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 البحث ملخص

الحمددهلل ر  ا اللددنلمال الالوددسال الالىددست  اددب اددنال اسلياددنل الالم  دداال ال اددب الدد     
 الصحي  اجملال البلهلل :

فددددس  ماددددب اددددن ن لدددد  المحددددهلل حف اددددل جلددددح   ىامدددد  فدددد   ادددد  الىدددد   ال يح دددد   اددددب   
صن يلن افضل الوسال الالىدست   الللدل ادل ءداسل اللامدنل اسفد اك الحدنسل ال اىدننح   
الدد   باددع اللاددل ا دد  صدد  ط الا احددل لىاددع اللاددل كلددب اموادد  الدديس   ددنلل ا  البددس  

ثادد  الودددنلا  اك نا ددت االانادد     يددن ادددل ا ا ددنف الاددن ال ال ال لدد  ال دددنف الا دد  اللاددل  
امىدددمنج  جدددلل   الللاوددد  الللاءوددد  ف دددهلل ادددحلب  ضدددنل ملاىننح  الملىدددن  الللدددل ادددل اءدددل 
المحاضدددا  الوددد  ك  ءدددن فددد  االاناددد   ادددل الىي دددنال ءددد ا اللادددل الددد   ادددل اسلددد   م دددل 
  ال ف  اسشمنص الموشننلال ف  اس  ن  الالىل  البنلونل   م ل الوا  د  ناد لل الال فد

الث   ال الضدلا  الال فد  الموودل ادل الم  ىد  ال ا ءدن ادل فحاجدهلل  ادل الىي دنال ال دهلل 
 ىددددل الىي ددددنال فدددد   ونودددد  مال فدددد   اددددحت الحددددهللات ال مادددد  اج ن دددد   ف ددددهلل  ىددددل بي ددددنال 
الوددحنو  كلددب ا  ودد   شدد ال بي دد  فننوددهلللءن ندد    الوددحنو  الدد ال ا ددامحا وم دد   ددهلل من 

ل جمالن  الاول بي نال الودحنو  ند    سنن  و   ال م  ال ثمنف ال ا  م ض  هللا   ل
صيانف الابانل الوحنو  ال ال  أالا   حل هللا مصاب هللا  اا  ال ال  احت فدو  ا د  اال 
ف   ج  الح اع   ال  هللان ك   بي نال الونولال نهللل ن    الونولال ال ال لح حا ونللشد ال 

اادد   الميشدد  ل ونلج دد  الادد لل  ددا  نددل اندد   ددنمت ال ددلاهلل نددل المىدداع ال ادد ءل الك دد 
الودددنولال ءدددل الددد ال ا   دددحا ادددل و ددد  ادددل الودددحنو  امدددل اددد ا ال الفدددنالل الادددل ءددداسل 
الونولال ال ل   ال  نل انلك ف  اليو ال   الال ل    يهلل هللا نل ان  االفدب ادل اءدل 
الكحفددددد    ال اددددد ءل   ال دددددهلل اجدددددن  الحدددددنسل ال اىدددددننح   فددددد  ا ىدددددام  لىي دددددنال الودددددحنو  

نس  م  مدد  هللا الددنلب  فدد  الاا دد   اددب  وددنا الالوددنولال الءدد ا اددن ك دد ط الشددا  ا مددهلل شدد
الين ددت الحثاددت ال ددهلل ا ومددهلل الحددنسل فدد  ا ىددام   اددب الىي ددنال ااددح ا ا لددن الىددنو   كلددب 
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اس ددست الالاضددل فدد  الددهللال الشددلح  المشددنءهلل ال ادد  كلددك اددل اساددح  اسادد     اللىدد ل 
 الالىهللا .    هللا اللا  ال هللا  اف   حف  ما ن انلون لحجل  الك  ل الال هللا الوحفا 

    

ABSTRACT 

 

In The Name Of Allah Most Gracious Most Merciful 

Thanks for Allah and peace be upon His Messenger and 

Followers 

 

   It is a clear fact the contemporary writers have exerted 

great efforts in keeping the prophetic tradition. Amongst 

those outstanding scientists is Al- Neissaburi who had 

searched for knowledge since a very early age. He travelled 

a lot searching for knowledge to various countries such as 

Iraq, Khurasaan and those countries which behind the river. 

He was a widely- learned , wrote many books. He had 

written about five hundred books. Due to his honesty , he 

became responsible for the judiciary in Neissabur and Nasa. 

Among the most important subjects mentioned in his books 

"The Science of Layers". It is the science which enables us to 

distinguish similar persons in the documentation and those 

who are similar in age. Thus it is possible to distinguish one 

from the other and to be acquainted with the trusted ones 

from those who are weak and also to know the articulated 

documentation from the unarticulated one. He divided the 

Layers in his book entitled "The Traditions and their 

Kinds". He divided the Followers into twelve layers starting 

with the mentioning of followers who entered Islam in 

Mekkah such as Abu Bakr , Omar , Othman and Ali "PBU" 

them. He ended that layer with those followers who had 

witnessed the Messenger of Allah "pbuh" during the 

capture of Mekkah or in the last pilgrimage . When he 

mentioned the followers , he started mentioning those 

followers who had followed the Ten sublimed "enter 
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heaven" such as Qays bin abi Hazim and Saeed bin al 

Musseib and others. He also mentioned the latest ones such 

as Anas bin Malik in Basra , Abdulla bin abi Awfa from 

Kufa. He actually did a wonderful job in his division in the 

layers of the followers. This was admitted by Sheikh Ahmed 

Shakir when he commented on the book "Al-Baith". He 

depended on various scales;  priority in Islam, merit in 

religion and participation in the battle and so on. I beseech 

Almighty Allah to consider this work totally for His sake. 

 
 المقدمة                                  

الحمددهلل ر الح ددل اللددهللل الميادد  اليودددا    الالوددسال الالىددست  اددب  دداهلللن احمدددهلل       
اليشددا  ال دد ا    ال اددب الدد  الصددحي  الىددنج  ل  اددب للجدد  الم ادد   الدد ال  لددهللالا لاىدد   
ال احالن ال حا هلل   الضيىحا  ل شن   الالا     ال  الا   لن  دل ااود  ال نجدهلل   البد لحا فد  

ل    ل الانجهلل   فجلاءل هللا اا ا  دل اماد  الاال دست اح ا  كلك ال ا  الال اا  ال  
  الا ددد  أ اددد لل ن ضدددحال  اللىدددال فددد   ا  الىدددست   ال م  دددن الىدددا   ادددب للجلدددل ليادددح  

 . 1الم ات
 اان ولهلل :

فدددس  مادددب ادددن ن لددد  المحدددهلل حف ادددل جلدددح  جيدددن ال فددد   اددد  الىددد   ال يح ددد   ادددب      
صددن يلن أفضددل الوددسال الالىددست فدد  جمادد   اددحت الحددهللات الشدد    الا و ددحا نلددن  ن دد  
الل ن دد    الللددل اددل ءدد ط اللاددحت الملمدد  م اددل الىي ددنال  فلددح  اددل ك ددسا  أصددال  مددن 

 الملثدنل اك  دنل : مال د    الملثدنل اف ك   كلدك الدهلل وح  اسد ت ضدانل اللمد   ل دس  دل 
ا ىددال الىي ددنال ك ددسا  أصددال الالدد  أ ددهللت ا ىددال الجددهلل فدد  الواكادد  الوددن  م  اال ددسا  

                                                 
  1  المح   ظا  ا مهلل الولنلح  ص ل س  ل ا هللا   ونا  حا هلل ف   احت الحهللات : لالسا - 1
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الالدددد  لواجدددد  بيالادددد  فكدددد ال صددددحنو  ال  ددددحل فنلوددددنولال ...... الس  س دددد  لدددد  ومددددا  اال 
 . 1ان جا   

