معاوية بف زىير عف يونس بف ا عبد بف أحمد -11
 . (5)سمرة بف

 بف سماؾ عف مغوؿ بف مالؾ عف الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو -11
 .(6)سمرة بف جابر عف حرب

 بف سماؾ عف ةثمخي بف زياد عف أبيو عف السكوني الوليد بف شجاع بف الوليد -12
 .(7)سمرة بف جابر عف حرب

 عف حرب بف سماؾ عف اليمداني نصر بف أسباط عف القناد حماد بف عمرو -13
 .(0)سمرة بف جابر

                                                           

 .ٕٕٖ/ٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٜٗٚ/ٕ السابؽ المصدر( ٕ)

 . ٖٖٚ/ٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 .٘ٗٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٖٙٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٗٙٙ/ٕ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٔٓٛٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٚ)
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 سماؾ عف يونس بف إسرائيؿ عف موسى بف ا عبيد عف شيبة أبي بف بكر أبو -14
 .(2)سمرة بف جابر عف حرب بف

 .(3)سمرة بف جابر عف عمير بف الممؾ عبد عف الثوري سفياف -15

 .(4)سمرة بف جابر عف جندب بف حصيف عف الضبي الحميد عبد بف جرير -16

 

 : البجمي اهلل عبد بن جرير

 بف جرير عف حاـز أبي بف قيس عف خالد أبي بف إسماعيؿ عف الثوري سفياف  -1
 .(5)البجمي ا عبد

 .(6)السابؽ بالسند خالد أبي بف إسماعيؿ عف الفزاري معاوية بف مرواف  -2

 بف حماد) أسامة أبيو  نمير بف ا عبد بف محمد عف شيبة أبي بف بكر أبو  -3
 .(7)السابؽ بالسند إسماعيؿ عف كميـ الجراح بف ووكيع( أسامة

 .(8)السابؽ بالسند إسماعيؿ عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد  -4

 بف زياد عف الثوري سفياف عف نمير بف ا عبد بف ومحمد شيبة أبي بف بكر أبو  -5
 .(9)ا عبد بف جرير عف عبلقة

                                                                                                                                                    

 .ٗٔٛٔ/ٗ مسمـ صحيح( ٔ)

 .ٖٕٛٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٕ٘ٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٕ٘ٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٕٖٔ/٘ ،ٖٓٚ/ٗ البخاري صحيح( ٘)

 .ٜٖٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٙ)

 .٘ٚ/ٔ ،ٓٗٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٚ)

 .ٕٚٙ/ٖ البخاري صحيح( ٛ)

 .٘ٚ/ٔ مسمـ صحيح( ٜ)
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 عبد بف جرير عف الشعبي شراحيؿ بف عامر عف العنزي سيار أبي بف سيار  -6
 .(0)ا

 .(2)ا عبد بف جرير عف جرير بف المنذر عف جحيفة أبي بف عوف  -7
 ا عبد بف جرير جده عف جرير بف عمرو عف زرعة أبي عف مدرؾ بف عمي  -8

 .(3)البجمي

 عف الشعبي عامر عف الضبي مقسـ بف مغيرة عف الضبي الحميد عبد بف جرير  -9
 .(4)ا عبد بف جرير

 األعمش عف( خاـز بف محمد) معاوية أبي عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -11
 بف جرير عف النخعي الحارث بف ىماـ عف النخعي إبراىيـ عف( ميراف بف سميماف)

 .(5)ا عبد

 بالسند األعمش عف الجراح بف وكيع عف معاوية أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو -11
 .(6)السابؽ

 .(7)السابؽ بالسند األعمش عف مسير بف عمي عف الحارث بف منجاب -12

 جرير عف العبسي ىبلؿ أبي بف الرحمف عبد عف السممي إسماعيؿ أبي بف محمد -13
 .(8)ا عبد بف

                                                           

 .٘ٚ/ٔ مسمـ صحيح( ٔ)

 .ٗٓٚ/ٕ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٔٛ/ٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٖٛ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٕٕٛ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٕٕٛ/ٔ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٕٕٛ/ٔ السابؽ المصدر( ٚ)

 .٘ٛٙ/ٕ السابؽ المصدر( ٛ)
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 ىبلؿ أبي بف الرحمف عبد عف سممة بف يـمت عف األعمش عف الجراح بف وكيع -14
 .(0)ا عبد بف جرير عف العبسي

 يزيد بف ا عبد بف موسى عف األعمش عف الضبي الحميد عبد بف جرير -15
 عف العبسي ىبلؿ أبي بف عبد الرحمف عف( صبيح بف مسمـ) الضحى وأبي الخطمي
 .(2)ا عبد  بف جرير

      عف سممة بف يـمت عف المعتمر بف منصور عف الثوري سفياف عف سعيد بف يحيى -16
 .(3)ا عبد بف جرير عف ىبلؿ أبي بف الرحمف عبد

 األعمش عف( خاـز بف محمد) معاوية أبي عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -17
 عف( جندب بف حصيف) الجنبي ظبياف وأبي وىب بف زيد عف( ميراف بف سميماف)

 .(4)ا عبد بف جرير

 األعمش عف غياث بف حفص عف( الكندي سعيد بف ا عبد) األشج سعيد أبو -18
 .(5)السابؽ بالسند

 

 : العمقي البجمي سفيان بن جندب

 سفياف بف جندب عف قيس بف األسود عف معاوية بف زىير عف آدـ بف يحيى  -1
 .(6)البجمي

                                                           

 .ٕٙٔٔ/ٕ ماجو ابف سنف( ٔ)

 .ٙٓٚ/ٕ مسمـ صحيح( ٕ)

 .ٖٕٓٓ/ٗ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٜٓٛٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٗ)

 . ٜٓٛٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٘)

 . ٕٖٔ/ٗ أحمد مسند( ٙ)
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 سفياف بف جندب عف عمير بف الممؾ عبد عف كداـ بف مسعر عف الجراح بف وكيع  -2
 .(0)البجمي

 

 : البجمي اهلل عبد بن جندب

 عف المكتب النجراني الحارث بف ا عبد عف مرة بف عمرو عف أنيسة أبي بف زيد  -1
 .(2)البجمي ا عبد بف جندب

        بف جندب عف قيس بف األسود عف عيينة بف سفياف عف شيبة أبي بف بكر أبو  -2
 .(3)ا عبد

 .(4)ا عبد بف جندب عف قيس بف األسود عف معاوية بف زىير عف آدـ بف يحيى  -3

 جندب عف قيس بف األسود عف عيينة بف سفياف عف المبلئي حرب بف السبلـ عبد  -4
 .(5)ا عبد بف

 جندب عف قيس بف األسود عف معاوية بف زىير عف يونس بف ا عبد بف أحمد  -5
 .(6)ا عبد بف

 عف قيس بف األسود عف( سميـ بف سبلـ) األحوص أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو  -6
 .(7)ا عبد بف جندب

                                                           

 .الستة الكتب في حديث الصحابي ليذا وليس ،ٖٖٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٖٚٚ/ٔ مسمـ صحيح( ٕ)

 .ٕٔٗٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٖ)

 .ٕٕٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٕٕٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٔ٘٘ٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٔ٘٘ٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٚ)
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        بف جندب عف قيس بف األسود عف الثوري سفياف عف( دكيف بف الفضؿ) نعيـ أبو  -7
 .(0)ا عبد

 عف عمير بف الممؾ عبد عف الثقفي قدامة بف زائدة عف يونس بف ا عبد بف أحمد  -8
 .(2)ا عبد بف جندب

 بف الممؾ عبد عف كداـ بف مسعر عف الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو  -9
 .(3)ا عبد بف جندب عف عمير

 .(4)السابؽ بالسند مسعر عف بشر بف محمد عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -11

 كييؿ بف سممة عف الثوري سفياف عف الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو -11
 .(5)ا عبد بف جندب عف

 

 : الخزاعي وىب بن حارثة

( ا عبد بف عمرو) السبيعي إسحاؽ أبي عف الثوري سفياف عف الجراح بف وكيع  -1
 .(6)الخزاعي وىب بف حارثة عف

 .(7)وىب بف حارثة عف السبيعي إسحاؽ أبي عف( سميـ بف سبلـ) األحوص أبو  -2

 خالد بف معبد عف الثوري سفياف عف الجراح بف ووكيع( دكيف بف الفضؿ) نعيـ أبو  -3
 .(0)وىب بف حارثة عف

                                                           

 .ٛ/ٖ البخاري صحيح( ٔ)

 .ٕٜٚٔ/ٗ مسمـ صحيح( ٕ)

 .ٕٜٚٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٕٜٚٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٜٕٛٔ/ٗ مسمـ صحيح( ٘)

 .  ٖٙٓ/ٗ أحمد مسند( ٙ)

 .ٖٛٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٚ)
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 عف السبيعي إسحاؽ أبي عف معاوية بف زىير عف يونس بف ا عبد بف أحمد  -4
 .(2)وىب ابف حارثة

 

 : الغفاري أسيد بن حذيفة

 بف حذيفة عف( واثمة بف عامر) الطفيؿ أبي عف القزاز فرات عف عيينة بف سفياف -ٔ
 .(3)الغفاري أسيد
 

 :ماعني ا رضي اليمان بن حذيفة
 المعتمر بف منصور عف الضبي الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف  -1

 .(4)اليماف بف حذيفة عف( سممة بف شقيؽ) األسدي وائؿ أبي عف

 عف الجراح بف وكيع عف( العبلء بف محمد) كريب وأبو شيبة أبي بف بكر أبو  -2
 بف حذيفة عف( سممة بف شقيؽ) وائؿ أبي عف حياف بف واصؿ عف كداـ بف مسعر
 .(5)اليماف

( العبلء بف محمد) كريب وأبو نمير بف ا عبد بف ومحمد شيبة أبي بف بكر أبو  -3
 بف شقيؽ عف( ميراف بف سميماف) األعمش عف( خاـز بف محمد) معاوية أبي عف
 .(6)اليماف بف حذيفة عف سممة

                                                                                                                                                    

 .ٖٙٓ/ٗ حمدأ مسند( ٔ)

 .ٗٛٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٕ)

 .صحابي عف صحابي رواية وفيو ،ٕٕٕ٘/ٗ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٚٔٔ/٘ ،ٕٕٛ/ٔ ،ٖٙ٘/ٔ ،ٜٕٖ/ٔ البخاري صحيح( ٗ)

 .ٕٕٛ/ٔ مسمـ صحيح( ٘)

 .ٖٔٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 بف سميماف) األحمر خالد أبي عف( الكندي سعيد بف ا عبد) األشج سعيد أبو  -4
 .(0)اليماف بف حذيفة عف حراش بف ربعي عف طارؽ بف سعد عف( حياف

 عف المعتمر بف منصور عف معاوية بف زىير عف يونس بف ا عبد بف أحمد  -5
 .(2)اليماف بف حذيفة عف حراش بف ربعي

 النخعي يزيد بف إبراىيـ عف المعتمر بف منصور عف الضبي الحميد عبد بف جرير  -6
 .(3)اليماف بف حذيفة عف الحارث بف ىماـ عف

 جميع بف ا عبد بف الوليد عف( الزبير بف ا عبد بف محمد) الزبيري أحمد أبو  -7
 .(4)اليماف بف حذيفة عف الطفيؿ أبي عف

 عف ووكيع( خاـز بف محمد) الضرير معاوية أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو  -8
 .(5)اليماف بف حذيفة عف الحارث بف ىماـ عف النخعي إبراىيـ عف األعمش

 .(6)السابؽ بالسند األعمش عف مسير بف عمي عف الحارث بف منجاب  -9

 عف حراش بف ربعي عف( طارؽ بف سعد) األشجعي مالؾ أبي عف الفزاري مرواف -11
 .(7)اليماف بف حذيفة

 عف األعمش عف الجراح بف ووكيع الضرير معاوية أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو -11
 .(8)اليماف بف حذيفة عف وىب بف زيد

                                                           

 .ٜ٘ٔٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٜٗٔٔ/ٖ مسمـ وصحيح ،ٖٚٓ/ٗ البخاري صحيح( ٕ)

 .ٔٓٔ/ٔ مسمـ صحيح( ٖ)

 .ٕٗٗٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٔٓٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٔٓٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٖٓٔ/ٔ مسمـ صحيح( ٚ)

 .ٕٙٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 باإلسناد األعمش عف الضرير معاوية أبي عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -12
 .(0)السابؽ

 عف األشجعي طارؽ بف سعد عف فضيؿ بف محمد عف البجمي طريؼ بف محمد -13
 .(2)اليماف بف حذيفة عف حراش بف ربعي

 . (3)السابؽ بالسند طارؽ بف سعد عف مسير بف عمي عف شيبة أبي بف عثماف -14

 بالسند طارؽ بف سعد عف زائدة أبي بف زكريا عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -15
 .(4)السابؽ

 بف شقيؽ) وائؿ أبي عف( ميراف بف سميماف) األعمش عف الثوري سعيد بف سفياف -16
 .(5)اليماف بف حذيفة عف( سممة

 المستورد عف عبيدة بف سعد عف األعمش عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد -17
 .(6)اليماف بف حذيفة عف زفر بف صمة عف األحنؼ بف

 الضرير معاوية أبي عف( العبلء بف محمد) كريب أبوو  شيبة أبي بف بكر أبو -18
 بف سممة) حذيفة أبي عف الرحمف عبد بف خيثمة عف األعمش عف( خاـز بف محمد)

 .(7)اليماف بف حذيفة عف( صييبة

 السبيعي إسحاؽ أبي عف الثوري سفياف عف( سعيد بف عمر) الحفري داود أبو -19
 .(0)اليماف بف حذيفة عف زفر بف صمة عف( ا عبد بف عمرو)

                                                           

 .ٕٙٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٙٛٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٕٚٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٖٔٚ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٚٚٔ/ٙ البخاري صحيح( ٘)

 .ٖٙ٘/ٔ مسمـ صحيح( ٙ)

 .ٜٚ٘ٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 .(2)اليماف بف حذيفة عف ليمى أبي بف عبد الرحمف عف عتيبة بف الحكـ -21

 عف جبر بف مجاىد عف المعتمر بف منصور عف الضبي الحميد عبد بف جرير -21
 .(3)اليماف بف حذيفة عف ليمى أبي بف الرحمف عبد

 وائؿ أبي عف( ميراف بف سميماف) األعمش عف الضبي الحميد عبد بف جرير -22
 .(4)اليماف بف حذيفة عف( سممة بف شقيؽ)

 عف حراش بف ربعي عف ىند أبي بف نعيـ عف الضبي الحميد عبد بف جرير -23
 .(5)اليماف بف حذيفة

 .(6)اليماف بف حذيفة عف حراش بف ربعي عف عمير بف الممؾ عبد -24

 بف مسمـ) الجيني فروة أبي عف عيينة بف سفياف عف الكندي عمرو بف سعيد -25
 .(7)اليماف بف حذيفة عف عكيـ بف ا عبد عف( سالـ

 حذيفة عف( سممة بف شقيؽ) وائؿ أبي عف راشد أبي بف جامع عف الثوري سفياف -26
 .(8)اليماف بف

 حذيفة عف أبيو عف التيمي يزيد بف إبراىيـ عف األعمش عف الحميد عبد بف جرير -27
 .(9)اليماف بف

                                                                                                                                                    

 .ٕٛٛٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٖٚٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٖٛٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٖٔٓ/ٖ البخاري صحيح( ٗ)

 .ٜ٘ٔٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٘)

 .ٜ٘ٔٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٖٚٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٚ)

 .ٓٔٔ/ٗ البخاري صحيح( ٛ)

 .ٜٚ٘ٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 

 : األرت بن خباب

 عف( ميراف بف سميماف) األعمش عف( غياث بف حفص) أبيو عف حفص بف عمر  -1
 .(0)األرت بف خباب عف( سخبرة بف ا عبد) معمر أبي عف عمير بف عمارة

 قيس عف خالد أبي بف إسماعيؿ عف إدريس بف ا عبد عف شيبة أبي بف بكر أبو  -2
 .(2)األرت بف خباب عف حاـز أبي بف

 .(3)السابؽ بالسند إسماعيؿ عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد  -3

 أبي بف إسماعيؿ عف الجراح بف ووكيع الحميد عبد بف وجرير عيينة بف سفياف  -4
 .(4)السابؽ بالسند خالد

 عف األجدع بف مسروؽ عف( صبيح بف مسمـ) الضحى أبي عف األعمش سميماف  -5
 .(5)األرت بف خباب

 األعمش عف الجراح بف وكيع عف األشج سعيد بف ا وعبد شيبة أبي بف بكر أبو  -6
 .(6)األرت بف خباب عف األجدع بف مسروؽ عف( صبيح بف مسمـ) الضحى أبي عف

 .(6)األرت

 .(7)السابؽ بالسند األعمش عف معاوية أبي عف( العبلء بف محمد) كريب أبو  -7

 .(0)السابؽ بالسند األعمش عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد  -8
                                                           

 . ٕٗٗ/ٕ البخاري صحيح( ٔ)

 .ٕٗٙٓ/ٗ مسمـ صحيح( ٕ)

 .ٕٗٙٓ/ٗ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٕٗٙٓ/ٗ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٖٚٔ/ٗ البخاري صحيح( ٘)

 .ٖٕ٘ٔ/ٗ مسمـ صحيح( ٙ)

 .ٖٕ٘ٔ/ٗ مسمـ صحيح( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 مسروؽ عف صبيح بف مسمـ عف األعمش عف أبيو عف غياث بف حفص بف عمر  -9
 .(2)األرت بف خباب عف

( العبلء بف محمد) كريب وأبو نمير بف ا عبد بف ومحمد شيبة أبي بف بكر أبو -11
 عف( ميراف بف سميماف) األعمش عف( خاـز بف محمد) الضرير معاوية أبي عف

 . (3)األرت بف خباب عف سممة بف شقيؽ

 األعمش عف عيينة بف سفياف عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف -11
 .(4)السابؽ باإلسناد

 .(5)السابؽ باإلسناد عيينة ابف عف مسير بف عمي عف الحارث بف منجاب -12

 خباب عف سممة بف شقيؽ عف األعمش عف أبيو عف غياث بف حفص بف عمر -13
 .(6)األرت بف

 السبيعي إسحاؽ أبي عف( سميـ بف سبلـ) األحوص أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو -14
 .(7)األرت بف خباب عف وىب بف سعيد عف

 السبيعي إسحاؽ أبي عف معاوية بف زىير عف سبلـ بف وعوف يونس بف أحمد -15
 .(8)األرت بف خباب عف وىب بف سعيد عف( ا عبد بف عمرو)

 

                                                                                                                                                    

 .ٖٕ٘ٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٚٚ/٘ ،ٕ٘ٗ/ٗ البخاري صحيح( ٕ)

 . ٜٗٙ/ٕ مسمـ صحيح( ٖ)

 .ٜٗٙ/ٕ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٜٗٙ/ٕ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٖٗٔ/ٖ البخاري صحيح( ٙ)

 .ٖٖٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٚ)

 .السابؽ المصدر( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 : يالخزرج أرقم بن زيد

 أبي بف إسماعيؿ عف الجراح بف ووكيع نمير بف ا عبد عف شيبة أبي بف بكر أبو  -1
 بف زيد عف( إياس بف سعد) الشيباني عمرو أبي عف شبيؿ بف الحارث عف خالد
 .(0)أرقـ

 .(2)أرقـ بف زيد عف( ا عبد بف عمرو) السبيعي إسحاؽ أبي عف معاوية بف زىير  -2

 .(2)أرقـ

 .(3)أرقـ بف زيد عف ليمى أبي بف الرحمف عبد عف مرة بف عمرو  -3

 .(4)أرقـ بف زيد عف التيمي حياف بف يزيد عف مسروؽ بف سعيد  -4

 .(5)أرقـ بف زيد عف حياف بف يزيد عف حياف بف سعيد بف يحيى  -5

 محمد) الضرير معاوية أبي عف نمير بف ا عبد بف محمدو  شيبة أبي بف بكر أبو  -6
 .(6)أرقـ بف زيد عف الحارث بف ا عبد عف كميب بف عاصـ عف( خاـز بف

 

 : وقاص أبي بن سعد

 .(7)وقاص أبي بف سعد عف األودي ميموف بف عمرو عف عمير بف الممؾ عبد  -1
 عف سمرة بف جابر عف عمير بف الممؾ عبد عف الضبي الحميد عبد بف جرير  -2

 .(0)وقاص أبي بف سعد

                                                           

 .ٖٖٛ/ٔ مسمـ صحيح( ٔ)

 .ٕٓٗٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٜ٘ٙ/ٕ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٗٚٛٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٖٚٛٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٕٛٛٓ/ٗ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٖ٘/ٙ البخاري صحيح( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 الزبير عف خالد أبي بف إسماعيؿ عف الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو  -3
 .(2)وقاص أبي بف سعد عف سعد بف مصعب عف عدي بف

 أبي بف سعد أبيو عف سعد بف مصعب عف حرب بف سماؾ عف معاوية بف زىير  -4
 .(3)وقاص

 أبي بف يونس بف إسرائيؿ عف األسدي ا عبد بف محمد عف شيبة أبي بف بكر أبو  -5
 .(4)وقاص أبي بف سعد عف أبيو عف ىانىء بف شريح بف المقداـ عف السبيعي إسحاؽ

 عف سعد بف مصعب عف الجيني موسى عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد  -6
 . (5)وقاص أبي بف سعد

 الجيني موسى عف نمير بف ومحمد مسير بف عمي عف شيبة أبي بف بكر أبو  -7
 .(6)السابؽ بالسند

 أبي بف قيس عف خالد أبي بف إسماعيؿ عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد -8
 .(7)وقاص أبي بف سعد عف حاـز

 بف محمد عف خالد أبي بف إسماعيؿ عف بشر بف محمد عف شيبة أبي بف بكر أبو  -9
 .(8)وقاص أبي بف سعد عف وقاص أبي بف سعد

                                                                                                                                                    

 .صحابي عف صحابي رواية وفيو ،ٖٖٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٔ)

 .ٖٓٛ/ٔ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٚٚٛٔ/ٗ مسمـ صحيح( ٖ)

 .ٛٚٛٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٕٕٚٓ/ٗ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٕٕٚٓ/ٗ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٕٕٚٚ/ٗ السابؽ المصدر( ٚ)

 .ٗٙٚ/ٕ السابؽ المصدر( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 بف سعد عف سعد بف عامر عف حكيـ بف عثماف عف الفزاري معاوية بف مرواف -11
 .(0)وقاص أبي

 

 : عمرو بن زيد بن سعيد

 عف حريث بف عمرو عف عمير بف الممؾ عبد عف الضبي الحميد عبد بف جرير  -1
 .(2)زيد بف سعيد

 .(3)السابؽ بالسند عمير بف الممؾ عبد عف الثوري سفياف  -2

 عتيبة بف الحكـ عف الحارثي طريؼ بف مطرؼ عف الضبي الحميد عبد بف جرير  -3
 .(4)عمرو بف زيد بف سعيد عف حريث بف عمرو عف العرني الحسف عف

 

 : الفارسي سممان

 األعمش عف( خاـز بف محمد) الضرير معاوية أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو  -1
 عف النخعي قيس بف يزيد الرحمف عبد عف النخعي إبراىيـ عف( ميراف بف سميماف)
 .(5)مماف الفارسيس
 .(6)بمثمو األعمش عف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو  -2

 .(7)بمثمو األعمش عف عيينة بف سفياف  -3

                                                           

 .ٕٜٜ/ٕ صحيح مسمـ( ٔ)

 .ٜٔٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٕٔٙٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٖ)

 .صحابي عف صحابي رواية قبميما والذي اإلسناديف ىذيف وفي. ٕٔٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٖٕٕ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٖٕٕ/ٔ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٕٕٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 بف الرحمف عبد عف النخعي إبراىيـ عف المعتمر بف منصور عف عيينة بف سفياف  -4
 .(0)الفارسي سمماف عف يزيد

 

 : قيس بن سممة

 .(2)قيس بف سممة عف يساؼ بف ىبلؿ عف المعتمر بف منصور عف الثوري سفياف .ٔ
 

 : صرد بن سميمان
 عف ثابت بف عدي عف األعمش عف الضرير معاوية أبي عف العبلء بف محمد  -1

 .(3)صرد بف سميماف

 .(4)السابؽ السند بمثؿ األعمش عف غياث بف حفص عف شيبة أبي بف بكر أبو  -2

 .(5)بمثمو األعمش عف( زيد بف أسامة بف حماد) أسامة أبو  -3
 .(6)صرد بف سميماف عف الجيني يسار بف ا عبد عف شداد بف جامع -4

 

 : السوائي جنادة بن سمرة

 بف جابر عف السممي الرحمف عبد بف حصيف عف الضبي الحميد عبد بف جرير  -1
 .(7)السوائي جنادة بف سمرة أبيو عف سمرة

                                                           

 .ٕٕٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 .الصحيحيف في رواية قيس بف لسممة وليس ،ٕٖٔ/ٗ مسند أحمد( ٕ)

 .ٕ٘ٔٓ/ٗ مسمـ صحيح( ٖ)

 .ٕ٘ٔٓ/ٗ مسمـ صحيح( ٗ)

 .ٕ٘ٔٓ/ٗ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٕٕٙ/ٗ مسند أحمد( ٙ)

 .ٕ٘ٗٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)جنادة بف سمرة عف سمرة بف جابر عف عمير بف الممؾ عبد عف الثوري سفياف  -2

 .(2)جنادة بف سمرة عف سمرة بف جابر عف حرب بف سماؾ  -3

 .(3)جنادة بف سمرة عف سمرة بف جابر عف الشعبي عامر  -4

 

 : الفزاري جندب بن سمرة

 عف أبيو عف الفزاري عميمة فب الربيع بف الركيف عف الضبي الحميد عبد بف جرير  -1
 .(4)جندب بف سمرة

 عف المعتمر بف منصور عف معاوية بف زىير عف يونس بف ا عبد بف أحمد  -2
 .(5)جندب بف سمرة عف الفزاري عميمة بف الربيع عف يساؼ بف ىبلؿ

 

 : األوسي حنيف بن سيل

 األعمش عف عبد الرحمف بف شيباف عف موسى بف ا عبيد عف زكريا بف القاسـ  -1
 .(6)األوسي حنيؼ بف سيؿ عف ليمى أبي ابف عف مرة بف عمرو عف

 بف سعد) الشيباني إسحاؽ أبي عف مسير بف عمي عف شيبة أبي بف بكر أبو  -2
 .(7)األوسي حنيؼ بف سيؿ عف عمرو بف يسير عف( إياس

                                                           

 .ٕ٘ٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٔ)

 وىما أبيو، عف سمرة بف جابر عف كميا األربعة واألسانيد. ٖ٘ٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٕ)
 .صحابياف

 .ٖ٘ٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٖ)

 .٘ٛٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٗ)

 . ٘ٛٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٔٙٙ/ٕ مسمـ صحيح( ٙ)

 .ٖٓٓٔ ،ٓ٘ٚ/ٕ السابؽ المصدر( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 أبي بف حبيب عف سياه بف العزيز عبد عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد  -3
 .(0)حنيؼ بف سيؿ عف( سممة بف شقيؽ) وائؿ أبي عف ثابت

 معاوية أبي عف نمير بف ا عبد بف محمد و( العبلء بف محمد) كريب أبو  -4
 عف سممة بف شقيؽ عف( ميراف بف سميماف) األعمش عف( خاـز بف محمد) الضرير
 .(2)حنيؼ بف سيؿ

 .(3)بمثمو األعمش عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف  -5

 .(4)بمثمو األعمش عف الجراح بف وكيع عف( سعيد بف ا عبد) األشج سعيد أبو  -6

 عثماف) حصيف أبي عف مغوؿ بف مالؾ عف( زيد بف أسامة بف حماد) أسامة أبو  -7
 .(5)حنيؼ بف سيؿ عف عف أبي وائؿ )شقيؽ بف سممة( (عاصـ بف

 

 : المزني مقرن بن سويد

 سفياف عف عف عبد ا بف نمير نمير بف ا عبد بف محمدو  شيبة أبي بف بكر أبو  -1
 .(6)المزني مقرف بف سويد عف سويد بف معاوية عف كييؿ بف سممة عف الثوري

 عف إدريس بف ا عبد عف شيبة أبي بف بكر وأبو نمير بف ا عبد بف محمد  -2
 .(7)عف ىبلؿ بف يساؼ عف سويد بف مقرف السممي عبد الرحمف بف حصيف

 

                                                           

 .ٔٔٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٕٔٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٕٔٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٕٔٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٖٔٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٜٕٚٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٜٕٚٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 : األحمسي األعسر بن الصنابح

 أبي بف إسماعيؿ عف العبدي بشر بف ومحمد أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد -ٔ
 .(0)األحمسي األعسر بف الصنابح عف حاـز أبي بف قيس عف خالد
 

 : األزور بن ضرار
 .(2)األزور بف ضرار عف سناف بف ا عبد عف األعمش عف عيينة بف سفياف  -1
 .(3)األزور بف ضرار عف بجير بف يعقوب عف األعمش عف معاوية وأبو وكيع  -2

 

 : أشيم بن طارق

 بف طارؽ أبيو عف( طارؽ بف سعد) مالؾ أبي عف الفزاري معاوية بف مرواف  -1
 .(4)أشيـ

 طارؽ بف سعد عف( حياف بف سميماف) األحمر خالد أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو  -2
 .(5)أشيـ بف طارؽ أبيو عف

 .(6)أبيو عف طارؽ بف سعد عف( خاـز بف محمد) الضرير معاوية أبو  -3

 

 : الحضرمي سويد بن طارق

                                                           

 أحمد ومسند سنده، ىذا واحد حديث إال الستة الكتب في لو وليس ،ٖٓٓٔ/ٕ ماجة ابف سنف( ٔ)
ٗ/ٖ٘ٔ . 

 .الستة الكتب في رواية لو وليس ،ٖٔٔ/ٗ مسند أحمد( ٕ)

 .ٕٕٖ/ٗ أحمد مسند( ٖ)

 .ٖ٘/ٔ مسمـ صحيح( ٗ)

 .ٖ٘/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٖٕٚٓ/ٗ السابؽ المصدر( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)الحضرمي سويد بف طارؽ عف وائؿ بف عمقمة عف حرب بف سماؾ -ٔ
 

 : األحمسي شياب بن طارق
 .(2)شياب بف طارؽ عف مرثد بف عمقمة عف الثوري سفياف عف الجراح بف وكيع  -1
 .(3)شياب بف طارؽ عف ا عبد بف مخارؽ عف عيينة بف سفياف  -2

 

 : أبزى بن عبد الرحمن

عبد  عف مجالد أبي ابف عف( سميماف) الشيباني إسحاؽ أبي عف الثوري سفياف -ٔ
 .(4)أبزى بف الرحمف

 

 : الديمي يعمر بن عبد الرحمن
 عبد الرحمف عف الميثي عطاء بف بكير عف الثوري سفياف عف الجراح بف وكيع -ٔ

 .(5)يعمر بف
 

 : أوفى أبي بن اهلل عبد
 .(6)أوفى أبي بف ا عبد عف( سميماف) الشيباني إسحاؽ أبي عف عيينة بف سفياف  -1

                                                           

 .ٚ٘ٔٔ/ٕ ماجو ابف وسنف الصحيحيف، في رواية لو وليس ،ٖٔٔ/ٗ مسند أحمد( ٔ)

 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٗ أحمد مسند( ٕ)

 .ٖ٘ٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٖٗٗ/ٗ البخاري صحيح( ٗ)

 .الصحيحيف في رواية لو وليس. ٖٖ٘ ،ٜٖٓ/ٗ مسند أحمد( ٘)

 .ٜٚٔ/ٗ البخاري صحيح( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 ا عبد عف الشيباني إسحاؽ أبي عف مسير بف عمي عف شيبة أبي بف بكر أبو  -2
 .(0)أوفى أبي بف

 أبي بف ا عبد عف خالد أبي بف إسماعيؿ عف الضبي الحميد عبد بف جرير  -3
 .(2)أوفى

 .(3)أوفى أبي بف ا عبد عف خالد أبي بف إسماعيؿ عف عيينة بف سفياف  -4

 .(4)بمثمو إسماعيؿ عف الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو  -5

 خالد أبي بف إسماعيؿ عف العبدي بشر بف محمد عف نمير بف ا عبد بف محمد  -6
 .(5)أوفى أبي بف ا عبد عف

 بف طمحة عف مغوؿ بف مالؾ عف الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو  -7
 .(6)أوفى أبي بف ا عبد عف مصرؼ

 .(7)بمثمو مغوؿ بف مالؾ عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد  -8

 عف( وقداف بف واقد) يعفور أبي عف عيينة بف سفياف عف شيبة أبي بف بكر أبو  -9
 .(8)أوفى أبي ابف ا عبد

 .(9)أوفى أبي بف ا عبد عف مصرؼ بف طمحة عف مغوؿ بف مالؾ -11

                                                           

 .ٖٛ٘ٔ/ٖ ،ٖٚٚ/ٕ مسمـ صحيح( ٔ)

 .٘ٔٙ/ٖ البخاري صحيح( ٕ)

 .ٖٖٙٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٖ)

 .ٖٖٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٗ)

 . ٚٛٛٔ/ٗ مسمـ وصحيح ،ٚٚ٘/ٓٔ البخاري صحيح( ٘)

 .ٕٙ٘ٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٙ)

 .ٕٙ٘ٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٚ)

 .ٙٗ٘ٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٛ)

 .ٕٙ٘ٔ/ٖ مسمـ صحيح ،ٖٙ٘/٘ البخاري صحيح( ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 ا عبد عف( ا عبد) مجالد أبي ابف عف الشيباني سميماف عف عيينة بف سفياف -11
 .(0)أوفى أبي بف

 عف الجراح بف ووكيع( خاـز بف محمد) معاوية أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو -12
 .(2)أوفى أبي بف ا عبد عف الحسف بف عبيد عف( ميراف بف سميماف) األعمش

 عبد عف خالد أبي بف إسماعيؿ عف عبيد بف يعمى عف نمير بف ا عبد بف محمد -13
 .(3)أوفى أبي ابف ا

 

 : مسعود بن اهلل عبد

 أبي عف المعتمر بف منصور عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف  -1
 .(4)مسعود بف ا عبد عف( سممة بف شقيؽ) وائؿ

 إبراىيـ عف المعتمر بف منصور عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف  -2
 .(5)مسعود بف ا عبد عف قيس بف عمقمة عف النخعي

 عف سفياف بف ىريـ عف منصور بف إسحاؽ عف نمير بف ا عبد بف محمد  -3
 .(6)مسعود بف ا عبد عف قيس بف عمقمة عف النخعي إبراىيـ عف األعمش

                                                           

 .ٖٗٗ/ٗ البخاري صحيح( ٔ)

 .ٖٙٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٕ)

 .ٖٜ٘/ٕ ماجة ابف سنف( ٖ)

 .ٔٔٔ/ٔ مسمـ وصحيح ،ٖٔٓ ،ٖٙٔ/ٔ البخاري صحيح( ٗ)

، األسانيد أصح مف ُعد   مما السند وىذا. ٓٓٗ/ٔ مسمـ وصحيح ،ٖٓ٘/ٔ البخاري صحيح( ٘)
 .ٖٓ٘/ٔانظر فتح الباري 

 مف عد مما اإلسناد بيذا األعمش ورواية ،ٖٔٛ/ٔ مسمـ وصحيح ،ٕٚ/ٖ البخاري صحيح( ٙ)
 .األسانيد أصح
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 الكوفة مدرسة

 بف الوليد عف( نسطاس بف عبيد بف عبد الرحمف) يعفور أبي عف الفزاري مرواف  -4
 .(0)مسعود بف ا عبد عف( إياس بف سعد) الشيباني عمرو أبي عف العيزار

 .(2)بمثمو العيزار بف الوليد عف مغوؿ بف مالؾ عف سابؽ بف محمد  -5

 عف( سميماف) الشيباني إسحاؽ أبي عف مسير بف عمي عف شيبة أبي بف بكر أبو  -6
 .(3)بمثمو العيزار بف الوليد

 النخعي ا ديعب بف الحسف عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف  -7
 .(4)مسعود بف ا عبد عف الشيباني عمرو أبي عف

 عف السبيعي إسحاؽ أبي عف( سميـ بف سبلـ) األحوص أبي عف السري ىناد  -8
 .(5)مسعود بف ا عبد عف ميموف بف عمرو

 أبي بف زكريا عف سميماف بف الرحيـ عبد عف أباف بف محمد بف عمر بف ا عبد  -9
 ا عبد عف ميموف بف عمرو عف( ا عبد بف عمرو) السبيعي إسحاؽ أبي عف زائدة
 .(6)مسعود بف

 إسحاؽ أبي عف الثوري سفياف عف عوف بف جعفر عف شيبة أبي بف ا عبد -11
 .(7)مسعود بف ا عبد عف ميموف بف عمرو عف السبيعي

 عبد عف قيس بف عمقمة عف النخعي إبراىيـ عف الفقيمي فضيؿ عف تغمب بف أباف -11
 .(0)مسعود بف ا

                                                           

 .ٜٛ/ٔ مسمـ صحيح( ٔ)

 . ٖ/ٙ البخاري صحيح( ٕ)

 . ٜٛ/ٔ مسمـ صحيح( ٖ)

 .ٜٓ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٕٓٓ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٛٔٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٙٓٔ/ٙ البخاري صحيح( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 النخعي إبراىيـ عف األعمش عف مسير بف عمي عف التميمي الحارث بف منجاب -12
 .(2)بمثمو

 عف الجراح بف ووكيع معاوية وأبي إدريس بف ا عبد عف شيبة أبي بف بكر أبو -13
 .(3)بمثمو األعمش

 بف مغيرة عف الخمس بف سعير عف عثاـ بف عمي عف الصفار يعقوب بف يوسؼ -14
 .(4)مسعود بف ا عبد عف قيس بف عمقمة عف النخعي إبراىيـ عف مقسـ

 عف فضيؿ بف محمد عف شيبة أبي بف ا وعبد نمير بف ا عبد بف محمد -15
 .(5)بمثمو النخعي إبراىيـ عف األعمش

 عف المعتمر بف منصور عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف بكر أبو -16
 .(6)بمثمو النخعي إبراىيـ

 منصور عف كداـ بف مسعر عف بشر بف محمد عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -17
 .(7)بمثمو النخعي إبراىيـ عف المعتمر بف

 .(8)بمثمو المعتمر بف منصور عف عياض بف وفضيؿ خالد بف وىيب -18

 إبراىيـ عف ا عبيد بف الحسف عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف -19
 .(0)مسعود ابف عف قيس بف عمقمة عف سويد بف

                                                                                                                                                    

 .ٖٜ/ٔ مسمـ صحيح( ٔ)

 . ٕٓٗ ،٘ٔٔ، ٗٔٔ ،ٖٜ/ٔ السابؽ المصدر( ٕ)

 .٘ٔٔ-ٗٔٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٜٔٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٙٛ ،ٕٚ/ٖ البخاري صحيح( ٘)

 .ٓٓٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٙ)

 .ٓٓٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٚ)

 .ٓٓٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 عف األعمش عف قدامة بف زائدة عف الجعفي عمي بف حسيف عف زكريا بف القاسـ -21
 .(2)مسعود بف ا عبد عف قيس بف عمقمة عف النخعي إبراىيـ

( ميراف بف سميماف) األعمش عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف -21
        عف شرحبيؿ بف عمرو عف( سممة بف شقيؽ) وائؿ أبي عف المعتمر بف ومنصور

 .(3)ا عبد

 مرة عف اإليامي الحارث بف يدبز  عف اليامي طمحة بف محمد عف سبلـ بف عوف -22
 .(4)مسعود بف ا عبد عف ؿشراحي بف

 عف مغوؿ بف مالؾ عف( أسامة بف حماد) أسامة أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو -23
 بف ا عبد عف يؿشراح بف مرة عف مصرؼ بف طمحة عف عدي بف الزبير
 .(5)مسعود

 السبيعي إسحاؽ أبي عف مغوؿ بف مالؾ عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد -24
 .(6)مسعود بف ا عبد عف ميموف بف عمرو عف عف( ا عبد بف عمرو)

 ا عبد عف سممة بف شقيؽ عف األعمش عف أبيو عف غياث بف حفص بف عمر -25
 .(7)مسعود بف

 .(8)بمثمو األعمش عف( خاـز بف محمد) الضرير معاوية أبو -26

                                                                                                                                                    

 .ٔٓٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٖٓٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٜٔ-ٜٓ/ٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٖٚٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٚ٘ٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٕٔٓ/ٔ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٓٔٔ/ٖ ،٘٘ٗ/ٔ البخاري صحيح( ٚ)

 .ٕٖٓ/ٔ مسمـ صحيح ،ٜٕٚ/٘ البخاري صحيح( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)بمثمو األعمش عف الجراح بف ووكيع عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد -27

 بف ا عبد عف سممة بف شقيؽ عف أعيف بف الممؾ عبد عف الثوري سفياف -28
 .(2)مسعود

 وائؿ أبي عف المعتمر بف منصورعف  قدامة بف زائدة عف الجعفي عمي بف حسيف -29
 .(3)مسعود بف ا عبد عف( سممة ابف شقيؽ)

 عف سممة بف شقيؽ عف األعمش عف غياث بف حفص عف شيبة أبي بف بكر أبو -31
 .(4)مسعود بف ا عبد عف

 عف سياه بف العزيز عبد بف يزيد عف آدـ بف يحيى عف شيبة أبي بف بكر أبو -31
 .(5)بمثمو األعمش

 .(6)بمثمو األعمش عف( دكيف بف الفضؿ) نعيـ أبو -32

 مسروؽ عف مرة بف ا عبد عف األعمش عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد -33
 .(7)مسعود بف ا عبد عف األجدع بف

 عف الجراح بف ووكيع( خاـز بف محمد) معاوية أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو -34
 .(8)مثموب مسروؽ عف مرة بف ا عبد عف األعمش

                                                           

 .ٔٔٔ ،ٜٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٔ)

 .ٖٕٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٕٖٓ/ٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٜٖٚ/ٕ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٖٔٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٖٔٔ/ٕ البخاري صحيح( ٙ)

 .ٜٜ/ٔ مسمـ صحيح( ٚ)

 .ٜٜ/ٔ مسمـ صحيح( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 مرة بف ا عبد عف األعمش عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف -35
 .(0)مسعود بف ا عبد عف األجدع بف مسروؽ عف
 عف كداـ بف مسعر عف( أسامة بف حماد) أسامة أبي عف الجرمي محمد بف سعيد -36

 بف ا عبد عف األجدع بف مسروؽ عف عف أبيو ا عبد بف عبد الرحمف بف معف
 .(2)مسعود

 األعمش عف عبد الرحمف بف شيباف عف موسى بف ا عبيد عف زكريا بف القاسـ -37
 .(3)مسعود بف ا عبد عف األجدع بف مسروؽ عف مرة بف ا عبد عف

عف  العزيز عبد بف قطبة عف آدـ بف يحيى عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -38
 .(4)مسعود بف ا عبد عف األجدع بف مسروؽ عف صبيح بف مسمـ عف األعمش

 أبي عف المعتمر بف منصور عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف -39
 .(5)مسعود بف ا عبد عف األجدع بف مسروؽ عف( صبيح بف مسمـ) الضحى

 النخعي إبراىيـ عف اليامي زبيد عف الثوري سفياف عف( دكيف بف الفضؿ) نعيـ أبو -41
 .(6)مسعود بف ا عبد عف األجدع بف مسروؽ عف

 مسروؽ عف مرة بف ا عبد عف األعمش عف أبيو عف غياث بف حفص بف عمر -41
 .(7)مسعود بف ا عبد عف األجدع بف

                                                           

 .ٓٓٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٖٖٖ/ٔ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٖٖٓٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٖٜٔٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٕٜٗ/ٕ البخاري صحيح( ٘)

 .ٖٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٙٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 بف زر عف الشيباني سميماف عف غياث بف حفص عف شيبة أبي بف بكر أبو -42
 .(0)مسعود بف ا عبد عف حبيش

 عف المعتمر بف منصور عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف -43
 .(2)مسعود بف ا عبد عف السمماني عبيدة عف النخعي إبراىيـ

 بف محمد) معاوية أبي عف( العبلء بف محمد) كريب أبوو  شيبة أبي بف بكر أبو -44
 .(3)مسعود بف ا عبد عف النخعي إبراىيـعف  األعمش عف( خاـز

 عف األعمش عف مسير بف عمي عف التميمي الحارث بف ومنجاب السري ىناد -45
 .(4)مسعود بف ا عبد عف السمماني عبيدة عف النخعي إبراىيـ

 السمماني عبيدة عف النخعي إبراىيـ عف المعتمر بف منصور عف الثوري سفياف -46
 .(5)مسعود بف ا عبد عف

 .(6)مسعود بف ا عبد عف سخبرة بف ا عبد عف جبر بف مجاىد -47

 عف األعمش عف( خاـز بف محمد) معاوية أبي عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -48
 .(7)مسعود ابف عف قيس بف وعمقمة يزيد بف األسود عف النخعي إبراىيـ

 .(8)بمثمو األعمش عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف -49

 .(0)بمثمو األعمش عف الميميؿ بف الفضؿ عف آدـ بف يحيى -51

                                                           

 .ٛ٘ٔ/ٔ مسمـ صحيح( ٔ)

 .ٖٚٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٗٚٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٔ٘٘/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٜٕ٘/٘ البخاري صحيح( ٘)

 .ٕٖٓ/ٔ مسمـ صحيح( ٙ)

 .ٖٛٚ/ٔ السابؽ المصدر( ٚ)

 .ٜٖٚ/ٔ السابؽ المصدر( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 إبراىيـ عف المعتمر بف منصور عف يونس بف إسرائيؿ عف موسى بف ا عبيد -51
 .(2)مسعود بف ا عبد عف يزيد بف واألسود قيس بف عمقمة عف النخعي

 عف السبيعي إسحاؽ أبي عف معاوية بف زىير عف( دكيف بف الفضؿ) نعيـ أبو -52
 .(3)مسعود بف ا عبد عف( يزيد بف األسود) أبيو عف األسود بف عبد الرحمف

 األسود) أبيو عف األسود بف عبد الرحمف عف النيشمي بكر أبي عف سبلـ بف عوف -53
 .(4)مسعود بف ا عبد عف( يزيد بف

 عمرو) السبيعي إسحاؽ أبي عف معاوية بف زىير عف يونس بف ا عبد بف أحمد -54
 .(5)مسعود بف ا عبد عف يزيد بف األسود عف( ا عبد بف

 يزيد بف األسود عف النخعي إبراىيـ عف األعمشعف  أبيو عف حفص بف عمر -55
 .(6)مسعود ابف ا عبد عف

 قيس عف خالد أبي بف إسماعيؿ عف الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو -56
 .(7)مسعود بف ا عبد عف حاـز أبي بف

 عف العبدي بشر بف ومحمد الجراح بف ووكيع أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد -57
 .(8)بمثمو خالد أبي بف إسماعيؿ

                                                                                                                                                    

 .ٜٖٚ/ٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٜٖٚ/ٔ مسمـ صحيح( ٕ)

 .ٕٙ٘/ٔ البخاري صحيح( ٖ)

 .ٕٓٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٗ)

 .٘ٙ٘/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .٘٘ٚٔ/ٗ مسمـ صحيح ،ٖ٘/ٗ البخاري صحيح( ٙ)

 .ٕٕٓٔ/ٕ ،ٜ٘٘/ٔ مسمـ صحيح( ٚ)

 .ٕٕٓٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 بف كثير عف السممي عبد الرحمف بف حصيف عف الثوري سفياف عف آدـ بف يحيى -58
 .(0)مسعود بف ا عبد عف النخعي يزيد بف عبد الرحمف عف األشجعي مدرؾ

 .(2)بمثمو حصيف عف( سميـ بف سبلـ) األحوص أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو -59

عبد  عف عمير بف عمارة عف األعمش عف أبيو عف غياث بف حفص بف عمر -61
 .(3)مسعود بف ا عبد عف النخعي يزيد بف الرحمف

 بف سممة عف( حرممة بف يعمى بف يحيى) المحياه أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو -61
 .(4)مسعود بف ا عبد عف النخعي يزيد بف عبد الرحمف عف كييؿ

 الحارث بف مالؾ عف األعمش عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف -62
 .(5)مسعود ابف عف يزيد بف عبد الرحمف عف

 النخعي ا ديعب بف الحسف عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف -63
 .(6)مسعود بف ا عبد عف النخعي يزيد بف عبد الرحمف عف سويد بف إبراىيـ عف

 الحسف عف قدامة بف زائدة عف الجعفي عمي بف حسيف عف شيبة أبي بف بكر أبو -64
 .(7)بمثمو النخعي ا ديعب بف

عبد  عف النخعي إبراىيـ عف األعمش عف الثوري سفياف عف عقبة بف قبيصة -65
 .(8)مسعود بف ا عبد عف يزيد بف الرحمف

                                                           

 .ٕٖٜ/ٕ السابؽ المصدر( ٔ)

 . ٕٖٜ/ٕ مسمـ صحيح( ٕ)

 .ٖٓ٘/ٖ البخاري صحيح( ٖ)

 .ٖٜٗ/ٕ مسمـ صحيح( ٗ)

 .ٕٗٔٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٜٕٛٓ/ٗ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٜٕٛٓ/ٗ السابؽ المصدر( ٚ)

 .ٜٓ٘/ٖ البخاري صحيح( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 بف محمد) معاوية أبي عف( العبلء بف محمد) كريب وأبو شيبة أبي بف بكر أبو -66
عف عمارة بف عمير عف عبد الرحمف بف ( ميراف بف سميماف) األعمش عف( خاـز

 .(0)مسعود بف ا عبد عفيزيد عف األشعث بف قيس 

 عف اليامي زبيد عف الثوري سفياف عف الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو -67
 بف ا عبد عف قيس بف األشعث عف األسدي السكف بف قيس عف عمير بف عمارة
 .(2)مسعود

 مالؾ بف عوؼ) األحوص أبي عف اليذيؿ أبي بف ا عبد عف رجاء بف إسماعيؿ -68
 .(3)مسعود بف ا عبد عف( نضمة بف

 سالـ عف المعتمر بف منصور عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف -69
 .(4)مسعود بف ا عبد عف( الغطفاني رافع) أبيو عف الجعد أبي بف

 .(5)بمثمو منصور عف يؽز ر  بف عمار عف آدـ بف يحيى عف شيبة أبي بف بكر أبو -71

 .(5)بمثمو

 يزيد بف إبراىيـ عف األعمش عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف -71
 .(6)مسعود بف ا عبد عف سويد بف الحارث عف التيمي

 األعمش عف العزيز عبد بف قطبة عف آدـ بف يحيى عف شيبة أبي بف بكر أبو -72
 .(7)مسعود بف ا عبد عف سويد بف الحارث عف عمير بف عمارة عف

                                                           

 .ٜٔٓٔ ،ٜٔٚ/ٕ مسمـ صحيح( ٔ)

 .صحابي عف صحابي رواية قبمو والذي السند ىذا وفي. ٜٗٚ/ٕ مسمـ صحيح( ٕ)

 .٘٘ٛٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٕٚٙٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٕٚٙٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٕ٘ٔٓ/ٗ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٖٕٓٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)مسعود بف ا عبد عف سبرة بف النزاؿ عف ميسرة بف الممؾ عبد -73

 سويد بف المعرور عف ا عبد بف المغيرة عف مرثد بف عمقمة عف الثوري سفياف -74
 .(2)مسعود بف ا عبد عف

 عف الجراح بف ووكيع العبدي بشر بف محمد عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -75
 .(3)بمثمو مرثد بف عمقمة عف كداـ بف مسعر

 

 : الطائي حاتم بن عدي
 بف عامر عف كميب بف عاصـ عف مسير بف عمي عف السكوني شجاع بف الوليد  -1

 .(4)حاتـ بف عدي عف الشعبي شراحيؿ
 .(5)حاتـ بف عدي عف الشعبي عف زائدة أبي بف زكريا عف يونس بف عيسى  -2

 .(6)حاتـ بف عدي عف الشعبي عف مسروؽ بف سعيد  -3

 بشر بف بياف عف الضبي غزواف بف فضيؿ بف محمد عف شيبة أبي بف بكر أبو  -4
 .(7)حاتـ بف عدي عف الشعبي عف ياألحمس

 عف الشعبي عامر عف زائدة أبي بف زكريا عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد  -5
 .(8)حاتـ بف عدي

                                                           

 .ٓٚ/٘ البخاري صحيح( ٔ)

 .ٕٔ٘ٓ/ٗ مسمـ صحيح( ٕ)

 .ٕٔ٘ٓ-ٕٓ٘ٓ/ٗ مسمـ صحيح (ٔ)

 .ٖٔ٘ٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٖٔ٘ٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٖٔ٘ٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٜٕ٘ٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٚ)

 .ٖٓ٘ٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 السممي عبد الرحمف بف حصيف عف إدريس بف ا عبد عف شيبة أبي بف بكر أبو  -6
 .(0)حاتـ بف عدي عف الشعبي عامر عف

 .(2)حاتـ بف عدي عف الشعبي عف السفر أبي بف ا عبد  -7

( ا عبد بف عمرو) السبيعي إسحاؽ أبي عف معاوية بف زىير عف سبلـ بف عوف  -8
 .(3)حاتـ بف عدي عف معقؿ بف ا عبد عف

 .(4)حاتـ بف عدي عف عبد الرحمف بف خيثمة عف األعمش عف يونس بف عيسى  -9

 بف محمد) معاوية أبي عف( العبلء بف محمد) كريب وأبو شيبة أبي بف بكر أبو -11
 .(5)بمثمو خيثمة عف مرة بف عمرو عف األعمش عف( خاـز

 الثوري سفياف عف وكيع عف نمير بف ا عبد بف ومحمد شيبة أبي بف بكر أبو -11
 .(6)حاتـ بف عدي عف طرفة بف تميـ عف رفيع بف العزيز عبد عف

 عف فضيؿ بف محمد عف نمير بف ا عبد بف ومحمد البجمي طريؼ بف محمد -12
 .(7)بمثمو رفيع بف العزيز عبد عف األعمش

 .(8)حاتـ بف عدي عف طرفة بف تميـ عف حرب بف سماؾ -13

 عف النخعي إبراىيـ عف المعتمر بف منصور عف الضبي الحميد عبد بف جرير -14
 .(0)الطائي حاتـ بف عدي عف الحارث بف ىماـ

                                                           

 .ٕٖٔ/ٗ البخاري بعضو وذكر ،ٚٙٚ/ٕ السابؽ المصدر( ٔ)

 . ٖٓ٘ٔ/ٖ مسمـ صحيحو  ،ٕٜٕ/ٗ البخاري صحيح( ٕ)

 .ٖٓٚ/ٕ مسمـ صحيح( ٖ)

 .ٖٓٚ/ٕ مسمـ صحيح( ٗ)

 .ٗٓٚ/ٕ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٜٗ٘/ٕ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٖٕٚٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٚ)

 .ٖٕٚٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 

 : الكندي َعميرة بن عدي

 بف قيس عف خالد أبي بف إسماعيؿ عف الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو  -1
 .(2)الكندي عميرة بف عدي عف حاـز أبي

 أبي بف إسماعيؿ عف العبدي بشر بف ومحمد أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد  -2
 .(3)عميرة بف عدي قيس بف أبي حاـز عف عف خالد

 .(4)بمثمو خالد أبي بف إسماعيؿ عف( أسامة بف حماد) أسامة أبو  -3

 

 : شريح بن عرفجة

 بف زياد عف عبد الرحمف بف شيباف عف موسى بف ا عبيد عف زكريا بف القاسـ  -1
 .(5)شريح بف عرفجة عف عبلقة

 بف عرفجة عف عبلقة بف زياد عف يونس بف إسرائيؿ عف المقداـ بف مصعب  -2
 .(6)شريح

 

 : الباروقي الجعد بن عروة

 .(7)الجعد بف عروة عف الشعبي عامر عف السفر أبي بف ا عبد  -1

                                                                                                                                                    

 .ٜٕ٘ٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٔ)

 .٘ٙٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٕ)

 .٘ٙٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٖ)

 .٘ٙٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٜٚٗٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٘)

 .ٜٚٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٗ٘/ٙ صحيح البخاري( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

عبد  حصيف عف إدريس بف ا وعبد فضيؿ بف محمد عف شيبة أبي بف بكر أبو  -2
 .(0)الجعد بف عروة عف الشعبي عف السممي الرحمف

 عف الشعبي عامر عف زائدة أبي بف زكريا عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد  -3
 .(2)الجعد بف عروة

 بف عروة عف الشعبي عف عبد الرحمف بف حصيف عف الحميد عبد بف جرير  -4
 .(3)الجعد

 عف الثوري سفياف عف( سميـ بف سبلـ) األحوص أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو  -5
 .(4)الجعد بف عروة عف غرقدة بف شبيب

 بف عروة عف حريث بف العيزار عف( ا عبد بف عمرو) السبيعي إسحاؽ أبو  -6
 .(5)البارقي الجعد

 عروة عف الشعبي عامر عف زائدة أبي بف زكريا عف( دكيف بف الفضؿ) نعيـ أبو  -7
 .(6)البارقي الجعد بف

 

 : الطائي ُمَضرَّس بن عروة

 .(7)مضرس بف عروة عف الشعبي عامر عف السفر أبي بف ا عبد
 

                                                           

 .ٖٜٗٔ/ٖ صحيح مسمـ( ٔ)

 .ٖٜٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٖٜٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٜٗٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٜٗٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٙ٘/ٙ البخاري صحيح( ٙ)

 .الصحيحيف في رواية لو وليس ،ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٗ مسند أحمد( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 : القرظي عطية

 .(0)القرظي عطية عف عمير بف الممؾ عبد عف الثوري سفياف عف الجراح بف وكيع
 

 : طالب أبي بن عمي
 بف القاسـ عف عتيبة بف الحكـ عف المبلئي قيس بف عمرو عف الثوري سفياف  -1

 .(2)طالب أبي بف عمي عف ىانىء بف شريح عف مخيمرة
 .(3)بمثمو عتيبة بف الحكـ عف أنيسة أبي بف زيد  -2

 .(4)بمثمو عتيبة بف الحكـ عف األعمش عف( خاـز بف محمد) معاوية أبو  -3

( خاـز بف محمد) الضرير معاوية وأبي الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو  -4
 بف عمي عف حبيش بف زر عف ثابت بف عدي عف( ميراف بف سميماف) األعمش عف
 .(5)طالب أبي

 أبي بف حبيب عف الثوري سفياف عف الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو  -5
 عف( مالؾ بف عمرو) األسدي اليياج أبي عف( سممة بف شقيؽ) وائؿ أبي عف ثابت
 .(6)طالب أبي بف عمي

 .(7)طالب أبي بف عمي عف وىب بف زيد عف ميسرة بف ا عبد  -6

                                                           

 .الصحيحيف في رواية لو وليس ،ٖٓٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٕٖٕ/ٔ مسمـ صحيح( ٕ)

 .ٕٖٕ/ٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٕٖٕ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٙٛ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٙٙٙ/ٕ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٜٕٕ/٘ البخاري صحيح (ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 أبي بف عمي عف وىب بف زيد عف كييؿ بف سممة عف سميماف أبي بف الممؾ عبد  -7
 .(0)طالب

 عف الجراح بف وكيع عف األشج سعيد بف ا وعبد نمير بف ا عبد بف محمد  -8
 .(2)طالب أبي بف عمي عف فمةغ بف سويد بف عبد الرحمف بف خيثمة عف األعمش

 .(3)بمثمو األعمش عف الضبي الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف  -9

 بف محمد) معاوية أبي عف( العبلء بف محمد) كريب وأبو شيبة أبي بف بكر أبو -11
 .(4)بمثمو األعمش عف( خاـز

 أبي بف عمي عف ليمى أبي بف عبد الرحمف عف عتيبة بف والحكـ جبر بف مجاىد -11
 .(5)طالب

 المعتمر بف منصور عف الضبي الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف -12
 عف( حبيب بف ا عبد) السممي عبد الرحمف أبي عف السممي عبيدة بف سعد عف
 .(6)طالب أبي بف عمي

 الضرير معاوية أبي عف( العبلء بف محمد) كريب وأبو شيبة أبي بف بكر أبو -13
 عبد الرحمف أبي عف السممي عبيدة بف سعد عف األعمش عف( خاـز بف محمد)

 .(7)طالب أبي بف عمي عف( حبيب بف ا عبد) السممي

                                                           

 .ٛٗٚ/ٕ مسمـ صحيح( ٔ)

 .ٚٗٚ-ٙٗٚ/ٕ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٚٗٚ-ٙٗٚ/ٕ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٚٗٚ-ٙٗٚ/ٕ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٜٕٔٓ/ٗ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٜٖٕٓ/ٗ مسمـ صحيح ،ٕٕ٘/ٖ البخاري صحيح( ٙ)

 .ٔٚٓٔ/ٕ مسمـ صحيح( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 عف (عبد الرحمف بف إسماعيؿ) السدي عف يونس بف إسرائيؿ عف آدـ بف يحيى -14
 . (0)بمثمو السممي عبيدة بف سعد

 بف وكيع عف( سعيد بف ا عبد) األشج سعيد وأبو نمير بف ا عبد بف محمد -15
 .(2)بمثمو عبيدة بف سعد عف األعمش عف الجراح

( خاـز بف محمد) الضرير معاوية وأبي الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو -16
 .(3)بمثمو عبيدة بف سعد عف األعمش عف

 عبد الرحمف بف حصيف عف غزواف بف فضيؿ بف محمد عف شيبة أبي بف بكر أبو -17
 .(4)بمثمو عبيدة بف سعد عف

( شريؾ بف يزيد) أبيو عف التيمي يزيد بف إبراىيـ عف األعمش عف الثوري سفياف -18
 .(5)طالب أبي بف عمي عف

 بف محمد) معاوية أبي عف( العبلء بف محمد) كريب وأبو شيبة أبي بف بكر أبو -19
 .(6)بمثمو األعمش عف( خاـز

 النخعي سعيد بف عمير عف( عاصـ بف عثماف) حصيف أبي عف الثوري سفياف -21
 .(7)طالب أبي بف عمي عف

( واثمة بف عامر) الطفيؿ أبي عف حياف بف منصور عف الفزاري معاوية بف مرواف -21
 .(0)طالب أبي بف عمي عف

                                                           

 .ٖٖٓٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٕٓٗٓ/ٗ ،ٜٙٗٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٕ)

 .ٕٓٗٓ/ٗ ،ٓٚٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٕٜٗٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٔٛ/ٗ البخاري صحيح( ٘)

 .ٜٜٗ/ٕ مسمـ صحيح( ٙ)

 .ٕٖٖٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 بف إبراىيـ عف األعمش عف القاسـ بف عبثر عف الكندي األشعثي عمرو بف سعيد -22
 .(2)طالب أبي بف عمي عف سويد بف الحارث عف التيمي يزيد

 عف الجراح بف وكيع عف( العبلء بف محمد) كريب وأبو شيبة أبي بف بكر أبو -23
( ماىاف) صالح أبي عف( ا عبيد بف محمد) الثقفي عوف أبي عف كداـ بف مسعر

 .(3)طالب أبي بف عمي عفالحنفي 

 إدريس بف ا عبد عف( العبلء بف محمد) كريب وأبو نمير بف ا عبد بف محمد -24
 أبي بف عمي عف األشعري موسى أبي بف بردة أبي عف كميب بف عاصـ عف

 .(4)طالب

 

 : الثقفي رويبة بن عمارة

 رويبة فب عمارة بف بكر أبي عف عمير بف الممؾ عبد عف عبد الرحمف بف شيباف  -1
 .(5)أبيو عف

 خالد أبي بف إسماعيؿ عف الجراح بف وكيع عف كريب وأبو شيبة أبي بف بكر أبو  -2
 .(6)أبيو عف رويبة بف عمارة بف بكر أبي عف كداـ بف ومسعر

 السممي عبد الرحمف بف حصيف عف إدريس بف ا عبد عف شيبة أبي بف بكر أبو  -3
 .(7)رويبة بف عمارة عف

                                                                                                                                                    

 .رواية صحابي عف صحابي، وفيو ٚٙ٘ٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٛٚ٘ٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٕ)

 .٘ٗٙٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٖ)

 .ٜٕٓٓ/ٗ ،ٜ٘ٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٓٗٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٓٗٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٙ)

 .البخاري صحيح في رواية لعمارة وليس ،ٜ٘٘/ٕ السابؽ المصدر( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 

 : ياسر بن عمار

 أبيو عف أبزى بف عبد الرحمف بف سعيد عف ا عبد بف ذر عف عتيبة بف الحكـ  -1
 .(0)ياسر بف عمار عف

 بف حياف بف سعيد بف الممؾ عبد) أبيو عف أبجر بف الممؾ عبد بف عبد الرحمف  -2
 .(2)ياسر بف عمار عف( سممة بف شقيؽ) وائؿ أبي عف حياف بف واصؿ عف( أبجر

 محمد) الضرير معاوية أبي عف نمير بف ا عبد بف ومحمد شيبة أبي بف بكر أبو  -3
 بف عمار عف األشعري موسى أبي عف سممة بف شقيؽ عف األعمش عف( خاـز بف

 .(3)ياسر
 

 : المصطمق بن الحارث بن عمرو

 الحارث بف عمرو عف( ا عبد بف عمرو) السبيعي إسحاؽ أبي عف الثوري سفياف
 .(4)المصطمؽ بف

 

 : المخزومي حريث بن عمرو
 بف الوليد عف كداـ بف مسعر عف بشر بف محمد عف( العبلء بف محمد) كريب أبو  -1

 .(5)حريث بف عمرو عف سريع
 .(0)حريث بف عمرو عف سريع بف الوليد عف األشجعي خميفة بف خمؼ  -2

                                                           

 .صحابي عف صحابي رواية وفيو ،ٕٓٛ/ٔ مسمـ وصحيح ،ٙٗٗ-ٖٗٗ/ٔ البخاري صحيح( ٔ)

 .ٜٗ٘/ٕ مسمـ صحيح (ٕ)

 .صحابي عف صحابي رواية وفيو ،ٕٓٛ/ٔ مسمـ صحيح( ٖ)

 .ٜٕٚ/ٗ مسند أحمد( ٗ)

 .ٖٖٙ/ٔ مسمـ صحيح( ٘)
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 الكوفة مدرسة

 .(2)أبيو عف حريث بف عمرو بف جعفر عف الوراؽ مساور عف الجراح بف وكيع  -3

 .(3)بمثمو مساور عف( أسامة بف حماد) أسامة أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو  -4

 

 : العاص بن عمرو

 .(4)العاص بف عمرو عف حاـز أبي بف قيس عف خالد أبي بف إسماعيؿ
 

 : مالك بن قطبة
 .(5)مالؾ بف قطبة عف عبلقة بف زياد عف كداـ بف مسعر  -1
 بف قطبة عف عبلقة بف زياد عف عيينة بف سفياف عف شيبة أبي بف بكر أبو  -2

 .(6)مالؾ
 

 : عبادة بن سعد بن قيس

 عف األعمش عف عبد الرحمف بف شيباف عف موسى بف ا عبيد عف زكريا بف القاسـ
 .(7)عبادة بف سعد بف قيس عف ليمى أبي بف عبد الرحمف عف مرة بف عمرو

 

 : عجرة بن كعب

                                                                                                                                                    

 .ٖٙٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 . ٜٜٓ/ٕ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٜٜٓ/ٕ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٜٚٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٕٕٖ/ٗ أحمدمسند ( ٘)

 . ٖٖٚ/ٔ مسمـ صحيح( ٙ)

 .ٔٙٙ/ٕ مسمـ صحيح( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 الحكـ عف كداـ بف مسعر عف جراحال بف وكيع عف( بلءالع بف محمد) كريب بوأ  -1
 .(0)عجره بف كعب عف ليمى بيأ بف الرحمف عبد عف عتيبة بف
 الحكـ عف مغوؿ بف ومالؾ كداـ بف مسعر عف عمشاأل عف زكريا بف إسماعيؿ  -2

 .(2)ثموبم عتيبة، بف

 .(3)عجره بف كعب عف ليمى أبي بف عبد الرحمف عف جبر بف مجاىد  -3

 الرحمف عبد فع عتيبة بف الحكـ عف المبلئي قيس بف عمرو عف محمد بف أسباط  -4
 .(4)عجره بف كعب عف ليمى أبي بف

 .(5)بمثمو عتيبة، بف الحكـ عف الزيات حمزة  -5

 عبد عف ،ةزائد أبي بف زكريا عف نمير بف عبدا عف شيبة أبي بف بكر أبو  -6
 . (6)عجرة بف كعب عف معقؿ بف عبدا عف األصبياني بف الرحمف

 .(7)بمثمو ا، عبد عف األصبياني بف الرحمف عبد  -7

 

 : شداد بن المستورد   
 عف خالد أبي بف إسماعيؿ عف دريسإ بف ا عبد عف شيبة أبي بف بكر أبو -ٔ

 .(8)شداد بف المستورد عف حاـز أبي بف قيس
                                                           

 . ٖ٘ٓ/ٔ مسمـ صحيح( ٔ)

 .ٖٙٓ/ٔ مسمـ صحيح( ٕ)

 . ٓٙٛ/ٕ مسمـ وصحيح ،ٙٔ،ٕٔ/ٗ البخاري صحيح( ٖ)

 . ٛٔٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٗ)

 .ٛٔٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٘)

 .ٕٙٛ/ٕ السابؽ المصدر( ٙ)

 . ٔٙٛ/ٕ مسمـ وصحيح ،ٙٔ/ٗ البخاري صحيح( ٚ)

 .ٖٜٕٔ/ٗ مسمـ صحيح (ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 ،إسماعيؿ عف العبدي بشر بف ومحمد أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد -ٕ
 .(0)بمثمو
 .(2)بمثمو خالد، أبي بف إسماعيؿ عف( أسامة بف حماد) أسامة أبو -ٖ
    
 : شعبة بن المغيرة   
 بف عمي عف الطائي عبيد بف سعيد عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد -ٔ

 .(3)شعبة بف المغيرة عف األسدي ربيعة
 .(4)بمثمو عبيد، بف سعيد عف الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو -ٕ
 .(5)بمثمو الطائي، عبيد بف سعيد عف الفزاري معاوية بف مرواف -ٖ
 .(6)بمثمو الطائي، عبيد بف سعيد عف( دكيف بف الفضؿ) نعيـ أبو -ٗ
 الممؾ وعبد طريؼ بف مطرؼ عف عيينو بف سفياف عف الكندي عمرو بف سعيد -٘
 .(7)شعبة بف المغيرة عف الشعبي عف أبجر بف سعيد بف
 عبد عف األشجعي الرحمف عبيد بف ا عبيد عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -ٙ

 .(8)بمثمو سعيد، بف الممؾ

                                                           

 .  ٖٜٕٔ/ٗ مسمـ صحيح( ٔ)

 .  ٖٜٕٔ/ٗ مسمـ صحيح (ٕ)

 . ٓٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 . ٖٗٙ/ٕ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٗٗٙ/ٕ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٓٙٔ/ٖ البخاري صحيح (ٙ)

 .ٚٚٔ ،ٙٚٔ/ٔ مسمـ صحيح (ٚ)

 .ٚٚٔ ،ٙٚٔ/ٔ مسمـ صحيح (ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 األسود عف المحاربي الشعثاء أبي بف أشعث عف( سميـ بف سبلـ) األحوص أبو -ٚ
 .(0)شعبة بف المغيرة عف ىبلؿ بف
 الضرير معاوية أبي عف( العبلء بف محمد) كريب وأبو شيبة أبي بف بكر أبو -ٛ
 عف األجدع بف مسروؽ عف صبيح بف مسمـ عف األعمش عف ،(خاـز بف محمد)

 .(2)شعبة بف المغيرة
 المغيرة عف األجدع بف مسروؽ عف( صبيح بف مسمـ) الضحى أبي عف األعمش -ٜ
 .(3)شعبة بف
 وراد عف رافع بف المسيب عف المعتمر بف منصور عف الحميد عبد بف جرير -ٓٔ
 .(4)شعبة بف المغيرة عف( المغيرة كاتب)

 كاتب) وراد عف عمير بف الممؾ وعبد لبابة أبي بف عبده عف عيينة بف سفياف -ٔٔ
 .(5)شعبة بف المغيرة عف( المغيرة
 بف محمد) معاوية أبي عف شيبة أبي بكر وأبو( العبلء بف محمد) كريب أبو -ٕٔ
 .(6)المغيرة عف وراد عف رافع بف المسيب عف األعمش عف( اـزخ
 عف الرحمف عبد بف شيباف عف موسى بف ا عبيد عف زكريا بف القاسـ -ٖٔ

 .(7)شعبة بف المغيرة عف وراد عف الشعبي عف المعتمر بف منصور

                                                           

 . ٜٕٕ/ٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٜٕٕ/ٔ مسمـ صحيح (ٕ)

 .ٓٓٔ/ٙ البخاري صحيح( ٖ)

 .ٗٔٗ/ٔ مسمـ صحيح (ٗ)

 .٘ٔٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .٘ٔٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٖٔٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 وراد عف الثقفي ا عبيد بف محمد عف سوقة بف محمد عف الفزاري مرواف -ٗٔ
 .(0)شعبة بف المغيرة عف( المغيرة كاتب)

 .(2)شعبة بف المغيرة عف وراد عف عمير بف الممؾ عبد عف الثوري سفياف -٘ٔ
 الممؾ عبد عف قدامة بف زائدة عف عمي بف حسيف عف شيبة أبي بف بكر أبو -ٙٔ
 .(3)شعبة بف المغيرة عف وراد عف عمير بف
 الشعبي عامر عف زائدة أبي بف زكريا عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد -ٚٔ
 .(4)شعبة بف المغيرة عف المغيرة بف عروة عف
 .(5)بمثمو زائدة، أبي بف زكريا عف( دكيف بف الفضؿ) نعيـ أبو -ٛٔ
 زياد عف الثوري سفياف عف نمير بف ا عبد بف ومحمد شيبة أبي بف بكر أبو -ٜٔ
 .(6)شعبة بف المغيرة عف عبلقة بف
 يزيد بف براىيـإ عف المعتمر بف منصور عف الضبي الحميد عبد بف جرير -ٕٓ

 .(7)شعبة بف المغيرة عف الخزاعي نضيمة بف عبيد عف النخعي
 .(8)بمثمو المعتمر، بف منصور عف الميميؿ بف المفضؿ عف آدـ بف يحي -ٕٔ

                                                           

 .ٖٔٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٕٖ٘/ٕ البخاري صحيح (ٕ)

 .ٖٙٔٔ/ٕ مسمـ صحيح (ٖ)

 . ٖٕٓ/ٔ مسمـ صحيح (ٗ)

 .ٜٖٓ/ٔ البخاري صحيح (٘)

 .ٕٔٚٔ/ٗ مسمـ صحيح (ٙ)

 .ٖٔٔٔ،ٖٓٔٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٚ)

 .ٖٔٔٔ،ٖٓٔٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 ا عبد بف ومحمد شيبة أبي بف بكر وأبو( سعيد بف ا عبد) األشج سعيد أبو -ٕٕ
 عف حرب بف سماؾ عف( يزيد بف دريسإ) أبيو عف دريسإ بف ا عبد عف نمير بف

 .(0)شعبة بف المغيرة عف وائؿ بف عمقمة
 المغيرة عف عبلقة بف زياد عف كداـ بف مسعر عف( دكيف بف الفضؿ) نعيـ أبو -ٖٕ
 .(2)شعبة بف
 عف الجراح بف وكيع عف نمير بف ا عبد بف ومحمد شيبة أبي بف بكر أبو -ٕٗ

 .(3)شعبة بف المغيرة عف حاـز أبي بف قيس عف خالد أبي بف إسماعيؿ
 .(4)بمثمو خالد، أبي بف إسماعيؿ عف الفزاري معاوية بف مرواف -ٕ٘
 أبي بف إسماعيؿ عف الرؤاسي حميد بف براىيـإ عف العبدي عباد بف شياب -ٕٙ

 .(5)بمثمو خالد،
    
 : شريط بن نبيط   
 .(6)شريط بف نبيط أبيو عف نبيط بف سممة عف الجراح بف وكيع -ٔ
    
 : بشير بن النعمان   
 .(7)بشير بف النعماف عف الغطفاني الجعد أبي بف سالـ عف مرة بف عمرو -ٔ

                                                           

 .٘ٛٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٗٔ/ٖالبخاري صحيح (ٕ)

 . ٖٕ٘ٔ/ٖ مسمـ صحيح (ٔ)

 .ٖٕ٘ٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٗ)

 .ٕٕٚ٘/ٗ السابؽ المصدر (٘)

 . ٖ٘ٓ/ٗ مسند أحمد (ٙ)

 .ٕٖٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 . (0)بشير بف النعماف عف حرب بف سماؾ عف( خيثمة أبو) معاوية بف زىير -ٕ
 النعماف عف حرب بف سماؾ عف يونس بف سرائيؿإ عف يالمبلئ قيس بف عمرو -ٖ
 .(2)بشير بف
 .(3)بشير بف النعماف عف حرب بف سماؾ عف معاوية بف زىير عف آدـ بف يحي -ٗ
 .(4)بمثمو سماؾ، عف( سميـ بف سبلـ) األحوص أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو -٘
 عف الشعبي عف زائدة أبي بف زكريا عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد -ٙ

 .(5)بشير بف النعماف
 .(6)بمثمو زائدة، أبي بف زكريا عف( دكيف بف الفضؿ) نعيـ أبو -ٚ
 .(7)بمثمو زائدة، أبي بف زكريا فع وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو -ٛ
 عف( الحارث بف عمرو) فروة وأبي طريؼ بف مطرؼ عف الحميد عبد بف جرير -ٜ

 .(8)بشير بف النعماف عف الشعبي
 .(9)بمثمو ،(الحارث بف عمرو) فروة أبي عف عيينة بف سفياف -ٓٔ
 الشعبي عف خالد أبي عف إسماعيؿ عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد -ٔٔ
 .(0)بشير بف النعماف عف

                                                           

 .ٕٖٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٔ)

 .ٕٕٗٛ/ٗ مسمـ صحيح( ٕ)

 .ٕٕٗٛ/ٗ مسمـ صحيح( ٖ)

 . ٕٕٗٛ/ٗ مسمـ صحيح( ٗ)

 .ٜٜٜٔ/ٗ ،ٜٕٔٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٕٖٔ/٘ ،ٕٙٔ/ٔ البخاري صحيح (ٙ)

 .ٕٕٓٔ/ٖ مسمـ صحيح (ٚ)

 .ٕٓٓٓ/ٗ ،ٕٕٓٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٛ)

 .ٜٕٓ/ٗ البخاري صحيح (ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 عف( سعيد بف يحي) حياف أبي عف مسير بف عمي عف شيبة أبي بف بكر أبو -ٕٔ
 .(2)بشير بف النعماف عف الشعبي

 .(3)بشير بف النعماف عف الشعبي عف األحوؿ عاصـ عف الحميد عبد بف جرير -ٖٔ
 .(4)بشير بف النعماف عف الشعبي عف( سعيد بف ىيحي) التيمي حياف أبو -ٗٔ
 بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر وأبو( سعيد بف ا عبد) األشج سعيد أبو -٘ٔ

 .(5)بشير بف النعماف عف الشعبي عامر عف األعمش عف الجراح
 بف سميماف عف الرؤاسي الرحمف عبد بف حميد عف نمير بف ا عبد بف محمد -ٙٔ

 .(6)بشير بف النعماف عف الشعبي عف األعمش ميراف
 .(7)بمثمو األعمش، عف أبيو عف غياث بف حفص بف عمر -ٚٔ
 عف الرحمف عبد بف خيثمة عف بيدلة بف عاصـ عف الرحمف عبد بف شيباف -ٛٔ

 .(8)بشير بف النعماف
 أبي عف األعمش عف( أسامة بف حماد) أسامة أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو -ٜٔ
 .(9)النعماف عف( ا عبد بف عمرو) السبيعي سحاؽإ
    

                                                                                                                                                    

 .ٖٕٗٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٔ)

 .ٖٕٗٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٕ)

 .ٖٕٗٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٖ)

 .ٕٛ٘/٘ البخاري صحيح( ٗ)

 .ٕٓٓٓ/ٗ مسمـ صحيح( ٘)

 .ٕٓٓٓ/ٗ مسمـ صحيح (ٕ)

 .ٕٜٕ/٘ البخاري صحيح( ٚ)

 . ٕٚٙ/ٗ مسند أحمد( ٛ)

 .ٜٙٔ/ٔ مسمـ صحيح( ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 : الكندي حجر بن وائل   
 عمقمة عف وائؿ بف الجبار عبد عف جحادة بف محمد عف النخعي الحارث بف ىماـ  -1

 .(0)(حجر بف وائؿ) أبيو عف حجر بف وائؿ بف
 سماؾ عف( سميـ بف سبلـ) األحوص أبي عف السري وىناد شيبة أبي بف بكر أبو  -2

 .(2)أبيو عف حجر بف وائؿ عمقمة بف فع حرب بف
 

 : الطائي خنبشي بن وىب

 عف األحمسي بشر بف بياف عف الثوري سفياف عف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو  -1
 .(3)الطائي خنبشي بف وىب عف الشعبي
 

 :( اهلل عبد بن وىب) السوائي جحيفة أبو

 عف الشعبي عامر عف طريؼ بف مطرؼ عف الثوري سفياف عف الجراح بف وكيع  -1
 .(4)جحيفة أبي

 .(5)جحيفة أبي عف خالد أبي بف إسماعيؿ عف غزواف بف فضيؿ بف محمد  -2

 أبي عف األقمر بف عمي عف الثوري سفياف عف( دكيف بف الفضؿ) نعيـ أبو  -3
 .(6)جحيفة

                                                           

 .ٖٕٔ/ٔ  السابؽ المصدر (ٔ)

 .ٖٔٓ/ٔ  السابؽ المصدر (ٕ)

 .ٜٜٙ/ٕ ماجو ابف سنف( ٖ)

 .ٕٗٓ/ٔ البخاري صحيح( ٗ)

 .ٕٕٛٔ/ٗ مسمـ صحيح( ٘)

 .ٖٛٓ/ٗ مسند أحمد( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 أبي بف عوف عف الثوري سفياف عف الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو  -4
 .(0)أبيو عف جحيفة

 .(2)أبيو عف جحيفة أبي بف عوف عف زائدة أبي بف عمر  -5

 بف عوف عف زائدة أبي بف وعمر مغوؿ بف مالؾ عف زائدة أبي بف زكريا بف يحيى  -6
 .(3)أبيو عف جحيفة أبي

 عف جحيفة أبي بف عوف عف( ا عبد بف عتبة) العميس أبي عف عوف بف جعفر  -7
 .(4)أبيو

 

 : (الحارث عبد بن عوف) حازم أبو

 أبي) أبيو عف حاـز أبي بف قيس عف خالد أبي بف إسماعيؿ عف الجراح بف وكيع  -1
 .(5)(حاـز

 

 : األشجعي سنان أبو

 .(6)األشجعي سناف أبي عف قيس بف عمقمة عف الشعبي شراحيؿ بف عامر  -1
 

 : بعكك بن السنابل أبو

                                                           

 .ٖٓٙ/ٔ مسمـ صحيح( ٔ)

 . ٖٔٙ/ٔ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٖٚٓ/ٗ مسند أحمد( ٖ)

 .ٖٔٙ/ٔ مسمـ صحيحو  ،ٜٕٓ/ٗ البخاري صحيح( ٗ)

 .ٕٕٙ/ٗ مسند أحمد( ٕ)

 .ٕٓٛ/ٗ مسند أحمد( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 يزيد بف األسود عف النخعي يزيد بف إبراىيـ عف واألعمش المعتمر بف منصور -ٔ
 .(0)بعكؾ بف السنابؿ أبي عف

 

 :( عمرو بن عقبة) األنصاري مسعود أبو
 سميماف عف( حياف بف سميماف) األحمر خالد أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو  -1

 .(2)مسعود أبي عف ضمعج بف أوس عف رجاء بف إسماعيؿ عف األعمش
 عف األعمش عف الثوري سفياف عف فضيؿ بف محمد عف األشج سعيد أبو  -2

 .(3)بمثمو رجاء بف إسماعيؿ

 بف محمد) الضرير معاوية وأبي إدريس بف ا عبد عف شيبة أبي بف بكر أبو  -3
 عمير بف عمارة عف األعمش ميراف بف سميماف عف كميـ الجراح بف ووكيع( خاـز

 .(4)مسعود أبي عف( سخبرة بف ا عبد) معمر أبي عف التيمي

 عف خالد أبي بف إسماعيؿ عف معاوية بف زىير عف يونس بف ا عبد بف أحمد  -4
 .(5)األنصاري مسعود أبي عف حاـز أبي بف قيس

 أبي بف إسماعيؿ عف الثوري سفياف عف الجراح بف وكيع عف شيبة أبي بف بكر أبو  -5
 .(6)بمثمو خالد

 .(7)بمثمو خالد أبي بف إسماعيؿ عف أبيو عف نمير بف ا عبد بف محمد  -6

                                                           

 .  ٖٗٓ/ٗ السابؽ المصدر( ٔ)

 .٘ٙٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٕ)

 .٘ٙٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 .  ٖٕٖ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٔٚ/ٔ مسمـ وصحيح ،ٜٚٔ/ٕ البخاري صحيح( ٘)

 .ٖٔٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٙ)

 .ٔٚ/ٔ مسمـ صحيح( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)بمثمو إسماعيؿ عف إدريس بف ا عبد عف( العبلء بف محمد) كريب أبو  -7

 .(2)بمثمو إسماعيؿ عف( أسامة بف حماد) أسامة أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو  -8

 إبراىيـ عف األعمش سميماف عف مسير بف عمي عف التميمي الحارث بف منجاب  -9
 مسعود أبي عف قيس بف عمقمة عف يزيد بف الرحمف عبد عف النخعي يزيد بف

 .(3)األنصاري

 بف إسماعيؿ عف الرؤاسي حميد بف إبراىيـ عف الكوفي العبدي عباد بف شياب -11
 .(4)األنصاري مسعود أبي عف حاـز أبي بف قيس عف خالد أبي

 أبي عف حراش بف ربعي عف ىند أبي بف نعيـ عف الضبي مقسـ بف المغيرة -11
 .(5)األنصاري مسعود

 .(6)األنصاري مسعود أبي عف حراش بف ربعي عف عمير بف الممؾ عبد -12

 عف( حياف بف سميماف) األحمر خالد أبي عف( سعيد بف ا عبد) األشج سعيد أبو -13
 .(7)األنصاري مسعود أبي عف حراش بف ربعي عف طارؽ بف سعد

 عف المعتمر بف منصور عف معاوية بف زىير عف يونس بف ا عبد بف أحمد -14
 . (8)األنصاري مسعود أبي عف حراش بف ربعي

                                                           

 .  ٔٚ/ٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٔٚ/ٔ  السابؽ المصدر( ٕ)

 .٘٘٘/ٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٕٙ٘/ٕ البخاري صحيح( ٗ)

 .ٕٕٓ٘/ٗ مسمـ صحيح( ٘)

 . ٜ٘ٔٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٜ٘ٔٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٚ)

 .ٜ٘ٔٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 عف( خاـز بف محمد) الضرير معاوية أبي عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -15
 . (0)األنصاري مسعود أبي عف سممة بف شقيؽ عف األعمش

 عف المعتمر بف منصور عف معاوية بف زىير عف يونس بف ا عبد بف أحمد -16
 . (2)األنصاري مسعود أبي عف يزيد بف الرحمف عبد عف النخعي إبراىيـ

 األعمش عف الرحمف عبد بف شيباف عف موسى بف ا عبيد عف زكريا بف القاسـ -17
 مسعود أبي عف( مالؾ بف عوؼ) األحوص أبي بف الحارث بف مالؾ عف

 .(3)األنصاري

 عف العزيز عبد بف قطبة عف آدـ بف يحيى عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -18
 .(4)بمثمو الحارث بف مالؾ عف األعمش

 شقيؽ) وائؿ أبي عف األعمش عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف -19
 .(5)األنصاري مسعود أبي عف( سممة بف

 .(6)بمثمو األعمش عف أبيو عف غياث بف حفص بف عمر -21

 عف( خاـز بف محمد) الضرير معاوية أبي عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -21
 . (7)مسعود أبي عف أبيو عف التيمي شريؾ بف يزيد بف إبراىيـ عف األعمش

 عمرو أبي األعمش عف عف الضرير معاوية وأبو الضبي الحميد عبد بف جرير -22
 .(0)األنصاري مسعود أبي عف( إياس بف سعد) الشيباني

                                                           

 .ٜ٘ٔٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٔ)

 .ٗ٘٘/ٔ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٕٜٔٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٕٜٔٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٛٓٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٕٖٔ/ٗ البخاري صحيح( ٙ)

 .ٕٔٛٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 

 :( قيس بن اهلل عبد) األشعري موسى أبو

 أبي بف بردة أبي عف ا عبد بف بريد عف أسامة بف حماد عف العبلء بف محمد  -1
 .(2)األشعري موسى أبي أبيو عف موسى

 .(3)بمثمو أسامة بف حماد عف( براد بف ا عبد) األشعري عامر أبو  -2

 .(4)بمثمو أسامة بف حماد عف األشعري براد بف ا وعبد شيبة أبي بف بكر أبو  -3

 .(5)أبيو عف موسى أبي بف بردة أبي عف ا عبد بف بريد عف زكريا بف إسماعيؿ  -4

 بف جامع) صخرة أبي عف( ا عبد بف عتبة) عميس أبي عف عوف بف جعفر  -5
 .(6)األشعري موسى أبي عف بردة أبي عف( شداد

 أبي عف( سميماف) الشيباني إسحاؽ أبي عف مسير بف عمي عف خميؿ بف إسماعيؿ  -6
 .(7)األشعري موسى أبي عف بردة

 بف الممؾ عبد عف قدامة بف زائدة عف عمي بف حسيف عف شيبة أبي بف بكر أبو  -7
 .(8)األشعري موسى أبي عف بردة أبي عف عمير

                                                                                                                                                    

 .ٙٓ٘ٔ-٘ٓ٘ٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٔ)

 ،ٜٖ٘ ،ٜٛ/ٔ مسمـ وصحيح ،ٕٔٛ/ٖ ،٘ٗ٘ ،ٚٗ ،ٖٛ/ٕ ،ٕٖٓ ،ٚٛٔ/ٔ البخاري صحيح( ٕ)
ٗ/ٔٚٛٛ، ٜٔٗٗ. 