ل الوددحنو  ال ددهلل ااوااددت ا ددنءد المحددهلل ال فدد  ا ىدداملل لاىي ددنال فمدد لل اددل جلدد     
سالددل بي دد  الا ددهللال ون ويددن  اشددو اسلل فدد  أصددل الوددحي  ل  ددحل هللا مصدداب هللا  اادد  
ال ال  الجلاحا الونولال   لك بي   الا دهللال نا مدن كءدع الا  د  اماد  ادل المحدهلل ال كلدب 
ا ىدددال الودددحنو   ادددب بي دددنال  هللادددهللال ال ىدددمحا الودددنولال  ادددب  دددهللال بي دددنال س ويدددن اال 

ل ال اىدننح   اك  ىدل الودحنو  كلدب ا  ود   شد ال بي د    الا   الللل ادل أند مءل الحدنس
ال ىددل الوددنولال كلددب امدد   شدد ال بي دد  الءدد ا اددن  دد ل ف  فدد    ن ددن ءدد ا اليحددت اف شددنل 

 هللا اين ك الالنلب .
  يع ااوان  المحضحع :

للل ال أءل ام ينا ساوان  المحضحع ءد   س د  ءد : اسالل: اف اسادنت الحدنسل     
ل  امدددنل اساددد  اسفددد اك الددد ال ادددهللاحا  ددد   ليا دددن مصددداب هللا  ااددد  ال اىدددننح    دددنف اددد

ال ال  اهللا  جااا  الءد ا ادن لد اط فد  االاناد  اللاماد  الود  ا  دب  االدن  امدنل اساد     
الالثددنل  :اف ااواددن   لىي ددنال الحددنسل ونلدد اال فلددح لمددن ك دد ط الشددا  انددح اسشددينل ا مددهلل 

فددد   دددهلل بي دددنال الودددحنو    ءدددح ادددن  الالمشدددلح    دددهلل اللامدددنلاحمدددهلل شدددنس  اك  دددنل :م 
المحدهلل حف فد   الالثنلدت : الءدح لمدن ك د ط 2 كءع كلا  الحنسل ال أللن ا  ودن  شد ال بي د  

الىي دددنال الوددد  لىدددوىا  اف لمادددل ادددل اسللدددن ندددال الودددحنو  الالودددنولال  أءماددد  ال فددد 
لك الأايدددنع الودددنولال الس  دددامن الددد الاال الموشدددننلحف  دددنلموا ال فددد  اس دددل أال الك اددد    ال ددد 

ال فددد  الودددهلللا  الادددن المددد ا  ادددل الل ل ددد    أءددد   ادددب  ددديال اساودددنل أال اسل ىدددنع   
ال  لك ال فد  ا نلد  اللامدنل ولضدلل ادل ولدر الالود جا  ناد لل   دهلل اسادوس  ال اد  
كلددك   الللدد ا  ددنل الحددنسل ال اىددننح   : مالاددل ايحدد  فدد  ال فدد  الوددحنو  فلددح  ددنف  

                                                 
ل س  ل  الملثنل ف   ونو   ال الون      هلل   180وححث ف  ان    الى   المش ف  ص  - 1

 . 134- 133المىامال ص 
 . 184الين ت الحثات  نولاا  ا مهلل احمهلل شنس  ص  - 2
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ادد الالف الحددهللات الم  ددل  ددل اددنول   ددل  سناددل الحادد  ف ددهلل  أاددت جمن دد  اددل اشددانا ن
  حل هللا مصاب هللا  اا  ال ال  اوحءمحل  صحننان   ال بمن  الالا المى هلل  دل صدحنن  

  ال دنل الحدنف  اندل الودس) : مالكلدك ادل الملمدنال الود  افوضد   1فاوحءمحلد  انولادن  
:   الااددن الحددنف  الل ا دد  ف ددنل  2وىدديع الجلددل نلددن  ادد  الا ددهلل اددل المودد اال ال ادد ءل 

مالبىيع الجلل ومل ف  الىي نال  اط  ا  الا هلل ال المو اال ف بمن ظل ال اال   اال دن 
 . 3اا   ا ط ال بمن ا ال  اال ن ف   ا  بي و   

 ال هلل ا وضت بيال  اليحت اف ل ىم   اب ان   ا  :  
الم هللا  ال هلل اكام ن فالن  ل أءما  المحضحع ال يع ااوان لن ل   ل  اب ايحثال   

الل  ل  ا ال االانت الحنسل ال اىننح     ال هلل اضمل  و  اىنلع فكنف الميحت اس
 ء :

 المىاع امالل : ا م  اللىي  ال  او  الاحلهللط . 
 المىاع الثنل  : ا  ا  الاحلهللط الباي  لالال .

 المىاع الثنلت :   نل اللامنل  اا  .
 المىاع ال او : االانا  .

 المىاع المنا  : احلا  ولر الم نصع ال ضنجا  .
الاان الميحت الثنل  فكنف  ل بي دنال الودحنو  الالودنولال   دهلل الحدنسل ال اىدننح   ال دهلل 

 اضمل امى  اىنلع :
 المىاع امالل : ال    الىي نال ل   الاصىس ن .

 المىاع الثنل  : أءما  ال ف  الىي نال .
 المىاع الثنلت : الا   نال  ال الىي نال ال ال الون    .

 منل ف  ا ىال الىي نال .المىاع ال او  : ا نءد اللا

                                                 
 . 165ال ف   احت الحهللات : لاحنسل ص  - 1
 . 466ا هللا  انل الوس)  ص  - 2
 . 3/275الويو ال الالو   ال : لال ا    - 3
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 المىاع المنا  : ا ىال الحنسل لىي نال الوحنو  .
 المىاع الىن س : ا ىال الحنسل لىي نال الونولال .

الالمنامددد  ال دددهلل ك  لدددن فالدددن أءدددل ال ودددنجد الوددد  احصدددا ن كلالدددن فددد  ءددد ا اليحدددت  هللا اللددد  
 الوحفا  . 

 
 

 
 المبحث األول
 المطلب األول 

 اسمه ونسبه وكنيته ولقبه 

ءدح احمدهلل ندل  يدهلل هللا ندل احمدهلل ندل  مهللال د  ندل للدال ندل الح دل  أوال: اسمه ونسبه :
 .  1مالشنفل    3مالىلمنل  ال اىننح     2مالضي   1م

                                                 
اف ا اددددع الموددددن   الودددد  ك دددد ال ا جمدددد  االاددددنت الحددددنسل ك دددد ال الدددد  مانددددل الح ددددل  كس اح دددد   1م

 يددهلل ال ددن    ىددن فنلدد   ددنل: مانددل الح ددال  نددهللس  ددل منددل الح ددل  المىددوهلل ك الشددا  اوددىاب 
الللاددد  اىددد  اىيلددد   هللا ا ادددل   ا ىددد : المىدددوهلل ك  ادددب الودددحاحال :لاحدددنف  أنددد   يدددهلل هللا 

ه       د  اودىاب  يدهلل ال دن    ىدن   ا   405احمهلل نل  يدهلل هللا الحدنسل ال اىدننح   مال 
  7/ 1ت   2002 –ه  1422       2الكوع اللاما    نا الال   ط

الأادن   دديع اىدماو  ونلضددي   ف ددهلل الضدح  الحددنف  الدد ءي  و حلد  :م   ددنل لدد  الضدي  لىددي  الددب   2م
جهلّل جهللا   اىب نل  يهلل ال  مل الضي    البنلىلمدنل  لىدي  الدب ات  اىدب ءد  اوح د  ن دت 

  كندد اءال نددل بلمددنف الا ادد    ا ىدد : اددن    اال ددست الالفاددنال المشددنءا  الام ددست : لاحددنف  أندد
 -401ه     حا ث الالفادنال م748 يهلل هللا احمهلل نل ا مهلل نل  ثمنف نل  ن منم ال ءي مال 

لي دنف    -ه          الهلل وح   م   يهلل الىست اهللا      ا  الكونا الل ب    ناد الال 410
 . 127ت   ص  1997       2ط 

ن لك سف  ننح   لىيو  الب لاىننح  الء  ال أ ىل المهللف الاجمللن لاما اال وم ا نف ال مات  3م
اّ  نلن فامن لى  الالن  نل : ء ط اوا  اف اكحف اهللا   ف ا  نلن ف ى   ويلن  ل  ي     ل 
ن اددت   ف اددل للددن : لاىددننح   الال دد  : ال وددع   ال ددنف فوحلددن ماددل  ثمددنف م ضدد  هللا   دد   
   اب اهلل انل انلو   يهلل هللا ندل  دنا  اندل    دل فد   د   اىد  ال شد  ل ادل اللجد ال الءد  ا د

اسف فددد  جملح  ددد  ا  منلىدددونف . املىدددنا :منددد   دددلهلل  يدددهلل الكددد  ل ندددل احمدددهلل ندددل ا ودددح  
ه       د   يدهلل الد  مل ندل  حادب الملامد  الامدنل   562الم  نل  الم الم  الىملنل  مال 

 ت   1962 –ه  1382       1ال ا ط  اجا   اج ال الملن   اللثمنلا    الل هلل   ط
13  /235  . 
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   ال ا ع   لك وننل  2م   ب و ن   يهلل هللا  ال ا ع ونلحنسلثانيا: كنيته ولقبه: 
 . 3ماليّا 

 المطلب الثاني 
 أسرته ومولده وطلبه للعلم  

ه   321اللهلل الحدنسل ال اىدننح   فد  ادحت اس  دال الثنلدت ادل  باد  امالل  د   م
ف  أ  ال اوهللا   ا و ت و  ا   ص  ط   فكدنف الالدهللط صدن ع   نلد  الصدس) فحالدهللط أكف 
 س ددن ال س ددال  دد   ال ددلا ا  وددال ال شدد  ل  ددلاال ال ددنف اددهلل ل الوددسال ونلااددل الالادد   اددب 

الاللءدددن  انجددد  ألددد    ءدددل ال دددهلل  أ   يدددهلل هللا ندددل ا مدددهلل ندددل   يدددل الاىدددال ندددل اللامدددنل  
الحجددددنح صددددن ع الوددددحا  ال ال    دددد  انددددل ال مدددد  ال ادددد ط الاددددحف  الءددددح انددددل  ددددسث 
                                                                                                                                            

ا ى  : ان    و هللا  :سن  و   أ مهلل نل  ا  نل  ننت نل أ مهلل نل الهلل  المىاع الي دهللا     1م
 1نادد الال  ط  –ءددد   اح ادد  الددهلل وح  وشددن   ددحا  الدد ال    ا  ال دد ا اال ددسا  463مال 

  ال ا  أ ست ال يسل : لاحنف  أن   يهلل هللا احمدهلل ندل 3/509ت    2002 -ءد 1422     
ه      ددد  اجمح ددد  اح  دددال ويشددد ا  الشدددا  748م الددد ءي مال ا مدددهلل ندددل  ثمدددنف ندددل  ن مدددن

   البي ددددنال 163/ 17   1985ءددددد /  1405   3شددددلاع ام لددددنسالط  اا ىدددد  ال  ددددنل    ط
الشددنفلا  الكيدد    : لوددنح الددهللال أندد  لودد   يددهلل الحءددنا نددل  ادد  نددل  يددهللالكنف  الىددي   مال 

هلل الحادح    ا  ءجد    ط ه           . احمح  احمهلل الى ن      .  يهلل الاودن) احمد 771
  الالم دددوىل فددد  ادددحا    المادددحك الامادددل : لجمدددنل الدددهللال أنددد   155/  4ه    1413   ددد   2

ه         احمهلل  يهلل ال ن    ىن   الاوىاب 597الا ح  يهلل ال  مل نل  ا  الجحم  مال 
ت  1992 –ه  1412      1لي نف   ط  – يهلل ال ن    ىن    ا  الكوع اللاما    نا الال 

  الالفانال ام انف الالينل ان نل اللانف :لشم  الهللال ان  اللينس ا مهلل نل احمهلل  109/ 15 
ه    اح اد  ا ىدنف  يدنس    ا  صدن      681نل ان اءال نل ااكدنف الي ا د  اس باد مال 

  الاللي فدد  ايدد  اددل  يدد  :لشددم  الددهللال اندد   يددهلل   4/280  1994   دد    7نادد الال   ط 
ه       دد  انددح ءددنج  احمددهلل  748نددل  ن مددنم الدد ءي  مال هللا احمددهلل نددل ا مددهلل نددل  ثمددنف 

 .  210/  2الىلاهلل نل وىاحل  م احل    ا  الكوع اللاما    نا الال   
 . 281 – 280/ 4 نل انل ااكنف : الالمن     ونلحنسل لوحلا  ال ضنل   الفانال اس انف    2م
المشددددهلل ال الفدددد  اا ءددددن اللددددال   ددددنل الىددددملنل  : م اليّادددد    واددددو  اليددددنل المح ددددهللال ال ىدددد  الاددددنل   3م

الملما   ء  لاى  لمل اوحلب اليان   الالوح ط ف  المنلنال نال الينج  الالمشدو   ادل الوجدن  
  الالايدنا فد  الد اع اسلىدنا : للدل الدهللال أند  الحىدل  اد   432/  2لساولد   اسلىدنا  

   اندل ام اد  نل أند  الكد ت احمدهلل ندل احمدهلل ندل  يدهلل الكد  ل ندل  يدهلل الحا دهلل الشداينل  الجدل  
 .   1/198نا الال  -ءد     ا  صن   630مال 
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  الل ددهللع اساددنت الحددنسل اددوكال  ددل انادد   اددت ل ددل   دد  الدد ءي   حلدد    1مالاىددلال  دد   
 جددد ال ددلا ا  وددال   ددل انادد  : مءددح الدد   اكف  س ددن ال ددوال  دد   احوىددين ال ددد  ددسث

ال شدد  ل  ددلالال الاددن ادد ك  اددنت الااددل الالادد   اددب اللامددنل الاللءددن  اسثدد  اددل انجدد  الدد  
 . 2م  ءل احف       ي  ال س منج   

ه  ول ن ددد  ادددل أناددد  الانلددد  اللددد لك  دددنف االل  330ال دددنف أالل  دددمنع لددد   ددد   م
ال ه  الءددح انددل  ددسث  شدد   334لدد   اددب اندد   ددنال نددل  يددنف فدد   دد   م  3ما ددومسل 

  ال  ل لىاع اللادل كلدب اللهللادهلل ادل الديس  اال دساا    فكنلدت   اود  اماللدب   4م    
ه    ال دددد  ال  دددل الدددب ودددس  ا ا دددنف الادددن ال ال  341كلدددب اللددد ا  ال دددنف كلدددك  ددد   م

ال ل  ال هلل  م  ال لحح ألا  شا  ف هلل  م  ن اىننح  ال هللءن لححا ادل ألد  شدا  ال دهلل 
احمدددهلل ندددل  اددد  المددد       احمدددهلل ندددل   دددهلّلث  دددل أناددد    ال دددهللث  دددل شددداح  اددد لل :

 ل حا امصل   الأن  و   ا مهلل نل ك حن  الوي   الا ا    الان  احمدهلل ندل  يدهلل هللا 

                                                 
 . 73/ 14الم وىل : سنل الجحم    1م
الجنا  لو جم  أن   يهلل هللا الحنسل :من  النال   انمف ندل  يدهلل الد  مل اليحودا  اليا الاد      2م

 الان ولهللءن . 7 ا  اليشنج  اال ساا    ص 
االاددسل الاالاددسل  اددب الكناددع ومل ددب الا ددهلل   الااااددت الكوددنا أااادد  أاااودد    أاادد  ل وددنف جددنل   3م

[   فلد ا اددل 282نلمدن ال د  ف الكد  ل  ددنل هللا الدنلب مُْفِاْاِمالدِل اْلللالددْ  ولنِلْلدهلِللل  نالي د ال: اددل ام د  
ددْ  ْاِمْاددب ْ ْاِادد ل  نالا  ددنف: اددل ام دد     فلدد ا اددل اااددب   فاجددحم اف  [5ااددّل   ال ددنل الددنلب مُْفلل