 . ٜٗٗٔ/ٗ مسمـ صحيح( ٖ)

 .ٜٛ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٕٙٚ/٘ البخاري صحيح( ٘)

 .ٓٓٔ/ٔ مسمـ صحيح( ٙ)

 .ٕ٘ٔ/ٖ البخاري صحيح( ٚ)

 .ٖٙٔ/ٔ مسمـ صحيح( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 عف يحيى بف مجمع عف الجعفي عمي بف حسيف عف أباف بف عمر بف ا عبد  -8
 .(0)األشعري موسى أبي عف أبيو عف بردة أبي بف سعيد

 موسى أبي عف بردة أبي عف الشعبي عف طريؼ بف مطرؼ عف فضيؿ بف محمد  -9
 . (2)األشعري

 .(3)األشعري موسى أبي عف بردة أبي عف السكسي إبراىيـ -11
 موسى أبي عف بردة أبي عف الشعبي عف حي بف صالح عف عيينة بف سفياف -11

 .(4)األشعري

 بف جامع) صخرة أبي عف( ا عبد بف عتبة) عميس أبي عف عوف بف جعفر -12
 .(5)األشعري موسى أبي عف يزيد بف الرحمف عبد عف( شداد

 .(6)األشعري عف أبي موسى موسى أبي امرأة عف األشعري عياض بف حصيف -13

 .(7)األشعري موسى أبي عف حراش بف ربعي عف عمير بف الممؾ عبد -14

 عف اليمداني صالح بف صالح عف سميماف بف عبدة عف شيبة أبي بف بكر أبو -15
 .(8)األشعري موسى أبي عف الشعبي

 بف قيس عف( ا عبد بف عتبة) العميس أبي عف( أسامة بف حماد) أسامة أبو -16
 .(0)األشعري موسى أبي عف شياب بف طارؽ عف مسمـ

                                                           

 .ٜٔٙٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٖٚٔ/٘ البخاري صحيح( ٕ)

 .ٖٙٔ/ٙ السابؽ المصدر( ٖ)

 .٘ٗٔ/ٙ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٓٓٔ/ٔ مسمـ صحيح( ٘)

 .ٓٓٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٔٓٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٚ)

 .ٖ٘ٔ/ٔ مسمـ صحيح( ٛ)



 

 
 

-320- 
 

 الكوفة مدرسة

 بف محمد) معاوية أبي عف شيبة أبي بف بكر وأبو( العبلء بف محمد) كريب أبو -17
 .(2)األشعري موسى أبي عف سممة بف شقيؽ عف األعمش عف( خاـز

 .(3)األشعري موسى أبي عف موسى أبي بف بكر أبي عف عثماف بف بدر -18

 المعتمر بف منصور عف الضبي الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف -19
 .(4)األشعري موسى أبي عف( سممة بف شقيؽ) وائؿ أبي عف

 موسى أبي عف موسى أبي بف إبراىيـعف  عمير بف عمارة عف عتيبة بف الحكـ -21
 .(5)األشعري

 .(6)األشعري موسى أبي عف اليمداني شراحيؿ بف مرة عف مرة بف عمرو -21

 عف السبيعي سحاؽإ أبي فع أبيو عف زائدة أبي بف زكريا عف آدـ بف يحيى -22
 .(7)األشعري موسى أبي عف يزيد بف األسود

 بف حماد) أسامة وأبي( خاـز بف محمد) معاوية أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو -23
 بف ا عبد) السممي الرحمف عبد أبي عف جبير بف سعيد عف األعمش عف( أسامة
 .(8)األشعري موسى أبي عف( حبيب

 األعمش عف وكيع عف األشج سعيد بف ا وعبد نمير بف ا عبد بف محمد -24
 .(0)بمثمو

                                                                                                                                                    

 .ٜٙٚ/ٕ مسمـ وصحيح ،ٕٗٗ/ٗ البخاري صحيح( ٔ)

 .ٖٕٗٓ/ٗ مسمـ صحيح( ٕ)

 .ٖٓٗ-ٜٕٗ/ٔ مسمـ صحيح( ٖ)

 .ٕٕٕ/ٔ البخاري صحيح( ٗ)

 .ٜٙٛ/ٕ مسمـ صحيح( ٘)

 .ٙٛٛٔ/ٗ مسمـ صحيح( ٙ)

 . ٜٔٔٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٚ)

 . ٕٓٙٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٛ)
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 األعمش عف الرحمف عبد بف شيباف عف موسى بف ا عبيد عف زكريا بف القاسـ -25
 .(2)األشعري موسى أبي عف( مالؾ بف عوف) األحوص أبي عف الحارث بف مالؾ عف

 بف عبد العزيز عف قطبة عف آدـ بف يحي عف( العبلء بف محمد) كريب أبو -26
 .(3)بمثمو األعمش

 أبي عف سممة بف شقيؽ عف األعمش عف أبيو عف غياث بف حفص بف عمر -27
 .(4)األشعري موسى

 

 :عنيما ا رضي( مسعود بن اهلل عبد امرأة) الثقفية زينب

 بف شقيؽ عف األعمش عف( سميـ بف سبلـ) األحوص أبي عف الربيع بف حسف -ٔ
 .(5)الثقفية زينب عف الحارث بف عمرو عف سممة
 عمرو عف سممة بف شقيؽ عف األعمش عف أبيو عف غياث بف حفص بف عمر -ٕ
 .(6)مسعود بف ا عبد امرأة زينب عف الحارث بف
 

 :عنيا ا رضي األحمسية حصين أم 
 حصيف أـ جدتو عف األحمسي حصيف بف يحيى عف أنيسة أبي بف زيد -ٔ

  .(0)األحمسية

                                                                                                                                                    

 .ٕٓٙٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٔ)

 . ٕٜٔٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٕ)

 . ٕٜٔٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٖ)

 . ٓٔٔ/ٖ ،٘٘ٗ/ٔ البخاري صحيح( ٗ)

 . ٜٗٙ/ٕ مسمـ صحيح( ٘)

 صحابي رواية قبمو والذي السند ىذا وفي ،ٜ٘ٙ/ٕ مسمـ وصحيح ،ٕٖٛ/ٖ البخاري صحيح( ٙ)
 . صحابية عف
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 األسانيد الضعيفة في الكوفة: المبحث الثاني

 تمييد:
 بعض في الضبط أو العدالة الختبلؿ الضعيفة األسانيد المبحث ىذا في ذكرت  -1

 .السند رجاؿ
 حصر أحاوؿ لـ اأيض فإنني الكوفية الصحيحة األسانيد حصر أحاوؿ لـ كما  -2

 الحديث كتب كؿ أسانيد تفحص إلى يحتاج ذلؾ ألف الكوفة في الضعيفة األسانيد
 إلى يحتاج المناؿ، صعب أمر وذلؾ ا،سند اوسند -الصحيحيف عدا ما - اكتاب اكتاب
 .موضوعو الرسالة ىذه وليست عديدة، لسنوات متصؿ جيد

 دوف( عف) لفظ ذكر واخترت الصحيحة األسانيد في ذكرت كما المكرر حذفت  -3
 .الصحيحة األسانيد في رتبتيا كما ىنا األسانيد ورتبت ا،سابق ذكرت لما غيرىا

 ضعفو كاف إذا إال ضعفو، في مختمؼ أكثر أو رجؿ فييا التي األسانيد أذكر لـ  -4
 .الرجحاف ظاىر

 منقطع السند ألف بؿ السند، رجاؿ أحد لضعؼ ال الضعيفة األسانيد بعض ذكرت  -5
 .سند كؿ عند ذلؾ عمى ونبيت مثبل

 فقد أحمد، اإلماـ ومسند ماجو ابف سنف مف الكوفية الضعيفة األسانيد استخرجت -6
 اإلماـ مسند مف الكوفييف مسند في فعمت وكذلؾ اسند اسند ماجو ابف سنف استعرضت

 ذكر في تساىبل المشيورة الكتب أكثر مف ألنيما الكتابيف ىذيف واخترت أحمد،
 .الضعيؼ

                                                                                                                                                    

 . ٜٛٗٔ/ٖ ،ٜٙٗ ،ٜٗٗ/ٕ مسمـ صحيح( ٔ)
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 يكف لـ فإف التيذيب، تقريب مف ضعفيـ ودرجات الضعفاء عمى الحكـ استخرجت -7
 .الميزاف لساف فمف فيو يكف لـ فإف ،المنفعة تعجيؿ فمف فيو

 

 : حضير بن أسيد
 ليمى أبي بف الرحمف عبد عف الرازي ا عبد بف ا عبد عف ةأرطأ بف حجاج -ٔ

 .(0)حضير بف أسيد عف
 .والتدليس الخطأ كثير ألنو ضعيؼ، :ةأرطأ بف حجاج: السند في

 

 : عازب بن البراء
 زاذاف عف عمرو بف المنياؿ عف سميـ أبي بف ليث عف الثوري محمد بف عمار  -1

 .(2)عازب بف البراء عف( يحيى أبو) القتات
ليف  :، وفيو زاذاففُترؾ حديثو يميز فمـ اختمط :سميـ أبي بف ليث: السند في
 .الحديث

 .(3)عازب بف البراء عف ليمى أبي بف الرحمف عبد عف زياد أبي بف يزيد  -2

 ضعيؼ شيعي اختمط. :فيو يزيد بف أبي زياد  

 بف يزيد عف( حية أبي بف يحيى) جناب أبي عف الجراح بف ووكيع الثوري سفياف  -3
 .(4)عازب بف البراء عف البراء

 . (5)امدلس وكاف ضعيؼ( حية أبي بف يحيى) جناب أبو: السند في

                                                           

 .ٙٙٔ/ٔ ماجو ابف سنف( ٔ)

 .ٖٖٗٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٖٖٓ ،ٖٔٓ ،ٕٕٛ/ٗ مسند أحمد( ٖ)

 .ٖٗٓ ،ٕٕٛ/ٗ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٕٗ المدلسيف طبقات( ٘)
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 : البجمي اهلل عبد بن جرير

 أبي عف شريؾ أبي بف ا عبد بف شريؾ عف الفزاري موسى بف إسماعيؿ -ٔ
 .(0)ا عبد بف جرير عف القتات( يحيى أبو) زاذاف عف( عمير بف عثماف) اليقظاف

 .الحديث لي ف :زاذاف: وفيو، اختمط ضعيؼ شيعي :اليقظاف أبو: السند في
 

 : اليمان بن حذيفة
 .(2)حذيفة أبيو عف حذيفة بف عبيدة أبي عف الصباغ ميموف بف يوسؼ  -1

 . ضعيؼ :ميموف بف يوسؼ: السند في

 المغيرة أبي عف( ا عبد بف عمرو) السبيعي إسحاؽ أبي عف عياش بف بكر أبو  -2
 .(3)اليماف بف حذيفة عف البجمي

 .(4)مضطرب حذيفة عف وحديثو مجيوؿ، :البجمي المغيرة أبو: السند في

 

 : أرقم بن زيد
 سعيد بف عطية عف سميماف أبي بف الممؾ عبد عف نمير بف ا عبد بف محمد -ٔ

 .(5)أرقـ بف زيد عف العوفي جنادة بف
 السند: عطية العوفي: شيعي يخطئ كثيرا.في  
 

                                                           

 .ٜٙٗ/ٔ ماجو ابف سنف( ٔ)

 .ٕٖٛ/ٕ ماجو ابف سنف( ٕ)

 .ٕٗ٘ٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٖٓٛ/ٖ الكاشؼ( ٗ)

 .ٖٛٙ/ٗ مسند أحمد( ٘)
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 : حريث بن سعيد
 حريث بف عمرو عف عمير بف الممؾ عبد عف المياجر بف إبراىيـ بف إسماعيؿ  -1

 .(0)حريث بف سعيد أخيو عف
 .(2)بمثمو إبراىيـ بف إسماعيؿ عف الجراح بف وكيع  -2

 .ضعيؼ :المياجر بف إبراىيـ بف إسماعيؿ: اإلسناديف في

 

 : الفارسي سممان
 وىب بف زيد عف الجيني الرحمف عبد بف موسى عف الثقفي محمد بف سعيد -ٔ

 .(3)الفارسي سمماف عف الجيني عامر بف عطية عف الجيني
 .ضعيؼ :الثقفي محمد بف سعيد: السند في

 

 : صرد بن سميمان
 .  (4)صرد بف سميماف عف أبيو عف حنيفة أبي بف األكـر عبد -ٔ

 .ثابت بف النعماف ىو وليس مجيوؿ، :حنيفة أبو:  السند في
 

 : أوفى أبي بن اهلل عبد
 الرحمف عبد بف فائد عف يونس بف عيسى عف الجراح بف وكيع عف الثوري سفياف  -1
 . (5)أوفى أبي بف ا عبد عف( الورقاء أبو)

                                                           

 . ٕٖٛ/ٕ ماجو ابف سنف( ٔ)

 .ٖٚٓ/ٗ مسند أحمد( ٕ)

 .ٕٔٔٔ/ٕ ماجو ابف سنف( ٖ)

 .ٜٖٛٔ/ٕ ماجو ابف سنف( ٗ)

 .ٗٗٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)
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 . بالكذب اتيموه ،متروؾ :الرحمف عبد بف فائد: السند في

 الرحمف عبد بف محمد عف الرؤاسي الرحمف عبد بف حميد عف شيبة أبي بف عثماف  -2
 .(0)أوفى أبي بف ا عبد عف كييؿ بف وسممة عتيبة بف الحكـ عف ليمى أبي بف

 .  جدا الحفظ سيء :ليمى أبي بف الرحمف عبد بف محمد: السند في

 إبراىيـ عف الداالني الرحمف عبد بف يزيد عف الثوري سفياف عف الجراح بف وكيع  -3
 .(2)أوفى أبي بف ا عبد عف السكسي

 .اكثير  يخطىء :الداالني الرحمف عبد بف يزيد: السند في

 .(3)أوفى أبي بف ا عبد عف شعثاء عف رجاء بف سممة  -4

 .يعرؼ ال :شعثاء: السند في

 مسمـ بف إبراىيـ عف المحاربي محمد بف الرحمف عبد عف الطنافسي محمد بف عمي  -5
 .(4)أوفى أبي بف ا عبد عف اليجري

 .(5)أوفى أبي بف ا عبد عف اليجري مسمـ بف إبراىيـ عف الثوري سفياف  -6

 . الحديث لي ف :اليجري مسمـ بف إبراىيـ: اإلسناديف في

 

 : ثابت بن اهلل عبد

 .(6)ثابت بف ا عبد عف الشعبي عف الجعفي يزيد بف جابر عف الثوري سفياف -ٔ

                                                           

 .ٜٛٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٖٖ٘/ٗ مسند أحمد( ٕ)

 .٘ٗٗ/ٔ ماجو ابف سنف( ٖ)

 .ٕٛٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٚٓ٘/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٕ٘ٙ/ٗ مسند أحمد( ٙ)
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 .ضعيؼ رافضي :يزيد بف جابر: السند في
 

 : الجيني ُعكيم بن اهلل عبد
 ا عبد عف الرحمف عبد بف عيسى أخيو عف ليمى أبي بف الرحمف عبد بف محمد -ٔ
 .(0)الجيني عكيـ بف

 .اجد الحفظ سيء :ليمى أبي بف الرحمف عبد بف محمد: السند في
 

 : مسعود بن اهلل عبد
 عمرو مولى) زيد أبي عف( كيساف بف راشد) العبسي فزارة أبي عف الثوري سفياف  -1

 .(2)مسعود بف ا عبد عف( حريث بف
 .مجيوؿ( حريث بف عمرو مولى) زيد أبو: السند في

 ةأرطأ بف حجاج عف زائدة أبي بف زكريا بف يحيى عف زرارة بف عامر بف ا عبد  -2
 عف قيس بف عمقمة عف يالنخع يزيد بف إبراىيـ عف الفقيمي عمرو بف فضيؿ عف
 .(3)مسعود بف ا عبد

 . والتدليس الخطأ كثير ضعيؼ :ةأرطأ بف حجاج: السند في

 أبي عف اليجري مسمـ بف إبراىيـ عف( خاـز بف محمد) الضرير معاوية أبو  -3
 .(4)مسعود بف ا عبد عف( مالؾ بف عوؼ) األحوص

 .الحديث لي ف :اليجري مسمـ بف إبراىيـ: السند في

                                                           

 .ٖٔٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٖ٘ٔ/ٔ ماجو ابف سنف( ٕ)

 .ٓٙٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٕٕٕ/٘ شاكر أحمد بتحقيؽ مسند أحمد( ٗ)
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 الحسف عف الحماني الحميد عبد عف الحماني ثعمبة بف محمد بف عبيد بف محمد  -4
 .(0)أبيو عف مسعود بف ا عبد بف عبيدة أبي عف عمرو بف المنياؿ عف عمارة بف

 .متروؾ :عمارة الحسف: السند في

 اليمداني شراحيؿ بف مرة عف حاـز أبي بف محمد بف الصباح عف إسحاؽ بف أباف  -5
 .(2)مسعود بف ا عبد عف

 .ضعيؼ :محمد بف الصباح: السند في

 .(3)مسعود بف ا عبد عف أبيو عف الطائي مالؾ بف خشؼ  -6

 .يعرؼ ال :الطائي مالؾ: السند في

 عبد أبي عف السائب بف عطاء عف فضيؿ بف محمد عف الطريقي المنذر بف عمي  -7
 .(4)مسعود بف ا عبد عف( حبيب بف ا عبد) السممي الرحمف

 بعد فضيؿ بف محمد منو سمع وقد اختمط، :السائب بف عطاء: السند في
 .(5)االختبلط

 .(6)مسعود بف ا عبد عف الحنفي ماجدة أبي عف التيمي ا عبد بف يحيى  -8

 :الحنفي ماجدة أبو وفيو. الحديث ليٍّف :التيمي ا عبد بف يحيى: السند في
 .معيف وابف البخاري وضعفو مجيوؿ،

                                                           

 .ٕٔٓ/ٔ ماجو ابف سنف( ٔ)

 .ٕٙٗ/٘ شاكر أحمد بتحقيؽ مسند أحمد( ٕ)

 .ٕٕٕ/ٔ ماجو ابف سنف( ٖ)

 .ٕٙٙ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٕ٘ٓ/ٚتيذيب التيذيب( ٘)

 .ٙٚٗ/ٔ ماجو ابف سنف( ٙ)
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 عبد بف عمرو) السبيعي إسحاؽ أبي عف يونس بف إسرائيؿ عف الجراح بف وكيع  -9
 .(0)أبيو عف بف عبد ا بف مسعود عبيدة أبي عف( ا

 مف يسمع لـ مسعود بف ا عبد بف عبيدة أبا ولكف ثقات، رجالو كؿ السند
 .منقطع فالسند ،(2)أبيو
 عف الجعفي جابر عف( ا عبد بف الرحمف عبد) المسعودي عف الجراح بف وكيع -11

 .(3)مسعود بف ا عبد عف األجدع بف مسروؽ عف( صبيح بف مسمـ) الضحى أبي

 بف الرحمف عبد) المسعودي وفيو ،رافضي ضعيؼ :الجعفي جابر: السند في
 ذلؾ قبؿ منو سمع ومف االختبلط، فبعد بغداد في منو استمع فمف اختمط،( ا عبد
 .االختبلط قبؿ فسماعو بالكوفة، ذلؾ قبؿ منو سمع ووكيع االختبلط، فقبؿ

 عبد بف القاسـ عف الجعفي يزيد بف جابر عف الثوري سفياف عف الجراح بف وكيع  -11
 .(4)مسعود بف ا عبد عف أبيو عف ا عبد بف الرحمف

 . رافضي ضعيؼ :الجعفي يزيد بف جابر: فيو

 ا عبد عف األجدع بف مسروؽ عف الشعبي عامر عف اليمداني سعيد بف مجالد -12
 . (5)مسعود بف

 .عمره آخر تغير بالقوي ليس :سعيد بف مجالد: السند في
 أبي بف سالـ عف الدىني معاوية بف عمار عف الثوري سفياف عف الجراح بف وكيع -13

 . (0)مسعود بف ا عبد عف الجعد

                                                           

 .ٕٕ٘/٘ شاكر أحمد بتحقيؽ مسند أحمد( ٚ)

 .ٔ٘ٔ المراسيؿ (ٕ)

 .ٖ٘ٚ/ٕ ماجو ابف سنف( ٖ)

 .٘٘ٚ/ٕ السابؽ المصدر( ٗ)

 .٘ٚٚ/ٕ السابؽ المصدر( ٘)
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 . (2)مسعود ابف يدرؾ لـ لكنو ثقة :الجعد أبي بف سالـ: السند في

 بف عمقمة عف رومي بف قيس عف ُيسير بف سميماف عف الطنافسي عبيد بف يعمى -14
 .(3)مسعود بف ا عبد عف قيس

 . مجيوؿ :رومي بف قيس وفيو ،ضعيؼ :يسير بف سميماف: السند في

 بف سعيد) أبيو عف فاختة أبي بف ثوير عف ا عبد بف شريؾ عف آدـ بف يحيى -15
 .(4)مسعود بف ا عبد عف( عبلقة

 . بالرفض رمي ضعيؼ، :فاختة أبي بف ثوير: السند في

 بف ا عبد عف( مسعود ابف مولى) عمير جده عف عمير بف إبراىيـ بف إسحاؽ  -16
 . (5)مسعود

 .أيضا مجيوؿ :وعمير ،مجيوؿ :إسحاؽ: السند في

 بف عمقمة عف النخعي يزيد بف إبراىيـ عف زياد أبي بف يزيد عف صالح بف عمي -17
 .(6)مسعود بف ا عبد عف قيس

 .اختمط ضعيؼ شيعي :زياد أبي بف يزيد: السند في

 

 : الطائي حاتم بن عدي

                                                                                                                                                    

 .ٕٙ٘/٘ شاكر أحمد بتحقيؽ مسند أحمد( ٔ)

 .٘٘ المراسيؿ( ٕ)

 .ٕٔٛ/ٕ ماجو ابف سنف( ٔ)

 .ٕٛٚ/٘ شاكر أحمد بتحقيؽ مسند أحمد( ٕ)

 .٘ٗٛ/ٕ ماجو ابف سنف( ٖ)

 .ٖٙٙٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٗ)
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 الكوفة مدرسة

 المساور أبي بف األعمى عبد عف عيسى بف يحيى عف الطنافسي محمد بف عمي  -1
 .(0)حاتـ بف عدي عف الشعبي شراحيؿ بف عامر عف
 .متروؾ: المساور أبي بف األعمى عبد: السند في

 عامر عف سعيد بف مجالد عف فضيؿ بف محمد عف الطريقي المنذر بف عمي -ٕ
 .(2)حاتـ بف عدي عف الشعبي

 .عمره آخر في تغير بالقوى، ليس: سعيد بف مجالد: السند في

   
 : طالب أبي بن عمي  
 ذي بف سعيد عف( ا عبد بف عمرو) السبيعي اسحاؽ أبي عف الثوري سفياف -ٔ

 .(3)طالب أبي بف عمي عف حّداف
 .مجيوؿ: حّداف ذي بف سعيد: السند في
 عامر عف اليمداني يحيى بف فراس عف عمارة بف الحسف عف الثوري سفياف -ٕ

 .(4)طالب أبي بف عمي عف األعور ا عبد بف الحارث عف الشعبي
 .متروؾ: عمارة بف الحسف: السند في
 .بالرفض رمي ضعيؼ،: األعور ا عبد بف الحارث: وفيو
 بف الحارث عف( ا عبد بف عمرو) السبيعي اسحاؽ أبي عف يونس بف اسرائيؿ -ٖ

 .(5)طالب أبي بف عمي عف األعور ا عبد

                                                           

 . ٖٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 . ٔٚٓٔ/ ٕ السابؽ المصدر( ٔ)

 . ٙٛ/ٕ شاكر أحمد بتحقيؽ مسند أحمد( ٖ)

 . ٖٙ/ٔ ماجو ابف سنف( ٗ)

 .ٛ٘ٔٔ/ٕ ،ٖٓٔ ،ٖٖٔ/ٔ ماجو ابف سنف( ٘)
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 الكوفة مدرسة

 .بالرفض رمي ضعيؼ، األعور، ا عبد بف الحارث: السند في
 بف الحسف عف العرزمي ا عبيد بف محمد عف( سميـ بف سبلـ) األحوص أبو -ٗ

 .(0)طالب أبي بف عمي عف أبيو عف معبد بف سعد
 .متروؾ: العرزمي ا عبيد بف محمد: السند في
 .(2)طالب أبي بف عمي عف( عبلقة بف سعيد) أبيو عف فاختو أبي بف ثوير -٘
 .بالرفض رمي ضعيؼ،: ثوير: السند في
 عبد بف محمد عف الرؤاسي الرحمف عبد بف حميد عف شيبة أبي بف عثماف -ٙ

 أبي بف عمي عف عدي بف حجية عف كييؿ بف سممة عف ليمى أبي بف الرحمف
 . (3)طالب
 .اجد الحفظ سيء: ليمى أبي بف الرحمف عبد بف محمد: السند في
 .(4)طالب أبي بف عمي عف( سعيد) البختري أبي عف مرة بف عمرو عف األعمش -ٚ
 .منقطع ىذا عمى فالحديث ،(5)منو يسمع ولـ عميا يدرؾ لـ: البختري أبو: السند في
 أبي بف عمي عف ضمرة بف عاصـ عف ثابت أبي بف حبيب عف خالد بف عمرو -ٛ

 .(6)طالب
 .متروؾ: خالد بف عمرو: السند في

                                                           

 . ٕٛٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 . ٚٛ/ٕشاكر أحمد بتحقيؽ مسند أحمد( ٕ)

 . ٕٛٚ/ٔ ماجو ابف سنف( ٖ)

 .ٜٛ/ٕ شاكر أحمد بتحقيؽ مسند أحمد( ٖ)

 .ٔ٘ المراسيؿ( ٗ)

 . ٜٙٔ/ٔ ماجو ابف سنف( ٘)
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 الكوفة مدرسة

 الحكـ بف الحسف عف العنزي عمي بف مندؿ عف( إسماعيؿ بف مالؾ) غساف أبو -ٜ
 .(0)طالب أبي بف عمي عف أبييا عف ربيعة بف حابس بنت أسماء عف النخعي

 .ضعيؼ: العنزي عمي بف مندؿ: السند في
 .حاليا يعرؼ ال: حابس بنت أسماء: وفيو
 عمي عف سبرة بف النزاؿ عف مزاحـ بف الضحاؾ عف األزدي سعيد بف جويبر -ٓٔ
 .(2)طالب أبي بف
 .اجد ضعيؼ: سعيد بف جويبر: السند في
 .(3)طالب أبي بف عمي عف العرني حبة عف أبيو عف كييؿ بف سممة بف يحيى -ٔٔ
 .متروؾ: سممة بف يحيى: السند في
 عمي عف نباتو بف األصبغ عف سكاؼاإل طريؼ بف سعد عف مسير بف عمي -ٕٔ
 .(4)طالب أبي بف
 .رافضي متروؾ،: طريؼ بف سعد: السند في
 .اأيض رافضي متروؾ،: نباتو بف األصبغ: وفيو
 أبي عف سالـ بف محمد عف الحميد عبد بف جرير عف شيبة أبي بف عثماف -ٖٔ
 .(5)طالب أبي بف عمي عف حمزة بف عاصـ عف( ا عبد بف عمرو) السبيعي سحاؽإ

 .(5)طالب
 .ضعيؼ: اليمداني سالـ بف محمد: السند في

                                                           

 . ٖٔ٘/ٔ السابؽ المصدر( ٙ)

 . ٓٙٙ/ٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 . ٜٔٔ/ٕ شاكر أحمد بتحقيؽ مسند أحمد( ٕ)

 . ٕ٘ٔٔ/ٕ ماجو ابف سنف( ٖ)

 . ٜٜٕ/ٕ شاكر أحمد بتحقيؽ مسند أحمد( ٗ)
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 الكوفة مدرسة

 أبي) سيار عف سحاؽإ بف الرحمف عبد عف( خاـز بف محمد) معاوية أبو -ٗٔ
 .(0)طالب أبي بف عمي عف( سممة بف شقيؽ) وائؿ أبي عف( الحكـ
 .ضعيؼ: سحاؽإ بف الرحمف عبد: السند في
   
 : عجرة بن كعب  
 .(2)عجرة بف كعب عف الشعبي عف البجمي المسيب بف عيسى -ٔ
 . ضعيؼ: البجمي المسيب بف عيسى: السند في
 عف ليمى أبي بف الرحمف عبد عف زياد أبي بف يزيد عف فضيؿ بف محمد -ٕ

 .(3)كعب
 .اختمط شيعي، ضعيؼ،: زياد أبي بف يزيد: السند في
 

 : شعبة بن المغيرة  
 عف الشعبي عف اليمداني سعيد بف مجالد عف الكبلبي سميماف بف عبده -ٔ

  .(4)المغيرة
 .عمره آخر في تغير بالقوي، ليس: مجالد :السند في
 .(5)شعبة بف المغيرة عف الشعبي عامر عف الجعفي جابر -ٕ
 .رافضي ضعيؼ،: الجعفي يزيد بف جابر: السند في

                                                           

 . ٕٖٖ/ٕ السابؽ المصدر( ٘)

 . ٕٗٗ/ٗ مسند أحمد( ٔ)

 .   ٕٗٗ/ٗ مسند أحمد( ٕ)

 .ٕ٘ٗ/ٗ السابؽ المصدر( ٖ)

 .  ٕ٘ٗ/ٗ السابؽ المصدر( ٗ)
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 الكوفة مدرسة

 بف المغيرة أبيو عف المغيرة بف عقار عف جبر بف مجاىد عف سميـ أبي بف ليث -ٖ
 .(0)شعبة
 .فترؾ حديثو يميز ولـ اختمط،: سميـ أبي بف ليث: السند في
 بف محمد) الثقفي عوف أبي عف الطائفي الحارث بف يونس عف ربيعة بف محمد -ٗ

 .(2)المغيرة عف( الثقفي سعيد بف ا عبيد) أبيو عف( ا  عبيد
 .ضعيؼ: الحارث بف يونس: السند في
 ىذا وعمى شعبة، بف المغيرة مف يسمع لـ نوإ وقيؿ مجيوؿ،: الثقفي ا عبد: وفيو

 .اأيض منقطع فالحديث
 

 : بشير بن النعمان  
 .(3)النعماف عف الشعبي عف إسماعيؿ بف السري عف اليمداني كثير بف خالد -ٔ
 .الحديث متروؾ: إسماعيؿ بف السري: السند في
 عف( مسمـ) الكوفي عازب أبي عف الجعفي يزيد بف جابر عف عيينة بف سفياف -ٕ

 .(4)بشير بف النعماف
 .رافضي ضعيؼ،: الجعفي يزيد بف جابر: السند في
 .مستور: الكوفي عازب أبو وفيو
 .(0)بشير بف النعماف عف الشعبي عف اليمداني سعيد بف مجالد عف الثوري سفياف -ٖ

 .(0)بشير
                                                           

 .ٜٕٗ/ٗ مسند أحمد ،ٗ٘ٔٔ/ٕ ماجو ابف سنف( ٘)

 .ٕٗ٘/ٗ مسند أحمد( ٔ)

 . ٖٕٚ/ٗ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٕٕٚ/ٗ ومسند أحمد ،ٜٛٛ/ٕ ماجو ابف سنف( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 .عمره آخر في تغير بالقوي، ليس: سعيد بف مجالد: السند في
   
 : حجر بن وائل  
 كداـ بف مسعر عف( أسامة بف حماد) أسامة أبي عف كرامة بف عثماف بف محمد -ٔ

 .(2)حجر بف وائؿ أبيو عف وائؿ بف الجبار عبد عف
 .أبيو مف يسمع لـ الجبار عبد ألف منقطع السند
 .(3)حجر بف وائؿ عف حريز أبي عف الجعفي جابر عف الثوري سفياف -ٕ
 .رافضي ضعيؼ: الجعفي جابر: السند في
 .مجيوؿ(: حسيف بف ا عبد) حريز أبو: وفيو
 .(4)حجر بف وائؿ أبيو عف وائؿ بف الجبار عبد عف سوار بف أشعث -ٖ
 .أبيو مف يسمع لـ الجبار وعبد ضعيؼ،: سوار بف أشعث: السند في
   
 : خنبش بن وىب  
 عف الشعبي عف الزعافري يزيد بف داود عف الجراح بف ووكيع عيينة بف سفياف -ٔ

 .(5)خنبشي بف وىب
 .ضعيؼ: يزيد بف داود: السند في
 

                                                                                                                                                    

 . ٕٗٚ ،ٖٕٚ/ٗ مسند أحمد( ٗ)

 . ٕٙٔ/ٔ ماجو ابف سنف( ٘)

 . ٖٚٛ/ٔ ماجو ابف سنف( ٔ)

 . ٖٚٔ/ٗ مسند أحمد( ٕ)

 بف وىب بدؿ خنبشي بف ىـر الصحابي اسـ ماجو ابف ذكر وقد ،ٜٜٙ/ٕ ماجو ابف سنف( ٖ)
 . ٖٙٔ/ٔٔ التيذيب تيذيب انظر .أعمـ وا أثبتناه، ما والصحيح خنبشي،
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 الكوفة مدرسة

 : الفزاري أمية أبو  
 الفراء جعفر أبي عف النخعي ا عبد بف شريؾ عف( دكيف بف الفضؿ) نعيـ أبو -ٔ

 .(0)الفزاري أمية أبي عف
 قضاء ولي منذ حفظو تغير وقد ا،كثير  يخطيء: النخعي ا عبد بف شريؾ: السند في

 .الكوفة
   
 :( اهلل عبد بن وىب) السوائي جحيفة أبو  
 .(2)(جحيفة أبي) أبيو عف جحيفة أبي بف عوف عف أرطأة بف حجاج -ٔ
 .والتدليس الخطأ كثير: أرطأة بف حجاج: السند في
 عف المنبيي عمر أبي عف ا عبد بف شريؾ عف الفزاري موسى بف إسماعيؿ -ٕ
 .(3)السوائي جحيفة أبي
 .الكوفة قضاء ولي منذ حفظو وتغير ا،كثير  يخطيء شريؾ:: السند في
 .حالو يعرؼ ال مجيوؿ،: عمر أبو: وفيو

 

 :( مةواث بن عامر) الطفيل أبو  
 أبي عف أعيف بف حمراف عف الزيات حبيب بف حمزة عف العجمي يماف بف يحيى -ٔ

 .(4)الطفيؿ

                                                           

 .ٖٓٔ/ٗ مسند أحمد( ٗ)

 .ٖٕٙ/ٔ ماجو ابف سنف( ٔ)

 . ٕٗٛ/ٔ ماجو ابف سنف( ٕ)

 . ٕٗٓٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 حمراف: وفيو حفظو، فساء فمج ألنو كثيرا يخطيء: العجمي يماف بف يحيى: السند في
 .رافضي ضعيؼ، أعيف: بف
 

 : األنصاري ليمى أبو  
 أبي بف الرحمف عبد عف( حية أبي بف يحيى) جناب أبي عف سميماف بف عبده -ٔ

 .(0)األنصاري ليمى أبي عف ليمى
 .ضعيؼ (حية أبي بف يحيى) جناب أبو: السند في
   
 : األشعري موسى أبو  
 خيثمة بف زياد عف( الوليد بف شجاع) بدر أبي عف نمير بف ا عبد بف محمد -ٔ

 بردة أبي بف سعيد عف الكوفي داـر عف( ا عبد بف عمرو) السبيعي اسحاؽ أبي عف
 .(2)األشعري موسى أبي عف موسى أبي بف بردة أبي عف
 .مجيوؿ: داـر: السند في
 عف( التيمي يزيد بف عمرو) بردة أبي عف( خاـز بف محمد) الضرير معاوية أبو -ٕ

 .(3)أبيو عف األشعري موسى أبي بف بردة أبي عف مرثد بف عمقمة
 .ضعيؼ (يزيد بف عمرو) بردة أبو: السند في
 .أبيو عف األشعري موسى أبي بف بردة أبي عف سميـ أبي بف ليث -ٖ
 االختبلط قبؿ الذي حديثو يميز ولـ اختمط لكنو صدوؽ،: سميـ أبي بف ليث: السند في
 .حديثو فترؾ االختبلط، بعد الذي حديثو مف
   

                                                           

 .٘ٚٔٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٗ)

 . ٜٖٓ/ٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٔٚٗ/ٔ ماجو ابف سنف( ٕ)
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 الكوفة مدرسة

 أسانيد أخرى: 
 األسانيد في اشيئ األسانيد ىذه مف أخرج ولـ الصحابي، إال كوفية كميا أسانيد ىناؾ

 كوفي عمى كميا تدور ضعيفة كثيرة أسانيد وجدت ولكف الضعيفة، أو الصحيحة
 .بعضيا أذكر أف فأحببت - كوفي غير وىو - الخدري سعيد أبي عف وكميا ضعيؼ

 العوفي عطية عف مرزوؽ بف فضيؿ عف أبيو عف الجراح بف وكيع بف سفياف -ٔ
 .(0)الخدري سعيد أبي عف
 عف زائدة أبي بف زكريا عف العبدي بشر بف محمد عف شيبة أبي بف بكر أبو -ٕ

 .(2)الخدري سعيد أبي عف العوفي عطية
 بف حجاج عف( خاـز بف محمد) الضرير معاوية أبي عف شيبة أبي بف بكر أبو -ٖ

 .(3)الخدري سعيد أبي عف العوفي عطية عف أرطأة
 أسانيد وىناؾ ويدلس، ا،كثير  يخطيء شيعي،: العوفي عطية: الثبلثة األسانيد ىذه في

 .(4)العوفي عطية عف كميا تدور اجد كثيرة

  

                                                           

 .ٜٔٗٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٖ)

 . ٖٛٗٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٛٗٗٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٕ)

 سعيد أبي عف وكميا ،٘ٗٗٔ ،ٚٓٗٔ ،ٖٔٛٔ ،ٜٕٖٔ ،ٕٗٛٔ/ٕ ماجو ابف سنف نظرا( ٖ)
 .الخدري
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 الكوفة مدرسة

 

 الفصل الرابع

 تدوين السنة في الكوفة
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 الكوفة مدرسة

 السنة:تمييد في تاريخ تدوين 
 :ىي مراحؿ عدةب السنة تدويف مر

 :وسمـ عميو ا صمى النبي عيد في -أ
 الحديث، كتابة عف تنيى وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ عف أحاديث وردت

 :فمنيا الكتابة عف النيي أحاديث أما بذلؾ، تسمح أخرى أحاديث وردت كما

 َفْمَيْمُحوُ  اْلُقْرآفِ  َغْيرَ  َعن ى َكَتبَ  َوَمفْ  َعن ي، َتْكتُُبوا الَ : »وسمـ عميو ا صمى قولو  -1
 .(0)«َحَرجَ  والَ  َعن ي َوَحد ُثوا

 َفَمـْ  اْلِكَتاَبِة، ِفى وسمـ عميو ا صمى الن ِبى   اْسَتْأَذن ا: » الخدري سعيد أبو قاؿ  -2
 .(2)«َلَنا َيْأَذفْ 

 َنْكُتبُ  َوَنْحفُ  وسمـ عميو ا صمى الم وِ  َرُسوؿُ  َعَمْيَنا َخَرجَ : َقاؿَ  ُىَرْيَرَة، َأِبي حديث  -3
 كتاب: »َقاؿَ . ِمْنؾَ  سمعيان َأَحاِديثَ : ُقْمَنا«، َتْكتُُبوَف؟ ال ِذي َىَذا َما: »َفَقاؿَ ، اأْلََحاِديثَ 

 ِكتَابِ  َمعَ  اْلُكُتبِ  ِمفَ  اْكتَتَُبوا َما ِإال   َقْبِمُكـْ  ِمفْ  اأْلَُمـَ  َأَضؿ   َما ُتِريُدوَف؟ الم وِ  ِكَتابِ  َغْير
 .(3)«الم وِ 

 :فمنيا بالكتابة اإلذف أحاديث وأما

 ِمفْ  َأْسَمُعوُ  َشْىءٍ  ُكؿ   َأْكُتبُ  ُكْنتُ : َقاؿَ  بف العاص َعْمٍرو ْبفِ  الم وِ  َعْبدِ  َعفْ  روي ما  -1
 َشْىءٍ  ُكؿ   َتْكُتبُ : َوَقاُلوا ُقَرْيٌش، َفَنَيْتِنى ِحْفَظُو، ُأِريدُ  وسمـ عميو ا صمى الم وِ  َرُسوؿِ 
 َبَشرٌ  وسمـ عميو ا صمى الم وِ  َوَرُسوؿُ  مف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ؟ وُ تسمع
 ا صمى الم وِ  ِلَرُسوؿِ  َذِلؾَ  َفَذَكْرتُ  اْلِكَتاِب، َعفِ  َفَأْمَسْكتُ  َوالر َضا، اْلَغَضبِ  ِفى َيَتَكم ـُ 

                                                           

 .ٜٕٕٛ/ٗ مسمـ صحيح( ٔ)

 .ٖٛ/٘ وجو غير مف روي: وقاؿ الترمذي وأخرجو ،ٖٗ، ٕٖتقييد العمـ ( ٕ)

 .ٖٗ، ٕٖتقييد العمـ ( ٖ)
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 ِإال   ِمْنوُ  خرجَ  َما ِبَيِدهِ  َنْفِسى َفَوال ِذى اْكُتبْ : »َقاؿَ وَ  ِفيوِ  ِإَلى ِبُأْصُبِعوِ  َفَأْوَمأَ  وسمـ عميو
 .(0)«َحؽٌّ 

لو  َفَقاؿَ . حفظو قمة وسمـ عميو ا صمى الن ِبى   ِإَلى َشَكا األَْنَصارِ  ِمفَ  رجبل أف  -2
 .(2)«ِبَيِميِنؾَ  اْسَتِعفْ : »وسمـ عميو ا صمىالنبي 

 ا صمى النبي خطبة لو يكتبوا أفْ  الصحابة مف طمب اْلَيَمفِ  َأْىؿِ  ِمفْ  رجبل أف    -3
: َفَقاؿَ  ذلؾ في وسمـ عميو ا صمى النبي فاستأذنوا مكة، فتح يوـ وذلؾ ،وسمـ عميو
 .(3)«َشاهٍ  ألَِبى اْكتُُبوا»

 اْكتُُبوا: »َقاؿَ ، َفَنْكتُُبَياأ َأْشَياءَ  ِمْنؾَ  َنْسَمعُ  ِإن ا الم وِ  َرُسوؿَ  َيا: ُقْمتُ : قاؿ رافع حديث  -4
 .(4)«َحَرجَ  َواَل  ذلؾ

 ِبِكَتابٍ  اْئُتوِنى: »فيو توفي الذي مرضو في َقاؿَ  وسمـ عميو ا صمى الن ِبى   أف    -5
 .(5)«َبْعَدهُ  َتِضمُّوا الَ  ِكتَابا َلُكـْ  َأْكُتبُ 

 ىذا إزالة في العمماء اختمؼ وقد التعارض، األحاديث ىذه ظاىر أف   شؾ وال
 :أقواؿ عمى التعارض

 عارضة لظروؼ كاف النيي وأف النيي، ألحاديث ناسخة اإلباحة أحاديث أف   (1
 :األمور ىذه ومف بزواليا، النيي زاؿ

                                                           

 .ٗٚوتقييد العمـ  ،ٕ٘ٓ/ٕ أحمد ومسند ،ٖٓٔ/ٔ الدرامي وسنف ،ٖٛٔ/ٖ داود أبي سنف( ٔ)

 .ٚٙتقييد العمـو . اْلَقاِئـِ  ؾَ ِبَذا َلْيَس  ِإْسَناُدهُ : وَقاؿَ  ،ٜٖ/٘ الترمذي سنف( ٕ)

 .صحيح حسف: وقاؿ ،ٜٖ/٘ سننو في والترمذي ،ٕ٘ٓ/ٔ البخاري صحيح( ٖ)

 .ٖٚٔ/ٔ لمسيوطي الكبير والجامع ،ٖٚتقييد العمـ ( ٗ)

 .ٕٛٓ/ٔ الباري فتح بشرح البخاري صحيح( ٘)
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 المسمميف عند أصبحت فمما بالسنة، القرآف ختبلطا خشية بسبب كاف النيي أف   -أ
 ذفأ بينيما، لمتميز ممكة عندىـ وأصبحت والسنة، القرآف بأساليب الكاممة المعرفة
 .بالكتابة وسمـ عميو ا صمى النبي

 قد وسمـ عميو ا صمى النبي ألف   ،العاص بف عمرو بف ا لعبد السماح وكاف
 . بذلؾ لو فأذف لمكتابة، تقانوا  و  ليقظتو اطمأف  

 مكانة المسمموف عرؼ إذا حتى ،بالسنة القرآف عف االنشغاؿ خشية كاف النيي أف   -ب
 يناسب ما بو والعمؿ وفيمو وحفظو بقراءتو االىتماـ مف وأعطوه الخاصة، القرآف
 .(0)بالكتابة اإلذف جاء مقامو،

 الكتابة حيث مف بالسنة القرآف عف االنشغاؿ خشية كاف النيي أف   كما
 باالنشغاؿ عددىـ يسمح ال قمة فييا والكتبة أمية أمة العرب أف   خاصة والتدويف،
 ،بمفظو أوالّ  القرآف ليحفظ النيي فكاف القرآف، تدويف في التفريط خشية السنة، بتدويف
 . بالمعنى الرواية فيو فيكفي الحديث بخبلؼ بالمعنى، روايتو تجوز ال ألنو

 النبي خاؼ كثرت فمما حفظيا، ويسيؿ األمر بداية في قميمة كانت السنة أف   -ج
 .(2)وتقييدىا بكتابتيا فأذف ضياعيا، وسمـ عميو ا صمى

 قتيبة وابف والخطابي الراميرمزي منيـ ،الجميور قوؿ ىو بالنسخ والقوؿ
 .حجر وابف شاىيف وابف القيـ وابف والمنذري

 عميو ا صمى النبي أف  : فيو األحاديث بيف التوفيؽ في الثاني الرأي أما (2
 كتابة أما بو، يختمط لئبل واحدة، صحيفة في القرآف مع الحديث كتابة عف نيى وسمـ

 .(3)أصبل نييٌ  فيو يرد فمـ أخرى صحيفة في الحديث

                                                           

 .ٖٙٛ الفاصؿ والمحدث ،ٕٙٛ الحديث مختمؼ تأويؿ( ٔ)

 .ٖٙٛالمحدث الفاصؿ و  ،ٕٙٛ الحديث مختمؼ تأويؿ( ٕ)

 .ٖٙٛالمحدث الفاصؿ و  ،ٕٙٛ الحديث مختمؼ تأويؿ( ٖ)
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 يتكؿ لئبل بحفظو وثؽ بمف خاص الكتابة عف النيي ف  إ: قاؿ مف ومنيـ (3
 شاه، أبي بحديث واستدلوا ،(0)يكتب أف فمو بحفظو يثؽ لـ مف وأما الكتاب، عمى

 الثوري، سفياف ذلؾ يرى كاف وممف ا،آنف ذكرناىما فالذي األنصاري الرجؿ وبحديث
 وذلؾ مسعود، ابف خطبة وحديث الدجاؿ، حديث: حديثيف إال يممي ال كاف فقد

 .(2)الحفظ في اضعاف عنده كانوا ألنيـ اليمف أىؿ عمى يممي وكاف لطوليما،

 عف االنشغاؿ خوؼ وسببو ينسخ، ولـ باؽٍ  النيي ف  إ: قاؿ مف ومنيـ (4
 فيو الحديث يكوف كأفْ  ،الحاالت ببعض خاصة بالكتابة اإلذف وأحاديث ،(3)القرآف
 .ذلؾ شابو وما والفرائض، نصبتيا،أو  الزكاة ومقادير كالديات ،نسيانيا يخشى مقادير

 وىذا القرآف، عف السنة تشغمو ال ممف لو أذف الذي الصحابي يكوف أفْ  أو
 فقاؿ مرة، يـو كؿ القرآف يقرأ كاف فقد العاص، بف عمرو بف ا لعبد بالنسبة واضح

 َفاْقَرْأهُ : »َقاؿَ . ُقو ة َأِجدُ  ِإن ى: ُقْمتُ «. َشْيرٍ  ِفى اْلُقْرآفَ  اْقَرا ِ » وسمـ عميو ا صمى النبي لو
 .(4)«َذِلؾَ  َعَمى َتِزدْ  والَ  َسْبعٍ  ِفى

 بيف إال األحاديث بيف التوفيؽ في اآلراء ىذه بيف تعارض فبل حاؿ كؿ وعمى
 ويحمموف النسخ، ينكروف والذيف ذلؾ، ينفي الذي والرأي بالنسخ يقوؿ الذي الرأي

 ىذا عمى يدؿ نقمي دليؿ عندىـ ليس خاصة حاالت عمى لمكتابة المبيحة األحاديث
، ىو كما دليؿ مف لو بد ال الخصوص دعاءاو  الخصوص،  أف فيبدو ولذلؾ معمـو

 تنافي عدـ مبلحظة مع الراجح ىو النيي ألحاديث ناسخة اإلباحة أحاديث بأف   القوؿ
 بعد األمة عميو أجمعت ما وىو الجميور، عميو ما وىذا والثالث، الثاني القوؿ مع ذلؾ
 .ذلؾ

                                                           

 .ٖٖٔ الحثيث والباعث ،ٖٕٓ الصبلح ابف مقدمة( ٔ)

 .الظاىرية في مخطوط ،ٕٓٚالتاريخ والعمؿ( ٕ)

 .ٖ٘ الحديث عمـو في النقد منيج( ٖ)

 . ٜ٘/ٜ الباري فتح بشرح البخاري صحيح( ٗ)
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 :الصحابة عيد في السنة تدوين  -ب
 في الختبلفيـ السنة تدويف موضوع في واحد رأي عمى  الصحابة يتفؽ لـ
 مف ومنيـ الحديث، كتابة أجاز مف فمنيـ ولذلؾ السالفةالذكر، األحاديث بيف التوفيؽ
 .منع ثـ أجاز مف ومنيـ ذلؾ، بعد أجاز ثـ أوال منع مف ومنيـ ذلؾ، منع

( ٓٓ٘) جمع فقد ، الصديؽ بكر أبو: الكتابة كره أنو عنو ويرُ  وممن
 فاستخار السنة تدويف أراد فقد ، الخطاب بف وعمر ،(0)ذلؾ بعد أحرقيا ثـ حديث
 َوَتَرُكوا َعَمْيَيا َفَأَكبُّوا ُكتُبا َكتَُبوا َقْبَمُكـْ  َكاُنوا َقْوما َذَكْرتُ  ِإن ي: »قاؿ ثـ اشير  تعالى ا

ن ي، َتَعاَلى الم وِ  ِكَتابَ   .(2)«َأَبدا ِبَشْيءٍ  الم وِ  ِكتَابَ  ُأْلِبُس  اَل  َوالم وِ  َواِ 
 َرَجعَ  ِإال   ِكَتابٌ  ِعْنَدهُ  َكافَ  َمفْ  ُكؿ   َعَمى َأْعِزـُ : »قاؿ فقد  طالب أبي بف وعمي

 .(3)«َرب ِيـْ  ِكَتابَ  َوَتَرُكوا ُعَمَماِئِيـْ  َأَحاِديثَ  َبُعوات  ا َحْيثُ  الن اُس  َىَمؾَ  َفِإن َما َفَمَحاُه،
 سعيد وأبي األشعري، موسى وأبي عباس، وابف مسعود، ابف: عف ذلؾ ونقؿ
 .(4)ثابت بف وزيد عمر، وابف ىريرة، وأبي الخدري،

 مالؾ بف ألنس كتب فقد ، الصديؽ بكر أبو: أجازىا أنو عنو نقل وممن
 وعمي. (6)السنف بعض فرقد بف لعتبة كتب  الخطاب بف وعمر. (5)الصدقة فرائض

 مسمـ يقتؿ وال األسير، وفكاؾ ،(7)العقؿ فييا صحيفة لو كانت  طالب أبي بف

                                                           

 .٘/ٔ تذكرة الحفاظ( ٔ)

 .ٗٙ/ٔ جامع بياف العمـو  ،ٓ٘، ٜٗتقييد العمـ و  ،ٖٙ النقد ومنيج ،ٚٙ/ٕ تدريب الراوي( ٕ)

 .ٖٙ/ٔ وفضمو العمـ بياف جامع( ٖ)

 تدريب الراويو  ،ٕٗٔ/ٕ فتح المغيثو  ،ٖٕٓ الصبلح ابف ومقدمة ،ٖٔٛ الفاصؿ المحدث( ٗ)
ٕ/ٙ٘ . 

 .ٔٔ/ٔ مسند أحمد( ٘)

 .ٙٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٙ)

 . ٖٕٗ المنير المصباح. الدية: العقؿ( ٚ)
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 مالؾ، بف وأنس العاص، بف عمرو بف ا وعبد عمر، وابف عباس، وابف. (0)بكافر
 عازب، بف والبراء أوفى، أبي بف ا وعبد وعائشة، ىريرة، وأبي ا، عبد بف وجابر
 .(2)سفياف أبي بف ومعاوية عمي، بف والحسف
 

 :التابعين عيد في -ج
 .السنة تدويف جواز في الخبلؼ استمر
براىيـ السمماني، عمرو بف عبيدة :الكتابة عن امتنع فممن براىيـ النخعي، وا   وا 

 وكاف ،(3)الكوفييف غير مف زيد بف وجابر كوفيوف، وكميـ الشعبي، وعامر التيمي،
 .الحديث مع وفتاوييـ آرائيـ كتابة يكره عضيـب

 الكوفييف، مف جبر بف ومجاىد والشعبي، جبير، بف سعيد :يكتب كان وممن
 ونافع رباح، أبي بف وعطاء حيوة، بف ورجاء البصري، والحسف المسيب، ابف وسعيد
 .(4)الكوفييف غير مف دعامة بف وقتادة عمر، ابف مولى

 .(5)اإلباحة عمى والتابعيف الصحابة وأكثر
 حفظ فإذا ليحفظ الكتابة تجوز: قالوا ،ثالث فريؽ التابعيف عصر في وظير

 سيريف، بف ومحمد الكوفة، مف الجراح بف ووكيع ضمرة، بف عاصـ: منيـ محاىا،

                                                           

 .ٖٛ/ٔ البخاري صحيح( ٔ)

 تدريب الراويو  ،ٕٗٔ/ٕ فتح المغيثو  ،ٖٕٓ الصبلح ابف ومقدمة ،ٖٔٛالمحدث الفاصؿ ( ٕ)
ٕ/ٙ٘. 

بحوث في تأريخ و  ،ٕٖٓ محاسف االصطبلحو  ،٘ٙ/ٕ تدريب الراويو  ،ٕٗٔ/ٕ فتح المغيث( ٖ)
 .ٕٕٗ السنة

 . نفسيا السابقة المصادر( ٗ)

 .ٕٖٔالباعث الحثيث و  ٖٖٓ محاسف االصطبلحو  ،٘ٙ/ٕ تدريب الراوي( ٘)
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 غير مف سممة بف وحماد حساف، بف وىشاـ الجميعي، سممة بف الرحمف وعبد
 .(0)الكوفة

 

 :التابعين عصر بعد -د
 ،(2)الكتابة جواز عمى العمماء وأجمع الخبلؼ، زاؿ فقد التابعيف، عصر بعد أما

 وضعفت أسماؤىـ، وتشابيت النقمة وكثر وتشعبت كثرت والطرؽ طالت، األسانيد ألف  
 .(3)مباح ال مستحب التدويف إف  : بعضيـ وقاؿ. الحفظ ممكة

 .(4)العمـ تبميغ عميو يتعيف ممف النسياف خشي مف عمى يجب نوإ: آخروف وقاؿ
 َوُطوؿِ  الطُُّرؽِ  اِلْنِتَشارِ  اْلِكتَاَبةِ  ِإَلى َداِعَيةٌ  اْلَيْوـَ  َواْلَحاؿُ : "ِعَياٌض  القاضي َقاؿَ 
 ".اأْلَْفَياـِ  َوَكبَلؿِ  اْلِحْفظِ  َوِقم ةِ  اأْلََساِنيدِ 

 ".اْلَحاِفظِ  ِعْمـِ  ِمفْ  َأْثَبتُ  الز َمافِ  َىَذا ِفي اْلَكاِتبِ  ِعْمـُ  َصارَ  َقدْ : "اْلَخِطيبُ  َوَقاؿَ 
 .(5)"اْلَغَمطُ  َعَمْيوِ  ُيْؤَمفُ  اَل  َيْكُتبُ  اَل  َمفْ  ُكؿُّ : "َمِعيفٍ  َواْبفُ  حنبؿ بف َأْحَمدُ  وَقاؿَ 

 يخمطوف وكانوا األبواب، عمى األمر بادىء في التدويف في طريقتيـ وكانت
 يقتصروف بدأوا اليجري، الثالث القرف بداية ومع والتابعيف، الصحابة بأقواؿ األحاديث

 أحاديث يجعموا بأفْ  ،المسانيد طريقة عمى األحاديث يرتبوف وأصبحوا األحاديث، عمى

                                                           

 وفتح المغيث ،٘ٙ/ٕ تدريب الراويو  ،ٕٖٓ محاسف االصطبلحو  ،ٕٖٛالمحدث الفاصؿ ( ٔ)
 .  ب ٙٛ والعمؿ والتاريخ ،٘ٗٔ/ٕ

 الراوي تدريب شرحو مع التقريب لمنوويو  ،ٕٗٓمقدمة ابف الصبلح و  ،ٖٙٛالمحدث الفاصؿ ( ٕ)
 .ٖٖٔالباعث الحثيث و  ، ٖٖٓ االصطبلح ومحاسف ،٘ٗٔ/ٕ فتح المغيثو  ،٘ٙ/ٕ

 .٘ٗٔ/ٕ فتح المغيث( ٖ)

 .ٖٙٛالمحدث الفاصؿ و  ،٘ٗٔ/ٕ فتح المغيث( ٗ)

 . ٗٗٔ/ٕ فتح المغيث( ٘)



 

 
 

-349- 
 

 الكوفة مدرسة

 الصحيح، عمى اقتصار غير ومف األبواب، عمى توزيعيا دوف وحدىا، صحابي كؿ
 .(0)بينيا تمييز غير مف والضعيؼ والحسف الصحيح فييا يذكروف كانوا بؿ

  

                                                           

 .ٜٕٕ بحوث في تأريخ السنة( ٔ)
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 المصنفون والمصنفات في الكوفة:
 وقد الكوفة، أىؿ مف بو يتعمؽ وما الحديث في المصنفيف أسماء يمي فيما

 المراجع وذكرت المؤلفات، مف منيـ واحد لكؿ ما وبينت المعجـ، حروؼ عمى رتبتيـ
 :ذلؾ منيا استخرجت التي

 . تقريبا( ىـ281ت) الثقفي عاصم بن ىالل بن محمد بن إبراىيم  -1
 .(0)النبوية السيرة في كتاب لو

 .(2)السنن في كتاب لو(. ىـ301ت) موالىم الزىري إبراىيم بن نجيح بن إبراىيم  -2

 عمى مرتب مسند، لو(. ىـ276ت) الغفاري غرزة أبي بن حازم بن أحمد  -3
 الظاىرية المكتبة في أوراؽ عشر حوالي منو يوجد الغفاري، عابس منيـ الصحابة،
 .(3)بدمشؽ

 (. ىـ272ت) العطاردي محمد بن الجبار عبد بن أحمد  -4

 . (4)بدمشؽ الظاىرية المكتبة في موجودة حديث، مجموعة لو

 (.ىـ260ت) العجمي صالح بن اهلل عبد بن أحمد  -5

 مكتبة في موجود ،(0)خاص بكتاب الثقات أفرد مف أوؿ وىو الثقات، كتاب لو -أ
 .ورقة( ٚٙ) وىو بتركيا، عمي شييد

                                                           

 . ٜٓٔ/ٔ المؤلفيف معجـ( ٔ)

 .ٜٛٔ/ٙ تاريخ بغدادو  ،ٕٕٔ/ٔ السابؽ المرجع( ٕ)

 التراث وتاريخ ،ٙٛٔ/ٔ المؤلفيف ومعجـ ،ٙٙٔطبقات الحفاظ و  ،ٛٙ المستطرفة الرسالة( ٖ)
ٔ/ٖٛٔ . 

 .  ٖٔٛ/ٔ التراث تاريخ( ٗ)
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 .(2)وأحواليـ الرجاؿ في تاريخ ولو -ب
 .  (3)والتعديؿ الجرح في كتاب ولو -ج

 .ه(273ت) الرحمن عبد بن خالد بن محمد بن اهلل عبد أبي بن أحمد  -6

 . (4)الحديث اختبلؼ كتاب لو

 (.ىـ451ت) العباس بن أحمد بن عمي بن أحمد  -7

 .(5)الرجاؿ كتاب لو -أ

 . (6)والفضائؿ اآلثار مف فييا وما الكوفة كتاب -ب
 (.ىـ332ت( )عقدة بن العباس أبو) سعيد بن محمد بن أحمد  -8

 بشيكاغو، الشرقي المعيد في موجود وىو ،وسمـ عميو ا صمى النبي ذكر كتاب -أ
 .(7)ٖٛٙٚٔ رقـ تحت

 .(8)الكبير التاريخ كتاب -ب

 .(0)(مواله فعمي مواله كنت مف) حديث طرؽ فيو جمع: المواالة كتاب -ج

                                                                                                                                                    

 والرسالة ،ٜٚ بحوث في تأريخ السنةو  ،ٖٓٚ/ٔ التراث وتاريخ ،ٕٚٔ بالتوبيخ اإلعبلف( ٔ)
 . ٚٗٔ المستطرفة

 . ٜٕٗ/ٔ المؤلفيف ومعجـ ،ٕٛ٘/ٔ الظنوف وكشؼ ،ٖٓٔ المستطرفة الرسالة( ٕ)

بحوث في تأريخ  ،ٜٕٗ/ٔ المؤلفيف ومعجـ ،ٕٕٗطبقات الحفاظ و  ،ٕٛ٘/ٔ الظنوف كشؼ( ٖ)
 .ٖٓٔ السنة

 . ٖٓٓ/ٔ المؤلفيف معجـ( ٗ)

 .  ٖٚٔ/ٔ السابؽ المرجع( ٘)

 .ٖٚٔ/ٔ السابؽ المرجع( ٙ)

 . ٘٘ٗ/ٔ التراث تاريخ( ٚ)

وبحوث في تأريخ  ،ٕٕٔ بالتوبيخ واإلعبلف ،ٜٖٛ/ٖ تذكرة الحفاظو  ،ٖٛٓ/ٖ تاريخ بغداد( ٛ)
 .  ٙ٘ٔالسنة 
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 رقـ تحت أوراؽ، سبع وىي بدمشؽ، الظاىرية المكتبة في موجودة حديث، مجموعة -د
ٗ٘ٛٔ(2). 

 .(3)لشيوخو معجـ لو -ه

 (.ىـ317ت) البزار إبراىيم بن اهلل عبد بن إسحاق  -9

 . (4)المسند كتاب لو

 (.ىـ215ت) (عمرو أبو) الشيباني مروان بن إسحاق -11

 . (5)الحديث غريب كتاب لو

 (.ىـ061ت) السبيعي إسحاق أبي بن يونس بن إسرائيل -11

 . (6)الحديث في كتاب لو

 (.ىـ051) حوالي توفي (بردة أبو) بردة أبي بن اهلل عبد بن بريد -12

 في موجودة حديثا أربعيف الدارقطني منيا اختار بريد، مسند تسمى حديث مجموعة لو
 . (7)ٔٗ٘ رقـ تحت تركيا في عمي شييد مكتبة في أوراؽ تسع

 (.ىـ051ت( )حمزة أبو) الثمالي دينار بن ثابت -13

 . (8)الحديث في النوادر كتاب لو

                                                                                                                                                    

 . ٖٔٛ/ٔ لمسيوطي الجوامع وجمع ،ٕٔٔ المستطرفة والرسالة ،٘٘ٗ/ٔ التراث تاريخ( ٔ)

 . ٘٘ٗ/ٔ التراث تاريخ( ٕ)

 .ٔ٘ٔوبحوث في تأريخ السنة ،ٕٕٔ بالتوبيخ واإلعبلف ،ٖٛٔ/ٖ تاريخ بغداد( ٖ)

 . ٖٕٗ/ٕ المؤلفيف ومعجـ ،ٖٛٛ/ٙ تاريخ بغداد( ٗ)

 .ٖٕٛ/ٕ المؤلفيف معجـ( ٘)

 .أ ٛٚ والعمؿ التاريخ( ٙ)

 . ٕٙٙبحوث في تأريخ السنة و  ،ٕٓٙ/ٔ التراث تاريخ( ٚ)

 .ٓٓٔ/ٖ المؤلفيف معجـ( ٛ)
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 (.ىـ088ت) الضبي الحميد عبد بن جرير -14

 . (0)الحديث في مصنؼ لو

 (.ىـ224ت) نضال بن عمي بن الحسن -15

 . (2)الشيعة الحديث رجاؿ في كتاب لو

 (.ىـ331ت) المحاممي الضبي محمد بن إسماعيل بن الحسين -16

 .(3)جزءا( ٙٔ) وىي ،المحامميات األجزاء لو

 (.ىـ095ت) النخعي طمق بن غياث بن حفص -17
 .(4)احديث( ٓٚٔ حوالي) فيو الحديث، في كتاب لو 

 (.ىـ210ت( )أسامة أبو) زيد بن أسامة بن حماد -18

 . (5)الحديث في كتاب لو

 (.ىـ301) الدىقان زياد بن حميد -19

 .(6)الرجاؿ كتاب لو -أ

 .(7)الصادؽ عف روى مف كتاب ولو -ب

 .(8)والعمماء العمـ فضؿ كتاب ولو -ج

                                                           

 .ٜٕٕبحوث في تأريخ السنة و  ،ٕٚٔ/ٔ تقريب التيذيب( ٔ)

 . ٘٘ٔبحوث في تأريخ السنة و  ،ٕٔٔ بالتوبيخ اإلعبلف( ٕ)

 . ٖٖٗطبقات الحفاظ و  ،ٔٙٔ ،ٖٜ المستطرفة الرسالة( ٖ)

 . ٜٙ/ٗ المؤلفيف ومعجـ ،ٖٕٗ/ٔ الكاشؼو  ب، ٕٛالتاريخ والعمؿ( ٗ)

 .ٖ٘ٔطبقات الحفاظ ( ٘)

 .٘٘ٔبحوث في تأريخ السنة و  ،ٖٛ/ٗ المؤلفيف معجـ( ٙ)

 .٘٘ٔبحوث في تأريخ السنة ( ٚ)

 .ٖٛ/ٗ المؤلفيف معجـ( ٛ)
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 (.ىـ061) الثقفي قدامة بن زائدة -21

 .(0)السنف كتاب لو -أ

 .(2)والمناقب الزىد كتاب -ب

 (.ىـ030( )عدي أبو) اليمداني عدي بن الزبير -21

 . (3)أٔٛ-أٗٚ مف/ ٕٗ/ مجمع أوراؽ، ثماف وىي الظاىرية، في موجودة صحيفة لو
 (.ىـ009ت) الجزري أنيسة أبي بن زيد -22

 .  (4)ورقة( ٙٔ) مف مكونة بدمشؽ الظاىرية في موجودة أحاديث مجموعة لو

 (. ىـ98 حواليت ) الغطفاني الجعد أبي بن سالم -23

 .(5)أحاديث مجموعة بيا صحيفة لو

 (.ىـ062ت) الثوري سعيد بن سفيان -24

 التي الكتب أوائؿ مف وىو التفسير مف وشيء واآلثار السنف في الجامع كتاب لو
 . (6)اإلسبلـ في دونت

 (.ىـ098ت) عيينة بن سفيان -25

 مكتبة في أوراؽ منو بقيت. التفسير مف وشيء وآثار أحاديث فيو الجامع، كتاب لو
 . (0)بالقاىرة الكتب ودار عمي شييد

                                                           

 .ٖٙٔ والفيرست ،ٖٕٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .ٜٚٔ/ٗ المؤلفيف معجـ( ٕ)

 .ٕٕ٘بحوث في تأريخ السنة و  ،ٕٛ٘/ٔ التراث تاريخ( ٖ)

 .ٕٕ٘بحوث في تأريخ السنة و  ،ٕٛ٘/ٔ التراث تاريخ( ٗ)

 . ٖٕٓ/ٙ الكبرى الطبقات( ٘)

 ،ٖٕٗ/ٗ المؤلفيف ومعجـ ،ٔٗ،ٜ المستطرفة والرسالة ،ٖ٘ٔوالفيرست  أ، ٔٛالتاريخ والعمؿ( ٙ)
 . ٕٔٙالمحدث الفاصؿ و  ،ٕٕٛبحوث في تأريخ السنة و 
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 (.ىـ58ت)  الفزاري جندب بن سمرة -26

 يانع قاؿ والتي بنيو، إلى سمرة صحيفة ىي تكوف وقد كثيرة، أحاديث فييا صحيفة لو
 . (2)غيرىا تكوف وقد كثير، عمـ فييا: سيريف ابف

 (.ىـ211 حوالي) التميمي عمر بن سيف -27

 . (3)أسماءىا حتى أجد لـ تآليؼ، عدة لو
 (.ىـ064) الرحمن عبد بن شيبان -28

 . (4)الحديث في كتاب لو

 (.ىـ014) الشعبي شراحيل بن عامر -29

 . (5)والطاعة العبادة في الكفاية كتاب لو

 (.ىـ061 حوالي) الثعمبي عامر بن األعمى عبد -31

 . (6)أحاديث مجموعة فيو كتاب عنده كاف

 (.ىـ251( )سعيد أبو) الرواجني يعقوب بن عباد -31

 .(7)الصحابة معرفة في المعرفة كتاب لو -أ

 .(0)الميدي أخبار وكتاب -ب

                                                                                                                                                    

بحوث في تأريخ و  ،ٖٕ٘/ٗ المؤلفيف ومعجـ ،ٕٕٚ/ٔ التراث وتاريخ ،ٔٗ،ٜ المستطرفة الرسالة( ٔ)
 .ٜٕٕالسنة 

 .ٖٕٕبحوث في تأريخ السنة و  ،ٖٕٙ/ٗتيذيب التيذيب و  ،ٕٗ٘/ٔ التراث تاريخ( ٕ)

 .ٙٔٗ/ٔ الكاشؼ( ٖ)

 .ٖٙ٘/ٔ التيذيبتقريب ( ٗ)

 .ٗ٘/٘ المؤلفيف ومعجـ ،ٕٕٙ الكتب أسماء( ٘)

 .ٖٖٕ/ٙ الكبرى الطبقات( ٙ)

 .ٛ٘/٘ المؤلفيف معجـ( ٚ)
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 (.ىـ087) الكناني سميمان بن الرحيم عبد -32

 .(2)الحديث في تصانيؼ عدة لو

 (.ىـ87)  أوفى أبي بن اهلل عبد -33

 . (3)أحاديث مجموعة فييا صحيفة لو

 (.ىـ257) األشج( سعيد أبو) الكندي سعيد بن اهلل عبد -34

 . (4)ورقة( ٗٔ) مف مكونة بدمشؽ الظاىرية المكتبة في موجودة حديث مجموعة لو
 (.ىـ51) ( األشعري موسى أبو) قيس بن اهلل عبد -35

 . (5)بتركيا عمي شييد مكتبة في موجودة أحاديث مجموعة فييا صحيفة لو

 (.ىـ235( )شيبة أبي بن بكر أبو) إبراىيم بن محمد بن اهلل عبد -36

 ورت بو بأسانيدىا، األحاديث شيبة أبي بف بكر أبو فيو ذكر كتاب وىو: المصنؼ -أ
 .الفقيية األبواب عمى

. (6)التأليؼ وحسف الترتيب وجودة األبواب مف بالكثير وتفرد: الراميرمزي قاؿ 
 سنة اليند في آباد بحيدر العزيزية المطبعة في أجزاء خمسة منو طبع والكتاب
 .الصيد بكتاب المطبوع القسـ وينتيي الطيارة بكتاب يبدأ ـ،ٜٙٙٔ/ىػٖٙٛٔ

( ٖٔٔ) وىو ،ٜٜٓٗ رقـ تحت برليف في موجود الحديث، رجاؿ في وىو: التاريخ -ب
 .(0)ورقة

                                                                                                                                                    

 .ٛ٘/٘ السابؽ المرجع( ٔ)

 .ٗٓ٘/ٔ والتقريب ،ٖٜٔ/ٕ الكاشؼ( ٕ)

 .ٕٓٔ ،٘ٗ/ٙ البخاري: نظراو  ،ٖٕٕبحوث في تأريخ السنة ( ٖ)

 . ٖٓ٘/ٔ التراث تاريخ( ٗ)

 .ٓٔ الحديث أصوؿ في الخبلصة ومقدمة ،ٖٕٕبحوث في تأريخ السنة ( ٘)

 .ٗٔٙالمحدث الفاصؿ ( ٙ)
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 .(2)اإليماف كتاب -ج

 .(3)األوائؿ كتاب -د

 .(4)القرآف فضائؿ -ه

 .(5)بأسانيدىا وآثار أحاديث فيو ذكر التفسير، كتاب -و

 (.ىـ069) لقيط بن إياد بن اهلل عبيد -37

 . (6)األحاديث مف مجموعة فييا صحيفة لو كانت

 (.ىـ082) األشجعي الرحمن ديعب بن اهلل عبيد -38

 . (7)حديث ألؼ ثبلثيف الثوري عف فييا كتب ،صحيفة عنده كانت

 (.ىـ203) العبسي موسى بن اهلل عبيد -39

 ترتيب عمى صن ؼ مف أوؿ إنو: ويقاؿ. (8)المسانيد عمى مرتب حديث كتاب لو
 .(9)المسانيد

 (.ىـ239) شيبة أبي بن عثمان -41

 .(0)المسانيد طريقة عمى حديث كتاب لو -أ

                                                                                                                                                    

 .ٕٓٔبحوث في تأريخ السنة و  ،ٜٕٗ/ٔ التراث تاريخ( ٔ)

 .٘ٗ المستطرفة الرسالة( ٕ)

 .٘٘ السابؽ المرجع( ٖ)

 ٛ٘ السابؽ المرجع( ٗ)

 ٙٚ السابؽ المرجع( ٘)

 .أ ٗٗ التاريخ والعمؿ( ٙ)

 .ٖٙ٘/ٔ والتقريب ،ٖٕٓ/ٕ الكاشؼ( ٚ)

 .ٖٕٓبحوث في تأريخ السنة و  ،ٕٙ ،ٚ المستطرفة الرسالة( ٛ)

 .ٗ٘ٔ/ٕ تدريب الراوي( ٜ)
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 .(2)بأسانيدىا وآثار أحاديث فيو ذكر تفسير كتاب لو -ب

 .(3)وأحواليـ الحديث رجاؿ في تاريخ كتاب لو -ج

 .فضال بن عمي بن الحسن بن عمي -41

 .(4)الرجاؿ في كتاب لو -أ

 .(5)الكوفة فضائؿ وكتاب -ب

 (.ىـ41)  طالب أبي بن عمي -42

 َأِبي َعفْ  ،العمـ كتابة باب في صحيحو في البخاري ذكرىا ،صغيرة صحيفة لو كانت
 َأوْ  الم وِ  ِكَتابُ  ِإال   اَل : َقاؿَ  ِكتَاٌب؟ ِعْنَدُكـْ  َىؿْ : َطاِلبٍ  َأِبي ْبفِ  ِلَعِمي   ُقْمتُ : َقاؿَ  ُجَحْيَفةَ 
ِحيَفةِ  َىِذهِ  ِفي َما َأوْ  ُمْسِمـٌ، َرُجؿٌ  ُأْعِطَيوُ  َفْيـٌ  ِحيَفِة؟ َىِذهِ  ِفي َفَما: ُقْمتُ : َقاؿَ . الص   الص 
 .(6)«ِبَكاِفرٍ  ُمْسِمـٌ  ُيْقَتؿُ  َواَل  اأْلَِسيِر، َوَفَكاؾُ  اْلَعْقُؿ،: »َقاؿَ 

 (.ىـ089) مسير بن عمي -43

 . (7)فدفنيا كتب لو كاف

 (.ىـ209( )نعيم أبو) دكين بن الفضل -44

 سعد وابف اإلصابة، في حجر ابف منو اقتبس ،وغيرىـ الصحابة تاريخ في كتاب لو -أ
 .(0)الكبير التاريخ في والبخاري الطبقات، في

                                                                                                                                                    

 .ٕٖٓ والفيرست ،ٕٛٙ/ٙ المؤلفيف ومعجـ ،ٕٗٛ/ٔٔ تاريخ بغدادو  ،ٙٙ المستطرفة الرسالة( ٔ)

 . ٙٚ المستطرفة والرسالة ،ٕٗٛ/ٔٔ تاريخ بغداد( ٕ)

 .ٖٓٔ المستطرفة الرسالة( ٖ)

 . ٙ٘ٔبحوث في تأريخ السنة ( ٗ)

 .ٕٔٔ بالتوبيخ اإلعبلف( ٘)

 .ٕٗٓ/ٔ الباري فتح بشرح البخاري صحيح( ٙ)

 .ٖٖٛ/ٚ، وتيذيب التيذيب أ ٜٙ التاريخ والعمؿ( ٚ)
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 بسامي الخاصة المكتبة في موجود بأسانيدىا، أحاديث فيو ذكر ،الصبلة كتاب -ب
 .(2)بٜٜ٘ٓٔ رقـ تحت المصرية الكتب بدار مصورة نسخة ومنو ببيروت، حداد

 .(3)المناسؾ كتاب -ج

 .(4)الرواة مف إلينا انتيى ما تسمية: كتاب -د

 (.ىـ068) األسدي الربيع بن قيس -45

 . (5)الحديث في مسند لو

 (.ىـ207) النيدي إسماعيل بن مالك -46

 . (6)أحاديث مجموعة في كتاب لو
 (.ىـ089) الشيباني الحسن بن محمد -47

 .(7)الفقيية األبواب عمى مرتب ،اآلثار كتاب لو -أ

 .(8)الموطأ كتاب ولو -ب

 (.ىـ296) الوادعي حبيب بن الحسين بن محمد -48

 .(9)الحديث في المسند كتاب لو

                                                                                                                                                    

 .ٕٓٔبحوث في تأريخ السنة و  ،ٕٔٛ/ٔ التراث وتاريخ ،ٖٚٔ بالتوبيخ اإلعبلف( ٔ)

 .ٕٔٛ/ٔ التراث وتاريخ ،ٙٗ المستطرفة الرسالة( ٕ)

 .ٖٚٔ الفيرست( ٖ)

 .ٚٙ/ٛ المؤلفيف معجـ( ٗ)

 .ٜٛ/ٜ اإلصابة( ٘)

 .ٖٕٕ/ٕ التقريب( ٙ)

 .ٕٗ المستطرفة الرسالة( ٚ)

 .ٕٙ وحديثيـ العراؽ أىؿ فقو( ٛ)

 .ٖٕٚ/ٜ معجـ المؤلفيفو  ،ٜٕٕ/ٕ تاريخ بغداد( ٜ)
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 (.ىـ277) الكوفي الحسين بن محمد -49

 . (0)مسند لو

 (.ىـ048) ليمى أبي بن الرحمن عبد بن محمد -51

 . (2)الحديث في مصنؼ لو

 (.ىـ297( )مطيَّن) سميمان بن اهلل عبد بن محمد -51

 .(3)اإلصابة في حجر ابف منو اقتبس الصحابة تاريخ في كتاب لو -أ

 يكوف أف بد فبل حديث، ألؼ مائة عنو كتب تبلمذتو بعض ألف   ،ضخـ مسند لو -ب
 ا فيض مكتبة في قميمة أوراؽ منو وبقيت. (4)لذلؾ مقاربا المسند أحاديث عدد
 .(5)بتركيا

 .(6)المسند تفسير كتاب لو -ج

 .(7)والضعفاء الثقات فيو جمع الرجاؿ في تاريخ كتاب لو -د

 (.ىـ214) الطنافسي أمية أبي بن عبيد بن محمد -52

 . (8)أحاديث مجموعة فيو كتاب لو

                                                           

 .ٕٔٙ/ٜ معجـ المؤلفيفو  ،ٜٙ لمكتاني المستطرفة الرسالة( ٔ)

 .ٖٕٛ ،ٕٗٙ ،ٜٕٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)

طبقات الحفاظ و  ،ٖٙبحوث في تأريخ السنة و  ،ٗٔٗ/ٔ التراث وتاريخ ،ٕٚٔ بالتوبيخ اإلعبلف( ٖ)
 .ٕٛٛالحفاظ 

 .ٕٖٗ، والفيرست ٕٛٔ/ٓٔ، ومعجـ المؤلفيف ٕٛٛطبقات الحفاظ و  ،ٖٙ المستطرفة الرسالة( ٗ)

 .ٗٔٗ/ٔ لسزكيف التراث تاريخ( ٘)

 .ٕٖٗ الفيرست( ٙ)

 .ٗٓٔبحوث في تأريخ السنة و  ،ٕٛٛطبقات الحفاظ ( ٚ)

 .أ ٘ٚ التاريخ والعمؿو  ،ٕٚٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٛ)
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 (.ىـ055) ميز ر الع اهلل عبيد بن محمد -53

 . (0)دفنيا لكنو ،كتب عنده كانت

 (.ىـ297) شيبة أبي بن عثمان بن محمد -54

 عمى المديني بف عمي إجابات معظمو وأحواليـ، الرجاؿ تاريخ في كبير كتاب لو -أ
 الظاىرية المكتبة في أوراؽ ستة منو بقي شيبة، أبي بف عثماف بف محمد أسئمة
 .(2)بدمشؽ

 الظاىرية المكتبة في منو يوجد وتوبتو، وخطيئتو آدـ خمؽ ذكر فيو كتاب لو -ب
 .(3)ورقة( ٕٔ) دمشؽب