  حلدددن ل ودددال ومل دددب الا دددهلل   الا دددومااو  الكودددنا : أ   ددد لو  اف  مااددد   ادددّ  . ا ىددد  : لىدددنف 
ه     ا   711الل ا : سن  الاضل جمنل الهللال احمهلل ندل ا د ت ندل ا ىدح  امف   د  مال 

الس   الادنح اللد   291/  15ت   1956   د    1لي نف   ط –صن   ال ا  نا الال   نا الال 
لاياددن   الاىددنو   ا   –اددل جددحاء  ال ددناحس : لالباددهلل     ا  لاياددن لا شدد  الالوحم دد    ن  ددنم  

 . 247/  10ت   1966لي نف        –صن     نا الال 
= الاان ف  اسصىس) : ءح اف   لهلل  نلل ال حلد  اسا اد  ونلمحدنن  الال د ابا    فادوكال ومدن      

لاددل ال  ويدد  الوسادد ال   فاوددا   ونوددن ال ىددمحل  االاددسل فددو  هللا م دديحنل  الالددنلب   اادد  اددل ال
الاساددنل  . ا ىدد  :  شدد  الى ددحف  ددل ا ددنا  الكوددع الالا ددحف : لموددىاب  يددهلل هللا الشددلا  

ه    ا ويدد  المث ددب   و ددهللا    الءدد  الىيلدد  الموددح ال  ددل بيلدد   1067وحددنج  اااادد  مال 
 . 161/  1ت    1941ا و يحل       

 .163/ 17  ا  أ ست ال يسل  4م
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انل جلا  نل   وح     الان   ا  الحىال نل  ا  ال اىننح   الحدنف    الاند  جلاد  
 احمهلل نل ا مهلل نل  لاهلل ال ام  المحّ ا ال ا ءل  ثا  .

اند   يدهلل هللا احمدهلل ندل اند  ا ودح  الّودّ ات   الاند  ال  أ ال  اف الك  ل  اب اهلل 
  ا  نل ال  ن  ا   ل الكحف    الأن   اىب وّ ن  ا   ل و هللا  .

الاا دددد   اددددب اددددهلل أندددد   ادددد  نددددل أندددد  ء  دددد ال   الاندددد   ددددلل احمددددهلل نددددل  دددداامنف 
 الولاح     الأن  الحلاهلل نل  ىنف نل احمهلل .

ادد  الماددهلل    الصددحع جمن دد  اددل الوددحفا  ادد لل أنددح  مدد ال نددل لجاددهلل   الجل
 الأنح  ثمنف الم  ب  ال ا ءل .  

الاان اساا ط ف هلل اا      اللال ولضن ال شاحا  الء ا ان ىمب ن الا د  اسسدنن  
الللل ال ان مءل أنح الحىل الهللا  ى   الءدح ادل اجدّل شداحا  الاد لل   1م ل اسصن  

لك انددح أنددح و دد  ال اددنل الشنشدد    الانددح ا ددحن  اندد اءال المللدد    الانددل المىادد    ال دد 
 الاوح) نل ان  الاحا س ال ا ءل .

    
 المطلب الثالث 

                                                 
 الا   اسسنن   دل اسصدن   : ءد  ادن اد ال   ياد  ال دهلل  اال الىدل اال ءمدن  مدل  اللد  فد   دل   1م

ا لمن اال فالمن   الال اجل ان ا    ف  ء ا الينا ان ك  ط   حل هللا مصاب هللا  اا  ال دال  
  فد  اىيودد   دل امددال الدهللا   امددن اايد ط  ددل  س د  الددهللجنل فد  ااددك الجل د ال الودد  فد  اليحدد  

ا ى  :ااوون   احت الحهللات : من  الاهللال ك من ال نل  م  نل  ثا  ال  شد  اليود    دل 
 2لي دنف  ط  –ءد        أ مدهلل احمدهلل شدنس    ا  الكودع اللاماد   ناد الال 774الهللاش   مال 

  الالحددددهللات فدددد  صددددحا  اىددددال : مندددد  الحىددددال ال شددددا   اىددددال نددددل الحجددددنح  195  ص 
ناد الال    –هلل فداا   يدهلل اليدن     ا  ك ادنل الود اث الل بد  ءد       احمد261ال اىننح   مال 

سونا الاول الاش اط الىن     ونا ا الح الهللجنل الا ث  فد  اس   اللدلالل  اىدب ال واد  ا دنط 
الكءنا اءل الما  الاس منف الب نل ش ا  ال نس ال ين الل اسال نف الال ا  ف  الوح  البلت ال 

   .2942  ن  ل م 4/2265ف  ال يح  
 لل ا  نل الحنف  الل ا  : ال هلل  ال  الكيا   ل ك  ص   ..... بي   ال  ن اال ف  ال هلل ال       

 اال فالمن الا   اا  الوحع    .....  ل انو   لهللال  ل  لع                               
ا ى  : الويو ال الالو   ال فد   ادحت الحدهللات :لدل ل الدهللال  يدهلل الد  ال ندل الحىدال ندل  يدهلل الد  مل  

ءددد   ددهللت للددن ال اجللددن: الددهلل وح   يددهلل الكدد  ل نددل  يددهلل هللا  المضددا   اح ادد  806م ال  الل ا دد 
   دد    2الىددلح      ط -ال  ا دد : الل بدد  الددهللاجل الا  ددنب    ا ويدد   ا  الم لددنح   ال  ددن  

 . 168/ 1ه   1428
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 ثناء العلماء عليه  

ل هلل ا  ب اللهللاهلل ال اللامنل  اب ء ا اللنلل الجاادل الللا دن فد  ءد ا الم دنت لد    
جنليددن اددل   ددنل اللامددنل  اددب ءدد ا اللددنلل الجااددل  اددت  ددنل المىاددع الي ددهللا   : مسددنف 

    1مالحادد  اللد  فدد   اددحت الحددهللات اودد انال  ددهللال  ادل اءددل الاضددل الاللاددل الالمل فدد  ال 
نددل ال ددلل الددهللا  ى   : االمددن أ ادد   انددل ا ددهللط أال انددل اليّادد    ف ددنل : انددل اليادد  أا ددل 

  ال نل أنح  نمت الليدهلل   مد  اندل ا مدهلل الليدهللال  : مالااد   الحدنسل أندح  يدهلل   2م اىن 
الالجيددددنل الالدددد    هللا فدددد   ودددد لن اددددل  ادددد  اف   ننادددد  ا ددددهلل ونلحجددددنم الالشددددنت الاللدددد ا 

البي  ونف ال حا  الا ا نف ون  ءن الان ال ال ال ل      ال نل ا ضن : مأ مت   هلل أند  
 يهلل هللا اللوم     ين ادل  دسث  د ال اللدل أ  فد  جماد  اشدن م ن أا دل ا د  الس أسثد  
ا  ا ا   ال نف ككا أش ل  اا  ش ل أا ل  اف اسوع كلدب الحدنسل أند   يدهلل هللا فديكا ال   

  ال ددنل الىددملنل  : م  ددنف اددل أءددل الاضددل   3م  ددل ودد  ال ىدد  و حلدد    جددحاا  ونودد  
  الأ  دب   4مالاللال الالمل فد  الالحاد  اللد  فد   ادحت الحدهللات ال ا ءدن اود انال  ىدنف   
  ال دنل   5م اا  انل الجحم  ف نل : مال نف ادل أءدل الاضدل الاللادل الالحاد  لاحدهللات   

الدد ءي  : م الالومددع  اددب اادد   ثادد  الجدد ) ال ددهللل ال يددل  حلدد  فدد  كلددك لىددل   امدد  
  ال نل أ ضدن : ماالادنت الحدنف  ال ن دهلل اللساد    6مالال فو  ونللال الالوحا  الالى ال   

ال ددنل الىددي   : مسددنف كاناددن جادداس ال نفىددن  ادداس   ااادد   اددب   7مشددا  المحددهلل ال   
  ال دنل أ ضدن : م ال  دل كلاد  ادل الديس  لىدل   امد    8م  كاناو  الجسلو  ال ىدل  دهلل ط 

                                                 
 . 473/  5ان    و هللا     1م
 . 17/171 ا  ا ست ال يسل   2م
  الموهلل  لاى  .  3م
 . 370/  2ملىنا : لاىملنل   ا  4م
 .  109/  15الم وىل :سنل الجحم     5م
 . 124 – 123ه  : لا ءي   ص  410ه    405ان    اس ست مالفانال   6م
 . 163/ 17 ا  ا ست ال يسل   7م
 . 156/  4بي نال الشنفلا  الكي   :لاىي     8م
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    1مال الااو  الااان  اللامنل  اب الد  ادل ا ادل امجمد  الد ال  اد  هللا نلدل ءد ا الدهللال  
 . 2مال نل انل  ثا  : مال نف ال أءل الهللال الامانل  الالوانل  الالضيط الالوج   الالح ع 

ط الد ءي  فد   ونود  الىدا   ادت الامن اهللل  اب  ام  ااوين ط ل ا ط الءح ان ك د  
 نل :  نل أنح اح ب :  هلل  ن الحىال نل  يهلل الماك  ل  دلهلل ندل  اد  الللجدنل  الد  
 ددم  أودددن ال ضددد  الددحاجا    دددحل : لمدددن ال   أنددح الاضدددل اللمدددهللال  لاىددننح  الوددديحا لددد  
الل يدددحط ندددهلل   اللاددددنف   ف  جدددع ن اىددد  اك  ددددنف  حاددد  المنجددد  ناددددت ككا ألشدددهللال ادددد ال   

اددل  ا ءددن كلددب أالللددن ا احبدد   فدد لك   اددب ال ددنس  ددحللل : فددسف الحددنف  فدد  ال  شددهللءن 
الحهللات    ل  دنل : ال اد  الحدهللات امدن اد     م  فىدم  ود  الحدنسل اندل اليّاد    فحجد  
كلا  وجلل   الاّجل ل  جمل  ف   اى    ف   كلا  الجلل ولهلل الجمل  ال دنل : ادل  حاد  

 دددل فدددسف   أ دددنا  اموااددد    الألادددن  ءددد ا   احمدددهلل ندددل فدددسف   الجلاددد  ندددل فدددسف   
اوينا     ف نل ل  الحنسل : فن    لاىك   الا ال اف ء ا الحا  أصلع امن ألدت فاد  

 .  3م
 

 المطلب الرابع 
 مؤلفاته 

ولدددهلل اف ادددّل هللا ايدددن ك الالدددنلب  ادددب ءددد ا اللدددنلل الجاادددل ودددنللال الددد   ءدددح أ ث   
وإن العلماااو وةثااة اانبياااو ال ددال  : ماملياددنل  اددت  ددنل   ددحل هللا مصدداب هللا  اادد  

                                                 
 . 444/  4الموهلل  لاى     1م
ه    ا ويددد    774اليهللا ددد  الال لن ددد  : سنددد  الادددهللال ا دددمن ال ندددل  مددد  ندددل  ثاددد  ال  شددد  مال   2م

 .  355/  11لي نف   –الملن     نا الال 
  410 - 405  الاددن    اال ددست : لادد ءي  م ددحا ث الالفاددنال  171/ 17 ددا  أ ددست ال دديسل     3م

 . 130ءج         ص 
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    1م وإن اانبياو لم يوةثوا دينااةا وال دةمماا وةثاوا العلام أماه أخا ب أخا  ر ا  واأا 
 اللل ا فسنهلل لل ا الجلي  اف  و   المو انال اللهللاهللال  الامن  ىو ل  و  ان  نل  

نت اءددل أنددح  ددنمت  مدد  نددل ا مددهلل الليددهللال  الحددنف : م  ددملت الحددنسل أوددن  يددهلل هللا كادد 
الحددهللات فدد   ودد ط   ددحل : شدد بت اددنل ماددلت ال دد لت هللا اف ا م  دد   ىددل الوودد ا  

قال اباه ااام  : سا لع ساعد باه للاف ال ااأ  لاه أةرعاة  عاها وا : أي ام   ال  2م 
اَدب   وال ااقم   أقاال :  أحف  ؟ قال: مه؟ قلع: الاداةقننف   ولباد اليناف   واباه َمن 
َدب أ للُم م رالِعَلل  أما الداةقننف   وأما لبد الينف أ للم م راانساب   وأما ابه َمن 

ا أا قرُ مم ال دهلل الصد     (3) . حاديراا مام مع أاة  ام,اة   وأماا ال ااقم أ حساُنُ م   انيفا
  ال دددنل   4ماندددل الجدددحم  اودددنلاا  ف دددنل : مصدددن ع الوودددنلا  الحىددد   المشدددلح ال   

                                                 
نددل امشددلت نددل ك ددحن  نددل وشددا  نددل شددهللا  نددل  مدد ال  دد ل اندد   اال  : مندد   اال   دداامنف   1م

ِىددونل  مال  جل ءددد      دد  احمددهلل احادد  الددهللال  يددهلل الحماددهلل  الم ويدد  اللودد     275امم   الىّل
  دددل الحدددهللات م  341/  2ناددد الال    ودددنا اللادددل   ودددنا الحدددت  ادددب بادددع اللادددل   –صددداهللا 
ل اح ب نل الضحنك  احمهلل نل  اىب انل ْ ِح ال نسن   اىب      ال  ل الو ا   :3641

    احمدهلل فداا   يدهلل 2  1ءد   اح ا  الالاا :أ مدهلل احمدهلل شدنس  مجدد279الو ا   مالموحفب: 
   اىيلددد  5  4    الإنددد اءال  ىدددحال  دددح  المدددهلل س فددد  اممءددد  الشددد    مجدددد 3اليدددن   مجدددد 

ت     وددنا اللاددل  ددل  1975 -ءددد  1395   دد   2اودد    ط  –اوددىاب اليددنن  الحايدد  
    ددددددل  48/  5ب هللا  اادددددد  ال ددددددال    وددددددنا فضددددددل الا دددددد   اددددددب الليددددددن ال    ددددددحل هللا مصددددددا

   ال ددد ل اندددل انجددد  :  منددد   يدددهلل هللا احمدددهلل ندددل ال دددهلل ال لال  ددد  مالمودددحفب:  2682الحدددهللاتم
فاودل  اىدب اليدنن   -ءد        : احمهلل فداا   يدهلل اليدن      ا  ك ادنل الكودع الل باد  273

نف الفضددنجل الوددحنو  الاللاددل   وددنا فضددل اللامددنل الحايدد     وددنا  افووددن) الكوددنا فدد  اال مدد
   .223  ل الحهللات م 81/  1الالحت  اب باع اللال   

 .   171/ 17 ا  ا ست ال يسل   2م
 . 174/  17 ا  ا ست ال يسل   3م
الكنال ف  الون     : من  الحىل  ا  نل أن  الك ت احمهلل نل احمهلل نل  يهلل الكد  ل ندل  يدهلل   4م

ءدد      د   مد   يدهلل الىدست ادهللا   630ينل  الجل     ل الهللال انل ام اد  مال الحا هلل الشا
 . 600/  7ت 1997ءد   1417       1لي نف   ط  –   ا  الكونا الل ب   نا الال 
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    1مال ءي   دل اودنلاا  : م الا د  اللادل نا دت اودنلاا     يدن ادل امىدمنج  جدلل   
الفامدددن  ددد ا  ولدددر   2مال دددنل الىدددي   : منا دددت اوددد انا     يدددن ادددل امىدددمنج  جدددلل   

 المالانال ا اي   اب   ال  الملجل :
    3م    الءح اىيحعاالساال – 1
 . 4م   الءح امىحط  نالن  أانل  اللش – 2
 .  5م الءح اىيحع  ان    لاىننح  – 3
 .  1مالءح اىيحع    فضنجل اللء ال م ض  هللا   لن  – 4

                                                 
  الا   ال الحان   : لشم  الدهللال أندح  يدهلل هللا احمدهلل ندل أ مدهلل  166/  17 ا  ا ست ال يسل   1م