( ٗٔ) دمشؽ الظاىرية المكتبة في منو يوجد فيو، ورد وما العرش كتاب ولو -ج
 .(4)ورقة

 (.ىـ341) الفضل بن عمي بن محمد -55

 . (5)الكوفة فضائؿ كتاب لو

 (.ىـ329( )الحسين أبو) معمر بن عمي بن محمد -56

 . (6)اإلسناد قرب كتاب لو
 (.ىـ501) النَّرسي محمد بن ميمون بن عمي بن محمد -57

 . (0)الشيوخ معجـ كتاب لو

                                                           

 .ٕ٘٘/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .ٗٓٔبحوث في تأريخ السنة و  ،ٗٔٗ/ٔ التراث وتاريخ ،ٕٗ/ٖ تاريخ بغداد( ٕ)

 .ٗٔٗ/ٔ التراث تاريخ( ٖ)

 .ٕ٘ٛ/ٓٔ معجـ المؤلفيفو  ،ٗٔٗ/ٔ التراث تاريخ( ٗ)

 .ٖٖ/ٔٔ معجـ المؤلفيف( ٘)

 .ٖٙ/ٗ السابؽ المرجع( ٙ)
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 (.ىـ095) غزوان بن فضيل بن محمد -58

 :منيا كثيرة كتب لو

 .(2)الفقو أبواب عمى مرتب ،السنف كتاب -أ
 .(3)ورقة( ٕٔ) وىو الظاىرية، في موجود الدعاء، -ب

 .(4)حجر البف اإلصابة في اقتباسات منو الزىد، كتاب -ج

 (.ىـ250 بعد توفي) الكوفي قادم بن محمد -59

 . (5)الحديث غريب كتاب لو

 (.ىـ213) الخثعمي المقدام بن مصعب -61

 . (6)الحديث في كتاب لو

 (.ىـ207) الضبي داود بن موسى -61

 كتب لو و كافأن   ويبدو. (7)بدمشؽ الظاىرية المكتبة في موجودة حديث مجموعة لو
 . (8)مأمونا مكثرا مصنفا كاف: الدراقطني قاؿ فقد ىا،أسماء نعرؼ وال تصمنا لـ كثيرة

 . )ه( األشجعي شريط بن نبيط -62

                                                                                                                                                    

 .ٙٙ/ٔٔ معجـ المؤلفيف( ٔ)

 .ٖٙٔ الفيرست( ٕ)

 .ٕٕٚ/ٔ التراث تاريخ( ٖ)

 .ٖٓٔ/ٔٔ معجـ المؤلفيفو  ،ٕٕٚ/ٔ التراث تاريخ( ٗ)

 .ٖ٘ٔ/ٔٔ معجـ المؤلفيف( ٘)

 .ٕٜٕ/ٕٔ معجـ المؤلفيفو  ،ٙٙٔ/ٓٔتيذيب التيذيب( ٙ)

 .ٖٛ/ٖٔ معجـ المؤلفيفو  ،ٕٓٛ/ٔ التراث تاريخ( ٚ)

 .ٖٛٚ/ٔ تذكرة الحفاظ( ٛ)
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 الكتب وبدار بدمشؽ، الظاىرية المكتبة في موجودة أحاديث، مجموعة فييا صحيفة لو
 .(0)المجاؿ ىذا في إلينا وصؿ ما أقدـ وىي ورقة،( ٖٔ) مف مكونة وىي المصرية،

 (.ىـ051( )حنيفة أبو) ثابت بن النعمان -63

 تأليفو، مف ليست ولكنيا مسندا،( ٜٔ: )وقيؿ ( مسندا،ٜٔ): وقيؿ مسندا،( ٘ٔ) لو
 . (2)بعده دونوىا عنو، أصحابو كبار رواية مف ىي إنما

 (.ىـ330) سنة المتوفي غير وىو(. ىـ243) التميمي السري بن ىناد -64

 جاريت مكتبة في موجود ورقة،( ٜٛ) مف مكوف كبير، كتاب وىو الزىد، كتاب لو -أ
 .(3)ٜٔٗٔ رقـ

( ٕٔ) عف عبارة وىي بدمشؽ، الظاىرية في موجودة أحاديث، مجموعة لو -ب
 .(4)ورقة

 (.ىـ097) الرؤاسي الجراح بن وكيع -65

 :منيا ،(5)صغره في البخاري حفظيا الحديث في كثيرة كتب لو

 .(6)األبواب عمى مرتب المصنؼ، أو السنف كتاب -أ
 .(7)الرجاؿ في كتاب وىو والتاريخ، المعرفة -ب

 .(0)ورقة( ٘ٗ) الظاىرية، في موجود الزىد، كتاب -ج

                                                           

 .ٕٕٗبحوث في تأريخ السنة و  ،ٕ٘٘/ٔ التراث تاريخ( ٔ)

 .ٗٓٔ/ٖٔ ومعجـ المؤلفيف ،ٛ٘ وحديثيـ العراؽ أىؿ وفقو ،ٙٔ المستطرفة الرسالة( ٕ)

 . ٔ٘ المستطرفة رسالةوال ،ٗ٘ٔ/ٖٔ معجـ المؤلفيفو  ،ٜٜٕ/ٔ التراث تاريخ( ٖ)

 .ٜٜٕ/ٔ التراث تاريخ( ٗ)

 .ٜٕٗطبقات الحفاظ و  ،ٛٚٗ الساري وىدي ،ٕٙٔ/ٔٔ التيذيب تيذيب( ٘)

 .ٙٙٔ/ٖٔ معجـ المؤلفيفو  ،ٖٕٚ/ٔ التراث وتاريخ ،ٖٚٔ والفيرست ،ٓٗ المستطرفة الرسالة( ٙ)

 .ٙٙٔ/ٖٔ معجـ المؤلفيف( ٚ)
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 .(2)بتركيا ا وفيض الظاىرية، في موجودة أحاديث، مجموعة -د

 (.ىـ243) السكوني الوليد بن شجاع بن الوليد -66

 . (3)أسماؤىا تصمنا لـ الحديث في كتب عدة لو

 (.ىـ213) سميمان بن آدم بن يحيى -67

 الذيف الصحابة فيو ذكر وقد المدف، عمى مرتب أنو ويبدو الصحابة، في كتاب لو
 . (4)الكوفة نزلوا

 (.ىـ083) زائدة أبي بن زكريا بن يحيى -68

 صنؼ مف أوؿ إنو: وقيؿ. (6)شيء عنيا يصمنا لـ أخرى كتب ولو ،(5)السنف كتاب لو
 .بالكوفة الكتب

 (.ىـ094) العاص بن سعيد بن أبان بن سعيد بن يحيى -69

 . (7)وسمـ عميو ا صمى النبي سيرة في المغازي كتاب لو

 (. ىـ228) الحماني الحميد عبد بن يحيى -71

 . (8)الكوفة في المسند صنؼ مف أوؿ إنو: ويقاؿ مسند، لو

                                                                                                                                                    

 .ٖٕٚ/ٔ التراث تاريخ( ٔ)

 .ٓٚٔ/ٖٔالمؤلفيف معجـ ( ٕ)

 .ٓٚٔ/ٖٔ معجـ المؤلفيف( ٖ)

 .ٛٛ المراسيؿ( ٗ)

 .ٖٙٔ الفيرست( ٘)

 .ٜٕٓ/ٔٔتيذيب التيذيب و  ،ٕ٘٘/ٖ الكاشؼ( ٙ)

 . ٜٜٔ/ٖٔ معجـ المؤلفيفو  ،ٚٗٚٔ/ٕ الظنوف وكشؼ ،ٜٓٔ المستطرفة الرسالة( ٚ)

 .ٗ٘ٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٕ٘ٓ/ٖٔ ومعجـ المؤلفيف ،ٕٙ المستطرفة الرسالة( ٛ)
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 النعمان حنيفة أبي صاحب( القاضي يوسف أبو) األنصاري إبراىيم بن يعقوب -71
 (.ىػٕٛٔ)

 .(0)والدعاء الذكر كتاب لو

 .الفصؿ ىذا ينتيي وبيذا
*************** 

  

                                                           

 .ٕ٘ المستطرفة الرسالة( ٔ)
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 الفصل الخامس

لييا  الرحمة من الكوفة وا 
 
 :ومبحثان تمييد وفيو

 .الكوفة من الراحمون: األول المبحث
 .الكوفة إلى الراحمون: الثاني المبحث
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 تمييد:
 تنفيذا وسمـ عميو ا صمى النبي عيد منذ الشريؼ الحديث طمب في الرحمة بدأت
 َقْوَمُيـْ  َوِلُيْنِذُروا الد يفِ  ِفي ِلَيتََفق ُيوا َطاِئَفةٌ  ِمْنُيـْ  ِفْرَقةٍ  ُكؿ   ِمفْ  َنَفرَ  َفَمْواَل }:   ا ألمر
 .[ٕٕٔ: التوبة{ ]َيْحَذُروفَ  َلَعم ُيـْ  ِإَلْيِيـْ  َرَجُعوا ِإَذا

 َسَمؾَ  َمفْ : »قاؿ حيث وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ بو بشرىـ فيما ورغبة
 كتب لنا ذكرت وقد. (0)«اْلَجن ةِ  ِإَلى َطِريقا ِبوِ  َلوُ  الم وُ  َسي ؿَ  ِعْمما ِفيوِ  َيْمَتِمُس  َطِريقا

 قموبيـ، لو فانشرحت باإلسبلـ سمعوا الذيف الصحابة بعض أخبار الشريؼ الحديث
 .ذلؾ عمى واالستزادة سمعوا، مما التثبت يريدوف وسمـ عميو ا صمى النبي إلى فوفدوا

 ليسمع البادية مف جاء الذي  ثعمبة بف ضماـ خبر ومسمـ البخاري أخرج فقد
 والزكاة الصبلة عف فسألو ذلؾ، إال ىدؼ لو ليس وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ مف

: يقوؿ وىو قدـ حيث مف رجع وسمـ عميو ا صمى النبي أجابو فمما والحج، والصياـ
: وسمـ عميو ا صمى الن ِبىُّ  َفَقاؿَ . ِمْنُيف   َأْنُقُص  َوالَ  َعَمْيِيف   َأِزيدُ  الَ  ِباْلَحؽ   َبَعَثؾَ  َوال ِذى

 .(2)«اْلَجن ةَ  َلَيْدُخَمف   َصَدؽَ  َلِئفْ »
 وسمـ عميو ا صمى النبي مف ليسمعوا اؤو جا الذيف القيس عبد وفد وكذلؾ

، َشْيرِ ال ِفى ِإال   َنْأِتَيؾَ  َأفْ  َنْسَتِطيعُ  الَ  ِإن ا الم ِو، َرُسوؿَ  َيا: وقالوا  َىَذا َوَبْيَنؾَ  َوَبْيَنَنا اْلَحَراـِ
 إلى... اْلَجن ةَ  ِبوِ  َوَنْدُخؿْ  َوَراَءَنا، َمفْ  ِبوِ  ُنْخِبْر  َفْصٍؿ، ِبَأْمرٍ  َفُمْرَنا ُمَضَر، ُكف ارِ  ِمفْ  اْلَحىُّ 
 .(3)الحديث آخر

                                                           

 .ٕٗٚٓ/ٗ مسمـ أخرجو حديث مف جزء( ٔ)

 .ٛٗٔ/ٔ وفتح الباري ،ٔٗ/ٔ مسمـ صحيح (ٕ)

 .  ٜٕٔ/ٔ فتح الباري( ٖ)
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 قاطع بشكؿ تدؿ وىي سردىا، مجاؿ ىنا وليس كثيرة، المجاؿ ىذا في واألخبار
 .وسمـ عميو ا صمى النبي عيد في الحديث طمب في الرحمة وجود عمى

 حتى بعدىـ ومف والتابعيف، الصحابة، عصر في ذلؾ بعد الرحمة استمرت ثـ
 طالب أو محدثا نجد أف النادر مف وأصبح ،(0)المحدثيف عند متبعا عرفا أصبحت
 ذلؾ حدث فإف الشريؼ، الحديث طمب في أخرى ببلد إلى بمده مف يرحؿ لـ حديث
 طبقاتو في سعد ابف ذلؾ فعؿ كما الذكر، يستحؽ وغريبا طريفا أمرا اعتبر بعضيـ مف

 اْلَمْسِجدِ  ِفي ِإال   َقطُّ  َحِديثا ِمْسَعرٌ  َيْسَمعْ  َلـْ : »كداـ بف مسعر ترجمة في قاؿ حيث
 َلوُ  َكاَنتْ  فقد ذلؾ، في عذر لمسعر كاف ولقد الجامع، الكوفة مسجد قصدي (2)«اْلَجاِمعِ 

ٌـّ   في يذكر ال طبيعي أمرٌ  الرحمة نجد بينما أجميا، مف يرحؿ ولـ يخدميا َفَكافَ  َعاَبَدةٌ  ُأ
 .األحياف مف كثير

: رشد منيـ يؤنس ال أربعة: »معيف بف يحيى قاؿ بذلؾ اىتماميـ شدة ومف
 عف حنبؿ بف أحمد وسئؿ. (3)«الحديث طمب في يرحؿ وال بمده في يكتب ورجؿ :يـمن

 اْلَمَواِضعِ  ِإَلى َيْرَحؿَ  َأفْ  َتَرى َأوْ  ؟َعْنوُ  َفَيْكُتبُ  ِعْمـٌ، ِعْنَدهُ  َرُجبل َيْمَزـُ  ىؿ ،الحديث طالب
؟ َفَيْسَمعُ  اْلِعْمـُ  ِفيَيا ال ِتي ـْ  اْلَمِديَنةِ  َوَأْىؿِ  َواْلَبْصِرِييَف، اْلُكوِفي يفَ  َعفِ  َيْكُتبُ  َيْرَحؿُ : َقاؿَ  ِمْنُي
ُـّ  َوَمك ةَ   .(5)ِمْنُيـْ  َيْسَمعُ  الن اَس  (4)ُيَشا

                                                           

فتح و  ،ٕٔ٘مقدمة ابف الصبلح و  ،ٜٛالرحمة في طمب الحديث و  ،ٜمعرفة عمـو الحديث ( ٔ)
 . ٗٗٔ/ٔ تدريب الراويو  ،ٖٗٔ/ٕ المغيث

 .ب ٜٙ التاريخ والعمؿو  ،ٖٕ٘/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)

فتح و  ،ٕٔ٘مقدمة ابف الصبلح و  ،ٜٛالرحمة في طمب الحديث و  ،ٜمعرفة عمـو الحديث ( ٖ)
 .ٗٗٔ/ٔ تدريب الراويو  ،ٖٗٔ/ٕ المغيث

 . ٘ٚٔ/ٖ المغة مقاييس معجـ. ِمْنوُ  َوَدَنْوتُ  َقاَرْبُتوُ  ِإَذا َشاَمْمُتُو، ِمفْ  اْلُمَفاَعَمةُ : اْلُمَشام ةُ ( ٗ)

 . ٖٗٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٖٗٔ/ٕ فتح المغيثو  ،ٛٛالرحمة في طمب الحديث ( ٘)
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 َوِدينا، َوُشْيَرة َوِعْمما إْسَنادا َبَمِدهِ  ُشُيوخِ  َأْرَجحِ  ِمفْ  ِبالس َماعِ  َوَيْبَدأُ : النووي قاؿ
اِتِيـْ  ِمفْ  َفَرغَ  َفِإَذا ،َوَغْيَرهُ  ِزيفَ  اْلُحف اظِ  َعاَدةِ  َعَمى َفْمَيْرَحؿْ  ُمِيم   .(0)اْلُمَبر 

ـ   َأف   َعِمْمتَ  ِإَذا دٌ ُمَتَأك   َوُىوَ  ااِلْسِتْحَباِب، َوْجوِ  َعَمى َوَىَذا: السخاوي وقاؿ  ِمفَ  َث
 َواِجبِ  ِفي َكافَ  ِإَذا َيِجبُ  َقدْ  َبؿْ . َوَنْحِوهِ  ِباْلُعُمو   ُمَقي دا َأوْ  ُمْطَمقا ِبَبَمِدؾَ  َلْيَس  َما اْلَمْرِوي  
، َوَشَراِئعِ  اأْلَْحَكاـِ  ْسبَلـِ ـ   َوَلـْ  اإْلِ ؿُ  َيِت  .(2)ِبوِ  ِإال   ِإَلْيوِ  الت َوصُّ
 

 أىداف الرحمة في طمب الحديث ونتائجيا:
 إال إلييا التوصؿ يمكف ال ىامة، ألىداؼ كانت المحدثيف عند الرحمة أف شؾ ال

 ألىداؼ كانت بؿ آخر، إلى مكاف مف التنقؿ في الرغبة لمجرد كفت ولـ بالرحمة،
 لـ ونتائج آثار الرحمة عف نشأت وربما إلييا، يقصدوف كانوا ونبيمة، ىامة وغايات
 :والنتائج األىداؼ تمؾ أىـ بإيجاز وسنذكر باؿ، عمى ليـ تخطر

 ألف ،األحاديث مف بمده في يوجد وال ،يسمعو لم ما سماع األىداؼ أوؿ فمف -0
 بد ال فكاف اآلخر، عند ليس ما منيـ واحد كؿ وعند األمصار، في تفرقوا الصحابة

 أحاديث مف اآلخريف عند ما عمى االطبلع مف الشرعية المسائؿ مف مسألة في لمبت
 لو: » مسعود بف ا عبد قالو ما القبيؿ ىذا ومف ،وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ
( ىػٗٓٔت) الشعبي وحد ث. (3)«ألتيتو اإلبؿ تبمغو مني ا بكتاب أعمـ أحدا أعمـ
 إلى دونيا فيما يركب كاف فقد شيء، بغير أعطيناكيا: لو قاؿ ثـ بحديث رجبل

 . (4)المدينة
                                                           

 . ٕٗٔ/ٕ تدريب الراوي( ٔ)

 .ٖٗٔ/ٕ فتح المغيث( ٕ)

 .ٜ٘ الحديث طمب في والرحمة ،ٜٙ٘الكفاية ( ٖ)

محاسف و  ،ٔٗٔ الحديث طمب في والرحمة ،ٜٙ٘والكفاية  ،ٜٓٔ/ٔ الباري فتح بشرح البخاري( ٗ)
 .ٖٗٔ/ٕ فتح المغيثو  ،ٕٜ/ٔ جامع بياف العمـو  ،ٖٓٛاالصطبلح 
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 ضعيؼ، بسند يسمعو أو سند غير مف حديثا يسمع فقد: سمع مما التثبت -2
 .ضعفو مف يتأكد أو صحيح بسند يسمعو عمو الحديث مف ويتثبت يتأكد أف بفيح

 ثبلثة في مكة إلى الكوفة مف خرج أنو الشعبي عف ذكر ما القبيؿ ىذا ومف
 البصري الحسف ورحؿ. (0)ىناؾ الصحابة بعض عند يجدىا لعمو لو، ذكرت أحاديث

 حرؼ في( ىػٖٙت) األجدع بف مسروؽ ورحؿ. (2)مسألة في الكوفة إلى البصرة مف
 في لمعمـ أطمب كاف الناس مف أحدا عممت ما: الشعبي قاؿ حتى منو ليتثبت دواح
 .(3)مسروؽ مف األفاؽ مف أفؽ
 حسنا، أو ضعيفا الحديث يكوف فقد: لمحديث متابعة أو شاىد عن البحث -3

 الحسف إلى ويرتفع الضعيؼ فيتقوى ،(4)متابعة أو شاىدا رحمتو خبلؿ المحدث لو فيجد
 .صحيحا الحديث كاف إفْ  صحة ويزيده لغيره، الصحيح إلى الحسف ويرتفع لغيره،

 مع ؽيطر  بأقصر الحديث رواية: اإلسناد عمو ومعنى: اإلسناد عمو طمب -4
 غير أو السيو أو الخطأ احتماؿ أداء أو تحمؿ كؿ في أف  : ذلؾ وفائدة السند، اتصاؿ
 واألداء، السماع حاالت عدد زاد السند طاؿ وكمما األثبات، الثقات مف حتى ذلؾ
 والخطأ الخمؿ تطرؽ احتماؿ فيقؿ واألداء، السماع حاالت عدد قؿ السند قصر وكمما
 مشقات ذلؾ سبيؿ في وتجشموا اإلسناد، بعمو المحدثوف ُعني ولذلؾ لحديث،في ا
 العالي اإلسناد طمب: حنبؿ بف أحمد قاؿ واألوطاف، األىؿ عف والبعد والسفر الرحمة

                                                           

 .ٕٕٗالمحدث الفاصؿ ( ٔ)

 .ٜٙ٘الكفاية ( ٕ)

 . ٜٛٔالرحمة في طمب الحديث و  ،ٜٗ/ٔ جامع بياف العمـ( ٖ)

 يوافؽ أف: والمتابعة. بالمعنى تفرده يظف الذي الحديث يشابو آخر صحابي عف حديث: الشاىد( ٗ)
-ٜٖٗ النقد منيج. المعنى أو بالمفظ فوقو مف أو شيخو عف رواه ما عمى األوؿ الراوي آخر راوٍ 

ٖٜ٘ . 
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: قاؿ تشتيي؟ ما: فيو مات الذي مرضو في معيف بف ليحيى وقيؿ. (0)سمؼ عمف سنة
سناد خالي بيت  َقاؿَ ، و (3)ديف اإلسناد عمو طمب: حنبؿ بف أحمد وقاؿ. (2)عالي وا 

ْسَناِد، ُعُمو   َتْحِصيؿُ : َأَحُدُىَما: َأْمَرافِ  ِبالر ْحَمةِ  اْلَمْقُصودَ  َفِإف  : اْلَخِطيبُ  . الس َماعِ  َوِقَدـُ  اإْلِ
، َواْلُمَذاَكَرةُ  اْلُحف اِظ، ِلَقاءُ : َوالث اِني ـْ  ِفي َرْيبَ  اَل : السيوطي وقاؿ. (4)ِمْنُيـْ  َوااَلْسِتَفاَدةُ  َلُي
ْسَنادُ  ِعْنَدهُ  َمفْ  ِإَلى الر ْحَمةِ  َعَمى َوَحِديثا َقِديما اْلَحِديثِ  َأِئم ةِ  ات َفاؽِ   ىذا ومف. (5)اْلَعاِلي اإْلِ
 أىؿ مف وىما - واألسود عمقمة أف   مف ا رحمو حنبؿ بف أحمد اإلماـ ذكره ما القبيؿ
 فيسمعانو عمر إلى يخرجا حتى يقنعيما فبل عمر، عف الحديث يبمغيما كاف - الكوفة
 .(6)منو

 والحافظ الكاذب، مف الصادؽ لمعرفة وذلؾ: الحديث رواة أحوال عن البحث -5
 ومعرفة الحديث، درجة لمعرفة األسس أىـ مف ذلؾ أف شؾ وال الحفظ، سيء مف

 عنو السؤاؿ في ويتشددوف بمده، أىؿ الراوي عف يسألوف وكانوا المردود، مف المقبوؿ
 معيف بف يحيى اإلماـ فعمو ما ذلؾ أمثمة ومف (7)تزوجوه؟ أف أتريدوف: ليـ يقاؿ حتى
 بحضور ذلؾ وكاف وتيقظو، حفظو ليختبر الكوفي( دكيف بف الفضؿ) نعيـ أبي مع

 ال: يحيى فقاؿ ثقة، ألنو يختبره ال بأف أحمد اإلماـ نصحو وقد حنبؿ، بف أحمد اإلماـ
 عمى وجعؿ نعيـ، أبي حديث مف حديثا( ٖٓ) فييا فكتب ورقة فأخذ ذلؾ، مف لي بد
 عمى فجمس فخرج نعيـ، أبي إلى واجاؤ  ثـ حديثو، مف ليس حديثا منيا عشرة كؿ

                                                           

 .  ٓٙٔ/ٕ وتدريب الراوي ،ٕٚ٘مقدمة ابف الصبلح ( ٔ)

 . فاالسابق فالمصدرا( ٕ)

 .ٜٛالرحمة في طمب الحديث ( ٖ)

 .ٕٗٔ/ٕ تدريب الراوي( ٗ)

 . ٔٙٔ/ٕ تدريب الراوي( ٘)

 . ٖٗٔ/ٕ فتح المغيثو  ،ٓٙٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٕٔ٘مقدمة ابف الصبلح ( ٙ)

 . ٘٘ٔالكفاية ( ٚ)
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 ليس: نعيـ أبو فقاؿ عشر، الحادي قرأ ثـ عشرة، عميو فقرأ الورقة، يحيى فأخرج دكاف،
 الثاني، الحديث فقرأ ساكت، نعيـ وأبو الثاني، العشر قرأ ثـ عميو، اضرب حديثي، مف
 الثالث، الحديث وقرأ الثالث، العشر قرأ ثـ عميو، اضرب حديثي، مف ليس: فقاؿ

 أف مف فأورع - يده في أحمد وذراع - ىذا أما: فقاؿ يحيى عمى وأقبؿ عيناه، فانقمبت
 ودخؿ وقاـ بو، فرمى فرفسو رجمو فأخرج فاعؿ، يا فعمؾ مف ىذا ولكف ىذا، يعمؿ
 مف إلي أحب لرفستو وا: قاؿ ثبت؟ نوإ لؾ أقؿ ألـ: ليحيى أحمد فقاؿ داره،

 .(0)سفرتي

 ربما بأحاديث لممحدث تذكير ىذا وفي: وطرقو وعممو ورجالو الحديث مذاكرة -6
 كرةامذ كثرواأو  تزاوروا: قاؿ طالب أبي بف عمي إلى بسنده الحاكـ روى فقد نسييا، كاف

 فإف الحديث تذاكروا: مسعود بف ا عبد وقاؿ. الحديث يندرس تفعموا لـ فإف الحديث،
براىيـ الشعبي وكاف. (2)مذاكرتو حياتو ( صبيح بف مسمـ) الضحى وأبو النخعي وا 

: الحديث عمؿ عف كبلمو في الحاكـ وقاؿ. (3)الحديث فيتذاكروف المسجد في يجتمعوف
 ليظير والمعرفة الفيـ أىؿ مذاكرة مف أكثر عوف العمـ مف النوع ليذا وليس: الحديث

 الرحمة مف المقصود فإف: البغدادي الخطيب قاؿو . (4)الحديث عمة مف يخفى ما
 والمذاكرة الحفاظ، لقاء: والثاني. السماع وقدـ اإلسناد، عمو تحصيؿ: أحدىما: أمراف
 وذلؾ الحديث، يقوي قد واألسانيد الروايات تتبع فإف وىكذا. (5)منيـ واالستفادة ليـ،

                                                           

 المجروحيفو  ،ٕٚ٘/ٔ فتح المغيثو  ،ٕٗٚ/ٛتيذيب التيذيب و  ،ٕٛٓالرحمة في طمب الحديث ( ٔ)
ٔ/ٖٖ . 

 .ٔٗٔ ،ٓٙمعرفة عمـو الحديث ( ٕ)

 .ب ٓٓٔالتاريخ والعمؿ( ٖ)

 .ٜ٘معرفة عمـو الحديث ( ٗ)

 .ٕٗٔ/ٕ تدريب الراوي( ٘)
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 الحديث، بو يسقط خمؿ عف يسفر وقد - سابقا ذكرنا كما - جديدة أسانيد بظيور
 .الحديث صحة في قادحة خفية عمة بظيور وذلؾ صحيح، أنو يظف كاف بعدما

 السبيعي إسحاؽ أبي مف حديثا سمع الحجاج بف شعبة أف: ذلؾ أمثمة ومف  
 رجع ثـ المدينة إلى ثـ مكة إلى الحديث ىذا حقيقة معرفة أجؿ مف فرحؿ فيو، فشؾ
 .(0)الحديث ضعؼ كمو ذلؾ بعد واكتشؼ البصرة، إلى

 وجدنا حتى مثيؿ لو يسبؽ لـ بشكؿ العمماء بين وانتشارىا األحاديث شيوع -7
 .األحاديث مف ؼاآلال مئات بؿ ؼاآلال عشرات يحفظ الحديث أئمة بعض

 عيد في معروفا يكف لـ بشكؿ األحاديث طرؽ تكثير إلى الرحمة أدت كما  
 .طريؽ مائة عمى ينوؼ ما الواحد لمحديث نجد أف المألوؼ مف وأصبح  الصحابة

 األحياف مف كثير في إنيـ بؿ التمقي، عمى يقتصروف ال الراحموف كاف ولقد  
 ويأخذوف منيـ يسمعوف الحديث طبلب إلييـ ويجتمع الحديث، مجالس يتصدروف

 فعؿ وكما ،(2)الكوفة مف بغداد قدـ عندما السبيعي يونس بف إسرائيؿ فعؿ كما عنيـ،
 فحدثيـ بغداد قدـ الطفيؿ بف ا عبد بف وزياد ،(3)الكوفة قدـ عندما ىند أبي بف داود
 . (4)الكوفة إلى عاد ثـ بيا

 بين الفجوة تضييق: باليـ عمى تخطر لـ ربما التي الرحمة نتائج مف وكاف -8
 بوضوح ذلؾ ويظير األمصار، عموـ بيف امتزاجا الرحمة حققت فقد ،الحديث مدارس

 أف النادر ومف أماكف، عدة مف ورجاليا األحاديث أسانيد فأكثر الحديث، في كتب 
 ذلؾ أدى وقد الطرافة، سبيؿ عمى ذلؾ ويذكر واحدة، مدينة مف السند رجاؿ كؿ يكوف

                                                           

 . ٙٙ٘الكفاية و  ،ٖٖٔالمحدث الفاصؿ ( ٔ)

 .أ ٛٚالتاريخ والعمؿ( ٕ)

 .ب ٕٛ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٕٙٚ/ٙالطبقات الكبرى ( ٗ)
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 وذلؾ مثبل، الفقو في الشأف ىو كما المبلمح متميزة حديثية مدارس وجود عدـ إلى
 .(0)الحديث طمب في الرحمة منيا أسباب عدة إلى يرجع

 وأىـ ،وغيرىم والمدلسين الوضاعين مواجية في واألساليب الخبرة تبادل -9
 استعمؿ مف وأوؿ الكاذبيف، كذب لكشؼ األسانيد استعماؿ المجاؿ ىذا في شيء

 القطاف، سعيد بف يحيى يرى كما( ىػ٘ٓٔت) الشعبي عامر ىو عنو وفتش اإلسناد
: قاؿ حدثؾ؟ مف: الشعبي فقاؿ حديثا الشعبي عمى( ىػٔٙت) خثيـ بف الربيع قرأ فقد

 صمى ا رسوؿ صاحب أيوب أبو: فقاؿ حدثؾ؟ مف: لعمرو فقاؿ ميموف، بف عمرو
 عف فتش مف أوؿ وىذا(: ىػٜٛٔت) القطاف سعيد بف يحيى قاؿ وسمـ عميو ا

 .(2)اإلسناد

 بفضؿ وانتشرت شاعت أف -السند عف السؤاؿ طريقة- الطريقة ىذه لبثت وما
 إلى قدـ السند، ذكر يمتـز كاف - كوفي وىو - سميماف أبي بف حماد فيذا الرحمة،
 دعامة بف قتادة يتردد لـ فعندئذ اإلسناد، ذكر في طريقتو عمى بيا وحدثيـ البصرة

 .(3)أحاديثو أسانيد يذكر فأصبح الجديدة، الطريقة بيذه األخذ في السدوسي
 تبحث، جديدة مسائؿ عمى اطبلع الرحمة في أف وذلؾ :العممية فاقاآل اتساع -01
 كثير في آرائو تغير إلى ذلؾ يؤدي وقد معرفتيا، لو سبؽ مسائؿ في جديدة آراء أو
لى األحياف، مف  مع حدث ما ذلؾ عمى األدلة أقوى ومف وثباتيا، أخرى آراء رسوخ وا 

 عميو، اطمع قد يكف لـ ما عمى واطبلعو رحمتو نتيجة آرائو مف كثيرا غير فقد الشافعي
 .(4)جديد ومذىب قديـ مذىب لو أصبح وىكذا

                                                           

 .ٕٗٔبحوث في تأريخ السنة ( ٔ)

 .ٕٛٓالمحدث الفاصؿ ( ٕ)

 .ٙٙٔ المعرفة وتقدمة ،ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٚ الكبرى الطبقات( ٖ)

 .ٕٗالرحمة في طمب الحديث  ،ٙٚٗ خمدوف ابف مقدمة( ٗ)
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 بف يحيى الحافظ رحؿ فقد رفيعة، وغاية نبيؿ ىدؼ وىو :الحسنة القدوة -00
 أتـ أف وبعد منو، لمسماع أنس بف مالؾ اإلماـ إلى النيسابوري التميمي بكير بف يحيى
 فرج بف أحمد الحافظ وقاؿ. (0)شمائمو مف ألستفيد أقمت: وقاؿ مالؾ، عند بقي ذلؾ
 كانت لو مرتبة كؿ، مراتب ثبلث إلى صار قد النووي الديف محيي اإلماـ: شبيمياإل

 .(2)المنكر عف والنيي بالمعروؼ واألمر والزىد، العمـ،: الرحاؿ إليو لشدت لشخص

 

 :في طمب الحديث آداب الرحمة
 انتشارىا وكثرة بيا اىتماميـ لشدة وذلؾ الحديث، طمب في لمرحمة آدابا العمماء ذكر
 :شديد بإيجاز اآلداب ىذه أىـ ىنا نذكر ونحف العمـ، طبلب بيف
: النووي قاؿ ،األخرى البمداف عمماء إلى الرحمة عمى بمده عمماء مف السماع يقدـ أف  -1

 مف فرغ فإذا وغيره، ودينا، وشيرة، وعمما، إسنادا، بمده شيوخ أرجح مف بالسماع ويبدأ
 .(3)المبرزيف الحفاظ عادة عمى فميرحؿ ميماتيـ،

 فقد ذلؾ، في أساتذتيـ يستشيروف العمـ طبلب وكاف ،الرحمة أماكف اختيار حسف  -2
 بف أحمد إلى خرجا: قاؿ الحديث؟ كتبأف ي ترى مف عف: حنبؿ بف أحمد رجؿ سأؿ
 .(5)اإلسبلـ شيخ فإنو (4)يونس

 ضيع مف بموفؽ وليس: الصبلح ابف قاؿ: الشيوخ بكثرة ال العممية بالمادة ييتـ أف  -3
 ابف وقاؿ. (0)وصيتيا الكثرة اسـ لمجرد الشيوخ، مف االستكثار في وقتو مف شيئا
 .(2)الشيوخ بتكثير اعتنائو مف أولى المسموع بتكثير اعتناؤه ويكوف: حجر

                                                           

 .ٕٚالرحمة في طمب الحديث ( ٔ)

 .ٙٛٗٔ-ٓٚٗٔ تذكرة الحفاظ( ٕ)

 .ٖٖٔ/ٕ المغيث وفتح ،ٕٗٔ/ٕ تدريب الراوي( ٖ)

 (.ىػٕٕٚت) الكوفي يونس بف ا عبد بف أحمد ىو( ٗ)

 . ٜٔالرحمة في طمب الحديث و  ،ٗٚٔطبقات الحفاظ ( ٘)
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 .سبؽ فيما ذلؾ أىمية ذكرنا وقد ،(3)والمحققيف الحفاظ مع بالمذاكرة االعتناء  -4

خبلص تعالى، ا عند عمييا األجر واحتساب السفر، مشقات عمى الصبر  -5  النية وا 
 المتعة يجدوف بؿ السفر، مشقات عمى فقط يصبروف ال المحدثوف كاف ولقد ،تعالى 
 رحمتو في ينشد رجؿ فيذا إليو، ييدفوف ما بسمو إليمانيـ وذلؾ المشقات، ىذه في
 :يقوؿف

 سكػف عمى ألوي ال اليـ لجة في   طاوية (4)حيزـو عمى أىوي أقبمت

 نفػػػوالس واآلثار والعمـ الديف في   كميػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن إماـ أتيت حتى
 ػػػػفػػػػػػػػػػػييػػ ال ا بديف تغنى ومف   ػػػاػػػػػػػػػػػوزخرفيػػ الدنيا ال ا بو أبغي
 (5)والحسف الشعبي عف وبشر عوؼ    ػػػػػػاػػػحدثنػ قمت قد ما العيش لذة يا

 :آخر وقاؿ
 (6)اأْلََحاِديثُ  الدُّْنَيا ِفي اْلَمْرءِ  َوِزيَنةُ     ُمْجَتِيدا اْلِعْمـِ  َأْصؿَ  َأْطُمبُ  َرَحْمتُ 

 

 أصناف الراحمين:
 إليو، رحموا الذي المكاف في نشره بقصد أو وتمقيو، الحديث طمب بقصد رحموا الذيف  -1

 .ذلؾ إال ىدؼ ليـ وليس

                                                                                                                                                    

 .ٕٕ٘مقدمة ابف الصبلح ( ٔ)

 . ٙٗشرح نخبة الفكر ( ٕ)

 .ٖٓالرحمة في طمب الحديث ( ٖ)

 . الفرس: الحيزـو( ٗ)

 . ٕٗٔبحوث في تأريخ السنة و  ،ٕٕٚالمحدث الفاصؿ ( ٘)

 .ٜٙالرحمة في طمب الحديث ( ٙ)
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 مف القسـ ىذا أف شؾ وال الدائمة، اإلقامة بقصد أخرى إلى مدينة مف رحموا الذيف  -2
 نزلوا الذيف الصحابة أكثر القبيؿ ىذا ومف السنة، نشر في كبير أثر ليـ كاف المحدثيف
 .الدائمة اإلقامة بقصد وغيرىا الكوفة

 عمميـ بجانب ىؤالء كاف وقد قضاة، فييا عينوا ألنيـ ،المدف مف مدينة نزلوا الذيف  -3
 .وسماعو تمقيو وكذلؾ وتعميمو، الحديث نشر في نشاط ليـ الرسمي

 كاف وقد المدف، تمؾ عمى أمراء ُعي نوا ألنيـ أخرى إلى مدينة مف رحموا الذيف  -4
 .النبوي الحديث في نشاط النوع ىذا مف لممحدثيف

 الدوؿ اعتداءات مف وحمايتيا فييا لممرابطة اإلسبلمية الثغور إلى رحموا الذيف  -5
 العمـ، وطبلب العمماء،: منيـ الفئات مختمؼ مف الثغور في الناس كاف وقد جاورة،الم

 قسـ وكاف ذلؾ، وغير الفبلحوف، ومنيـ الحرفيوف، ومنيـ الرسميوف، الجنود ومنيـ
 ابتغاء فييا لممرابطة إلييا جاءوا إنما األصمييف، المدينة أصحاب غير مف منيـ كبير
 السنة نشر في كبير أثر الثغور إلى رحموا الذيف لممحدثيف كاف وقد ، ا مف األجر
 .المناطؽ تمؾ في النبوية

 ما أخرى إلى مدينة مف رحمتو سبب إلى شخص كؿ ذكر عند اإلشارة وسأحاوؿ
 .ذلؾ أمكنني

 :فرئيسي قسميف إلى الراحميف رتبت وقد
 .غيرىا إلى الكوفة مف الراحموف: األوؿ القسـ
 .الكوفة إلى المدف سائر مف الراحموف: الثاني القسـ

 رحموا التي المدف بحسب كثيرة أقساـ إلى القسميف ىذيف مف قسـ كؿ وقسمت
 .الحروؼ حسب المدف ىذه مرتبا إلييا، أو منيا

 بعض عند أشير أنني كما. الحروؼ عمى األقساـ ىذه ضمف الراحميف ورتبت
 .ذلؾ وسعني ما إلييا، رجعت التي المراجع في وجدتيا التي الفوائد بعض إلى األسماء
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 جدا، قميمة الكوفة إلى منيا الرحمة كانت والمناطؽ المدف بعض توجد أنو كما
 إلى الكوفة مف الرحمة" عنواف تحت فجمعتيا كثيرة، بمداف وىي إلييا الكوفة مف وكذلؾ
 ".الكوفة إلى متفرقة بداف مف الرحمة" و" متفرقة بداف

 في يرحؿ لـ محدثا نجد أف يندر أنو مف ذكرتو أف سبؽ ما أؤكد الختاـ وفي
 بو المقصود وليس ذلؾ، عمى أمثمة كونو يعدو ال سأذكره ما وأف الحديث، طمب
لييا الكوفة مف رحموا الذيف حصر  مف الرجاؿ كتب كؿ مراجعة إلى يحتاج ذلؾ ألف ،وا 
 مستقؿ، ضخـ كتاب إلى ذلؾ ويحتاج ترجمة، وترجمة اسما اسما آخرىا إلى أوليا
 .ذلؾ مجاؿ البحث ىذا وليس
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 المبحث األول: الراحمون من الكوفة
 مرتبيف بحسب حروؼ المعجـ عمى أسماء المدف التي رحموا إلييا:

 :(0)أصبيان إلى الكوفة من الراحمون
 .(2)بيا وحدث أصبياف قدـ: العنبسي أبي بف حجر  -1
 .(3)أصبياف قاضي: حفص بف الحسيف  -2

 .(4)بيا وحد ث أصبياف قدـ: سميماف أبي بف حماد  -3

 .(5)الكوفة إلى عاد ثـ مدة بيا وأقاـ أصبياف دخؿ: جبير بف سعيد  -4

 .(6)المأموف قبؿ مف أصبياف قضاء عمى أكره: الكوفي خالد بف ا عبد  -5

 .(7)أصبياف نزؿ: األزدي ا عبد بف النضر  -6

 لمقضاء إلييا رحموا بؿ الحديث، لطمب أصبياف إلى رحؿ مف أجد مـف وىكذا
 كاف بؿ الكوفة، في الحديث مدرسة في ممحوظ أثر ألصبياف يكف فمـ بيا، والتحديث
 .إلييا ودراية رواية الحديث نقؿ في كبير أثر لمكوفة

 
 

                                                           

 . ٕٙٓ/ٔ معجـ البمداف. فارس ببلد في إقميـ: أصبياف( ٔ)

 . ٕٙٛ/ٔ أصبياف تاريخ( ٕ)

 .ٖٕٓ/ٔ الكاشؼ( ٖ)

 . ٕٛٛ/ٔ أصبياف تاريخ( ٗ)

 .ٕٖٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٜٗ/ٕ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٕٖٓ/ٕ تقريب التيذيب( ٚ)
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 :(0)األىواز إلى الكوفة من الراحمون
 .(2)األىواز قاضي: سوار بف أشعث  -1
 .(3)األىواز قاضي: عمراف أبي بف صدقة  -2

 .(4)وتوفي بيا األىواز قاضي: سحاؽإ بف موسى  -3
 كانت كما األىواز، إلى الحديث إيصاؿ حمقات مف حمقة الكوفة كانت وىكذا

 .أصبياف إلى بالنسبة
 

 :البصرة إلى الكوفة من الراحمون
 .(5)البصرة نزيؿ(: موسى أبو) موسى بف إسرائيؿ  -1
 .(6)الحديث طمب في إلييا رحؿ: غياث بف حفص  -2

 سممة بف وحماد الدستوائي ىشاـ منو وسمع البصرة قدـ: سميماف أبي بف حماد  -3
 .(7)اإلسناد البصرة أىؿ تعمـ ومنو وغيرىما،

 .(8)بالبصرة مات: العنبري اليذيؿ بف زفر  -4

                                                           

معجـ . الفرس عمييا يسيطر كاف وفارس، البصرة بيف وىي خوزستاف، أيضا وتسمى: األىواز( ٔ)
 .ٕٗٛ/ٔ البمداف

 . ٜٚ/ٔ تقريب التيذيب( ٕ)

 .ٖٙٙ/ٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٜٕٔ طبقات الحفاظ ( ٗ)

 .أ ٔٚالتاريخ والعمؿ و  ،ٗٙ/ٔ تقريب التيذيب( ٘)

 .ٖٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٙ)

 . ٙٙٔ المعرفة وتقدمة ،ٖٕٔ، ٖٕٓ/ٚ ،ٖٕٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٚ)

 .ٕٓٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٛ)
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 البصرة ودخؿ األشعث، ابف ثورة في اشتراكو بعد الحجاج مف ىرب: الثوري سفياف  -5
 الناس يعمـ فمـ بيا، وتوفي فيحدثيـ، الحديث طبلب إليو يجتمع وكاف مستخٍؼ، وىو
 .(0)جنازتو وخروج وفاتو بعد إال البصرةب كاف أنو

 .(2)الحديث طمب في البصرة إلى رحؿ: شريؾ أبي بف ا عبد بف شريؾ  -6

 .(3)البصرة عمى قاضيا كاف: أذينة بف الرحمف عبد  -7

 .(4)بالبصرة أقاـ: أبجر بف الممؾ عبد بف الرحمف عبد  -8

 .(5)البصرة نزؿ(: النيدي عثماف أبو) مؿ بف الرحمف عبد  -9

 .(6)البصرة نزؿ: الخطاب بف العزيز عبد -11

 عمف فكتب في طمب الحديث البصرة إلى رحؿ: شيبة أبي بف محمد بف ا عبد -11
 . (7)الكوفة إلى عاد ثـ مشيختيا، مف أدرؾ

 .(8)البصرة نزيؿ(: الجوني عمراف أبو) حبيب بف الممؾ عبد -12

 قد وكاف عمره آخر في وذلؾ بيا، وحدث البصرة، قدـ: الثقفي السائب بف عطاء -13
 ابف عنو رواه ما وخاصة كثيرة، تخاليط عنو البصرييف حديث ففي ولذلؾ اختمط،
 .(9)يتغير أف قبؿ زيد بف حماد منو وسمع فضيؿ،

                                                           

 . ٕٚ٘/ٙ الكبرى الطبقاتو  ،ٖٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٔ)

 .ٖٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٕ)

 . ٕٚٗ/ٔ تقريب التيذيب( ٖ)

 .ٕٕٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٗ)

 . ٕٚٚ/ٙتيذيب التيذيب ( ٘)

 .ٜٚٔ/ٕ الكاشؼو  ،ٛٓ٘/ٔ تقريب التيذيب( ٙ)

 .ٕٛٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٚ)

 .ٕٗ٘ٓ/ٗ مسمـ صحيح( ٛ)

 .ٕ٘ٙ/ٕ الكاشؼو  ،ٕٗٓ/ٚتيذيب التيذيب ( ٜ)
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 كتبو ما عميو وعرض سممة بف حماد عف فكتب البصرة إلى ذىب: عفاؼ أو عفاف -14
 .(0)عنو

 .(2)البصرة نزؿ: السبخي فرقد -15

 .(3)البصرة نزؿ: العبلء بف الفضؿ -16

 .(4)البصرة نزؿ: قاوند بف كثير -17

 .(5)البصرة نزؿ: سعيد بف ىاشـ -18

 أف فيبمغني )الكوفة والبصرة( المصريف بأحد أكوف كنت: قاؿ: بشير بف ىشيـ -19
 .(6)وأرجع أسمعو حتى فيو فأرحؿ حديثا، اآلخر بالمصر

 .(7)الحديث طمب في البصرة إلى رحؿ: الجراح بف وكيع -21

 .(8)عياش أبي بف أباف عف بمغو واحد لحديث البصرة إلى رحؿ: الكوفي معشر أبو -21

 .(8)عياش

 فوجده عروبة، أبي بف سعيد مف فسمع البصرة دخؿ(: دكيف بف الفضؿ) نعيـ أبو -22
 . (9)البصرة في مستخؼ وىو الثوري مف وسمع عنو، يحدث فمـ حفظو، تغير قد

                                                           

 .ب ٗٚالتاريخ والعمؿ ( ٔ)

 . بٕٓٔالمصدر السابؽ ( ٕ)

 .ٕٔٔ/ٕ تقريب التيذيب( ٖ)

 . ٖٖٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٖٗٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٘)

 . ٘٘ٔالرحمة في طمب الحديث ( ٙ)

 .ٕٚٔالكفاية ( ٚ)

 .ٛٗٔالرحمة في طمب الحديث ( ٛ)

 .ٕٚٔالكفاية ( ٜ)
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 الحديث، لطمب البصرة إلى الكوفة مف الرحمة نشاط مدى نبلحظ وىكذا
 راسخة حديثية مدرسة والبصرة الكوفة مف كؿ في كاف فقد أيضا، فييا ولمتحديث
 وتأثرت باألخرى منيما كؿ وأثرت جدا، واسعا بينيما العممي التبادؿ وكاف ،األركاف
 .بعضيما مف قربيما ذلؾ في ساىـ وقد بيا،

 

 :بغداد إلى الكوفة من الراحمون
 .(0)بيا وحدث ةمد بغداد نزؿ: الفضؿ بف شريؾ بف إبراىيـ  -1
 .(2)بيا وحدث بغداد قدـ: اليامي بديؿ بف أحمد  -2

 .(3)بيا وحدث بغداد قدـ(: حريث بف عمرو مولى) بشير بف أحمد  -3

 .(4)بيا وحدث بغداد قدـ: سفياف بف حماد بف أحمد  -4

 .(5)ببغداد سمع: العجمي صالح بف ا عبد بف أحمد  -5

 .(6)بيا وحدث بغداد قدـ: األزدي حكيـ بف عثماف بف أحمد  -6

 عمره آخر في وقدميا بيا، وسمع بغداد قدـ(: عقدة ابف) سعيد بف محمد بف أحمد  -7
 .(7)بيا فحدث

 .(8)بيا وحدث بغداد قدـ: الطريقي الفيدي محمد بف ىاشـ بف أحمد  -8

                                                           

 .ٕٓٔ/ٙ تاريخ بغداد( ٔ)

 .ٜٗ/ٗ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٙٗ/ٗ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٕٗٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٕٗٔ/ٗ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٜٕٙ/ٗ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٗٔ/٘ السابؽ المصدر( ٚ)

 .ٜٜٔ/٘ السابؽ المصدر( ٛ)



 

 
 

-384- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(0)بيا وحدث بغداد قدـ: كردي بف يزيد بف أحمد  -9

 .(2)بيا وحدث بغداد قدـ: القرشي محمد بف أسباط  -11

 .(3)بيا وحدث بغداد سكف: البزاز إبراىيـ بف ا عبد بف إسحاؽ -11

 .(4)بيا وحدث بغداد قضاء ولي: البجمي عمرو بف أسد -12

 .(5)بيا وحدث بغداد قدـ: نجيح بف زيد بف أسيد -13

 .(6)عنو وكتبوا بغداد قدـ: السبيعي إسحاؽ أبي بف يونس بف إسرائيؿ -14

 .(7)بيا وحدث بغداد قدـ: الغنوي أباف بف إسماعيؿ -15

 .(8)بغداد نزيؿ: األسدي سالـ بف إسماعيؿ -16

 .(9)بيا وحدث بغداد قدـ: العبدي سميماف بف إسماعيؿ -17

 .(01)بيا وحدث بغداد نزؿ: اليمداني سعيد بف مجالد بف إسماعيؿ -18

 .(00)بيا وحدث بغداد نزؿ: المخمي خمؼ بف الييثـ بف بدر -19

 .(0)بيا وحدث بغداد نزؿ: خنيس بف بشر -21

                                                           

 .ٕٕٛ/٘ السابؽ المصدر( ٔ)

 .٘ٗ/ٚ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٖٛٛ/ٙ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٙٔ/ٚ تاريخ بغداد( ٗ)

 .ٚٗ/ٚ السابؽ المصدر( ٘)

 .أ ٛٚالتاريخ والعمؿ ( ٙ)

 .ٕٓٗ/ٙ تاريخ بغداد( ٚ)

 .ٓٚ/ٔ تقريب التيذيب( ٛ)

 . ٕٖٗ/ٙ تاريخ بغداد( ٜ)

 . ٕ٘ٗ/ٙ تاريخ بغدادو  ،ٖٚ/ٔ تقريب التيذيب( ٓٔ)

 .ٚٓٔ/ٚ تاريخ بغداد( ٔٔ)
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 .(2)بيا وحدث بغداد قدـ: البجمي سالـ بف بشر -21

 .(3)بيا وحدث بغداد سكف: خداش بف بكر -22

 .(4)بغداد سكف: خنيس بف بكر -23

 .(5)بيا وحدث بغداد قدـ: المحاربي سميماف بف تميد -24

 .(6)بيا وحدث بغداد قدـ: جميع بف ا عبد بف الوليد بف ثابت -25

 .(7)بيا وحدث بغداد ورد: الحماني جابر بف نوح بف جابر -26

 جعفر أبي مف بأمر القبض عميو ألقي أف بعد الكوفة قدـ: األحمر زياد بف جعفر -27
 .(8)سراحو أطمؽ ثـ فترة ببغداد وسجف الرافضة، رأي يرى إنو: قيؿ ألنو ،المنصور

 يراه أف أحب الميدي ألف ،الميدي مف بطمب بغداد قدـ: العنزي عمي بف حباف -28
 .(9)مندؿ أخاه ويرى

 .(01)مخططييا مف كاف إنو: ويقاؿ بغداد بناء حضر: النخعي ةأرطأ بف حجاج -29

 .(00)بيا وحدث بغداد قدـ: الكرماني إبراىيـ بف حساف -31

                                                                                                                                                    

 . ٛٛ/ٚ السابؽ المصدر( ٔ)

 . ٗ٘/ٚ السابؽ المصدر( ٕ)

 . ٕٜ/ٚ السابؽ المصدر( ٖ)

 . ٘ٓٔ/ٔ تقريب التيذيب( ٗ)

 .ٖٙٔ/ٚ تاريخ بغداد( ٘)

 .ٕٗٔ/ٚ تاريخ بغدادو  ،ٜٗ المنفعة تعجيؿ( ٙ)

 .ٖٕٚ/ٚ تاريخ بغداد( ٚ)

 .٘ٔ/ٚ السابؽ المصدر( ٛ)

 .ٕ٘٘/ٛ السابؽ المصدر( ٜ)

 . ٖٕٓ/ٛ السابؽ المصدر( ٓٔ)

 .ٕٓٙ/ٛ السابؽ المصدر( ٔٔ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)بيا وحدث بغداد قدـ: يميمالت محمد بف الحسيف بف الحسف -31

 .(2)الكوفة إلى عاد ثـ بيا، وحدث بغداد قدـ: الضبي حماد بف الحسف -32

 .(3)لممنصور بغداد قاضي كاف: المضرب بف عمارة بف الحسف -33

 .(4)بغداد قدـ: سالـ بف عياش بف الحسف -34

 .(5)بيا وحدث بغداد قدـ: البجمي بشر بف محمد بف الحسف -35

 .(6)بيا وحدث بغداد قدـ: ميالعرز  سعداف بف محمد بف الحسف -36

 .(7)بيا وحدث بغداد سكف: األصـ يزيد بف الحسف -37

 .(8)بيا وحدث بغداد قدـ: الربيع بف حميد بف الحسيف -38

 .(9)بيا وحدث بغداد سكف: العجمي األسود بف عمي بف الحسيف -39

 .(01)بغداد قدـ: الفرات بف عمر بف حصيف -41

 .(00)بيا وحدث بغداد قدـ: النخعي ا عبد بف حفص -41

 .(0)الكوفة إلى عاد ثـ بيا، وحدث بغداد قضاء ولي: النخعي غياث بف حفص -42

                                                           

 .ٜٕٛ/ٚ السابؽ المصدر( ٔ)

 . ٕٕٓ/ٔ الكاشؼ( ٕ)

 .ٖ٘ٗ/ٚ تاريخ بغدادو  ،ٕٕ٘/ٔ الكاشؼ( ٖ)

 . ٖٓ٘/ٚ تاريخ بغداد( ٗ)

 .ٛٔٗ/ٚ السابؽ المصدر( ٘)

 . ٛٔٗ/ٚ تاريخ بغداد( ٙ)

 . ٓ٘ٗ/ٚ السابؽ المصدر( ٚ)

 . ٖٛ/ٛ السابؽ المصدر( ٛ)

 .ٛٙ/ٛ تاريخ بغدادو  ،ٚٚٔ/ٔ تقريب التيذيب( ٜ)

 . ٖٕٙ/ٛ تاريخ بغداد( ٓٔ)

 . ٕ٘ٓ/ٛ السابؽ المصدر( ٔٔ)



 

 
 

-387- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(2)بيا وحدث بغداد سكف: مرواف بف الحكـ -43

 .(3)بيا وحدث بغداد سكف: الفزاري ا عبد بف محمد بف حماد -44

 .(4)بيا وحدث بغداد سكف: األزدي الوليد بف حماد -45

 .(5)بيا وحدث بغداد قدـ: ا عبد بف محمد بف عمرو بف خالد -46

 .(6)بيا وحدث بغداد قدـ: األشعري نافع بف خالد -47

 .(7)بغداد نزؿ: صاعد بف خميفة بف خالد -48

 .(8)الكوفة إلى عاد ثـ بغداد قدـ: الطائي نصير بف داود -49

 .(9)بيا وحدث بغداد نزؿ: الفزاري عميمة بف الركيف بف الربيع -51

 .(01)ببغداد حدث: الحبطي حكيـ بف زكريا -51

 .(00)بيا وتوفي بغداد نزؿ: عدي بف زكريا -52

 .(02)بيا وحدث بغداد قدـ: الطائي عمر بف يحيى بف زكريا -53

                                                                                                                                                    

 .ٛٛٔ/ٛ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٕٕٙ/ٛ السابؽ المصدر( ٕ)

 . ٘٘ٔ/ٛ السابؽ المصدر( ٖ)

 . ٖ٘ٔ/ٛ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٜٜٕ/ٛ السابؽ المصدر( ٘)

 . ٜٕٛ/ٛ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٕ٘٘/ٔ تقريب التيذيب( ٚ)

 . ٖٚٗ/ٛ تاريخ بغداد( ٛ)

 .ٚٔٗ/ٛ تاريخ بغدادو  ،ٙٛ المنفعة تعجيؿ( ٜ)

 .ٔ٘ٗ/ٛ تاريخ بغداد( ٓٔ)

 .ٕٔٙ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٖٕٖ/ٔ الكاشؼو  ،ٕٗٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔٔ)

 .ٙ٘ٗ/ٛ تاريخ بغداد( ٕٔ)



 

 
 

-388- 
 

 الكوفة مدرسة

 .(0)بيا وحدث بغداد قدـ: الطفيؿ بف ا عبد بف زياد -54

 .(2)بيا وحدث بغداد قدـ: الرياف بف الحباب بف زيد -55

 .(3)بغداد ورد: الشيباني سناف بف سعيد -56

 .(4)بيا وحدث بغداد قدـ: الجرمي سعيد بف محمد بف سعيد -57

 .(5)بيا وتوفي بيا وحدث بغداد نزؿ: الوراؽ محمد بف سعيد -58

 .(6)بيا وحدث بغداد قدـ: السوائي جنادة بف سمـ -59

 .(7)أقاـ بيا إلى أف ماتف بغداد قدـ: األحمر الجعفي صالح بف سممة -61

 قد كاف الذي شعبة مف فييا وسمع بغداد قدـ(: األحمر خالد أبو) حياف بف سميماف -61
 .(8)البصرة مف بغداد إلى قدـ

 .(9)بيا وحدث بغداد قدـ: النيدي الربيع بف سميماف -62

 .(01)بيا وحدث بغداد سكف: النخعي ا عبد بف عمرو بف سميماف -63

 .(00)بيا وحدث بغداد قدـ: اليمداني مصعب بف سوار -64

                                                           

 . ٙٚٗ/ٛ تاريخ بغدادو  ،ٕٙٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 . ٕٗٗ/ٛ تاريخ بغداد( ٕ)

 . ٘ٙ/ٜ السابؽ المصدر( ٖ)

 . ٚٛ/ٜ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٔٚ/ٜ تاريخ بغدادو  ،ٕٛٚ/ٙ الكبرى الطبقاتو  ،ٖٔٚ/ٔ الكاشؼو  ،ٖٗٓ/ٔ تقريب التيذيب (٘)

 .ٚٗٔ/ٜ تاريخ بغداد( ٙ)

 . ٖٓٔ/ٜ السابؽ المصدر( ٚ)

 .ٕٕ/ٜتاريخ بغداد( ٛ)

 .ٗ٘/ٜ السابؽ المصدر( ٜ)

 .٘ٔ/ٜ السابؽ المصدر( ٓٔ)

 .ٕٛٓ/ٜ السابؽ المصدر( ٔٔ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)بغداد نزيؿ: الكوفي محمد بف سيؼ -65

 .(2)بيا وحدث مرات بغداد قدـ: النخعي ا عبد بف شريؾ -66

 .(3)بيا وتوفي بغداد قدـ: الرحمف عبد بف شيباف -67

 .(4)بيا وحدث بغداد قدـ: الزبيدي القاسـ بف عبثر -68

 .(5)بغداد نزؿ: المسعودي عتبة بف ا عبد بف الرحمف عبد -69

 .(6)بيا وحدث بغداد قدـ: مغوؿ بف مالؾ بف الرحمف عبد -71

 .(7)بيا وحدث بغداد قدـ: مسير بف الرحمف عبد -71

 .(8)بغداد نزؿ: القرشي أباف بف العزيز عبد -72

 قضاء ليوليو الرشيد مف بطمب بغداد قدـ: األودي يزيد بف إدريس بف ا عبد -73
 .(9)توفي حتى بيا فأقاـ الكوفة إلى وعاد فامتنع الكوفة

 .(01)بيا وحدث بغداد نزؿ: سناف بف ا عبد -74

 .(00)بيا وحدث بغداد نزؿ: العجمي مسمـ بف صالح بف ا عبد -75

                                                           

 .ٖٗٗ/ٔ تقريب التيذيب( ٔ)

 .ٜٕٚ/ٜ تاريخ بغداد( ٕ)

 .ٕٕٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)

 .ٖٔٔ/ٕٔ تاريخ بغداد( ٗ)

 .ٚٛٗ/ٔ تقريب التيذيب( ٘)

 .ٖٕ٘/ٓٔ تاريخ بغداد( ٙ)

 .ٖٕٛ/ٓٔ السابؽ المصدر( ٚ)

 .ٕٕٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٛ)

 . ٙٔٗ/ٜ تاريخ بغداد( ٜ)

 .ٜٙٗ/ٜ السابؽ المصدر( ٓٔ)

 . ٚٚٗ/ٜ السابؽ المصدر( ٔٔ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)بغداد نزيؿ: عقيؿ بف ا عبد -76

 .(2)بيا وتوفي بغداد قدـ: األشجعي الرحمف عبيد بف ا عبيد -77

 .(3)بيا وحدث بغداد نزؿ: شيبة أبي بف عثماف -78

 .(4)قضاءىا ولي وكاف بغداد نزؿ: العبسي ظبياف بف عمي -79

 .(5)بغداد نزيؿ: عيسى بف عمي -81

 .(6)بيا وحدث بغداد قدـ: البريد بف ىاشـ بف عمي -81

 .(7)بغداد نزيؿ: اليمداني مجالد بف إسماعيؿ بف عمر -82

 ومات بيا، وحدث بغداد سكف(: األبار حفص أبو) قيس بف الرحمف عبد بف عمر -83
 .(8)بيا

 .(9)بيا وتوفي بغداد قدـ: المبلئي قيس بف عمرو -84

 .(01)بيا وحدث بغداد نزؿ: القرشي سبلـ بف عوف -85

 .(00)الميدي أياـ بغداد قضاء ولي: عتبة بف عوف بف ا عبد بف عوف -86

                                                           

 .ٖٗٗ/ٔ تقريب التيذيب( ٔ)

 .ٖٕٓ/ٕ الكاشؼ( ٕ)

 .ٕٗٛ/ٔٔ تاريخ بغداد( ٖ)

 .ٕٛٛ/ٕ الكاشؼو  ،ٜٖ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٕٓٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٗ)

 .ٕٗ/ٕ تقريب التيذيب( ٘)

 .ٙٔٔ/ٕٔ تاريخ بغداد( ٙ)

 .ٕ٘/ٕ تقريب التيذيب( ٚ)

 .ٜٔٔ/ٔٔ تاريخ بغداد( ٛ)

 .ٖٙٔ/ٕٔ تاريخ بغداد( ٜ)

 . ٖٜٕ/ٕٔ تاريخ بغداد( ٓٔ)

 .ٕٜٕ/ٕٔ السابؽ المصدر( ٔٔ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)بيا وحدث بغداد قدـ: السبيعي إسحاؽ أبي بف يونس بف عيسى -87

 .(2)بيا ومات بغداد، نزيؿ: األسدي تماـ بف قراف -88

 .(3)ببغداد أقاـ: شياب بف كثير -89

 .(4)بغداد نزيؿ: الثوري سعيد بف مبارؾ -91

 .(5)بغداد نزؿ: العبلف جعفر بف محمد -91

 .(6)بيا وتوفي بغداد قدـ: الكبلبي ربيعة بف محمد -92

 .(7)بغداد نزؿ: البزاز سابؽ بف محمد -93

 .(8)الكوفة فنزؿ عاد ثـ بغداد نزؿ: السماؾ بف صبيح بف محمد -94

 .(9)بغداد قدـ: الزبير بف ا عبد بف محمد -95

 .(01)بيا وحدث بغداد ورد(: كناسة ابف) األعمى عبد بف ا عبد بف محمد -96

 وتوفي الكوفة إلى عاد ثـ دىرا ببغداد أقاـ: الطنافسي أمية أبي بف عبيد بف محمد -97
 .(00)بيا

                                                           

 . ٖ٘ٔ/ٔٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٕٗٔ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٕٛٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)

 .ٕٓٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)

 .ٕٕٚ/ٕ تقريب التيذيب( ٗ)

 .ٔ٘ٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٕٛٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٙ)

 . ٖٙٔ/ٕ تقريب التيذيبو  ،٘ٗ/ٖ الكاشؼ( ٚ)

 .ٕٔٗ المنفعة تعجيؿ( ٛ)

 .ٕٓٗ/٘ تاريخ بغداد( ٜ)

 . ٗٓٗ/٘ السابؽ المصدر( ٓٔ)

 . أ٘ٚ والعمؿالتاريخ ( ٔٔ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)بيا وحدث بغداد سكف: شيبة أبي بف عثماف بف محمد -98

 . (2)بيا وحدث بغداد قدـ: العجمي كرامة بف عثماف بف محمد -99

 .(3)بيا وحدث بغداد قدـ: التميمي الفرات بف محمد -111

 .(4)بيا وحدث بغداد سكف: القرشي كثير بف محمد -111

 .(5)بيا وحدث بغداد نزؿ: الصائغ الثقفي مجيب بف محمد -112

 .(6)بيا وحدث بغداد قضاء ولي: الرفاعي محمد بف يزيد بف محمد -113

 .(7)بغداد نزيؿ: الطائي ممحاف بف ؿعِ مَ شْ مِ  -114

 .(8)بيا واستقر بيا، وحدث بغداد قدـ: التميمي سبلـ بف مصعب -115

 .(9)بغداد نزيؿ: الميمب بف عمرو بف معاوية -116

 .(01)بيا وحدث بغداد سكف: راشد بف معبد -117

 .(00)بيا وحدث بغداد سكف: القرشي عمير بف موسى -118

                                                           

 .ٕٗ/ٖ تاريخ بغداد( ٔ)

 . ٓٗ/ٖ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٖٙٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٜٔٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٜٕٚ/ٖ تاريخ بغدادو  ،ٕٗٓ/ٕ تقريب التيذيب( ٘)

 .ٖ٘ٚ/ٖ تاريخ بغدادو  ،ٜٓٔ/ٖ الكاشؼ( ٙ)

 . ٕٓ٘/ٕ تقريب التيذيب( ٚ)

 . ٛٓٔ/ٖٔ تاريخ بغدادو  ،ٕٔ٘/ٕ تقريب التيذيب( ٛ)

 .  ٕٓٙ/ٕ تقريب التيذيب( ٜ)

 .ٕٕٙ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٕٙٗ/ٖٔ تاريخ بغداد( ٓٔ)

 .ٖٓ/ٖٔ تاريخ بغداد( ٔٔ)
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 الكوفة مدرسة

 توفي حتى بيا فأقاـ بغداد إلى المنصور نقمو(: حنيفة أبو) ثابت بف النعماف -119
 .(0)ا رحمو

 .(2)ببغداد القضاء ولي: دراج بف نوح -111

 .(3)بيا وحدث مرات عدة بغداد قدـ: الرؤاسي الجراح بف وكيع -111

 .(4)بغداد نزيؿ: ونيكسال شجاع بف الوليد -112

 .(5)بغداد نزؿ: الكرماني( نسر) بكير أبي بف يحيى -113

 .(6)بغداد نزؿ: األسدي ا عبد بف زياد بف يحيى -114

 .(7)بيا وتوفي بغداد نزؿ: أباف بف سعيد بف يحيى -115

 .(8)بيا وحدث بغداد قدـ: الحماني الحميد عبد بف يحيى -116

 .(9)بيا وحدث بغداد قدـ: العيزار أبي بف عقبة بف يحيى -117

 .(01)ببغداد كاف: جعدية بف عياض بف يزيد -118

 .(00)ببغداد القضاة قاضي(: يوسؼ أبو) إبراىيـ بف يعقوب -119

                                                           

 .ٕٖٗ/ٖٔ تاريخ بغداد( ٔ)

 .ٖ٘ٔ/ٖٔ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٚٙٗ/ٖٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 . ٖٖٖ/ٕ تقريب التيذيب( ٗ)

 .ٖٖٗ/ٕ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٖٛٗ/ٕ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٕٚٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٚ)

 .ٚٙٔ/ٗٔ تاريخ بغداد( ٛ)

 .ٕٔٔ/ٗٔ السابؽ المصدر( ٜ)

 .ب ٔ٘ التاريخ والعمؿ( ٓٔ)

 . ٕٕٗ/ٗٔ تاريخ بغداد( ٔٔ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)بيا وحدث بغداد سكف: القطاف راشد بف موسى بف يوسؼ -121

 الدائمة، لئلقامة نزلوىا والذيف بغداد، إلى رحموا الذيف كثرة مضى مما ويبلحظ
 ثـ الكوفة تقمص أسباب مف سببا ذلؾ وكاف الخبلفة، عاصمة كانت ألنيا وذلؾ

 ،اإلطالة خشية بغداد إلى الكوفة مف رحموا الذيف كؿ أذكر لـ بأنني عمما خرابيا،
 .لذلؾ مرجع خير فيو بغداد بتاريخ فعميو المزيد أراد ومف يحصوف، يكادوف ال ألنيـ

 نزليا فقد عمميا، بغداد بناء في ساىمت التي المدف أىـ مف الكوفة كانت وقد
 ودراية لمحديث رواية مف الكوفة في ما معيـ ونقموا بيا، واستقروا المحدثيف مف كثير
 .بو

 

 :(2)الجزيرة إلى الكوفة من الراحمون
 .(3)بيا ومات الجزيرة نزؿ: حديج بف معاوية بف زىير  -1
 .(5)الرىا نزؿ: (4)أنيسة أبي بف زيد  -2

 .(6)الجزيرة نزؿ: الرؤاسي مطرؼ بف الرحيـ عبد  -3

 .(8)الرقة قاضي: (7)اليبللي وال الخثعمي ىو وليس بشر بف ا عبد  -4

                                                           

 .ٖٗٓ/ٗٔ تاريخ بغدادو  ،ٖٖٛ/ٕ تقريب التيذيب( ٔ)

 والّرىا، حّراف،: منيا كثيرة مدف بيا مشاـ،ل مجاورة والفرات دجمة بيف التي المنطقة ىي: الجزيرة( ٕ)
 . ٖٗٔ/ٕ معجـ البمداف. والّرّقة

 .ٕ٘ٙ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٕٖٚ/ٔ الكاشؼو  ،ٕٕٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)

 .ٕٕٚ/ٔ تقريب التيذيب( ٗ)

 .  ٙٓٔ/ٖ معجـ البمداف. والشاـ الموصؿ بيف بالجزيرة مدينة: الرىا( ٘)

 .ٗٓ٘/ٔ تقريب التيذيب( ٙ)

 .ٗٓٗ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٖٕٚمعرفة عمـو الحديث و  أ، ٜٙ التاريخ والعمؿ( ٚ)

 .ٜ٘/ٖ معجـ البمداف. الجزيرة ببلد مف وىي الفرات، عمى مشيورة مدينة: الرقة( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)الجزيرة نزؿ: الشيباني فيروز بف عبيد  -5

 .(2)الجزيرة نزؿ: حبتر بف قيس  -6

 .(3)الرقة نزؿ: التمار مرواف بف موسى  -7

 .(4)الرقة نزؿ: الجزري ميراف بف ميموف  -8
 .(5)الرقة نزؿ: معيط أبي بف عقبة بف الوليد -9

 عمي شتـ عمى احتجاجا الشاـ، إلى الكوفة مف ىاجرت برمتيا قبائؿ وىنالؾ
،   أىؿ إفساد مخافة الجزيرة في عزليـ بؿ الشاـ في يدعيـ لـ معاوية ولكف 

 .(6)الشاـ

 ألسباب إلييا رحموا بؿ الحديث، لطمب الجزيرة إلى الكوفيوف يرحؿ فمـ إذف
 .وعمومو الحديث مف الكوفة في ما بعض معيـ ونقموا أخرى،

 

 :(7)خراسان إلى الكوفة من الراحمون
 .(8)خراساف إلى رحؿ: األحمر زياد بف جعفر  -1

                                                           

 . ٗٗ٘/ٔتقريب التيذيب ( ٔ)

 .ٕٛٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٕ)

 . ٕٛٛ/ٕ تقريب التيذيب( ٖ)

 .ٕٜٕ/ٕ السابؽ المصدر( ٗ)

 . ٕٓٗ/ٖ الكاشؼ( ٘)

 ،ٙٓٗ/ٙ اإلصابةو  ،ٖٕٛ والتشيع التصوؼ بيف والصمة ،ٔ٘ المتطرفيف الشيعة حركة( ٙ)
 . ٙٔ/ٗ الغابة أسدو  ،ٜٓٔ/ٛ

 معجـ البمداف. وبمخ ومرو، وىراة، نيسابور،: وفييا اليند، إلى العراؽ مف تمتد ،واسعة ببلد( ٚ)
ٕ/ٖ٘ٓ . 

 . ٓ٘ٔ/ٚ تاريخ بغداد( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)الحديث طمب في خراساف إلى رحؿ: الحباب بف زيد  -2

 .(2)بيا وأقاـ بيا وحدث خراساف قدـ: مزاحـ بف الضحاؾ  -3

 .(3)مرو سكف: الباىمي سميماف بف عبيد  -4

 .(4)وخراساف فارس في أقاـ: العوفي جنادة بف سعد بف عطية  -5

 .(5)نيسابور نزيؿ: العامري عثاـ بف عمي  -6

 .(6)خراساف قضاء ولي: البجمي المسيب بف عيسى  -7

 .(7)بيا قاضيا وكاف نيسابور نزؿ: األنصاري إسحاؽ بف موسى  -8

 .(8)بمخ نزؿ: ميىذال زرارة بف النضر  -9

 .(9)بمخ نزيؿ: البمخي موسى بف يحيى -11

 عائبلت مف كبيرا عددا سفياف أبي بف معاوية نقؿ حيث ،جماعية ىجرة وىنالؾ
 النواة ىؤالء كاف وقد الشيعة، مف ألنيـ ،فييا وأسكنيـ خراساف إلى والبصرة الكوفة
 .(01)العباسية الدولة لقياـ األولى

                                                           

 . ٜٕٕالمحدث الفاصؿ ( ٔ)

 .ٕٓٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)

 . ٖٗ٘/ٔ تقريب التيذيب( ٖ)

 .ٕٕٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٗ)

 . ٔٗ/ٕ تقريب التيذيب( ٘)

 .ٕ٘ٔ المنفعة تعجيؿ( ٙ)

 .ٜٕٔ طبقات الحفاظ ( ٚ)

 .ٖٔٓ/ٕ تقريب التيذيب( ٛ)

 . ٜٖ٘/ٕ السابؽ المصدر( ٜ)

 .  ٕٕٛوالتشيع التصوؼ بيف والصمة ،ٚٓ٘/ٖ الببلذري تاريخ( ٓٔ)
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 الكوفة مدرسة

 فقد خراساف، في الحديثية الحركة وتنشيط إنشاء في الكوفة ساىمت فقد وىكذا
 تكف لـ ولكنيا الشريؼ، لمحديث ناشريف آخروف إلييا ورحؿ الكوفييف، بعض بيا أقاـ
 .الكوفة في الحديث مدرسة في أثرت التي الببلد مف

 

 :(0)الري إلى الكوفة من الراحمون
 .(2)الري نزؿ: سييؿ بف ثعمبة  -1
 .(3)الري نزؿ: الضبي الحميد عبد بف جرير  -2

 .(4)بيا وتوفي الري نزؿ: ةأرطأ بف حجاج  -3

 .(5)الري قضاء ولي: اليامي عدي بف الزبير  -4

 .(6)الري نزيؿ: العبسي سبلـ بف زكريا  -5

 .(7)الري نزيؿ: يمجالبر  سناف بف سعيد  -6

 .(8)الري نزيؿ: التيمي محارب بف الصباح  -7

 .(9)الري سكف: اليبللي الحسف بف الحميد عبد  -8

 .(0)الري نزؿ: المعنى مصعب بف الرحمف عبد  -9

                                                           

 . لمعراؽ متاخمة فارس ببلد مف منطقة( ٔ)

 .  ٖٚٔ/ٔ الكاشؼ( ٕ)

 .ٕٓ٘/ٔ أصبياف وتاريخ ،ٕٚٔ/ٔ تقريب التيذيب( ٖ)

 .ٖٕٓ/ٛ تاريخ بغداد (ٗ)

 .  ٕٛ٘/ٔ تقريب التيذيب( ٘)

 . ٜٗ المنفعة تعجيؿ( ٙ)

 .٘ٙ/ٜ تاريخ بغدادو  ،ٜٕٛ/ٔ تقريب التيذيب( ٚ)

 .ٖٗٙ/ٔ تقريب التيذيب( ٛ)

 .ٚٙٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 .(2)الري نزيؿ: رامف بف الرحمف عبد -11

 .(3)ياعمي قاضيا وكاف الري، نزيؿ: الرازي ا عبد بف ا عبد -11

 .(4)الري نزؿ: المقري زائدة بف عثماف -12

 الحميد عبد بف جرير كتب فسمع الري إلى رحؿ: شيبة أبي بف محمد بف عثماف -13
 .(5)الكوفة إلى عاد ثـ وكتبيا، الضبي،

 .(6)إلييا ونسب الري نزؿ: األزرؽ قيس أبي بف عمرو -14

 .(7)الري قاضي: أباف بف سعيد بف عنبسة -15

 .(8)الكوفة مف وىو إلييا ونسب الري نزؿ: ماىاف بف عيسى -16

 .(9)الري نزيؿ: اليمداني الكريـ عبد بف المعمى بف محمد -17

 .(01)الري سكف: بكير بف مرزوؽ -18

 .(00)الري نزيؿ: القطاف راشد بف موسى بف يوسؼ -19

                                                                                                                                                    

 .ٜٛٗ/ٔ تقريب التيذيبو  ،٘ٛٔ/ٕ الكاشؼ( ٔ)

 .ٙٛٔ/ٕ الكاشؼ( ٕ)

 .ٕٙٗ/ٔ تقريب التيذيبو  ب، ٚٗ التاريخ والعمؿ( ٖ)

 .ٛ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٜٕٗ/ٕ الكاشؼ( ٗ)

 .ٕٗٛ/ٔٔ تاريخ بغدادو  ،ٕٛٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٘)

 .ٚٚ/ٕ تقريب التيذيب( ٙ)

 .ٖٗ٘/ٕ الكاشؼ( ٚ)

 .ٜٙٔمعرفة عمـو الحديث ( ٛ)

 .ٕٙٓ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٜٛ/ٖ الكاشؼ( ٜ)

 .ٖٕٚ/ٕ تقريب التيذيب( ٓٔ)

 .ٖٖٛ/ٕ السابؽ المصدر( ٔٔ)
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 الكوفة مدرسة

 في شؾ وال والقضاء، والتعميـ لئلقامة الري إلى الكوفييف رحمة كانت فقد إذف
 إلييا رحؿ مف أجد لـ بينما الري، في الحديثية المدرسة وتنشيط تأسيس في ذلؾ أىمية
 .شيبة أبي بف عثماف مف كاف ما إال الحديث لطمب

 

 :الشام إلى الكوفة من الراحمون
 .فمسطيف في (2)بعسقبلف مات: (0)عمير بف صالح بف أباف  -1
 .(3)الشاـ نزيؿ(: الفزاري إسحاؽ أبو) محمد بف إبراىيـ  -2

 .(5)المصيصة قاضي كاف: (4)سفياف بف حماد بف أحمد  -3

 .(6)الشاـ إلى رحؿ: إبراىيـ بف ا عبد بف إسحاؽ  -4

 .(7)الشاـ قدـ: ظيير بف حريث  -5

 .(8)دمشؽ نزؿ: الثقفي ىشاـ بف الحكـ  -6

 .(9)المصيصة نزيؿ: تميـ بف خمؼ  -7

 .(0)دمشؽ نزيؿ: زياد بف خميؿ  -8

                                                           

 . ٖٕٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .  ٕٕٔ/ٗ معجـ البمداف. البحر ساحؿ عمى فمسطيف أعماؿ مف بالشاـ مدينة: عسقبلف( ٕ)

 . ٚٔٔ طبقات الحفاظ ( ٖ)

 . ٕٗٔ/ٗ بغدادتاريخ ( ٗ)

 معجـ البمداف. الرـو وببلد أنطاكية بيف الشاـ ثغور مف جيحاف شاطئ عمى مدينة: المّصيصة( ٘)
٘/ٔٗ٘. 