  1لي دددنف   ط -ءدددد     ا  الكودددع اللاماددد    ناددد الال748مال  ندددل  ثمدددنف ندددل ْ نِ مدددنم الددد ءي 
 . 3/163ت   1998 -ءد1419

 . 158/ 4بي نال الشنفلا  الكي   : لاىي      2م
  ال شد   355/  11  الاليهللا د  الال لن د   128   ص 405ا ىد  : ادن    اال دست  مالفادنال    3م

   المشددد ف  : منددد   يدددهلل هللا    الال  دددنل  المىدددوى ف  ليادددنف اشدددلح   ودددع الىددد 1/81الى دددحف 
ءدد   1345احمهلل نل أن  الاار جلا  نل ك     الحى   اال   ىد  الشدلا  ندد الكودنل  مال 

ت 2000-ءدد1421  6     احمهلل الم وو  نل احمدهلل اللالاد    ا  اليشدنج  اال دساا   ط 
ادال ندل ءهلل   اللن فال أ منل المالاال ال  ن  المو اال : ال من ال ندل احمدهلل أال    21/ 1  

ءد    بي  ول ن   ال نل  الملن   الجااا  ف  اىيلولدن 1399اا   اال الينونل  الي هللا   مال 
لي دنف  –  أ ن ال بيل  ونمالفىت:  ا  ك انل الود اث الل بد  ناد الال  1951اليلا  ا ونليحل 

  2/59 . 
أند  ال ن دل  اد  اياال   ا الماو   فامن لىع كلب االانت أند  الحىدل امشدل   : لث د  الدهللال   4م

نا الال    –ءد     ا  الكونا الل ب  571نل الحىل نل ءي  هللا المل ال  وننل  ىنس  مال 
   21/  1  الال  ددددددددنل  المىددددددددوى ف  4/280  الالفادددددددنال اس اددددددددنف  228/  1   1404  3ط

 .2/59  الءهلل   اللن فال 159
   2/1011  ال شدددددد  الى ددددددحف 3/164  الادددددد   ال الحاددددددن  4/280ا ىدددددد : الفاددددددنال اس اددددددنف   5م

   ددنل  128ءج  دد   ص  405  الفدد  اددن    اس ددست مالفاددنال  21/ 1الال  ددنل  المىددوى ف  
 ال ءي  : ان    ال اىننح  ال .  
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 .  2م    الءح امىحط فضنجل الشنفل  – 5
 .  3م الءح اىيحع   المهللال الب  ال الوحا  – 6
 
 .  4م   الءح اىيحعال   اماين  – 7
  5م   الءح اىيحع المىوهلل ك  اب الوحاحال -  8
 .  6م الءح اىيحع   الشاح الجل  – 8
 .  7م ال ما  اج ن    الءح اىيحع ال ف   احت الحهللات – 9

 الء نك االانال أا   لل اك  ءن اشا  االبنل   هللا الل  الوحفا  .
 

 المطلب الخامس 
 توليه بعض المناصب ووفاته   

                                                                                                                                            
 . 477/  1  الءهلل   اللن فال  1277/  2ا ى :  ش  الى حف   1م
ه    الال  دددددددنل   405 الادددددددن    اس دددددددست مالفادددددددنال  1/228ا ىددددددد  : ايادددددددال  ددددددد ا الماوددددددد     2م

 .  2/59  الءهلل   اللن فال  1/21ف  المىوى  
   3/164  الاددد   ال الحادددن   4/280  الفادددنال اس ادددنف 1/228ا ىددد : ايادددال  ددد ا الماوددد     3م

 . 2/59  الءهلل   اللن فال   3/259الالحاف  ونلحفانال
  الاد   ال  128ه  ص  405  الادن    اس دست مالفادنال  1/228ا ى  : اياال   ا الماو     4م

الدحاف  ونلحفادنال : لودس) الدهللال ااادل ندل أايدك ندل  يدهلل  الحاف  ونلحفانال  ال  3/164الحان  
ءددددد       ددد  أ مددددهلل ام لدددنسالط الا  دددد  اودددىاب     ا  ك اددددنل 764هللا الوددداهلل  مالمودددحفب: 

 . 3/259ت   2000 -ءد1420نا الال   –الو اث 
شد  الى ددحف    ال  11/355  الاليهللا د  الال لن دد   156/  4ا ىد  : البي دنال الشددنفلا  الكيد     5م

 . 2/59  الءهلل   اللن فال  1/21  الال  نل  المىوى ف   1672/ 2
 .2/59  ءهللا   اللن فال  1/21ا ى : الال  نل  المىوى ف    6م
  الالددحاف  ونلحفاددنال  128ه  ص  405  الاددن    اس ددست مالفاددنال  1/108ا ىدد  : الالم ددوىل   7م

 . 11/355  اليهللا   الال لن    3/259
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ا ددهللت الكددست  ددل باددع االاددنت الحددنسل ال اىددننح   لالاددل ال ثدد ال شدداحا  الاساادد ط 
ك فمددل اماللددب للدد ا اللددنلل الجااددل اف ا ا دد  نلدد ا اللاددل ال  اادد  ل حلدد  الددنلب ُْاِ ْفدد ل لدد ل

ِاْل ْ ْ ْجناٍل   اْل ْأالْاحا اِللل ِ ْكِل اْلاله ل اْل  ْاْ حا ال َّللاهْ اله ل
 .  1م

فكددنف اددل ولددر شدداحا  اف بايددحا ا دد  اف اوددحلب ماددنت ولددر اماددح  الادد لل  
 انح و   ا مهلل نل ك حن  الوي    ات أالصب كلا  ف  أاح  اهلل  و   كانت ال و 

 .   2م ا  الى   اللل   و  ن لك نل فح  كلا  أال نف  ن اىننح  
ه    فد   359ال هلل ا اهلل الحنسل ال اىننح   م  مد  هللا    ضدنل لاىدننح   د   م

 دنل : اف  اكف    الالما ال اللوي  الء ا ان ك  ط أندح  دنمت الليدهلل  الحدن  3مأ نت الىنانلا  
 ددد   اىددد  الامىدددال فددد  أ دددنت الىدددنانلا  الالما ال   لىدددنمالحدددنسل اودددن  يدددهلل هللا  ادددهلل  ضدددنل 

   ال ددهلل باددع ا دد  اف او اددهلل  ضددنل ج جددنف فددناو   م  مدد  هللا     ال ددنف   4ماللويدد    
 . 5م اا ا نال الىنانلاال البال اليح لاال 

                                                 
 . 58المجن ل  : ال اس    ح ال    1م
 بي دددددنال  17/170  ال دددددا  ا دددددست ال ددددديسل  159/  4بي دددددنال الشدددددنفلا  الكيددددد   : لاىدددددي     2م

الشنفلاال: من  الاهللال ك دمن ال ندل  مد  ندل  ثاد  ال  شد  اليود    دل الهللاشد   مالمودحفب: 
اد   د   ءد  اح اد    أ مدهلل  مد  ءنشدل    احمدهلل م د لل احمدهلل  دلا  ا ويد  الث نفد  الهللا 774

  361ت   ص  1993 -ءد  1413
الىنانلا  :ا ج  الىنانلاحف الب جهللءل  نانف   الءح ادل ا د ال فن  دا  ليااد  ا جد  اصدالن الدب   3م

ال نجددهلل الان  دد  المشدددلح  منلدد ات ندددل جددحبال  الددد   ا ددال  اددب ادددهلل ا دداهلل ندددل  يددهلل هللا ال ىددد   
وددس  اددن ال ال ال لدد  الا ا ددنف  اساادد  اساددح  الالدد  نادد    ال ددهلل وىددط الىددنانلاحف لاددحكءل  اددب

البي  دددونف الالددد   البدددس  الجيدددل ال جىدددونف البىددديع المسفدددنال الكثاددد ال جلادددت ال دددحا  الاللمدددنل 
/ 5ءج  دد  . الم ددوىل  389 ىملددحف وددنلم الح  اددب الىددنانلاال  وددب  دد ط الىددنا احف  دد   

141 . 
 . 158/  4بي نال الشنفلا  الكي   : لاىي     4م
  ال فن  ا  ا     ملل انح شجنع نح   اك ا وحلب االس ط الثس د   الءدل اليح لاحف : الءل ال ا  5م

م اددد   الما دددع ام مدددن  الهللاللددد     المالحىدددل  الما دددع ام  دددل الهللاللددد     الما مدددهلل  الما دددع 
 447 – 334امظا  الهللالل     اب اصالنف الشدا ام ال  ادنف الب دهللا  الا دوم    ملدل ادل م
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  دل ونلا دنل  ادب الجماد  الاان الفنا  فكمن ءدح الادحت فدنف هللا ايدن ك الالدنلب  دهلل 
  الء دددد ا الولدددت ءدددد ط   1م دددنل الدددنلب ُْسددددلل ْلِادددٍ  ْكاجلْ ددددْ  اِلْمدددِحالل  ْدددله كلْلِاْ ددددن ْاِ ْجْلدددحْف   اك

المىدا ال اللاماد  المين  د  لشدام ن االادنت الحددنسل ال اىدننح   فد  الثدنال ادل صدا   دد   
الالىدست   الكلدك  ال اللج ال الشد  ا   ادب صدن يلن افضدل الودسال  2مام  الأ بلمنج 

ولددهلل ا الجدد  اددل الحمددنت    اددت  ددنل الدد ءي  : م ال  أنددح اح ددب المددهللا   اف الحددنسل 
 ادددل الحمدددنت الا وىدددل الاددد ح    دددل  دددنل :  ط   ال يضدددت  ال ددد  الءدددح اودددل  لدددل اادددي  

  ال فدددل م  مدد  هللا الدددنلب  ولددهلل اللوددد  اددل ادددحت ام بلددنل الصددداب   3م ماودد  ولددهلل   
 .  4م   اا   نض  ال ضنال أنح و   الحا  

 د    دسث الأ بلمنجد     دنل  –أ  الحنسل  –ال نل الماال نل  يهلل هللا الحنف  : الاحف  
 .  5مال ءي  : ء ا الءل ف  الفنا  

  ف  مددد  هللا   مددد  الا دددل  الا ااددد    6مال نلدددت الفناددد   دددل أ بددد  ال مدددنلال  ددد   
 فىا  ج نا   .

ال ددنل الحىددل نددل اشددلت ال  شدد  :  أاددت أوددن  يددهلل هللا  الحددنسل فدد  الم ددنت  اددب   
ف س ف  ءال   ى   الءح   حل : ال جنال   ف ات لد  : االدن الحدنسل فد  ادنكا    دنل فد  

  1مسوي  الحهللات 
                                                                                                                                            

ءج  دد  . ا ىدد  : الكناددل  447ل وددك  دد     ءج  دد     وددب  ادديلل الىدداىنف الىدداجح   ب دد  
 .123/  1  الاللي    8/265ف  الون    : سنل اس ا  

 . 57 ح ال الل كيحال : اس     1م
/ 4  البي ددنال الشدنفلا  الكيدد    177/  17 ال  دا  ا ددست ال ديسل  3/509ا ى :ادن    و ددهللا    2م

 .  3/259  الالحاف  ونلحفانال  7/600  الالكنال ف  الون   161
 . 161/ 4  البي نال الشنفلا  الكي    173/ 17ا ى  : ا  ا ست ال يسل   3م
ءح  نض  ال ضنال انح و   ا مهلل نل أن   ا  الحىل نل الحنف  ان   مد ال الح شد  الحاد     4م

ال اىددننح   الشددنفل   ددنف ااناددن احددهلل ن اىدد هلل ا ا ددنف ف الددن اصددحلان اددحف  فدد   اضددنف  دد   
 .  356/  17ا هلل  ال ش  ل الا بلمنج  .  ا  ا ست ال يسل 

 . 162/  3ا   ال الحان     5م
 . 355/  11لن    اليهللا   الال    6م
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 المبحث الثاني : الطبقات عند الحاكم النيسابوري 
  المطلب االول : تعريف الطبقات : في اللغة واالصطالح

 الىي نال ف  الا   : جم  بي   الجنلال ف  الا    اب  هللال النف ا لن :
: الىيددد  :  ىدددنل  دددل   2مالىي ددد  : ومل دددب ال ىدددنل   الجدددنل فددد  لىدددنف اللددد ا -1

شددد ل   الالجمدددد  ابيددددن  ...... البيدددد   دددل شدددد ل : اددددن  ددددنالاط   الالمىنو دددد  : 
المىنالاال   البنو دت ندال الشدا ال اكا جلاولمدن  ادب  د ال الا دهلل الالل ولمدن  الا د  

ْينً ن   حل  النلب       3مُاله ل  ْاْاْ  ْ ِيْ  ْ ْمْحااٍل بل
 ولر . : أ  بي ن فح  بي  ولضلن فح    4م نل الىي   

الىيدد  : الجمن دد  اددل ال ددنس    ددنل انددل  دداهللط : الالىيدد  الجمن دد  اددل ال ددنس  -2
 .  5م لهلللحف جمن   اثالل

 دددنل   6مُْلوْدددِ ْسْيله ْبْيً دددن ْ دددِل ْبْيدددٍ   الىي ددد  : ومل دددب الحدددنل :  مدددن  دددنل الدددنلب  -3
 : أ   نس ولهلل  نل .  8م  الانل  ثا   7مالىي   

 الىي   : الا ا   ومل ب ال  ف . -4
                                                                                                                                            

 . 4/161  البي نال الشنفلا  الكي    173/ 17 ا  ا ست ال يسل      1م
 . 1/6442  ال انح الل الس   5/562لىنف الل ا :سنل ا ىح    -  2م
 . 15  ال ح ال لح) : ال اس    3 ح ال الماك : ال اس    -  3م
 310  احمهلل نل ج  د  الىيد   مال ا ى  : جنا  اليانف  ل انال ل    ال  اف : من  جلا -  4م

 ءج            أ مهلل احمهلل شنس 
  الااىدددا  ال ددد  ف اللىدددال :  322/ 24  ت 2000 -ءدددد  1420   ددد    1اا ىددد  ال  دددنل    ط  

ءج  دد        دد  احمددهلل  ىددال  774مندد  الاددهللال ك ددمن ال نددل  مدد  نددل  ثادد  الهللاشدد   مال 
ءدد  1419  1ناد الال  ط  –شم  الهللال   ا  الكوع اللاما   ا شح اال احمهلل  اد  ناضدحف 

  8  /354 . 
 . 1/6442  الانح الل الس  5/562ا ى  : لىنف الل ا  -  5م
 . 19ح ال اسلش ن  : ال ام     -  6م
 . 12/512ااىا  الىي    -  7م
 . 4/630ااىا  انل  ثا   -  8م
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 لىي   ف  اسصىس) :ا

 دد   اللامددنل الىي ددنال ال  اددن اوشددننلن ال دد ال   ولضددن اددل ءدد ط الول  اددنال الءدد   مددن 
   ا  :

: ودنللل ال دحت الموشدننلحف فد  ام د نف الاال د ن  ال بمدن اسوادحا   1م  فلدن الحدنف  الل ا د 
 ونلموشنو  ف  اس  ن    اللل ا  نل ف  ألااو  :

 ونلىل الاما  ال ل او                           اللا الاال  بي نال   ال
   2مفالن اللكل  ل  ال   ل ضلان    ص ان                   اط فالن الانل  لهلل

لّل الف  ل نل المشن    ال  فلن الحنف  انل  ج  ف نل: ءل     ْجمن ٍ  اِشْو  حا ف  الىّل
لح ا   ين البنسا   ل   ال  فلن الىمنال  : ءل الموشننلحف المشو  حف ف  الىل ال  3م

 .  4مالوس   الءح  نلع اسمت لسشو اك ف  الىل  المشن   ال بمن اسواحا ونسشو اك ف 
 

 المطلب الثاني :أهمية معرفة علم الطبقات :
 