 . ٖٛٛ/ٙ تاريخ بغداد( ٙ)

 .ٜ٘ٔ/ٔ تقريب التيذيب( ٚ)

 . ٕٚٗ/ٔ الكاشؼ( ٛ)

 .ٕٕ٘/ٔ تقريب التيذيب( ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 .(2)الحديث طمب في الشاـ إلى رحؿ: العكمي الحباب بف زيد  -9

 .(3)نزيؿ دمشؽ: الزىري موسى بف سميماف -11

 .(4)الشاـ قدـ: الغنوي عمرو بف عاصـ -11

 .(5)دمشؽ نزيؿ: لبابة أبي بف عبدة -12

 .(6)حمب نزيؿ: الخفاؼ مسمـ بف عطاء -13

 .(7)حمص نزؿ: طمحة أبي بف عمي -14

 ولقي مرابطا، الشاـ ثغور بعض نزؿ: السبيعي إسحاؽ أبي بف يونس بف عيسى -15
 .(8)األوزاعي

 .(9)الشاـ نزيؿ: مخيمرة بف القاسـ -16

 .(01)المصيصة نزيؿ: األسدي حبيب بف سميماف بف محمد -17

 .(00)دمشؽ نزؿ: الجعفي الحسف بف الرحمف عبد بف محمد -18

 .(0)المقدس بيت نزؿ: القشيري الرحمف عبد بف محمد -19

                                                                                                                                                    

 .ٕٕٛ/ٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 . ٜٕٕالمحدث الفاصؿ( ٕ)

 .ٖٖٔ/ٔ تقريب التيذيب( ٖ)

 .ٖ٘ٛ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٖٓ٘/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٕٕ/ٕ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٜٖ/ٕ السابؽ المصدر( ٚ)

 .ٕٖٕالمحدث الفاصؿ و  ،ٖٓٔ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٖ٘ٔ/ٔٔ تاريخ بغداد( ٛ)

 .ٕٓٔ/ٕ تقريب التيذيبو  أ، ٙٙ التاريخ والعمؿ( ٜ)

 .ٙٙٔ/ٕ تقريب التيذيب( ٓٔ)

 . ٖٛٔ/ٕ تقريب التيذيب( ٔٔ)
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 الكوفة مدرسة

 .(2)دمشؽ نزؿ: األموي جناح بف مرواف -21

 .(3)دمشؽ نزؿ: الفزاري معاوية بف مرواف -21

 .(4)الشاـ نزؿ: يزيد بف مطرح -22

 .(5)حمب نزيؿ: الشعبي حفص بف معاوية -23

 .(6)دمشؽ نزيؿ: النصري مسممة بف معاوية -24

 .(7)فمسطيف في الرممة نزؿ: العجمي إىاب بف مؤمؿ -25

 العزيز، عبد بف سعيد: مف فسمع دمشؽ، قدـ: األسدي كثير بف بشر بف يحيى -26
 .(8)بيا وتوفي الكوفة إلى ورجع سبلـ، بف ومعاوية بشير، بف وسعيد

 .(9)فمسطيف مف الرممة نزؿ: النيشمي التميمي عيسى بف يحيى -27

 .(01)المصيصة نزيؿ: سابؽ بف محمد بف يحيى -28

 عمي، شتـ عمى احتجاجا الشاـ إلى الكوفة مف برمتيا ىاجرت قبائؿ وىنالؾ
 .(0)الشاـ أىؿ إفساد مخافة الجزيرة، في عزليـ بؿ الشاـ في يدعيـ لـ معاوية ولكف

                                                                                                                                                    

 .٘ٛٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٖٕٛ/ٕ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٜٖٕ/ٕ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٖٕ٘/ٕ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٕٛ٘/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٙ٘ٔ/ٖ الكاشؼ( ٘)

 . ٜٕ٘/ٕ تقريب التيذيب( ٙ)

 .ٜٕٓ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٜٔٔ/ٖ الكاشؼ( ٚ)

 .ٕٚٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٛ)

 .ٖ٘٘/ٕ تقريب التيذيب( ٜ)

 .ٖٚ٘/ٕ السابؽ المصدر( ٓٔ)
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 الكوفة مدرسة

 في الحديث مدرسة كانت فقد الشاـ، ببلد في الصحابة بعض نزوؿ مف وبالرغـ
 وذلؾ بيا، تأثرىا مف أكثر الشاـ في الكوفة تأثير كاف فقد ولذلؾ ازدىارا، أكثر الكوفة
 .البمديف بيف المحدثيف رحبلت خبلؿ مف

 

 :المنورة المدينة إلى الكوفة من الراحمون
 إلى يخرج حتى يقنعو فبل عمر، عف الحديث يبمغو كاف: النخعي يزيد بف األسود  -1

 .(2)منو فيسمعو عمر
 .(3)الحديث طمب في المدينة إلى رحؿ: غياث بف حفص  -2

 بف أسامة مف الثوري سمعو الكوفة، في الثوري مف حديثا سمع: الحباب بف زيد  -3
 حي وىو عمي بف موسى مف سمعو إنو: فقاؿ المدينة، في أسامة إلى زيد فرحؿ زيد،

 .(4)الكوفة إلى عاد ثـ منو فسمعو مصر، إلى فرحؿ بمصر،

 .(5)المدينة مرةإ تولى:  العاص بف سعيد  -4

 .(6)الحجاج مف بيا مستخؼ وىو بيا وحدث المدينة قدـ: الثوري سفياف -5

 .(0)منو فيسمعو يخرج حتى يقنعو فبل عمر عف الحديث يبمغو كاف: قيس بف عمقمة  -6

                                                                                                                                                    

 ،ٙٓٗ/ٙ اإلصابةو  ،ٖٕٛ والتشيع التصوؼ بيف والصمة ،ٔ٘ المتطرفيف الشيعة حركة( ٔ)
 . ٙٔ/ٗ الغابة أسدو  ،ٜٓٔ/ٛ

فتح و  ،ٓٙٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٕٔ٘مقدمة ابف الصبلح و  ،ٜٚٔ الحديث طمب في الرحمة( ٕ)
 .ٖٗٔ/ٕ المغيث

 .ٖٖٕالمحدث الفاصؿ  (ٖ)

 . ٜٕٕالمحدث الفاصؿ و  ،ٚ٘ٔ الحديث طمب في الرحمة( ٗ)

 .ٖٗٙ/ٔ الكاشؼ( ٘)

 .ٕٚ٘/ٙ الكبرى الطبقات( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 .(2)المنورة المدينة إلى انتقؿ: ميسرة بف عيسى  -7

 المدينة إلى الكوفة مف برحمتيـ العمماء صرح الذيف عدد قمة الواضح ومف
 فكانوا الحراـ، ا بيت يحجوف المسمميف أف وىو ،واضح السبب أف عتقدأو  المنورة،
 أف المؤكد فمف جمي، واضح وىذا فييا، ويحدثوف بيا ويسمعوف بالمدينة يمروف
 جميعا ألنيـ ،زاروىا الذيف بأسماء يصرحوا لـ ولذلؾ المدينة، زارت الساحقة أغمبيتيـ

 ساىمت التي العممية المراكز أىـ المدينة كانت فقد واضح، وىذا زاروىا، قد -تقريبا-
 .الكوفة في الحديثية المدرسة تأسيس في

 

 :مصر إلى الكوفة من الراحمون
 .(3)مصر نزؿ: الكندي الصباح بف إسحاؽ  -1
 .(4)الحديث طمب في مصر إلى رحؿ: إبراىيـ بف ا عبد بف إسحاؽ  -2

 أف بعد عمي، بف موسى مف واحدا حديثا ليسمع مصر إلى رحؿ: الحباب بف زيد  -3
أسامة بف زيد في المدينة فرحؿ إلى المدينة فأخبره أنو  مف سمعو أنو الثوري أخبره

 اإلسناد، لعمو طمبا الحديث، منو فسمع مصر إلى فرحؿ عمي، بف موسى سمعو مف
 .(5)الكوفة إلى عاد ثـ

 .(6)وغيره لييعة بف ا عبد عف فكتب مصر قدـ: الكندي شرحبيؿ بف سعيد  -4

                                                                                                                                                    

فتح و  ،ٓٙٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٕٔ٘مقدمة ابف الصبلح و  ،ٜٚٔ الحديث طمب في الرحمة( ٔ)
 .ٖٗٔ/ٕ المغيث

 .أ ٘ٛ التاريخ والعمؿ( ٕ)

 .ٛ٘/ٔ تقريب التيذيب( ٖ)

 .ٖٛٛ/ٙ تاريخ بغداد( ٗ)

 .ٜٕٕالمحدث الفاصؿ و  ،ٚ٘ٔ الحديث طمب في الرحمة( ٘)

 .ٕٚٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)مصر نزؿ: القاضي دزيي بف عافية -5

 .(2)مصر نزؿ: الربيع بف عمرو  -6

 .(3)مصر قدـ: المخارؽ أبي بف قابوس  -7

 .(4)مصر نزؿ: األسباطي سميماف بف إبراىيـ بف محمد  -8

 .(5)مصر نزؿ: الوكيعي الذىمي جعفر بف أحمد بف محمد  -9

 .(6)مصر نزيؿ: األزدي سوار بف محمد -11

 .(7)مصر نزؿ: القيسي ىاروف بف موسى -11

 .(8)مصر نزيؿ: الجعفي يحيى بف سميماف بف يحيى -12

 .(9)مصر نزيؿ: زريؽ بف عدي بف يوسؼ -13

 ومصر، الكوفة مف كؿ في الحديث مدرسة بيف عبلقات ىناؾ كانت فقد وىكذا
 ميبط مف قربيا بسبب وذلؾ العصر، ذلؾ في تأثيرا أكثر كانت الكوفة أف ويبدو

 .نزلوىا الذيف الصحابة كثرة وبسبب الوحي،
 

 :المكرمة مكة إلى الكوفة من الراحمون

                                                           

 .ٕٚٗمعرفة عمـو الحديث ( ٔ)

 .ٓٚ/ٕ تقريب التيذيب( ٕ)

 .ٖٛٛ/ٕ الكاشؼ( ٖ)

 . ٓٗٔ/ٕتقريب التيذيب ( ٗ)

 .ٕٗٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٛٙٔ/ٕ التيذيبتقريب و  ،ٔ٘/ٖ الكاشؼ( ٙ)

 .ٜٕٛ/ٕ تقريب التيذيب( ٚ)

 .ٜٖٗ/ٕ السابؽ المصدر( ٛ)

 .ٜٜٕ/ٖ الكاشؼو  ،ٖٔٛ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٜٙٔمعرفة عمـو الحديث  (ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)بيا وتوفي مكة قدـ: حر بف الحسف  -1
 .(2)مكة قدـ: يحيى بف خبلد  -2

 .(3)وغيرىما عساؿ بف وصفواف كعب بف أبي ليمقى رحؿ: حبيش بف زر  -3

 .(4)عنيما ا رضي عباس ابف إلى رحؿ: جبير بف سعيد  -4

 .(5)الحجاج مف مستخؼ وىو بيا وحدث مكة قدـ: الثوري سفياف  -5

 رجبل ألقى لعمي: وقاؿ مكة إلى أحاديث ثبلثة في خرج: الشعبي شراحيؿ بف عامر  -6
 .(6)وسمـ عميو ا صمى النبي أصحاب مف

 .(7)مكة ينزؿ كاف: عطاء بف ا عبد  -7

 .(8)الحديث طمب في مكة إلى رحؿ: شيبة أبي بف عثماف  -8

 .(9)مكة نزيؿ: حسيف أبي بف سعيد بف عمر  -9

 .(01)مكة نزؿ: الفزاري معاوية بف مرواف -11

 مكة إلى ورحؿ الكوفة في كاف القعقاع بف عمارة أف عمـ: الضبي مقسـ بف مغيرة -11
 .(0)منو ليتثبت واحد حديث عف فسألو إلييا، الطريؽ في فأدركو بو فمحؽ

                                                           

 .ٕٙٗ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .ٕ٘ٛ/ٔ الكاشؼ( ٕ)

 .ٚٔ/ٙ الكبرى الطبقاتو  ،ٕٜ الحديث طمب في الرحمة (ٖ)

 .ٜٖٔ الحديث طمب في الرحمة (ٗ)

 .ٕٚ٘/ٙ الكبرى الطبقات (٘)

 .ٜٙٔ الحديث طمب في الرحمة (ٙ)

 .ب ٜٗ التاريخ والعمؿ( ٚ)

 .ٕٗٛ/ٔٔ تاريخ بغداد( ٛ)

 . ٙ٘/ٕ تقريب التيذيب (ٜ)

 . ٜٖٕ/ٕ السابؽ المصدر( ٓٔ)
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 الكوفة مدرسة

 .(2)بمكة أقاـ: صييب بف يزيد -12

 أجؿ مف مكة دخموا الكوفة أىؿ مف -تقريبا- المحدثيف كؿ أف الواضح ومف
 وطبلب العمماء فيو يمتقي العمـ مواسـ مف عظيما سنويا موسما الحج كاف وقد الحج،
 المكرمة، مكة يدخؿ لـ غيرىا أو الكوفة مف المحدثيف مف أحدا نجد أف ويندر العمـ،
 كؿ بأسماء العمماء يصرح لـ ولذلؾ تنبيو، إلى تحتاج ال التي الجمية األمور مف وىذا
 .المكرمة مكة دخؿ مف

وال شؾ أف مكة كانت مف المنابع اليامة التي أمدت مدرسة الحديث في الكوفة 
 بالحديث وعمومو.

 

 :واسط إلى الكوفة من الراحمون
 .(3)واسط قاضي: العبسي عثماف بف إبراىيـ  -1
 .(4)واسط قاضي: البجمي عمرو بف أسد  -2

 .(5)واسط نزؿ: العاص بف سممة بف خالد  -3

 .(6)واسط نزؿ: صاعد بف خميفة بف خمؼ  -4

 .(7)الرشيد زمف واسط قضاء ولي: األحمر الجعفي صالح بف سممة  -5

 .(0)واسط قضاء ولي: القرشي أباف بف العزيز عبد  -6

                                                                                                                                                    

 . ٚٗٔ الحديث طمب في الرحمة( ٔ)

 . ٖٕٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)

 .ٜٖ/ٔ تقريب التيذيب( ٖ)

 .ٙٔ/ٚ تاريخ بغداد( ٗ)

 .ٕٗٔ/ٔ تقريب التيذيب( ٘)

 .ٕٕ٘/ٔ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٓٔٔ/ٜ تاريخ بغداد( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 .(2)واسط نزؿ: خالد بف عمرو  -7

 .(3)واسط نزيؿ: اليمداني يزيد أبي بف الحسف بف محمد  -8

 .(4)واسط نزؿ: الفزاري بمج أبو  -9

 لطمب واسط إلى الكوفة مف يذىب األولى العصور في أحد يكف فمـ إذف
 مف الكوفة كانت فقد سنرى، كما الصحيح ىو العكس كاف بؿ نادرا، إال الحديث
 .واسط في الحديث لمدرسة الميمة الروافد

 

 :متفرقة مدن إلى الكوفة من الراحمون
 .(5)ىمداف قاضي كاف: اليامي بديؿ بف أحمد  -1
 .(6)المغرب سكف: العجمي صالح بف ا عبد بف أحمد  -2

 .(7)أتيتيا إال عمـ فييا بأرض سمعت ما: قاؿ األقطار، بيف جمع: التميمي أربدة  -3

 .(8)اليند نزؿ(: موسى أبو) موسى بف إسرائيؿ  -4

 .(9)جرجاف ينزؿ كاف: التيمي جواب  -5

                                                                                                                                                    

 .ٕٕٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 .ٜٙ/ٕ تقريب التيذيب( ٕ)

 . ٗ٘ٔ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٖٖ/ٖ الكاشؼ( ٖ)

 .ٕٓٗ/ٕ تقريب التيذيب( ٗ)

 .ٔٔٗ/٘ معجـ البمداف. فارس ببلد مف الجباؿ في مدينة: وىمذاف. ٜٗ/ٗ تاريخ بغداد( ٘)

 .ٕٗٔ/ٗ تاريخ بغداد( ٙ)

 .ب ٜٚ التاريخ والعمؿو  ،ٕٓٓ الحديث طمب في الرحمة( ٚ)

 .ٗٙ/ٔ تقريب التيذيب( ٛ)

 ىذه، مف يعدىا بعضيـ ،وخراساف طبرستاف بيف عظيمة مدينة: وجرجاف. أ ٓ٘ التاريخ والعمؿ( ٜ)
 .ٜٔٔ/ٕ معجـ البمداف. ىذه مف يعدىا وبعضيـ
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 الكوفة مدرسة

 .(0)حموافب ومات وحمواف الكوفة بيف يتاجر كاف: الزيات حمزة  -6

 .(2)المدائف دخؿ: العبسي الربيع بف خالد  -7

 .(3)الروـ ببلد في توفي: قدامة بف زائدة  -8

 .(4)فقره مع األندلس إلى رحؿ: الحباب بف زيد  -9

 .(5)الروـ بأرض مات: عياض بف سعد -11

 .(6)قزويف نزؿ: البرجمي سناف بف سعيد -11

 .(7)الحجاج مف مستخؼ وىو بيا وحدث اليمف إلى رحؿ: الثوري سفياف -12

 .(8)المدائف قدـ: العبسي زفر بف صمة -13

 .(9)بالمدائف كاف: األحوؿ عاصـ -14

 .(01)المدائف نزيؿ: المساور أبي بف األعمى عبد -15

 .(0)المدائف قدـ(: السممي الرحمف عبد أبو) حبيب بف ا عبد -16

                                                           

 معجـ البمداف. الجباؿ يمي مما السواد حدود آخر في مدينة: وحمواف. ٕٙٛ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
ٕ/ٕٜٓ. 

 .ٗٚ/٘ معجـ البمداف. الفرس لمموؾ كانت مدف سبع بيا منطقة: والمدائف. ٜٕٔ/ٛ تاريخ بغداد( ٕ)

٘/ٚٗ. 

 .  ٖٕٙ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)

 .ٖٖٚ/ٔ الكاشؼ( ٗ)

 .ٜٕٛ/ٔ تقريب التيذيب( ٘)

 . ٕٖٗ/ٗ معجـ البمداف. فارس ببلد في مشيورة مدينة: وقزويف. ٘ٙ/ٜ تاريخ بغداد( ٙ)

 .ٕٚ٘/ٙ الكبرى الطبقات( ٚ)

 .ٖٖ٘/ٜ تاريخ بغداد( ٛ)

 .أ ٛٚ التاريخ والعمؿ( ٜ)

 .٘ٙٗ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٚٗٔ/ٕ الكاشؼ( ٓٔ)
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 الكوفة مدرسة

 .(2)الطائؼ نزؿ: عطاء بف ا عبد -17

 .(3)الحيرة ينزؿ كاف: عقيؿ بف محمد بف ا عبد -18

 .(4)أرمينية قاضي كاف: مسير بف عمي -19

 .(5)حمواف قاضي كاف: جميع بف عمرو -21

 .(6)جرجاف قاضي: الشيباني األزىر بف عنبسة -21

 .(7)ىمداف قاضي: العرني الحكـ بف القاسـ -22

 .(8)الدينور سكف(: عمر آؿ مولى) أنس بف محمد -23

 .(9)اليمامة إلى انتقؿ: جابر بف محمد -24

 .(01)فارس قضاء عمى كاف: شيبة أبي بف محمد -25

 .(0)فيد نزؿ: النخعي الطفيؿ بف محمد -26

                                                                                                                                                    

 .ٖٓٗ/ٜ تاريخ بغداد( ٔ)

 .ٖٗٗ/ٔ تقريب التيذيب( ٕ)

معجـ . النجؼ موضع في الكوفة مف أمياؿ ثبلثة بعد عمى مدينة: والحيرة. أ ٜٜ التاريخ والعمؿ( ٖ)
  .ٕٖٛ/ٕ البمداف

معجـ . الشماؿ جية واسع عظيـ صقع: وأرمينية. أ ٜٙ التاريخ والعمؿو  ،ٗٗ/ٕ تقريب التيذيب( ٗ)
 .ٜ٘ٔ/ٔ البمداف

 .ب ٓٚ التاريخ والعمؿ( ٘)

 .ٚٛ/ٕ تقريب التيذيب( ٙ)

 .ٙٔٔ/ٕتقريب التيذيبو  ،ٜٖٛ/ٕ الكاشؼ( ٚ)

 ببلد في وىمذاف قرمسيف قرب الجبؿ أعماؿ مف مدينة: والدينور. ٙٗٔ/ٕ تقريب التيذيب( ٛ)
 .٘ٗ٘/ٕ معجـ البمداف. فارس

 .ٕٗٗ/٘ معجـ البمداف. نجد في مدينة: واليمامة. ب ٖٛ التاريخ والعمؿ( ٜ)

 .ب ٔٚالتاريخ والعمؿ و  ،ٙٔ/ٖ الكاشؼ( ٓٔ)
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 الكوفة مدرسة

 .(2)بخارى نزيؿ: عطية بف الفضؿ بف محمد -27

 .(3)المدائف قاضي: الرفاعي العجمي كثير بف محمد بف يزيد بف محمد -28

 .(4)بخارى نزؿ: اليمداني األشعث بف ىاروف -29

 .(5)المدائف نزيؿ: اليشكري عمر بف ورقاء -31

 .(6)اليمامة إلى انتقؿ: الزيات معاذ بف ياسيف -31
 .(7)بيا وحدث سامراء سكف: األسدي إسماعيؿ بف حبيب بف يحيى -32

 .(8)بيا وتوفي المدائف قاضي كاف: زائدة أبي بف زكريا بف يحيى -33

 .(9)بسامراء مات: الرحمف عبد بف الحميد عبد بف يحيى -34

 .(01)الحيرة ينزؿ كاف: طيماف بف يزيد -35

                                                                                                                                                    

 معجـ البمداف. والكوفة مكة بيف الطريؽ منتصؼ في بميدة: وفيد. ٕٚٔ/ٕ تقريب التيذيب( ٔ)
ٗ/ٕٛٗ. 

. السامانية ممؾ قاعدة كانت النير، وراء ما مدف أعظـ مف: وبخارى. ٕٓٓ/ٕ تقريب التيذيب( ٕ)
 .ٖٖ٘/ٔ معجـ البمداف

 .ٜٕٔ/ٕ تقريب التيذيب( ٖ)

 .ٖٔٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٖٖٓ/ٕ السابؽ المصدر( ٘)

 .أ ٗٚ التاريخ والعمؿ( ٙ)

 عمى وتكريت بغداد بيف مدينة: رأى مف سر: أيضا ويقاؿ وسامراء،. ٖٕٔ/ٗٔ تاريخ بغداد( ٚ)
 .ٖٚٔ/ٖ معجـ البمداف. خربت وقد دجمة شرقي

 .ٕٗٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٛ)

 .ٕٚٛ/ٙ السابؽ المصدر( ٜ)

 .ب ٘٘ التاريخ والعمؿ( ٓٔ)
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 الكوفة مدرسة

 قتؿ أف بعد( قـ) إلى الكوفة مف األشعريوف ىاجر فقد جماعية، ىجرات وىنالؾ
 البعوث في الكوفييف الحجاج شتت وقد. (0)األشعري السائب بف محمد رئيسيـ الحجاج
 .(2)يـدائل دواء أدوى ذلؾ أف يرى وكاف والمغازي، البعوث

 العالـ مف مكاف كؿ في وعمومو الحديث نشر في الكوفة محدثوا سيـأ فقد وىكذا
 .آنذاؾ اإلسبلمي

  

                                                           

 . ٕٕٛ والتشيع التصوؼ بيف والصمة ،ٕٗٓ/ٕ٘ اإلسبلمية المعارؼ دائرة( ٔ)

 .  ٕٕٛ والتشيع التصوؼ بيف الصمة( ٕ)



 

 
 

-402- 
 

 الكوفة مدرسة

 

 الراحمون إلى الكوفة: المبحث الثاني
 :امني رحموا التي المدف أسماء عمى المعجـ حروؼ بحسب مرتبيف

 :الكوفة إلى (0)أصبيان من الراحمون
 .(2)الكوفة سكف: الضبي الحميد عبد بف جرير  -1
 .(3)الكوفة نزؿ: كريمة أبي بف خالد  -2

 .(4)الكوفة نزؿ: اليذيؿ بف زفر  -3

 .(5)الكوفة نزؿ: الغطفاني الوىاب عبد بف فضؿ  -4

 والمغرب المشرؽ طفت: قاؿ(: المقرىء ابف) األصفياني عمي بف إبراىيـ بف محمد  -5
 .(6)مرات أربع

 . (7)بيا وحدث الكوفة قدـ: األصبياني إسحاؽ بف غياث بف محمد  -6

 

 :الكوفة إلى البصرة من الراحمون
 .(8)الكوفة في وغيرىما إسحاؽ وأبي األعمش إلى رحؿ: حاـز بف جرير  -1

                                                           

 . ٕٙٓ/ٔ معجـ البمداف. فارس ببلد في إقميـ: أصبياف( ٔ)

 .ٕٓ٘/ٔ تاريخ أصبياف( ٕ)

 .ٖ٘ٓ/ٔ تاريخ أصبيافو  ،ٕٛٔ/ٔ تقريب التيذيب( ٖ)

 .ٖٚٔ/ٔ تاريخ أصبياف( ٗ)

 .ٖٔٔ/ٕ تقريب التيذيب( ٘)

 .ٖٛٛطبقات الحفاظ و  ،ٕٓٔ الحديث طمب في الرحمة( ٙ)

 .ٜٕ٘/ٕ تاريخ أصبياف( ٚ)

 .ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)الكوفة نزؿ: حبيب أبي بف حبيب  -2

 وىو رأسو حمؽ قصة عف ليسألو  عجرة بف كعب إلى رحؿ: البصري الحسف  -3
 ويفتدي يحمؽ أف وسمـ عميو ا صمى النبي لو ذففأ فآذاه، القمؿ أصابو لما محـر
 .(2)بشاة

 .(3)(مالؾ بف عوؼ) األحوص أبا ليمقى الكوفة إلى رحؿ: ىبلؿ بف حميد  -4

 .(4)الكوفة نزيؿ: الحسيف بف خاـز  -5

 .(5)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: الحارث بف خالد  -6

 .(6)كثيروف منو وسمع بيا وحدث الكوفة قدـ: ىند أبي بف داود  -7

 .(7)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: الساجي يحيى بف زكريا  -8

 .(8)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: حبيب بف سفياف  -9

 .(9)الكوفة نزؿ: المزني سميماف بف سبلـ -11

 .(01)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: قتيبة بف سمـ -11

 .(0)التابعيف مف جماعة بيا فمقي الكوفة إلى رحؿ: التيمي سميماف -12

                                                           

 .ٛٗٔ/ٔ تقريب التيذيب( ٔ)

 .ٖٗٔ الحديث طمب في الرحمة (ٕ)

 . ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٖ)

 .ٕٔٔ/ٔ تقريب التيذيب( ٗ)

 .ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٘)

 .ب ٕٛ التاريخ والعمؿ( ٙ)

 .ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٚ)

 .ٕٖٕ السابؽ المصدر( ٛ)

 .ٕٖٗ/ٔتقريب التيذيب ( ٜ)

 .ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٓٔ)
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 الكوفة مدرسة

 أكتب دخمة وعشريف نيفا الكوفة دخمت: "قاؿ: الحافظ الشاذكوني داود بف سميماف -13
 حديث عف فسئؿ البصرة إلى ورجع غياث بف حفص حديث مرة وكتب" الحديث
 .(2)فقط الحديث ذلؾ أجؿ مف فوره مف أخرى مرة فعاد كتبو، فيما يجده مـف لحفص

 .(3)وغيرىما إسحاؽ وأبي األعمش إلى رحؿ: الحجاج بف شعبة -14

 .(4)الكوفة نزؿ: الرحمف عبد بف شيباف -15

 .(5)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: ميدي بف الرحمف عبد -16

 .(6)الكوفة نزؿ: المبلئي حرب بف السبلـ عبد -17

 .(7)الكوفة سكف: حنيفة بني مف ا عبد بف ا عبد -18

 والشعبي( سممة بف شقيؽ) وائؿ أبا ليمقى الكوفة إلى رحؿ: عوف بف ا عبد -19
 .(8)البطيف ومسمـ والنخعي

 السبيعي إسحاؽ وأبي األعمش ليمقى الكوفة إلى رحؿ: زياد بف الواحد عبد -21
 .(9)وغيرىما

 .(01)الكوفة سكف: الحنفي ا عبد بف ا عبيد -21

                                                                                                                                                    

 .ٕٖٕ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٕٙٔ الحديث طمب في الرحمة (ٕ)

 .ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٖ)

 .ٖٙ٘/ٔ تقريب التيذيب( ٗ)

 .ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٘)

 .٘ٓ٘/ٔ تقريب التيذيب( ٙ)

 .ٖٕٖ ،٘ٚٔ ،ٖٗ/ٕٔتيذيب التيذيب و  ،ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٚ)

 .ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٛ)

 .ٕٖٕ السابؽ المصدر( ٜ)

 .ٖٕٖ ،٘ٚٔ ،ٖٗ/ٕٔتيذيب التيذيب و  ،ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٓٔ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ(: الطيالسي الوليد أبو) عمرو بف عثماف -22

 ألؼ خمسيف فييا وكتب شيور أربعة فييا وأقاـ الكوفة قدـ: الصفار مسمـ بف عفاف -23
 ما إال أحد مف رضينا وما لكتبنا، حديث ألؼ مائة نكتب أف أردنا لو: وقاؿ حديث،

 .(2)ةمأل

 بأبي فالتقى الحج، إلى طريقو في وىو الكوفة دخؿ: البصري جعفر بف عمر -24
 .(3)الحديث وذاكره( عقدة ابف) العباس

 .(4)الكوفة نزؿ: طيماف بف عيسى -25

 .(5)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: البرساني بكر بف محمد -26

 .(6)الكوفة نزؿ: األزدي تسنيـ بف الحسف بف محمد -27

 وعبد السمماني وعبيدة قيس بف عمقمة لمقاء الكوفة إلى رحؿ: سيريف بف محمد -28
 .(7)ليمى أبي بف الرحمف

 .(8)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: معاذ بف معاذ -29

 .(9)يرجع ثـ يسمعو حتى رحؿيف الكوفة، في الحديثب يسمع كاف: بشير بف ىشيـ -31

                                                           

 .ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٔ)

: ألمة ما إال أحد مف رضينا ما ومعنى ،ٔ٘ وحديثيـ العراؽ أىؿ وفقو ،ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٕ)
 . إمبلء إال: وقيؿ بالقبوؿ، األمة تمقتو ما إال أحد مف حديثا نقبؿ لـ أي: ألمة

 .ٕٗٔمعرفة عمـو الحديث ( ٖ)

 .ٖٛٙ/ٕ الكاشؼ( ٗ)

 .ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٘)

 .ٕٖ/ٖ الكاشؼو  ،ٗ٘ٔ/ٕ تقريب التيذيب( ٙ)

 .ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٚ)

 .ٕٖٕ السابؽ المصدر( ٛ)

 .٘٘ٔالرحمة في طمب الحديث ( ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 منو وسمع بيا، وحدث الحديث، طمب في الكوفة إلى رحؿ: القطاف سعيد بف يحيى -31
 .(0)بالكوفة الياشمية وأىؿ ىاروف بف يزيد

 .(2)مدة الكوفة نزؿ: طيماف بف يزيد -32

 .(3)الحديث طمب في الكوفة إلى البصرة مف رحؿ: الطيالسي داود أبو -33

 .(4)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: العقدي عامر أبو -34

 وأبا األعمش ليمقى الكوفة إلى رحؿ(: إسحاؽ بف يعقوب) اإلسفراييني عوانة أبو -35
 .(5)وغيرىما السبيعي إسحاؽ

 البصرة مف ىاجروا وغيرىما، ا عبد بف ا وعبيد ا عبد بف ا عبد: الحنفيوف -36
 .(6)الكوفة إلى

 فقد والبصرة، الكوفة في الحديث مدرستي بيف القوية العبلقة تتضح سبؽ مما
 .األخرى في وعمومو الحديث نشر في كبير أثر منيما لكؿ كاف

 

 :الكوفة إلى بغداد من الراحمون

 طمب في الكوفة إلى رحؿ: والمسند المذىب صاحب اإلماـ حنبؿ بف أحمد  -1
 .(7)الحديث

                                                           

 .أ ٓٚالتاريخ والعمؿو  ،ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٔ)

 .ب ٘٘التاريخ والعمؿ ( ٕ)

 .ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٖ)

 .ٕٖٕالمصدر السابؽ ( ٗ)

 . ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٘)

 .ٖٕٖ ،٘ٚٔ ،ٖٗ/ٕٔتيذيب التيذيب و  ،ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٙ)

 .ٜٕٕالمحدث الفاصؿ و  ،ٙٛٔ طبقات الحفاظ  (ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ(: البغدادي الخطيب) ثابت بف عمي بف أحمد  -2

 .(2)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: الرمادي منصور بف أحمد  -3

 .(3)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: المعري شبيب بف عمي بف الحسف  -4

 ثـ سنة ستيف الكوفة قضاء ولي: المحاممي محمد بف إسماعيؿ بف الحسيف  -5
 .(4)رجؿ آالؼ عشرة مجمسو يحضر وكاف استعفى،

 طمب في الكوفة إلى بغداد مف خرجت: قاؿ: عدي بف محمد بف الممؾ عبد  -6
 .(5)الحديث

 .(6)الحديث طمب في الكوفة قدـ: البري بحر بف عمي  -7

 طمب في الكوفة إلى رحؿ: صاحب السنف (الدراقطني) أحمد بف عمر بف عمي  -8
 .(7)بيا وسمع الحديث

 قصة ولو كميـ، شيوخيا عف وكتبت الكوفة وردت: قاؿ: المطرز زكريا بف القاسـ  -9
 .(8)الرافضي يعقوب بف عباد مع طريفة

 .(9)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ(: صاعد ابف) كاتب بف صاعد بف محمد -11

 .(0)الكوفة نزؿ: التمار مرواف بف موسى -11

                                                           

 .ٕٗالكفاية ( ٔ)

 .ٖٕٓالمحدث الفاصؿ ( ٕ)

 .ٖٕٓ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٖٖٗطبقات الحفاظ  (ٗ)

 .ٖٗ/ٖ تاريخ بغداد( ٘)

 .ٜٕٕالمحدث الفاصؿ ( ٙ)

 .ٖٜٖ طبقات الحفاظ  (ٚ)

 . ٜٕٓ لمخطيب الكفاية  (ٛ)

 .ٖٕٓالمحدث الفاصؿ ( ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 .(2)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: الحماؿ ىاروف بف موسى -12

 .(3)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: معيف بف يحيى -13

 مدرسة تأسيس في جمي بشكؿ الكوفة مساىمة مف سابقا، قمناه ما يؤكد وىذا
 .بغداد في الحديث
 

 :الكوفة إلى (4)الجزيرة من الراحمون
 .(5)الحديث طمب في الكوفة إلى حراف مف رحؿ(: عروبة أبو) محمد بف الحسيف  -1
 .(6)الحديث طمب في الكوفة إلى الرقة مف رحؿ: اليشكري زياد بف محمد  -2

 .(7)الحديث طمب في الكوفة إلى حراف مف رحؿ: الحراني سممة بف محمد  -3

 .(8)الحديث طمب في الكوفة إلى حراف مف رحؿ: الحراني أعيف بف موسى  -4

 

 :الكوفة إلى (9)خراسان من الراحمون
 .(0)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: طيماف بف إبراىيـ  -1

                                                                                                                                                    

 .ٕٛٛ/ٕ تقريب التيذيب (ٓٔ)

 .ٖٕٓالمحدث الفاصؿ ( ٔ)

 .ٜٕٕ السابؽ المصدر( ٕ)

. والّرّقة والّرىا، حّراف،: منيا كثيرة مدف وبيا مشاـ،ل مجاورة والفرات دجمة بيف التي ىي: الجزيرة( ٗ)
 .  ٖٗٔ/ٕ معجـ البمداف

 .ٖٕٓالمحدث الفاصؿ ( ٘)

 .ٕٙٔ/ٕ تقريب التيذيب( ٙ)

 .ٖٕٔالمحدث الفاصؿ ( ٚ)

 .ٖٕٔالمحدث الفاصؿ ( ٛ)

 ومرو وىراة نيسابور: مثؿ ،كثيرة مدف وفييا اليند، إلى العراؽ مف تمتد واسعة، ببلد: ُخراَسافُ ( ٜ)
 .ٖٓ٘/ٕ معجـ البمداف. وبمخ
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 الكوفة مدرسة

 طمب في الكوفة إلى رحؿ: السنف صاحب الخراساني النسائي شعيب بف أحمد  -2
 .(2)الحديث

 أبي ابف مف بيا وسمع الكوفة قدـ(: الشرقي ابف) الحسف بف محمد بف أحمد  -3
 .(3)غرزة

 .(4)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: راىوية بف إسحاؽ  -4

 .(5)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: الخراساني سفياف بف الحسف  -5

 .(6)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: مصعب بف خارجة  -6

 .(7)الكوفة نزؿ: الحباب بف زيد  -7

 .(8)الكوفة نزؿ خراساني: الزىري موسى بف سميماف  -8

 .(9)الكوفة إلى رحؿ مروزي(: عبداف) عثماف بف ا عبد  -9

 .(01)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: المبارؾ بف ا عبد -11

                                                                                                                                                    

 .ٖٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٔ)

 .ٖٕٓ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٕٖٗ طبقات الحفاظ (ٖ)

 . ٛٛٔطبقات الحفاظ و  ،ٜٕٕالمحدث الفاصؿ ( ٗ)

 .ٖٕٔالمحدث الفاصؿ ( ٘)

 . ٖٖٕ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٖٕٚ/ٔ تقريب التيذيب( ٚ)

 . ٖٖٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٛ)

  .ٖٕٔالمحدث الفاصؿ ( ٜ)

  .ٜٕٕوالمحدث الفاصؿ  ،ٜٔالرحمة في طمب الحديث  (ٓٔ)
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 الكوفة مدرسة

 الكوفة فقدمت ىػ،ٓٙٔ سنة حججت: قاؿ: المروزي واقد بف الحسيف بف عمي -11
 مات: فقالوا الناس فاستقبمني السبيعي، إسحاؽ أبي بف يونس بف إسرائيؿ فأردت
 .(0)إسرائيؿ

 .(2)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: السناني موسى بف الفضؿ -12

 في الكوفة إلى رحؿ: الصحيح صاحب( خزيمة ابف) خزيمة بف إسحاؽ بف محمد -13
 .(3)الحديث طمب

 سنة الكوفة دخؿ: المستدرؾ صاحب( النيسابوري الحاكـ) ا عبد بف محمد -14
 ابف مسجد خرب وقد ىػٖ٘ٗ سنة ودخميا عامرة، ذاؾ إذ وكانت مرة، أوؿ ىػٖٔٗ
 .(4)عقبة

 .(5)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ(: السكري حمزة أبو) ميموف بف محمد -15

 .(6)الكوفة قدـ: النيسابوري الذىمي ا عبد بف يحيى بف محمد -16

 .(7)الحديث طمب في الكوفة قدـ: حماد بف نعيـ -17

 .(8)الحديث طمب في الكوفة قدـ: واضح بف يحيى -18

 .(9)الحديث طمب في الكوفة قدـ: الخراساني التيمي يحيى بف يحيى -19

                                                           

 . ٜٚٔالرحمة في طمب الحديث  (ٔ)

 . ٖٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٕ)

 . ٖٕٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٕٜٔ-ٜٔٔمعرفة عمـو الحديث ( ٗ)

 . ٖٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٘)

 .ٖٕٓ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٖٕٓ السابؽ المصدر( ٚ)

 .ٖٖٕ السابؽ المصدر( ٛ)

 .ٖٕٓ السابؽ المصدر( ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 

 :الكوفة إلى الري من الراحمون
 .(0)الحديث طمب في الكوفة قدـ: الرازي الفرات بف أحمد  -1
 طمب في الكوفة دخؿ(: الرازي حاتـ أبي ابف) إدريس بف محمد بف الرحمف عبد  -2

 .(2)الحديث

 .(3)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ(: الرازي زرعة أبو) الكريـ عبد بف ا عبيد  -3

 .(4)الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ: منصور بف معمى  -4

 الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ(: الرازي حاتـ أبو) المنذر بف إدريس بف محمد  -5
" مرة كـ أحصي ال فما بغداد إلى الكوفة مف سرت كنت ما أما: "وقاؿ بيا، وحدث
 .(5)سنيف سبع استغرقت التي األولى جولتو في وذلؾ

 

 :الكوفة إلى الشام من الراحمون
 طمب في الكوفة إلى الشاـ مف رحؿ(: جوصا ابف) يوسؼ بف عمير بف أحمد  -1

 .(6)الحديث
 .(8)الحديث طمب في الكوفة إلى (7)عسقبلف مف رحؿ: إياس أبي بف آدـ  -2

                                                           

 . ٖٕٓالمحدث الفاصؿ ( ٔ)

 .ٖٕٓ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٖٕٓ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٜٕٕ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٜٖ٘ والتعديؿ الجرح ومقدمة ،ٕٗٔالرحمة في طمب الحديث و  ،ٖٕٚ لمخطيب الكفاية  (٘)

  .ٖٕٔالمحدث الفاصؿ  (ٙ)

 .ٕٕٔ/ٗ معجـ البمداف. البحر ساحؿ عمى فمسطيف أعماؿ مف بالشاـ مدينة: َعْسَقبلفُ ( ٚ)

 .ٜٕٕالمحدث الفاصؿ و  ،ٛٙٔطبقات الحفاظ ( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)الحديث طمب في الكوفة إلى حمص مف رحؿ: عياش بف إسماعيؿ -3

 .(3)الحديث طمب في الكوفة إلى (2)المصيصة مف رحؿ: األعور محمد بف حجاج  -4
 .(3)الحديث

 السبيعي إسحاؽ أبو منو وسمع فمسطيف مف الكوفة إلى قدـ: حيوة بف رجاء  -5
 .(4)وغيره

 .(5)الكوفة نزؿ دمشقي: سعيد بف عمرو بف سعيد  -6

 .(6)الكوفة نزؿ دمشقي: الميثي كثير بف العبلء  -7

 .(7)الكوفيوف عنو يروي الكوفة، قدـ(: سناف أبو) سناف بف عيسى  -8

 .(8)أشير ستة شريح إلى فاختمؼ الكوفة قدـ: الدمشقي مكحوؿ  -9

 .(9)الكوفة نزؿ رممي: ميموف بف ىبلؿ -11

 ورووا حفاظيا عف وروى الكوفة سكف دمشقي: اليمداني الرحمف عبد بف الوليد -11
 .(01)عنو

                                                           

 .ٕٖٕالمحدث الفاصؿ ( ٔ)

يَصةُ ( ٕ)  البمدافمعجـ . الرـو وببلد أنطاكية بيف الشاـ ثغور مف جيحاف شاطئ عمى مدينة: الَمص 
٘/ٔٗ٘. 

 .أ ٗٙالتاريخ والعمؿ  (ٖ)

 .ب ٗ٘ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٕٖٓ/ٔ تقريب التيذيب( ٘)

 .ٖٜ/ٕ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ب ٜٔالتاريخ والعمؿ  (ٚ)

 .ٖٓٙ/ٕ والتاريخ المعرفة( ٛ)

 .ٕٖٗ/ٕ تقريب التيذيب( ٜ)

 .ٖٖٖ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٜٖٕ/ٖ الكاشؼ (ٓٔ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)الكوفة سكف حمصي: خمير بف يزيد -12

 .(2)الكوفة نزؿ حمصي: أو الكندي الزبيدي عميرة بف يزيد -13

 

 :الكوفة إلى المدينة من الراحمون
 .(3)الكوفة نزؿ: وقاص أبي بف سعد بف محمد بف إبراىيـ  -1
 .(4)الكوفة نزؿ: العاص بف سممة بف خالد  -2

 .(5)الكوفة ثـ الحجاز أمير: القسري ا عبد بف خالد  -3

 .(6) الخطاب بف لعمر الكوفة قضاء ولي: الباىمي ربيعة بف سمماف  -4

 .(7)الكوفة نزيؿ: العزيز عبد بف عمر بف العزيز عبد  -5

 .(8)الكوفة نزؿ: ياألوس حكيـ بف عثماف  -6

 .(9)الكوفة نزؿ: األسممي مرواف أبي بف عطاء  -7

 .(01)الكوفة نزؿ: وقاص أبي بف سعد بف عمر  -8

 .(0)الكوفة نزؿ: الدوسي عمار بف عنبسة  -9

                                                           

 .ٕٚٚ/ٖ الكاشؼ (ٔ)

 .ٜٖٙ/ٕ تقريب التيذيب (ٕ)

 .ٔٗ/ٔ تقريب التيذيب( ٖ)

 .ٕٗٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٕ٘ٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٖٔٛ/ٔ الكاشؼ( ٙ)

 .ٔٔ٘/ٔ تقريب التيذيب( ٚ)

 .ٚ/ٕ السابؽ المصدر( ٛ)

 .ٕٕ/ٕ السابؽ المصدر( ٜ)

 .ٙ٘/ٕ السابؽ المصدر( ٓٔ)
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 الكوفة مدرسة

 .(2)الكوفة نزؿ: البكري ييمالت وائؿ بف كميب -11

 .(3)الكوفة نزؿ: وقاص أبي بف سعد بف محمد -11

 .(4)عاد ثـ مدة الكوفة نزؿ: القرظي سميـ بف كعب بف محمد -12

 .(5)الكوفة نزؿ: التيمي طمحة بف موسى -13

 .(6)الكوفة سكف: المزني سناف بف كثير بف الوليد -14

 .(7)الكوفة سكف: المخزومي كثير بف الوليد -15

ىذا باإلضافة إلى عدد كبير مف الصحابة مف أىؿ المدينة الذيف جاؤوا مع جيش سعد 
بف أبي وقاص فأسيموا في تأسيس الكوفة وفتح ببلد فارس، واستقروا في الكوفة، 
وأسسوا مدرسة الحديث في الكوفة، وقد أفردناىـ بالذكر مع غيرىـ مف الصحابة الذيف 

 تقدـ ذلؾ. نزلوا الكوفة، وقد

 

 :الكوفة إلى مصر من الراحمون
 .(8)بيا وحدث الكوفة قدـ: الحافظ الطبري بابف المعروؼ المصري صالح بف أحمد  -1
 .(9)الحديث طمبفي  الكوفة إلى رحؿ: إبراىيـ بف موسى بف أسد  -2

                                                                                                                                                    

 .ٜٛ/ٕ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٖٙٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٖٙٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ٖٕٓ/ٕ السابؽ المصدر( ٗ)

 . ٕٗٛ/ٕ تقريب التيذيب( ٘)

 .ٖٖ٘/ٕ السابؽ المصدر( ٙ)

  .ٖٖ٘/ٕ السابؽ المصدر( ٚ)

 . ٕٙٔطبقات الحفاظ  (ٛ)

 .ٜٕٕالمحدث الفاصؿ ( ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 . (0)الكوفة نزيؿ: طيماف بف يزيد  -3

 

 :الكوفة إلى مكة من الراحمون
 .(2)الكوفة سكف: يزيد بف الحسف  -1
 .(3)الكوفة نزؿ: رفيع بف العزيز عبد  -2

 .(4)بيا وحدث الكوفة قدـ: التفسير صاحب الكبير التابعي جبر بف مجاىد  -3

 في وساىموا الكوفة نزلوا مكة مف الصحابة مف كبير عدد إلى باإلضافة ىذا
 .الكوفة نزلوا الذيف الصحابة ذكر سبؽ وقد الكوفة، في الحديث مدرسة تأسيس

 

 :الكوفة إلى واسط من الراحمون
 .(5)الكوفة نزؿ: خراش بف شياب  -1
 .(6)الكوفة نزؿ: الحضرمي الحسف بف عمي  -2

 المعتمر، بف منصور ليمقى الكوفة إلى واسط مف خرج: صييب بف عاصـ بف عمي  -3
 بيتو باب عمى فجمس منو، يسمع أف قبؿ قدومو مف الثاني اليوـ في منصور فمات
 أف عمى قدمت: فقاؿ يبكيو؟ عما فسألو السممي الرحمف عبد بف حصيف فرآه يبكي،
 نعـ،: قاؿ ىذا؟ أـ عرس شيد مف عمى فأدلؾأ: قاؿ مات، وقد الشيخ، ىذا مف أسمع
ذا شيرا، يحدثو فجعؿ عباس، ابف عف عكرمة حدثني أكتب: قاؿ  مف سمع قد بو وا 

                                                           

  .ٖٙٙ/ٕ تقريب التيذيب( ٔ)

 .ٕٚٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٜٓ٘/ٔ السابؽ المصدر( ٖ)

 .ب ٘٘التاريخ والعمؿ ( ٗ)

   . ٖ٘٘/ٔ تقريب التيذيب( ٘)

 . ٖٖ/ٕ تقريب التيذيب( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 ابف وىو المعتمر، بف منصور أـ عرس شيد الذي ىو وكاف عباس ابف عف عكرمة
 .(0)منصور عـ

 فمقيو المعتمر، بف منصور ليمقى مرة منيا كثيرا، الكوفة إلى رحؿ: بشير بف ىشيـ  -4
 .(2)الثاني اليوـ في منصور ومات حديثا، أربعيف منو فسمع قدومو مف األوؿ اليوـ في

 

 :الكوفة إلى متفرقة أماكن من الراحمون
 .(3)الحديث طمب في الكوفة إلى ىمذاف مف رحؿ: اليمذاني الحسيف بف إبراىيـ  -1
 .(4)الكوفة إلى المدائف مف رحؿ(: مسمـ أبو) األغر  -2

 مف وىو الحديث طمب في الكوفة إلى رحؿ(: الفريابي) الحسف بف محمد بف جعفر  -3
 .(5)تركستاف وتسمى الترؾ، ببلد

 وأبو الثوري سفياف منو فسمع الكوفة إلى النيؿ مف يقدـ كاف: يميالن دينار بف خالد  -4
 .(6)(أسامة بف حماد) أسامة

 إلى سجستاف مف رحؿ: السنف صاحب( السجستاني داود أبو) األشعث بف سميماف  -5
 .(7)الحديث طمب في الكوفة

                                                           

 .ٖٚٔالرحمة في طمب الحديث ( ٔ)

 .ٖٚٔ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٔٔٗ/٘ معجـ البمداف. فارس ببلد مف الجباؿ في مدينة: وىمذاف. ٖٕٔالمحدث الفاصؿ ( ٖ)

 معجـ البمداف. فارس لمموؾ كانت مدف سبع بيا منطقة: والمدائف. ٕٛ/ٔ تقريب التيذيب( ٗ)
٘/ٚٗ. 

 .ٖٕٔالمحدث الفاصؿ ( ٘)

 .أ ٙ٘التاريخ والعمؿ ( ٙ)

 . ٜٓٔ/ٖ معجـ البمداف. فارس ببلد مف كبيرة ناحية: وسجستاف. ٖٕٓالمحدث الفاصؿ ( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 السبيعي إسحاؽ أبا ليمقى الكوفة إلى البحريف مف رحؿ: البحراني يزيد بف عباس  -6
 .(0)جنازتو فتمقتو( ا عبد بف عمرو)

 إلى سجستاف مف رحؿ(: السجستاني داود أبي ابف) األشعث بف سميماف بف ا عبد  -7
 .(2)الحديث طمب في الكوفة

 .(3)الكوفة نزؿ فريقيإ: األزرؽ بف عمي بف ا عبد  -8

 طمب في يدخمو لـ بمد بقي ما: الشعراني البييقي المسيب بف محمد بف الفضؿ  -9
 .(4)األندلس إال الحديث

 ومصر، الشاـ، إلى دخمت: قاؿ: الصحيح صاحب( البخاري) إسماعيؿ بف محمد -11
لى مرتيف، والجزيرة  كـ أحصي وال أعواـ، ستة بالحجاز وأقمت مرات، أربع البصرة وا 
 .(5)المحدثيف مع وبغداد الكوفة إلى دخمت

 .(6)الحديث طمب في الكوفة إلى ترمذ مف رحؿ: الترمذي إسماعيؿ بف محمد -11

 طمب في الكوفة إلى رحؿ: والمؤرخيف المفسريف شيخ الطبري، جرير بف محمد -12
 .(7)والعمـ الحديث

 .(0)الكوفة فنزؿ الطائؼ مف رحؿ: الثقفي الحارث بف يونس -13

                                                           

 .ٕٚٔالرحمة في طمب الحديث ( ٔ)

 . ٖٕٔالمحدث الفاصؿ و  ،ٖٕٖطبقات الحفاظ  (ٕ)

 .ٖٗٗ/ٔ التيذيبتقريب ( ٖ)

 .ٕٙٚطبقات الحفاظ و  ،ٜٕٓالرحمة في طمب الحديث ( ٗ)

 .ٛٚٗ الساري ىدي( ٘)

معجـ . الشرقي جانبو مف جيحوف نير عمى راكبة مشيورة مدينة: وترمذ. ٖٕٔالمحدث الفاصؿ ( ٙ)
 .ٕٙ/ٕمعجـ البمداف 

. الديمـ وببلد وقومس الري بيف تقع كثيرة بمداف بيا منطقة: وطبرستاف. ٖٕٔالمحدث الفاصؿ ( ٚ)
 .ٖٔ/ٗ معجـ البمداف
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 الكوفة مدرسة

 الشريؼ لمحديث ىاما مركزا كانت الكوفة أف جمي بشكؿ لنا يتضح وىكذا
 عمى وليتتممذوا عمميا، مف لينيموا مكاف كؿ مف المحدثيف كبار إلييا رحؿ فقد وعمومو،

 .محدثييا يدي
  

                                                                                                                                                    

 .ٖٗٛ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٖٖٓ/ٖ الكاشؼ( ٔ)
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 الكوفة مدرسة

 

 الفصل السادس

 مصطمح الحديث في الكوفة
 
 :مباحث وخمسة تمييد وفيو

 .الحديث طالب آداب: األول المبحث
 .المحدث آداب: الثاني المبحث
 .روايتو تقبل من صفة: الثالث المبحث
 .واألداء التحمل طرق: الرابع المبحث
 .الحديث لفظ التزام: الخامس المبحث
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 الكوفة مدرسة

 

 تمييد:
 تقميؿ في يتمثؿ ذلؾ وكاف ، الصحابة عيد منذ الحديث مصطمح نشأة بدأت

 .األحاديث وصحيح القرآف عمى وعرضيا فييا، والتثبت الراوية،
 عمـو مف ذلؾ وغير األسانيد، عف والسؤاؿ والتعديؿ، الجرح عمـ نشأ ذلؾ وبعد

 .الحديث
 دوف مف أوؿ وكاف منو، شيئا يدونوا ولـ الصدور، في محفوظا بقي ذلؾ ولكف  

 في ذكر فقد ،"األـ" كتابو وفي رسالتو، في الشافعي ىو الحديث بعموـ يتعمؽ ما بعض
 والحديث الحسف، الحديث عمى" األـ" في وتكمـ بالتفصيؿ، الحديث قبوؿ شروط األوؿ

 .المرسؿ
 الراميرمزي الرحمف عبد بف الحسف فيو كتابا، لذلؾ أفرد مف أوؿ وأما

 الحاكـ وتبعو ،"والواعي الراوي بيف الفاصؿ المحدث" كتابو في( ىػٖٓٙت)
 في( ىػٖٙٗت) البغدادي الخطيب ثـ ،"الحديث عموـ معرفة" كتابو في( ىػ٘ٓٗت)

 .العمـ ىذا في المصنفات ذلؾ بعد وتتابعت ،"الرواية عمـ في الكفاية" كتابو
 كانت فيما الرابع، القرف في ابتدأ قد الحديث مصطمح عمـ تدويف كاف فقد وىكذا

 تشيد فمـ نيايتو، بمغ وسريع مستمر تقيقير في الكوفة في الحديثية العممية الحركة
 فقد إذف فقط، الحديث حفاظ مف ثنيفا إال" الفاصؿ المحدث" كتاب تدويف بعد الكوفة
 الحديث، مصطمح في التأليؼ فجر بزوغ مع تحتضر الكوفة في الحديث مدرسة كانت
 .العمـ ىذا تدويف في أثرا لمكوفييف نجد ال فإننا وىكذا

 ىذا مف الكثير يعرفوف كانوا ،األولى الثبلثة القروف في الكوفة عمماء ولكف
 في كاف ما بسبب دقيقا، تطبيقا ويطبقونو مشافية، بينيـ فيما يتداولونو وكانوا العمـ،
 .الروايات في التدقيؽ تستمـز ظروؼ مف الكوفة
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 الكوفة مدرسة

 ىذا نواحي مف كثير في الكوفة عمماء آراء نذكر أف الفصؿ ىذا في وسنحاوؿ
 صحة ومدى النقاط، ىذه في ليـ غيرىـ مخالفة أو موافقة مدى نرى أف ونحاوؿ العمـ،
 ىذا في الكوفييف إسياـ مقدار مدى وسنرى أدلة، مف بو استدلوا وما إليو، ذىبوا ما

 .العمـ ىذا تدويف مرحمة قبؿ المجاؿ،
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 الكوفة مدرسة

 

 آداب طالب الحديث: المبحث األول
 :مسائل وفيو

 متى يبدأ بطمب الحديث؟  -0
 فقد الحديث، بطمب الطالب فييا يبدأ التي السف في خاص منيج لمكوفييف

: ىاروف بف موسى قاؿ فقد الحديث، بطمب بدأ العشريف بمغ إذا الطالب أف عمى درجوا
 .(0)«لثبلثيف الشاـ وأىؿ لعشريف، الكوفة وأىؿ سنيف، لعشر يكتبوف البصرة أىؿ»

: جريج ابف لو فقاؿ سنة عشرة لثماني الحديث يطمب الجراح بف وكيع جاءو 
 .(2)«العمـ باكرت»

 أىؿ كاف: »قاؿ نعيـ؟ أبي عف تكتب لـ كيؼ: إسحاؽ بف لموسى قيؿ وقد
 .(3)«سنة عشريف يستكمموا حتى صغارا الحديث طمب في أوالدىـ يخرجوف ال الكوفة

 سف قبؿ ويتعبدوف القرآف، يحفظوف كانوا الكوفة أىؿ أف ىذا، في والسبب
 .(4)الحديث يطمبوف ثـ العشريف،
 .(5)"والعقؿ النسؾ جمع مف العمـ ىذا يطمب كاف إنما: "الشعبي قاؿ فقد

                                                           

 ،ٗٙٔالتقييد واإليضاح و  الصبلح ابف ومقدمة ،ٖٓٔالكفاية و  ،ٚٛٔ-ٙٛٔالمحدث الفاصؿ ( ٔ)
 .٘ٙاإللماع و 

 . ٗٓٔالكفاية ( ٕ)

 .  ٘/ٕ تدريب الراويو  ،ٖٙٔمقدمة ابف الصبلح  و  ،ٗٓٔالكفاية ( ٖ)

 . ٖٓٔالكفاية و  ،ٚٛٔالمحدث الفاصؿ ( ٗ)

 .٘/ٕ تدريب الراويو  ،ٖٙٔمقدمة ابف الصبلح ( ٘)
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 الكوفة مدرسة

 قاؿ القرآف؟ أتحفظ: األعمش فقاؿ ليحدثو األعمش إلى غياث بف حفص وجاء
ـ   ثـ القرآف، فاحفظ اذىب: "قاؿ ال،: حفص  القرآف، فحفظت فذىبت: قاؿ أحدثؾ، ىم

 .(0)"فحدثني فقرأتو، فاستقرأني، جئتو، ثـ
 يطمب أف أراد إذا الرجؿ كاف: "األحوص وأبو إسحاؽ بف وموسى الثوري وقاؿ

 .(2)"سنة عشريف ذلؾ قبؿ تعبد الحديث
 مجتمع ألنيا ،العشريف في الحديث كتب يستحب: "الزبيري ا عبد أبو وقاؿ

 .(3)"والفرائض القرآف بحفظ دونيا يشتغؿ أف وأحب ،العقؿ
 العشريف، بعد إال لمحديث التحمؿ صحة يروف ال الكوفييف أف يعني ال ىذا وكؿ

: قاؿ فقد السابؽ، الزبيري كبلـ مف واضح المعنى وىذا فقط، ذلؾ يفضموف إنيـ بؿ
 وىـ وسمـ عميو ا صمى النبي مف  الصحابة مف كثير سماع وألف ذلؾ، يستحب
 فضبل العمـ طمبة عمى يخفى وال مشيور، معروؼ العاشرة دوف بؿ العشريف، سف دوف
 .بعدىـ ومف التابعيف مف العمماء، كبار عف

 :يمي ما كبلميـ، مف واضح ىو كما ذلؾ، تفضمييـ وسبب
 اإلسبلـ، في األوؿ المصدر ىو فالقرآف الحديث، حفظ مف أولى القرآف حفظ فأ -أ

 .لعامو والمخصص لمطمقو، والمقيد لمقرآف، الشارح الثاني المصدر ىو والحديث
 تعمـ ألف وتعممو، الحديث حفظ مف أولى السف ىذه في والفرائض العبادات تعمـ أف -ب

 المسمميف، كؿ عمى عيني واجب والعبادات، الفرائض أمور مف المسمـ يحتاجو ما
نما عينيا واجبا ليس وتعممو الحديث حفظ بينما  .كفاية فرض ىو وا 

                                                           

 .ٖٕٓالمحدث الفاصؿ ( ٔ)

 .٘/ٕ تدريب الراويو  ،ٗٓٔالكفاية ( ٕ)

 العمـ تكوف وقد وغيره، كالحج العبادات ىي: والفرائض ،٘/ٕ تدريب الراويو  ،ٗٓٔالكفاية ( ٖ)
 .ذلؾ في السابقة لؤلقواؿ أرجح واألوؿ المعروؼ،
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 الكوفة مدرسة

 مف جيدة درجة إلى يصؿ اإلنساف أف بمعنى العقؿ، مجمع ىي السف ىذه فأ -ج
 بشوؽ عميو ويقبؿ وجيو، عمى وفيمو الحديث تحمؿ يستطيع بحيث العقمي، النضج
 في إخبلصا وأكثر وسمـ عميو ا صمى النبي لحديث توقيرا أكثر ويكوف ورغبة،
 .الحديث كتابة أراد لمف ضروري وذلؾ والقراءة، الكتابة أتقف قد يكوف أنو كما طمبو،

 وخالفو، العرؼ ىذا عمى الكوفة محدثي كبار بعض خرج فقد حاؿ كؿ وعمى
          حولؾ الغمماف ىؤالء: رجؿ لو فقاؿ الحديث، الصبياف يعمـ كاف األعمش فيذا
 أمر عميؾ يحفظوف ىؤالء، اسكت: »األعمش لو فقاؿ - ليـ تعميمو مستغربا -

 .(0)«دينؾ

 حيث مف بو التـز فقد الشكؿ، حيث مف العرؼ عمى خرج إف فإنو ذلؾ ومع
 حفظ غيرىـ مف أو الصبياف ىؤالء مف يحدثو فيمف يشترط كاف أنو وذلؾ المضموف،

 .غياث بف حفص مع قصتو في آنفا سبؽ كما يحدثيـ، أف قبؿ القرآف،
 قاؿ فقد الكوفة، عمماء ذمو فقد الحديث يتعمـ ولـ السف ىذه بمغ مف أما
 .(2)"فاصفعو الحديث يكتب ولـ الشيخ، رأيت إذا: "األعمش
 يعد لـ إمبلء حديث ألؼ عشريف يكتب لـ مف: »شيبة أبي بف بكر أبو قاؿو 
 .(3)«حديث صاحب
 
 
 
 

                                                           

 .٘ٔٔالكفاية ( ٔ)

 .ٖٙٓالمحدث الفاصؿ ( ٕ)

 .ٖٚٚالمصدر السابؽ ( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 التواضع في طمب الحديث:  -2
 أف دوف وقدرا، سنا ودونو ومثمو، فوقو، ممف ويتعممو الحديث يأخذ بأف وذلؾ

 السف اعتبارات إلى التفات دوف ،أصحابو عف الحديث يأخذ وأف ذلؾ، في يتكبر
 .بالعمـ لو عبلقة ال مما ذلؾ وغير والحسب،

 .عميو وحثوا بو، وعمموا الكوفة، عمماء لو تنبو مما األمر وىذا
 فوقو، ىو عمف يكتب حتى الرجؿ ينُبؿ ال: يقوؿ الرؤاسي الجراح بف وكيع فيذا

 وال مستحي العمـ يناؿ ال: بف جبر مجاىد وقاؿ .دونو ىو ومف مثمو، ىو ومف
 .(0)مستكبر

 كاف بؿ منو، ويتعمـ اآلخر، عف منيما كؿ يأخذ كاف عيينة وابف األعمش وىذا
 تحديث عمى حرصو مف أكثر صاحبو، مف الحديث سماع عمى منيما كؿ حرص

 يحدثو، أف اآلخر مف طمب أحدىما أف ،منيما كؿ حرص شدة مف فكاف صاحبو،
 تعمـ عمى منيما حرصا وذلؾ. (2)بالتناوب صاحبو منيما كؿ يحدث أف بشرط فوافؽ
 .األقراف مف حتى

 

 أن يتعمم فقو الحديث:  -3
 ما معرفة ،الحديث فيـ ألف وذلؾ بو، واىتموا الكوفة، عمماء عميو نبو مما وىذا

 يفقد فيو لما فيـ غير مف فتعممو الحديث، تعمـ مف اليدؼ ىو وغيرىا، أحكاـ مف فيو
 بد ال فمذلؾ كالقرآف، فيـ وبغير بفيـ، بتبلوتو يتعبد ال والحديث أىدافو، أىـ الحديث

 .الحديث معنى فيـ مف

                                                           

 .ٚٗٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٛ٘ٔاختصار عمـو الحديث و  ،ٕٕ٘مقدمة ابف الصبلح ( ٔ)

 .ٖٜ٘المحدث الفاصؿ ( ٕ)
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 الكوفة مدرسة

رَ : »قاؿ حيف وسمـ عميو ا صمى النبي إليو أشار ما وىذا  َسِمعَ  اْمَرأ الم وُ  َنض 
 .(0)...« َفَوَعاَىا َمَقاَلِتى

 .(2)الحديث فقو تعمموا الحديث أصحاب يا: عيينة بف سفياف قاؿ فقد وليذا
. (3)حرامو مف يروي ما حبلؿ يعمـ ال عمف األخذ يرى ال النخعي إبراىيـ وكاف

 .يبدو كما بالمعنى روى إذا وىذا
 .(4) المشايخ حديث مف أكثر الفقياء حديث يحب الجراح بف وكيع وكاف
 ما يدري كتب يوـ كتب عمف الشأف ىذا يكتب أف ينبغي: »نعيـ أبو وقاؿ

 .(5) «يحدث ما يدريو  يحدث، يوـ يحدث، عميو مؤتمف صدوؽ، كتب
 

 مذاكرة الحديث:  -4
 دونت قد تكف لـ الكتب وأف خاصة ،المذاكرة بأىمية الكوفة عمماء نوه وقد

 حديث، أي في تشككو عند إلييا الرجوع الطالب يستطيع بحيث النطاؽ، واسع بشكؿ
 والنسياف الخطأ إليو يتطرؽ الحفظ ألف ،كبيرا اعتمادا المذاكرة عمى اعتمدوا فقد ولذلؾ
 مع الحديث مذاكرة كمو ذلؾ وعبلج منو، ينقص أو فيو يزيد وقد كميا، أو جزئيا

 .الحديث وطبلب المحدثيف،

                                                           

 . ٖٗ/٘ الترمذي سنف( ٔ)

 . ٙٙمعرفة عمـو الحديث ( ٕ)

 . ٖٕٙ ،ٔٔٙ ،ٕٕٙالكفاية ( ٖ)

 . ٖٕٙ ،ٔٔٙالكفاية ( ٗ)

 . ٖٕٙالكفاية ( ٘)
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 أبي بف عمي قاؿ فقد جدا، مبكر وقت منذ ذلؾ إلى الكوفة عمماء تنبو وقد
 يندرس تفعموا لـ إف فإنكـ الحديث، ذكر وأكثروا تزاوروا،: ) قاؿ  طالب
 .(2) مذاكرتو حياتو فإف الحديث تذاكروا: مسعود بف ا عبد وقاؿ. (0) (الحديث
 .(3)إحياء العمـ مذاكرتو، وآفتو النسياف : قيس بف عمقمة وقاؿ
 .(4) مذاكرتو العمـ إحياء: ليمى أبي بف الرحمف عبد وقاؿ
 مف كـ يرحمؾ: ليمى أبي بف الرحمف عبد مع مذاكرة بعد شداد بف ا عبد وقاؿ

 .(5)مات كاف قد صدري في أحييتو حديث
 في جبير بف وسعيد ىو اجتمع األعرج يحيى أبا رأيت: البطيف بف مسمـ وقاؿ

 .(6)الحديث فتذاكروا الكوفة، مسجد
 الحديث، يتذاكروف وكانوا كثيرا، الناحية ىذه عمى ركزوا الكوفييف نجد وىكذا

 .بذلؾ طبلبيـ ويأمروف
 

 العمل بما يتعممو:  -5
 قاؿ فقد ثانيا، الحفظ ولتثبيت أوال، جرلؤل طمبا ذلؾ، عمى الكوفيوف حث وقد

 مف تكف مرة ولو بو عمؿفا الخير مف شىء بمغؾ إذا: الكوفي المبلئي قيس عمرو
 .(0)بو فاعمؿ الحديث حفظ أردت إذا: اسيالرؤ  الجراح بف وكيع وقاؿ. (7)أىمو

                                                           

 . ٓٙ، ومعرفة عمـو الحديث ٘ٗ٘المحدث الفاصؿ ( ٔ)

 . ٙٗ٘المحدث الفاصؿ (ٕ)

 . ٙٗ٘المحدث الفاصؿ (ٖ)

 . ٙٗ٘المحدث الفاصؿ (ٗ)

 .  ٙٗ٘المحدث الفاصؿ( ٘)

 . ٗٛٔ السامع وأخبلؽ الراوي دابآل الجامع عف نقبل ،ٔٙٔ التدويف قبؿ السنة( ٙ)

 .ٚ٘ٔاختصار عمـو الحديث و  ،ٗٗٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٕٔ٘مقدمة ابف الصبلح ( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 النافع، العمـ فذلؾ القمب في عمـ: عمماف فالعمـ والعمؿ، العمـ يتعانؽ وىكذا
 .القيامة يوـ عبده عمى تعالى ا حجة فذلؾ المساف عمى وعمـ

 الن اِر، ِفى َفُيْمَقى اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ  ِبالر ُجؿِ  ُيْؤَتى: »وسمـ عميو ا صمى النبي ولقوؿ
 الن ارِ  َأْىؿُ  ِإَلْيوِ  َفَيْجَتِمعُ  ِبالر َحى، اْلِحَمارُ  َيُدورُ  َكَما ِبَيا َفَيُدورُ  َبْطِنوِ  َأْقَتابُ  َفَتْنَدِلؽُ 
 َقدْ  ،َبَمى: َفَيُقوؿُ  اْلُمْنَكِر، َعفِ  َوَتْنَيى ِباْلَمْعُروؼِ  َتْأُمرُ  َتُكفْ  َأَلـْ  َلؾَ  َما ُفبَلفُ  َيا: َفَيُقوُلوفَ 
 .(2)«َوآِتيوِ  اْلُمْنَكرِ  َعفِ  َوَأْنَيى آِتيِو، َوالَ  ِباْلَمْعُروؼِ  آُمرُ  ُكْنتُ 

 الصحابة يفعؿ كاف وىكذا الحفظ، لتركيز جدا ميمة تربوية وسيمة العمؿ أف كما
 الكريـ القرآف حفظ في. 

  

                                                                                                                                                    

 .ٗٗٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٕٕ٘مقدمة ابف الصبلح ( ٔ)

 . ٜٕٕٔ/ٗ مسمـ صحيح( ٕ)
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 الكوفة مدرسة

 

 آداب المحدث: المبحث الثاني

 احترام حديث النبي صمى اهلل عميو وسمم وتوقيره:  -0
 .لطبلبو حسنة عممية قدوة وليكوف والثواب، األجر ابتغاء وذلؾ

 عف ورد ما منيا كثيرة، وسمـ عميو ا صمى النبي حديث احتراـ ومجاالت
 في ذلؾ مف يتمكف لـ فإف توضأ، يحدث أف أراد إذا كاف أنو ،الكوفي األعمش سميماف
 .(0)تيمـ الظروؼ بعض

 ويبلحظ. طير غير عمى يحدثوا أف يكرىوف كانوا: الكوفي مرة بف ضرار وقاؿ
 يفعؿ كاف مفمو  ،األقؿ عمى غالبيـ بيا يمتـز عندىـ، عادة كاف ذلؾ أف كبلمو مف
 .(2)ا رحمو مالؾ اإلماـ الكوفييف غير مف ذلؾ

 

 الحرص عمى نشر الحديث النبوي:  -2
 لطبلب وتعميما الشريفة النبوية لمسنة ونشرا والثواب، األجر ابتغاء أيضا وذلؾ

 .العمـ

 ، الحديث يطمب أحدا أف عممت لو: »يقوؿ الكوفي الثوري سفياف فيذا
 .(3) «فحدثتو بيتو في إليو لصرت

 فأكثر أىبل، العمـ ليذا وجدت أني وددت: يقوؿ الكوفي عيينة بف سفياف وىذا
 .(0)منو عمييـ

                                                           

 .ٓٙٔالسنة قبؿ التدويف ( ٔ)

 .ٖٔٔ/ٕ تدريب الراوي( ٕ)

 .ٗٛٔالمحدث الفاصؿ  (ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 عمى أمروه قد وكانوا قومو، عريؼ كاف الكوفي لقيط بف إياد بف ا عبيد وىذا
 لو وكانت ذلؾ، عمى يشرؼ وىو أمامو، فيحفروف يجمس وكاف بالكوفة، الخندؽ حفر

 بتمؾ إليو رمى إنساف جاء فإذا العمؿ، إلى معو يحضرىا أحاديثو، فييا صحيفة
 .(2)التثبت لزيادة كتبو، ما عميو ويقرأ يريد، ما منيا فيكتب الصحيفة،
 منيـ كثير ترؾ فقد وكذلؾ. الحديث تبميغ عمى الحرص منتيى ىذا أف شؾ وال
 صمى النبي حديث الناس وليعمموا ليتعمموا األفاؽ، في ورحموا واألحباب، واألىؿ الديار
 في الرحمة فصؿ إلى فميرجع ذلؾ، عمى حية أمثمة يرى أف أراد ومف ،وسمـ عميو ا

 .الرسالة ىذه مف الشريؼ الحديث طمب
 

 عدم وضع الحديث في غير أىمو:  -3
 .جدا مبكر وقت منذ األمر ىذا إلى الكوفة عمماء تنبو وقد

 وقاؿ. أىمو غير في تضعوه وال العمـ، أكرموا: يقوؿ مسعود بف ا عبد فيذا
 الحديث آفة: »أيضا وقاؿ«. الخنازير أظبلؼ عمى المؤلؤ تنثروا ال: »األعمش
ضاعتو النسياف،  – الدنانير ىذه إلى انظروا: »أيضا وقاؿ«. أىمو غير بو تحدث أف وا 

 .(3)«الكنايس عمى تمقوىا ال -األحاديث 
 وىو ،آخر لسبب ذلؾ يكوف وقد. وتوقيرىا األحاديث تكريـ قبيؿ مف ىذا كؿو 
 .العقمي مستواه فوؽ وألنو يطيقو، ال ألنو ،يسمعو لمف فتنة يكوف أف مف الخوؼ

                                                                                                                                                    

 .  ٙٚ٘ المحدث الفاصؿ( ٔ)

 .أ ٗٗالتاريخ والعمؿ ( ٕ)

 .  ٗٚ٘-ٕٚ٘المحدث الفاصؿ ( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

إف الرجؿ ليحدث بالحديث فيسمعو مف ال  :مسعود بف ا عبد وقال ما ذلؾ ومف
 َقْوما ِبُمَحد ثٍ  َأْنتَ  َما» يبمغ عقمو فيـ ذلؾ الحديث فيكوف عميو فتنة. وفي لفظ آخر

، تَْبُمُغوُ  اَل  َحِديثا ـْ  .(0)«ِفْتَنة ِلَبْعِضِيـْ  َكافَ  ِإال   ُعُقوُلُي
 بما الناس حدثوا ورسولو؟ ا كذبيُ  أف تحبوف: طالب أبي بف عمي وقاؿ

 .(2)ينكروف ما ودعوا يعرفوف
 يسألونو قوـ فأتاه عنو، فرويتو بحديث، الشعبي حدثني: سعيد بف مجالد وقاؿ

: الشعبي قاؿ حدثتني؟ ما أو: فقمت فأتيتو توني،فأَ  الحديث، بيذا حدثت ما: فقاؿ عنو،
 مف العمـ ىذا يطمب كاف نماإ: قاؿ ثـ ،! فياءالس بو وتحدث الحكماء، بحديث أحدثؾ
 .(3)والعقؿ النسؾ جمع

 كالطبيب نحف: يقوؿ الكوفي السبيعي اسحاؽ أبي بف يونس بف عيسى وكاف
 .(4)ينفع حيث دواءه يضع

 مف أو البدع، أصحاب مف الرجؿ يكوف أف وىو ثالث، لسبب ذلؾ يكوف وقد
 الحديث ويضعوف ويحرفوف، ويبدلوف أعماليـ، ليـ يزينوف الذيف السبلطيف، أصحاب

 سد باب مف تحديثيـ عدـ فيكوف واألمراء، لمسبلطيف إرضاء موضعو، غير في
 .الكوفة عمماء مف واحد غير بو صرح ما وىذا الذرائع،

 .(5)لمسمطاف عونا يكوف أف يريد أحدىـ: وقاؿ جماعة، طرد عيينة ابف فيذا

                                                           

نقبل عف الجامع  ٖ٘ٔ، والسنة قبؿ التدويف ٖٛٔ/ٕ، وتدريب الراوي ٘ٔ/ٔتذكرة الحفاظ ( ٔ)
 .ألخبلؽ الراوي

 .ٖٛٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٕٔ/ٔ تذكرة الحفاظ( ٕ)

 .  ٕٚ٘المحدث الفاصؿ ( ٖ)

 .  ٙٚ٘المحدث الفاصؿ (  ٗ)

 .ٙٚ٘ السابؽ المرجع(  ٘)
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 الكوفة مدرسة

 واحدا حديثا البدع أىؿ مف رجبل يحدث أفْ  يرفض عياش بف بكر أبو وىذا
 .(0)ذلؾ عمى ويصر

 صاحب كاف فإذا يمتحنو، حتى أحدا يحدث ال كاف: الثقفي قدامة بف زائدة وىذا
فْ  المجمس، ىذا إلى تعودفّ  ال: لو قاؿ بدعة، : لو فقيؿ وحدثو، أدناه خير، عنو بمغو وا 

 يحتاج أئمة فيصيروا عندىـ، العمـ يكوف أف أكره: قاؿ ذلؾ؟ تفعؿ لـَ  الصمت، أبا يا
 .(2)شاؤوا كيؼ فيبدلوا إلييـ،

 أىـ ىو ما ىنالؾ ألف يحدثو ال أنو وىو ،رابع لسبب تحديثيـ عدـ يكوف وقد
 ال مف يحدثوف ال فكانوا القرآف، إال الحديث مف أىـ شيء ىناؾ وليس الحديث، مف

 يحفظ أفْ  وأمره غياث، بف حفص تحديث رفض األعمش فيذا الكريـ، القرآف يحفظ
 .(3)حدثو القرآف حفظ وقد أوال، القرآف

 .الحديث طالب آداب في ذلؾ في الكوفة عمماء آراء ذكر سبؽ وقد
 

 التحديث ما نّشط السامع:  -4
 فإذا متيقظيف، نشيطيف، زالوا ما أنيـ يبلحظ داـ ما طبلبو يحدث أف لممحدث فينبغي
 عف يمسؾ أف لو فينبغي العوارض، مف ذلؾ غير أو النعاس، أو التعب انتابيـ
 .الحديث

 قميؿ ذلؾ عند التحديث وألف ،ودقتو التحمؿ ضبط عمى ليـ عونا ليكوف وذلؾ
 إلى ذلؾ بو ويؤدي العمـ، مجالس الطالب فيكره عكسية نتيجة يعطي قد بؿ الفائدة،
 .تركيا

                                                           

 .ٙٚ٘ السابؽ المرجع(  ٔ)

 .٘ٚ٘ السابؽ المرجع(  ٕ)

 . ٖٕٓ السابؽ المرجع(  ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 دامت ما أي - بأبصارىـ حّدقوؾ ما القوـ حد ث: يقوؿ مسعود بف ا عبد فيذا
 وثقمت عيونيـ يغمضوف فبدأوا نعسوا أو تعبوا أي- غّضوا فإذا - بؾ محدقة أبصارىـ
 .(0)يشتييو ال مف عند برؾ تنشر ال: ويقوؿ. فأمسؾ -أجفانيـ

 عمى تدؿ وصحيحة، دقيقة مبلحظة وىي األىمية غاية في ذلؾ أف شؾ وال
 .والفيـ الحفظ عمى الطالب تساعد التي التربوية باألساليب الصالح سمفنا اىتماـ مدى

 

 عدم التحديث عن األحياء:  -5
 األحياء، عف أحد يحدثو أف يقبؿ ال فكاف الكوفييف، مف الشعبي مذىب وىو

 .(2)الكوفييف غير مف الشافعي مذىب أيضا وىو

 يتبيف فقد معروفا، يكف لـ ما أمره مف يظير قد الحي أف ذلؾ في السبب ولعؿ
 ذلؾ يكوف وقد .لمناس الحديث رواية وبعد التحديث، بعد آخر بأمر ضعفو أو جرحو
 حدث أنو وينكر الحديث، ىذا فينسى الحي عف يروي قد الراوي أف وىو آخر لسبب
 .(3)الكذب بالراوي الناس فيظف بو،

 األحياء عف يحدث أكثرىـ كاف بؿ الكوفيوف، عميو درج مما ىذا يكف لـ ولكف
 الكوفييف مف بذلؾ قاؿ مف أجد ولـ منيـ، أصغر ىو وممف بؿ وأقرانيـ، شيوخيـ مف
 .الشعبي سوى

 
 
 

                                                           

 . ٜٔ٘المحدث الفاصؿ ( ٔ)

 . ٖٖٚ/ٔ تدريب الراويو  التقريب لمنوويو  ،ٖٕٕ-ٕٕٕالكفاية ( ٕ)

 .ٖٖٚ/ٔ تدريب الراويو  ،ٖٕٕالكفاية ( ٖ)
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 التراجع عن الخطأ إذا تبين لو:  -6
 حديث في أخطأ قد أنو لممحدث تبيف فإذا لمخطأ، معرض إنساف كؿ أف شؾ ال

 قسـ مف يعد بؿ لعدالتو، مسقط فذلؾ عنو يتراجع لـ فإذا ذلؾ، عف يتراجع أف فعميو ما
 كذب لمف وسمـ عميو ا صمى النبي تيديد ويشممو تعالى، با والعياذ الموضوع

 .(0)عميو

 حدثت، كما ىو ليس: رجؿ لو فقاؿ حديث، في عيينة بف سفياف أخطأ وقد
 أوىمت، وأنا أنت، حدثت كما الحديث: لو فقاؿ الرجؿ، نادى ثـ ىنيية، سفياف فسكت
 .(2)نفسو المجمس في عنو وتراجع
 

 عدم تتبع المنكر والغريب من الحديث:  -7
 حدثوا ورسولو؟ ا يكذب أفْ  تحبوف: أنو قاؿ طالب أبي بف عمي عف روي فقد

 .(3)ينكروف ما ودعوا يعرفوف بما الناس

 وحث المنكر، رواية عف  عمي اإلماـ زجر فقد: ذلؾ عمى تعميقا الذىبي قاؿ
 والمنكرة الواىية األشياء بث عف الكؼ في كبير أصؿ وىذا بالمشيور، التحديث عمى
 .(4)ذلؾ وغير والرقائؽ، والعقائد، الفضائؿ، في األحاديث مف

«. الحديث وغريب الكبلـ غريب يكرىوف كانوا: »قاؿ، النخعي إبراىيـ وقاؿ
   .(5)«كذب الحديث غريب اتبع مف: »القاضي يوسؼ أبو وقاؿ

 

                                                           

 .ٖٓٔاختصار عمـو الحديث و  ،ٚ٘ٔ-٘٘ٔالتقييد واإليضاح و  ،٘٘ٔمقدمة ابف الصبلح ( ٔ)

 .ٖٕٓالكفاية ( ٕ)

 .ٖٛٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٕٔ/ٔ تذكرة الحفاظ( ٖ)

 .ٕٔ/ٔ تذكرة الحفاظ( ٗ)

 .ٕٕ٘-ٕٕٗالكفاية ( ٘)
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 أن يثني عمى شيخو بما ىو فيو:  -8
نزاؿ والعمماء، العمـ توقير مف وذلؾ  وعدـ بفضميـ، واالعتراؼ منازليـ، الناس وا 

 .معروفيـ جحود

 المؤمنيف أمير الثوري سفياف حدثني: قاؿ حدث إذا بف الجراح وكيع كاف فقد
 .(0)الحديث في

 

 الرحمة لنشر الحديث:  -9
 .الحديث طمب في الرحمة فصؿ مقدمة في ذلؾ ذكرت وقد

 

 التدوين والتصنيف لمن تأىل لذلك: -01
 .الكوفة في التدويف مقدمة في ذلؾ عف دثتتح وقد

  

                                                           

 .ٖ٘ٔاختصار عمـو الحديث ( ٔ)
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 صفة من تقبل روايتو: المبحث الثالث
 ثـ. (0)ضابطا عدال، يكوف أف بروايتو يحتج فيمف يشترط أنو عمى العمماء أجمع
 :منيا الضبط، أو بالعدالة المتعمقة النواحي بعض في العمماء اختمؼ

 حكم رواية المستور:  -0
 .(2)"باطنو عدالة تعرؼ وال الظاىر، في عدال يكوف مف: "ىو المستور

 مف وسمـ إسبلمو أظير مف بعدالة قالوا العراؽ أىؿ إف: البغدادي الخطيب قاؿ
 .(3)عنو لمتحري الحاجة دوف ظاىر فسؽ

 ،يظف بو ريبة لـ مف المسمميف في العدؿ: »قاؿ أنو النخعي إبراىيـ عف ونقؿ
 .(4)«ريبة منو تظير أو مف لـ
 وجدت بؿ النخعي، إبراىيـ سوى القوؿ ىذا لو نسب مف الكوفييف في أجد ولـ
 غيره ووجدت أيضا، البغدادي الخطيب كبلمو نقؿ وقد ذلؾ، بغير يصرح نفسو إبراىيـ
 .بالظاىر االكتفاء دوف الحقيقة والمعرفة التحري، بضرورة يصرحوف الكوفييف مف

 ال أف إلى يذىبوف، التابعيف مف وغيره النخعي إبراىيـ كاف: الشافعي قاؿفقد 
 مف أحدا رأيت وما: بقولو ذلؾ عمى عقب ثـ. وحفظ عرؼ عمف إال الحديث يقبموا
 .(5)المذىب ىذا يخالؼ بالحديث العمـ أىؿ

                                                           

 .ٖٙٔمقدمة ابف الصبلح ( ٔ)

 . ٖٙٔ/ٔ التقريب لمنووي وتدريب الراويو  ،٘ٗٔالمصدر السابؽ ( ٕ)

 .٘ٗٔ ،ٔٗٔالكفاية ( ٖ)

 .ٖٚٔالمصدر السابؽ ( ٗ)

 .ٕٓٔالمصدر السابؽ ( ٘)
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 سألنا الرجؿ عف نكتب أفْ  أردنا إذا كنا: "الكوفي صالح بف الحسف قاؿ وقد
 .(0)"تزوجوه أفْ  أتريدوف: لنا يقاؿ حتى، عنو

 صنيع مف ذلؾ يكف ولـ الرواة، أحواؿ عف الدقيؽ بحثيـ عمى يدؿ مما وىذا
 .الكوفة في اماع طابعا كاف ذلؾ أف عمى يدؿ( كنا: )فقولو وحده، صالح بف الحسف
 عف إال الحديث يؤخذ أف ينبغي ال: »الكوفي دكيف بف الفضؿ نعيـ أبو قاؿو 
 يستقر حتى وتكريره بدرسو نفسو يأخذ ثـ، بالرجاؿ عارؼ، عميو أميف ،لو حافظ: ثبلثة
 .(2)«حفظو لو

 ذلؾ فدؿ عدال، وال أمينا يسمى ال والمستور لمعدالة، اشتراط لؤلمانة فاشتراطو
 .المستور رواية قبوؿ عدـ عمى

 الروايتيف إحدى في إال المستور حديث يقبموف ال الكوفييف أف لنا يتضح وىكذا
 .النخعي إبراىيـ عف

 .الجميور مذىب ىو الكوفيوف إليو ذىب وما
 

 حكم رواية صاحب البدعة:  -2
 ،لكفره روايتو تقبؿ وال عدال، ليس المكف رة البدعة صاحب أف   عمى العمماء اتفؽ

 .ذلؾ دوف فيما واختمفوا

 بأمره، وتنويوٌ  لبدعتو، ترويجٌ  عنو الرواية ألف ،مطمقا بو يحتج ال: بعضيـ فقاؿ
 .(3)مالؾ لئلماـ القوؿ ىذا وُنسب روايتو، تقبؿ ال والفاسؽ فاسؽ، وألنو

                                                           

 .٘٘ٔالمصدر السابؽ ( ٔ)

 .ٖٕٙ ،ٕٙ٘الكفاية ( ٕ)

 . ٕٖ٘/ٔ تدريب الراوي( ٖ)
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: وقيؿ مذىبو، نصرة في الكذب يستحؿُّ  ممف يكف لـ إفْ  بو يحتج: آخروف وقاؿ
 بف الرحمف وعبد الثوري، قوؿ أنو ُيحكى: البغدادي الخطيب وقاؿ الشافعي، مذىب ىو
 .(0)يوسؼ أبي وصاحبو حنيفة، وأبي ليمى، أبي

 عمى يدؿ كبلما ذكرىـ الذيف الكوفييف مف ألحدٍ  يورد لـ البغدادي الخطيب ولكف  
 كبلما أجد ولـ المسألة، نفس في لغيرىـ كبلما وردأ أنو مع - عادتو غير عمى - ذلؾ

  بصيغة - وفبلف فبلف عف ُيحكى: قاؿ أنو كما المراجع، مف مرجعٍ  أي في ألحدىـ
 .-التمريض
 سئؿ: قاؿ فقد إليو، نسب ما يخالؼ حنيفة ألبي كبلما نفسو الخطيب ذكر بؿ

 ومف ،- الشيعة إال - ىواه في عدؿ كؿ مف: فقاؿ الحديث؟ يؤخذ عمف حنيفة أبو
 .(2)طائعا السمطاف أتى

. داعية كاف إفْ  بو يحتج وال لبدعتو، داعية يكف لـ إفْ  بو يحتج: الجميور وقاؿ
 في طالب أبي بف عمي قوؿ سبؽ ما غير المسألة ىذه في الكوفييف عف ورد ومما
 بف الضحاؾ وقاؿ. الديف ىو فإنما العمـ، ىذا تأخذوف عمف انظروا: الكوفة مسجد
 .(3)وتأخذون عمف فانظروا ديف، العمـ ىذا إف  : مزاحـ

 كالمرجئة، مذاىبال أصحاب بعض مف يحذ ر عيينة بف سفياف وكاف
 .(4)والقدرية

 أي ،لمذىبو إال خميفة بف فطر عف الرواية تركت ما: عياش بف بكر أبو وقاؿ
 .(5)التشيع

                                                           

 .ٕٖ٘/ٔ تدريب الراويو  ،ٕٕٓ ،ٜ٘ٔالكفاية ( ٔ)

 .ٖٕٓالكفاية ( ٕ)

 .ٜٙٔالمصدر السابؽ ( ٖ)

 .ٖٙٔمعرفة عمـو الحديث ( ٗ)

 .ٜٛٔالكفاية ( ٘)
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 والرافضة رافضي، ألنو ،فاختة بف ثوير السبيعي إسحاؽ أبي بف يونس وترؾ
 .(0)مذىبيـ لنصرة الكذب يستحموف

 الكذب يستحؿ ال مف لرواية قبولو في قوال الكوفييف مف ألحدٍ  نجد ال فإننا وىكذا
 رواية قبولو يعني ال الرافضة أحد لرواية إسحاؽ أبي بف يونس وترؾ مذىبو، لنصرة
 .طبلؽاإل عمى عداىـ مف

 والمرجئة، الشيعة، رواية ردىـ في ينحصر الكوفة عمماء بعض ذكره ما وكؿ
 .عاـ بشكؿ األىواء وأىؿ والرافضة، والقدرية،
 الفرؽ، ىذه إلى ينتسب مف كؿ رواية يرفضوف ذلؾ عنيـ نقؿ مف أف   نعتقد وال

 رواية قبوؿ عمى العمماء بقية اتفؽ فقد مالؾ، عف روي ما إال أحد، بو يقؿ لـ فذلؾ
 البخاري وصحيح مذاىبيـ، إلى يدعوف وال الكذب، يستحموف ال الذيف األىواء أصحاب
 .رجاليما مف واضحٌ  وذلؾ ،(2)الشيعة حديث مف مئافمتم ومسمـ

 أىؿ وتركت، القدر لحاؿ البصرة أىؿ تركت لو: »المديني بف عمي قاؿ وقد
 .(3)الحديث ضاع أي ،«الكتب خربت - التشيع يعني - الرأي لذلؾ الكوفة

 وأ كالرافضة، ،منيـ الكذب يستحؿ مف عمى منطبؽ الكوفة أىؿ فكبلـ ولذلؾ
 .بدعتو إلى يدعو مف

 ُرمي مف كؿ رواية برد القوؿ أف   لوجدنا ذلؾ، في العمماء أقواؿ في نظرنا ولو
 .نعمـ فيما الرأي ىذا في أحدٌ  مالكا اإلماـ يتابع فمـ ولذلؾ كبير، تشدد فيو ببدعة

 عدـ ألف ،تساىؿ ففيو منيـ، الكذب يستحموف ال مف رواية قبؿ مف وأما
 الحديث وضع مف ىناؾ أف   نعمـ ونحف الوضع، مف جيمتيـ يمنع ال لذلؾ استحبلليـ

                                                           

 .ٕٕٓ، ٜٛٔالمصدر السابؽ ( ٔ)

 .ٕٛٓالكفاية ( ٕ)

 .ٕٙٓالمصدر السابؽ ( ٖ)
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 في بيانو سيأتي كما - والجماعة السنة أىؿ جيمة مف حتى تقريبا، الفرؽ كؿ مف
 .- الوضع مقدمة

 ذلؾ في والسبب نظر، فيو بدعتو إلى يدعو مفرواية  يردُّ  الذي الثالث والرأي
 ما األحاديث مف عمينا يدخؿ أفْ  بدعتو إلى يدعو الذي البدعة صاحب مف نخاؼ أننا
 لنا روى لو ولكف بدعتو، يدعـ ما فيو لو حديث كؿ رد في شؾ فبل بدعتو، بو يدعـ
 ىذا؟ حديثو نرد فمماذا بعيد مف أو قريب مف بدعتو بتأييد عبلقة لو ليس حديثا

 بدعتو، يدعـ فيما تقبؿ ال المبتدع رواية أف ىو لصوابا إلى األقرب ولعؿ
 .أعمـ وا روايتيـ، تقبؿ مف شروط بقية فيو توافرت إذا ذلؾ عدا فيما وتقبؿ

 

 من أخذ أجرا عمى التحديث:  -3
 بف وحماد البصري، الحسف: منيـ التحديث، عمى األجر أخذ قوـ يجز لـ
سحاؽ سممة،  .(0)الحجاج بف وشعبة الرازي، حاتـ وأبو حنبؿ، بف وأحمد راىوية، بف وا 

 تزيده عمى ثرعُ  الرواية عمى األجر يأخذ كاف مف بعض أف ذلؾ في وحجتيـ 
 عمى األجر أخذ وألف ،(2)األجر مف يعطى كاف ما أجؿ مف يسمع، لـ ما دعائووا

 عف تكتبوا ال: »البصري الحجاج بف شعبة قاؿ وقد ،(3)لممروءة خـر فيو التحديث
، فقاؿ لو يكذب ال غني فإنو، فبلف عف اكتبوا: »وقاؿ« لكـ يكذبوف فإنيـ، شيئا الفقراء

 .(4)«عمي بف عاصـ: كـ مف غني يكذب!

                                                           

 ،ٖٖٚ/ٔ التقريب لمنووي وتدريب الراويو  ،ٗ٘ٔمقدمة ابف الصبلح و  ،ٕٕٗ-ٕٓٗالكفاية ( ٔ)
 .٘ٓٔاختصار عمـو الحديث و 

 .ٕٕٗالكفاية ( ٕ)

 . ٘ٓٔاختصار عمـو الحديث ( ٖ)

 .ٕٕٗالكفاية ( ٗ)
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 ال فيذا يكذب، ال غني وكؿ يكذب، فقير كؿ أف شعبة كبلـ معنى وليس
 ،(0)فقيرا نفسو شعبة كاف لقد بؿ ذلؾ، يخالؼ المشاىد الواقع ألف شعبة، مف يتصور
 مف يكذب قد الحديث عمى أجرا ويأخذ يحدث الذي الفقير أف ذلؾ مف مقصوده ولكف
 .حالو في والتثبت التحري فيجب ،األجر أجؿ

 بف ومجاىد دكيف، بف الفضؿ نعيـ أبو :التحديث عمى أجرا يأخذوف كانوا وممف
 .(2)المكي ثـ الكوفي جبر

 ذلؾ وفعبل ،التحديث عمى األخذ اأجاز  الكوفييف مف اثنيف أف لنا يتبيف ىنا ومف
 .جبر بف ومجاىد نعيـ أبو: وىما

 في ذلؾ يفعؿ مف وجود مع عنو، نيى أو ذلؾ، أنكر الكوفييف مف أحدا نر ولـ
 .ذلؾ لبياف الدواعي ووجود الكوفة،

 التحديث، عمى األجرة أخذ جواز الكوفييف مذىب بأف القوؿ فنستطيع ولذلؾ
 :يمي ما ذلؾ عمى وأدلتيـ
 عمى األجرة أخذ فميس الحجة، بيا تقـو وال مردودة، المحرميف أدلة أف -أ
 عمماء أف ذلؾ عمى األدلة أقوى ومف الكذب، عمى دليبل وال لممروءة، خرما التحديث
 مف ىما بؿ األمر، ليذا دكيف بف والفضؿ جبر بف مجاىد يجرحوا لـ والتعديؿ الجرح
 ،لذلؾ منيما أحد رواية رد أنو المحدثيف مف أحد عف ينقؿ ولـ وأثبتيـ، الرواة أوثؽ
 .الجميور رأي أنو عمى يدؿ وىذا

 فنحف لعيالو، التكسب عف الحديث يشغمو لمتحديث، المتفرغ المحدث أف -ب
 أف ماوا   وحديثو، عممو مف كثير مف الناس ويحـر لعيالو يتكسب أف إما :أمريف بيف

                                                           

 .ٕٕٗ المصدر السابؽ ( ٔ)

اختصار و  ،ٖٖٚ/ٔ والتقريب لمنووي وتدريب الراوي ،ٗ٘ٔمقدمة ابف الصبلح و  ،ٖٕٗالكفاية ( ٕ)
 .٘ٓٔعمـو الحديث 
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 ذلؾ ولوال أولى، األجر وأخذ التفرغ أف شؾ وال ذلؾ، عمى أجرا ويأخذ لمحديث يتفرغ
 .(0)المتأخرة األزماف في وخاصة واضح، جمي وىذا اإلسبلمية، العموـ لضاعت

 الوصي كاف إذا اليتيـ، ماؿ مف األجرة الوصي أخذ جواز لذلؾ ويشيد -ج
 .(2)أخذ فيما عميو رجوع غير مف الكسب، عف مالو بحفظ اشتغؿ أو فقيرا

 أجرا عميو أخذتيـ ما أحؽ: قاؿ  النبي أف البخاري صحيح في ثبت ما  -د
 .(3)ا كتاب

 أنو يبدو ما ىو وىذا الحديث، عمى اوأخذى القرآف عمى األجرة أخذ بيف فرؽ وال
 .أعمـ وا األدلة، ليذه الراجح

 

 الضبط معا:العدالة و اشتراط  -4
 ،ضابط غير عدال يكوف أف الراوي في يكفي فبل العمماء، عميو اتفؽ امم وىذا

 وممف معا، وجودىما مف روايتو لقبوؿ بد بلف عدالة، غير مف الضبط فيو يكفي ال كما
 ذلؾ: عنو سئؿ رجؿ في قاؿ فقد الجراح، بف وكيع الكوفييف مف ذلؾ اشتراط عنو نقؿ
 الحديث، رجاؿ مف ليس ولكنو صالح رجؿ أنو أي، (4)رجاؿ ولمحديث صالح، رجؿ
 .ضابط غير ألنو

 عرؼ عمف إال الحديث يقبموف ال التابعيف مف وغيره النخعي براىيـإ وكاف
 .(5)وحفظ

                                                           

اختصار عمـو الحديث و  ،ٖٖٚ/ٔ والتقريب لمنووي وتدريب الراوي ،ٗ٘ٔمقدمة ابف الصبلح ( ٔ)
ٔٓ٘. 

 .ٖٖٚ/ٔ تدريب الراوي( ٕ)

 . ٕ٘ٗ/ٗ الباري فتح بشرح البخاري صحيح( ٖ)

 .ٕٕٙ ،ٕٓٔ ،ٓ٘ٔ الكفاية ( ٗ)

 .ٕٕٙ ،ٕٓٔ ،ٓ٘ٔالمصدر السابؽ ( ٘)
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 خمسمائة يوـ كؿ يصمي رجؿ عندنا كاف: دكيف بف الفضؿ نعيـ أبو وقاؿ
 في الخطأ فكثر لحديثو، ضابط غير كاف أنو أي، (0)الغرائب في حديثو سقط ركعة،
 .حديثو

 عارؼ عميو، أميف لو، حافظ عف إال الحديث يؤخذ أف ينبغي ال: أيضا وقاؿ
 .(2)حفظو لو يستقر حتى وتكريره، بدرسو نفسو يأخذ ثـ بالرجاؿ،
 

 حد الضبط:  -5
 الثوري سفياف قاؿ فقد الحفظ ضبط أما كتاب، وضبط حفظ، ضبط: قسماف الضبط

 فيو الحفظ الرجؿ عمى الغالب كاف إذا أحد، الغمط مف يفمت يكاد ليس: الكوفييف مف
ف حافظ ف غمط، وا   .(3)ترؾ الغمط عميو الغالب كاف وا 

 مذىب أنو ويبدو الكوفييف، غير مف (4)ميدي بف الرحمف عبد عميو ما وىذا
 .(5)الجميور

 المعروفيف الثقات مف غيره بروايات رواياتو مقارنة مف الراوي غمط ويعرؼ
 المعنى، حيث مف ولو لرواياتيـ موافقة رواياتو أكثر وجدنا فإف تقاف،واإل بالضبط
ف ضابط، أنو عرفنا  يحتج وال ضابط غير أنو عرفنا ليـ، الموافقة عدـ األكثر كاف وا 
 .(6)بحديثو

                                                           

 .ٕٕٙ ،ٕٓٔ ،ٓ٘ٔالمصدر السابؽ ( ٔ)

 .ٕٙ٘ المصدر السابؽ ( ٕ)

 .ٕٕٚ المصدر السابؽ ( ٖ)

 .ٕٕٚ الكفاية ( ٗ)

 .ٖٗٓ/ٔ تدريب الراويو  ،ٖٛٔمقدمة ابف الصبلح ( ٘)

 .ٖٗٓ/ٔ تدريب الراويو  ،ٖٛٔمقدمة ابف الصبلح ( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 الخطأ مف أكثر حديثو في الصواب كاف إذا الراوي أف ذلؾ عمى الدليؿ ولعؿ
 وغمبة ذلؾ، بعد األحاديث مف يرويو ما صحة الظف عمى غمب غيره فيو شاركو افيم

 .تكفي ذلؾ في الظف
 وأف أحد، مف والتغيير التبديؿ يد إليو تمتد أف مف حفظو فيو الكتاب ضبط وأما
 .صححو خطأ فيو لو ظير كمما باستمرار، تصحيحو يواصؿ

 صاحب كتاب رأيت إذا: »الكوفي دكيف بف الفضؿ نعيـ أبو يقوؿ ىذا وفي
 .(0)«الصحة مف بو بفأقرِ  -والتصحيح  التغيير كثير يأ - مشججا الحديث
 

 حكم رواية من عرف بالتساىل في سماعو:  -6
 قاؿ: قاؿ شيبة أبي بف عثماف عف إدريس بف الحسيف رواه ما: ذلؾ ومثاؿ

 - شيبة أبي ابف أي - بكر وأبو أنا وىب بف ا عبد رأيت: "شيبة أبي بف عثماف
 وىب وابف، عيينة ابف عمى يقرأ وصاحبو، حسنا نوما يناـ عيينة بف سفياف عند رأيناه
، عيينة بف سفياف فضحؾ: قاؿ، نائـ وصاحبؾ تقرأ أنت: لصاحبو فقمت: قاؿ، نائـ
، نعـ: قاؿ تركتموه؟ السبب لذا: لو فقمت، ىذا يومنا إلى وىب ابف فتركنا: عثماف قاؿ
 ويكوف جنبنا، إلى يصمي كاف أنو وذكر، شيء ال عندي وىو ىذا، مف أكثر وتريد
 أحسف مف ىذا أف وذكروا: قاؿ، واحدا حديثا عنو كتبنا فما موضع، في معنا

 .(2)"سماعو

 .(3)المحدثيف جميور رأي ىو السماع في المتساىؿ رواية قبوؿ وعدـ
 

                                                           

 .ٖٛ٘الكفاية ( ٔ)

 .ٖٕٚالكفاية ( ٕ)

 .ٜٖٖ/ٔ التقريب لمنووي وتدريب الراويو  ،٘٘ٔمقدمة ابف الصبلح ( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 التشدد في أحاديث األحكام:  -7
 الرؤساء مف إال والحراـ الحبلؿ في العمـ ىذا تأخذوا ال: »الثوري سفياف قاؿ
 مف ذلؾ سوى بما بأس وال، والنقصاف الزيادة يعرفوف الذيف، بالعمـ المشيوريف
 .(0)«المشايخ

 واسمعوا، ةن  سُ  في كاف ما بف الوليد بقية مف تسمعوا ال: »عيينة بف سفياف وقاؿ
 .(2)«وغيره ثواب في كاف ما منو

 يترتب مما أخطر نتائج مف األحكاـ أحاديث عمى يترتب ما أف ذلؾ في والسبب
 .ذلؾ شابو وما والفضائؿ والترىيب الترغيب أحاديث عمى

 رأي ىو الفضائؿ أحاديث في والتساىؿ األحكاـ، أحاديث في فالتشدد ولذلؾ
 ضعفا الضعيؼ بالحديث األخذ جواز في اشترطوا فقد ولذلؾ المحدثيف، مف الجميور

 .األحكاـ في ال األعماؿ فضائؿ في يكوف أف شديد غير
 

 لحديث شرط لقبول روايتو؟اىل فيم الراوي   -8
 مف يروي ما حبلؿ يعمـ عمف إال الحديث أخذ يرى ال النخعي إبراىيـ كاف

، حراميا مف حبلليا يعمـ مفع إال األحاديث نأخذ وما رأيتنا لقد: »قاؿ فقد حرامو،
نؾ، حبلليا مف وحراميا  حرامو مف حبللو فيحرؼ بالحديث يحدث الشيخ لتجد وا 
 .(3)«يشعر ال وىو، حبللو مف وحرامو

                                                           

 .ٕٕٔالكفاية و  ،ٛٔٗ ،ٙٓٗالمحدث الفاصؿ ( ٔ)

 .ٕٕٔالكفاية ( ٕ)

 .ٖٕٙ-ٕٕٙالمصدر السابؽ ( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 كتب عمف الشأف ىذا كتبيُ  أفْ  ينبغي»: دكيف بف الفضؿ نعيـ أبو وقاؿ
 ما يدري يحدث يوـ يحدث، عميو مؤتمف صدوؽ، كتب ما يدري كتب يوـ الحديث
 .(0)«يحدث

 فاىما الراوي يكوف أف غيرىـ، ومف الكوفييف مف العمماء اشترط فقد وىكذا
 مف بالمفظ حدث إذا أما بالمعنى، حدث إذا وذلؾ المعاني، يحيؿ بما عالما لمحديث،
 فقط، مستحسف ذلؾ ولكف روايتو، لقبوؿ المعنى فيـ يشترط فبل كتابو مف أو ذاكرتو
 .الحديث طالب آداب في ذكره سبؽ كما األولى وىو

 

 :؟ىل يشترط تحديث الراوي من حفظو  -9
 إذا الراوي أف ذلؾ ومعنى ،(2)الراوي حفظ مف الرواية تكوف أف حنيفة أبو اشترط

 أنو يتذكر ولـ كتابو، في وجده ثـ ذلؾ بعد ونسي ثـ فكتبو، شيخو مف حديثا سمع
ذا روايتو، لو يجوز فبل شيخو، مف سمعو  .منو ذلؾ يقبؿ لـ رواه وا 

 بما إال الحديث مف يحدث ال ثقة - حنيفة أبو - كاف: معيف بف يحيى وقاؿ
 .(3)يحفظو ال بما يحدث وال يحفظو،

 وروي حنيفة، أبي غير أعمـ فيما أحد الكوفييف مف الرأي ىذا إلى يذىب ولـ
 .الشافعية مف المروزي الصيدالني بكر وأبي مالؾ، اإلماـ عف المذىب ىذا

 كتابو في ىـأحدُ  دخؿيُ  أف الحالة ىذه في الراوي يأمف ال أنو: ذلؾ في وحجتيـ
 .(0)منو ليس ما

                                                           

 .ٖٕٙالكفاية ( ٔ)

اختصار عمـو و  ،ٖٜ/ٕ وتدريب الراويالتقريب لمنووي و  ،ٕٕ٘ ،ٕٕٕمقدمة ابف الصبلح ( ٕ)
 .ٖٚطبقات الحفاظ و  ،ٜٖٔالحديث 

 .ٖٚطبقات الحفاظ ( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 لـ كتابو أف ظنو عمى يغمب الراوي كاف إذا ذلؾ خبلؼ عمى الجميور ولكف
 يستطيع وىو بخطو، مكتوبا الكتاب في ما يكوف كأف ،(2)والتبديؿ التغيير يدخمو
 يكوف أو بو، ويثؽ خطو يعرؼ مف بخط يكوف أف أو غيره، وخط خطو بيف التمييز
 .(3)أحد يد إليو تمتد ال محفوظ الكتاب أف إلى مطمئنا

 أف شؾ فبل كتابو، إلى والتبديؿ التحريؼ دخوؿ في يشؾ الراوي كاف إذا وأما
 ما بصحة يشؾ الذي كتابو في مما تقبؿ وال يحفظو، مام إال عندئذ تقبؿ ال روايتو
 .فيو

  

                                                                                                                                                    

 .ٖٜ/ٕ تدريب الراوي( ٔ)

 .ٖٜ/ٕ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٕٕٙمقدمة ابف الصبلح ( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 

 طرق التحمل واألداء: المبحث الرابع

 السماع من لفظ الشيخ:  -0
 سواء ،مقبولة صحيحة التحمؿ طرؽ مف الطريقة ىذه أف في العمماء بيف خبلؼ ال

 الطريقة ىذه أف عمى المحدثيف وجميور كتابو، مف أو حفظو مف يحدث الشيخ كاف
 .(0)وأرفعيا الطرؽ أقوى ىي

 أنو في العمماء بيف خبلؼ فبل التحمؿ، مف النوع ىذا عف التعبير كيفية وأما
 ذكر أو لنا، قاؿ أو سمعت، أو أنبأنا، أو أخبرنا، أو حدثنا،: يقوؿ أف لمسامع يجوز
 .األلفاظ مف ذلؾ شابو وما لنا،

 عف يعبر يكاد ال بعضيـ ولكف سمعت، أو حدثنا ذلؾ في يقولوف الرواة وأكثر
 .(2)الكوفي العبسي موسى بف ا عبيد ومنيـ أخبرنا،: بقوليـ إال ذلؾ

 دوف الشيخ عمى بالعرض( أخبرنا) تخصيص يشيع أف قبؿ كاف ذلؾ أف ويبدو
 .(3)السماع

 .جدا قميؿ فيو ونبأنا، أنبأنا،: بقولو ذلؾ عف يعبر مف وأما
 

 من جميسو:إذا استفيم السامع 
 الحديث سمع الذي جميسو عنيا استفيـ فمو الكممات، بعض السامع يفوت ما كثيرا
 ذلؾ يعد ال أـ السماع؟ تفيد بصيغة ذلؾ بعد يرويو وىؿ ؟سماعا ذلؾ يعد ىؿ معو،

                                                           

 .ٜ-ٛ/ٕ والتقريب لمنووي وتدريب الراوي ،ٙٙٔمقدمة ابف الصبلح ( ٔ)

 . ةالسابق المصادر( ٕ)

 .ٓٔ/ٕ الراويتدريب ( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

ذا ؟أخرى بصيغة يرويو أف وعميو سماعا  التحمؿ طرؽ مف ىو فيؿ سماعا، يكف لـ وا 
 .؟ال أـ المقبولة الصحيحة
 ذلؾ رواية لو ويجوز لمرواية، صحيح طريؽ ذلؾ فإ: العمماء مف فريؽ قاؿ

 أثناء السماع في شاركو ممف أو ،(0)المستممي مف سمعو سواء سماع أنو عمى
 .(2)كثير وابف البغدادي، الخطيب رجحو ما ىو وىذا ،بعده أو المجمس

 .(3)االستثبات فيو حصؿ ما يبيف أف لو يستحب لكف: الفريؽ ىذا مف قوـ وقاؿ
 يكف لـ فإف المستممي، لكبلـ سامعا الشيخ يكوف أف ذلؾ لجواز بعضيـ واشترط

 السماع تبييف مف بد ال بؿ الشيخ، مف السماع وجو عمى روايتو تجوز فبل لو سامعا
 .(4)العراقي الحافظ وحجر  ما ىو وىذا المستممي، مف

 كبلـ سمع مف عمييا اتفؽ مما استفيميا التي الكممة تكوف أف بعضيـ واشترط
 فبل السامعوف فيو اختمؼ ما وأما الشيخ، مف السماع سبيؿ عمى روايتيا فيجوز الشيخ،
 وىذا فيو، استفيمو مف ذكر مف بد ال بؿ الشيخ، مف السماع سبيؿ عمى روايتو تجوز
 .(5)حنبؿ بف أحمد اإلماـ رجحو ما ىو

 وىو ذلؾ، بيف إذا إال استفيمو ما رواية تجوز ال: العمماء مف آخر فريؽ وقاؿ
 .(6)والنووي الصبلح ابف رجحو ما

 .األوؿ الرأي إلى ذىب جميورىـ أف فيو المسألة ىذه في الكوفييف رأي وأما

                                                           

 .الجميع يسمع حتى ،الجمع كثر إذا وذلؾ الشيخ، عف المبمغ( ٔ)

 .ٕٙ-ٕ٘/ٕ التقريب لمنووي وتدريب الراويو  ،ٚٚٔمقدمة ابف الصبلح و  ،ٕٙٔالكفاية ( ٕ)

 . نفسيا السابقة المصادر( ٖ)

 .ٕٙ/ٕ تدريب الراويو  ،ٛٚٔالتقييد واإليضاح ( ٗ)

 . ٕٙ/ٕ وتدريب الراوي التقريب لمنوويو  ،ٜٕٔالكفاية ( ٘)

 .ٕٙ/ٕ لمنووي والتقريب ،ٜٚٔ ،ٚٚٔمقدمة ابف الصبلح ( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 األعمش عند مف قمنا إذا كنا(: "خاـز بف محمد) الضرير معاوية أبو قاؿ فقد
 مف ذا يكتب ،األعمش عند نرقعيا كنا: الحميد عبد بف جرير وقاؿ. عمييـ أممييا كنت
 بعض مف بعضنا رقعناه األعمش عند مف قمنا إذا كنا: "وقاؿ". ذا مف وذا ذا

 أبي، سماع يكوف أف ينبغي ىكذا: نمير بف ا عبد بف محمد وقاؿ". لنصححيا
 .(0)"مرقعا ونظرائيـ بف الجراح، ووكيع فضيؿ، بفمحمد و 

 قاؿ، نعـ: قاؿ أنت؟ تسمع: قاؿ، يسمعوف ال كثير الناس إف: "عيينة البف وقيؿ
 .(2)"فأسمعيـ

 بعض إياىا فأفيمو إدريس، بف ا عبد ذكره حديث مف كممة رجؿ واستفيـ
 ىو: إدريس بف ا عبد فقاؿ فيو، مف أسمعو أف أحب إني: الرجؿ فقاؿ الحاضريف،

 .(3)بعض عف بعضنا يأخذ كنا كذلؾ لؾ، قاؿ كما
 يحدث فربما، الحمقة فتتسع النخعي إبراىيـ إلى نجمس كنا: "األعمش وقاؿ
 عنو، يروونو ثـ، قاؿ عما بعضا بعضيـ فيسأؿ، عنو تنحى مف يسمعو فبل بالحديث

 .(4)منو سمعوه وما
 بصيغ يروونو وأنيـ وأنو سماع، ذلؾ، جواز الكوفييف جميور رأي فإف وىكذا

 .المباشر السماع عمى تدؿ
 أكثرىـ صرح ولذلؾ الكوفة، في الشائع ىو ذلؾ أف أقواليـ مف يبلحظ كما

 .الجمع بصيغة لؾ.ذ نفعؿ كنا: بقولو

                                                           

 . ٕٙٔالكفاية ( ٔ)

 .ٕٙ/ٕ تدريب الراويو  ،ٕٛٔالمصدر السابؽ ( ٕ)

 .ٕٛٔالكفاية ( ٖ)

اختصار عمـو و  ،ٕٙ/ٕ تدريب الراويو  ،ٚٚٔومقدمة ابف الصبلح  ،ٜٕٔالمصدر السابؽ ( ٗ)
 . ٚٔٔالحديث 
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 وسمـ عميو ا صمى الن ِبى   َسِمْعتُ : َقاؿَ  َسُمَرةَ  ْبفَ  َجاِبرَ  بحديث ىؤالء واستدؿ
 ِمفْ  ُكمُُّيـْ  - َقاؿَ  ِإن وُ  َأِبى َفَقاؿَ  َأْسَمْعَيا َلـْ  َكِمَمة َفَقاؿَ  - َأِميرا َعَشرَ  اْثَنا َيُكوفُ : »َيُقوؿُ 
 ماذا: أبي فسألت عمي   خفيت بكممة تكمـ ثـ: مسمـ رواية وفي. عميو متفؽ ،(0)«ُقَرْيشٍ 
 .قريش مف كميـ: قاؿ قاؿ؟

 مف كميـ: وسمـ عميو ا صمى قولو إال كمو الحديث جابر سمع فقد إذف،
 .الصحيحيف في لذلؾ سماعو عدـ وثبت قريش،

 الجممة ىذه أف بياف غير مف أخرى رواية في الحديث جابر روى فقد ذلؾ ومع
: وسمـ عميو ا صمى اِ  َرُسوؿَ  َسِمْعتُ : قاؿ مسمـ أخرجو فيما وذلؾ، أبيو مف سمعيا

 .(2)«ُقَرْيشٍ  ِمفْ  ُكمُُّيـْ  َخِميَفة، َعَشرَ  اْثَنا َعَمْيُكـُ  فُ َيُكو »
 سمعو وما وسمـ عميو ا صمى النبي مف سمعو ما بيف جابر يفصؿ لـ وىكذا

 .يبيف ال أو استفيمو ما الراوي يبيف أف فجائز ولذلؾ. الرواية ىذه في أبيو مف
 يعجبو ال دكيف بف الفضؿ نعيـ أبو كاف فقد الثاني، بالرأي الكوفييف بعض وقاؿ

 أو حرؼ كؿ عف يخبر وكاف سماع، أنو عمى جميسو مف استفيمو ما الراوي يروي أف
 غير يرى ال وكاف جمسائو، مف وسمعو واألعمش، الثوري سفياف مف يسمعيا لـ كممة
 مف - الحديث يأ - فيو نحف الذيو ، شيادات ىي إنما: »يقوؿ وكاف لو، واسعا ذلؾ
 .(3)«الشيادات أعظـ

                                                           

 .ٖ٘ٗٔ/ٖ مسمـ صحيح( ٔ)

 .ٖ٘ٗٔ/ٖ حديث مف جزء مسمـ، صحيح( ٕ)

 .ٜٚٔمقدمة ابف الصبلح و  ،ٖٙٔ ،ٜٕٔالكفاية ( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 مف سمعت: قاؿ تميـ بف خمؼ سألو الثقفي،( الصمت أبو) قدامة بف زائدة وىذا
 ال: زائدة لو فقاؿ، جميسي أستفيـ فكنت، نحوىا أو حديث آالؼ عشرة الثوري سفياف
 .(0)"لقيتياأف: قاؿ، أذنؾ تسمعو  بقمبؾ تحفظ بما إال منيا تحدث

 سمعو ما بيف األولى الرواية في فإنو الذكر، سالؼ جابر بحديث ىؤالء واستدؿ
 .أبيو مف استفيمو ما وبيف مباشرة،

 :بأمور الثانية الرواية عف العراقي الحافظ وأجاب
عمى رواية الفصؿ بيف ما  وريالجم ألف أدرجو، الرواة بعض أف يحتمؿ أنو -أ 

 .سمعو مف النبي صمى ا عميو وسمـ وما سمعو مف أبيو
 .الوصؿ برواية مسمـ وانفرد الفصؿ، رواية عمى الشيخاف اتفؽ قد أنو -ب 

 كميـ الصحابة فإف بعضيـ عف الصحابة إرساؿ خصوصا جائز اإلرساؿ أف -ج 
 .(2)حجة مراسيميـ كانت وليذا ،عدوؿ

 :يمي بما عمييا الرد يمكف ولكف األدلة، ىذه ناقش مف العمماء مف أجد ولـ

 الترجيح إلى لجأوا ولذلؾ متعارضتاف، الروايتيف أف عمى تقوـ المانعيف أدلة أف - أ
 نمجأ فبل ممكنا الروايتيف بيف التوفيؽ داـ وما ذلؾ، غير والحقيقة. بينيما
 ألنو وىذا، ىذا، فعؿ الصحابي أف ىو بينيما والتوفيؽ. أبدا الترجيح إلى
 وىذا ذلؾ، في تعارضا أرى وال جائز، التبييف وعدـ جائز، التبييف أف يرى
 .األولييف الدليميف عمى يرد

 جائز وىو الصحابي، عف اإلرساؿ بمثابة نوإ: قوليـ وىو ،الثالث الدليؿ وأما - ب
 أو ،وسمـ عميو ا صمى النبي قاؿ:  جابر قاؿلو  فيما صحيح ىذا: نقوؿ مقبوؿ،

 السماع تحتمؿ التي الصيغ مف ذلؾ شابو ما أو ،وسمـ عميو ا صمى النبي أف
                                                           

 .ٕٚ/ٕ تدريب الراويو  ،ٚٚٔمقدمة ابف الصبلح و  ،ٕٙٔالكفاية ( ٔ)

 .ٛٚٔالتقييد واإليضاح ( ٕ)
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 ،وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ سمعت: يقوؿ جابرا نرى لكننا عدمو، أو المباشر
 وما وسمـ عميو ا صمى النبي مف سمعو ما فييا يبيف لـ التي مسمـ رواية في وذلؾ

 .أبيو مف استفيمو

 سماعا، ويعد جائز، ذلؾ أف وىو ،الكوفييف جميور قوؿ الراجح أف فيبدو ولذلؾ
 .أعمـ وا

 

 العرض عمى الشيخ:  -2
 يقرأ الطالب كاف سواء كتاب، مف أو الحفظ، مف الشيخ عمى القراءة وىو

 .يسمع وىو يقرأ غيره أو بنفسو،

 .لمرواية صحيحة طريقة العرض أف عمى المحدثيف وجميور
فقيؿ  «عرضا قط حديثا أخذت ما: »قاؿ الكوفي أنو الجراح بف وكيع عف وروي

 .(0)منو فخذ سمع مما عرض ما عرؼ مف: قاؿ، عرضا أخذ مف عندنا: لو
 أف األعمش مف برئت: فقاؿ الزىري؟ مثؿ األعمش: معيف بف يحيى وسئؿ

 أف معيف ابف كبلـ مف وواضح. (2)واإلجازة العرض يرى الزىري الزىري، مثؿ يكوف
 .العرض يقبؿ ال األعمش

 ينعس، أو عميو، القراءة حيف يغفؿ قد الشيخ أف الرأي ىذا إلى ذىب مف وحجة
 .(3)حدثمال بضبط مخؿ وذلؾ ذلؾ، شابو ما أو

 وممف صحيحة، رواية يرونيا وغيرىا الكوفة أىؿ مف المحدثيف جماىير ولكف
 والشعبي، حنيفة، وأبو والثوري، طالب، أبي بف عمي: الكوفة أىؿ مف ذلؾ عنو روي

                                                           

 . ٜٖ٘الكفاية ( ٔ)

 .ٗ٘معرفة عمـو الحديث ( ٕ)

 .ٜٖ٘الكفاية ( ٖ)
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براىيـ  وعثماف المعتمر، بف ومنصور عيينة، بف وسفياف كداـ، بف ومسعر النخعي، وا 
 ربيعة بف وعمي قيس، بف وعمقمة مغوؿ، بف ومالؾ النخعي، وشريؾ شيبة، أبي بف

سرائيؿ ثابت، أبي بف وحبيب األشعري، موسى أبي بف بردة وأبو األسدي،  بف وا 
 .(0)وغيرىـ معاوية، بف وزىير صالح، بف والحسف يونس،

 :ودليميـ
 :لو فقاؿ وسمـ عميو ا صمى النبي إلى جاء حينما َثْعَمَبةَ  بف ِضَماـ حديث -أ

؟ الن اسِ  ِإَلى َأْرَسَمؾَ  آلم وُ  إني سائمؾ فمشدد عميؾ، ثـ قاؿ: ـْ ـ  : »َفَقاؿَ  ُكم ِي «. َنَعـْ  الم ُي
َمَواتِ  ُنَصم يَ  َأفْ  َأَمَرؾَ  آلم وُ  ِبالم ِو، َأْنُشُدؾَ : َقاؿَ  : َقاؿَ  َوالم ْيَمِة؟ الَيْوـِ  ِفي الَخْمَس  الص 
ـ  » َدَقةَ  َىِذهِ  َتْأُخذَ  َأفْ  َأَمَرؾَ  آلم وُ  ِبالم ِو، َأْنُشُدؾَ : َقاؿَ «. َنَعـْ  الم ُي  َفَتْقِسَمَيا َأْغِنَياِئَنا ِمفْ  الص 

ـ  : »َفَقاؿَ  ُفَقَراِئَنا؟ َعَمى  . (2)«َنَعـْ  الم ُي
 يقوؿ، ما عمى يقره وسمـ عميو ا صمى والرسوؿ يتكمـ ثعمبة بف ضماـ كاف فقد

 .ذاتو العرض ىو وىذا أيضا، ذلؾ بمغو ولمف لو ممـز سمعو ما أف شؾ وال

 مف يقاؿ ما وأما عميو، والقراءة الشيخ مف السماع بيف فرؽ ال: أيضا وقالوا -ب
 .فرؽ وال أيضا، الطالب مف يحدث قد فذلؾ نعاسة، أو الشيخ غفمة احتماؿ

 في ذلؾ يصح ال فكيؼ بالعرض، مـيتع كاف إنما القرآف بأف أيضا واستدلوا -ج
 .(3)القرآف في ويصح الحديث؟

 ليـ وليس حتجاج،لبل تقوـ ال غيرىـ وأدلة الجميور، إليو ذىب ما ىو والحؽ
 .ذلؾ في مقبوؿ دليؿ

 

                                                           

ومعرفة عمـو  ،ٖٓٗ ،ٜٖٓ-ٖٛٛ ،ٖٙٛ ،ٖٖٛالكفاية و  ،ٕٔٗ-ٕٓٗالفاصؿالمحدث ( ٔ)
 . ٔٔٔاختصار عمـو الحديث و  ،ٔٚاإللماع و  ،ٕٚ٘الحديث

 .ٔٗ/ٔ مسمـ وصحيح ،ٛٗٔ/ٔ الباري فتح بشرح البخاري صحيح( ٕ)

 .ٜٖٗالكفاية ( ٖ)
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 السماع؟ىل العرض في مرتبة 
 :أقواؿ ثبلثة عمى ذلؾ في العمماء اختمؼ

 ومذىب ،(0)والحجاز الكوفة أىؿ أكثر مذىب ىو المذىب وىذا :سواء أنيما (أ)
 مف ذلؾ عنو نقؿ وممف ،(3)القطاف ويحيى والزىري، ،(2)والبخاري عباس، وابف مالؾ،
 وقراءة العالـ عمى قراءتؾ: »قاؿ أنو عنو روي فقد ،(4)طالب أبي بف عمي: الكوفة أىؿ
 .(5)«بو لؾ أقر إذا سواء عميؾ العالـ

 ذكره الذي السند ألف ،مرجوحة طالب أبي بف عمي إلى القوؿ ىذا نسبة ولكف
 مريـ، بيأ بف نوح ىما بالكذب، متيماف راوياف فيو الكبلـ ليذا البغدادي الخطيب
 .اليمداني األعور والحارث

 قراءة مف أصح العالـ عمى القراءة: قاؿ قوي بسند آخر كبلما الخطيب لو وأورد
 .(6)حديثو أنو أقر ما بعد العالـ

 ذلؾ نقؿ ولكف متساوياف، بأنيما يقوؿ ممف طالب أبي بف عمي يعد فبل ولذلؾ
 في النخعي لشريؾ وقيؿ. سواء عميؾ وقراءتو العالـ، عمى قراءتؾ: قاؿ الثوري عف
: مغوؿ بف ومالؾ والثوري، كداـ، بف مسعر وقاؿ. سواء إال ىما وىؿ: فقاؿ ذلؾ

 غير عنو واألرجح حنيفة، أبي عف ذلؾ وروي. عنو الحديث بمنزلة العالـ عمى القراءة
 قيس، بف عمقمة رأي ىو ذلؾ أف الحاكـ وذكر. (0)عيينة بف سفياف رأي وىو. (7)ذلؾ

                                                           

 . ٓٔٔاختصار عمـو الحديث و  ،ٔٚاإللماع و  ،ٛٔ٘المحدث الفاصؿ( ٔ)

 . ٗٔ/ٕ لمنووي وتدريب الراوي التقريب( ٕ)

 . ٔٚاإللماع ( ٖ)

 .ٖٖٛالكفاية و  ،ٕٛٗالمحدث الفاصؿ و  ،ٔٚالمصدر السابؽ ( ٗ)

 . ٖٖٛالكفاية ( ٘)

 .ٜٜٖالكفاية ( ٙ)

 . ٓٓٗ ،ٜٖٔ-ٜٖٓالمصدر السابؽ ( ٚ)
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براىيـ والشعبي، موسى، أبي بف بردة وأبي األسدي، ربيعة بف وعمي قيس،  النخعي، وا 
سرائيؿ المعتمر، بف ومنصور ثابت، أبي بف وحبيب  بف والحسف يونس، أبي بف وا 
 .(2)الكوفة أىؿ مف وغيرىـ معاوية، بف وزىير صالح،

 ال بيا، األخذ صحة في المساواة يقصدوف بأنيـ ىؤالء كبلـ السيوطي فسر وقد
 .(3)المرتبة اتحاد في

 مف الشيخ حدث إذا وأما كتابو، مف الشيخ قرأ إذا فيما الخبلؼ إف: غيره وقاؿ
 .(4)باالتفاؽ أعمى فيو حفظو

 أو التوفيؽ، ىذا عمى يدؿ ما سواء إنيما قالوا الذيف كبلـ في أالحظ لـ ولكنني
 ،سواء والسماع العرض يروف أنيـ وىو ظاىره عمى كبلميـ يبقى ولذلؾ قبمو، الذي
 مف أو كبلميـ مف ذلؾ عمى دليؿ وال دليؿ، مف لو بد ال قيد، بأي كبلميـ تقييد ألف
 .فعميـ

 ما وىو المشرؽ، أىؿ جميور مذىب وىو :العرض من أرجح السماع أن  (ب)
 .العمماء مف تبعو ومف الصبلح، ابف رجحو

 حيث ،الجراح بف وكيع عف نقؿ ما إال الرأي بيذا أخذ مف الكوفييف مف أجد ولـ
 ما عرؼ مف: قاؿ، عرضا أخذ مف عندنا: قمت«، عرضا قط حديثا أخذت ما: »قاؿ

 .(5)"منو فخذ سمع مما عرض
 القارىء فيغمط عميو، العرض حالة في يسيو قد الشيخ أف: ذلؾ عمى ودليميـ

 .(0)لذلؾ الشيخ يتنبو وال ذلؾ، أثناء
                                                                                                                                                    

 .ٔٔٔاختصار عمـو الحديث و  ،ٔٚاإللماع ( ٔ)

 .ٕٚ٘معرفة عمـو الحديث ( ٕ)

 .ٗٔ/ٕ تدريب الراوي( ٖ)

 .٘ٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٗ)

 .ٜٖ٘الكفاية ( ٘)
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 حيث ،طالب أبي بف عمي مذىب وىو :السماع من أرجح العرض أن (ج)
 .(2)حديثو أنو أقر ما بعد العالـ قراءة مف أصح العالـ عمى القراءة: قاؿ

 يقرأ أف مف إلي أحب المحدث عمى أقرأ ألف: قاؿ فقد حنيفة، أبي مذىب وىو
 مالؾ، قوؿ وىو. ذلؾ ينفي السابؽ كبلمو ولكف ،(4)الثوري مذىب إنو: وقيؿ. (3)عمي
 غير مف وغيرىـ ميدي، بف الرحمف وعبد سعيد، بف ويحيى وشعبة، ذئب، أبي وابف

 .(5)الكوفييف
 السامع عميو يرد فبل وغمط، فسيا يحدث كاف إذا الشيخ بأف لذلؾ واستدلوا

 اختبلؼ موضع صادؼ الخطأ ألف أو بذلؾ، المعرفة أىؿ مف ليس ألنو إما غالبا،
 .وجبللتو الشيخ لييبة أو الشيخ، مذىب ذلؾ أف فظف العمـ، ىؿأ بيف

 العمـ، أىؿ مف الحاضريف بعض أو الشيخ فيرده يقرأ وىو الطالب أخطأ إذا وأما
 .(6)ذكرنا مما شيء عميو الرد مف يمنعيـ وال

 عمى السماع يفضؿ الذي الثاني الرأيأف  لوجدنا األقواؿ ىذه في نظرنا ولو
 يسيو فقد ذلؾ، غير الواقع ولكف الطالب، دوف الشيخ في السيو يفترض العرض
 واضح وىذا الشيخ، تحديث حاؿ في الطالب يسيو وقد الطالب، قراءة حاؿ في الشيخ
 .جمي

 الذي الطالب يرد فبل يسيو قد الشيخ فإ: فيو يقاؿ أف فيمكف الثالث الرأي وأما
 موضع ذلؾ يصادؼ قد أو ،هفيرد موجودا العمـ أىؿ مف أحد يكوف ال وقد أخطأ،

                                                                                                                                                    

 .ٜٖ٘المصدر السابؽ ( ٔ)

 .ٜٜٖالكفاية ( ٕ)

 .ٓٓٗالمصدر السابؽ ( ٖ)

 .٘ٔ/ٕ تدريب الراوي( ٗ)

 .٘ٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٔٓٗ-ٜٜٖالكفاية ( ٘)

 .٘ٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٕٓٗالكفاية ( ٙ)
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 ييابوف أو فيسكتوف، الشيخ مذىب ذلؾ أف الموجودوف فيتوىـ العمـ أىؿ بيف خبلؼ
 .لو ميابة الشيخ بحضور الطالب عمى الرد

 يمكف الطالب، أو الشيخ في الرأيف ىذيف أصحاب افترضو ما فكؿ وىكذا
 .اآلخر الطرؼ في افتراضو

 عمى العرض أو العرض عمى السماع يفضؿ الذي لمرأي يقوـفبل  ولذلؾ
 األوؿ، الرأي ىو الراجح فيبقى بدليؿ، إال ألحدىما تفضيؿ وال مقبوؿ، دليؿ السماع
 .أعمـ وا الكوفة، عمماء جميور عميو ما وىو األمريف، بيف يسوي الذي الرأي وىو

 

 أدلة التعبير عن العرض:
 أو فبلف، عمى قرأت: الراوي بقوؿ العرض عف التعبير جواز في خبلؼ ال
 فبلف حدثنا: قولو كذلؾ ويجوز ولى،األَ  ىو وىذا بو، فأقر أسمع وأنا فبلف عمى قرىء
 .عميو قراءة أخبرنا أو عميو، قراءة

 :آراء ذلؾ في أخبرنا، أو حدثنا: يقوؿ أف يجوز ىؿ ولكف
 أجد ولـ ،(0)والنسائي حنبؿ، بف وأحمد المبارؾ، ابف: منيـ جماعة ذلؾ منع (أ)

 بالسماع، خاص وأخبرنا" حدثنا" لفظ بأف استدلوا ربما ولكف ذلؾ، عمى دليبل ليـ
 .لمحقيقة مخالؼ بذلؾ فيو سماعا، ليس والعرض
 ورواية ومالؾ، الزىري، رأي وىو والحجازييف، الكوفييف جميور ذلؾ أجاز (ب)

 العرض بيف سووا ممف وغيرىـ، القطاف ويحيى والبخاري، حنبؿ، بف أحمد عف
 .(2)السماع عمى العرض رجحوا أو والسماع،

                                                           

 .ٙٔ/ٕ وتدريب الراويالتقريب لمنووي و  ،ٜٙٔمقدمة ابف الصبلح ( ٔ)

 .ٙٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٔٔٔاختصار عمـو الحديث و  ،ٛٔ٘المحدث الفاصؿ ( ٕ)



 

 
 

-469- 
 

 الكوفة مدرسة

 بف ومنصور والثوري، طالب، أبي بف عمي: الكوفييف مف ذلؾ عنو نقؿ وممف
 الحسف بف ومحمد القاضي، يوسؼ وأبو عيينة، بف وسفياف حنيفة، وأبو مر،تعالم

 .(0)وثعمب موسى، بف ا وعبيد الشيباني،

 الثوري، عف ذلؾ وروي سمعت،: قولو ذلؾ في يجوز نوإ ىؤالء بعض وقاؿ
 .(3)عيينة بف وسفياف ،(2)حنيفة أبي عف كذلؾ ونقؿ المعتمر، بف ومنصور
: بقولو يجوز وال أخبرنا،: بقولو العرض عف التعبير يجوز: بعضيـ قاؿ (ج)
 المشرؽ، أىؿ وجميور الحجاج، بف ومسمـ وأصحابو، الشافعي مذىب وىو حدثنا،
 بيذا قاؿ مف الكوفييف مف أجد ولـ. (4)جريج وابف واألوزاعي، النسائي، عف وروي
 عمى عرضو ما في الراوي قوؿ يجيز ال أنو مف الجراح بف وكيع عف ذكر ما إال الرأي
 .(5)(أخبرنا) يجيز أنو عنو ينقؿ لـ ولكف ،(حدثنا) شيخو

 السماع، مف منزلة أدنى العرض أف يروف الذيف ىـ الرأي بيذا قالوا والذيف
 .لمسماع( حدثنا)و لمعرض،( أخبرنا) أف عمى فاصطمحوا

 كؿٍ  عف لمتعبير عندىـ حاجة فبل والسماع، العرض بيف فرقا يروف ال الذيف أما
 .خاص بتعبير منيما

 أو لمسماع، العرض مساواة مسألة في ختبلؼاال إلى يعود ىنا فالخبلؼ إذف
 .عدميا

                                                           

 .ٙٔ/ٕ تدريب الراويو  ،٘ٗٗ ،ٓٗٗ،ٜٖٗالكفاية و  ،ٕٛٗ ،ٕ٘ٗ ،ٕٕٗالمحدث الفاصؿ ( ٔ)

 . ٕٕٗالمحدث الفاصؿ ( ٕ)

 .ٚٔ/ٕ تدريب الراوي( ٖ)

اختصار عمـو الحديث و  ،ٚٔ/ٕ وتدريب الراويالتقريب لمنووي و  ،ٜٙٔمقدمة ابف الصبلح ( ٗ)
ٕٔٔ . 

 . ٕٖٗالكفاية ( ٘)
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 وذلؾ وأخبرنا، حدثنا بيف التمييز بينيـ شاع المتأخرة األزماف في العمماء ولكف
 .(0)النوعيف بيف لمتمييز منيـ اصطبلح
 

 وىي أنواع كثيرة: اإلجازة:  -3
 ىذه أو كذا، كتاب أجزتؾ: لشخص الشيخ يقوؿ كأف لمعيف، معيف إجازة: أوليا
 .ويذكرىا األحاديث

ف ،(2)لمرواية صحيحة طريقة وأنيا ذلؾ، جواز عمى والجميور  مقرونة كانت وا 
 .(3)العمماء جميور عند السماع قوة في عندئذ فيي بالمناولة

 جازىا،فأ اإلجازة، عف سئؿ فقد الثوري، سفياف: الكوفييف مف بذلؾ قاؿ وممف
: شخص لو قاؿ فقد عيينة، بف وسفياف. ثنا: قولوا: فقاؿ نقوؿ؟ كيؼ: لو وقالوا

 بف ا عبد لو وقاؿ. نعـ: قاؿ لي؟ أجزتيا أمس فبلف عميؾ عرضيا التي األحاديث
 .(4)نعـ: سفياف فقاؿ لي، جزهفأ منؾ، أخي ابف سمع ما ىذا: وىب

براىيـ النخعي، قيس بف وعمقمة والشعبي، جبر، بف مجاىد عف ذلؾ ونقؿ  وا 
 .(5)وغيرىـ شريح، بف وحيوة النخعي،

                                                           

 .ٚٔ/ٕ التقريب لمنووي وتدريب الراويو  ،ٓٚٔمقدمة ابف الصبلح ( ٔ)

اختصار و  ،ٜٕ/ٕ تقريب النووي وتدريب الراويو  ،ٓٛٔمقدمة ابف الصبلح و  ،ٙٗٗالكفاية ( ٕ)
 . ٜٔٔعمـو الحديث 

اختصار عمـو الحديث و  ،ٚٗ-ٙٗ/ٕ يب النووي وتدريب الراويتقر و  ،ٜٔٔمقدمة ابف الصبلح ( ٖ)
ٕٖٔ. 

 .ٗٙٗ-ٖٙٗ ،ٜٗٗالكفاية ( ٗ)

اختصار عمـو الحديث و  ،ٚٗ-ٙٗ/ٕ التقريب لمنووي وتدريب الراويو  ،ٜٔٔمقدمة ابف الصبلح ( ٘)
 .ٖٕٔالحديث 
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 يقوؿ أف يجوز بأنو شريح، بف وحيوة المعتمر، بف ومنصور الثوري، صرح وقد
 إف: يقولوف الذيف الجميمور مذىب مقتضى ىو وىذا ،(0)حدثنا ذلؾ في: الراوي
 .(2)الكوفييف جميور عميو ماىو  وىذا السماع، قوة في بالمناولة المقترنة اإلجازة

 :يمي ما ذلؾ عمى ودليميـ
 ودفعو وختمو، كتابا، جحش بف ا لعبد كتب وسمـ عميو ا صمى النبي أف (أ)
 الكتاب في تنظر ال: لو وقاؿ نخمة، ناحية إلى أصحابو مف طائفة في ووجيو إليو،
 .(3)فيو انظر ثـ يوميف، تسير حتى

 ودفعيا صحيفة، في براءة سورة بكتابة أمر وسمـ عميو ا صمى النبي أف  (ب)
 وصؿ حتى عميو يقرأىا ولـ منو، فأخذىا طالب أبي بف عميا بعث ثـ ،بكر أبي إلى
 . (4)الناس عمى وقرأىا ففتحيا مكةإلى 

 ثبوت في كالسماع ذلؾ أف شؾ وال ىكذا، إال بالمناولة المقرونة اإلجازة وليست
 .الصحيفة في بما العمؿ ووجوب الحكـ،

 يبعث وكاف ،(5)عكيـ بف ا عبد إلى كتب وسمـ عميو ا صمى النبي أف (ج)
 وىذا فييا، ما يعتمدوف كانوا وأنيـ ليـ، ممزمة أنيا شؾ وال كتبا، الببلد عمى لعمالو
 .(6)مناولة فيو ليس

                                                           

 .ٗٙٗ ،ٕ٘ٗالكفاية و  ،ٜٖٗالمحدث الفاصؿ ( ٔ)

 .ٓٛاإللماع ( ٕ)

اإللماع و  ،ٚٗٗالكفاية و  ،ٖ٘ٔ/ٔ المناولة، باب العمـ، كتاب الباري، فتح بشرح البخاري صحيح( ٖ)
ٕٛ. 

 .ٜٗٗالكفاية ( ٗ)

 .ٜٗٗالكفاية ( ٘)

 .ٔٛاإللماع ( ٙ)
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 وصاحب السامع جية مف الوىـ عف وأبعد التحديث، مف أثبت الكتابة أف (د)
 .(0)الكتاب

 .(2)السماع عمى بعضيـ قدميا فقد السبب وليذا

 وكبلمو - الثوري عف منقوؿ وىو والعرض، السماع مف أقؿ إنيا: بعضيـ وقاؿ
 .(3)ذلؾ عمى دليبل ليـ أجد ولـ حنيفة، أبي وعف ،- ينفيو السابؽ

 تميـ بف خمؼ عف القوؿ ىذا روي وقد مقبولة، غير اإلجازة إف: آخروف وقاؿ
 فانسخ اذىب: وقاؿ كتابا، إلي فأخرج فسألتو، شريح، بف حيوة أتيت: قاؿ فقد الكوفي،

ال قمت: ال نقبمو إال سماعا، قاؿ: ىكذا نفعؿ بغيرؾ، فإف أردتو عني، واروه ىذا  وا 
 معيف بف يحيى ذكره كما األعمش، عف اإلجازة قبوؿ عدـ وروي. (4)فتركتو: قاؿ فذره،
 أنيما عنيما الصحيح ولكف. (6)يوسؼ وأبي حنيفة أبي عف ذلؾ ونقؿ. (5)عنو معيف
 مجيوؿ، في أو لمجيوؿ، اإلجازةقبوؿ  عدـ في كبلـ عنيما نقؿ وقد ذلؾ، يجيزاف
 .(7)كذلؾ األمر وليس اإلجازة أنواع كؿ عندىما يشمؿ ذلؾ أف بعضيـ فظف

 يجوز ال إنو: قالوا أنيـ غير يقولوف، ما عمى دليبل اإلجازة يقبؿ ال لمف أرَ  ولـ
 . (8)يسمع لـ ما رواية لمراوي

                                                           

 .ٔٛالمصدر السابؽ ( ٔ)

 .ٖٔ/ٕ تدريب الراوي( ٕ)

اختصار عمـو الحديث و  ،ٚٗ/ٕ التقريب لمنووي وتدريب الراويو  ،ٕٜٔمقدمة ابف الصبلح ( ٖ)
ٕٖٔ. 

 .ٕ٘ٗالكفاية ( ٗ)

 .ٗ٘معرفة عمـو الحديث ( ٘)

 .ٖٓ/ٕ تدريب الراوي( ٙ)

 .ٛٗ/ٕ تدريب الراويو  ،ٕٜٔالتقييد واإليضاح ( ٚ)

 .ٖٓ/ٕ تدريب الراوي( ٛ)
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 .أعمـ وا الراجح، ىو األوؿ فالرأي ولذلؾ
 تنتشر لـ ألنيا ربما ،الكوفييف مف ألحد ياأر  فييا أجد فمـ اإلجازة، أنواع بقية أما

 .المتأخرة العصور في إال
 

 المكاتبة:  -4
 :نوعاف وىي. (0)بأمره أو بخطو حديثو مف شيئا الطالب إلى الشيخ يكتب أف وىي

 في وداخمة السماع، حكـ في وىي صحيحة، وىذه بإجازة، مقرونة مكاتبة (أ)
 .ذكرىا سبؽ التي بالمناولة المقرونة اإلجازة

 إذا لمرواية صحيح طريؽ أنيا عمى والجميور اإلجازة، فع مجردة مكاتبة  (ب)
 . (2)الكاتب خط إليو المكتوب عرؼ

 معاوية إلى كتب فقد شعبة، بف المغيرة: الكوفييف مف أجازه أو ذلؾ فعؿ وممف
 المعتمر، بف منصور فعميا وكذلؾ. (3)وسمـ عميو ا صمى النبي مف سمعو بحديث

 بو أحدث: فقمت لقيتو، ثـ بحديث، منصور إلي كتب: الحجاج بف شعبة قاؿ فقد
 أبي بف زكريا: عف ذلؾ وروي. (4)حدثتؾ فقد إليؾ كتبت إذا ليس أو: قاؿ عنؾ؟
 بف محمد بف وأحمد ،(5)- باإلجازة بكر أبو وقرنيا - عياش، بف بكر وأبي زائدة،
 .(6)عقدة بف سعيد

                                                           

 . ٙ٘-٘٘/ٕ التقريب لمنووي وتدريب الراويو  ،ٜٚٔمقدمة ابف الصبلح ( ٔ)

 .السابقاف المصدراف( ٕ)

 .ٙ٘/ٕ تدريب الراويو  ،ٕٛٗالكفاية ( ٖ)

 .ٜٚٔومقدمة ابف الصبلح  ،ٜٓٗ ،ٔٛٗالكفاية ( ٗ)

 .٘ٛٗالكفاية ( ٘)

 . ٓٓ٘المصدر السابؽ ( ٙ)
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 بالمكاتبة القائموف واستدؿ ذلؾ، منع مف الكوفييف مف أجد ولـ ذلؾ، قوـ ومنع
ف المكاتبة وألف اإلجازة، في ذكرت التي األدلة بنفس  إشعار ففييا باإلجازة، تقترف لـ وا 
ف فيي باإلجازة، قوي  .(0)بالمعنى إجازة ففييا بالمفظ إجازة فييا يكف لـ وا 

 أو مطمقا، أخبرنا أو حدثنا: يقوؿ أف قوـ أجاز فقد المكاتبة، عف التعبير وأما
: يقوؿ أو األولى، وىو مكاتبة، أخبرنا أو مكاتبة، حدثنا: يقوؿ كأف بالمكاتبة، مقيدا
 .ٕفبلف إلي كتب

 .(3)وأخبرنا حدثنا قوـ ومنع حدثنا، دوف أخبرنا قوـ وأجاز
 فقد إليؾ كتبت إذا ليس أو: قاؿ فقد آنفا، المعتمر بف منصور قوؿ سبؽ وقد
: يقوؿ أف إليو لممكتوب فيجوز ىذا وعمى ،تحديث المكاتبة أف يرى فيو. حدثتؾ
 .(4)حدثنا

  

                                                           

 .ٜٚٔمقدمة ابف الصبلح ( ٔ)

 .ٜٚٔالمصدر السابؽ ( ٕ)

 .ٛ٘/ٕ التقريب لمنووي وتدريب الراوي( ٖ)

 ،ٛ٘/ٕ التقريب لمنووي وتدريب الراويو  ،ٜٚٔمقدمة ابف الصبلح و  ،ٜٓٗ ،ٔٛٗالكفاية ( ٗ)
 . ٕ٘ٔاختصار عمـو الحديث و 
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 التزام لفظ الحديث: المبحث الخامس

 الرواية بالمعنى:  -0
 عارفا ليس لمف بالمعنى الحديث رواية جواز عدـ في العمماء بيف خبلؼ ال
 بيف بما وال المعاني، حيؿيُ  بما عنده خبرة وال ومقاصدىا، بمدلوالتيا عالما وال باأللفاظ،
 تغيير غير مف بالمفظ يروي أف عميو يجب ىذا ومثؿ واختبلؼ، تفاوت مف األلفاظ
 .(0)األلفاظ مف شيء

 بالمعنى لؤلحاديث روايتو جواز في العمماء اختمؼ فقد بذلؾ، عالما كاف إذا أما
 .(2)الجميور فأجازىا

 بعد يقوؿ كاف فقد مسعود، بف ا عبد: الكوفييف مف ذلؾ عنو روي وممف
 .(3)شبيو أو نحوه، أو ىكذا، أو: الحديث

 ،(4)المعنى في يغير لـ ما الحديث في والتأخير التقديـ النخعي إبراىيـ وأجاز
 ومف،  ا سبحاف يا: »قاؿ سمعت، كما فبلف بحديث حدثنا: لو قيؿ فقد الثوري، وكذا
 ما سمعناه كما بالحديث نحدثكـ أف أردنا لوو  بالمعنى، نجيئكـ إنما !ذلؾ يطيؽ

 «.تصدقوني فبل سمعت كما أحدثكـ لكـ إني تقم فإ: »وقاؿ«. واحد بحديث حدثناكـ
«. المعنى إال ىو وما، سبيؿ إليو ما وا ال: »فقاؿ، سمعت كما حدثنا: لو وقيؿ

                                                           

 .ٕٕٙمقدمة ابف الصبلح ( ٔ)

 . ٕٕٙمقدمة ابف الصبلح  ،ٖٓٓالكفاية ( ٕ)

 .ٖٓٔالكفاية و  ،ٜٗ٘المحدث الفاصؿ ( ٖ)

 .ٓٓٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٖٔٔ ،ٕٗٛالكفاية  ،ٜٗ٘المحدث الفاصؿ ( ٗ)



 

 
 

-476- 
 

 الكوفة مدرسة

 األوؿ لفظ بغير حدث ذلؾ بعد عنو سئؿ فإذا بحديث، يحدث عيينة بف سفياف وكاف»
 .(0)«واحد والمعنى

 .(2)الناس ىمؾ فقد واسعا المعنى يكف لـ إفْ : الجراح بف وكيع وقاؿ
 ولكف، سمعناه كما الحديث نحدثكـ أف نستطيع ال إنا: »مرة بف عمرو وقاؿ

 .(4)أيضا الشعبي عف ذلؾ ونقؿ. (3)«ونحوه عموده
 :يمي بما ذلؾ عمى واستدلوا

 والمعنى مختمؼ، والمفظ ،أوال ذلؾ أجاز ا وأف أحرؼ، سبعة عمى أنزؿ القرآف أف (أ)
 .(5)بالجواز أولى القرآف سوى فما واحد،

 اإلبداؿ جاز فإذا بمسانيـ، لمعجـ الشريعة شرح جواز عمى منعقد اإلجماع أف  (ب)
 .(6)أولى العربية بالمغة فجوازه أخرى، بمغة

 ذلؾ عمى ويدؿ والسمؼ، الصحابة أحواؿ بو تشيد ما ىو بالمعنى الرواية أف (ج)
 .(7)مختمفة بألفاظ الواحدة لقصةا روايتيـ

 لزمو المفظ عف عجز فإف والمعنى، بالمفظ يؤديو أف عميو الحديث سمع الذي أف (د)
 .(8)المعنى أداء

                                                           

 . ٖٙٔ-ٖٗٔالكفاية ( ٔ)

 .ٔٓٔ/ٕ تدريب الراوي( ٕ)

 .ٖٗٔالكفاية ( ٖ)

 .ٓٓٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٖٔٔ ،ٕٗٛالكفاية و  ،ٖ٘٘المحدث الفاصؿ ( ٗ)

 .ٜٜ/ٕتدريب الراوي ( ٘)

 .ٔٓٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٖ٘ٓالكفاية ( ٙ)

 .ٔٓٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٖ٘ٓالكفاية ( ٚ)

 .ٔٓٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٖ٘ٓالكفاية ( ٛ)
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 جبمة، وببلغتيـ لفصاحتيـ غيرىـ، دوف لمصحابة جائز ذلؾ إف: بعضيـ وقاؿ
 الرواية تجوز ال: بعضيـ وقاؿ. وأفعالو وسمـ عميو ا صمى النبي أقواؿ ومشاىدتيـ
 .(0)إطبلقا بالمعنى

 ولكف لبلحتجاج، يقوـ دليؿ لغيرىـ وليس الجميور، إليو ذىب ما والراجح
 :يمي ما ذلؾ مف الجميور استثنى

 متعبدوف ألننا ،والدعاء والتشيد، كاألذاف، ،شرعا مقصودا فيو المفظ كاف ما (أ)
 .(2)أيضا بألفاظيما

 .(3)الكمـ جوامع (ب)
 

 اختصار الحديث:  -2
وىو نوع مف الرواية بالمعنى، وعدـ التزاـ لفظ الحديث، ولكف العمماء يفردوف 

 الكبلـ عميو فأفردناه.
 الجمؿ وارتباط األلفاظ بمدلوالت عنده خبرة ال ممف لمحديث واالختصار

 .ذلؾ في خبلؼ وال يجوز، ال ببعضيا

 واقتطع معناه، يغير ال بشكؿ الحديث واختصر األلفاظ، مدلوالت عمـ مف وأما
 .بالمفظ كاف إذا خاصةوب جائز، فيذا يمحقو، وما سبقو،ي بما تعمؽ لو ليس ما منو

 الحديث رواية في اشترط ما أيضا فيو فيشترط بالمعنى، االختصار كاف إذا وأما
 .السابؽ الخبلؼ نفس فيو ويجري بالمعنى،

                                                           

 . ٔٓٔ، ٜٛ/ٕ تدريب الراوي( ٔ)

 . ٕٓٔ/ٕ تدريب الراوي( ٕ)

 .ٕٓٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٖ)
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 كامبل بروايتو إال بالخبر المراد يتـ ال شيء الخبر مف ُحذؼ فيما كاف إفْ  وأما
 إال يتـ ال المعنى ألف حذفو، ويحـر تمامو، عمى روايتو مف بد وال اختصاره، يجوز فبل
 مف النوع ىذا عمى ذلؾ مف منع مف قوؿ البغدادي الخطيب حمؿ وقد. بو

 .(0)االختصار
 بيذا يقولوف وأنيـ ذلؾ، في العمماء بيف خبلؼ ال أنو يرى فالخطيب ولذلؾ

 .التفصيؿ
 وكاف. (2)«فيو تزد وال الحديث مف انقص: »قولو بف جبر مجاىد عف نقؿ وقد

: عمير بف الممؾ عبد وقاؿ. (3)االختصار عمى األحاديث يروي ممف الثوري سفياف
 .(4)«حرفا منو أدع فما بالحديث ألحد ث إني وا»

 وكبلميـ محموؿ عمى التفصيؿ السابؽ.
 

 تغيير المحن في الحديث:  -3
 يصمح أـ ؟سمعو كما يرويو فيؿ لحف، وفيو شيخو، مف الحديث الراوي سمع إذا

 .بالمعنى الرواية إلى أيضا راجع وىذا ؟لحف مف فيو ما

 فقاؿ ذلؾ، عدا ما وأما المعنى، يغير الذي المحف تغيير وجوب في خبلؼ وال
 . ممحونا سمعو، كما يرويو بؿ المفظ، يغير ال: بالمعنى الرواية منعوا ممف قوـ

 وزياد ،(0)(معمر أبو) سخبرة بف ا عبد: الكوفييف مف الرأي ىذا إلى ذىب وقد
 .(2)خيثمة ابف

                                                           

 .ٜٕٓالكفاية ( ٔ)

 . ٗٗٔ الحديث عمـو واختصار ،ٜٕٛوالكفاية  ،ٖٗ٘المحدث الفاصؿ ( ٕ)

 .ٖٜٕالكفاية ( ٖ)

 .ٜٕٓالمصدر السابؽ ( ٗ)
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 عميو ا صمى الرسوؿ ألف ،لحف غير مف الحديث يروي بؿ: الجميور وقاؿ
 وسمـ عميو ا صمى الرسوؿ لفظ اتباع واألولى الناس، أفصح ىو بؿ يمحف، ال وسمـ
 .(3)المحدث لفظ ال

 الحديث ألسمع إني: سئؿ فقد ،الشعبي: الكوفييف مف ذلؾ يفعؿ كافممف و 
 .(5)الحديث في المحف ـيقو   أف بأس ال: وقاؿ. (4)نعـ: قاؿ أفأعربو؟ بإعراب، ليس

، لحنو عمى بو فيحدث المحف، فيو الحديث ليسمع سيريف ابف إف  : لؤلعمش وقيؿ
، يمحف ال وسمـ عميو ا صمى النبي فإف، يمحف سيريف ابف كاف إف: »األعمش فقاؿ
 .(6)«قوموهف

 بحسب يصححو أي يعربو،: فقاؿ ذلؾ، عف الزعفراني محمد بف الحسف وسئؿ
 فييا رأينا وما أشير، أربعة فأقمنا الكوفة، قدمنا: مسمـ بف عفاف وقاؿ. العربية المغة
 .(7)مجوزا لحانا

 .الراجح وىو الكوفييف، جميور عميو ما إذف فيذا
  

                                                                                                                                                    

والتقريب لمنووي وتدريب  ،ٜٕٕمقدمة ابف الصبلح و  ،ٕ٘ٛالكفاية و  ،ٓٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)
 .  ٘ٗٔاختصار عمـو الحديث و  ،ٚٓٔ/ٕ الراوي

 . ٕٗٛالكفاية ( ٕ)

 .ٜٜٕالكفاية و  ،ٕٚ٘المحدث الفاصؿ ( ٖ)

 .ٚٓٔ/ٕ تدريب الراويو  ،ٜٕٙالكفاية ( ٗ)

 .ٕٗ٘المحدث الفاصؿ ( ٘)

 .ٕ٘ٛالكفاية ( ٙ)

 .ٜ٘٘ ،ٕٙ٘المحدث الفاصؿ ( ٚ)
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 الباب الثالث

 ما وجو ليذه المدرسة من نقد
 

 كل مفردين ونناقشيا، يمي، فيما نوردىا أمور، بعدة الكوفة مدرسة انتقدت
 .بفصل منيا واحدة

 
 .الوضع: األول الفصل
 .التدليس: الثاني الفصل
 .اإلرسال: الثالث الفصل
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 الفصل األول

 الوضع

 وفيو مبحثان:
 .الوضعالمبحث األول: 

 الثاني: المتيمون بالوضع من أىل الكوفة.المبحث 
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 الوضع: األول المبحث

 الحديث الموضوع:
 .كذبا وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ إلى ينسب الذي المختمؽ الحديث ىو

 األمثاؿ مف يكوف وقد ،وسمـ عميو ا صمى النبي كبلـ مف ليس فيو إذف
 .ذلؾ غير أو الحكماء، كبلـ مف أو المتداولة،
 شر إنو: وقالوا الضعيؼ، الحديث أقساـ مف المحدثيف مف كثير عده وقد
 .مستقبل قسما بعضيـ وعده. أقسامو

 يكوف أف يعدو وال نتيجة، عميو تنبني وال لفظي، فالخبلؼ حاؿ كؿ وعمى
 .االصطبلح في مشاحة وال اصطبلحا،

 

 بدء الوضع:
 ذىب لما خبلفا وسمـ عميو ا صمى النبي عيد في كاف الوضع أف يثبت لـ

 َمفْ : »قاؿ وسمـ عميو ا صمى النبي أف   عمى معتمد كبلميـ ألف ،(0)بعضيـ إليو
 عمى أحدىـ فييا كذب حادثة أثر عمى (2)«الن ارِ  ِمفَ  َمْقَعَدهُ  َفْمَيَتَبو أْ  ُمَتَعم دا َعَمى   َكَذبَ 
 .(3)االحتجاج درجة إلى ترقى وال تثبت لـ رواية وىي ،وسمـ عميو ا صمى النبي

                                                           

 .ٕٔ/ٔ المرفوعة الشريعة تنزيو: وانظر ،ٕٔٔ اإلسبلـ فجر( ٔ)

 .ٓٔ/ٔ مسمـ صحيح( ٕ)

 .ٕٗٗ/ٔ فتح المغيثو  ،ٖٔ/ٔ الشريعة تنزيو( ٖ)
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 ا رضي عمر عيد وفي بكر أبي عيد في -يبدو كما- الوضع يقع ولـ
 معركة بعد الوضع ازداد ثـ ، عثماف عيد في وقع ما أوؿ وقع أنو ويظير عنيما،
 .(0)وخبلفات انقسامات مف تبعيما وما وصفيف، الجمؿ

 

 أصناف الوضاعين:
 لما الوضع، إلى دفعتيـ التي واألسباب الواضعيف، أصناؼ بمعرفة العمماء اىتـ

 أصناؼ أىـ ىي وىذه الموضوعة، األحاديث كشؼ في كبير أثر مف ذلؾ لمعرفة
 .الحديث عمماء بينيا كما الوضاعيف،

 الزنادقة:  -0
 كانوا سواء فيو، الفاسدة اآلراء بإدخاؿ لو ويكيدوف اإلسبلـ، يعادوف الذيف وىـ

 ممف أو لئلسبلـ، المخالفة األدياف ببعض يؤمف ممف أو أبدا، بديف يؤمف ال ممف
 .وغيرىـ كالباطنية، الفاسدة العقائد أصحاب مف اإلسبلـ يد عي

 اإلسبلـ وانتصر فشموا، ولكنيـ لوجو، وجيا اإلسبلـ محاربة ىؤالء حاوؿ وقد
 إلى لجأوا األسموب ىذا جدوى عدـ وجدوا فمما العالـ، مف شاسعة بقاع عمى وىيمف
 .أصحابو عمى الديف إلفساد الدس محاولة وىو ،آخر أسموب

 أي تغيير يمكف وال السطور، وفي الصدور في محفوظ الكريـ القرآف أف وبما
 عمى األحاديث مف آالفا فوضعوا ويبدلوف، افيي يدُّسوف ،السنة إلى لجأوا فيو، شيء
حتى قاؿ حماد بف زيد: وضعت الزنادقة عمى النبي  وسمـ عميو ا صمى النبي لساف

 بأنو العوجاء أبي بف الكريـ عبد وأقر. حديث ألؼ عشر أربعة صمى ا عميو وسمـ

                                                           

 .ٕٔ-ٜٔ المشرفة بحوث في تأريخ السنة( ٔ)
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 عميو، قبض عندما وذلؾ الحراـ، فييا ويحؿ الحبلؿ، فييا يحـر آالؼ أربعة وضع
 .(0)بقتمو وأمر

 يكف فمـ ،(2)الكوفي سعيد بف المغيرة سوى الصنؼ ىذا مف الكوفة في أجد ولـ
 .الكوفة في منتشرا الوضاعيف مف النوع ىذا

 

 أتباع المذاىب العقائدية:  -2
 مذاىب إلى المسمميف وتفرؽ الفتنة، بعد المسمميف بيف الخبلؼ دب لما
 السنة أىؿ إلى ضافةإلبا والمعتزلة، والمرجئة، والخوارج، الشيعة، وظيرت عقائدية،
 .والجماعة

 واحدة لكؿ وكاف تحصى، تكاد ال كثيرة أخرى فرؽ إلى الفرؽ ىذه انقسمت ثـ
 اآليات في تبحث فرقة كؿ وأخذت ،غيرىا عف تميزىا التي عقيدتيا الفرؽ ىذه مف

 .مذىبيا يؤيد عما واألحاديث
 ىذه مف عقيدة كؿ يدعـ ما فييما ليس الصحيحة والسنة القرآف كاف ولما
 الجيمة بعض وانزلؽ عقائدىا، دعـ سبيؿ في الكذب جواز الفرؽ بعض رأت العقائد،

 .الخطير المنحدر ىذا في الفرؽ سائر مف
 ،منيا النقصاف أو فييا والزيادة القرآف، آيات تغيير الممكف غير مف كاف ولما
 .العربية المغة مدلوالت عف فخرجوا تطيقو، ال ما اآليات مواوحم   باطنيا، تفسيرا فسروىا
 ظنا ليـ، يحموا ما األحاديث مف ويختمقوف فييا، يزيدوف السنة إلى اتجيوا ثـ

 .صنعا يحسنوف بذلؾ وأنيـ بو، يؤمنوف الذي الحؽ بذلؾ يدعموف أنيـ منيـ

                                                           

 .ٗٛ الحثيث والباعث ،ٕٗٛ/ٔ تدريب الراوي( ٔ)

 .ٚ/ٖ المحدثيف مف والمجروحيف ،ٜٖٕ/ٔ فتح المغيث( ٕ)
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 وعثماف، وعمر، بكر، أبي فضائؿ في الموضوعة األحاديث كثرت وىكذا
 .وغيرىـ ومعاوية، وعمي،

 أىؿ أف ذلؾ في والسبب ،الشيعة لؤلحاديث وضعا الفرؽ ىذه أكثر كانت ولقد
 يغنييـ ما الصحيحة والسنة القرآف مف مذىبيـ عمى األدلة مف ليـ والجماعة السنة
 أصحاب بعض عمى لمرد منيـ الجيمة بعض فعمو ما إال األعوج، المنيج ىذا عف
 .األخرى الفرؽ

 كثيرة عقائد ليـ فميس والجماعة، لمسنة الفرؽ تمؾ أقرب فيـ المرجئة وأما
 .تؤيدىا التي الكثيرة األحاديث ليا يضعوا لكي مخالفة

 عف ذلؾ فأغناىـ أدلتيـ، أساس ويعدونو العقؿ، يقدسوف فؤلنيـ المعتزلة وأما
 .لمحديث الوضع كثرة

 كافر، الكبيرة مرتكب أف ويعتقدوف كبيرة، الكذب يروف فؤلنيـ الخوارج وأما
 .موجود غير وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ عمى عندىـ الكذب فإف فمذلؾ

 .(0)«الخوارج مف حديثا أصح األىواء أىؿ في ليس: »داود أبو قاؿ فقد وليذا
، ديف األحاديث ىذه إف: »قاؿ الخوارج مف شيخا أف: بعضيـ ذكره ما وأما
 ذلؾ ،نظر فيوف «حديثا صي رناه أمرا ىوينا إذا كنا فإنا، دينكـ تأخذوف عمف فانظروا

 العمماء ذكر الذيف الوضاعيف وألف نعمـ، فيما إطبلقا أحد يذكره لـ الشيخ اسـ ألف
 شيخ بدؿ رافضي شيخ عف أخرى رواية في ورد وألنو خارجي، فييـ ليس ىـأسماء

 أف الراجح فإف ولذلؾ الخوارج، وضعتو واحدا حديثا يذكروا لـ العمماء وألف خارجي،
 .(2)خارجي ال رافضي الشيخ ىذا

                                                           

 .ٕٚٓالكفاية ( ٔ)

 .ٕٛ اإلسبلمي التشريع في ومكانتيا السنة( ٕ)
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 في ويعتمدوف والجماعة، السنة أىؿ عقيدة تخالؼ كثيرة عقائد فميـ الشيعة وأما
 الوضع كثر فمذلؾ الكبيرة، مرتكب يكفروف وال ،العقؿ عمى ال النقؿ عمى أدلتيـ
 .عندىـ

 صمى النبي عمى الكذب تجيز ال الشيعة إف: نقوؿ أف يقتضي نصاؼاإل ولكف
 ،(2)جائزا ذلؾ يروف فإنيـ ،(0)الخطابية وخاصة فقط، الروافض إال وسمـ عميو ا

 .كميا رواياتيـ ترؾ عمى العمماء اتفؽ فقد ولذلؾ
 وضع عمى يجتمعوف كانوا أنيـ الرافضة مف شيخ أخبرني: سممة بف حماد قاؿ
 .(3)األحاديث
 كما ذلؾ، يفعؿ كاف جيمتيـ بعض ولكف الوضع، يجيزوف فبل الشيعة بقية وأما

 .والجماعة السنة أىؿ مف وحتى األخرى، الطوائؼ كؿ مف الجيمة يفعمو كاف
 مف ضخما عددا الشيعة جيمة وبعض الكوفة، أىؿ مف الروافض وضع وقد
 .األحاديث
 فضائؿ في الكوفة أىؿ وضعو ما تأممت: قاؿ أنو الحفاظ بعض عف نقؿ فقد

 .(4)حديث ألؼ ثمثمائة عمى فزاد بيتو، وأىؿ عمي
 بف لعمي روي مما أكثر الفضائؿ في الصحابة مف ألحدٍ  يرو لـ: الذىبي وقاؿ

 وقسـ كثرة، وفييا ضعاؼ، وقسـ وحساف، صحاح: أقساـ ثبلثة وىي ، طالب أبي
 .(5)وزندقة ضبلؿ بعضيا ولعؿ الغاية، إلى كثيرة وىي موضوعات،

                                                           

 ادعى وقد األسدي، الخطاب أبي إلى نسبوفويُ  الحموؿ، يروف ولكنيـ الرافضة، مف الخطابية( ٔ)
 .٘ٚ/ٔ اإلسبلمييف ومقاالت ،ٜٚٔ/ٔ والنحؿ الممؿ. وقتؿ عميو فقبض األلوىية،

 .ٜٖٕ/ٔ فتح المغيثو  ،ٕ٘ٛ/ٔ تدريب الراوي( ٕ)

 .ٕ٘ٛ/ٔ تدريب الراوي( ٖ)

 .ٚٓٗ/ٔ الشريعة تنزيو( ٗ)

 .ٚٓٗ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)
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 بؿ شيعية، مدينة الكوفة ألف ،الصنؼ ىذا مف الكوفة أىؿ مف الواضعيف وأكثر
 النوع ىو الوضع مف النوع فيذا ولذلؾ وترعرع، مذىبيـ نشأ فييا الشيعة، ميد ىي
 .وانتشر الكوفة في شاع الذي

 :ذلؾ أمثمة ومف
 خير عمي: "آخر لفظ وفي". كفر فقد الناس، خير عمي يقؿ لـ مف: "حديث

 .(0)الكوفي كثير بف محمد الحديث بيذا اتيـ وقد". كفر فقد أبى مف البشر،
 مف أوؿ ىذا: »عمي بيد آخذ وىو قاؿ وسمـ عميو ا صمى النبي أف وحديث

 ىذا بوضع والمتيـ«. بعدي مف خميفتي وىو ،منو أوتى الذي بابي وىو... بي آمف
 .(2)الكاىمي بشر بف إسحاؽ الحديث

 مف بيـ ما عمى القيامة يوـ قبورىـ مف يخرجوف شيعتنا أىؿ إف: "وحديث
 سيؿ أبو) سالـ بف محمد بو واتيـ". البدر ليمة كالقمر وجوىيـ والعيوب الذنوب
 .(3)(الكوفي

 ثمرتيا، والحسيف والحسف فرعيا، وعمي أصميا، أنا شجرة، مثؿ مثمي: "وحديث
 إسماعيؿ بف عمرو وفيو". الطيب إال الطيب مف يخرج شئ فأي ورقيا والشيعة
 .(4)الكوفي اليمداني

 .(5)"الجنة في وشيعتؾ أنت الجنة، في وأصحابؾ أنت: "وحديث

                                                           

 .ٖٛٗ الموضوعة األحاديث في المجموعة والفوائد ،ٖٖ٘/ٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 .ٖٖ٘/ٔ الشريعة تنزيو( ٕ)

 .ٗٔٗ/ٔ الشريعة تنزيو( ٖ)

 .ٖ٘ٙ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 . ٖٙٔ/ٔ الشريعة وتنزيو ،ٖٙٗ المجموعة الفوائد( ٘)
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 .(0)"النار ا خمؽ لما طالب أبي بف عمي حب عمى الناس اجتمع لو: "وحديث
 

 أتباع المذاىب الفقيية:  -3
 ما سبيميا في فاستباحوا أعمى، تعصبا الفقيية لمذاىبيـ تعصبوا قوـ وىؤالء

 ال الفقيية، مذاىبيـ يدعموا أف وأرادوا ورسولو، ا عمى وكذبوا ورسولو، ا حـر
 .ةالموضوع باألحاديث ولكف المقبولة، والحجة الصحيح، بالدليؿ

 اليروي مأموف فعؿ كما باالسـ، المذىب إماـ مدح في األحاديث يضعوف فتارة
 في ذلؾ في حديثا فوضع ،في ببلده الشافعي المذىب أتباع بازدياد شعر حيف الحنفي
 محمد لو يقاؿ رجؿ أمتي في يكوف: وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ قاؿ: وقاؿ الحاؿ،

 ىو حنيفة أبو لو يقاؿ رجؿ أمتي في ويكوف ،إبميس مف أمتي عمى أضر إدريس بف
 . (2)أمتي سراج ىو أمتي سراج

 الفقيية، الجزئيات بعض في مذىبو تؤيد التي األحاديث يضع كاف مف ومنيـ
 الحديث يسوي كاف أنو الكوفي( المنذر أبو) البجمي عمرو بف أسد عف روي كما وذلؾ
 .(3)حنيفة أبي مذىب عمى

 بعضيـ كاف فقد التسوية، تدليس يدلس أف أراد لذلؾ القائؿ فمعؿ نظر، ىذا وفي
 .(4)التدليس اسـ ذكر غير مف تسوية يسميو

                                                           

 . ٜٜٖ/ٔ الشريعة تنزيو( ٔ)

 .ٖٓ/ٕ السابؽ المصدر( ٕ)

 .ٓٛٔ/ٔ المجروحيفو  ،ٖٛ/ٔ الشريعة وتنزيو ،ٕ٘ المنفعة تعجيؿ( ٖ)

 .ٕٕٙ/ٔ تدريب الراوي( ٗ)
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 إلى القياس عميو دؿ الذي الحكـ نسبة يستجيز كاف مف المذاىب أتباع ومف
 ا صمى ا رسوؿ قاؿ: ذلؾ في فيقوؿ قولية، نسبة وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ
 .(0)ىذا بمثؿ مشحونة الفقو وكتب كذا، وسمـ عميو

 إال الوضع، مف النوع ىذا الكوفة في أجد لـ فإني حنفية، مدينة الكوفة أف ومع
 .ذكره سبؽ كما وضعا، ال تدليسا ذلؾ كاف وربما البجمي، عمرو بف أسد عف ذكر ما

 

 الزىاد:  -4
 وضع عمى بالجيؿ المقترف تدينيـ حمميـ الوضاعيف مف الصنؼ وىذا
 فعؿ عف ويزجروىـ الخير، فعؿ الناس إلى ليحببوا والترىيب، الترغيب في األحاديث

 .صنعا يحسنوف أنيـ يحسبوف وىـ الدنيا، الحياة في سعييـ ضؿ   قوـ وىـ الشر،

 ُمَتَعم دا، َعَمي   َكَذبَ  َمفْ : »قاؿ وسمـ عميو ا صمى النبي إف: لبعضيـ قيؿقد و 
 بعضيـ كاف بؿ. لو عميو بؿ نكذب نكذب ال نحف :فقاؿ ،(2)«الن ارِ  ِمفَ  َمْقَعَدهُ  َفْمَيتََبو أْ 

نما فقط، ذلؾ يستجيز ال  .(3)األجر اعميي يستحؽ ا إلى قربة ويراه بو، يتعبد وا 
 ألف ،خطرا وأعظميـ ضررا، األصناؼ أشد ىو الواضعيف مف الصنؼ وىذا

 بيـ يثقوف الناس مف كثيرا وألف الكذب، منيـ يتوقعوف وال الخير، بيـ يظنوف الناس
 كبلميـ وكأف تمحيص، أو فيو تفكير أدنى دوف بالقبوؿ، كبلميـ ويتمقوف عمياء، ثقة
 .شؾ إليو يرقى ال

 ىو لما مجتنب، وخطرىـ ف،بي   أمرىـ الزنادقة ألف ،الزنادقة مف أخطر وىؤالء
 .أمرىـ مف معروؼ

                                                           

 . ٕ٘ٗ/ٔ فتح المغيثو  ،ٕٗٛ/ٔ تدريب الراوي( ٔ)

 .ٓٔ/ٔ مسمـ صحيح( ٕ)

 .ٖٕٛ/ٔ تدريب الراوي( ٖ)
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 أجد ولـ قمة، عمىفييا  موجودا كاف بؿ الكوفة، في منتشرا النوع ىذا يكف ولـ
 : شخصيف سوى النوع ىذا مف الكوفة في

 بالميؿ، قياما الناس أطوؿ وكاف ،(عمرو بف سميماف) النخعي داود أبو: أوليما
 ا نور بالفجر رنو   مف: حديث بوضع اتيـ فقد ذلؾ ومع ،(0)بالنيار صوما وأكثرىـ

 .(2)صبلتو وقبمت وقبره، قمبو في
 أذانيا يكثر مدينة مف ما: بحديث اتيـ فقد الكوفي، جميع بف عمرو: وثانييما

 .(4)عرشال لو ييتز الطبلؽ فإف تطمقوا، وال تزوجوا: وحديث. (3)بردىا قؿ إال
 

 :ونالقصاص  -5
 بعجائبيـ يستميموف وكانوا منيا، يتكسب حرفة ذلؾ يتخذ مف منيـ كاف وقد

 وعف أعجب، حديثو كاف وكمما المكذوبة، باألحاديث أمواليـ ويستدروف العامة، قموب
 .وأكـر أسرع بالعطاء إليو واأليدي أطوؿ، عنده القعود كاف كمما أبعد، العقؿ

 .قميبل ثمنا بيا واشتروا الدنيا، مف بعرض دينيـ باعوا خبيث صنؼ وىؤالء
 داود أبا إال النوع ىذا مف أجد ولـ الكوفة، في منتشرا الصنؼ ىذا يكف ولـ
 الذي أف: الشريعة تنزيو في عراؽ ابف ذكر كما وليس ،(الحارث بف نفيع) األعمى
 الترغيب في يضع وكاف عابد، زاىد النخعي ألف ،النخعي داود أبو ىو ذلؾ يفعؿ

 .(5)مستجديا وال قاصا يكف ولـ والترىيب،

                                                           

 . ٕٔٗ/ٔ فتح المغيثو  ،ٖٕٛ/ٔ تدريب الراوي( ٔ)

 . ٘ٔ المجموعة والفوائد ،ٙٚ/ٕ الشريعة تنزيو( ٕ)

 . ٛٔ المجموعة والفوائد ،ٜٚ/ٕ الشريعة تنزيو( ٖ)

 .ٜٖٔ المجموعة الفوائد( ٗ)

 .ٔٔ/ٔ الشريعة وتنزيو ،ٕٕ-ٕٔ/ٔ مسمـ صحيح( ٘)
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 المتزلفون إلى األمراء والخمفاء وغيرىم:  -6
 إبراىيـ بف غياث وىو ،الكوفييف أحد فعمو ما ذلؾ عمى األمثمة أشير ومف
 أمير حدثنا: لغياث فقيؿ بو، يميو حماما عنده فوجد الميدي، عمى دخؿ فقد النخعي،
 سبؽ ال: قاؿ وسمـ عميو ا صمى النبي أف فبلف، عف فبلف، حدثنا: فقاؿ المؤمنيف

 لو فأمر جناح، أو: الحديث في فزاد أو جناح. حافر، أو خؼ، أو نصؿ، في إال
 عمى كذاب قفا أنو قفاؾ عمى أشيد: الميدي قاؿ قاـ فمما الماؿ، مف بشيء الميدي
 بذبح أمر ثـ ذلؾ، عمى حممتو أنا: الميدي قاؿ ثـ ،وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ
 .(0)فيو كاف ما ورفض الحماـ،

 كذب أنو يعمـ وىو يكافئو، أف ال يعاقبو، أف الميدي عمى الواجب مف وكاف
 ا عمى غيره وال ىو تجرأ لما ذلؾ فعؿ ولو ،وسمـ عميو ا صمى النبي عمى

 .ورسولو
 ىذا أف عمى يدؿ مما إبراىيـ بف غياث سوى ذلؾ فعؿ مف الكوفة في أجد ولـ

 ولـ بغداد، في حينيا كاف ىذا وغياث بؿ الكوفة، في منتشرا يكف لـ الوضع مف النوع
 .بالكوفة يكف

 

 أدعياء العمم:  -7
 فجعؿ فييا، وبدلوا األحاديث أسانيد وقمبوا وعبدوىا، الشيرة أحبوا قـو وىـ
 لمحديث بعضيـ وجعؿ الضعيؼ، اإلسناد مف بدال صحيحا سناداإ لمحديث بعضيـ

                                                           

 .ٗٔ/ٔ الشريعة تنزيو( ٔ)
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 عند ليس ما العمـ مف عندىـ أف السامع ليظف وذلؾ المشيور، سنده غير سندا
 .غيرىـ

 أحد صاحبو وأف الوضع، دائرة في داخؿ ذلؾ أف عمى العمماء بعض نص وقد
 .(0)الواضعيف
 ،(ٕ)عبيد بف بيموؿ: منيـ ،قميؿ عدد سوى النوع ىذا مف الكوفة في أجد ولـ

 ،(5)القرشي أباف بف العزيز وعبد ،(4)عدي بف مميح بف والجراح ،(3)فاختة ابف وثوير
 .(7)خباب بف ويونس ،(6)(سيؿ أبو) سالـ بف ومحمد
 

 المتعصبون لبمدانيم أو ألجناسيم:  -8
 مف كثيرا فوضعوا الكوفة، في قوـ منيـ كاف فقد لبمدانيـ، المتعصبوف أما
 في األحاديث ىذه بعض ذكرنا وقد. أىميا فضؿ وفي الكوفة، فضؿ في األحاديث

 .األوؿ الباب
 ألوطانيـ تعصبوا ممف كثير عف يختمفوف لمكوفة تعصبوا الذيف أف ىنا ويبلحظ

 التعصب ىذا إلى يدفعيـ كاف لمكوفة تعصبوا الذيف أف ذلؾ األحاديث، ليا ووضعوا
 كاف ففييا الروحية، عاصمتو منيا واتخذ الكوفة، في انتشر الذي التشيع أساسي بشكؿ

                                                           

 .٘ٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٔ)

 . ٕٙٛ/ٔ تدريب الراويو  ،ٕٕٓ/ٔ المجروحيف( ٕ)

 . ٕ٘ٓ/ٔ المجروحيف( ٖ)

 . ٜٕٔ/ٔ السابؽ المصدر( ٗ)

 . ٓٗٔ/ٕ السابؽ المصدر( ٘)

 .ٕٕٙ/ٕ السابؽ المصدر( ٙ)

 .ٓٗٔ/ٖ السابؽ المصدر( ٚ)
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 وعمى وترعرع، التشيع نشأ وفييا لو، عاصمة اختارىا وقد طالب، أبي بف عمي
 .عنيما ا رضي عمي بف الحسيف قتؿ مشارفيا

          الكوفة فضؿ في ُوضع ما وكؿ وثيقا، ارتباطا بالتشيع مرتبطة فالكوفة إذف
 .أتباعو وفضؿ المذىب ىذا فضؿ إبراز إلى ييدؼ - تقريبا -

 مرواف بف محمد منيـ الكوفة، في قوـ منيـ كاف فقد ألجناسيـ المتعصبوف وأما
 االنتشار كثير يكف لـ النوع ىذا ولكف ،(2)مغوؿ بف مالؾ بف الرحمف وعبد ،(0)السدي

 .الكوفة في
 

 قوم دعتيم حاجة إليو فوضعوه في الحال:  -9
 ما: لو فقاؿ يبكي، ابنو هجاء حينما الكوفي طريؼ بف سعد مع حدث كما وذلؾ

 عباس ابف عف عكرمة حدثني ،اليوـ ألخزينيـ وا: فقاؿ. المعمـ ضربني: قاؿ لؾ؟
 .(3)"المسكيف عمى وأغمظيـ اليتيـ، عمى رحمة أقميـ ،معمموكـ شراركـ: "رفوعام

 .طريؼ بف سعد سوى ذلؾ فعؿ مف الكوفييف في أجد ولـ
 

 قوم وقع الوضع في حديثيم من غير قصد وال تعمد: -01
 أو الصحابة بعض كبلـ وسمـ عميو ا صمى النبي إلى فيرفع يخطىء كأف
 بف وكيع بف لسفياف وقع كما منو، ليس ما حديثو في يدس بمف ابتمي وكمف غيرىـ،
 .(4)كتابو في الحديث لو يدس قرطمة اسمو وراؽ لو كاف فقد الجراح،

                                                           

 .٘ٔٗالفوائد المجموعة و  ،ٕٖ/ٕ تنزيو الشريعة( ٔ)

 . ٙٔٗالفوائد المجموعة و  ،ٜٕ/ٕ تنزيو الشريعة( ٕ)

 .ٕٛالباعث الحثيث و  ،ٕٙٛ/ٔ تدريب الراويو  ،ٖٕ٘/ٔ تنزيو الشريعة( ٖ)

 .ٜٖ٘/ٔ المجروحيفو  ،ٕٙٗ/ٔ فتح المغيث( ٗ)
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 حديثيـ ولكف ،ذلؾ يتعمدوا لـ ألنيـ ،الوضاعيف مف ليسوا الحقيقة في وىؤالء
 .الموضوع قبيؿ مف الدس أو الخطأ فيو وقع الذي

 قاؿ كما - الحارث بف ونفيع وكيع، بف سفياف الكوفة في النوع ىذا مف كاف وقد
 الوضع لوجود الوضاعيف مف أنيـ في العمماء اختمؼ ممف وغيرىما - (0)حباف ابف
 الوضاعيف أسماء ذكر عند ذلؾ بياف وسيأتي لذلؾ، تعمدىـ ثبوت وعدـ رواياتيـ، في
 .منيـ واحد كؿ في قيؿ وما

 
 

 :في الكوفة جيود العمماء في مقاومة الوضع
 صمى النبي سنة عمى الخطيرة الحممة ىذه إزاء األيدي مكتوفي العمماء يقؼ لـ

 مف الميـ األصؿ ىذا عف لمذود أنفسيـ ونذروا حياتيـ، كرسوا بؿ ،وسمـ عميو ا
 تعيش: فقاؿ الموضوعة؟ األحاديث ىذه: المبارؾ بفلعبد ا  قيؿ وقد اإلسبلـ، أصوؿ

نا الذكر نزلنا نحف إنا} الجيابذة، ليا  .(2)[ٜ:الحجر{]لحافظوف لو وا 
 فقاؿ يا؟وضعتُ  حديث ألؼ مف أنت أيف: الزنديؽ فقاؿ ليقتمو زنديقا الرشيد وأخذ

 المبارؾ وابف - الكوفي – الفزاري إسحاؽ أبى مف ا عدو يا أنت أيف: الرشيد
 .(3)حرفا حرفا فيخرجانيا بلنيا،ينخ

 تمؾ أىـ ىنا وسنذكر والوضاعيف، الوضع لمحاربة متعددة أساليب ولمعمماء
 :اإليجاز مف بشيء األساليب

                                                           

 .  ٘٘/ٖ المجروحيف( ٔ)

 .ٕٕٛ/ٔ تدريب الراوي( ٕ)

 .ٙٔ/ٔ تنزيو الشريعة( ٖ)
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 التفتيش عن األسانيد والسؤال عنيا:  -0
 األسانيد مقدمة في الوضع مقاومة في وأىميتيا األسانيد عف تكممنا وقد
 نشأ اإلسناد عمى التفتيش أف وذكرنا إلييا، فميرجع الكوفة، في والضعيفة الصحيحة

 .األسانيد عف فتشوا مف أوؿ الكوفييف وأف الحديث، في والوضع الكذب نشوء عند

 السند ذكر فإذا واضع، سنده وفي إال موضوعا الحديث يكوف أف يمكف وال
ف أمره، انكشؼ ذا سند، غير مف الحديث يقبؿ فبل ُيذكر لـ وا   رجالو فكاف ذكره وا 
 مف الوضع وقع إف إال ،ذلؾ غير يكوف أف يمكف وال وضعو، الذي ىو فيكوف ثقات،
 .راويو لضعؼ أيضا الحديث يقبؿ فبل قصد، غير مف الضبط في الضعفاء أحد

 

 :واةالبحث والتتبع ألحوال الر   -2
 عف السؤاؿ أجؿ مف فرحموا الضعفاء، مف الثقات لمعرفة منو بد ال أمر وىو

 حتى وأحواليـ، الرواة واستقصوا والتعديؿ، الجرح قواعد ووضعوا وأحواليـ، الرواة
 .الطيب مف الخبيث تمييز مف تمكنوا

 الجراح، بف ووكيع عيينة، وابف الثوري،: الكوفة في الشأف ىذا أئمة مف وكاف
 شيبة، أبي بف بكر وأبو نمير، بف ا عبد بف ومحمد العجمي، ا عبد بف وأحمد
 .(0)وغيرىـ شيبة، أبي بف عثماف بف ومحمد
 

 يم أمام الناس:وفضحالتحذير من الوضاعين   -3
 ما منيـ ويقبموف أمرىـ، يكتشفوف وال بيـ، ينخدعوف قد الناس عامة ألف وذلؾ

 .الناس أماـ أمرىـ كشؼ العمماء عمى فوجب يقولوف،

                                                           

 .ٜٖٖ بالتوبيخ اإلعبلف( ٔ)
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. (0)عيينة بف وسفياف الثوري، سفياف: الكوفة عمماء مف ذلؾ يفعؿ كاف وممف
 بف الرحمف عبد قاؿفقد  ،(2)الوضاعيف عمى الناس أشد مف الثوري سفياف وكاف
 أسكت أف يحؿ ال أنو لوال وا، كذاب: فقاؿ برجؿ، الثوري سفياف مع مررت: ميدي
 .(3)حديثو في يكذب أحد عمى أستر ما: أيضا وقاؿ. لسكت

 الى فنظر ةالبصر  مسجد دخؿ فقد األعمش،: الكوفييف مف يفضحيـ كاف وممف
 حمَقة،ال اأْلَْعَمش فتوسط َواِئؿ، أبي َعف اسحاؽ أبي َعف اأْلَْعَمش َحدثَنا: يقوؿ قاص
 تفعؿ َوَأنت عمـ في َنحف ،َتْسَتحي الأ شيخ َيا: اْلَقاص َلوُ  َفَقاؿَ  إبطو شعر ينتؼ َوجعؿ
 َقاؿَ  َكيَؼ؟و : َقاؿَ  ِفيِو، َأْنت ال ِذي مف خير ِفيوِ  َأنا ال ِذي: اأْلَْعَمش َفَقاؿَ  َىَذا! مثؿ

 .(4)َشْيئا تَقوؿ ِمم ا حدثتؾ َوَما اأْلَْعَمش، َأنا كذب، ِفي َوَأنت سنة ِفي أِلَن ي: األعمش
، بشكؿ الوضاعيف وجو في يقفوف العمماء كؿ يكف لـ أنو والحقيقة  فساعد حاـز

 .الحديث في الكذب طريؽ في مضييـ عمى ذلؾ
 

 اختبار الحديث بعرضو عمى الروايات األخرى، واألحاديث الثابتة:  -4
 كاف سواء واختبلؽ، وضع أو نقصاف، أو زيادة مف الحديث في وقع ما يتبيف وبيذا
 .قصد بغير أو بقصد ذلؾ

 

 :بيانيم لمناس حكم رواية الحديث الموضوع  -5

                                                           

 .ٛٛالكفاية ( ٔ)

 .عدي البف الكامؿ عف نقبل ،ٖٕٔالسنة قبؿ التدويف ( ٕ)

 .ٕٔ/ٔ المجروحيف( ٖ)

 .ٜٗ لمسيوطي القصاص أحاديث مف الخواص تحذير( ٗ)
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 مف حاؿ أي في وال األعماؿ، فضائؿ في وال األحكاـ، في ال روايتو، تجوز ال وأنو
 َأن وُ  ُيَرى ِبَحِديثٍ  َعن ي َحد ثَ  َمفْ : »لحديث وذلؾ موضوع، أنو لبياف إال األحواؿ،
 .(0)«اْلَكاِذِبيفَ  َأَحدُ  َفُيوَ  َكِذٌب،

 

 :التصنيف في السنة بشكل عام، وفي األحاديث الموضوعة بشكل خاص  -6
 في ألؼ مف الكوفييف مف أجد ولـ وأحواليـ، الرجاؿ في التصنيؼ وكذلؾ

 .متأخرا كاف فييا التأليؼ ألف وذلؾ الموضوعات،
 

 :المجال ىذا في الكتب أىم ومن
 الضعيؼ فيو بؿ موضوع، فيو ما كؿ ليس ولكف الجوزي، البف الموضوعات

 فبل ولذلؾ مسمـ، صحيح في حديث فييا بؿ الصحيحة، األحاديث وبعض والحسف،
 .  (2)ذلؾ مف التحقؽ دوف فيو ما عمى بالوضع الحكـ يجوز

 كتاب وىو لمسيوطي، الموضوعة األحاديث في المصنوعة ىءلالآل وكتاب
 وزاد فييا، الحفاظ كبلـ وذكر الجوزي، ابف أوردىا التي األحاديث مف كثيرا فيو تعقب
 .(3)الجوزي ابف ذكره ما عمى

 راؽعِ  البف الموضوعة الشنيعة األحاديث عف المرفوعة الشريعة تنزيو وكتاب
 السيوطي، بو تعقبو وما أحاديث، مف الجوزي ابف ذكره ما مؤلفو فيو ذكر ،نانيالكِ 

 لو وكتب كثيرة، أحاديث الكتابيف عمى وزاد درجاتيا، وبيف األحاديث ىذه عمى وعمؽ
 كتاب أجمع فكاف بالوضع، اتيموا ومف الوضاعيف أسماء فييا وسرد ممتازة، مقدمة
 .الباب ىذا في

                                                           

 .ٕٗٚ/ٔ تدريب الراويو  ،ٖٔٔ الصبلح ابف ومقدمة ،ٛ/ٔ مسمـ صحيح( ٔ)

 .ٜٕٚ-ٕٛٚ/ٔ تدريب الراوي( ٕ)

 .المصنوعة البللىء ومقدمة ،ٜٕٚ/ٔ تدريب الراوي( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 لو الكبرى والموضوعات القاري، لعمي كالمصنوع ،كثيرة أخرى كتب وىنالؾ
 .وغيرىا المقدسي، طاىر بف لمحمد الموضوعات وتذكرة أيضا،

 

 وضعوا الضوابط التي تدل عمى وضع الحديث:  -7
 داللة ذلؾ عمى تدؿ وقد قطعية، داللة الوضع عمى تدؿ قد الضوابط وىذه

 وتخريجو، الحديث عف البحث مف الحالة ىذه في بد وال الشكوؾ، حولو وتثير ظنية،
 .سنده وفي فيو العمماء كبلـ في والنظر

 :(0)أىميا مف كثيرة الضوابط وىذه
 .الحديث بوضع الراوي إقرار -أ
 . والدتو قبؿ توفي شخص مف سماعا يدعي كأف ،التاريخ يكذبو أف -ب

 .(2)التاريخ ليـ استعممنا الكذب الرواة استعمؿ الم  : الثوري قاؿ ولذلؾ
 .(3)بالسنيف فحاسبوه الشيخ اتيمتـ إذا: غياث بف حفص وقاؿ

 أىؿ فضائؿ في الحديث يكوف كأف ،وضعو عمى تدؿ قرائف بالحديث تحؼ أف -ج
 .رافضي والراوي البيت،

 ،بالمفظ يرويو أنو الراوي ادعى إذا ،الحديث لفظ في أو الحديث، معنى في كةالر   -د
 .الفصاحة قمة في كاف وسمـ عميو ا صمى النبي ألف

                                                           

الباعث و  ،ٕٓ-ٜٔ الفكر نخبة وشرح ،ٕ٘ٚ/ٔ التقريب لمنووي وتدريب الراويو  ،ٔ٘الكفاية ( ٔ)
 .٘/ٔ الشريعةتنزيو و  ،ٖٛالحثيث 

 . ٖٕٚاختصار عمـو الحديث و  ،ٖٜٔالكفاية ( ٕ)

 .ٖٕٚاختصار عمـو الحديث و  ،ٖٜٔالكفاية  (ٖ)
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. اليسيرة األمور عمى والوعيد الوعد في اإلفراط ،المعنى في الركة مف عد ومما
 اتيـ وقد. (0)"الجنة لو وجبت فقد أبشر،: لممسكيف قاؿ مف: "حديث: ذلؾ أمثمة ومف
 .الكوفي عنترة بف ىاروف بف الممؾ عبد الحديث بيذا

 ألؼ صياـ لو كتب يوما منو صاـ مف عظيـ، شير رجب شير إف: "وكحديث
 .الكوفي عنترة بف ىاروف بو والمتيـ. (2)"سنة

 بو، نعرفو النيار كضوء ضوء لو حديثا الحديث مف إف: خثيـ بف الربيع وقاؿ
 .(3)بيا نعرفو الميؿ كظممة ظممة لو حديثا الحديث مف فا  و 

 قمبو منو وينفر لمعمـ، الطالب جمد لو يقشعر المنكر الحديث: الجوزي ابف وقاؿ
 .العقؿ عف بعيد المعنى، ركيؾ ألنو ىذا وكؿ. (4)الغالب في

 الحس يقرره لما مخالفا أو التأويؿ، يقبؿ ال بحيث العقؿ، لمقتضى مخالفا يكوف أف -ه
 .(5)المشاىدةو  العادة أو
 عدـ مع الداللة، قطعية المتواترة السنة أو ،القطعية الكتاب لداللة منافيا يكوف أف -و

 .(6)الجمع إمكاف

 ثـ الغفير، الجـ بمحضر نقمو عمى الدواعي تتوفر جسيـ أمر عف خبرا، يكوف أف -ز
 .(7)الحديث ىذا في كثيرا يشكؾ فيذا واحد، إال ينقمو ال

                                                           

 .ٗٙ المجموعة الفوائد( ٔ)

 .ٔٓٔالمصدر السابؽ ( ٕ)

 .ٕ٘ٚ/ٔ وتدريب الراوي ،ٕٙمعرفة عمـو الحديث و  ،٘ٓٙالكفاية ( ٖ)

 . ٕ٘ٚ/ٔ تدريب الراوي( ٗ)

 .ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٔ السابؽ المصدر( ٘)

 . ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٔ تدريب الراوي( ٙ)

 .ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٔ السابؽ المصدر( ٚ)
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 أحد قاؿ فإذا الكتب، في وال الرواة، عند يجدونو ال ثـ الحفاظ، عنو ينقب أف -ح
 أجده، فمـ عنو بحثت أو لو، أصؿ ال أو الحديث، ىذا أعرؼ ال: الحديث أئمة كبار
 الظف غمبة سبيؿ عمى بؿ القطع سبيؿ عمى ال ولكف وضعو، عمى قويا دليبل ذلؾ كاف
 .(0)فقط

 ىذا في حديث جاء فإف. كذب كميا الفبلني الباب أحاديث: الحديث أئمة قوؿ -ط
 ال كذب الباب ىذا أحاديث أف عمى العمماء اتفاؽ ألف ،بالوضع عميو حكمنا الباب
 .الدقيؽ والبحث التاـ االستقراء بعد إال يكوف

 في جاء حديث فكؿ ولذلؾ شيء، الكوفة فضؿ في يصح ال: قوليـ: ذلؾ ومثاؿ
 .(2)موضوع فيو وفضميا الكوفة

 

 المتيمون بالوضع من أىل الكوفةالمبحث الثاني: 
 عمى حروؼ المعجـ: مرتبيف

 أنو عمى العمماء وأكثر الحديث، بوضع اتيـ: األعور الشيباني بكر بف إبراىيـ  -1
 .(3)بوضاع وليس ضعيؼ

 العمماء، مف غيره وضعفو الرازي، حاتـ أبو كذبو: ظيير بف الحكـ بف إبراىيـ  -2
 .(4)الوضاعيف مف ليس أنو والراجح

 مف غيره وضعفو بالكذب، األزدي اتيمو: الجمحي الزبير بف ا عبد بف إبراىيـ  -3
 .(0)العمماء

                                                           

 .ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٔ تدريب الراوي (ٔ)

 .ٚٚٗ الموضوعة األحاديث في المرفوعة األسرار( ٕ)

 .ٔٗ/ٔلساف الميزاف و  ،ٕٓ/ٔ تنزيو الشريعة( ٖ)

 .ٜٗ/ٔلساف الميزاف و  ،ٕٔ/ٔ تنزيو الشريعة( ٗ)



 

 
 

-510- 
 

 الكوفة مدرسة

 ابف عنو ودافع داود، وأبو العجمي كذبو(: إسحاؽ أبو) الشيباني ىراسة بف إبراىيـ  -4
 .(2)بالوضع يتيموه ولـ العمماء، أكثر وضعفو حباف،

 ووثقو غيره، وضعفو الجوزجاني، كذبو(: حجية أبو) ا عبد بف( يحيى) أجمح  -5
 .(3)شيعي صدوؽ: حجر ابف وقاؿ آخروف،

 في موضوعا حديثا لو وذكر حباف، ابف اتيمو: سمرة بف القاسـ بف الحسف بف أحمد  -6
 .(4)حباف ابف غير وضعفو ، األربعة الخمفاء فضؿ

 بسرقة واتيمو اف،حب ابف كذبو: حجر ابف قاؿ: (5)الكسائي سممة بف أحمد  -7
 نقؿ ما غير بذلؾ اتيمو مف أجد ولـ حباف، البف المجروحيف في أجده ولـ ،(ٙ)الحديث

 .حباف ابف عف

 مف أجد ولـ بالكذب اتيـ فيمف عراؽ ابف ذكره: العطاردي الجبار عبد بف أحمد  -8
 .(7)العمماء مف وغيره حجر ابف وضعفو بذلؾ، اتيمو

 بعضيـ وشذ آخروف، ووثقو قوـ، ضعفو: الحافظ عقدة بف سعيد بف محمد بف أحمد  -9
 .(0)بالكذب اتيمو مف بكذب واحد غير وصرح فكذبو،

                                                                                                                                                    

 .ٓٚ/ٔلساف الميزاف و  ،ٕٕ/ٔ تنزيو الشريعة( ٔ)

 الصغير والضعفاء ،ٕ٘/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٔٔ/ٔلساف الميزاف و  ،ٔٔٔ/ٔ المجروحيف( ٕ)
 .ٗٔ لمبخاري

 في الجوزجاني وكبلـ. ٕ٘/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٜٗ/ٔ التيذيب وتقريب ،ٜٛٔ/ٔ التيذيب تيذيب( ٖ)
 في حجر ابف كبلـ: ذلؾ في انظر. التشيع أجؿ مف جرحيـ في يتشدد ألنو يقبؿ، ال الكوفييف
 .ٖٜ/ٔ التيذيب

 .ٕٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٔ٘ٔ/ٔلساف الميزاف و  ،٘ٗٔ/ٔ المجروحيف( ٗ)

 .ٕٛ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٜٚٔ/ٔلساف الميزاف ( ٘)

 .  الراوي شيخ مف الحديث ىذا سماع شخص فيدعي حديث، برواية راوٍ  ينفرد أف: الحديث ةسرق( ٙ)

 .ٜٕ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٜٔ/ٔ تقريب التيذيب( ٚ)



 

 
 

-512- 
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 مف كثير صرح كما كذاب،: داـر أبى بف يحيى بف السري بف محمد بف أحمد  -11
    .(2)الصحابة مثالب يروي كاف العمماء،

 ولكف الذىبي، اتيمو: عراؽ ابف قاؿ: الجعفى الحميد عبد بف محمد بف أحمد -11
  .(3)ضعيؼ أنو عمى والعمماء باطبل، حديثا لو وذكر صراحة، يتيمو لـ الذىبي

 ناكير،مال يروي: افحب بفا قاؿ(: دكيف بف الفضؿ) نعيـ أبى بف ميثـ بف أحمد -12
     .(4)غيره وضعفو باتيامو، يصرح ولـ المقموبة، واألشياء

 كاف: وقاال (5)حباف وابف معيف، بف يحيى كذبو (المنذر أبو) يجمبال عمرو بف أسد -13
 أو الحديث، يضع أنو ذلؾ معنى يكوف وقد ،حنيفة أبي مذىب عمى الحديث يسو ي
 غير مف( تسوية) التسوية تدليس يسموف العمماء بعض كاف فقد التسوية، تدليس يدلسو
 مف وليس ضعيؼ، أنو عمى العمماء فأكثر حاؿ كؿ وعمى ،(6)التدليس اسـ ذكر

 .(7)الوضاعيف

 وأورد حباف وابف معيف، وابف الجوزجاني، بالوضع رماه: الغنوي أباف بف إسماعيؿ -14
: حجر ابف وقاؿ العمماء، أكثر وضعفو العباس، بني فضؿ في موضوعا حديثا لو

 .(8)متروؾ

                                                                                                                                                    

 .ٕٖ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٕٙ/ٔ الميزاف لساف( ٔ)

 .ٕٖ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٛٙ/ٔلساف الميزاف ( ٕ)

 . ٖٖ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٕٛ/ٔلساف الميزاف ( ٖ)

 . ٖ٘/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٙٔ/ٔلساف الميزاف و  ،ٛٗٔ/ٔ المجروحيف( ٗ)

 .ٖٛ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٖٛ/ٔ/لساف الميزاف و  ،ٓٛٔ/ٔ/ المجروحيف( ٘)

 . ٕٕٙ/ٔ تدريب الراوي( ٙ)

 .ٕٓالضعفاء والمتروكيفو  ،ٕٔالضعفاء الصغيرو  ،ٕ٘تعجيؿ المنفعة ( ٚ)

 تنزيو الشريعةو  ،٘ٙ/ٔ التيذيب وتقريب ،ٕٔٚ/ٔ التيذيب وتيذيب ،ٕٛٔ/ٔالمجروحيف ( ٛ)
ٔ/ٖٛ . 
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: العقيمي وقاؿ الجوزجاني، كذبو(: إسرائيؿ أبو) المبلئي العبسي خميفة بف إسماعيؿ -15
 الكبلـ يفيد وال بالكذب، لو اتياما ىذا العمماء بعض فعد واضطراب، وىـ حديثو في

 التشيع، في غاؿ الحفظ سيء صدوؽ: حجر ابف وقاؿ العمماء، جميور وضعفو ذلؾ،
 .(0)الحديث منكر: حباف ابف وقاؿ

 .(2)غيره وضعفو الدراقطني، كذبو: المزني محمد بف إسماعيؿ -16

: حجر ابف وقاؿ غيره، وضعفو بالكذب، معيف ابف اتيمو: الجماؿ زيد بف أسيد -17
 .(3)بغيره مقرونا واحد حديث البخاري في ولو فكذبو، معيف ابف أفرط ضعيؼ،

 يأتي: حباف ابف وقاؿ عياش، بف بكر أبو كذبو: الحنظمي التميمي نباتة بف أصبغ -18
 الناكثيف بقتاؿ وسمـ عميو ا صمى رسوؿ أمرنا) حديث لو وذكر بالطامات،
 غيرىما وضعفو طالب( أبي بف عمي مع: قاؿ مف؟ مع: قمت والمارقيف، والقاسطيف

 .(4)رافضي متروؾ: حجر ابف وقاؿ العجمي، وثقو بؿ العمماء، مف

 كبلـ ولكف بالكذب، أمامو أقر أنو الكمبي وذكر األزدي، كذبو(: صالح أبو) باذاـ -19
: حجر ابف وقاؿ العجمي، ووثقو العمماء، أكثر وضعفو كذاب، ألنو مقبوؿ غير الكمبي
 .(5)ضعيؼ

                                                           

 تنزيو الشريعةو  ،ٖٜٕ/ٔتيذيب التيذيب و  ،ٛٔالضعفاء والمتروكيف و  ،ٕٗٔ/ٔ المجروحيف( ٔ)
ٔ/ٖٛ  . 

 . ٜٖ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٖٗ/ٔلساف الميزاف ( ٕ)

 . ٚٚ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٕٓالضعفاء والمتروكيفو  ،ٓٛٔ/ٔ المجروحيف( ٖ)

 الشريعةتنزيو و  ،ٕٖٙ/ٔتيذيب التيذيب و  ،ٕٕالضعفاء والمتروكيف و  ،ٖٚٔ/ٔ المجروحيف( ٗ)
ٔ/ٗٓ . 

 تنزيو الشريعةو  ،ٚٔٗ/ٔتيذيب التيذيب و  ،ٖٕالضعفاء والمتروكيف و  ،٘ٛٔ/ٔ المجروحيف( ٘)
ٔ/ٗٔ. 
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 العجمي، ووثقو العمماء، أكثر وضعفو بالكذب، حباف ابف اتيمو: خنيس بف بكر -21
 .(0)أغبلط لو صدوؽ: حجر ابف وقاؿ

 بو االحتجاج يجوز ال الحديث، يسرؽ: حباف ابف قاؿ: الكندي عبيد بف بيموؿ -21
 .(2)العمماء مف غيره وضعفو بحاؿ،

 والساجي، معيف، وابف الجوزجاني، كذبو: المحاربي األعرج سميماف بف تميد -22
 .(3)رافضي ضعيؼ: حجر ابف وقاؿ غيرىـ، وضعفو

 ذلؾ، غير والحقيقة بالوضع، معيف بف يحيى اتيمو: الزاىد الضبي موسى بف ثابت -23
 حدثنا) ويقوؿ يحدث، وىو القاضي ا عبد بف شريؾ عمى ىذا ثابت دخؿ فقد

 وقبؿ (وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ قاؿ: قاؿ جابر عف سفياف، أبي عف األعمش،
 كثرت مف) شريؾ فقاؿ عبادتو بكثرة معروفا وكاف ثابتا، رأى المتف شريؾ يذكر أف

 ىذا روى أنو ثابت فظف وورعو، لزىده ثابتا يريد (بالنيار وجيو حسف بالميؿ صبلتو
 لذلؾ، معيف ابف فكذبو شريؾ، عف بو يحدث فكاف السابؽ، بالسند مرفوعا الحديث
 .(4)معيف ابف سوى أحد بالكذب يتيمو مـف ولذلؾ ذكرناه، ما والحقيقة

 يقمب: حباف ابف وقاؿ الكذب، أركاف مف: الثوري قاؿ: فاختة أبي بف ثوير -24
 ،ضعيؼ أنو عمى العمماء وأكثر موضوعة، كأنيا أشياء رواياتو في ويجيء األسانيد،

                                                           

 تنزيو الشريعةو  ،ٔٛٗ/ٔتيذيب التيذيب و  ،ٜ٘ٔ/ٔ المجروحيفو  ،ٕ٘الضعفاء والمتروكيف ( ٔ)
ٔ/ٕٗ. 

 .ٖٗ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٚٙ/ٕلساف الميزاف و  ،ٕٕٓ/ٔ المجروحيف( ٕ)

 تنزيو الشريعةو  ،ٜٓ٘/ٔتيذيب التيذيبو  ،ٕٗٓ/ٔ المجروحيفو  ،ٕٙالضعفاء والمتروكيف ( ٖ)
ٔ/ٖٗ. 

 ،ٕٚٛ/ٔ تدريب الراويو  ،ٕٖٔمقدمة ابف الصبلح والتقييد واإليضاح و  ،ٕٚٓ/ٔ المجروحيف( ٗ)
 .ٖٗ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٚٔٔ/ٔ تقريب التيذيبو 



 

 
 

-515- 
 

 الكوفة مدرسة

 رمي ضعيؼ: حجر ابف وقاؿ ،وغيرىـ معيف، وابف والدارقطني، حاتـ، أبو منيـ
 .(0)بالرفض

: الجراح بف وكيع وقاؿ حنيفة، وأبو السختياني، أيوب اتيمو: الجعفي يزيد بف جابر -25
 .(2)العمماء مف كثير وضعفو ثقة،

 بكاذب، ليس أنو حباف ابف وذكر الجوزي، ابف اتيمو: الحماني المغمس بف جبارة -26
 الحديث، لو يوضع: نمير ابف وقاؿ منيا، ليس ما كتبو في أدخؿ الحماني يحيى ولكف
 .(3)العمماء أكثر وضعفو يدري، وال فيرويو

 يقمب: حباف ابف وقاؿ بالكذب، معيف ابف اتيمو: الرؤاسي مميح بف الجراح -27
 .(4)ييـ صدوؽ: حجر ابف وقاؿ األسانيد،

 العمماء أكثر وضعفو الحديث، بوضع نعيـ أبو اتيمو: البجمي أيوب بف جرير -28
 .(5)حجر وابف والنسائي، كالبخاري،

 عمى العمماء وأكثر الناس، أكذب مف: نمير ابف قاؿ: التيمي ميرع بف جميع -29
 .(6)يخطىء صدوؽ: حجر ابف وقاؿ تضعيفو،

                                                           

 ،ٖ٘ٚ/ٔ االعتداؿ وميزاف ،ٔ٘ٔالكفاية و  ،ٕ٘ٓ/ٔ المجروحيفو  ،ٕٚالضعفاء والمتروكيف ( ٔ)
 .ٗٗ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٔٔ/ٔ تقريب التيذيبو 

 المجروحيفو  ،ٜٖٚ/ٔميزاف االعتداؿ و  ،ٕٛالضعفاء والمتروكيف و  ،ٕ٘الضعفاء الصغير ( ٕ)
 .ٗٗ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٕٔ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٕٛٓ/ٔ

 تقريب التيذيبو  ،ٕٕٔ/ٔ المجروحيفو  ،ٕٛالضعفاء والمتروكيف و  ،ٖٕٗ الصغير التاريخ( ٖ)
 .ٗٗ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٗٔ/ٔ

 .ٕٙٔ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٜٕٔ/ٔ المجروحيف( ٗ)

 ،ٜٗتعجيؿ المنفعة و  ،ٕٕٓ/ٔ المجروحيفو  ،ٕٛالضعفاء والمتروكيف و  ،ٕ٘الضعفاء الصغير ( ٘)
 . ٗٗ/ٔ تنزيو الشريعةو 

 .ٙٗ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٖٔ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٕٛٔ/ٔ المجروحيف( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

: حجر ابف وقاؿ الجوزي، ابف كذبو: العجمي الرحمف عبد بف عمير بف جميع -31
 .(0)رافضي ضعيؼ

 بف وشعبة المديني، بف وعمي الشعبي، كذبو: األعور اليمداني ا عبد بف الحارث -31
 العجمي ووثقو وغيره، الذىبي قاؿ كما العمماء أكثر وضعفو مقسـ، بف ومغيرة الحجاج،
 .(2)ضعيؼ أنو والراجح وغيره،

 يروي: حباف ابف وقاؿ بصدوؽ، ليس: حاتـ أبو قاؿ: العرني الحسيف بف الحسف -32
 .(3)العمماء مف غيره وضعفو المقموبات،

 الراجح أف ويبدو آخروف، وضعفو العمماء، مف كثير كذبو: المؤلؤي زياد بف الحسف -33
 .(4)الكذابيف مف أنو

 العمماء، أكثر وضعفو وشعبة، المديني، بف عمي كذبو: البجمي عمارة بف الحسف -34
 .(5)متروؾ: وغيره حجر ابف وقاؿ

 ضعيؼ، أنو عمى العمماء وأكثر وغيره، عدي ابف كذبو: األشقر الحسف بف حسيف -35
 .(6)ييـ صدوؽ: حجر ابف وقاؿ

 .(0)غيرىما وضعفو ومطيف، عدي ابف كذبو: الخزاز الربيع بف حميد بف الحسيف -36

                                                           

 .ٙٗ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٖٖ/ٔ تقريب التيذيب( ٔ)

 تقريب التيذيبو  ،ٖ٘ٗ/ٔ االعتداؿ وميزاف ،ٕٕٕ/ٔ المجروحيفو  ،ٖٕٚ/ٕ الكبير التاريخ( ٕ)
 .ٚٗ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٔٗٔ/ٔ

 .ٜٗ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٜٜٔ/ٕلساف الميزاف و  ،ٖٕٛ/ٔ المجروحيف( ٖ)

 .ٛٗ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٛٓ/ٕلساف الميزاف و  ،ٖ٘الضعفاء والمتروكيف ( ٗ)

 تنزيو الشريعةو  ،ٜٙٔ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٖٗالضعفاء والمتروكيف و  ،ٖٖٓ/ٕ الكبير التاريخ( ٘)
ٔ/٘ٓ. 

 تقريب التيذيبو  ،ٖٔ٘/ٔ االعتداؿ وميزاف ،ٖٖالضعفاء والمتروكيف و  ،ٖ٘ٛ/ٕ الكبير التاريخ( ٙ)
 .ٕ٘/ٔ تنزيو الشريعةو  ،٘ٚٔ/ٔ التيذيب
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 الكوفة مدرسة

 ابف ووثقو العمماء، مف غيره وضعفو معيف، ابف كذبو: األوؿ عبد بف الحسيف -37
 .(2)حباف

 عف يروي: حباف ابف قاؿ: الفزاري - ليمى أبي بف الحكـ وىو - ظيير بف الحكـ -38
 فاقتموه( منبري عمى معاوية رأيتـ إذا) حديث لو وذكر الموضوعة، األشياء الثقات
 .(3)رافضي متروؾ: حجر ابف وقاؿ العمماء، بقية وضعفو معيف، بف يحيى وكذبو

 مف ليس ما بالثقات ويمزؽ الحديث، يسرؽ: حباف ابف قاؿ: األزدي الوليد بف حماد -39
 .(4)العمماء مف غيره وضعفو أحاديثيـ،

 عدي، وابف معيف، ابف كذبو: األموي السعيدي القرشي محمد بف عمرو بف خالد -41
 .(5)غيرىـ وضعفو جزرة، وصالح حباف، وابف

 .(6)غيره وضعفو ،مرة كذبو: المؤذف الجبار عبد بف داود -41

 وفي بذلؾ، اتيمو مف أجد ولـ بالوضع، اتيموا فيمف عراؽ ابف ذكره: األعمى رزيف -42
 .(7)متروؾ األزدي قاؿ المساف:

                                                                                                                                                    

 .ٕ٘/ٔ تنزيو الشريعةو  ٕٓٛ/ٕلساف الميزاف ( ٔ)

 .ٕ٘/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٜٕٗ/ٕلساف الميزاف ( ٕ)

ميزاف االعتداؿ و  ،ٕٓ٘/ٔ المجروحيفو  ،ٖٔالضعفاء والمتروكيف و  ،ٖٔالضعفاء الصغير ( ٖ)
 .ٗ٘/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٜٔٔ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٔٚ٘/ٔ

 .٘٘/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٗ٘/ٕلساف الميزاف و  ،ٕٗ٘/ٔ المجروحيف( ٗ)

 المجروحيفو  ،ٖ٘ٙ/ٔ االعتداؿ وميزاف ،ٖٙالضعفاء والمتروكيف و  ،ٓٗالضعفاء الصغير ( ٘)
 .ٚ٘/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٙٔ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٖٕٛ/ٔ

لساف الميزاف و  ،ٜٕٓ/ٔ المجروحيفو  ،ٜٖالضعفاء والمتروكيف و  ،ٕٓٗ/ٖ الكبير التاريخ (ٙ)
 .ٛ٘/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٜٔٗ/ٕ

 .ٓٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٓٙٗ/ٕلساف الميزاف ( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 عمى دخؿ أنو يذكر سمعو أنو الشعبي عف وُنقؿ الجوزجاني، كذبو: اليجري رشيد -43
 كاذبا كنت إف: الشعبي لو فقاؿ ستكوف، بأشياء فأعممو موتو، بعد طالب أبي بف عمي
 أنو عمى العمماء وأكثر وصمبو، لسانو فقطع زياد، بذلؾ فسمع ا، لعنة فعميؾ

 .(0)ضعيؼ

 في بالكذب اتيموا فيمف عراؽ ابف ذكره: الكسائي حوثرة بف يحيى بف زكريا -44
 .(2)متروؾ: العمماء مف كثير وقاؿ بذلؾ، صرح مف أجد ولـ الحديث،

 أكثر وضعفو حباف، وابف معيف بف يحيى كذبو(: الجارود أبو) المنذر بف زياد -45
 .(3)العمماء

 يكذبو لـ أنو والحقيقة معيف، بف يحيى كذبو: عراؽ ابف قاؿ(: السكف أبو) زياد -46
 .(4)العمماء مف كثير وضعفو غيره، وال يحيى

 ووثقو العمماء، أكثر وضعفو عيينة، بف سفياف كذبو: الصيرفي حكيـ بف سدير -47
 .(5)معيف بف يحيى

 مجمس في كذبو لي استباف: القطاف يحيى قاؿ: اليمداني إسماعيؿ بف السري -48
 .(0)متروؾ أنو عمى العمماء وأكثر واحد،

                                                           

 ،ٜٛتعجيؿ المنفعة و  ،ٔ٘/ٕ االعتداؿ وميزاف ،ٜٕٛ/ٔ المجروحيفو  ،ٖٖٗ/ٖ الكبير التاريخ( ٔ)
 .  ٓٙ/ٔ تنزيو الشريعةو 

 .  ٔٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٛٗ/ٕلساف الميزاف و  ،ٖٗالضعفاء والمتروكيف ( ٕ)

 تنزيو الشريعةو  ،ٕٓٚ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٖٙٓ/ٔ المجروحيفو  ،ٖٔٚ/ٖ الكبير التاريخ( ٖ)
ٔ/ٙٔ. 

 .ٔٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٜٛٗ/ٕلساف الميزاف و  ،٘ٗالضعفاء والمتروكيف ( ٗ)

 تنزيو الشريعةو  ،ٜ/ٖلساف الميزاف و  ،٘٘الضعفاء والمتروكيف و  ،ٕٗٔ/ٗ التاريخ الكبير( ٘)
ٔ/ٕٙ. 
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 الكوفة مدرسة

 وكذبو الفور، عمى الحديث يضع كاف: حباف ابف قاؿ: اإلسكاؼ طريؼ بف سعد -49
 لميتيـ، رحمة أقميـ شراركـ، صبيانكـ معمموا) حديث لو وذكروا معيف، ابف يحيى

 عمى والعمماء المعمـ، ضربو وقد يبكي ابنو جاء لما وذلؾ المسكيف( عمى وأغمظيـ
 .(2)حديثو ترؾ

 .(3)العجمي ووثقو كثيروف، وضعفو دجاؿ،: حباف ابف قاؿ: لعوة ذي بف سعيد -51

 إنو: العمماء مف كثير وقاؿ بالكذب، يتيـ: زرعة أبو قاؿ: الجراح وكيع بف سفياف -51
 حديثو، مف ليس ما كتبو في يدخؿ فكاف سوء، بوراؽ ابتمي ولكنو يكذب، يكف لـ

 .(4)العمماء ضعفو فقد ولذلؾ حديثو، مف أنيا ظانا بيا فيحدث

 مف غيره وضعفو الحديث، بوضع حباف ابف اتيمو: السعدي حفص بف سممة -52
 .(5)العمماء

 وضعفو بالوضع، حباف وابف معيف بف يحيى رماه: المحاربي زيد بف سميماف -53
 .(6)العمماء مف غيرىما

 فقد العباد، مف وكاف العمماء، أكثر كذبو(: داود أبو) النخعي عمرو بف سميماف -54
 .(0)وصياما قياما الناس أكثر مف كاف

                                                                                                                                                    

 تقريب التيذيبو  ،ٚٔٔ/ٕ االعتداؿ وميزاف ،ٖ٘٘/ٔ المجروحيفو  ،ٙ٘الضعفاء الصغير ( ٔ)
 . ٕٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕ٘ٛ/ٔ

 .ٕٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٕٔ/ٕ ميزاف االعتداؿو  ،ٖٚ٘/ٔ المجروحيفو  ،ٜ٘/ٗ التاريخ الكبير( ٕ)

 .  ٕٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٚ/ٖلساف الميزاف و  ،ٖٙٔ/ٔ المجروحيفو  ،ٜٗالضعفاء الصغير ( ٖ)

 تقريب التيذيبو  ،ٖٚٔ/ٕميزاف االعتداؿ و  ،ٜٖ٘/ٔ المجروحيفو  ،٘٘الضعفاء والمتروكيف ( ٗ)
 .ٖٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٖٔ/ٔ

 .ٗٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٛٓٔتعجيؿ المنفعة و  ،ٜٖٖ/ٔ المجروحيف( ٘)

 .٘ٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٖ٘/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٖٖٙ/ٔ المجروحيف( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 أنو القمب إلى يسبؽ المناكير، يروي: حباف ابف قاؿ: اليمداني مصعب بف سوار -55
 .(2)العمماء مف كثير وضعفو ليا، المتعمد

 والوضع، بالزندقة حباف ابف اتيمو: الضبي األسيدي التميمي عمر بف سيؼ -56
 .(3)العمماء بقية وضعفو

 بعضيـ، وضعفو العمماء، أكثر كذبو: الثوري سفياف أخت ابف محمد بف سيؼ -57
 .(4)حديثو يكتب ال أو متروؾ،: فقالوا

وقاؿ ابف حجر:  العمماء، وضعفو حباف، ابف كذبو: البرجمي ىاروف بف سيؼ -58
 .(5)فيو القوؿ حباف ابف أفحشضعيؼ، 

 ابف وقاؿ غيره، وضعفو حباف، ابف اتيمو: األحمسي البجمي محمد بف الصباح -59
 .(6)حباف ابف فيو أفرط ضعيؼ،: حجر

 عف المقموبات يروي: حباف ابف وقاؿ معيف، ابف كذبو: الطحاف صرد بف ضرار -61
 .(7)غيرىما وضعفو الثقات،

                                                                                                                                                    

ميزاف االعتداؿ و  ،ٖٖٖ/ٔ المجروحيفو  ،ٜٗالضعفاء والمتروكيف و  ،ٖ٘الضعفاء الصغير ( ٔ)
 .٘ٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٕٛ/ٔ تدريب الراويو  ،ٕٙٔ/ٕ

 . ٙٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٛٔ/ٖلساف الميزاف و  ،ٖٙ٘/ٔ المجروحيفو  ،ٜٙٔ/ٗ التاريخ الكبير( ٕ)

 تقريب التيذيبو  ،ٕ٘٘/ٕميزاف االعتداؿ و  ،ٖ٘ٗ/ٔ المجروحيفو  ،ٔ٘الضعفاء والمتروكيف ( ٖ)
 .ٙٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٗٗ/ٔ

 تقريب التيذيبو  ،ٕٙ٘/ٕميزاف االعتداؿ و  ،ٖٙٗ/ٔ المجروحيفو  ،ٓ٘الضعفاء والمتروكيف ( ٗ)
 . ٙٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٗٗ/ٔ

ميزاف االعتداؿ و  ،ٖٙٗ/ٔ المجروحيفو  ،ٓ٘الضعفاء والمتروكيف و  ،ٕٚٔ/ٗ التاريخ الكبير( ٘)
 .ٙٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٗٗ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٕٚ٘/ٕ

 . ٛٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٗٙ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٖٚٚ/ٔ المجروحيف( ٙ)

 تنزيو الشريعةو  ،ٖٗٚ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٖٓٛ/ٔ المجروحيفو  ،ٙ٘الضعفاء والمتروكيف ( ٚ)
ٔ/ٜٙ. 
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 الكوفة مدرسة

 بو اتيمو مف أجد ولـ موضوعا، حديثا روى إنو: قيؿ: الكوفي محمد بف ضياء -61
 .(0)صراحة

 كثير عميو نص كما ضعيؼ وىو الجوزي، ابف اتيمو: األسدي ا عبد بف عباد -62
 .(2)العمماء مف

 مف كثير وضعفو أعمـ، وا آفتو، ىو باطبل خبرا روى: جرير بف ا عبد -63
 .(3)العمماء

 .(4)العمماء مف غيره وضعفو الحاكـ، اتيمو: األسدي جبير بف حكيـ بف ا عبد -64

 أحمد ووثقو العمماء، بعض وضعفو الجوزجاني، كذبو: العامري شريؾ بف ا عبد -65
 الجوزجاني أفرط يتشيع، صدوؽ: حجر ابف وقاؿ معيف، بف ويحيى حنبؿ بف

 .(5)فكذبو

 اتيمو مف أجد ولـ موضوعة، أحاديث روى: الكوفي المغيرة بف محمد بف ا عبد -66
 .(6)األحاديث بيذه

 أكذب بالكوفة يكف لـ: نعيـ أبو قاؿ: الشبامي اليمداني العباس بف الجبار عبد -67
 صدوؽ: حجر ابف وقاؿ العمماء، مف غيرىما وضعفو الجوزي، ابف وكذبو منو،
 .(7)يتشيع

                                                           

 . ٜٙ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٗٓ/ٖلساف الميزاف ( ٔ)

 .ٓٚ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٜٖ/ٔ تقريب التيذيب (ٕ)

  .ٕٚ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٚٙ/ٖلساف الميزاف  (ٖ)

 .ٕٚ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٛٚ/ٖلساف الميزاف  (ٗ)

ميزاف االعتداؿ و  ،ٕٙ/ٕ المجروحيفو  ،٘ٙالضعفاء والمتروكيف و  ،٘ٔٔ/٘ التاريخ الكبير( ٘)
 .ٖٚ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٕٗ/ٔ التيذيبتقريب و  ،ٜٖٗ/ٕ

 . ٘ٚ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٖٖ/ٖلساف الميزاف ( ٙ)

 .ٚٚ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،٘ٙٗ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٜ٘ٔ/ٕ المجروحيف( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)العمماء مف غيره وضعفو داود، أبو اتيمو: مغوؿ بف مالؾ بف الرحمف عبد -68

 ابف وقاؿ غيره، وضعفو معيف، بف يحيى كذبو: النخعي ىانىء بف الرحمف عبد -69
 .(2)فكذبو معيف ابف أفرط أغبلط، لو صدوؽ: حجر

 يسرؽ: حباف ابف وقاؿ معيف، بف يحيى كذبو: القرشي أباف بف العزيز عبد -71
 .(3)المتروكيف مف وىو غيرىما، وضعفو الحديث،

 المديني، بف وعمي داود أبو كذبو: األنصاري( مريـ أبو) القاسـ بف الغفار عبد -71
 .(4)متروؾ العمماء مف كثير وقاؿ

 وقاؿ وغيرىما، معيف بف ويحيى حباف ابف كذبو: عنترة بف ىاروف بف الممؾ عبد -72
 .(5)متروؾ: العمماء بعض

: حجر ابف وقاؿ العمماء، مف غيره وضعفو الثوري، كذبو: مجاىد بف الوىاب عبد -73
 .(6)متروؾ

 .(7)بعضيـ وضعفو كثيروف، كذبو: القاسـ بف عبيد -74

                                                           

 . ٜٚ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٚٗ/ٖلساف الميزاف  و ،ٔٙ/ٕ المجروحيف( ٔ)

 .ٜٚ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٔٓ٘/ٔ تقريب التيذيب (ٕ)

ميزاف االعتداؿ و  ،ٓٗٔ/ٕ المجروحيفو  ،ٕٚالضعفاء والمتروكيف و  ،ٖٓ/ٙ التاريخ الكبير( ٖ)
 .ٓٛ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٚٓ٘/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٕٕٙ/ٕ

 تنزيو الشريعةو  ،ٛٙٙ/ٕميزاف االعتداؿ و  ،ٖٗٔ/ٕ المجروحيفو  ،ٔٚالضعفاء والمتروكيف ( ٗ)
ٔ/ٛٓ . 

 تنزيو الشريعةو  ،ٙٙٙ/ٕميزاف االعتداؿ و  ،ٖٖٔ/ٕ المجروحيفو  ،ٖٚالضعفاء الصغير ( ٘)
ٔ/ٕٛ. 

 .ٕٛ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٛ٘/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٙٗٔ/ٕ المجروحيف( ٙ)

 .ٖٛ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٚ/ٚتيذيب التيذيب و  ،٘ٚٔ/ٕ المجروحيف( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 ذلؾ عف يرجع ولـ بيا، فحدث نسخة، عميو أدخمت: التمار العامري كثير بف عبيد -75
 .(0)العمماء فضعفو األمر، لو يفبُ  عندما

 باتيامو، منيـ أحد يصرح ولـ العمماء، مف كثير فيو تكمـ: الحنفي عمرو بف العبلء -76
 .(2)متروؾ: حجر ابف وقاؿ بكر، أبي فضائؿ في حديثا حباف ابف لو وذكر

 .(3)غيره وضعفو الجوزي، ابف اتيمو: األسدي األزرؽ عابس بف عمي -77

 األشياء وجدت حتى يروي فيما الخطأ كثير: حباف ابف قاؿ: الفزاري غراب بف عمي -78
 .(4)بالوضع اتياـ فيو ليس حباف ابف وكبلـ غيره، وضعفو يروي، فيما الموضوعة

 ما وىو العمماء، بعض بسببو واتيمو باطبل، خبرا روى: األحمسي ىبلؿ بف عمي -79
 .(5)حجر ابف رجحو

 .(6)غيره وضعفو معيف، بف يحيى كذبو: عطية بف عمار -81

 .(7)غيره وضعفو معيف، بف يحيى كذبو: اليمداني مجالد بف إسماعيؿ بف عمر -81

 . (8)غيره وضعفو معيف، بف يحيى كذبو: جميع بف عمرو -82

 ووكيع حباف وابف معيف وابف حنبؿ بف أحمد كذبو: القرشي خالد بف عمرو -83
 .(0)بعضيـ وضعفو وغيرىـ، والدارقطني

                                                           

 .ٖٛ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٕٔ/ٗلساف الميزاف و  ،ٙٚٔ/ٕ المجروحيف( ٔ)

 .٘ٛ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،٘ٛٔ/ٗلساف الميزاف و  ،٘ٛٔ/ٕ المجروحيف( ٕ)

 .ٚٛ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٜٖ/ٕ تقريب التيذيبو  ،٘ٓٔ/ٕ المجروحيف( ٖ)

 . ٛٛ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٗ/ٕ تقريب التيذيبو  ،٘ٓٔ/ٕ المجروحيف( ٗ)

 .ٜٛ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٙٙ/ٗلساف الميزاف ( ٘)

 . ٜٛ/ٔ الشريعةتنزيو و  ،ٕٕٚ/ٗلساف الميزاف ( ٙ)

 .ٜٓ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕ٘/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٕٜ/ٕ المجروحيف( ٚ)

 .ٖٜ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٛ٘/ٗلساف الميزاف و  ،ٚٚ/ٕ المجروحيف( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 المفتاح نعـ) حديث لو وذكر حباف، وابف عدي ابف اتيمو: األعشى خالد بف عمرو -84
 .(2)غيرىما وضعفو (الحاجة أماـ اليدية

: وقالوا العمماء، بقية وضعفو والجوزجاني، حباف ابف كذبو: الجعفي شمر بف عمرو -85
 .(3)الحديث متروؾ

 أنو والراجح بعضيـ، وضعفو العمماء، مف كثير كذبو: النخعي إبراىيـ بف غياث -86
 .(4)مشيورة الميدي مع وقصتو الوضاعيف، مف

 أرَ  ولـ ضعيؼ، أنو والراجح اتيموه.: حجر ابف قاؿ(: الورقاء أبو) العبسي فائد -87
 .(5)بالوضع اتيمو مف

 مف أجد ولـ بالوضع، اتيموا فيمف عراؽ ابف ذكره: شيبة أبي بف محمد بف القاسـ -88
 .(6)ضعيؼ ولكنو بذلؾ، اتيمو

 .(7)مقبوؿ: حجر ابف وقاؿ عدي، ابف اتيمو: الكوفي األشعث بف محمد -89

 وقاؿ الوضاعيف، في ذكره مف أرَ  ولـ باطبل، خبرا روى: الوراؽ تسنيـ بف محمد -91
 .(8)صدوؽ: حجر ابف

                                                                                                                                                    

ميزاف االعتداؿ و  ،ٙٚ/ٕ المجروحيفو  ، ٓٛالضعفاء والمتروكيفو  ،ٖٛالضعفاء الصغير ( ٔ)
 .ٖٜ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٚ٘/ٖ

 .ٖٜ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٜٙ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٜٚ/ٕ المجروحيف( ٕ)

 تنزيو الشريعةو  ،ٖٙٙ/ٗلساف الميزاف و  ،ٔٛالضعفاء والمتروكيف و  ،ٖٗٗ/ٚ التاريخ الكبير( ٖ)
ٔ/ٜٖ. 

 .ٜ٘/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٕٗ/ٗلساف الميزاف و  ،ٕٓٓ/ٕ المجروحيفو  ،ٖٜالضعفاء الصغير ( ٗ)

 .ٚٓٔ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٜٖٖ/ٖميزاف االعتداؿ و  ،ٖٕٓ/ٕ المجروحيف( ٘)

 .ٜٚ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٙٙٗ/ٗلساف الميزاف و  ،ٛٛالضعفاء والمتروكيف ( ٙ)

 .ٔٓٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٙٗٔ/ٕ تقريب التيذيب (ٚ)

 .ٕٓٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٗ٘ٔ/ٕ تقريب التيذيب (ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 صمى النبي حديث في ال الناس حديث في حاتـ أبو كذبو: الخزاز حساف بف محمد -91
 .(0)ضعيؼ وىو ،وسمـ عميو ا

 .(2)ضعيؼ وىو الجوزي، ابف كذبو: اليمداني يزيد أبي بف الحسف بف محمد -92

: حجر ابف وقاؿ عقدة، ابف كذبو: المخمي الربيع بف حميد بف الحسيف بف محمد -93
 .(3)االعتقاد في المباينة مف بينيما لما فيو يؤثر ال عقدة ابف جرح أف الظاىر

 أنو والراجح بعضيـ، وضعفو العمماء، أكثر كذبو: الطحاف اليشكري زياد بف محمد -94
 .(4)كذاب

 .(5)العمماء مف غيره وضعفو حنبؿ، بف أحمد اتيمو(: سيؿ أبو) سالـ بف محمد -95

 ابف وقاؿ متروؾ،: بعضيـ وقاؿ العمماء، كثرأ كذبو: الكمبي السائب بف محمد -96
 ا صمى النبي عمى يممي كاف جبريؿ أف فيو حديثا لو وذكر بالكذب، أقر: حباف
 . (6)عمي   عمى يممي جعؿ الخبلء دخؿ فمما ،وسمـ عميو

 ولـ البغدادي، والخطيب الدراقطني كذبو(: الفضؿ أبو) الشيباني ا عبد بف محمد -97
 .(7)كذبو والراجح ضعفو، مف أرَ 

                                                           

 .ٕٓٔ/ٔ  تنزيو الشريعةو  ،ٕٔٔ/٘لساف الميزاف  (ٔ)

 .ٖٓٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٗ٘ٔ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٕٙٚ/ٕ المجروحيف( ٕ)

 .ٖٓٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٛٔ/٘لساف الميزاف  (ٖ)

 تنزيو الشريعةو  ،ٕٙٔ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٕٓ٘/ٕ المجروحيفو  ،ٓٓٔالضعفاء الصغير( ٗ)
ٔ/ٔٓ٘. 

 تنزيو الشريعةو  ،ٖٙٔ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٕٕٙ/ٕ المجروحيفو  ،ٜٔالضعفاء والمتروكيف ( ٘)
ٔ/ٔٓ٘. 

 تنزيو الشريعةو  ،ٖٙٔ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٙ٘٘/ٖميزاف االعتداؿ و  ،ٖٕ٘/ٕ المجروحيف (ٙ)
ٔ/ٔٓ٘. 

 .ٚٓٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٖٕ/٘لساف الميزاف  (ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)حجر ابف ذلؾ ورجح وغيره، األزدي كذبو: القشيري الرحمف عبد بف محمد -98

 ُسمي: عساكر ابف وقاؿ باطبل، حديثا روى: القناطري الممؾ عبد بف محمد -99
 .(2)قناطر يكذب كاف ألنو القناطري

 اتيمو، مف أرَ  ولـ المتيميف، في عراؽ ابف ذكره: رافع أبي بف ا عبيد بف محمد  -111
 .(3)ضعيؼ وىو

 الضعفاء، مف ولكنو بالكذب، اتيمو مف مف أرَ  لـ: العزرمي ا عبيد بف محمد  -111
 . (4)كتبو ضاعت ضعيؼ،: حباف ابف وقاؿ الصالحيف، مف وكاف

 خراش، وابف حنبؿ، بف أحمد بف ا عبد كذبو: شيبة أبي بف عثماف بف محمد  -112
 .(5)جزرة وصالح عدي، وابف حباف، ابف منيـ بعضيـ، ووثقو

 شيبة، أبي بف بكر وأبو حباف، ابف اتيمو: الجرمي التميمي الفرات بف محمد  -113
 .(6)حجر ابف ذلؾ ورجح حنبؿ، بف وأحمد

 .(7)العمماء مف كثير كذبو: العبدي عطية بف الفضؿ بف محمد  -114

 مف بأنو صرح مف أجد ولـ موضوعا، خبرا روى: الكوفي القاسـ بف محمد -115
 .(0)الوضاعيف

                                                           

 .ٛٓٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،٘ٛٔ/ٕ تقريب التيذيب (ٔ)

 . ٜٓٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٚٙ/٘لساف الميزاف ( ٕ)

 . ٜٓٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٚٛٔ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٜٕٗ/ٕ المجروحيف( ٖ)

 تقريب التيذيبو  ،ٖ٘ٙ/ٖميزاف االعتداؿ و  ،ٕٙٗ/ٕ المجروحيفو  ،ٔٚٔ/ٔ التاريخ الكبير( ٗ)
 .ٜٓٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٚٛٔ/ٕ

 .ٓٔٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٔٛ/٘لساف الميزاف ( ٘)

 تنزيو الشريعةو  ،ٜٜٔ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٖ/ٗميزاف االعتداؿ و  ،ٕٔٛ/ٕ المجروحيف( ٙ)
ٔ/ٕٔٔ. 

 .ٕٔٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٓٓ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٕٛٚ/ٕ المجروحيف( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 بعضيـ، وضعفو حباف، وابف والدارقطني أحمد كذبو: األسدي القاسـ بف محمد  -116
 .(2)كذبو حجر ابف ورجح

 إما وىي بالمقموبات، الثقات عف ينفرد: حباف ابف قاؿ: القرشي كثير بف محمد  -117
 .(3)غيره وضعفو مقموبة، أو موضوعة

 .(4)غيره وضعفو معيف، بف يحيى كذبو: الصائغ الثقفي نجيب بف محمد  -118

 وكبلـ غيره، وضعفو الدراقطني، اتيمو(: الحسف أبو) األشعث بف محمد بف محمد  -119
 .(5)كذبورجيح ت إلى يشير حجر ابف

 لو وذكر وغيرىما، نمير، وابف حباف، ابف بالكذب اتيمو: السدي مرواف بف محمد  -111
 .(6)كذبو الراجح أف ويظير (مشوه خمؽ فإنو والزنج، إياكـ) حديث حباف ابف

 .(7)النبوة ادعى كذاب،: الثقفي عبيد أبي بف المختار  -111

 فضؿ في أحاديث لو وذكر حباف، ابف كذبو: المحاربي اإلسكاؼ ميموف بف مطر  -112
 .(8)العمماء أكثر وضعفو طالب، أبي بف عمي

                                                                                                                                                    

 .ٕٔٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٚٗ/٘لساف الميزاف ( ٔ)

 تنزيو الشريعةو  ،ٕٔٓ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٔٔ/ٗميزاف االعتداؿ و  ،ٕٛٛ/ٕ المجروحيف( ٕ)
ٔ/ٕٔٔ. 

 .ٕٖ٘/٘لساف الميزاف و  ،ٕٚٛ/ٕ المجروحيف( ٖ)

 .ٖٔٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٗٓ/ٕ تقريب التيذيب (ٗ)

  .ٖٔٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٖٙ/٘لساف الميزاف  (٘)

 تقريب التيذيبو  ،ٕٖ/ٗميزاف االعتداؿ و  ،ٕٙٛ/ٕ المجروحيفو  ،٘ٓٔالضعفاء الصغير ( ٙ)
 .ٖٔٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٙٓ/ٕ

 .ٚٔٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٙ/ٙلساف الميزاف ( ٚ)

 .ٛٔٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٕ٘/ٕ تقريب التيذيبو  ،٘/ٖ المجروحيف( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

: حجر ابف قاؿ بؿ العمماء، مف كثير كذبو: الطحاف سويد بف ىبلؿ بف معمى  -113
 .(0)تكذيبو عمى النقاد اتفؽ

 أكاف: األعمش لو قاؿ رافضي، كذاب(: ا عبد أبو) الكوفي سعيد بف المغيرة  -114
 قادرا كاف لقد النسمة، وبرأ الحبة، فمؽ والذي: فقاؿ إنسانا، يحيي أف عمى قادرا عمي
 .(2)ذلؾ عمى فقتؿ النبوة، ادعى. آدـ وبيف بينؾ ما ييحي أف عمى

 أكثر وضعفو عياش، بف بكر وأبو حباف، ابف كذبو: األسدي طريؼ بف موسى  -115
 .(3)العمماء

 كذاب، بأنو صرح مف أجد ولـ باطمة، أشياء روى: الحضرمي قيس بف موسى  -116
 .(ٗ)بالتشيع رمي صدوؽ: حجر ابف وقاؿ

: فيو قاؿ حديثا لو وروى حباف، وابف معيف بف يحيى كذبو: مطير بف موسى  -117
 ىذه كانت: ويقوؿ يبكي ثـ فيقبميا القرشي نعؿ الرجؿ يجد زماف الناس عمى يأتي)

 .(5)متروؾ إنو: العمماء أكثر وقاؿ (لقرشي النعؿ

 .(6)غيره وضعفو الجوزي، ابف اتيمو: التيمي ا عبد بف ناصح  -118

 .(0)حباف ابف ووثقو العمماء، مف كثير وضعفو ة،ثميخ أبو كذبو: مزاحـ بف نصر  -119

                                                           

 تنزيو الشريعةو  ،ٕٙٙ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٕ٘ٔ/ٗميزاف االعتداؿ و  ،ٙٔ/ٖ المجروحيف (ٔ)
ٔ/ٜٔٔ.  

 .ٜٔٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،٘ٚ/ٙلساف الميزاف و  ،ٚ/ٖ المجروحيف (ٕ)

  .ٕٓٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٔٔ/ٙلساف الميزاف و  ،ٜٖٕ/ٕ المجروحيف( ٖ)

 .ٕٔٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٚٛ/ٕ تقريب التيذيب( ٗ)

 تنزيو الشريعةو  ،ٖٓٔ/ٙلساف الميزاف و  ،ٕ٘ٗ/ٕ المجروحيفو  ،ٜٙالضعفاء والمتروكيف ( ٘)
ٔ/ٕٔٔ . 

 تقريب التيذيبو  ،ٕٓٗ/ٗميزاف االعتداؿ و  ،ٗ٘/ٖ المجروحيفو  ،ٙٔٔالضعفاء الصغير ( ٙ)
 .ٕٔٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٜٕٗ/ٕ
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 الكوفة مدرسة

 وقاؿ النقاد، أكثر وضعفو داود، وأبو حباف، وابف معيف، ابف كذبو: دراج بف نوح  -121
 .(2)متروؾ: حجر ابف

 (عبادة عمي وجو إلى النظر) حديث لو وذكر الذىبي، اتيمو: ـتاح بف ىاروف -121
 .(3)حباف ابف ووثقو العمماء، مف كثير وضعفو

 إلى يسبؽ حتى الكثيرة، المناكير يروي: حباف ابف قاؿ: الشيباني عنترة بف ىاروف  -122
 .(4)بو بأس ال: حجر ابف وقاؿ ليا، المتعمد أنو القمب

 ذلؾ، قاؿ مف أجد ولـ لو، أصؿ ال بما حدث إنو: يقاؿ: البجمي خالد بف الييثـ -123
 .(5)متروؾ: حجر ابف وقاؿ

: غيرىـ وقاؿ داود، وأبو معيف، بف ويحيى البخاري، كذبو: الطائي عدي بف الييثـ  -124
 وال الوضاعيف، عف يدلس كاف أنو حباف ابف وذكر عابدا، وكاف الحديث، متروؾ
 وال الصغير، وال لو الكبير التاريخ في أجده لـ لو البخاري تكذيب مف نقؿ وما. يضع
 .(6)العمماء أكثر وضعفو الضعفاء، كتاب

 مف غيره وضعفو الموضوعات، يروي: حباف ابف قاؿ: الزيات معاذ بف ياسيف  -125
 .(7)النقاد

                                                                                                                                                    

 .0/022الشريعة  تنزيه، و6/057، ولسان الميزان 4/252ميزان االعتدال ( ٔ)

 تقريب التيذيبو  ،ٕٙٚ/ٗميزاف االعتداؿ و  ،ٙٗ/ٖ المجروحيفو  ،ٕٔٔ/ٛ التاريخ الكبير( ٕ)
 .ٕٕٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٛٓ/ٕ

 .ٖٕٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٚٚٔ/ٙلساف الميزاف ( ٖ)

 .ٖٕٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٖٔ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٖٜ/ٖ المجروحيف( ٗ)

 .ٕٗٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٖٙ/ٕ تقريب التيذيب( ٘)

 ،ٖٜ/ٖ المجروحيفو  ،ٚٔٔ الصغير والضعفاء ،ٕ٘ٙ الصغير والتاريخ ،ٕٛٔ/ٛ التاريخ الكبير (ٙ)
  .ٕٗٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٕٓٔ/ٙلساف الميزاف و 

 .ٕ٘ٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٕٛ/ٙلساف الميزاف و  ،ٕٗٔ/ٖ المجروحيف( ٚ)
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 معيف ابف ووثقو نمير، وابف حنبؿ، بف أحمد كذبو: الحماني الحميد عبد بف يحيى  -126
 .(0)غيرىـ وضعفو وغيره،

 ابف عف ذلؾ ورو[ حاتـ، وأبو حباف، ابف اتيمو: العيزار أبي عقبة بف بف يحيى  -127
 .(2)غيرىـ وضعفو معيف،

 ابف وقاؿ غيره، وضعفو الفبلس، عمي بف عمرو كذبو: الباىمي عطية بف يوسؼ  -128
 .(3)متروؾ: حجر

 وقاؿ النقاد، أكثر وضعفو القطاف، سعيد بف يحيى كذبو: األسدي خباب بف يونس  -129
 .(4)يخطىء صدوؽ: حجر ابف وقاؿ الحديث، يسرؽ: حباف ابف

 عميو ا صمى النبي أف) حديث لو وذكر حباف، ابف اتيمو: الكوفي األشرس أبو  -131
 الخبزبف عميؾ، ا نعمة جوار أحسني حميراء يا: فقاؿ ممقاة خبز كسرة عمى مر وسمـ
 حججنا، وبالخبز وصمينا، صمنا وبالخبز النبات، ا أنبت وبالخبز المطر، ا أنزؿ

 .(5)(األرض في ا عبد ما الخبز ولوال عدونا، جاىدنا وبالخبز

 ال توىما الموضوعات روى: حباف ابف قاؿ(: الحارث بف نفيع) األعمى داود أبو  -131
 .(6)معيف بف يحيى كذبو وقد متروؾ،: حجر ابف وقاؿ عمدا،

                                                           

 تنزيو الشريعةو  ،ٕٖ٘/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٕٜٖ/ٗميزاف االعتداؿ و  ،ٕٓٔالضعفاء الصغير  (ٔ)
ٔ/ٕٔٚ. 

 تنزيو الشريعةو  ،ٕٓٚ/ٙلساف الميزاف و  ،ٚٔٔ/ٖ المجروحيفو  ،ٛٓٔالضعفاء والمتروكيف ( ٕ)
ٔ/ٕٔٚ. 

 .ٖٓٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٔٛ/ٕ تقريب التيذيب( ٖ)

 تنزيو الشريعةو  ،ٖٗٛ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٜٚٗ/ٗميزاف االعتداؿ و  ،ٜٖٔ/ٖ المجروحيف (ٗ)
ٔ/ٖٔٓ. 

 .ٖٔٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٔٔ/ٚلساف الميزاف و  ،ٗ٘ٔ/ٖ المجروحيف( ٘)

  .ٕٖٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٖٙٓ/ٕ تقريب التيذيبو  ،٘٘/ٖ المجروحيف( ٙ)
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 .(0)باطبل خبرا روى: الكوفي محمد أبو  -132

  

                                                           

 .ٖٖٔ/ٔ تنزيو الشريعةو  ،ٔٓٔ/ٚلساف الميزاف ( ٔ)
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 :خاتمة الفصل 
 حتى الحديث، في الوضع بكثرة خاص بشكؿ الكوفيوفو  عاـ، بشكؿ قيوفاالعر  اتيـ فقد

 إذا: قاؿ أنو الزىري عف روي فقد عاـ، بشكؿ الكوفة بحديث العمماء بعض شكؾ
 مائة العراقي حدثؾ إذا: طاوس وقاؿ. بو اردد ثـ بو فاردد العراقي الحديث سمعت
 حديث بألؼ العراقي حدثؾ إذا: عروة بف ىشاـ وقاؿ. وتسعيف تسعة فاطرح حديث
 أىؿ حديث في إف: الزىري وقاؿ. شؾ في الباقي مف وكف وتسعيف، تسعمائة فألؽ

 .(0)كثيرا دغبل الكوفة
 الرأي، ىذا عف رجع قد بعضيـ فإف صحيحة، تكوف ال قد إلييـ الرواية أف ومع

 إف: راشد بف إسحاؽ لو فقاؿ عمميـ، ضعؼ العراؽ أىؿ ذكر إذا كاف الزىري فيذا
 آالؼ؟ أربعة: قاؿ حديث، آالؼ أربعة يروي -األعمش  – أسد لبني مولى بالكوفة

 يقرأ فجعؿ بو، فأتيتو ،بو فجئ: قاؿ ،عممو ببعض جئتؾ شئت إف ،نعـ: قمت: قاؿ
 .(2)ىذا يعمـ أحدا أرى كنت ما لعمـ ىذا إف وا: وقاؿ فيو، رالتغي وأعرؼ

 فإف ذلؾ ومع األعمش، أحاديث بعض عمى اطمع ألنو رأيو الزىري غي ر وىكذا
 بحديث إال يعترفوف ال كانوا وقد الحجازييف، مف ىـ الكبلـ ىذا عنيـ نقؿ مف

 ببمد يعرؼ ال الحديث مف فالصحيح أبدا، العمماء عميو يوافقيـ لـ ما وىذا ،(3)الحجاز
نما رواه، الذي الراوي  .لذلؾ العمماء وضعيا التي بالشروط يعرؼ وا 

 عمماء مف الطبقة ىذه بعد عمف تنقؿ لـ العراقييف، لحديث النظرة ىذه إف ثـ
 بو قاـ الذي الضخـ العمؿ قبؿ صادر الحكـ ىذا أف لنا يبيف ذلؾ ولعؿ الحجاز،

                                                           

 . ٘ٛ/ٔ تدريب الراوي( ٔ)

 . ٜٖٕ/ٙ الكبرى الطبقات( ٕ)

 .٘ٛ/ٔ تدريب الراوي( ٖ)
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 بعد حديثا حديثا فييا والبحث األحاديث ولمعرفة وأحواليـ، الرجاؿ لتمييز المحدثوف
 .ذلؾ بعد فيما األقواؿ ىذه اختفت فقد ولذلؾ ،وعمميا ورجاليا طرقيا، معرفة

 مدى توضح التي الحقائؽ مف مجموعة ىنا نضع أف المستحسف مف ولعؿ
 :الكوفة في الوضع انتشار

 األقطار سائر مف بالوضع اتيموا ممف الكناني عراؽ ابف ذكرىـ الذيف عدد إف (1
 مف وبقيتيـ الكوفة، أىؿ مف فقط شخصا( ٕٖٔ) منيـ شخصا،( ٓٓٙٔ) حوالي

 .المناطؽ مف وغيرىا والشاـ، وبغداد، والبصرة، الحجاز،
 العمماء لدى ترجح ممف الساحقة أغمبيتيـ الكوفة أىؿ مف بالوضع اتيموا الذيف إف (2

 .(0)فقط شخصا( ٜٔ) الحديث في كذبيـ ترجح الذيف وأف الوضاعيف، مف ليسوا أنيـ

 فييـ ليس ،الحديث في الوضع مف أكثروا الذيف األربعة المشيوريف الوضاعيف إف (3
 بف ومقاتؿ ببغداد، والواقدي بالمدينة، حية أبي بف إبراىيـ: وىـ الكوفة، أىؿ مف أحد

 .(2)بالشاـ المصموب سعيد بف ومحمد بخراساف، سميماف

 فقد ولذلؾ عميو، دليؿ ال لمحديث الوضع بكثرة الكوفييف اتياـ نجد فإننا وىكذا
 ذلؾ عمى يدؿ جدا، واسعا انتشارا الحديث كتب أصح في الكوفييف روايات انتشرت
 ذلؾ ذكرنا وقد وغيرىما، الصحيحيف في موجودة صحيحة، أسانيد مف ليـ ما مقدار
 .الصحيحة األسانيد فصؿ في

  

                                                           

 ،ٜٛ، ٜٚ، ٜٙ ،ٜٗ ،ٙٛ ،ٖٛ ،ٜٚ ،ٗٚ ،ٕٚ ،ٚ٘ ،ٖٖ ،ٓٔ: التالية األرقاـ أصحاب ىـ (ٔ)
ٖٔٓ ،ٔٓٗ، ٔٓٙ، ٔٔٓ ،ٔٔٔ، ٖٔٔ ،ٔٔٗ  . 

 .ٕٚٛ/ٔ تدريب الراويو  ،ٖٕٔالضعفاء والمتروكيف ( ٕ)
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 الفصل الثاني

 التدليس
 

 :مبحثان وفيو
 .التدليس: األول المبحث
 .الكوفة أىل من المدلسون: الثاني المبحث
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 تدليسال: المبحث األول

 تعريفو:
 :(0)لغة
. ُيَخاِدعُ  اَل  َأيْ  ُيَداِلُس، اَل : وَقْوُلُيـْ . الُظْمَمة: الد َلُس وَ  بالتشديد، دل س مصدر التدليس
 .َعْيِبوِ  َعفْ  ِإَباَنةٍ  َغْيرِ  ِمفْ  َيِبيَع الشيءَ  َأفْ  َوُىوَ  اْلَبْيعِ  ِفي والت ْدِليُس 

 في أشير والتشديد ضرب، باب مف دلسا دلس: يقاؿ: الخطابي وقاؿ
 .بالظبلـ النور اختبلط: والدلس. االستعماؿ

 

 : واصطالحا
 تعريؼ منيما نوع ولكؿ الشيوخ، وتدليس اإلسناد، تدليس: نوعاف والتدليس

 ولذلؾ غيره، عف يميزه تعريؼ امني لكؿ أقساـ إلى ينقسـ اإلسناد وتدليس بو، خاص
 .بو الخاص التعريؼ نوع كؿ مع سنذكرف

 

 أقسام التدليس:

 تدليس اإلسناد: وىو أقسام: - أ

 : (ٕ)تدليس اإلسقاط  -0

                                                           

 .ٜٛٔالمنير والمصباح ،ٜٕٙ/ٕ المغة مقاييس معجـ( ٔ)

 منيج كتابو في عتر الديف نور الدكتور عنو نقؿ كما حاشيتو، في األبياري االسـ بيذا سماه وقد( ٕ)
 .ٖٛ٘ النقد
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 اإلسناد تدليس بأف تصريحيـ مع اإلسناد، تدليس العمماء أكثر يسميو الذي وىو
 اإلسناد، تدليس تعريؼ تحت يندرج ال خاصا تعريفا نوع كؿ يعر فوف وىـ أقساـ، عدة

 وعدـ لشيخو الراوي إسقاط عمى قائـ ألنو ،اإلسقاط تدليس تسميتو رأينا فقد ولذلؾ
 .اإلسناد تدليس أقساـ مف قسما بذلؾ وجعمناه ذكره،

 لـ حديثا ،يسمعو ولـ لقيو أو سمعو عمف الراوي يروي بأفْ  الجميور عرفو وقد
 .منو سماعو توىـ بصيغة منو يسمعو

 موىما منو، يسمع لـ ما منو سمع عمف الراوي رواية عمى بعضيـ قصره وقد
 وىذا. اإلسقاط تدليس في داخمة فقط لقيو عمف الراوي رواية أف   ايرو  ولـ السماع،
 والحافظ البزار، الخالؽ عبد بف عمرو بف أحمد بكر أبي: فظاالح عف منقوؿ المذىب

 . (0)القطاف الممؾ عبد بف محمد بف عمي الحسف أبو
 منو، يسمعو لـ ما يمقو، ولـ عاصره عمف الراوي رواية و:أن إلى بعضيـ وذىب

 تدليسا ليس وأنو الخفي، اإلرساؿ يسمى ذلؾ أف عمى والجميور. (2)السماع موىما
 .اإلطبلؽ عمى

. (3)السماع توىـ بصيغة يعاصره لـ عمف الراوي رواية و:أن إلى آخروف وذىب
 . تدليسا ال إرساال يعد ذلؾ أف عمى والجميور

 رواية التدليس ىؿ :وىي واحدة، ةنقط حوؿ يدور كمو الخبلؼ أف ويبلحظ
 .يعاصره لـ أو عاصره، أو لقيو، أو سمعو عمف الراوي

 يكوف أف مف الجميع عند بد فبل ،حوليا خبلؼ فبل التعريؼ أركاف بقية وأما
 .عنو روى ممف مباشرة يسمعو لـ مما الحديث

                                                           

 . ٕٕٗ/ٔ تدريب الراويو  ،ٜٚالتقييد واإليضاح ( ٔ)

 . ٖٕٕ/ٔ النووي وتدريب الراويتقريب ( ٕ)

 .ٕٕٗ/ٔ تدريب الراويو  ،ٜٛالتقييد واإليضاح ( ٖ)
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 بؿ السماع، في صريحة ليست الصيغة تكوف أف مف جميعا عندىـ أيضا بد وال
 وما وحدث، وقاؿ، وأف، عف،: مثؿ وذلؾ وعدمو، السماع تحتمؿ فيي لمسماع، موىمة
 حدثنا أو سمعت: مثؿالمباشر  السماع في صريحة الصيغة كانت إذا أما ذلؾ، شابو
 .(0)مدلسا ال كاذبا بذلؾ يكوف فإنو

 ال؟ أـ عنو روى ممف سمع ىؿ سئؿ ثـ لمسماع، موىمة الصيغة كانت إذا وأما
 .(2)إرساال السماع بعدـ تصريحو بعد يعد بؿ تدليسا، ذلؾ يعد لـ منو، أسمع لـ: فقاؿ

 وأبو األعمش، يفعمو كاف وممف الكوفة، في موجودا اإلسقاط تدليس كاف وقد
  ،(4)مجاىد بف الوىاب وعبد ثابت، أبي بف وحبيب ،(3)(المزرباف بف سعيد)البقاؿ سعد

 .وغيرىـ
 بف وحماد ،(أسامة أبو) أسامة بف حماد: السماع عدـ فبي   سئؿ إذا كاف وممف

 .وغيرىـ ،(5)الضبي مقسـ بف والمغيرة سميماف، أبي
 

 تدليس التسوية:  -2
 ويجعؿ اآلخر، ىماأحدُ  لقي ثقتيف، بيف ضعيفا السند مف الراوي يسقط أف وىو

 .(6)السماع توىـ عبارة بينيما

 ألنو( تجويدا) بعضيـ سماه وقد. الظاىر حسب ثقات كمو السند يصبح وىكذا
 ابف سماه وقد. (0)(تحسينا) بعضيـ وسماه غيرىـ، دوف األجواد مف السند فيمف  ذكر

                                                           

 . ٛٔ الفكر نخبة وشرح ،ٓٔ٘الكفاية ( ٔ)

 . ٛٔ الفكر نخبة وشرح ،ٓٔ٘الكفاية ( ٕ)

 .ٗٔ٘-ٕٔ٘الكفاية ( ٖ)

 .ٔٗ ،ٕٚطبقات المدلسيف( ٗ)

 .ٖٖ ،ٕٔ، ٕٓطبقات المدلسيف( ٘)

 . ٕٕٙ/ٔ تدريب الراوي ،ٜ٘التقييد واإليضاح و  ،ٕٓ٘الكفاية ( ٙ)
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 أقساـ مف ثالثا قسما بعضيـ جعمو وقد. (2)التدليس ذكر دوف( تسوية) القطاف ابف
 والبرىاف العراقي،: ذلؾ يرى وممف اإلسناد، تدليس أقساـ مف قسما يعدوه ولـ التدليس،
 .(3)الحمبي

 السند مف الساقط ألف خطرا، وأكثرىا األنواع شر ىو التدليس مف النوع وىذا
 .دائما ضعيفا يكوف

 والثوري، األعمش، سميماف: الكوفييف مف التدليس مف النوع ىذا يفعؿ كاف وقد
 .(5)السبيعي إسحاؽ أبي بف ويونس ،(4)عنيما حكي كما

 

  تدليس القطع:  -3
 ذكر عمى مقتصرا الرواية، أداة الراوي يحذؼ أف :وىو الحذؼ تدليس ويسمى

 .منو يسمع لـ الذي الراوي اسـ

: لو فقيؿ، الزىري: فقاؿ يحدث جمس فقد عيينة، بف سفياف فعمو ما: ذلؾ ومثاؿ
 وال ال،: فقاؿ الزىري؟ مف سمعتو: لو فقيؿ، الزىري: قاؿ ثـ فسكت، الزىري؟ حدثكـ
 .(6)الزىري عف معمر عف الرزاؽ عبد حدثنا، الزىري مف سمعو ممف

 

 تدليس السكوت:  -4

                                                                                                                                                    

 .ٕٕٗ/ٔ تدريب الراوي( ٔ)

 .ٕٕٙ/ٔ السابؽ المصدر( ٕ)

 . ٗ المدلسيف بأسماء والتبييف ،ٜ٘التقييد واإليضاح ( ٖ)

 . ٕٕ٘/ٔتدريب الراوي و ، ٛٔ٘والكفاية  ،ٜٙالتقييد واإليضاح ( ٗ)

 . ٕ٘ طبقات المدلسيف( ٘)

 .ٕٔ٘الكفاية ( ٙ)
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 منو، سمعو أنو موىما فبلنا،: يقوؿ ثـ يسكت، ثـ الرواية أداة يذكر أف :وىو
 .(0)منو يسمعو ولـ

 

 تدليس العطف:  -5
 لـ لو آخر شيخا عميو ويعطؼ لو، شيخ مف بالسماع الراوي يصرح أف :وىو

 .(2)الحديث ذلؾ منو يسمع

 عده ولذلؾ الثاني، شيخو مف الحديث ىذا الراوي سماع يوىـ ىذا أف شؾ وال
 .اإلسناد في التدليس أقساـ مف العمماء

 ال أف عمى يوما أصحابو فاتفؽ يدلس، كاف فقد بشير، بف ىشيـ فعؿ كما وذلؾ
 حصيف، حدثنا: يذكره حديث كؿ في يقوؿ فكاف ،لذلؾ ففطف التدليس،منو  يأخذوا
 لـ: فقاؿ ال،: قالوا اليوـ؟ لكـ دلست ىؿ: ليـ فقاؿ فرغ، فمما إبراىيـ، عف ومغيرة،
 مسموع غير ومغيرة حصيف، حدثني: قمت إنما ذكرتو، مما حرفا مغيرة مف أسمع
 .فسره كما كبلما يضمر كاف أنو أي ،(3)لي

 

 نوع آخر:  -6
 السبيعي إسحاؽ أبو يفعمو كاف ما وىو ،اسما لو ذكر مف العمماء مف أجد ولـ
 أبيو عف األسود بف الرحمف عبد ولكف حدثنا، عبيدة أبو ليس: يقوؿ كاف فقد الكوفي،

 وليس األسود بف الرحمف عبد مف سمعو أنو موىما ،وسمـ عميو ا صمى النبي عف

                                                           

 .ٙ٘الباعث الحثيث و  ،ٕٕٚ/ٔ الراوي تدريب( ٔ)

 .ٖٓٙ النقد ومنيج ،ٚٛٔ/ٕ والحديث القديـ في الحديث ومقاصد ،ٙ٘الباعث الحثيث ( ٕ)

 . ٘ٓٔمعرفة عمـو الحديث ( ٖ)
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 الطريقة بيذه ألنو اإلسقاط، تدليس تحت مندرجا النوع ىذا كاف وربما ،(0)كذلؾ األمر
 .السماع توىـ بصيغة فوقو عمف الحديث وروى منو، سمع الذي شيخو أسقط

 

 تدليس الشيوخ:  - ب
 ال بما يصفو أو ينسبو أو يكنيو أو فوقو مف أو شيخو الراوي يسمي أف وىو

 .(2)بو عرؼيُ 

 وغالبا إظياره، وعدـ فوقو مف أو شيخو إخفاء بذلؾ يحاوؿ الراوي أف شؾ وال
 .المباشر شيخو في ذلؾ يكوف ما

 :(3)منيا أسباب ولذلؾ
 .باسمو التصريح مف فيستحي سنا، منو أصغر شيخو يكوف أف  -1
 .سنا منو أصغر ىو مف عنو التمقي في شاركو بحيث الوفاة متأخر شيخو يكوف أف  -2

 مرجوحا، أو راجحا، أو عميو، متفقا ضعفو كاف سواء ضعيفا، الشيخ يكوف أف  -3
 يأخذ إنو: يقاؿ ال حتى أو حديثو، فيرد أمره يكتشؼ لئبل بو مشيورا ليس بما فيذكره
 .الضعفاء عف

 يفعؿ كاف كما الثقات، أحد كنية أو اسـ يوافؽ بما يكنيو أو يسميو وأحيانا
 بأبي يكنيو فكاف التفسير، عنو فيأخذ الكمبي يأتي كاف فقد الكوفي، العوفي عطية
 وذلؾ. (4)الخدري سعيد أبي عف يروي أنو الناس ليظف سعيد، أبو قاؿ: فيقوؿ سعيد،

                                                           

 .ٕٕٚ/ٔ، وتدريب الراوي ٜٓٔمعرفة عمـو الحديث ( ٔ)

 .ٕٕٛ/ٔ التقريب لمنووي وتدريب الراوي( ٕ)

اختصار و  ،ٖٕٓ/ٔ التقريب لمنووي وتدريب الراويو  ،ٓٓٔمقدمة ابف الصبلح و  ،ٕٓ٘الكفاية ( ٖ)
 . ٖٖٙ النقد ومنيج ،ٕٛٔ/ٕ الحديث ومقاصد ،٘٘عمـو الحديث 

 .ٕٔ٘الكفاية ( ٗ)
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 أحد ولعؿ النضر، أبا يكنى بؿ الكمبي، كنية ىي ىذه تكف ولـ ضعيؼ، الكمبي ألف
 .األكبر بابنو ال أبنائو بأحد فكناه سعيدا، يسمى أبنائو

 الحكـ عف يحدث كاف فقد الكوفي، الفزاري معاوية بف مرواف يفعؿ كاف وكذلؾ
 محمد عف يروي وكاف. ضعيؼ ألنو وذلؾ ،(0)خالد أبي بف الحكـ: فيقوؿ ظيير، بف
 أبي بف محمد بف محمد أو حساف، بف محمد: فيقوؿ الزنديؽ، المصموب سعيد بف

 .(2)الحسف أبي بف محمد أو زكريا، أبي بف محمد أو زينب، أبي بف محمد أو قيس،
 يكنيو ربما بؿ أبنائو، أحد باسـ الجد يكني ومرة أجداده، أحد إلى مرة ينسبو فيو

 ألنو المصموب، سعيد بف محمد غير أنو الناس ليوىـ كمو وذلؾ بناتو، ىأحد باسـ
 غراب، بف عمي عف يحدث أيضا مرواف بف معاوية الفزاري وكاف ،وضاع زنديؽ
 .(3)الوليد أبي بف عمي حدثنا: فيقوؿ

 بف ىبلؿ بف معمى عف يروي الكوفي الحماني الحميد عبد بف يحيى وكاف
 .(4)سويد بف عمي: فيقوؿ سويد،

: فقاؿ عمارة، بف الحسف عف يروي كاف الكوفي، الضرير معاوية أبو وكذلؾ
 .(5)بجيمة في كاف شيخ الرحمف عبد بف ا عبد حدثنا

 عف الحديث تمقى أنو الناس ليوىـ أسماء، بعدة الشيخ فيسمي الشيوخ، كثرة إيياـ  -4
 .كثيريف شيوخ

                                                           

 .ٖٖطبقات المدلسيف و  ،ٕٕ٘الكفاية ( ٔ)

 .ٕٕ٘الكفاية ( ٕ)

 .ٕ٘٘المصدر السابؽ ( ٖ)

 .ٖٕ٘المصدر السابؽ ( ٗ)

 .ٕ٘٘المصدر السابؽ ( ٘)



 

 
 

-532- 
 

 الكوفة مدرسة

 ذلؾ غير أو كنية أو باسـ الشيخ يذكر بأف وذلؾ الحديث، طمب في الرحمة إيياـ  -5
 لطمب الببلد تمؾ إلى رحؿ أنو الناس فيظف أخرى، ببلد في شخص كنية أو اسـ توافؽ

 .الحديث

 .اسمو ذكر مف فيستحي النسب، وضيع الشيخ يكوف أف  -6

 نظرىـ وليمفت العمـ، بيذا والمشتغميف الطبلب، أذىاف المتحاف بعضيـ يفعمو قد  -7
 ذلؾ معرفة عف عجزوا فإف ذلؾ، وغير وكناىـ، وأنسابيـ، الرواة أسماء في التأمؿ إلى
 .المدلسيف ضمف اندرج ذلؾ ليـ يبيف لـ فإف ليـ، بيف

 

 حكم التدليس:
 ،(0)المصنفيف أكثر عميو نص كما جدا، مكروه كميا بأنواعو اإلسناد تدليس

، وممف ذمو مف العمماء وبالغ فيو: شعبة ذمو في بعضيـ وبالغ ،(2)العمماء أكثر وذمو
بف الحجاج، فقد قاؿ: التدليس أخو الكذب، والتدليس أشد مف الزنا، وألف أسقط مف 

 .السماء أحب إلي مف أف أدلس
 ىـ ما المدلسيف بيوت ا خر ب: »)حماد بف أسامة( الكوفي أسامة أبو وقاؿ

. يعطَ  لـ بما متش بع والمدلس كذب، التدليس: زيد بف حماد وقاؿ«. كذابوف إال عندي
: يقوؿ وأنشد. حديثا دلسأ أف مف إلي أحب السماء مف أخر   ألف: المبارؾ ابف وقاؿ
 والغرور، والغش، التدليس،: الشاذكوني وقاؿ. تدليسا يقبؿ ال واأحاديثو،  لمناس دلس

 .(3)واحد نفاذ في السرائر تبمى يوـ يحشر والكذب، والخداع،

                                                           

اختصار و  ،ٕٕٛ/ٔ التقريب لمنووي وتدريب الراويو  ،ٜٛمقدمة ابف الصبلح و  ،ٛٓ٘الكفاية ( ٔ)
 .ٗ٘عمـو الحديث 

 .ٖٓٔمعرفة عمـو الحديث و  ،ٛٓ٘الكفاية ( ٕ)

 .السابقاف المصدراف( ٖ)
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 الزجر في المبالغة عمى محموؿ الكبلـ ىذا إف: مقدمتو في الصبلح ابف وقاؿ
 .(0)منو والتنفير عنو

 :يمي ما ،(2)البغدادي الخطيب قاؿ كما لو، العمماء ذـ في والسبب
 .الكذب يشبو فيو منو، يسمع لـ ممف السماع إيياـ أنو  -1
 األمانة لموجب مخالؼ وذلؾ الصريحة، الصيغة عمى المحتممة الصيغة اختيار  -2

 .والورع

 .العمماء عند مرضيا يكف لـ هذكر  لو بأنو لعممو عنو روى مف يبيف لـ أنو  -3

 أو لصغرٍ  حدثو عمف الرواية مف األنفة وفيو والرحمة، اإلسناد، عمو إيياـ فيو فأ  -4
 .غيره

 فقد كمو، ولذلؾ. العمـ في والتواضع واألمانة، العدالة، موجب خبلؼ كمو وذلؾ
 تقبؿ وال مجروحا، أصبح دلس فمف لمراوي، جرح التدليس إف: العمماء بعض قاؿ

 .(3)روايتو

 جرح التسوية تدليس إف: والعبلئي حجر، وابف كالعراقي، ،بعضيـ وقاؿ
 لمراوي جارح غير اإلسناد تدليس أقساـ مف سواه ما أف كبلميـ مف ويبدو ،(4)لمراوي
 .عندىـ

 بف البراء بقوؿ الرأي ليذا بعضيـ واستدؿ ،(0)بجرح ليس إنو: الجميور وقاؿ
: وقولو بدرا، يشيد لـ البراء أف العمـ مع المقداد، إال بدر يوـ فارس فينا يكف لـ: عازب

                                                           

 . ٗ٘اختصار عمـو الحديث و  ،ٜٛمقدمة ابف الصبلح ( ٔ)

 .ٓٔ٘الكفاية ( ٕ)

اختصار عمـو الحديث و  ،ٜٕٕ/ٔ تدريب الراويو  ،ٜٛالتقييد واإليضاح و  الصبلح ابف مقدمة( ٖ)
٘ٗ. 

 .ٕٔطبقات المدلسيف و  ،ٖٕٓ ،ٕٕٙ/ٔ تدريب الراويو  ،ٜٚالتقييد واإليضاح ( ٗ)
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 والتدليس، اإليياـ مف نوع فيو ،(2)لبدر هشيود توىـ صيغة وىي المسمميف، يعني فينا،
 .لمراوي جارح غير فالتدليس إذف عدوؿ، ولكنيـ صحابي، وىو

 إخفاء فيو ألف لمراوي، جارح التسوية تدليس أف: الراجح أنو يبدو والذي
نما بجارح، فميس غيره أما ضعيؼ،  الكذب، وبيف بينو وفرؽ اإليياـ، مف نوع ىو وا 

 .السند في ضعيؼ إخفاء يحاوؿ ال وألنو
 بذلؾ ايميجرح ولـ ذلؾ، يفعبلف كانا واألعمش الثوري أف مف حكي ما وأما

 سبيؿ عمى يفعبلنو يكونا ولـ منيما، جدا قميؿ فيو صح، إف عنيما ذكر ما فؤلف أحد،
 وأنيما ،(3)بيناه ذلؾ عف سئبل إذا كانا أنيما ذلؾ عمى ويدؿ الضعيؼ، الراوي إخفاء
 .(4)غيرىما عند ضعيفا ،عندىما ثقة كاف فيمف ذلؾ يفعبلف كانا

 عمى الطريؽ توعير فيو ألف ،األوؿ مف أخؼ فكراىيتو الشيوخ تدليس وأما
 عميو فيحكـ لو، يفطف ال قد ألنو ،المروي وتضييع وعدالتيـ، الرواة عف الباحث
 .مكروىا الشيوخ تدليس كاف ولذلؾ ثقة، يكوف قد بأنو عمما الحديث، فيترؾ بالجيالة

 ال وحتى ضعفو، لُيخفي فدلسو ضعيفا، الشيخ يكوف أف ذلؾ مف ويستثنى
 كما حراـ فذلؾ حديثو، يقبؿ حتى ،ثقة كنية أو اسـ يوافؽ بما دلسو أو أمره، ُيعرؼ
 .(5)العمماء مف واحد غير بو صرح

 

                                                                                                                                                    

اختصار عمـو الحديث و  ،ٜٕٕ/ٔ التقريب لمنووي وتدريب الراويو  ،ٜٜ-ٜٛمقدمة ابف الصبلح ( ٔ)
٘ٗ. 

 .ٕٖٕ/ٔ الراويتدريب ( ٕ)

 .ٚطبقات المدلسيف و  ،٘ٓٔمعرفة عمـو الحديث ( ٖ)

 .ٕٕٙ/ٔتدريب الراوي ( ٗ)

 . ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٔ تدريب الراويو  ،٘٘اختصار عمـو الحديث و  ،ٓٓٔالتقييد واإليضاح ( ٘)
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 حكم الحديث المدلس:
 :(0)أقواؿ عمى اإلسناد تدليس سنده في الذي الحديث في العمماء اختمؼ

 في الذي والحديث لمراوي جرح التدليس ألف إطبلقا، مقبوؿ غير المدلس الحديث أف  -1
 .السماع فبي   ولو حتى يقبؿ ال مجروح راوٍ  سنده

 وىؤالء مقبوؿ، والمرسؿ اإلرساؿ، بمعنى وألنو كذبا، ليس التدليس ألف مقبوؿ، أنو  -2
 .المرسؿ واقبم الذيف جميور ىـ

 غيرىـ، وعف الثقات فع دلس ومف مقبوؿ، فحديثو الثقات عف إال يدلس لـ مف أف  -3
 الثقات، عف إال يدلس ال ألنو عيينة، بف سفياف تدليس قبموا ىذا وعمى مردود، فحديثو
 .عيينة بف لسفياف إال الدنيا في ألحد ذلؾ ليس: وغيره حباف ابف وقاؿ

 بشرط حديثو، يقبؿ فبل بالسماع يصرح ـل ومف حديثو، بؿقُ  بالسماع صرح مف أف  -4
 .التدليس غير آخر لسبب ضعيفا المدلس يكوف ال أف

 فبلف، لي قاؿ أو أخبرني، أو سمعت، أو حدثني،: يقوؿ أف بالسماع والتصريح
 ال مما ذلؾ شابو وما حاضر، وأنا عميو رىءقُ  أو أسمع، وأنا حد ث أو لي، ذكر أو

 .(2)السماع غير يحتمؿ
 كأحاديث وغيرىما، الصحيحيف، في األحاديث مف كثير النوع ىذا ومف
 .وغيرىـ عيينة، بف وسفياف الثوري، وسفياف األعمش،

 ويمكف وتفريط، إفراط فييما المدلس الحديث حكـ في األوليف الرأييف أف ويبدو
 المدلس حديث إف: فنقوؿ واحدا، رأيا يصبحاف بحيث ،والرابع الثالث الرأييف بيف الجمع

                                                           

التقريب لمنووي و  ،ٗٙاختصار عمـو الحديث و  ،ٜٛمقدمة ابف الصبلح و  ،ٙٔ٘-٘ٔ٘الكفاية ( ٔ)
 .ٜٕٕ/ٔ وتدريب الراوي

 .ٚٔ٘الكفاية ( ٕ)
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 غيرىـ، وعف عنيـ يدلس مف وأما مطمقا، حديثو يقبؿ الثقات عف إال يدلس ال الذي
 .بالسماع صرح إذا إال حديثو يقبؿ فبل

 وىو وغيرىما، كالصحيحيف، المشيورة الكتب أصحاب عند العمؿ عميو ما وىذا
 .يبدو فيما الجميور رأي

 المدل س، الشخص ُعرؼ فإف الشيوخ، تدليس سنده في الذي الحديث حكـ وأما
ف والتعديؿ، الجرح حيث مف حالو في فينظر  الحديث ويعد مجيوال، فيعد ُيعرؼ، لـ وا 
 .(0)السند رجاؿ أحد لجيالة ضعيفا

 

 المدلسين:أصناف 
 :ىـ (2)أصناؼ ستة إلى المدلسيف الحاكـ قسـ

 .دعامة بف وقتادة نافع، بف وطمحة عيينة، بف سفياف: مثؿ ،الثقات عف دلس مف  -1
 فيو ذكروا ويراجعيـ ويمح سماعاتيـ عف ينقر مف ليـ وقع فإذا يدلسوف، قوـ  -2

 بف وحماد زياد، أبي بف ويزيد واألعمش، عيينة، بف سفياف: مثؿ وذلؾ سماعاتيـ،
 السبيعي، إسحاؽ وأبي الضبي، وشباؾ سميماف، أبي بف وحماد ،(أسامة أبو) أسامة
 .(3)الضبي مقسـ بف ومغيرة

 .الثوري سفياف: مثؿ ىـ، أيف ومف ىـ مف يدرى ال مجيوليف أقواـ عف دلسوا قوـ  -3

 الثوري،: مثؿ يعرفوا، ال كي كناىـ وأ أسامييـ فغيروا المجروحيف عف دلسوا قـو  -4
براىيـ واألعمش،  بف ومغيرة عتيبة، بف والحكـ السبيعي، إسحاؽ وأبي النخعي، وا 

 .مقسـ

                                                           

  .ٕٚ٘المصدر السابؽ ( ٔ)

 .ٖٓٔمعرفة عمـو الحديث ( ٕ)

 .ٖٖ ،ٕٔ-ٕٓطبقات المدلسيف و  ،٘ٓٔ-ٗٓٔمعرفة عمـو الحديث ( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 ألنو نظر، فيو فيذا يعرفوا، ال كي ذلؾ فعموا أنيـ أما الشيوخ، تدليس ىو وىذا
 . أعمـ وا التدليس، مف النوع ليذا كثيرة أسبابا ىنالؾ أف رأينا فقد عميو، دليؿ ال

 وممف فيدلسونو، عنيـ، الشيء فاتيـ وربما الكثير، منيـ سمعوا قوـ عف دلسوا قوـ  -5
 .السبيعي إسحاؽ وأبو عيينة، بف سفياف: ذلؾ يفعؿ كاف

 فُحمؿ فبلف،: قاؿ قالوا إنما منيـ، يسمعوا ولـ قط، يروىـ لـ شيوخ عف رووا قوـ  -6
 .سماع عنيـ عندىـ وليس السماع، عمى عنيـ ذلؾ

 الجميور عند وىو الجميور، عند التدليس في داخؿ غير النوع ىذا أف وواضح
 .يعاصره لـ عمف يروي كاف إف الخفي اإلرساؿ قبيؿ مف

 حجر ابف التقسيـ ىذا عمى وتبعو العبلئي الديف صبلح الحافظ قسميـ وقد
 :(0) مراتب خمسة إلى العسقبلني

 .دكيف بف والفضؿ غياث، بف كحفص نادرا، إال بذلؾ يوصؼ لـ مف: األولى
 وقمة إلمامتو، الصحيح في لو وأخرجوا تدليسو، األئمة احتمؿ مف: الثانية

 عيينة، بف كسفياف ثقة عف إال يدلس ال كاف أو كالثوري، روى ما جنب في تدليسو،
 مف قيؿ وما بالسماع، تصريح فيو وليس الصحيحيف، في الكثير الحديث ليؤالء فإف
 أنو والظاىر نظر، فيو بالسماع التصريح فييا أخرى روايات عمى اطمعا أنيما

 .!تدليسو أقؿ ما: الثوري عف البخاري قاؿ فقد تدليسيـ، وقمة إلمامتيـ،
 قبمو مف فمنيـ تدليسو، في العمماء فاختمؼ التدليس، مف أكثر مف: الثالثة

 كأبي غيره دوف بالسماع فيو صرح ما قبموا مف ومنيـ مطمقا، رده مف ومنيـ مطمقا،
 .الفزاري معاوية بف ومرواف  السبيعي، إسحاؽ

                                                           

، والتبييف ألسماء المدلسيف ٚأ، وطبقات المدلسيف  ٓٗجامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ ( ٔ)
ٕٔ ،ٕٕ.  
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 الكوفة مدرسة

 صرحوا بما إال حديثيـ مف بشيء يحتج ال أنو عمى العمماء اتفؽ مف: الرابعة
 .رطأةأ بف كحجاج والمجيوليف الضعفاء عف تدليسيـ لكثرة بالسماع، فيو

 صرحوا ولو مردود، حديثيـف التدليس، غير آخر بأمر ضعؼ مف: الخامسة
 .عدي بف والييثـ المحاربي، سميماف بف تميد: مثؿ بالسماع
 

 البمدان التي اشتيرت بالتدليس:
 مف التدليس ليس والعوالي ومصر، والحرميف، الحجاز، أىؿ: الحاكـ قاؿ
 وراء وما وخوزستاف فارس، وببلد وأصبياف، والجباؿ، خراساف، أىؿ وكذلؾ مذىبيـ،
 ،الكوفة أىؿ تدليسا المحدثيف وأكثر دلس، أئمتيـ مف أحد ُيعمـ ال( جيحوف نير) النير
 ذكر ما إال فمـ يعرؼ ذلؾ عنيـ بغداد، السبلـ مدينة فأما البصرة، أىؿ مف يسير ونفر
 .الباغندي سميماف بف محمد بف محمد بكر أبي عف

 وكأنيـ تعميؽ، أي دوف ىذه الحاكـ عبارة المصطمح كتب أكثر نقمت وقد
 .إليو ذىب فيما لمحاكـ موافقوف

 وجد فقد ذلؾ، غير لوجدنا المدلسيف كتب في سريعة نظرة نظرنا لو ولكف
 ،(5)والمدينة ،(4)ومكة ،(3)ومصر ،(2)واليمف ،(0)كالشاـ: تقريبا مكاف كؿ في التدليس
 .وغيرىا

 المدلسيف ربع عمى يزيد ما أف حتى تدليسا البمداف أكثر كانت الكوفة ولكف
 .الكوفة أىؿ مف ىـ ميعاج

                                                           

 .ٖٛ-ٖٚ ،ٖ٘-ٖٗ ،ٕٛ-ٕٚ ،ٕٔ-ٜٔطبقات المدلسيف ( ٔ)

 . ٔٗ ،ٕ٘ ،ٖٕالمصدر السابؽ ( ٕ)

 .ٔٗ ،ٕ٘المصدر السابؽ ( ٖ)

 .ٕٖ ،ٖٓ ،ٕٛالمصدر السابؽ ( ٗ)

 .ٓٗ ،ٖٛ ،ٕٖالمصدر السابؽ ( ٘)
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 الكوفة مدرسة

 

 الكوفيونالمدلسون : المبحث الثاني
 وىي حجر، ابف والحافظ العبلئي، الحافظ ذكرىا التي الطبقات عمى أسماءىـ وسنذكر
 :طبقات خمس

 :نادرا إال بذلؾ يوصؼ لـ مف وىـ الطبقة األولى:
 .(0)والدارقطني حنبؿ، بف أحمد بذلؾ وصفو: النخعي غياث بف حفص  -1
 .(2)والحاكـ الدارقطني، بذلؾ وصفو: الضبي شباؾ  -2

 .(3)عنو ذلؾ السبيعي إسحاؽ أبو ذكر: عطاء بف ا عبد  -3

 .(4)بذلؾ الخطيب وصفو(: شياب أبو) الحناط نافع بف ربو عبد  -4

 .(5)المصري صالح بف أحمد بذلؾ وصفو(: نعيـ أبو) دكيف بف الفضؿ  -5

 

 إلمامتيـ الصحيح في ـلي وأخرجوا ،ـتدليسي األئمة احتمؿ مف الطبقة الثانية:
 :الثقات عف إال تدليسيـ عدـ أو تدليسيـ، وقمة

 .(6)يدلس كاف أنو الحاكـ ذكر: النخعي يزيد بف إبراىيـ  -6
 .(0)بالتدليس وغيره النسائي وصفو: خالد أبي بف إسماعيؿ  -7

                                                           

 . ٗٔطبقات المدلسيف و  ،ٛ المدلسيف ألسماء والتبييف ،ٕٔٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٔ)

 . ٘ٔطبقات المدلسيف و  ،ٔٔ المدلسيف ألسماء والتبييف ،٘ٓٔمعرفة عمـو الحديث ( ٕ)

 . ٘ٔطبقات المدلسيف ( ٖ)

 .ٙٔالمصدر السابؽ ( ٗ)

 .ٙٔالمصدر السابؽ ( ٘)

 .ٜٔطبقات المدلسيف و  ،ٙ المدلسيف ألسماء والتبييف ،ٛٓٔمعرفة عمـو الحديث ( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 وقد. (2)عنو دلس يره، ولـ أنس عف روى: حباف ابف قاؿ: الغنوي المياجر بف بشير  -8
 . تدليس ال إرساؿ ىذا أف معنا سبؽ

 .(3)والدارقطني النسائي بذلؾ وصفو: عتيبة بف الحكـ  -9

 .(4)التدليس ترؾ ثـ تدليسو، ويبيف يدلس كاف(: أسامة أبو) أسامة بف حماد -11

 سمعتو ىؿ: شعبة لو فقاؿ النخعي إبراىيـ عف بحديث حدث: سميماف أبي بف حماد -11
 .(5)عنو مقسـ بف مغيرة ابف أخبرني ال،: فقاؿ إبراىيـ؟ مف

  حاتـ أبو بذلؾ وصفو جريج، وابف الشعبي عف يدلس كاف: زائدة أبي بف زكريا -12
 .(6)والدارقطني

 .(7)يدلس: الذىبي قاؿ: الجعد أبي بف سالـ -13

 أقؿ ما: البخاري وقاؿ وغيره، النسائي بذلؾ وصفو: الثوري سعيد بف سفياف -14
 .(8)!تدليسو

 ثقة، عف إال يدلس ال لكف يدلس كاف: المكي ثـ الكوفي اليبللي عيينة بف سفياف -15
 .(9)عيينة بف لسفياف إال الدنيا في ليس شيء وىذا: حباف ابف وقاؿ

                                                                                                                                                    

 .ٜٔطبقات المدلسيف و  ،ٙالتبييف ألسماء المدلسيف ( ٔ)

 . ٜٔطبقات المدلسيف و  ،ٙالتبييف ألسماء المدلسيف ( ٕ)

 .ٕٓطبقات المدلسيف و  ،ٛالتبييف ألسماء المدلسيف ( ٖ)

 .ٕٓطبقات المدلسيف و  ،ٛٛ٘/ٔميزاف االعتداؿ و  ،ٕ٘ٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٗ)

 . ٕٔطبقات المدلسيف ( ٘)

طبقات و ، ٛالتبييف ألسماء المدلسيف و  ،ٖٚ/ٕميزاف االعتداؿ و  ،ٜٗ٘/ٖ والتعديؿ الجرح( ٙ)
 .ٕٔالمدلسيف 

 .ٕٔطبقات المدلسيف و  ،ٛالتبييف ألسماء المدلسيف و  ،ٜٓٔ/ٕميزاف االعتداؿ ( ٚ)

 .ٕٔطبقات المدلسيف و  ،ٜالتبييف ألسماء المدلسيف و  ،ٜٙٔ/ٕميزاف االعتداؿ ( ٛ)

 . ٕٕالمدلسيف طبقات و  ،ٜالتبييف ألسماء المدلسيف و  ،ٓٚٔ/ٕميزاف االعتداؿ ( ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 عف يدلس ربما: الذىبي وقاؿ كثيروف، بذلؾ وصفو: األعمش ميراف بف سميماف -16
 إليو تطرؽ عف،: قاؿ ومتى كبلـ، فبل حدثنا،: قاؿ فمتى بو، يدري وال ضعيؼ،
 بف شقيؽ) وائؿ وأبي النخعي، كإبراىيـ عنيـ أكثر شيوخ في إال التدليس، احتماؿ
 .(0)االتصاؿ عمى محمولة الصنؼ ىذا عف روايتو فإف السماف، صالح وأبي ،(سممة

 التدليس، إلى الدارقطني ونسبو التدليس، مف يتبرأ كاف: النخعي ا عبد بف شريؾ -17
 .(2)بالكثير تدليسو وليس

 بف أحمد وكذلؾ بالتدليس، الدارقطني وصفو(: الضرير معاوية أبو) خاـز بف محمد -18
 .(3)طاىر أبي

 عمي عف الحارث عف الشعبي عف روى إنو: يقاؿ: السبيعي إسحاؽ أبي بف يونس -19
 .(4)ضعيؼ ألنوالحارث  فأسقط حديثا،

 

 حكـ في العمماء فاختمؼ السابقة، الطبقة مف أكثر دلس مف الطبقة الثالثة: 
 .بالسماع فيو صرحوا ما قـو وقبؿ مطمقا، آخروف ورده مطمقا، قوـ فقبمو تدليسيـ،

 .(5)بالتدليس بعضيـ وصفو: العطاردي الجبار عبد بف أحمد -21

 .(6)كثيروف بذلؾ وصفو: ثابت أبي بف حبيب -21

 .(0)بالتدليس معروؼ: الواسطي( سفياف أبو) نافع بف طمحة -22

                                                           

طبقات و  ،ٓٔالتبييف ألسماء المدلسيف و  ،ٕٕٗ/ٕميزاف االعتداؿ و  ب، ٔ٘التاريخ والعمؿ ( ٔ)
 . ٖٕالمدلسيف 

 . ٖٕطبقات المدلسيف و  ،ٔٔالتبييف ألسماء المدلسيف ( ٕ)

 . ٕ٘طبقات المدلسيف و  ،٘ٔالتبييف ألسماء المدلسيف و  ،ٖٕٚ/ٙ الكبرى الطبقات( ٖ)

 .ٕ٘طبقات المدلسيف ( ٗ)

 .ٕٚالمصدر السابؽ ( ٘)

 .ٕٚطبقات المدلسيف و  ،ٚالتبييف ألسماء المدلسيف ( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 منو يسمع لـ إنو: فقيؿ صغير، وىو أبوه مات: مسعود بف ا عبد بف الرحمف عبد -23
 ما أبيو عف روى ولكنو أربعة، أو ثبلثة، أو اثنيف، أو حديثا منو سمع: وقيؿ شيئا،
 .(2)بالعنعنة حديثا عشريف عمى يزيد

 .(3)بالتدليس العقيمي وصفو: المحاربي محمد بف الرحمف عبد -24

 .(4)بالتدليس مشيور: عمير بف الممؾ عبد -25

 .(5)حباف ابف بذلؾ وصفو: اليمداني سعيد بف األسود بف عبيدة -26

 .(6)بالتدليس وأحمد الدارقطني وصفو: غراب بف عمي -27

 النسائي بذلؾ وصفو بالتدليس، مشيور(: إسحاؽ أبو) السبيعي ا عبد بف عمرو -28
 .(7)وغيره

 وىو منو، لمتدليس أحيؿ رأيت ما: معيف ابف قاؿ: الفزاري معاوية بف مرواف -29
 .(8)الدارقطني بذلؾ وصفو أيضا، الشيوخ يدلس وكاف بالتدليس، مشيور

: وقيؿ داود، أبو ذلؾ ونفى بالتدليس، النسائي وصفو: الضبي مقسـ بف المغيرة -31
 .(9)بي ف ُسئؿ فإذا النخعي، إبراىيـ عف يدلس كاف

 .(0)بذلؾ وغيرىما والحاكـ الدراقطني وصفو: زياد أبي بف يزيد -31

                                                                                                                                                    

 . ٕٛطبقات المدلسيف و  ،ٔٔالتبييف ألسماء المدلسيف و  ،ٖٓٔمعرفة عمـو الحديث ( ٔ)

 . ٜٕطبقات المدلسيف ( ٕ)

 .ٜٕطبقات المدلسيف و  ،ٕٔالتبييف ألسماء المدلسيف و  ،٘ٛ٘/ٕميزاف االعتداؿ ( ٖ)

 .ٖٓطبقات المدلسيف و  ،ٖٔالتبييف ألسماء المدلسيف ( ٗ)

 . ٖٓطبقات المدلسيف ( ٘)

 .ٖٔطبقات المدلسيف و  ،ٖٔالتبييف ألسماء المدلسيف و  ،ٜٗٔ/ٖميزاف االعتداؿ ( ٙ)

 .ٖٔطبقات المدلسيف و  ،ٖٔالتبييف ألسماء المدلسيف ( ٚ)

 .ٖٖطبقات المدلسيف و  ،ٙٔالتبييف ألسماء المدلسيف ( ٛ)

 .ٖٖطبقات المدلسيف و  ،ٚٔالتبييف ألسماء المدلسيف و  ،ٙٙٔ/ٗميزاف االعتداؿ ( ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 .(2)الكرابيسي حسيف بذلؾ وصفو(: الداالني خالد أبو) الرحمف عبد بف يزيد -32

 لـ أنو عمى واألكثر أبيو، مف سماعو في اختمؼ: مسعود بف ا عبد بف عبيدة أبو -33
 في داخمة فروايتو أحاديث، عنو روى وقد كبلمو، وسماع لو، لقاؤه وثبت منو، يسمع

 .(3)التدليس
 

 لكثرة بالسماع، صرحوا إذا إال رواياتيـ تقبؿ ال أنو اتفؽ مف الطبقة الرابعة:
 . والمجاىيؿ الضعفاء عف تدليسيـ

 التدليس اسـ عميو وأطمؽ الضعفاء، عف بالتدليس النسائي وصفو: ةأأرط بف حجاج -34
 .(4)كثيروف

 أبي بف عثماف الضعفاء عف بالتدليس وصفو: المخمي الخزاز الربيع بف حميد -35
 .(5)شيبة

 .(6)العسقبلني حجر ابف قاؿ كما القبيح، بالتدليس مشيور: وفيعال سعد بف عطية -36
 

 لو حتى مردود فحديثيـ التدليس، غير آخر بأمر ضعفوا مف الطبقة الخامسة:
 . بالسماع صرحوا

 كما يدلس، وكاف الحفظ، سيء ضعيؼ(: إسرائيؿ أبو) المبلئي خميفة بف إسماعيؿ -37
 .(0)الترمذي أشار

                                                                                                                                                    

 . ٖ٘طبقات المدلسيف و  ،٘ٓٔمعرفة عمـو الحديث ( ٔ)

 .ٖ٘طبقات المدلسيف ( ٕ)

 .ٖ٘طبقات المدلسيف و  ،ٔ٘ٔ المراسيؿ( ٖ)

طبقات و  ،ٚبييف ألسماء المدلسيف التو  ،ٛ٘ٗ/ٔميزاف االعتداؿ و  ،ٙ٘ٔ/ٖ والتعديؿ الجرح( ٗ)
 .ٖٚالمدلسيف 

 . ٖٚطبقات المدلسيف و  ،ٛالتبييف ألسماء المدلسيف ( ٘)

 . ٖٚطبقات المدلسيف ( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 والعجمي حنبؿ بف أحمد وقاؿ بالضعؼ، مشيور: المحاربي سميماف بف تميد -38
 .(2)يدلس كاف: والدارقطني

 .(3)يدلس: حباف ابف وقاؿ الجميور، ضعفو: عمارة بف الحسف -39

 أبو ذكر كما بالتدليس، مشيور ضعيؼ: البقاؿ( سعد أبو) المرزباف بف سعيد -41
 .(4)وغيرىـ زرعة، وأبو والدارقطني، وأحمد، حاتـ،

 .(5)ومدلس ضعيؼ،: جبر بف مجاىد بف الوىاب عبد -41

 .(6)ومدلس بالكذب، متيـ: الطائي عدي بف الييثـ -42

 كاف: العمماء مف كثير وقاؿ ضعيؼ،(: جناب أبو) الكمبي حية أبي بف يحيى -43
 .(7)مدلسا

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    

 . ٜٖالمصدر السابؽ ( ٔ)

 . ٜٖطبقات المدلسيف و  ،ٙالتبييف ألسماء المدلسيف ( ٕ)

 . ٜٖطبقات المدلسيف و  ،ٖٗالضعفاء والمتروكيف ( ٖ)

 .ٓٗطبقات المدلسيف و  ،ٕٓ ،ٜالتبييف ألسماء المدلسيف و  ،ٛ٘ٔ/ٕميزاف االعتداؿ ( ٗ)

 .ٔٗطبقات المدلسيف و  ،ٜٙالضعفاء والمتروكيف ( ٘)

 .ٕٗطبقات المدلسيف و  ،ٕٖٗ/ٗميزاف االعتداؿ ( ٙ)

طبقات و  ،ٜٔوالتبييف ألسماء المدلسيف  ،ٖٔٚ/ٗميزاف االعتداؿ و  ب، ٗ٘التاريخ والعمؿ ( ٚ)
 .ٕٗالمدلسيف 
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 الكوفة مدرسة

 :خاتمة الفصل
( ٖٗ) فييا المدلسيف فإف ذلؾ ومع تدليسا، البمداف أكثر الكوفة كانت فمقد
 أصحاب وىـ عدالتيـ، في التدليس يقدح ال ممف رجبل( ٜٔ) منيـ فقط، شخصا
 .العمماء مف أحد يضعفيـ لـ ولذلؾ والثانية، األولى، الطبقة

 ،رواياتيـ حكـ في العمماء واختمؼ كثيرا، يدلسوا لـ ممف شخصا( ٗٔ) ومنيـ
 .الثالثة الطبقة أصحاب وىـ

 الطبقة أصحاب وىـ التدليس، لغير رواياتيـ ردت أشخاص( ٚ) ومنيـ
 .الخامسة

 ضرورة عمى العمماء اتفؽ بحيث الكوفة، أىؿ مف التدليس مف أكثروا الذيف وأما
 .الرابعة الطبقة أصحاب وىـ فقط، أشخاص( ٖ) فيـ بالسماع، تصريحيـ
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 الكوفة مدرسة

 

 الفصل الثالث

 اإلرسال
 

 :مبحثان وفيو
 .اإلرسال: األول المبحث
 .الكوفة من مونالمرسِ : الثاني المبحث
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 الكوفة مدرسة

 

 اإلرسال: المبحث األول

 تعريفو:
 الش َياِطيفَ  َأْرَسْمَنا َأن ا َترَ  َأَلـْ }: تعالى قولو ومنو اإلطبلؽ،: اإلرساؿ :(0)لغة -أ
 .[ٖٛ: مريـ{ ]اَأز   َتُؤزُُّىـْ  اْلَكاِفِريفَ  َعَمى

 ماديا كاف سواء اإلطبلؽ إذف فاإلرساؿ تقييد، غير مف أطمقتو: الكبلـ وأرسمت
 .معنويا أو

 غير متفرقيف جماعات، أي أرساال القوـ جاء: يقاؿ التفريؽ،: واإلرساؿ
 .مجتمعيف

 

 إرساؿ أف العمـ أىؿ بيف خبلؼ ال: البغدادي الخطيب قاؿ :اصطالحا -ب
 .(2)يمقو لـ أو يعاصره لـ عمف الراوي رواية: ىو الحديث

 أف نفى مف العمماء مف أرَ  ولـ ،بالتابعي يختص ال اإلرساؿ أف ذلؾ ومعنى
 بالتابعي، يختص وال إرساال، يعد ذلؾ أف منيـ كثير ذكر بؿ إرساال، الفعؿ ىذا يكوف
 والسيوطي، والنووي، الصبلح، ابف رجحو ما وىذا واحد، بمعنى والمرسؿ المنقطع وأف
 كما كفايتو في البغدادي الخطيب بو صرح ما وىو. (3)عميو تعميؽ دوف كثير ابف ونقمو
 في حاتـ أبي ابف قبمو ومف مراسيمو، في العبلئي الحافظ بو أخذ ما وىو، سبؽ كما

 أخذ ما وىو ،المرسميف مف أنيـ عمى التابعيف غير مف كثيرا ذكرا فقد أيضا، مراسيمو

                                                           

 .ٕٕٙ المنير والمصباح ،ٕٜٖ/ٕ المغة مقاييس معجـ( ٔ)

 .ٙٗ٘الكفاية ( ٕ)

 . ٕٚٓ/ٔ تدريب الراويو  لمنووي والتقريب ،ٓٛمقدمة ابف الصبلح و  ،ٕٙمعرفة عمـو الحديث ( ٖ)
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 مف كثيرا وصفا حيث ،(2)والتقريب التيذيب في حجر وابف ،(0)الكاشؼ في الذىبي بو
 .التابعيف مف وليسوا باإلرساؿ، الرواة

 صمى النبي عف التابعي رواه ما عمى سؿمر ال يطمؽ ما أكثرإف : قالوا ولكنيـ
 لـ أو يمقو عمف التابعي مف دوف رواه ما نقطاعباال يوصؼ ما وأكثر ،وسمـ عميو ا

 درج ما وىو ،(3)وغيرىـ والسيوطي، الصبلح، وابف الخطيب، ذكره ما وىو يعاصره،
 تعريفات بعدة المرسؿ عرفوا فقد ولذلؾ األنواع، ىذه بيف لمتمييز وذلؾ العمماء، عميو
 :ىي

 أو حقيقة وسمـ عميو ا صمى النبي إلى التابعي رفعو ما: األول التعريف
 :نقوؿ التعريؼ ىذا ولبياف الجميور، عميو ما وىذا. مباشرة عنو يأخذه لـ مام حكما،

 رفعو فإف بمرسؿ، ليس وسمـ عميو ا صمى النبي إلى التابعي غير رفعو ما أف -أ
ف معضبل، يسمى التابعي دوف مف  سمي منو سماعو عدـ وتبيف الصحابي، رفعو وا 

 .صحابي مرسؿ
 يعد رفعو ما أف حيث مف والصغير، الكبير التابعي بيف الجميور عند فرؽ ال -ب

 .مرسبل

 إف موقوفا يعد بؿ مرسبل، يعد ال وسمـ عميو ا صمى النبي غير إلى رفع ما أف -ج
 .التابعي إلى رفع إف ومقطوعا الصحابي، إلى رفع

 ،صريحة بصيغة يكوف قد ،وسمـ عميو ا صمى النبي إلى التابعي رفعو ما أف -د
 قوال قاؿ بأف ،حكما إليو ورفع يكوف وقد ،وسمـ عميو ا صمى النبي قاؿ: قولو مثؿ
 .حكمي رفع فيو واالجتياد، لمرأي فيو مجاؿ ال مما

                                                           

 .ٖٓٚ ،ٖٖٓ ،ٜٙ/ٔ الكاشؼ( ٔ)

 . ٖٖٓ ،ٛٗٔ ،ٙٗ/ٔ تقريب التيذيب( ٕ)

 .   ٜٙٔ/ٔ تدريب الراويو  ،ٓٛمقدمة ابف الصبلح ( ٖ)
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 الكوفة مدرسة

 قبيؿ مف التمييز قبؿ وسمـ عميو ا صمى النبي رأى الذي رواية أف السيوطي ذكر -ه
 شرط ألف ،حقيقة صحابيا ليس ألنو وذلؾ الصحابي، مرسؿ قبيؿ مف ال المرسؿ،
 إدراؾ أىؿ مف ليس وىذا بو، مؤمنا وسمـ عميو ا صمى النبي يمقى أف الصحبة
 .(0)الصحابة عف ال التابعي عف رواياتو أكثر وألف التمييز، سف دوف ألنو اإليماف،

 دوف مباشرة وسمـ عميو ا صمى النبي عف التابعي رواه ما المرسؿ مف يعد ال -و
 .متصبل يعد بؿ واسطة،

قبؿ أف  وسمـ عميو ا صمى الرسوؿ مف سمعو التابعي يكوف أف ذلؾ وصورة
 ال فيذا يمقو، لـ لكف حياتو، في أو وسمـ عميو ا صمى وفاتو بعد أسمـ ثـ ،يسمـ

 غير متصؿ حديثو أف في خبلؼ وال ،اصحابي وليس تابعي أنو في العمماء بيف خبلؼ
 .مرسؿ

 ذلؾ ومثاؿ موجودة، صورة ىي بؿ الخياؿ، شطحات مف الصورة ىذه وليست
 صمى النبي لقي فإنو ،وسمـ عميو ا صمى النبي إلى الروـ ممؾ ىرقؿ رسوؿ التنوخي

 .(2)وسمـ عميو ا صمى وفاتو بعد إال يسمـ ولـ منو، وسمع وسمـ عميو ا
 عميو ا صمى النبي عف الصحابة مف رجؿ حدثني: التابعيف مف رجؿ قاؿ إذا -ز

 السماع في صريحة الصيغة كانت إذا مرسؿ غير متصؿ فالحديث يسمو، ولـ ،وسمـ
 فييا ليس أخرى صيغة ةبأي أو الصحابة، أحد عف: قاؿ إف أما ،الصحابة أحد مف

 .(3)متصؿ ال مرسؿ فيو بالسماع، تصريح

 

                                                           

 .ٜٙٔ/ٔ تدريب الراوي( ٔ)

 .ٜٙٔ/ٔ تدريب الراوي( ٕ)

 .ٜٚٔ/ٔ تدريب الراوي( ٖ)
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 حقيقة وسمـ عميو ا صمى النبي إلى الكبير التابعي أضافو ما: الثاني التعريف
 .(0)مباشرة عنو هيأخذ لـ مما حكما أو

 يشترط أنو وىي فقط، واحدة ناحية في إال سابقو عف يختمؼ ال التعريؼ وىذا
 رواياتو وأكثرُ  وجالسيـ، الصحابة، مف كثيرا لقي أنو بمعنى كبيرا، التابعي يكوف أف

 .عنيـ
 النبي إلى الصغير التابعي أضافة ما التعريؼ ىذا حسب المرسؿ في يدخؿ وال

 عف غالبا يروي إنما الصغير التابعي أف ذلؾ في والسبب ،وسمـ عميو ا صمى
 ثقة غير عف الرواية فاحتماؿ عدوال، جميعا ليسوا والتابعوف الصحابة، عف ال التابعيف
 .(2)معضبل بؿ منقطعا، فعدوه ولذلؾ وقوي، موجود احتماؿ

 باتفاؽ المرسؿ مف وىو األوؿ، التعريؼ في داخؿ التعريؼ فيذا حاؿ كؿ وعمى
 .(3)أيضا مرسبل يعد الصغير التابعي رواه ما أف عمى الجميور ولكف العمماء،
 

 .الصحابي منو سقط ما ىو :الثالث التعريف
 :قاؿ حيث منظومتو في البيقوني فتوح بف محمد بف عمر قالو ما وىو

 .........................  سقط الصحابي منو ومرسؿ
 في يكوف قد بأنو عمما صحابي، الساقط بأف يجـز ألنو دقيؽ، غير تعريؼ وىو

 ىو الساقط أف عرفنا ولو أكثر، أو تابعي الصحابي مع سقط قد األحياف مف كثير
 .عدوؿ كميـ الصحابة ألف االختبلؼ، ىذا كؿ ؾىنا كاف لما فقط، الصحابي
 

                                                           

 .ٜ٘ٔ/ٔ، والتقريب لمنووي وتدريب الراوي ٓٚمقدمة ابف الصبلح (ٔ)

 التقريب لمنووي وتدريب الراويو  ،ٛٗاختصار عمـو الحديث و  ،ٕٚمقدمة ابف الصبلح ( ٕ)
ٔ/ٜٔٙ . 

 .ٖٚمقدمة ابف الصبلح ( ٖ)
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 ما وىذا منو، موضع أي في أكثر أو راوٍ  سنده مف سقط ما ىو: الرابع التعريف
 .(0)المحدثيف مف والخطيب ف،واألصوليو  الفقياء، عميو

 .والمعمؽ والمعضؿ، المنقطع، يشمؿ فالمرسؿ ىذا وعمى
 المرسؿ يطمؽ أف منيـ ولكؿ ،(2)والعبارة االصطبلح في اختبلؼ ذلؾ وكؿ

 مف واألىـ االصطبلح، في مشاحة وال اصطبلح، فذلؾ المعاني، مف شاء ما عمى
 .العمماء ذكرىا التي المعاني بيذه المرسؿ حكـ ىو ذلؾ

 

 حكم الحديث المرسل:
 ثـ وأدلتيا، اآلراء ىذه وسنذكر المرسؿ، الحديث حكـ في العمماء آراء اختمفت

 .األدلة ىذه نناقش
 

 :بو يحتج ال ضعيف المرسل أن  -1
 ممف بيذا القائميف وأكثر. (3)واألصولييف والفقياء المحدثيف جميور مذىب وىو

 ضعفو عمى متفؽ ىو مما والمعمؽ، والمعضؿ، المنقطع، يشمؿ المرسؿ أف يروف
 .قبولو وعدـ

 ضعفوىا فقد وسمـ عميو ا صمى النبي عف التابعي برواية يختص ما وأما
 كؿ وليس صحابيا، يكوف وقد تابعيا، يكوف قد المحذوؼ أف: ذلؾ عمى ودليميـ أيضا،

                                                           

اختصار و  ،ٜ٘ٔ/ٔ التقريب لمنووي وتدريب الراويو  ،ٔٚمقدمة ابف الصبلح و  ،ٙٗ٘الكفاية ( ٔ)
 .ٛٗعمـو الحديث 

 .ٜٙٔ/ٔ لمنووي التقريب( ٕ)

 ،ٜٛٔ/ٔ التقريب لمنووي وتدريب الراويو  ،٘ٚمقدمة ابف الصبلح و  ،ٓ٘٘، ٚٗ٘الكفاية ( ٖ)
 .ٛٗاختصار عمـو الحديث و 
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 فيكوف ضابط، غير أو عدؿ غير السند مف المحذوؼ يكوف فقد عدوال، التابعيف
 .لذلؾ ضعيفا الحديث

ذا  ولماذا كتبيـ؟ في المراسيؿ المحدثوف كتب لماذا المذىب ىذا أصحاب سئؿ وا 
 :أسبابا لذلؾ إف: قالوا رووىا؟
 .قبوليا يرى مف عند األحكاـ مف تضمنتو ما الستعماؿ -أ
 منو، وأضبط أحفظ ىو مف أرسمو حديثا أسند كمف المسندات، عمؿ لمعرفة -ب
 .مرسبل الحديث ويعد لممرسؿ، الحكـ فيجعؿ

 .والتنبيو المذاكرة سبيؿ عمى ويروييا يكتبيا مف منيـ -ج

 سنده عف سئؿ فإف المتعمـ، عمى وتقريبا اختصارا، يرسميا مف ومنيـ -د
 .(0)ذكره

 

 :بو يحتج صحيح الثقة من المرسل أن  -2

 عنو، المشيور في وأحمد ، عنو، المشيور في مالؾو  ،حنيفة أبي مذىب ىو وىذا
 .(2)وغيرىـ

 عف إال يرسؿ فبل يتحرز، ممف مرسمو يكوف أف ذلؾ في اشترطوا ولكنيـ
 عف حجر ابف ونقمو مردود، فحديثو الثقات، غير عف يرسؿ ممف كاف فإف الثقات،
 .(3)الكوفييف جميور

                                                           

 .ٓٙ٘الكفاية ( ٔ)

التقريب لمنووي و  ،ٛٗاختصار عمـو الحديث و  ،٘ٚمقدمة ابف الصبلح و  ،ٛٗ٘-ٚٗ٘الكفاية ( ٕ)
 .ٜٛٔ/ٔ وتدريب الراوي

 .ٜٛٔ/ٔ تدريب الراويو  ،ٚٔ الفكر نخبة وشرح ،ٜٗ٘-ٛٗ٘الكفاية ( ٖ)
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 التابعي تابع مرسؿ فقبموا غيرىـ، مف أكثر المرسؿ قبوؿ في الحنفية وتساىؿ
 ليا شيد األولى الثبلثة القروف ألف الثقات، غير عف يرسؿ وال ثقة، يكوف أف بشرط
 .(0)بعدىـ فيمف فشا الكذب وألف بالخيرية، وسمـ عميو ا صمى النبي

 يأت ولـ المرسؿ، قبوؿ عمى أجمعوا قد التابعيف إف: الرأي ىذا أصحاب وقاؿ
 .(2)المائتيف رأس إلى بعدىـ األئمة مف أحد عف وال إنكاره، عنيـ

 .التابعي وتابع التابعي مرسؿ قبوؿ عمى اإلجماع انعقاد يروف أنيـ يعني وىذا
 

 :المسند من أقوى المرسل أن  -3

 المرسؿ ألف لؾ، تكفؿ فقد أرسؿ ومف أحالؾ، فقد أسند مف: قيؿ بما واستدلوا
 البحث مشقة القارىء أو السامع عمى ليوفر فأرسؿ واتصالو، السند صحة مف متأكد
 صحيحا، يكوف وقد لتفحصو، السند عمى أحالؾ فقد أسند مف وأما ورجالو، السند في
 . ذلؾ غير يكوف وقد

 وأف بصحتو، العمـ وحصؿ واشتير، وباف ظير ما إال يرسموف ال إنيـ: وقالوا
 .(3)الواحد مسند مف أقوى وظيوره انتشاره

: فقاؿ مسعود، ابف عف لي أسند: النخعي إلبراىيـ قمت: األعمش بقوؿ واستدلوا
ذا سمعت، الذي فيو مسعود ابف عف رجؿ عف حدثتكـ إذا  فيو ا عبد قاؿ: قمت وا 
 .(4)ا عبد عف واحد، غير عف

 .عنو مسنده مف أقوى مسعود بف ا عبد عف النخعي مرسؿ كاف فقد ىذا فعمى
 

                                                           

 .السابقة المصادر( ٔ)

 .ٜٛٔ/ٔ وتدريب الراوي ،٘٘٘الكفاية ( ٕ)

 . ٜٛٔ/ٔ تدريب الراويو  ،ٚٔ الفكر نخبة وشرح ،ٜٗ٘-ٛٗ٘الكفاية ( ٖ)

 .ٛٙ الكوثري زاىد الشيخ بتعميؽ الخمسة األئمة وشروط ،ٕ٘ٓ/ٔ تدريب الراوي( ٗ)
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 :بشروط مقبول المرسل  -4

 مف المرسؿ قبوؿ يرى فيو ،(0)رسالتو في ذكره يذال الشافعي مذىب ىو وىذا
 :التالية الشروط أحد ذلؾ إلى ينضـ أف بشرط فقط، التابعيف كبار

 فمو صحيحا، المرسؿ يصبح أف ذلؾ وفائدة آخر، وجو مف مسندا يروى أف -أ
 الجمع تعذر إذا الطرؽ بتعدد عميو رجحناىا واحد طريؽ مف صحيح حديث عارضيما

 .(2)بينيما
 عمى ذلؾ فيدؿ األوؿ، شيوخ عف ومرسمُ  يأخذ لـ آخر، وجو مف مرسبل يروى أف -ب

 .الحديث مخرج تعدد

 .الصحابة بعض قوؿ يوافقو أف -ج

 .العمـ أىؿ أكثر بو قاؿ قد يكوف أف -د

 .ثقة سمى عنو أرسؿ مف سمى إذا ؿالمرسِ  يكوف أف -ه

 ىذه فيو توفرت الذي المرسؿ مف أقوى المتصؿ أف يرى فالشافعي ذلؾ ومع
 .(3)المرسؿ عمى المتصؿ قدـ ،تعارضا فإف الشروط،

 .(4)قبميا أحدا أعمـ ال: الشافعي قاؿ فقد التابعيف، صغار مراسيؿ أما
 
 
 

                                                           

 .ٜٗاختصار عمـو الحديث و  ،ٜٛٔ/ٔ وتدريب الراوي والتقريب لمنووي ،ٜٛٔ الرسالة( ٔ)

 .ٖٚمقدمة ابف الصبلح ( ٕ)

 .ٕٕٓ/ٔ تدريب الراوي( ٖ)

 .ٜٗاختصار عمـو الحديث ( ٗ)
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 الكوفة مدرسة

 مناقشة األقوال في حكم المرسل:
 الرأي أف لوجدنا المرسؿ الحديث حكـ في العمماء آراء نتفحص أف حاولنا لو

 لممرسؿ رده في يعتمد ولكنو األراء، أحوط ىو ،ضعيؼ المرسؿ أف يرى الذي األول
 .ضعيفا السند مف الساقط يكوف أف احتماؿ عمى

 مف الساقط أف ىو الراجح االحتماؿ أف لوجدنا ،الكبلـ ىذا في النظر أمعنا ولو
ما فقط، صحابيا يكوف أف إما ألنو وذلؾ ثقة، السند  فإف وتابعيا، صحابيا يكوف أف وا 
ف عدوؿ، كميـ فالصحابة فقط، صحابيا كاف  التابعيف في فالغالب تابعي، معو كاف وا 
 .ثقة السند مف الساقط يكوف أف فالغالب ولذلؾ ا،أيض ثقات أنيـ

 األحاديث في المطموب وليس مقبوؿ، المرسؿ أف تقتضي الظف فغمبة وىكذا
 عمى المتفؽ لمحديث إال ذلؾ فميس ،وسمـ عميو ا صمى النبي عف بثبوتيا الجـز
 .الشريعة وضاعت األحاديث لضاعت ذلؾ عمى اقتصرنا ولو تواتره،

 صادر أنو الظف عمى يغمب المتواتر غير الصحيح الحديث أف المعموـ ومف
 في منيا أقؿ الحسف الحديث في الظف غمبة وأف ،وسمـ عميو ا صمى النبي عف

 .مقبوؿ حديث فيو ذلؾ ومع الصحيح، الحديث
 أضافو الذي المرسؿ الحديث في موجودة وىي الظف، بغمبة نكتفي فنحف إذف
ف ،وسمـ عميو ا صمى النبي إلى التابعي  أف فيمكف ضعيفة، فيو الظف غمبة كانت وا 
 .اإلطبلؽ عمى ونرده المرسؿ، نمغي أف ال الشروط بعض باشتراط ندعيما

 المرسؿ يكوف أف اشتراط عمى يعتمد ألنو التساىؿ بعض ففيو الثاني الرأي وأما
 مف بد وال ،(0)المحققيف نظر في كاؼ غير وىذا ثقة، سمى عنو أرسؿ مف سمى إذا

ف ألنو وذلؾ أيضا، منو يقبؿ فبل الثقة، حدثني: قاؿ ولو حتى تسميتو،  ثقة كاف وا 

                                                           

 .ٖٓٔ/ٔ تدريب الراوي( ٔ)
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 بيا، عمـ عمى يكوف أو ىو، يعمميا ال جارحة صفة فيو لعممنا سماه لو فربما عنده،
 .العمماء فيو اختمؼ مما ألنيا ،جارحة غيره ويراىا جارحة، غير يراىا ولكنو

ـ   َقْرِنى، الن اسِ  َخْيرُ : »بحديث احتجاجيـ وأما ، ال ِذيفَ  ُث ـْ ـ   َيُموَنُي ، ال ِذيفَ  ُث ـْ  َيُموَنُي
ـ    .(0)«الكذب يفشو ُث

ف فيو  منيـ، واحد لكؿ يثبتيا ال فإنو األزماف، تمؾ في العدالة غمبة عمى دؿ وا 
 فبل ،وسمـ عميو ا صمى النبي عمى الكذب عميو ثبت مف منيـ كاف أنو المعموـ فمف

 .المجاؿ ىذا في الحديث بيذا لبلحتجاج يصمح
 أجمعوا وأنيـ بالمرسؿ، العمؿ أحدىـ ينكر لـ وغيرىـ التابعيف إف: قوليـ وأما

 .مسمـ غير فيذا قبولو، عمى
 ا صمى ا رسوؿ قاؿ قوؿ عف لنييتو الحسف لقيت لو: يقوؿ الشعبي فيذا

 قاؿ: يقوؿ سمعو عندما فروة أبي بف ا عبد بف إلسحاؽ يقوؿ والزىري. وسمـ عميو
 بأحاديث تحدث ا قاتمؾ لؾ ما: السند ذكر غير مف وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ
 .(2)أزمة ليا ليس

 إال ذلؾ وما األسانيد، ذكر عمى والثاني األوؿ القرف عمماء مف كثير شدد وقد
 .(3)لممرسؿ قبوليـ لعدـ

 يضعفو رأي فيو المسند، مف أقوى المرسؿ أف يرى الذي الثالث الرأي وأما
 .الضعفاء عف يرسموف كانوا المرسميف مف كثيرا أف الثابت مف ألف الواقع،

                                                           

 .ٖ/ٚ الباري فتح بشرح البخاري صحيح( ٔ)

 .٘٘٘الكفاية ( ٕ)

 .الرسالة ىذه مف والضعيفة الصحيحة األسانيد فصؿ مقدمة ذلؾ في انظر( ٖ)
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 عبد عف النخعي مراسيؿ حؽ في صح إف فيو النخعي، بقوؿ استدالليـ وأما
 ىذا إليو سبنُ  مف أجد ولـ غيره، حؽ في يصح فبل خاصة، بصورة مسعود بف ا

 .الصواب عف بعيد رأي وىو القوؿ،
 الثاني، الرأي وتساىؿ األوؿ الرأي تشدد بيف وسط رأي فيو ،الرابع الرأي وأما

 أف الحالة ىذه في الغالب ألف التابعيف، كبار مف ؿالمرسِ  يكوف أف أوال يشترط فيو
 .صحتو الظف عمى فيغمب قميبل، إال تابعي عف يروي وال صحابي، عف يروي

 التابعي ىذا يكوف أف ويحتمؿ تابعي، عف الكبير التابعي يروي فقد ذلؾ ومع
 توفر مف بد وال شروطا، الشافعي وضع الضعيؼ، االحتماؿ ىذا أجؿ ومف ثقة، غير
 صحة احتماؿ مف كثيرا يزيد شؾ ببل وىذا الحديث، يقبؿ حتى األقؿ عمى أحدىا

 .الحديث صحة عدـ احتماؿ جدا كبيرة درجة إلى ويقمؿ الحديث،
 مف ألف الثاني، الرأي يشمؿ وأنو خاصة ،الراجح الرأي ىو ىذا أف ويبدو

 الشرط نفس وىو ثقة، سمى عنو أرسؿ مف سمى إذا المرسؿ الراوي يكوف أف شروطو
 .الثاني الرأي أصحاب اشترطو الذي

 .أعمـ وا الراجح، ىو فيذا
 

 مرسل الصحابي:
 .منو يسمعو ولـ وسمـ عميو ا صمى النبي عف الصحابي يرويو ما ىو

 ألنو أو والدتو، قبؿ كاف ذلؾ أف ثبوت عمى مبني منو يسمعو لـ بأنو والحكـ
 وما ذلؾ، شيود عف غيابو أو إسبلمو، لتأخر أو لمتحمؿ، أىبل ليس صغيرا وقتيا كاف
 .(0)ذلؾ شابو

                                                           

 .ٜٗاختصار عمـو الحديث و  ،ٕٚٓ/ٔ تدريب الراويو  ،٘ٚمقدمة ابف الصبلح و  ،ٚٗ٘الكفاية ( ٔ)
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 :وسموه خاصا، قسما جعموه ولذلؾ المرسؿ، مف ليس الحقيقة في النوع وىذا
 .الصحابي مرسؿ

 صحابي عف يرويو إنما غالبا ألنو ،الجميور عند بصحتو محكوـ أنو وحكمو
 ا صمى ا رسوؿ حديث سمع كمنا ليس: » عازب بف البراء قاؿ فقد ،(0)آخر
 فيحدث، يومئذ يكذبوف يكونوا لـ الناس ولكف، وأشغاؿ ضيعة لنا كانت، وسمـ عميو

 صمى ا رسوؿ عف نحدثكـ ما كؿ ليس: » مالؾ ابف أنس وقاؿ«. الغائب الشاىد
 بعضيـ يكذب ال قوـ ونحف، أصحابنا حدثنا ولكف، منو سمعناه وسمـ عميو ا

 .(3)يحصى ما ذلؾ مف الصحيحيف وفي. (2)«بعضا
 إنو: قاؿ فقد األصولييف، مف سفرايينياإل إسحاؽ أبا إال ذلؾ في يخالؼ ولـ

 .(4)المراسيؿ مف كغيره نوا  و  بحجة، ليس
 ذلؾ وقع وقد صحابي، عف تابعي عف رواه يكوف قد أنو ،إليو ذىب فيما ودليمو

 .الحديث صحة في تؤثر التابعي وجيالة فعبل،
 ذكر وقد جدا، نادرة تابعي عف الصحابي رواية بأف ذلؾ عمى العمماء وأجاب

 فقط، حديثا( ٛٔ) فبمغت التابعيف، عف الصحابة رواية مف وجده ما التقييد في العراقي
 .لو حكـ ال والنادر

 بؿ المرفوعة، األحاديث التابعيف عف الغالب في يروي ال الصحابي إف: وقالوا
 الصحابة بعض حديث في كما والموقوفات، والحكايات، اإلسرائيميات عنو يروي قد
 .(5)األحبار كعب عف

                                                           

 .ٜٗاختصار عمـو الحديث و  ،ٕٚٓ/ٔ تدريب الراويو  ،٘ٚمقدمة ابف الصبلح و  ،ٚٗ٘الكفاية ( ٔ)

 .ٛٗ٘الكفاية ( ٕ)

 .ٕٚٓ/ٔ تدريب الراوي( ٖ)

 .ٕٚٓ/ٔ ، والتقريب لمنووي وتدريب الراويٓٛ، والتقييد واإليضاح ٚٗ٘الكفاية ( ٗ)

 .ٕٚٓ/ٔ تدريب الراوي( ٘)
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 :(ٔ)المرسل الخفي
 منو. سماعو توىـ بصيغة يمقو، ولـ عاصره عمف الراوي رواه ما :وىو
 .التدليس مف بعضيـ وعده الجميور، تعريؼ ىو وىذا
 سماعو توىـ بصيغة منو، يسمع ولـ لقيو عمف الراوي رواه ما: بعضيـ وقاؿ

 .ذكره سبؽ كما يسا،لتد يعد ذلؾ أف الجميور عميو والذي منو.
 التي وبالطبقة منيما، لكؿ والوفاة الوالدة بتاريخ المعاصرة عدـ معرفة ويمكف

 والوفاة الوالدة سنوات تكف لـ إف وذلؾ عنو، روت التي وبالطبقة منيما، كؿ عنيا روى
 ينص أو بذلؾ، أحدىما يصرح بأف بينيما المقاء عدـ معرفة يمكف أنو كما ،معروفة
 .الحديث أىؿ بعض عميو

 رواية مف كاف إف وذلؾ المرسؿ، حكـ في ذكر ما فيو الخفي المرسؿ حكـ وأما
 .وسمـ عميو ا صمى النبي عف التابعي

 فيكوف المعضؿ، أو المنقطع قبيؿ مف فيو التابعي، غير الراوي كاف إذا وأما
 .ضعيفا

 

 آراء العمماء في مرسالت الكوفيين:
 مراسيؿ وأصح ،(2)النخعي إبراىيـ عف الكوفة أىؿ مف المراسيؿ تروى ما أكثر
 النخعي إبراىيـ مرسبلت: »حنبؿ بف أحمد قاؿ فقد النخعي، إبراىيـ مراسيؿ الكوفييف

 وعطاء، البصري الحسف مرسبلت مف أضعؼ شيء المرسبلت في وليس، بيا بأس ال

                                                           

 . ٕ٘ٓ/ٕ ب لمنووي وتدريب الراويالتقريو  ،ٜٕٓمقدمة ابف الصبلح ( ٔ)

 .ٖٕٓ/ٔ تدريب الراويو  ،ٕ٘معرفة عمـو الحديث ( ٕ)



 

 
 

-561- 
 

 الكوفة مدرسة

 إبراىيـ: »القطاف سعيد بف يحيى وقاؿ«. أحد كؿ عف يأخذاف فإنيما، رباح أبي بف
 .(0)«عمي عف مجاىد مف إلي أحب عمي عف

 مف إلي وأعجب الشعبي، مراسيؿ مف إلي أحب إبراىيـ مراسيؿ: معيف ابف وقاؿ
 وقاؿ. المسيب بف وسعيد الرحمف، عبد بف والقاسـ ا، عبد بف سالـ مرسبلت
 عف رجؿ عف حدثتكـ إذا: فقاؿ مسعود، ابف عف لي أسند: إلبراىيـ قمت: األعمش

ذا سمعت، الذي فيو ا عبد  .(2)ا عبد عف واحد غير عف فيو ا عبد قاؿ قمت وا 
 ما إال اإلطبلؽ، عمى المراسيؿ أصح النخعي إبراىيـ مراسيؿ أف   نرى وىكذا

 ذكر آنفا سبؽ وقد. (3)المسيب ابف مراسيؿ أصحيا: قاؿ أنو معيف، ابف عف ذكر
 .المسيب ابف مراسيؿ عمى النخعي مراسيؿ وتفضيؿ عنو، الرواية

 يكاد ال صحيح، الشعبي مرسؿ: العجمي فييا قاؿ فقد الشعبي، مراسيؿ تأتي ثـ
 وأما. جبر بف مجاىد مرسبلت ثـ جبير، بف سعيد مرسبلت ثـ. (4)صحيحا إال يرسؿ

سماعيؿو  عيينة، بف وسفياف الثوري، سفياف مرسبلت  إسحاؽ وأبي خالد، أبي بف ا 
 .(5)ضعيفة فيي واألعمش، السبيعي،

  

                                                           

 .ٓ٘٘-ٜٗ٘الكفاية ( ٔ)

 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٔ تدريب الراوي( ٕ)

 . ٖٕٓ/ٔ تدريب الراوي( ٖ)

 . ٛٙ الخمسة األئمة شروط( ٗ)

 .ٕ٘ٓ/ٔ تدريب الراويو  ،ٓ٘٘الكفاية ( ٘)



 

 
 

-560- 
 

 الكوفة مدرسة

 

 المرسمون من أىل الكوفة: المبحث الثاني
 مف يسمع لـ إنو: معيف وابف حاتـ أبو قاؿ: البجمي ا عبد بف جرير بف إبراىيـ  -1

 .(0)مرسمة عمي عف روايتو: زرعة أبو وقاؿ أبيو،
 وعائشة، وأنس، عباس، وابف عمي، عف يرسؿ: التيمي شريؾ بف يزيد بف إبراىيـ  -2

 .(2)ذر وأبي وحفصة،

 أصحاب مف أحدا يمؽ لـ: المديني بف عمي قاؿ: النخعي قيس بف يزيد بف إبراىيـ  -3
 أبي بفعبد ا و  أرقـ بف وزيد جحيفة أبا رأى أنو والحقيقة ،وسمـ عميو ا صمى النبي
 وأدرؾ منيا، يسمع مـف ،غيرص وىو عائشة عمى ودخؿ منيـ، يسمع لـلكنو و  أوفى
 عمي وعف مرسؿ، عمر عف النخعي إبراىيـ: زرعة أبو وقاؿ. منو يسمع ولـ أنسا

 عمر عف إبراىيـ: الرازي حاتـ أبو وقاؿ. مرسؿ وقاص أبي بف سعد وعف مرسؿ،
 أف وغيره ميدي ابف وأنكر. الجدلي ا عبد أبي مف يسمع لـ: شعبة وقاؿ. مرسؿ
 .(3)عمقمة مف سمع يكوف

 بف ا عبد مف السماع لو يصح لـ قاؿ أبو حاتـ: (:بكير أبو) خميفة بف األخنس  -4
 .(4)مسعود

 بف حبيب مف يسمع لـ: حاتـ أبو قاؿ: السبيعي إسحاؽ أبي بف يونس بف إسرائيؿ  -5
 .(5)مصرؼ بف طمحة مف وال زبيد، مف وال كييؿ، بف سممة مف وال ثابت، أبي

                                                           

 . ٕٔٔ/ٔتيذيب التيذيب و  ،ٛٚ/ٔ الكاشؼو  ،٘ٔ المراسيؿ( ٔ)

 .ٙٚٔ/ٔتيذيب التيذيب و  ،ٗٚ/ٔميزاف االعتداؿ و  ،ٕٖ داود أبي مراسيؿ( ٕ)

 . ٚٚٔ/ٔتيذيب التيذيب و  ،ٗٚ/ٔميزاف االعتداؿ و  ،ٖٔ مراسيؿال( ٖ)

 .ٜٗٔ/ٔتيذيب التيذيب و  ،ٛٔ مراسيؿال( ٗ)

 . ٚٔ مراسيؿال( ٘)
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 يسمع ولـ رؤية أنسا رأى إسماعيؿ: المديني بف عمي قاؿ: خالد أبي بف إسماعيؿ  -6
: معيف بف يحيى قاؿو . التيمي إبراىيـ مف يسمع ولـ شيئا، وائؿ أبي عف يرو ولـ منو،

 .(0)التيمي إبراىيـ وال أنسا، يسمع لـ: التيذيب وفي. ظبياف أبي مف يسمع لـ إسماعيؿ

 .(2)يره ولـ أنس عف روى: حباف ابف قاؿ: الغنوي المياجر بف بشير  -7

 لـ مرسؿ واألسود عمقمة عف بياف: حاتـ أبو قاؿ: األحمسي بشر بف بياف  -8
 .(3)يدركيما

 .(4)تابعي وىو وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ عف روى: النيدي كميب بف جري  -9

 عميو ا صمى النبي إلى كبلما أسند تابعي أنو حاتـ أبو ذكر: ىبيرة بف جعدة -11
 .(5)صحابي أنو والصحيح ،وسمـ

: زياد بف لجميؿ قمت: عياش بف بكر أبو قاؿ: الطائي - زيد أو - زياد بف جميؿ -11
 إذا: أبي قاؿ إنما عمر، ابف سمعت ما أنا: قاؿ عمر؟ ابف أحاديث األحاديث ىذه

 .(6)فكتبتيا المدينة فقدمت عمر ابف أحاديث فاكتب المدينة، قدمت

 وقد صحبتو، في مختمؼ وىو ،وسمـ عميو ا صمى النبي عف رواية لو: جوداف -12
 .(7)التابعيف في حاتـ أبو عده

 .(8)مرسؿ طالب أبي بف عمي عف الحارث: زرعة أبو قاؿ: شبيؿ بف الحارث -13

                                                           

 . ٜٕٔ/ٔتيذيب التيذيب و  ،٘ٔ مراسيؿال( ٔ)

 .التدليس مف ال اإلرساؿ مف وىذا ،ٙالتبييف ألسماء المدلسيف ( ٕ)

 .ٜٔ مراسيؿال( ٖ)

 .ٖٕالمصدر السابؽ ( ٗ)

 .ٕٛ/ٕتيذيب التيذيب و  ،ٕٕ مراسيؿال( ٘)

 .ٗٔٔ/ٕتيذيب التيذيب و  ،ٕٕ مراسيؿال( ٙ)

 .ٕٕٔ/ٕتيذيب التيذيب و  ،ٕٕ مراسيؿال( ٚ)

 . ٗٗٔ/ٕتيذيب التيذيب و  ،ٖٚ مراسيؿال( ٛ)
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 أبي بف حبيب يسمع لـ: وأحمد بف حنبؿ معيف بف يحيى قاؿ: ثابت أبي بف حبيب -14
 بف عمي وقاؿ. سممة أـ مف وال عمر مف يسمع لـ: زرعة أبو وقاؿ. عروة مف ثابت

 منو يسمع لـ ذلؾ معنى ولعؿ. واحدا حديثا إال ضمرة بف عاصـ عف يرو لـ: المديني
 .(0)مرسؿ والباقي حديثا، إال

 الزىري؟ مف سمعتىؿ : الحجاج لي قاؿ: بشير بف ىشيـ قاؿ: أرطأة بف حجاج -15
 إال الشعبي مف أسمع لـ: حجاج وقاؿ. شيئا منو أسمع لـ لكني: قاؿ. نعـ: قمت
 .(2)رجبل عشر سبعة عد حتى وفبلف فبلف مف أسمع ولـ واحدا، حديثا

 ا صمى النبي مف يسمع ولـ الجاىمية أدرؾ: حاتـ أبو قاؿ: العنبس بف حجر -16
 .(3)شيئا وسمـ عميو

 .(4)مالؾ بف أنس يمؽ لـ: النخعي الحكـ بف الحسف -17

 لو ليست: فقاؿ التابعيف، في حاتـ أبو عده: طالب أبي بف عمي بف الحسيف -18
 حفظ أنو والراجح ،وسمـ عميو ا صمى النبي وفاة عند صغيرا كاف ألنو وذلؾ صحبة،

 .(5)مرسؿ ال متصؿ، وحديثو صحابي، فيو وسمـ عميو ا صمى النبي عف

 ابف أدرؾ: حاتـ أبو قاؿ: الجنبي( ظبياف أبو) عمرو بف جندب بف حصيف -19
. وأنكر شعبة عمي مف سماع لو يثبت وال سمماف، مف وال منو، سمع أظنو وال مسعود،

: لـ يمؽ معاذا  .(6)أف يكوف سمع مف سمماف، وقاؿ ابف حـز

                                                           

 .ٜٚٔ/ٕتيذيب التيذيب و  ،ٕٗالمراسيؿ( ٔ)

 .ٖٙالمراسيؿ و  ،ٛ٘ٗ/ٔميزاف االعتداؿ و  ،ٕٕٙ/ٔ المجروحيفو  ،ٛٗ داود أبي مراسيؿ( ٕ)

 .٘٘ٔ/ٔ، وتقريب التيذيب ٓٔ مخضـر إنو يقاؿ بمف المعمـ الطالب وتذكرة ،ٕٙالمراسيؿ ( ٖ)

 .ٕٔٚ/ٕتيذيب التيذيب و  ،ٖٙالمراسيؿ ( ٗ)

 .ٚٚٔ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٕٖٕ/ٔ الكاشؼو  ،ٖٕالمراسيؿ ( ٘)

 .ٖٓٛ/ٕتيذيب التيذيب و  ،ٖٛالمراسيؿ ( ٙ)
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 الكوفة مدرسة

 لـ: حنبؿ بف أحمد وقاؿ أرقـ، بف زيد مف يسمع لـ إنو: قيؿ: عتيبة بف الحكـ -21
 شيئا، ضمرة بف عاصـ عف روىأنو  أعمـ ال: حاتـ أبو وقاؿ. شيئا عمقمة مف يسمع
 .(0)السمماني عبيدة يمؽ ولـ

 أبو وقاؿ مسعود، بف ا عبد مف يسمع لـ: أحمد قاؿ: الرحمف عبد بف خيثمة -21
 .(2)عائشة مف سماعو في ينظر: القطاف ابف وقاؿ مرسؿ، عمر عف خيثمة: زرعة

 بف الرحمف عبد مف يسمع لـ ذر :حنبؿ بف أحمد قاؿ: زرارة بف ا عبد بف ذر -22
 .(3)ىأبز  بف الرحمف عبد بف سعيد مف سمعولكف  ،أبزى

 عمر وعف مرسؿ، بكر أبي عف ذكواف: زرعة أبو قاؿ: صالح أبو السماف ذكواف -23
 .(4)ذر أبا يمؽ ولـ مرسؿ،

 مف سماعو عف معيف بف يحيى وسئؿ مرسبل، ذر أبي عف روى: حراش بف ربعي -24
 .(5)أدري ال: فقاؿ اليسر، أبي

نما حياف، بف واصؿ يدرؾ لـ زىير: حاتـ أبو قاؿ: بف حديج معاوية بف زىير -25  وا 
 .(6)حياف بف صالح عف ىو

 .(7)شيئا وقاص أبي بف سعد مف يسمع لـ زياد: زرعة أبو قاؿ: عبلقة بف زياد -26

 األشعري موسى أبي عمى يدخؿ لـ: حاتـ أبو قاؿ: الجزري مريـ أبي بف زياد -27
 .(0)قط

                                                           

 . ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٕتيذيب التيذيب و  ،ٖٙالمراسيؿ و  ،ٕ٘ داود أبي مراسيؿ( ٔ)

 . ٜٚٔ/ٖتيذيب التيذيب و  ،ٓٗالمراسيؿ ( ٕ)

 .ٕٛٔ/ٖتيذيب التيذيب و  ،ٕٗالمراسيؿ ( ٖ)

 .ٜٕٔ/ٖتيذيب التيذيب و  ،ٕٗالمراسيؿ ( ٗ)

 .ٖٕٚ/ٖتيذيب التيذيب و  ،ٖٗالمراسيؿ ( ٘)

 .ٖٗالمراسيؿ ( ٙ)

 .ٖٗالمصدر السابؽ ( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 .(2)مرسؿ وحديثو صحبة، لو ليست: حاتـ أبو قاؿ: مالؾ بف السائب -28

 شيئا، ثوباف مف يسمع لـ سالـ :حاتـ وأبو أحمد قاؿ: طفانيغال الجعد أبي بف سالـ -29
 ،وعمي وعثماف، عمر، عف سالـ: زرعة أبو وقاؿ. طمحة أبي بف معداف بينيما
 أبو وقاؿ. عائشة يمؽ ولـ مسعود، ابف يمؽ لـ سالـ: المديني بف عمي وقاؿ. (3)مرسؿ
 .(4)الدرداء أبا يدرؾ ولـ عنبسة، بف عمرو يدرؾ ولـ أمامة، أبا أدرؾ سالـ: حاتـ

 .(5)وسمـ عميو ا صمى النبي عف يروي تابعي: الثمالي عياض بف سعد -31

 عمر ابف مف يسمع لـ: حاتـ أبو قاؿ: األشعري موسى أبي بف بردة أبي بف سعيد -31
 .ٙشيئا موسى أبي جده مف يسمع لـو  عمر، ابف عف أبيو عف يحدث إنما شيئا،

: زرعة أبو وقاؿ عائشة، مف يسمع لـ سعيد: حاتـ وأبو أحمد قاؿ: جبير بف سعيد -32
 عدي مف وال معقؿ، بف ا عبد مف يسمع لـ: داود أبو وقاؿ. مرسؿ عمي عف سعيد
 .(7)مرسمة موسى أبي عف روايتو إف: وقيؿ حاتـ، بف

 يرسؿ: وقيؿ عثماف، عف يرسؿ: زرعة أبو قاؿ: أبزى بف الرحمف عبد بف سعيد -33
 .(8)كييؿ بف سممة عف

: وشعبة حاتـ وأبو زرعة أبو قاؿ(: البختري أبو( )عمراف ابف أو) فيروز بف سعيد -34
 زيد وال الخدري، سعيد أبا وال ذر، أبا يدرؾ لـ: حاتـ أبو وقاؿ. يره ولـ عميا يدرؾ لـ

                                                                                                                                                    

 .ٖٓٛ/ٖتيذيب التيذيب و  ،ٗٗالمراسيؿ ( ٔ)

 .ٕٓٚ/ٔتقريب التيذيب و  ،ٗٗالمراسيؿ ( ٕ)

 . ٖٕٛ/ٔتقريب التيذيب و  ،ٚٗالمراسيؿ( ٖ)

 .ٕٖٗ/ٖتيذيب التيذيب و  ،٘٘المراسيؿ ( ٗ)

 . ٜٕٛ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٜٗالمراسيؿ ( ٘)

 .ٛ/ٗتيذيب التيذيب و  ،ٕ٘المراسيؿ ( ٙ)

 . ٗٔ/ٗتيذيب التيذيب و  ،ٔ٘المراسيؿ و  ،ٚ داود أبي مراسيؿ( ٚ)

 .ٗ٘/ٗتيذيب التيذيب و  ،ٔ٘المراسيؿ ( ٛ)
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 وعمر عائشة عف روايتو إف: وقيؿ. سمماف يمؽ ولـ خديج، بف رافع وال ثابت، بف
 .(0)مرسمة

 وقاؿ. منو أسمع ولـ عمي، بف آدـ رأيت: سفياف قاؿ: أحمد قاؿ: عيينة بف سفياف -35
 بف ا عبد عف يروي إنما أنس، بف بكر أبي بف ا عبيد يمؽ لـ سفياف: زرعة أبو
 .(2)حـز بف بكر أبي

 بف أنس مف األعمش يسمع لـ: المديني بف عمي قاؿ: األعمش ميراف بف سميماف -36
. الرقاشي يزيد طريؽ مف ىي فإنما عنو روايتو وأما المقاـ، خمؼ يصمي رآه إنما مالؾ،
 مف يسمع لـ: حاتـ أبو وقاؿ. شيئا عكرمة مف األعمش يسمع لـ: زرعة أبو وقاؿ
 مف وال عمر، بف ا عبد بف سالـ مف وال سيريف، بف محمد مف وال عطية، بف شمر

 ا عبد بف مطرؼ يمؽ ولـ ،(ىانىء أـ مولى) صالح أبي مف وال سعد، بف مصعب
 .(3)الشخير بف

 .(4)شيئا مسروؽ مف يسمع لـ: زرعة أبو قاؿ: الذىمي حرب بف سماؾ -37

 فروايتو تابعي، وىو وسمـ عميو ا صمى النبي عف روى: العبسي حنبؿ بف شريؾ -38
 أنو والصحيح صحابيا، يعده أي المسند، في يدخؿ روايتو مف الناس ومف مرسمة،
 .(5)بصحابي ليس

 الصديؽ بكر أبي عف وائؿ أبو: زرعة أبو قاؿ: األسدي( وائؿ أبو) سممة بف شقيؽ -39
 في راويا مسروؽ بينيما أدخؿ فقد عائشة، مف يسمع لـ شقيؽ: أحمد وقاؿ. مرسؿ

                                                           

 .ٕٚ/ٗتيذيب التيذيب و  ،ٔ٘المراسيؿ ( ٔ)

 .ٛ٘المراسيؿ ( ٕ)

 . ٕٕٕ/ٗتيذيب التيذيب و  ،ٔٔٔمعرفة عمـو الحديث و  ،ٙ٘المراسيؿ و  ب، ٔ٘التاريخ والعمؿ ( ٖ)

ٗ/ٕٕٕ . 

 . ٖٕٗ/ٗتيذيب التيذيب و  ،ٛ٘المراسيؿ ( ٗ)

 .  ٖٓ٘/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٜ٘المراسيؿ ( ٘)
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 الكوفة مدرسة

 أبي عف روى ثابت أبي بف حبيب أف غير عميا، أدرؾ: حاتـ أبو وقاؿ. مرة مف أكثر
 أف عمى يدؿ ال قبمو أحمد وكبلـ حاتـ أبي وكبلـ. عمي عف اليياج أبي عف وائؿ
 بعض في بينيما راوٍ  إدخاؿ يكوف فقد مرسمة، عائشة وعف عمي عف شقيؽ رواية

 مباشرة منيما سمع يكوف قد أنو بمعنى األسانيد، متصؿ في المزيد قبيؿ مف الروايات
 الدرداء، أبا أدرؾ شقيؽ: حاتـ أبو وقاؿ. ذلؾ قبؿ عنيما شخص مف سمعو قد كاف ما
 . (0)منو شيء سماع لو يحكى وال

نما شيئا، عباس ابف مف يسمع لـ إنو: العمماء مف كثير قاؿ: مزاحـ بف الضحاؾ -41  وا 
 يدرؾ ولـ عمر، ابف يمؽ لـ وكذلؾ. عباس ابف عف جبير بف سعيد مف التفسير سمع
 لو يثبت لـ إنو: قيؿ بؿ مرسمة، عمي عف وروايتو الخدري، سعيد أبا وال ىريرة، أبا

 .(2)الصحابة مف أحد مف سماع

 ولـ أنسا، أدرؾ طمحة: حاتـ وأبو معيف بف يحيى قاؿ: اليامي مصرؼ بف طمحة -41
 .(3)أنس عف سعيد بف يحيى وعف أنس، عف خيثمة عف يروي منو، يسمع

 جابر عف وىو مرسؿ، عمر عف طمحة: زرعة أبو قاؿ: سفياف أبو نافع بف طمحة -42
 اليشكري، سميماف صحيفة ىي إنما جابر عف طمحة حديث: وغيره شعبة وقاؿ. أصح
 لـ: حاتـ أبو وقاؿ. منو سمعيا أحاديث أربعة إال جابر، عف ورواىا منيا، أحاديثو أخذ

 .(4)يحتمؿ فإنو أنس وأما شيئا، أيوب أبي مف يسمع

. مرسؿ عمر عف الشعبي: زرعة وأبا حاتـ أبو قاؿ: الشعبي شراحيؿ بف عامر -43
 وأبو معيف بف يحيى وقاؿ. مسعود بف ا عبد مف الشعبي يسمع لـ: حاتـ أبو وقاؿ
 يسمع لـ: حاتـ أبو وقاؿ. مسروؽ عف ىو إنما مرسؿ، عائشة عف الشعبي: حاتـ

                                                           

 .ٖٖٙ/ٗتيذيب التيذيب و  ،ٜ٘المراسيؿ ( ٔ)

 .  ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٗتيذيب التيذيب و  ،ٖٙالمراسيؿ و  ،ٓٔ داود أبي مراسيؿ( ٕ)

 .ٕٙ/٘تيذيب التيذيب و  ،ٙٙالمراسيؿ ( ٖ)

 . ٕٚ/٘تيذيب التيذيب و  ،٘ٙالمراسيؿ ( ٗ)
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 سمع أدري وال العباس، بف الفضؿ يدرؾ ولـ زيد، بف أسامة وال عمر، ابف مف الشعبي
 مف يسمع لـ: الحاكـ وقاؿ. مرسؿ معاذ عف الشعبي: زرعة أبو وقاؿ. ال أـ سمرة مف
 ابف وال عائشة يسمع ولـ منو، يسمع ولـ عميا ورأى أنس، غير الصحابة مف أحد

 .(0)تثاب بف زيد وال معاذ، وال أسامة، وال مسعود،

 أبو: زرعة أبو قاؿ(: األشعري موسى أبي بف بردة أبو) قيس بف ا عبد بف عامر -44
 .(2)مرسؿ جبؿ بف معاذ وعف الجراح بف عبيدة أبي عف بردة

 .(3)الشعبي مف يسمع لـ: حنبؿ بف أحمد قاؿ: ينبايالش العباس بف الجبار عبد -45

 .(4)أبيو مف يسمع لـ: قيؿ: حجر بف وائؿ بف الجبار عبد -46

 .(5)مرسؿ عمر عف: زرعة أبو قاؿ: أبزى بف الرحمف عبد -47

 ولـ صغير وىو عائشة عمى أدخؿ: حاتـ أبو قاؿ: يزيد بف األسود بف الرحمف عبد -48
 .(6)شيئا منيا يسمع

 ىو ال: قاؿ عائشة؟ لقي ىؿ: عنو حاتـ أبو سئؿ: وىب بف سعيد بف الرحمف عبد -49
 .(7)مسعود بف ا عبد أصحاب مف أبوه كوفي،

 ويحيى حاتـ، أبو فأنكرىا عمر، فم سماعو في اختمفوا: ليمى أبي بف الرحمف عبد -51
 الصديؽ بكر أبي عف روايتو: زرعة أبو وقاؿ. منو سمع بؿ: بعضيـ وقاؿ معيف، بف

                                                           

 ،ٔٔٔمعرفة عمـو الحديثو  ،ٔٓٔالمراسيؿ و  أ، ٘ٚالتاريخ والعمؿ و  ،ٓٔ ،٘ داود أبي مراسيؿ( ٔ)
 . ٛٙ/٘تيذيب التيذيب و 

 . ٕٓٔالمراسيؿ ( ٕ)

 .ٛٛالمصدر السابؽ ( ٖ)

 . ٘ٓٔ/ٙتيذيب التيذيب ( ٗ)

 .ٗٛالمراسيؿ ( ٘)

 .٘ٛالمصدر السابؽ ( ٙ)

 .ٙٛٔ/ٙتيذيب التيذيب و  ،ٖٛالمراسيؿ ( ٚ)
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 سمع أدري وال ببلؿ، مف يسمع لـ: حاتـ أبو وقاؿ. عمر خبلفة في ولد ألنو مرسمة،
 .(0)ال أـ المقداد مف

 شبرمة ابف عف يحدث إدريس ابف سمعنا ما: دأحم قاؿ: األودي إدريس بف ا عبد -51
 .(2)بشيء

 وال البصري، الحسف مف سماع لو يثبت ال: حاتـ أبو قاؿ: الرقي بشر بف ا عبد -52
نما األعمش، وال عطاء، مف وال سيريف، ابف مف  عياش بف بكر أبو إلي   كتب: يقوؿ وا 
 بف يحيى مف وال الجعفي، جابر مف وال قتادة، مف وال الزىري، مف وال األعمش، عف
 .(3)مقسـ بف المغيرة مف وال ،سعيد

 .(4)عروة عف يروي إنما عائشة مف يسمع لـ: أحمد قاؿ: البيي ا عبد -53

 ابف مف يسمع لـ: حاتـ وأبو المديني بف عمي قاؿ: المكتب الحارث بف ا عبد -54
 .(5)مسعود

 وال عثماف مف يسمع لـ: شعبة قاؿ(: الرحمف عبد أبو) السممي حبيب بف ا عبد -55
 عف روايتو تثبت ال: حاتـ أبو وقاؿ. عمي مف سمع ولكنو مسعود، بف ا عبد مف
 .(6)عمر مف يسمع لـ:  معيف ابف وقاؿ. عمي

 .(7)صحابي إنو: بعضيـ وقاؿ. تابعي: حاتـ أبو قاؿ: السممي ربيعة بف ا عبد -56

 .(0)شيئا شداد بف ا عبد مف يسمع لـ: حنبؿ بف أحمد قاؿ: شبرمة بف ا عبد -57

                                                           

 .ٕٔٙ/ٙتيذيب التيذيب و  ،ٕٛالمراسيؿ و  ،ٛ داود أبي مراسيؿ( ٔ)

 .  ٗٚالمراسيؿ ( ٕ)

 .  ٘ٚالمصدر السابؽ ( ٖ)

 . ٜٓ/ٙتيذيب التيذيب و  ،٘ٚالمراسيؿ ( ٗ)

 .ٕٚالمراسيؿ ( ٘)

 .ٗٛٔ/٘تيذيب التيذيب و  ،ٓٚالمراسيؿ ( ٙ)

 .ٗٔٗ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٛٙالمراسيؿ ( ٚ)
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 .(2)عميا يدرؾ لـ: شعبة قاؿ أبزى بف الرحمف عبد بف ا عبد -58

،: الجيني عكيـ بف ا عبد -59  عميو ا صمى النبي مف سماع لو ليس مخضـر
 .(3)حاتـ وأبو زرعة أبو قاؿ كما إليو، كتب وسمـ عميو ا صمى النبي ولكف ،وسمـ

 .(4)عمي مف يسمع لـ: أحمد قاؿ: الجممي المرادي ىند بف عمرو بف ا عبد -61

: فقاؿ عمي؟ مف سمع ا عبد: معيف بف ليحيى قيؿ: الحضرمي نجي بف ا عبد -61
 .(5)أبوه عمي وبيف بينو ال،

، وقاؿ مرسمة الصديؽ بكر أبي عف روايتو: زرعة أبو قاؿ: اليذيؿ أبي بف ا عبد -62
 .(6)ابف حجر: فييا نظر

 .(7)عائشة مف سماعو يصح لـ(: عمراف أبو) الجوني حبيب بف الممؾ عبد -63

 يدخؿو  مرسؿ، حاتـ بف عدي عف الممؾ عبد: حاتـ أبو قاؿ: عمير بف الممؾ عبد -64
ة، وقاؿ أبو زرعة: مرسم عمارة عف روايتو فأ يعني رجؿ، رويبة بف عمارة وبيف بينو

 .(8)عبد الممؾ عف أبي عبيدة بف الجراح مرسؿ

 .(9)أبيو مف سماعو في اختمؼ: جبر بف مجاىد بف الوىاب عبد -65

 .(0)صحابي إنو: غيره وقاؿ صحبة، لو أرى ما: حاتـ أبو قاؿ: حزف بف عبدة -66

                                                                                                                                                    

 .  ٖٚالمراسيؿ ( ٔ)

 .ٗٚالمصدر السابؽ ( ٕ)

 . ٖٗٗ/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٗٔ مخضـر إنو يقاؿ بمف المعمـ الطالب وتذكرة ،ٛٙالمراسيؿ ( ٖ)

 .ٖٔٗ/٘تيذيب التيذيب و  ،ٔٚالمراسيؿ ( ٗ)

 .٘٘/ٙتيذيب التيذيب و  ،ٕٚالمراسيؿ ( ٘)

 .ٕٙ/ٙتيذيب التيذيب و  ،ٖٚالمراسيؿ ( ٙ)

 .ٜٖٛ/ٙتيذيب التيذيب ( ٚ)

 .ٖٔٗ/ٙتيذيب التيذيب و  ،ٙٛالمراسيؿ ( ٛ)

 .ٖ٘ٗ/ٙتيذيب التيذيب و  ،ٛٛالمراسيؿ ( ٜ)
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 الكوفة مدرسة

 .(2)سممة أـ وال عمر يسمع لـ: حاتـ أبو قاؿ: لبابة أبي بف عبدة -67

. حديثا ثبلثيف: قاؿ السمماني؟ عبيدة مف سمعت كـ: لو قيؿ: السائب بف عطاء -68
 ابف وقاؿ. تغير قد أنو عمى ذلؾ ويدؿ شيئا، عبيدة مف يسمع ولـ: حاتـ أبو قاؿ

 .(3)رجبل بينيما أدخؿ وربما وأنس، أبيو عف روى: حجر

 ذلؾ وأنكر شيئا، مسروؽ مف يسمع لـ: أحمد قاؿ(: روؽ أبو) الحارث بف عطية -69
 .(4)اإلنكار أشد

 عباس، ابف مف يسمع لـعمي : ودحيـ حاتـ أبو قاؿ(: سالـ)طمحة أبي بف عمي -71
 .(5)زيد بف ومحمد سعد، بف وراشد محمد، بف والقاسـ مجاىد، عف يروي إنما

 .(6)عمارة عف ابف مسعود مرسؿ:حاتـ أبو قاؿ: القعقاع بف عمارة -71

 .(7)صحبة لو ليس: حاتـ أبو قاؿ: السممي سفياف بف عمرو -72

 .(8)مرسؿ عمر عف: حاتـ أبو قاؿ: شرحبيؿ بف عمرو -73

 .(9)السممي الرحمف عبد أبا يمؽ لـ: حاتـ أبو قاؿ: شمر بف عمرو -74

 مف إسحاؽ أبو يسمع لـ: حاتـ أبو قاؿ(: السبيعي إسحاؽ أبو) ا عبد بف عمرو -75
 عدي بف حجر ورأى سماع، وال رؤية أنس عف لو يصح الو  رؤية، رآه إنما عمر ابف

                                                                                                                                                    

 .ٜٕ٘/ٔ تقريب التيذيبو  ،ٛٛالمراسيؿ ( ٔ)

 .ٛٛالمراسيؿ ( ٕ)

 .ٖٕٓ/ٚتيذيب التيذيب و  ،ٓٓٔالمراسيؿ و  ب، ٚٛالتاريخ والعمؿ ( ٖ)

 .ٖٓٔالمراسيؿ ( ٗ)

 .ٜٖٖ/ٚتيذيب التيذيب و  ،ٜٓالمراسيؿ ( ٘)

 .ٕٗٗ/ٚتيذيب التيذيب و  ،ٜٛالمراسيؿ ( ٙ)

 .ٜٗ ،ٕٜالمراسيؿ ( ٚ)

 .ٕٜالمصدر السابؽ ( ٛ)

 .ٜٗالمصدر السابؽ ( ٜ)
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 أبو قاؿ. مالؾ بف سراقة مف إسحاؽ أبو يسمع لـ: أحمد وقاؿ. منو سمع أنو أعمـ وال
: فقاؿ ذلؾ، عف إسحاؽ أبو وسئؿ شيئا، عمقمة مف إسحاؽ أبو يسمع لـ: زرعة
 .(0)الجوشف ذي مف إسحاؽ أبو يسمع لـبو زرعو: أ وقاؿ. صدؽ

نما سمماف، يمؽ لـعمرو : المديني بف عمي قاؿ: الكندي قرة أبي بف عمرو -76  أبوه وا 
 .(2)سمماف لقي

 مف يسمع ولـ عمر، ابف مف يسمع لـعمرو : أحمد قاؿ: الجممي مرة بف عمرو -77
 وفي أوفى، أبي ابف مف إال وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ أصحاب مف أحد

 .(3)مرسمة عباس ابف عف روايتوإف : التيذيب

 أبا سمع: البخاري وقاؿ مرسبل، وعمو أبيو عف روى: عتبة بف ا عبد بف عوف -78
 .(4)مرسمة الصحابة عف روايتو إف: وقيؿ ىريرة،

 .(5)صحابي إنو: بعضيـ وقاؿ تابعي، ىو: حاتـ أبو قاؿ: األشعري عياض -79

 عف وروى يمقو، ولـ ببلؿ عف روى: المديني بف عمي قاؿ: حاـز أبي بف قيس -81
 مف وال الدرداء أبي مف يسمع لـ: وقيؿ. ال أـ منو سمع أدري فبل عامر بف عقبة
 .(6)سمماف

 في مختمؼ(: اليامي مصرؼ بف طمحة جد) معاوية بف حجير بف عمرو بف كعب -81
 .(7)صحبتو

                                                           

 .ٖٙ/ٛتيذيب التيذيب و  ،ٖٜالمراسيؿ ( ٔ)

 . ٜٓ/ٛتيذيب التيذيب و  ،ٜ٘المراسيؿ ( ٕ)

 .ٕٓٔ/ٛتيذيب التيذيب و  ،ٜٗالمراسيؿ ( ٖ)

 .ٖٚٔ-ٕٚٔ/ٛتيذيب التيذيب و  ،ٖٔ/ٚ التاريخ الكبيرو  ،ٕٛٔ/ٙ الكبرى الطبقات( ٗ)

 .ٜٙ/ٕ تقريب التيذيبو  ،ٜٙالمراسيؿ ( ٘)

 . ٖٚٛ/ٛتيذيب التيذيب و  ،ٙٓٔالمراسيؿ ( ٙ)

 .ٖٙٗ/ٛتيذيب التيذيب و  ،ٔٔٔالمراسيؿ ( ٚ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)مرسؿ مكحوؿ عف ليث: زرعة أبو قاؿ: سميـ أبي بف ليث -82

 صمى النبي عف رواية لو تابعي: اليمداني الوداعي( عطية أبو) عامر بف مالؾ -83
 .(2)وسمـ عميو ا

 .(3)مرسؿ عمي عف مالؾ: زرعة أبو قاؿ: الحنفي عمير بف مالؾ -84

 .(4)مرسمة عنو روايتو شيئا، عكرمة مف يسمع لـ: حاتـ أبو قاؿ: مغوؿ بف مالؾ -85

. مرسمة عنيا روايتو عائشة، مف مجاىد يسمع لـ: كثيروف قاؿ: جبر بف مجاىد -86
: حاتـ أبو وقاؿ. مرسؿ معاوية وعف مرسؿ، مسعود ابف عف مجاىد: زرعة أبو وقاؿ

 يدرؾ ولـ عجرة، بف كعب يدرؾ ولـ ،اسماع وال رؤية يذكر الو  عميا أدرؾ مجاىد
 سماع أحمد وأنكر. سراقة مف يسمع ولـ سعد، بف مصعب عف يروي إنما سعدا،
 مف سماعو شعبة وأنكر عمي، مف سماعو معيف ابف وأنكر أمية، بف يعمى مف مجاىد
 .(5)مرسؿ وسعد عمي عف: زرعة أبو وقاؿ عمر،

 مف بشر بف محمد سمع ما وا: معيف بف يحيى قاؿ: العبدي بشر بف محمد -87
 .(6)مرسؿ إنما ىو ،شيئا رومي بف مجاىد

 وىو مات أبيو، مف يسمع لـ: حاتـ أبو قاؿ: ليمى أبي بف الرحمف عبد بف محمد -88
 .(7)طفؿ

                                                           

 . ٖٔٔالمراسيؿ ( ٔ)

 .  ٖٗٔالمصدر السابؽ ( ٕ)

 . ٓٔ/ٓٔتيذيب التيذيبو  ٖٗٔالمراسيؿ ( ٖ)

 .  ٖٗٔالمراسيؿ ( ٗ)

 .ٗٗ/ٓٔتيذيب التيذيب و  ،ٕ٘ٔالمراسيؿ و  ،ٛ داود أبي مراسيؿ( ٘)

 .ٗٚ/ٜتيذيب التيذيب و  ،ٕٕٔالمراسيؿ ( ٙ)

 .ٗٔٔالمراسيؿ  (ٚ)
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، وفي التيذيب عف مرسؿ عمر عف مرة: زرعة وأبو حاتـ أبو قاؿ: اليمداني مرة -89
 .(0)أبي بكر مرسؿ

 .(2)ا عبيد بف عاصـ مف يسمع لـ: زرعة أبو قاؿ: كداـ بف مسعر -91

 مسعود، ابف مف رزيف أبي سماع رينكَ  :شعبة قاؿ(: رزيف أبو) مالؾ بف مسعود -91
 .(3)مكتوـ أـ ابف مف سماعو القطاف سعيد بف يحيى وأنكر

 .(4)مرسؿ عمي عف مسمـ: زرعة أبو قاؿ: صبيح بف مسمـ -92

 عميا، يمؽ ولـ مسعود، ابف المسيب يمؽ لـ: حاتـ أبو قاؿ: األسدي رافع بف مسيب -93
. مرسؿ وقاص أبي بف سعد عف مسيب: زرعة أبو وقاؿ. ونحوه مجاىد عف يروي إنما
 .(5)وغيرىما حبيبة وأـ حفصة عف أرسؿ: حجر ابف وقاؿ

 .(6)جيؿ أبي بف عكرمة وعف عمي، عف أرسؿ: وقاص أبي بف سعد بف مصعب -94

 عف يروي إنما شيئا، الحسف مف يسمع لـ: أحمد قاؿ: الحارثي طريؼ بف مطرؼ -95
 وبيف بينو يدخؿ شيئا، مزاحـ بف الضحاؾ مف يسمع لـو  عنو، مسمـ بف إسماعيؿ
 .(7)النخعي إبراىيـ مف يسمع ولـ العبدي، يعفور وأبو اني،يتالسخ خالد الضحاؾ

 مف وال سممة، أـ مف سماع لو ليس(: القاسـ أبو) - نجدة أو - بجرة بف مقسـ -96
 .(8)البخاري قاؿ كما عائشة، مف وال ميمونة،

                                                           

 .ٜٛ/ٓٔ، وتيذيب التيذيب ٕٚٔ( المراسيؿ ٔ)
 . ٖٗٔ( المراسيؿ ٕ)
 .ٜٔٔ/ٓٔوتيذيب التيذيب ، ٕٗٔ( المراسيؿ ٖ)
 . ٕٖٔ/ٓٔ، وتيذيب التيذيب ٕٖٔ( المراسيؿ ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٓٔ، وتيذيب التيذيب ٕٚٔ( المراسيؿ ٘)
 .ٓٙٔ/ٓٔ، وتيذيب التيذيب ٕٚٔ( المراسيؿ ٙ)
 .  ٕٖٔالمراسيؿ ( ٚ)

 .  ٜٕٛ/ٓٔ، وتيذيب التيذيب ٜٕٗالتاريخ الصغير ( ٛ)
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 الكوفة مدرسة

 .(0)مرسمة عمر عف روايتو: زرعة أبو قاؿ: ا عبيد بف طمحة بف موسى -97

 بف وسميماف الحارث، بف عمرو عف يرسؿ: اليمداني عائشة أبي بف موسى  -98
 .(2)صرد

 .(3)عائشة يمؽ لـ: حاتـ أبو قاؿ: الخطمي يزيد بف ا عبد بف موسى -99

 .(4)ذر أبي مف وال عائشة، مف يسمع لـ أنو حاتـ أبو ذكر: شبيب أبي بف ميموف  -111

 .(4)ذر

 يرو لـ: وقاؿ حزاـ، بف حكيـ مف سماعو أحمد أنكر: الجزري ميراف بف ميموف  -111
 وقاؿ. منيما إال الصحابة مف أحد مف يسمع لـ أي عمر، وابف عباس، ابف عف إال
 .(5)مرسمة والزبير عمر عف روايتو: وقيؿ. مرسؿ سعد عف ميموف: زرعة أبو

 والبراء أرقـ، بف زيد مف سماعو قتادة أنكر(: األعمى داود أبو) الحارث بف نفيع  -112
 .(6)عازب بف

 إنو: ويقاؿ. مقرف بف النعماف يدرؾ لـ: حاتـ أبو قاؿ(: الوالبي خالد أبو) ىرمز  -113
 .(7)عمر عف أرسؿ

 .(8)عمر ابف عف يرسؿ: نصيب بف عائذ بف ىشاـ  -114

                                                           

 .ٕٚٔالمراسيؿ  (ٔ)

 .ٕٖ٘/ٓٔتيذيب التيذيب( ٕ)

 .ٖٓٔالمراسيؿ (ٖ)

 .ٜٕٔ/ٕ، وتقريب التيذيب ٖٓٔ المراسيؿ( ٗ)
 .ٜٖٓ/ٓٔتيذيب التيذيب و  ،ٕٚٔالمراسيؿ ( ٘)

 .ٔٚٗ/ٓٔتيذيب التيذيب و  ،ٖٙٔالمراسيؿ ( ٙ)

 .ٖٛ/ٕٔتيذيب التيذيب و  ،ٖٚٔالمراسيؿ ( ٚ)

 .ٖٗ/ٔٔتيذيب التيذيب ( ٛ)
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: زرعة أبو وقاؿ. يمقو لـ مرسؿ عمر عف ىبلؿ: حاتـ أبو قاؿ: يساؼ بف ىبلؿ  -115
 .(0)البدري مسعود أبي مف سماعو القطاف سعيد بف يحيى وأنكر. حذيفة يمؽ لـ ىبلؿ

 .(2)فسمما عف يرسؿ: الينائي ا عبد بف وىب  -116

 .(3)شيئا أبيو مف يحيى يسمع لـ: معيف بف يحيى قاؿ: سميماف بف آدـ بف يحيى  -117

 .(4)عمي مف سماعو أحمد أنكر: الجزار بف يحيى  -118

 أبو وقاؿ. مرسؿ بكر أبي عف يحيى: زرعة أبو قاؿ: بف ىبيرة جعدة بف يحيى  -119
 .(5)الدرداء أبا يسمع لـ: المديني بف عمي وقاؿ. مسعود بفعبد ا  يمؽ لـ: حاتـ

 .(6)العالية أبا يمؽ لـ جناب أبو: حاتـ أبو قاؿ(: جناب أبو) حية أبي بف يحيى  -111

 بف وأنس األرت، بف خباب عف روايتو(: ىبيرة أبو) األنصاري عباد بف يحيى  -111
 .(7)مرسمة ىريرة وأبي وجابر، مالؾ،

 .(8)صحبتو في مختمؼ: شجرة بف يزيد  -112

 زيد أبو يمؽ لـ: حاتـ وأبو المديني بف عمي قاؿ: حريث بف عمرو مولى زيد أبو  -113
 ثـ رواة عف ينقؿ أي ،عندنا نقاال كاف: شيبة أبي بف عثماف وقاؿ. مسعود بف ا عبد
 .(9)فوقيـ عمف ويرسؿ يذكرىـ، ال

                                                           

 .ٚٛ/ٔٔتيذيب التيذيب و  ،ٖٚٔالمراسيؿ ( ٔ)

 .ٗٙٔ/ٔٔتيذيب التيذيب ( ٕ)

 .ٙٗٔالمراسيؿ ( ٖ)

 .ٙٗٔالمصدر السابؽ ( ٗ)

 . ٖٜٔ/ٔٔتيذيب التيذيب و  ،٘ٗٔالمراسيؿ و  ب، ٔ٘التاريخ والعمؿ ( ٘)

 .ٖٕٓ/ٔٔتيذيب التيذيب و  ،ٙٗٔالمراسيؿ ( ٙ)

 .ٖٕٗ/ٔٔتيذيب التيذيب و  ،٘ٗٔالمراسيؿ ( ٚ)

 .ٔٗٔالمراسيؿ ( ٛ)

 .ٖٓٔ/ٕٔتيذيب التيذيب و  ،ٕ٘ٔالمراسيؿ ( ٜ)
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. مرسؿ بكر أبي عف عبيدة أبو: زرعة أبو قاؿ: مسعود بف ا عبد بف عبيدة أبو  -114
: شعبة وقاؿ. مسعود بف ا عبد أبيو مف يسمع لـ أبو عبيدة :وشعبة حاتـ أبو وقاؿ
 .(0)جبيتو يضرب وجعؿ سنيف سبع ابف عبيدة أبو كاف

  

                                                           

 .ٖٓٔ/ٕٔتيذيب التيذيب و  ،ٔ٘ٔالمراسيؿ ( ٔ)
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 الخاتمة

 نتائج البحث
 الثالث القرف نياية إلى وامتدت ،(ىػٚٔ) سنة الكوفة في الحديث مدرسة نشأت  -1

 .جدا سريع بشكؿ تتقمص بدأت ثـ اليجري،
 عمـو لكافة التأسيسة الفترة كانت المدرسة، ىذه فييا وجدت التي الفترة ىذه أف  -2

 المؤسسة القميمة المدارس مف كانت الكوفة في الحديث مدرسة فإف ولذلؾ الحديث،
 يخفى وال اآلخريف، بناء عمى المكممة أو المقمدة المدارس مف وليست الحديث، لعموـ
 .تماـواإل التكميؿ مف صعوبة وأكثر أىـ التأسيس أف

 العمـو كافة فييا ازدىرت التي العممية المراكز مف ىاما مركزا كانت الكوفة أف  -3
 .الكوفة في الحديث عموـ ازدىار عمى العممية البيئة ىذه ساعدت وقد اإلسبلمية،

 فييا الصحيحة الروايات نسبة وأف جدا، واسعا انتشارا الكوفة في انتشرت الرواية أف  -4
 الصحيحيف، في المخرجة الصحيحة الكوفية األسانيد كثرة ذلؾ عمى يدلنا عالية، نسبة
 .الصحيحة األسانيد فصؿ في ذكرناىا والتي

 في بدأ ذلؾ وأف وعموميا، السنة تدويف حركة في فعالة مشاركة شاركت الكوفة أف  -5
 .جدا مبكرة فترة

 المحدثيف أئمة كبار مف كثيرا جعؿ مما الحديث لعموـ ىاما مركزا كانت الكوفة فأ  -6
 .المرة بعد المرة يياعم رددوفتوي الحديث، طمب في إلييا يرحموف

 رفع في ذلؾ فساىـ ونشره، الحديث، طمب في الرحمة في نشطوا الكوفييف أف  -7
 .الحديثية المدارس مف غيرىا مع تفاعميا مف وزاد الكوفة، في الحديث مدرسة مستوى
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 الكوفة مدرسة

 وتنميتيا، الحديث، مصطمح مسائؿ استخراج في فعالة مساىمة ساىمت الكوفة أف  -8
 تدوينو مرحمة قبؿ العمـ، ىذا مسائؿ مف كثير في كثيرة آراء ليـ فكانت وتنقيحيا،

 .نشأتيا مف مبكرة فترة ومنذ طويؿ، بزمف

 اتيموا الذيف نسبة فإف غيرىا، مف أكثر الكوفة في تنتشر لـ الوضع حركة أف  -9
 ترجح الذيف وأف فقط، %ٛ حوالي ىي الوضاعيف سائر إلى الكوفة أىؿ مف بالوضع

 ثبلثة مدى عمى فقط رجبل( ٜٔ) الكوفة أىؿ مف الوضاعيف مف أنيـ العمماء عند
 ىؤالء أحاديث أف كما المكثريف، المشيوريف الوضاعيف مف أحد فييـ يكف ولـ قروف،
 .الفضائؿ غير في الوضع مف خطرا أقؿ وذلؾ البيت، وآؿ عمي فضائؿ عمى انصبت

 والبصرة الكوفة في منحصرا يكف ولـ الحديثية، المدارس كؿ في انتشر التدليس أف -11
 . العمماء مف كثير قاؿ كما

 أىؿ مف المدلسيف نصؼ يقارب ما ولكف تدليسا، المناطؽ أكثر كانت الكوفة ولكف
 العمماء اشترط الذيف وأف قمتو، أو تدليسيـ لندرة رواياتيـ في العمماء يقدح لـ الكوفة

 .فقط رجبل( ٚٔ) ىـ رواياتيـ لقبوؿ بالسماع تصريحيـ

 إبراىيـ عف الكوفة في المراسيؿ تروى ما وأكثر الكوفة، في منتشرا كاف اإلرساؿ أف -11
 إال يرسؿ يكاد ال الذي الشعبي ثـ اإلطبلؽ، عمى المراسيؿ أصح وىي النخعي،
 .صحيحا

 اتصاال تتصؿ ألنيا وذلؾ الحديثية، المدارس دراسة أىمية الدراسة ىذه لي أكدت -12
 مف النواحي ىذه عمى الباحث يطمع وبذلؾ ورجالو، وعمومو الحديث نواحي بكؿ وثيقا
 ال واحد جانب في الدراسة انحصار مف فائدة أكثر وىذا يدرسيا، التي المدرسة خبلؿ
 .قميبل إال غيره  إلى يتعداه

 ذلؾ في والسبب الفقو، في كما واضح، بشكؿ متميزة مدارس فيو ليس الحديث فأ -13
 النظر وجيات قرب مما الفقياء، بيف انتشارىا مف أكثر المحدثيف بيف الرحمة انتشار
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 أكثر النظر وجيات في اختبلفا طبيعتيا تقتضي الفقو مسائؿ وألف الفجوات، وضيؽ
 .الحديث مف

 الحديث لحفظ المحدثوف بيا قاـ التي الضخمة الجيود عمى الرسالة ىذه أوقفتني -14
 بحفظو، ليـ  ا توفيؽ لوال البشر وسع في ذلؾ كاف ما وأنو الشوائب، مف نقيا
 .الكريـ القرآف بحفظ  ا تكفؿ في مندرج ألنو

 العالميف رب  والحمد
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 الفيارس

 
 فيارس: ةأربعوفيو 
 فيرس اآليات.  .1

 فيرس األحاديث. .2

 فيرس المراجع. .3

 فيرس الموضوعات. .4
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 الكريمة القرآنية اآليات فيرس

 الصفحة        اآلية
يَمافِ  ُمْطَمِئفٌّ  َوَقْمُبوُ  ُأْكِرهَ  َمفْ  ِإال  }  -1  ٜٗٓ     { ِباإْلِ
 ٘ٗ٘           { اَأز   َتُؤزُُّىـْ  اْلَكاِفِريفَ  َعَمى الش َياِطيفَ  َأْرَسْمَنا َأن ا َترَ  َأَلـْ }  -2

ْلَنا َنْحفُ  ِإن ا}  -3 ن ا الذ ْكرَ  َنز   ٖٜٗ     {َلَحاِفُظوفَ  َلوُ  َواِ 

 ٓٛٓ  {اَتْطِييرً  َوُيَطي َرُكـْ  اْلَبْيتِ  َأْىؿَ  الر ْجَس  َعْنُكـُ  ِلُيْذِىبَ  الم وُ  ُيِريدُ  ِإن َما}  -4

 ٔٙٓ   { تَْبِغي ال ِتي َفَقاِتُموا اأْلُْخَرى َعَمى ِإْحَداُىَما َبَغتْ  َفِإفْ }  -5

 ٘ٛٓ    { َوُيِحبُّوَنوُ  ُيِحبُُّيـْ  ِبَقْوـٍ  الم وُ  َيْأِتي َفَسْوؼَ }  -6

 ٖٛٙ   {الد يفِ  ِفي ِلَيتََفق ُيوا َطاِئَفةٌ  ِمْنُيـْ  ِفْرَقةٍ  ُكؿ   ِمفْ  َنَفرَ  َفَمْواَل }  -7

 ٖٓٓ   { ِفْتَنةٌ  ُتِصيَبُيـْ  َأفْ  َأْمِرهِ  َعفْ  ُيَخاِلُفوفَ  ال ِذيفَ  َفْمَيْحَذرِ }  -8

 ٕٓٓ     { َيْشَقى َواَل  َيِضؿُّ  َفبَل  ُىَدايَ  ات َبعَ  َفَمفِ }  -9

 ٖٓٓ     { الم وَ  َأَطاعَ  َفَقدْ  الر ُسوؿَ  ُيِطعِ  َمفْ } -11

فْ } -11  ٚٛٓ  { ُتِطْعُيَما َفبَل  ِعْمـٌ  ِبوِ  َلؾَ  َلْيَس  َما ِبي ِلُتْشِرؾَ  َجاَىَداؾَ  َواِ 

 ٖٓٓ    { ِإَلْيِيـْ  ُنز ؿَ  َما ِلمن اسِ  ِلتَُبي فَ  الذ ْكرَ  ِإَلْيؾَ  َوَأْنَزْلَنا} -12

 ٖٓٓ      { َفُخُذوهُ  الر ُسوؿُ  آتَاُكـُ  َوَما} -13

 ٖٓٓ  { ِفيوِ  اْخَتَمُفوا ال ِذي َلُيـُ  ِلتَُبي فَ  ِإال   اْلِكَتابَ  َعَمْيؾَ  َأْنَزْلَنا َوَما} -14

ْنَس  اْلِجف   َخَمْقتُ  َوَما} -15  ٕٓٓ     { ِلَيْعُبُدوفِ  ِإال   َواإْلِ

 ٕٛٗ   { َفتََبي ُنوا ِبَنَبإٍ  َفاِسؽٌ  َجاَءُكـْ  ِإفْ  آَمُنوا ال ِذيفَ  َأيَُّيا َيا} -16
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 الشريفة النبوية األحاديث فيرس

 الصفحة       الحديث طرف
 ٜٗٓ   الجنةفإف موعدكـ  - أو آؿ ياسر -أبشروا آؿ عمار   -1
 ٖٗٗ    توني بكتاب أكتب لكـ كتابا ال تضموا بعدها  -2
 ٓٛٓ   ، فما عميؾ إال نبي أو صديؽ أو شييدحراءاثبت   -3
 ٕ٘ٗ     أحؽ ما أخذتـ عميو أجرا كتاب ا  -4
 ٜٓٓ   أخبرني رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ بما ىو كائف  -5
 ٜٙٓ     آخر شراب أشربو حيف أموت ىذا  -6
 ٓٓٔ      إذا أتاكـ كريـ قـو فأكرموه  -7
 ٜٕٗ      إذا استأذف أحدكـ ثبلث مرات  -8
 ٘ٚٓ      أف يرفع الحجاب عميإذنؾ   -9
 ٚٛٓ       ـر فداؾ أبي وأميا -11
 ٖٖٗ  استأذنا النبي صمى ا عميو وسمـ في الكتابة فمـ يأذف لنا -11
 ٖٗٗ       استعف بيمينؾ -12
 ٜٜٓ       استنصت الناس -13
 ٜ٘ٓ      إلى أربعة اشتاقت الجنة -14
 ٕٓٓ       اقرأ القرآف في شير -15
 ٗ٘ٓ        أقضاكـ عمي -16
 ٖٗٗ    اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منو إال حؽ -17
 ٖٗٗ       اكتبوا ذلؾ وال حرج -18
 ٖٗٗ       هاكتبوا ألبي شا -19
 ٓٓٔ       أال تكفيني ذا الخمصة -21



 

 
 

-584- 
 

 الكوفة مدرسة

 ٜٚٓ   أما ترضى أف تنزؿ مني بمنزلة ىاروف مف موسى -21
 ٖٓ٘   ا رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ بقتاؿ الناكثيفأمرن -22
 ٜٚٓ      أمرني ربي بحب أربعة -23
 ٙٛٗ     إف أىؿ شيعتنا يخرجوف مف قبورىـ -24
 ٓٛٓ      أنت أخي في الدنيا واآلخرة -25
 ٚٛٓ        أنت خالي -26
  ٙٛٗ      أنت وأصحابؾ في الجنة -27
 ٜٚٓ      أنت ولي كؿ مؤمف بعدي -28
 ٜٚٗ      إف شير رجب شير عظيـ -29
 ٔٚٗ  ودفعيا إلى أبي بكر الصديؽ في صحيفة أمر بكتابة سورة براءة -31
 ٔٚٗ   كتب لعبد ا بف جحش كتابا وختمو، ودفعو إليو -31
 ٗٙٗ      إني سائمؾ فمشدد عميؾ -32
 ٜٗ، ٙٚ    اىتدوا بيدي عمار، وتمسكوا بعيد ابف أـ عبد -33
 ٜٚٓ    الحوض أولكـ إسبلما: عمي عميأولكـ ورودا  -34
 ٙٔ٘      والزنج، فإنو خمؽ مشو ه إياكـ -35
 ٛٛٗ       تزوجوا وال تطمقوا -36
 ٜ٘ٓ      تقتؿ عمارا الفئة الباغية -37
 ٙٚٓ       خذوا القرآف مف أربعة -38
 ٕٖٗ األحاديثخرج عمينا رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ ونحف نكتب  -39
 ٗ٘٘     خير الناس قرني ثـ الذيف يمونيـ -41
 ٙٚٓ    عبد رضيت ألمتي ما رضي ليا ابف أـ -41
 ٓٛٓ      زوجؾ سيد في الدنيا واآلخرة -42
 ٔٙٓ    ستكوف فتف، القاعد فييا خير مف الماشي -43
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 ٜٛٓ       سمماف منا أىؿ البيت -44
 ٜٔٗ       شراركـ معمموكـ -45
 ٘ٛٗ       عمي خير البشر -46
 ٜٗٓ       فإف عادوا فعد -47
 ٜٓٓ  مخافةكاف الناس يسألوف عف الخير وكنت أسألو عف الشر  -48
 ٓٛ، ٙٚ   عميو وسمـ عمى حراء، فذكر عشرةع رسوؿ ا صمى اكنا م -49
 ٛٔٓ      الكوفة فسطاط اإلسبلـ -51
 ٜٗٗ، ٕٖٗ          ال تكتبوا عني غير القرآف -51
 ٜٛٗ     ال سبؽ إال في نصؿ أو خؼ أو حافر -52
 ٓٛٓ    ألعطيف الراية غدا رجبل يحب ا ورسولو -53
 ٖٚٙ      لئف صدؽ ليدخمف الجنة -54
 ٔٛٓ    إال مؤمف، وال يبغضؾ إال منافؽال يحبؾ  -55
 ٙٚٓ   حدلِرجؿ عبد ا يوـ القيامة في الميزاف أثقؿ مف أُ  -56
 ٗٛٓ    لقد أوتي أبو موسى مزمارا مف مزامير آؿ داود -57
 ٚٛٓ      الميـ استجب لسعد إذا دعاؾ -58
 ٗٛٓ     الميـ اغفر لعبد ا بف قيس ذنبو -59
 ٓٛٓ      الميـ اىد قمبو، وسدد لسانو -61
 ٓٓٔ      الميـ ثبتو، واجعمو ىاديا ميديا -61
 ٚٛٓ     الميـ سدد رميتو، وأجب دعوتو -62
 ٘ٛٗ   لو اجتمع الناس عمى حب عمي لما خمؽ ا النار -63
 ٜٛٓ   لو كاف الديف عند الثريا لذىب بو رجؿ مف فارس -64
 ٙٚٓ  لو كنت مستخمفا أحدا مف غير مشورة الستخمفت ابف أـ عبد -65
 ٓٓٔ   صمى ا عميو وسمـ منذ أسممتما حجبني رسوؿ ا  -66
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 ٜٗٓ    ما خير عمار بيف أمريف إال اختار أسدىما -67
 ٕٖٗ ما ضؿ األمـ قبمكـ إال بما اكتتبوا مف الكتب مع كتاب ا تعالى -68
 ٙٛٓ ما كؿ ما نحدثكموه عف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ سمعناه منو -69
 ٛٛٗ     ما مف مدينة يكثر أذانيا إال قؿ بردىا -71
 ٘ٛٗ    مثمي مثؿ الشجرة، أنا أصميا، وعمي فرعيا -71
 ٜ٘ٓ      مرحبا بالطيب المطيب -72
 ٜٗٓ      ممىء عمار إيمانا إلى مشاشو -73
 ٙٚٓ     مف أحب أف يسمع القرآف غضا -74
 ٜٗٗ   مف حدث عني بحديث ُيرى أنو كذب فيو أحد الكاذبيف -75
 ٓٗٓ     مف سره أف يقرأ القرآف رطبا كما أنزؿ -76
 ٖٚٙ     يمتمس فيو عممامف سمؾ طريقا  -77
 ٜ٘ٓ      مف عادى عمارا عاداه ا -78
 ٜٙٗ    وجبت لو الجنةفقد  أبشرمف قاؿ لممسكيف:  -79
 ٚٛٗ       مف كذب عمي متعمدا -81
 ٓٛ، ٗ٘      فعمي مواله  موالهمف كنت  -81
 ٘ٛٗ      مف لـ يقؿ: عمي خير الناس -82
 ٛٛٗ     مف نور بالفجر نور ا في قمبو وقبره -83
 ٖٗٗ     امرءا سمع مقالتي فوعاىانضر ا  -84
 ٕٔ٘     نعـ المفتاح اليدية أماـ الحاجة -85
 ٘ٛٗ       ىذا أوؿ مف آمف بي -86
 ٚٛٓ      ىذا خالي فميرني امرؤ خالو -87
 ٘ٛٓ      ىـ قومؾ يا أبا موسى -88
 ٚٔ٘    يأتي عمى الناس زماف يجد الرجؿ نعؿ القرشي -89
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 ٘ٚٓ       يا غبلـ ىؿ مف لبف؟ -91
 ٜٗٓ     وسبلما عمى عمار يا نور كوني بردا -91
 ٘ٚٓ      يرحمؾ ا فإنؾ عميـ معمـ -92
 ٓٓٔ      يطمع عميكـ خير ذي يمف -93
 ٓٙٗ    يكوف عميكـ اثنا عشر أميرا كميـ مف قريش -94
 ٙٛٗ    يكوف في أمتي رجؿ يقاؿ لو: محمد بف إدريس -95
 ٖٙٗ  يؤتى بالرجؿ يـو القيامة، فيمقى في النار، فتندلؽ أقتاب بطنو -96
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 المراجعفيرس 

 .القرآن الكريم  -1
ىػ(، مطبعة ٜٔٔ، السيوطي: عبد الرحمف بف أبي بكر )تتقان في عموم القرآناإل   -2

 .ٖمصطفى البابي الحمبي، ط
 ، زكريا القزويني، دار صادر، بيروت.آثار البالد وأخبار العباد  -3
ىػ(، مطبعة محمد ٗٚٚبف عمر )ت إسماعيؿ، ابف كثير: اختصار عموم الحديث  -4

 .ٖعمي صبيح، ط
، ابف عبد البر: يوسؼ بف عبد ا بف عبد البر االستيعاب في معرفة األصحاب  -5

 ىػ(، مطبعة عيسى الحمبي، بذيؿ اإلصابة.ٖٙٗ-ٖٛٙالقرطبي )
ىػ(، ٖٓٙ، ابف األثير: عمي بف محمد بف األثير )تأسد الغابة في معرفة الصحابة  -6

 دار الشعب.
ىػ(، دار ٗٔٓٔ، مبل عمي القاري )تألسرار المرفوعة في األحاديث الموضوعةا  -7

 القمـ، بيروت.
، ابف حـز أسماء الصحابة الرواة، وعدد ما لكل واحد منيم من األحاديث  -8

 ، تاريخ.ٖٖىػ(، مخطوط في معيد المخطوطات رقـٚ٘ٗاألندلسي: عمي بف أحمد )ت
ىػ(، دار الجيؿ، ٛٚٓٔزاده )ت، عبد المطيؼ بف محمد رياض أسماء الكتب  -9

 ـ.ٜٚٚٔ
-ىػٖٚٚ، ابف حجر العسقبلني: أحمد بف عمي )اإلصابة في تمييز الصحابة -11

 ىػ(، عيسى الحمبي.ٕ٘ٛ
 .٘، الخضري، المكتبة التجارية الكبرى، طأصول الفقو -11
ىػ(، مطبعة مصطفى ٜٓٚ، الشاطبي: ابراىيـ بف موسى بف محمد )تاالعتصام -12

 محمد.
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ىػ(، ٕٜٓ، السخاوي: محمد بف عبد الرحمف )تلمن ذم التاريخاالعالن بالتوبيخ  -13
 مطبعة العاني، بغداد. 

، د. فاضؿ عبد الواحد عبد الرحمف، مطبعة المعارؼ، األنموذج في أصول الفقو -14
 بغداد.

، القاضي عياض بف موسى لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعاإل  -15
 اليحصبي، دار التراث، تحقيؽ سيد صقر.

، أحمد شاكر، مطبعة محمد عمي الباعث الحثيث شرح اختصار عموم الحديث -16
 .ٖصبيح، ط

، مؤسسة ٖ، د. أكـر ضياء العمري، بيروت، طريخ السنة المشرفةتأبحوث في  -17
 الرسالة.

 ىػ(، مطبعة العاصمة.ٚٛ٘، الكاساني: أبو بكر بف مسعود )تبدائع الصنائع -18
ىػ(، مكتبة المعارؼ، ٗٚٚعمر )تبف  إسماعيؿ، ابف كثير: البداية والنياية -19

 بيروت.
 -ىػ٘ٗٔٔ، الزبيدي: محمد بف محمد الحسيني )تاج العروس من جواىر القاموس -21

 ىػ(، دار صادر، بيروت.ٕ٘ٓٔ
ىػ(، مؤسسة ٛٓٛ-ىػٕٖٚ، ابف خمدوف: عبد الرحمف بف محمد )تاريخ ابن خمدون -21

 األعممي، بيروت.
 .٘بعة النيضة المصرية، طبراىيـ حسف، مطإ، حسف تاريخ اإلسالم السياسي -22
 براىيـ حسف، النيضة المصرية.إ، عمي سالمي العاماإلالتاريخ  -23
عبد ا األصبياني بف ، أبو نعيـ: أحمد تاريخ أصبيان )ذكر أخبار أصبيان( -24

 ىػ(، طبعة ليدف.ٖٓٗ)ت
ىػ(، القاىرة، مطبعة ٖٙٗ، الخطيب البغدادي: أحمد بف ثابت )تتاريخ بغداد -25

 السعادة.
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، فؤاد سزكيف، ترجمة فيمي أبو الفضؿ، الييئة المصرية لتراث العربيتاريخ ا -26
 ـ.ٜٔٚٔالعامة لمتأليؼ والنشر، القاىرة، 

ىػ(، دار ٖٓٔ، الطبري: محمد بف جرير )تتاريخ الرسل والمموك )تاريخ الطبري( -27
 ـ.ٖٜٙٔالمعارؼ، 

 ىػ(، دار الوعي، حمب.ٕٙ٘)ت إسماعيؿ، البخاري: محمد بف التاريخ الصغير -28
 ىػ(، مخطوط في الظاىرية، دمشؽ.ٖٖٕ، يحيي بف معيف )تالتاريخ والعمل -29
ىػ(، دائرة المعارؼ العثمانية، ٕٙ٘)ت إسماعيؿ، البخاري: محمد بف التاريخ الكبير -31

 الدكف، اليند. - حيدر أباد
 ، محمد أبو زىرة، دار الفكر العربي.سالميةاإلتاريخ المذاىب  -31
ىػ(، الكميات ٕٙٚعبد ا بف مسمـ )ت، ابف قتيبة: ف الحديثتأويل مختمِ  -32

 األزىرية.
براىيـ بف محمد بف إبف العجمي: ا، برىاف الحمبي، سبط التبيين بأسماء المدلسين -33

 ىػ(، المطبعة العممية، حمب.ٔٗٛخميؿ، )ت
ىػ(، طبعة ٛٗٚ، الذىبي: محمد بف أحمد بف عثماف )تتجريد أسماء الصحابة -34

 اليند.
، السيوطي: عبد الرحمف بف أبي بكر، صاصالق أحاديثتحذير الخواص من  -35

 ىػ(، مطبعة المعاىد.ٜٔٔ)ت
 .ٕ، السيوطي: عبد الرحمف بف أبي بكر، مطبعة السعادة، طتدريب الراوي -36
 ىػ(، طبعة اليند.ٛٗٚ، الذىبي: محمد بف أحمد بف عثماف، )تتذكرة الحفاظ -37
بف العجمي: ا، برىاف الحمبي، سبط نو مخضرمإتذكرة الطالب المعّمم بمن يقال  -38
 ىػ(، المطبعة العممية، حمب.ٔٗٛبراىيـ بف محمد بف خميؿ، )تإ
ىػ(، فؤاد ببياف، ٗٗ٘، القاضي عياض بف موسى اليحصبي )تترتيب المدارك -39

 بيروت.
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، ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي األئمة األربعة رجال تعجيل المنفعة بزوائد -41
 ىػ(.ٕ٘ٛبف حجر )ت

 د حسيف الذىبي، دار الكتاب العربي.، د. محمنوالمفّسروالتفسير  -41
، ابف حجر العسقبلني، تحقيؽ عبد الوىاب عبد المطيؼ، جزءاف، تقريب التيذيب -42
 ، المكتبة العممية.ٔط
 ىػ(، مطبعة السعادة.ٙٚٙ، يحيي بف شرؼ الخزامي )تتقريب النووي -43
بف الحسيف  يـالرح، شرح مقدمة ابف الصبلح، العراقي: عبد يضاحواإلالتقييد  -44

 ىػ(، مطبعة العاصمة.ٙٓٛ)ت
ىػ(، دار إحياء ٖٙٗ، الخطيب البغدادي: أحمد بف عمي بف ثابت )تتقييد العمم -45

 السنة النبوية.
ىػ(، المطبعة ٜٚ٘، ابف الجوزي: عبد الرحمف بف عمي )تتمقيح فيوم أىل األثر -46

 النموذجية.
بف ، أبو الحسف عمي تنزيو الشريعة المرفوعة عن األحاديث الشنيعة الموضوعة -47

 ىػ(، مطبعة عاطؼ.ٖٜٙمحمد بف عراؽ الكناني )ت
جزءا، مصور عف طبعة دار المعارؼ ٕٔ، ابف حجر العسقبلني، تيذيب التيذيب -48

 ىػ.ٕٖٙٔالنظامية، حيدر أباد سنة 
 إسماعيؿ، الصنعاني: محمد بف توضيح األفكار لمعاني تنقيح األفكار -49

 .ٔىػ(، تحقيؽ محمد محيى الديف عبد الحميد، جزءاف، مطبعة السعادة، طٕٛٔٔ)ت
ىػ(، ٖٙٗ، ابف عبد البر: يوسؼ بف عبد البر القرطبي )تجامع بيان العمم وفضمو -51

 المطبعة المنيرية.
 ، العبلئي: خميؿ بف كيكمدي، رقـجامع التحصيل في أحكام المراسيل -51

 /حديث/ معيد المخطوطات.ٕٛٓ
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، فخر الديف الطريحي المقال فيما يتعمق بأحوال الحديث والرجالجامع  -52
 ، طيراف.حيدريىػ(  مكتبة ٘ٛٓٔ)ت
بف أبي حاتـ  عبد الرحمف: أبو محمد الرازي، ابف أبي حاتـ الجرح والتعديل -53

 ، دار المعارؼ العثمانية.ٔىػ(  طٕٖٚ)ت
ىػ(، ٕٙٚت، بقي بف مخمد )جزء في أسماء الصحابة وعدد ما رووا من األحاديث -54

 / تاريخ.ٛٔٓٔمخطوط في معيد المخطوطات، رقـ/
بف أبي بكر  عبد الرحمف، السيوطى: (المعروف بالجامع الكبير)جمع الجوامع  -55

 ىػ(، تصوير الييئة العامة لمكتاب.ٜٔٔ)ت
، عبد القادر بف محمد القرشى الحنفي الجواىر المضّية في طبقات الحنفية -56

 ىػ(، عيسى الحمبي.٘ٚٚ)ت
ىػ(، دار ٖٓٗبف أحمد )ت ، أبو نعيـ األصبياني: أحمد بف عبد اولياءحمية األ  -57

 الكتاب العربي، بيروت.
 ـ.ٜٛٙٔ، يوسؼ خميؼ، دار الكتاب العربي، حياة الشعر في الكوفة -58
ىػ(، مطبعة ٖٗٚ، الطيبي: الحسيف بف عبد ا )تالخالصة في أصول الحديث -59
               رشاد بغداد.                                                                                                   اإل
 عممي، مؤسسة األعممي، بيروت.األ، محمد حسيف سالميةاإلدائرة المعارف  -61
 ـ.ٜ٘ٚٔ، حسف أميف، دار التعارؼ، بيروت، سالمية الشيعيةاإلدائرة المعارف  -61
، جاسـ السعدي، مطبعة النعماف، نيجيا التعميميمالدراسات النحوية والمغوية و  -62

 النجؼ.
، حسف بف محمد بف الحسف الصنعاني، در السحابة في بيان وفيات الصحابة -63

 /تاريخ.ٔٗٓٔمخطوط في معيد المخطوطات العربية، 
 ، ابف بطوطة، دار التراث، بيروت.رحمة ابن بطوطة -64
 بف جبير األندلسي، طبعة دار التحرير.، ابن جبيرارحمة  -65
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ىػ(، ٖٙٗ، الخطيب البغدادي: أحمد بف عمي بف ثابت )تالرحمة في طمب الحديث -66
 دار الكتب العممية، بيروت.

 ىػ(، مطبعة مصطفى الحمبي.ٕٗٓ، الشافعي: محمد بف إدريس )تالرسالة -67
الكتاني محمد بف جعفر الرسالة المستطرفة لبيان مشيور كتب السنة المشرفة،  -68

 ىػ(، دار الفكر، دمشؽ.ٖ٘ٗٔ)ت
ىػ(، ٖٕٚابف ماجو: عبد ا بف محمد بف يزيد القزويني )تسنن ابن ماجو،  -69

 جزءاف، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة عيسى الحمبي.
ىػ(، دار إحياء ٕ٘ٚ، أبو داود السجستاني: سميماف بف األشعث )تسنن أبي داود -71

 السنة النبوية.
 ىػ(، مصطفى الحمبي.ٜٕٚالترمذي: محمد بف عيسى بف سورة )ت، سنن الترمذي -71
ىػ(، المطبعة الفنية ٕ٘٘، الدرامي: عبد ا بف عبد الرحمف )تسنن الدارمي -72

 المتحدة.
 ، د. محمد عجاج الخطيب، مكتبة وىبة.السنة قبل التدوين -73
، المكتب ٕ، د. مصطفى السباعي، طالسنة ومكانتيا في التشريع اإلسالمي -74

 اإلسبلمي.
، ابف العماد الحنبمي: عبد الحي بف عماد شذرات الذىب في أخبار من ذىب -75

 ىػ(، المكتب التجاري، بيروت.ٜٛٓٔ)ت
 ، ابف حجر العسقبلني، مصطفى الحمبي.شرح نخبة الفكر -76
ىػ(، مطبعة ٗٛ٘، الحازمي: محمد بف موسى بف عثماف )تشروط األئمة الخمسة -77

 عاطؼ.
، السيد محسف األميف، مؤسسة األعممي، بيروت، ىامالشيعة بين الحقائق واألو  -78
 .ٖط
 ، أمير محمد الكاظمي، دار الزىراء، بيروت.اميموأحكالشيعة في عقائدىم  -79
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 ، محمد جواد، دار الشروؽ، بيروت.الشيعة في الميزان -81
ىػ(، ٕٙ٘)ت إسماعيؿ، البخاري: محمد بف صحيح البخاري بشرح فتح الباري -81

 الطبعة السمفية.
أجزاء، تحقيؽ  ٘ىػ(، ٕٔٙ، مسمـ: مسمـ بف الحجاج النيسابوري )تصحيح مسمم -82

 محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة عيسى الحمبي.
 ، دار المعارؼ.ٕ، د. كامؿ الشيبي، طالصمة بين التصوف والتشيع -83
 .ٔٔ، أحمد أميف، النيضة المصرية، طضحى اإلسالم -84
 ، البخاري، دار الوعي، حمب.الضعفاء الصغير -85
ىػ(، دار الوعي، ٖٖٓ، النسائي: أحمد بف شعيب النسائي )تتروكينالضعفاء والم -86

 حمب.
ىػ(، مطبعة ٜٔٔ، السيوطي: عبد الرحمف بف أبي بكر )تطبقات الحفاظ -87

 االستقبلؿ الكبرى.
 ىػ(، االعتداؿ، دمشؽ.ٕٙ٘، الفراء: محمد بف أبي يعمى )تطبقات الحنابمة -88
ىػ(، مطبعة العاني، ٕٓٗ، خميفة بف خياط العصفري )تطبقات خميفة بن خياط -89

 ، تحقيؽ أكـر العمري.ٔبغداد، ط
 ، تقي التميمي، مطابع األىراـ.الطبقات السنية في تراجم الحنفية -91
العراؽ،  - ، طاش كبرى زاده، مطبعة الزىراء الحديثة، الموصؿطبقات الفقياء -91
 ـ.ٜٔٙٔ، ٕط
 ىػ(، دار التحرير.ٖٕٓ، محمد بف سعد )تالطبقات الكبرى -92
ىػ(، الكميات ٕ٘ٛ، ابف حجر العسقبلني: أحمد بف عمي )تينطبقات المدلس -93

 األزىرية.
ىػ(، مخطوط بمعيد المخطوطات ٕٔٙ)ت طبقات مسمم بن الحجاج النيسابوري -94

 / تاريخ.ٜٖٗتحت رقـ ،العربية بالقاىرة
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 الكوفة مدرسة

ىػ(، مطبعة ٜ٘ٗ، الداودي: محمد بف عمي بف أحمد )تطبقات المفسرين -95
 االستقبلؿ الكبرى.

 ىػ(، دار المعارؼ.ٜٖٚ، محمد بف الحسف الزبيدي )تن والمغويينطبقات النحويي -96
ىػ(، الكويت، ٛٗٚ، الذىبي: محمد بف أحمد بف عثماف )تالعبر في خبر من غبر -97

 ـ.ٜٓٙٔ
 .ٓٔ، عبد الوىاب خبلؼ، دار القمـ، طعمم أصول الفقو -98
، عبد ا مصطفى المراغي، مطبعة محمد الفتح المبين في طبقات األصوليين -99
 .ٕدمج، بيروت، طميف أ
ىػ(، ٕٜٓ، السخاوي: محمد بف عبد الرحمف )تفتح المغيث شرح ألفية الحديث  -111

 .ٕمطبعة العاصمة، ط
 ، أحمد بف زيني دحبلف، مطبعة المدني.الفتوحات اإلسالمية  -111
 ىػ(، النيضة المصرية.ٜٕٚ، الببلذري: أحمد بف يحيى بف جابر )تفتوح البمدان -112
 .ٕٔالنيضة المصرية، ط، أحمد أميف، فجر اإلسالم  -113
 ىػ(، مطبعة المدني.ٜٕٗ، عبد القاىر البغدادي )ترقرق بين الفِ الفَ   -114
: عمي بف حـز )تالفصل في الممل واألىواء والنحل  -115 ىػ(، مطبوع ٙ٘ٗ، ابف حـز

 مع الممؿ والنحؿ لمشيرستاني، مطبعة محمد أميف الخانجي.
 مطبعة دار القمـ، بيروت.ىػ(، ٖٔٚٔ، زاىد الكوثري )تفقو أىل العراق وحديثيم  -116
 ىػ(، المطبعة الرحمانية.ٖٛٚ، ابف النديـ: محمد بف إسحاؽ )تالفيرست  -117
، أبو الحسنات: محمد بف عبد الحي، دار الحنفية تراجمالفوائد البيية في   -118

 المعرفة، بيروت.
، الشوكاني: محمد بف عمي الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة  -119
 نة المحمدية.ىػ(، مطبعة السٕٓ٘ٔ)ت
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، الذىبي: محمد بف أحمد بف الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة  -111
 ىػ(، دار النصر لمطباعة.ٛٗٚعثماف )ت

ىػ(، ٖ٘ٙ، ابف عدي: عبد ا بف عدي الجرجاني )تالكامل في ضعفاء الرجال  -111
 مطبعة سمماف األعظمي، بغداد.

ىػ(، المطبعة ٖٓٙمحمد الجزري )ت، ابف األثير: عمي بف الكامل في التاريخ  -112
 األزىرية.

، حاجي خميفة: مصطفى بف عبد ا كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  -113
 ستنابوؿ.إىػ(، طبعة ٚٔٓٔ)ت
ىػ(، ٖٙٗ، الخطيب البغدادي: أحمد بف عمي بف ثابت )تالكفاية في عمم الرواية  -114

 مطبعة السعادة.
بعة عيسى الحمبي بيامش الجامع ، المناوي: عبد الرؤوؼ، طكنوز الحقائق  -115

 الصغير.
، السيوطي: عبد الرحمف بف أبي لىء المصنوعة في األحاديث الموضوعةالآل  -116

 ىػ(، المطبعة األدبية.ٜٔٔبكر )ت
 ىػ(، طبعة اليند.ٕ٘ٛ، ابف حجر: أحمد بف عمي )تلسان الميزان  -117
باف بف ، ابف حباف: محمد بف حالمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين  -118

 ىػ(، دار الوعي، حمب.ٖٗ٘أحمد )ت
ىػ(، مطبعة ٚٓٛ، الييثمي: عمي بف أبي بكر )تمجمع الزوائد ومنبع الفوائد  -119

 ىػ.ٖٖ٘ٔالقدسي، 
 دار الكتب. ىػ(،٘ٓٛ، البمقيني: عمر بف رسبلف )تمحاسن االصطالح  -121
، الراميرمزي: الحسف بف عبد الرحمف المحدث الفاصل بين الراوي والواعي  -121
 ىػ(، دار الفكر، بيروت.ٖٓٙ)ت
 .ٖ، د. شوقي ضيؼ، دار المعارؼ، طالمدارس النحوية  -122
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 ، د. عبد المجيد محمود، دار نشر الثقافة.المدرسة الفقيية لممحدثين  -123
، ٕ، ميدي المخزومي، طمدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المغة والنحو  -124

 مصطفى البابي الحمبي.
الرحمف بف محمد بف إدريس، مكتبة المثنى،  : عبدالرازي ، ابف أبي حاتـالمراسيل  -125

 بغداد.
 ىػ(، مطبعة محمد عمي صبيح.ٕ٘ٚأبو داود: سميماف بف األشعث )ت ،المراسيل  -126
ىػ(، ٘ٓٗ، الحاكـ: أبو عبد ا محمد بف عبد ا )تالمستدرك عمى الصحيحين  -127

 مكتبة النصر الحديثة، الرياض.
ىػ(، بتحقيؽ أحمد شاكر، وقد أشرت ليذه ٕٔٗ)ت مسند اإلمام أحمد بن حنبل  -128

لممتقي  والمسند وبيامشو منتخب كنز العمالالطبعة في كؿ ما اعتمدت عمييا بو. 
 اليندي، المطبعة الميمنية.

ىػ(، دار ٓٚٚ، الفيومي: أحمد بف محمد بف عمي المقري )تالمصباح المنير  -129
 المعارؼ.

، زامباور، مطبعة جامعة ريخ اإلسالميمعجم األنساب واألسرات الحاكمة في التا  -131
 ـ.ٜٔ٘ٔفؤاد األوؿ، 

 ىػ(، طبعة دار صادر، بيروت.ٕٙٙ، ياقوت الحموي )تمعجم البمدان  -131
، البكري: عبد ا بف عبد العزيز معجم ما استعجم من أسماء البمدان والمواضع  -132
 ، دار التأليؼ والترجمة والنشر.ٔىػ(، طٚٛٗ)ت
، ٕىػ(، طٜٖ٘ارس: أحمد بف فارس بف زكريا )ت، ابف فمعجم مقاييس المغة  -133

 مصطفى الحمبي.
، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بغداد، ودار إحياء التراث معجم المؤلفين  -134

 العربي، بيروت.
 ىػ(، مطبعة اإلرشاد، بغداد.ٕٚٚسوي )تالب، يعقوب بف سفياف المعرفة والتاريخ  -135
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 الكوفة مدرسة

ىػ(، المكتب التجاري، ٘ٓٗ )ت، الحاكـ: محمد بف عبد امعرفة عموم الحديث  -136
 بيروت.

 ، مصطفى التازي.مقاصد الحديث في القديم والحديث  -137
ىػ(، ٖٖٓ)ت إسماعيؿ، األشعري: عمي بف مقاالت اإلسالمين واختالف المصمين  -138

 النيضة المصرية.
ىػ(، مؤسسة ٛٓٛ، عبد الرحمف بف محمد بف خمدوف )تمقدمة ابن خمدون  -139

 األعممي، بيروت.
ىػ(، مطبعة ٖٗٙ، عثماف بف عبد الرحمف بف عثماف )تمقدمة ابن الصالح  -141

 العاصمة، وىو مطبوع مع التقييد واإليضاح لمعراقي.
 ىػ(، مصطفى الحمبي.ٛٗ٘، الشيرستاني: محمد بف عبد الكريـ )تالممل والنحل  -141
، د. نور الديف عتر، دار الفكر، المطبعة العممية، منيج النقد في عموم الحديث  -142

 بيروت.
 ، محمد محمد محمد سالـ محيسف.الميذب في القراءات العشر  -143
 ىػ(، دار المعرفة، بيروت.ٜٓٚ، الشاطبي: إبراىيـ بف موسى )تالموافقات  -144
 ، د. حسف سعيد، دار الشعب.الموسوعة الثقافية  -145
 ىػ(، مطابع المجد.ٜٚ٘، ابف الجوزي: عبد الرحمف بف عمي )تالموضوعات  -146
، ىاشـ معروؼ الحسيني، طبعة دار الكتاب ر واألخبارالموضوعات في اآلثا  -147

 المبناني.
 ىػ(، عيسى الحمبي.ٛٗٚ، الذىبي: محمد بف أحمد بف عثماف )تميزان االعتدال  -148
ىػ(، ٖٖٛ، ابف الجزري: محمد بف محمد الدمشقي )تالنشر في القراءات العشر  -149

 مطبعة مصطفى محمد.
 (، المطبعة السمفية.ىػٕ٘ٛ، ابف حجر: أحمد بف عمي )تالساري ىدي  -151
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 الكوفة مدرسة

ىػ(، دار المعرفة، ٜٔٔ، السيوطي: عبد الرحمف بف أبي بكر )تىمع اليوامع  -151
 بيروت.

 ، محمد عمي األصفياني النجفي الشيعي، مطبعة النعماف، النجؼ.الواعظ  -152
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 الكوفة مدرسة

 
 فيرس الموضوعات

 ٕٓٓ         المقدمة 
 102  الباب األول: تاريخ الكوفة والحركة العممية والمذىبية فييا 

 103      الفصل األول: تاريخ الكوفة
 ٗٔٓ    المبحث األوؿ: نشأتيا وسبب تسميتيا 
 ٛٔٓ   المبحث الثاني: ما يذكر في فضؿ الكوفة وأىميا 
 ٕٔٓ  المبحث الثالث: أثر الكوفة في الفتوحات اإلسبلمية 
 ٕ٘ٓ  في الكوفة المبحث الرابع: الحالة االجتماعية والعمرانية 
 ٖٓٓ   في الكوفة  الخامس: الحالة السياسيةالمبحث  
 ٖٗٓ   أثر الكوفة في قياـ الدولة العباسية  

 138   الفصل الثاني: الحركة العممية والمذىبية في الكوفة
 ٜٖٓ        تمييد 

 ٓٗٓ    المبحث األوؿ: القرآف الكريـ وعمومو
 ٖٗٓ     المبحث الثاني: الفقو وأصولو 

 ٖٗٓ    الكوفة قميبل؟ىؿ كاف الحديث في  
 ٘ٗٓ  ىؿ تفرد الكوفيوف باستعماؿ الرأي في الفقو؟  
 ٙٗٓ    سبب تسمية الكوفييف أىؿ الرأي  
 ٛٗٓ      فقياء الكوفة  
 ٜٗٓ     أصوؿ الفقو في الكوفة  
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 الكوفة مدرسة

 ٔ٘ٓ  المبحث الثالث: المذاىب العقائدية والفمسفية في الكوفة 
 ٔ٘ٓ    الشيعة وسبب تمركزىـ في الكوفة  
 ٖ٘ٓ       الزيدية  
 ٗ٘ٓ     اإلمامية )اإلثنا عشرية(  
 ٘٘ٓ     اإلمامية )اإلسماعيمية(  
 ٙ٘ٓ      الكيسانية  
 ٚ٘ٓ       الغرابية  
 ٚ٘ٓ       السبئية  
 ٛ٘ٓ  أثر العقائد الشيعية في منيجيـ في الحديث  
 ٔٙٓ       المرجئة  
 ٘ٙٓ     المبحث الرابع: العربية وعموميا 

 169  الباب الثاني: الكوفيون وجيودىم في خدمة الحديث الشريف 
 171    الفصل األول: الصحابة الذين نزلوا الكوفة

 ٔٚٓ        تمييد 
 ٘ٚٓ     المبحث األوؿ: مشاىير الصحابة

 ٘ٚٓ    عبد ا بف مسعود .ٔ
 ٛٚٓ    عمي بف أبي طالب .ٕ
 ٗٛٓ    أبو موسى األشعري .ٖ
 ٘ٛٓ     بف عازب البراء .ٗ
 ٙٛٓ    سعد بف أبي وقاص .٘
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 الكوفة مدرسة

 ٜٓٓ     حذيفة بف اليماف .ٙ
 ٕٜٓ     المغيرة بف شعبة .ٚ
 ٖٜٓ     عمار بف ياسر .ٛ
 ٜٚٓ     سمماف الفارسي .ٜ

 ٜٜٓ    جرير بف عبد ا البجمي .ٓٔ
 ٕٓٔ    المبحث الثاني: بقية الصحابة الكوفييف 
 ٕٓٔ   الحروؼأسماء الصحابة مرتبيف عمى   
 ٚ٘ٔ     الكنى مف الصحابة  
 ٖٙٔ    والمبيموف واأللقاب األبناء  
 ٘ٙٔ     أسماء الصحابيات  
 ٚٙٔ     الكنى مف الصحابيات  
 ٛٙٔ    الصحابة مف الكوفة دخؿ مف  

 071      الفصل الثاني: الحفاظ الكوفيون
 ٔٚٔ        تمييد 

 ٖٚٔ    المبحث األوؿ: مشاىير حفاظ التابعيف
 ٖٚٔ    عمقمة بف قيس النخعي .ٔ
 ٗٚٔ   مسروؽ بف األجدع اليمداني .ٕ
 ٘ٚٔ     عبيدة السمماني .ٖ
 ٙٚٔ   األسود بف يزيد بف قيس النخعي .ٗ
 ٙٚٔ    إبراىيـ بف يزيد النخعي .٘
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 الكوفة مدرسة

 ٛٚٔ     سعيد بف جبير .ٙ
 ٜٚٔ     عامر الشعبي .ٚ
 ٔٛٔ    أبو إسحاؽ السبيعي .ٛ
 ٕٛٔ      األعمش .ٜ

 ٖٛٔ    منصور بف المعتمر .ٓٔ
 ٘ٛٔ   المبحث الثاني: مشاىير حفاظ أتباع التابعيف 

 ٘ٛٔ     أبو حنيفة .ٔ
 ٚٛٔ     مسعر بف كداـ .ٕ
 ٛٛٔ     سفياف الثوري .ٖ
  ٜٛٔ   شريؾ بف عبد ا النخعي .ٗ
 ٜٓٔ    زىير بف معاوية الجعفي .٘
 ٜٔٔ   أبو األحوص )سبلـ بف سميـ( .ٙ
 ٕٜٔ     سفياف بف عيينة .ٚ
 ٖٜٔ    أبو بكر بف عياش .ٛ
 ٜٗٔ     وكيع بف الجراح .ٜ

 ٜ٘ٔ   أبو نعيـ )الفضؿ بف دكيف( .ٓٔ
 ٜٚٔ  مرتبيف عمى الطبقات  المبحث الثالث: بقية حفاظ الكوفة 
 ٖٕٙ     المكثروف مف الحديث  
 ٖٕٛ   جميع حفاظ الكوفة مرتبيف عمى األحرؼ   

 246   األسانيد الصحيحة والضعيفة في الكوفةالفصل الثالث: 
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 الكوفة مدرسة

 ٕٚٗ     : تعريفو وأىميتوالسند
 ٕٛٗ      تاريخ السند

 ٕٔ٘    أوؿ مف فتش عف اإلسناد
 ٖٕ٘      انتشار اإلسناد

 ٕ٘٘    نقد رجاؿ السند في الكوفة
 ٕٙ٘    وأوىاىا أصح األسانيد في الكوفة

 ٕٛ٘   ةالمبحث األوؿ: األسانيد الصحيحة في الكوف 
 ٕٛ٘       تمييد  
 ٜٕ٘  األسانيد الصحيحة في الكوفة مرتبة عمى الصحابة  
 ٖٕٖ   المبحث الثاني: األسانيد الضعيفة في الكوفة 
 ٖٕٖ       تمييد  
 ٕٖٗ  األسانيد الضعيفة في الكوفة مرتبة عمى الصحابة  

 340     الفصل الرابع: تدوين السنة في الكوفة
 ٕٖٗ     تدويف السنةتمييد في   

 ٖٙٗ    تدويف السنة في عيد الصحابة 
 ٖٚٗ    تدويف السنة في عيد التابعيف 
 ٖٛٗ    تدويف السنة بعد عيد التابعيف 

 ٖٓ٘ فوف والمصَنفات في الكوفة مرتبيف عمى الحروؼالمصنِ   
لييا  366    الفصل الخامس: الرحمة من الكوفة وا 

 ٖٚٙ      تمييد في الرحمة  
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 الكوفة مدرسة

 ٜٖٙ   في طمب الحديث ونتائجيا أىداؼ الرحمة 
 ٖ٘ٚ    في طمب الحديث آداب الرحمة 
 ٖٙٚ      أصناؼ الراحميف 

 ٜٖٚ    المبحث األوؿ: الراحموف مف الكوفة 
 ٔٔٗ    المبحث الثاني: الراحموف إلى الكوفة 

 428    الفصل السادس: مصطمح الحديث في الكوفة
 ٜٕٗ       تمييد
 ٖٔٗ    ؿ: آداب طالب الحديثالمبحث األو 
 ٖٔٗ    متى يبدأ طمب الحديث .ٔ
 ٖٗٗ   التواضع في طمب الحديث .ٕ
 ٖٗٗ     تعمـ فقو الحديث .ٖ
 ٖ٘ٗ     مذاكرة الحديث .ٗ
 ٖٙٗ     العمؿ بما تعممو .٘

 ٖٛٗ     المبحث الثاني: آداب المحدث 
 ٖٛٗ  احتراـ حديث النبي صمى ا عميو وسمـ .ٔ
 ٖٛٗ   عمى نشر الحديث الحرص .ٕ
 ٜٖٗ   عدـ وضع الحديث في غير أىمو .ٖ
 ٔٗٗ    التحديث ما نشط السامع .ٗ
 ٕٗٗ   عدـ التحديث عف األحياء .٘
 ٖٗٗ    التراجع عف الخطأ .ٙ
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 الكوفة مدرسة

 ٖٗٗ    عدـ تتبع المنكر والغريب .ٚ
 ٗٗٗ    الثناء عمى شيخو بما فيو .ٛ
 ٗٗٗ    الرحمة لنشر الحديث .ٜ

 ٗٗٗ  ف والتصنيؼ لمف تأىؿ لذلؾالتدوي .ٓٔ
 ٘ٗٗ    المبحث الثالث: صفة مف تقبؿ روايتو 

 ٘ٗٗ    حكـ رواية المستور .ٔ
 ٙٗٗ   حكـ رواية صاحب البدعة .ٕ
 ٜٗٗ   مف أخذ أجرا عمى التحديث .ٖ
 ٔ٘ٗ   اشتراط العدالة والضبط معا .ٗ
 ٕ٘ٗ     حد الضبط .٘
 ٖ٘ٗ  عحكـ رواية مف عرؼ بالتساىؿ في السما .ٙ
 ٗ٘ٗ   التشدد في أحاديث األحكاـ .ٚ
 ٗ٘ٗ  ىؿ فيـ الراوي لحديثو شرط في قبولو؟ .ٛ
 ٘٘ٗ  ىؿ يشترط تحديث الراوي مف حفظو؟ .ٜ

 ٚ٘ٗ    المبحث الرابع: طرؽ التحمؿ واألداء 
 ٚ٘ٗ    السماع مف لفظ الشيخ .ٔ

 ٚ٘ٗ  إذا استفيـ مف جميسو ىؿ يعد سماعا؟
 ٕٙٗ    العرض عمى الشيخ .ٕ

 ٗٙٗ   ىؿ العرض في مرتبة السماع
 ٚٙٗ    أداة التعبير عف العرض
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 الكوفة مدرسة

 ٜٙٗ      اإلجازة .ٖ
 ٕٚٗ      المكاتبة .ٗ

 ٗٚٗ    المبحث الخامس: التزاـ لفظ الحديث 
 ٗٚٗ     الرواية بالمعنى .ٔ
 ٙٚٗ     اختصار الحديث .ٕ
 ٚٚٗ    تغيير المحف في الحديث .ٖ

 479    لمدرسة الكوفة من نقدالباب الثالث: ما وجو 
 481      الفصل األول: الوضع في الكوفة

 ٓٛٗ      الوضع: األوؿ المبحث
 ٔٛٗ   بدء حركة الوضعو  تعريؼ الوضع

 ٕٛٗ     أصناؼ الوضاعيف
 ٖٜٗ وبخاصة في الكوفة جيود العمماء في مقاومة الوضع

 ٖٜٗ    التفتيش عف األسانيد .ٔ
 ٜٗٗ   الرجاؿالبحث والتتبع ألحواؿ  .ٕ
 ٜٗٗ    التحذير مف الوضاعيف .ٖ
 ٜ٘ٗ اختبار الحديث بعرضو عمى الروايات األخرى .ٗ
 ٜ٘ٗ   ف حكـ رواية الموضوعايب .٘
 ٜ٘ٗ     التصنيؼ  .ٙ
 ٜٙٗ وضع الضوابط التي تدؿ عمى وضع الحديث .ٚ

 ٜٜٗ   المبحث الثاني المتيموف بالوضع مف أىؿ الكوفة 
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 الكوفة مدرسة

 ٕٔ٘      خاتمة الفصؿ  
 523     الفصل الثاني: التدليس في الكوفة

 ٕٗ٘      .المبحث األوؿ: التدليس 
 ٕٗ٘      تعريفو -ٔ
 ٕٗ٘      أقسامو -ٕ
 ٖٔ٘     حكـ التدليس -ٖ
 ٖٗ٘    حكـ الحديث المدلس -ٗ
 ٖ٘٘    أصناؼ المدلسيف -٘
 ٖٚ٘   البمداف التي اشتيرت بالتدليس -ٙ

 ٖٛ٘ الكوفيوف مرتبيف عمى طبقات التدليسالمبحث الثاني: المدلسوف  
 ٖٛ٘      الطبقة األولى 
 ٖٛ٘      الطبقة الثانية 
 ٓٗ٘      الطبقة الثالثة 
 ٕٗ٘      الطبقة الرابعة 
 ٕٗ٘      الطبقة الخامسة 
 ٗٗ٘      خاتمة المبحث 

 545     الفصل الثالث: اإلرسال في الكوفة
 ٙٗ٘      رساؿالمبحث األوؿ: اإل 

 ٙٗ٘      تعريفو -ٔ
 ٓ٘٘      حكمو -ٕ
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 الكوفة مدرسة

 ٗ٘٘   مناقشة األقواؿ في حكـ المرسؿ -ٖ
 ٙ٘٘     مرسؿ الصحابي -ٗ
 ٛ٘٘     المرسؿ الخفي -٘
 ٛ٘٘   آراء العمماء في مرسبلت الكوفة -ٙ

 ٓٙ٘ مرتبيف عمى الحروؼ المبحث الثاني: المرسموف مف أىؿ الكوفة 
 577      الخاتمة وفييا أىم نتائج البحث

 581        الفيارس
 ٔٛ٘     فيرس اآليات القرآنية الكريمة

 ٕٛ٘     فيرس األحاديث النبوية الشريفة
 ٚٛ٘       فيرس المراجع

 ٜٜ٘      فيرس الموضوعات
 