للاددددل الىي ددددنال أءمادددد   ىامدددد  فمددددل اسللددددن  م ددددل الومااددددل نددددال الدددد الاال اددددل       
الوحنو  الالونولال الال ف  الوهلللا  الاس  دنل الللد ا  دنا الحدنسل ال اىدننح    ادب 
ال لل  ا   نال الودحنو  الالودنولال ف دنل : مالادل ايحد  فد  ال فد  الودحنو  فلدح 

                                                 
 . 3/275الويو ال الالو   ال : لال ا    -  1م
 . 3/274الموهلل  الىنن    –  2م
للءدد  ال ىدد  فدد  احضددا  لميدد  الاكدد  فدد  اوددىا  أءددل ام دد : أندد  الاضددل أ مددهلل نددل  ادد    -  3م

   3ءد     د  لدح  الدهللال  ود    اىيلد  الودين)   اشد    ط 852نل  ج  اللى سل  مال 
 . 134ت   ص  2000 -ءد  1421    

فو  الم ات وش ) الاا  الحهللات لال ا   :  لشم  الهللال  احمهلل نل  يدهلل الد  مل ندل احمدهلل  -  4م
ءدد       د   اد   ىدال  اد    ا ويد  902نل أن  و   نل  ثمنف نل احمهلل الىمنال  مال  

 . 4/389ت    2003ءد / 1424   1   ط او –الى   
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اددد الالف الحدددهللات الم  دددل  دددل  ددنف   نادددل الحاددد  ف دددهلل  أادددت جمن ددد  اددل أشدددانا ن 
اددددنول   ددددل   ددددحل هللا مصدددداب هللا  اادددد  ال ددددال  اوحءمحلدددد  صددددحننان   ال بمددددن  الالا 
المى هلل  ل صحنن  فاوحءمحل  انولان    ال دنل الحدنف  اندل الودس) : م الكلدك ادل 

  1مالملمددنال الودد  افوضدد  وىدديع الجلددل نلددن  ادد  الا ددهلل اددل المودد اال ال ادد ءل  
م البىديع الجلدل ومل فد  الىي دنال  ادط  اد  الا دهلل ادل الاان الحنف  الل ا د  ف دنل :

    2مالمو اال ف بمن ظل  اال ن  اال ن  ا   ا ط ال بمن ا ال  اال ن فد   اد  بي ود   
 الفامن اا  ولضن ال أءما  ال ف   ال الىي نال :

الوماادددل ندددال الودددحنو  الالودددنولال الاايدددنع الودددنولال الس  دددامن الددد الاال الموشدددننلحف  -1
  الءد ا اثدنل لاوشدنو  فد  ا دمنل   3ماال الك اد  اال  اد  ءد ا سنلموا ال فد  اس دل

الدد الاال ل يددال اءمادد  ءدد ا اللاددل فمددثس ا ددنا  نددل م ددهلل ءددح ا ددل لالهللاددهلل اددل الدد الاال 
امل اوشننلحف ف  ا ل ال اال  الا ل اناد  اد لل االس : ا دنا  ندل م دهلل ندل  ن  د  

مدهللل  صدحنن  نل ش ا ال الكايد  اندح م دهلل ال ادل اندح ال دهلل ال  دنل اندح الحن  د  ال
  ال نلان: ا نا  نل م هلل الااث  احسءل انح م هلل المهللل  الءدح ادل  يدن    4ماشلح 

                                                 
ا هللا  انل الوس)  : لو د  الدهللال اند   مد ال  ثمدنف ندل  يدهلل الد  مل ال ود   الشدل مال   -  1م

ه          يهلل ال  مل احمدهلل  ثمدنف   ال نشد   643الشنفل  المل ال  وننل الوس) م ال 
اسمءددد   –  الوددد ن  ا  احمدددهلل  يدددهلل المحىدددل   المهللا ددد  الم دددح ال   الىدددلح      الا ويددد  ال دددنء ال 

  . 466الش      او    ص 
 . 3/275الويو ال الالو   ال   -  2م
 . 3/292فو  الم ات : لاىمنال   -  3م
ا ىدد  : اس ددوالنا فدد  ال فدد  امصددحنا : مندد   مدد  اح دد  نددل  يددهلل هللا نددل احمددهلل نددل   -  4م

نال     ا  ءدددد   المح ددد :  اددد  احمدددهلل اليجددد463 يدددهلل اليددد  ندددل  نصدددل ال مددد   ال  بيددد  مال 
 الا دهلل ال نود  فد  ال فد  الودحنو    1/24ت     1992 -ءد  1412  1الجال  نا الال   ط 

: مند  الحىدل  ادد  ندل أندد  الكد ت احمددهلل ندل احمددهلل ندل  يددهلل الكد  ل  الشدداينل  الجدل     ددل 
 ن ل أ مهلل  يهلل المحجدح     ا   -ءد          ا  احمهلل الح  630الهللال انل ام ا  مال 

   الالددد اع الكمدددنل فددد  أ دددمنل  1/40ت    1994 -ءدددد 1415  ددد     1ط الكوددع اللامددد   



   

 
 

124 

 

 

 

 م 2013نيسان   –العدد اخلامس عشر  –اجمللد الرابع  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
Issn: 2071-6028 

 اجناسه( يث وكميةمعرفة علوم احلد) كتابهيف طبقات الصحابة والتابعني عند احلاكم النيسابوري 
 

ااينع الونولال  ال هلل ااوا  اللامنل ف  اح ا   فم لل ال ال     احاب نل الدال 
 ادددت  دددنل:   ددد  صدددنل    الاددد لل ادددل ضدددلا   دددنن   دددنال  ادددت  دددنل :   ودددع 

ال دددنل فاددد  اندددل  جددد  :   1م   هللاثددد  الس حدددود وددد    ال دددنل ال ىدددنج  لدددا  ودددنل ح 
  ال نلثددن: ا ددنا  نددل م ددهلل نددل ا ددال اللددهللال  اددحسءل المددهللل   ددنل   2مصددهللال  الددل

ال ىنج  فا  : لا  ونل ح   ال دنل  حادب ندل الدال : ضدلا    ال دنل اندح  دنال 
   3م:   وع  هللاث  الس حدود ود   ال دنل ا مدهلل اندل   يدل: ا كد  الحدهللات ضدلا 

  فمددل ءدد ط اساثادد  اوجاددب  4مال ددنل   دد  انددل  جدد  : ضددلا  اددل  يددل  اىدد  
 ل ن اءما  ال ف  الىي نال لاوماال نال ال الاال  هللا المحف  لكل اا  . 

نح ددنب   اددل الىي ددنال  م ددل ال فدد  الوددهلللا    الاددن المدد ا  اددل الل ل دد    أءدد   -2
 . 5م اب  يال اساونل أت اسل ىنع   الال ف  اال  نل أ ضن 

 
 ال ف  اللنل  الال نمل ال ام نلاهلل الال ف  ا نمل ال الاال  . -3

                                                                                                                                            

ال جنل : لجمنل الهللال ان  الحجنح اح   نل  يهلل ال  مل ندل اح د  اندل الل د  أند  احمدهلل 
 –ءد    المح  :  . وشن   حا  ال ال    اا ىد  ال  دنل  742ال ضن   الكاي  المل  مال 

الولددد اع : منددد  الاضدددل أ مدددهلل ندددل    الا   دددع 2/338  1980 – 1400   1ناددد الال   ط 
ءدددد       ددد   احمدددهلل  حااددد     ا  852 اددد  ندددل احمدددهلل ندددل أ مدددهلل ندددل  جددد  اللىددد سل  مال 

 .  1/98   1986 - 1406  1 ح  ن   ط  –ال شاهلل 
  ا ى  : الج ) الالولهللال : من  احمهلل  يهلل ال  مل نل احمهلل نل ك     نل الم    الومام     1م

وحاهلل   -ءد   بيل  اجا   اج ال الملن   اللثمنلا  327 نال مال  الح ىا   ال ام  انل أن 
ت     1952ءددددد  1271  1نادددد الال   ط  –الل ددددهلل   ا  ك اددددنل الودددد اث الل بدددد   – وددددن  الددددهلل ل 

 . 2/347  الال اع الكمنل  2/284
 . 1/98ا   ع الول اع  -  2م
 1/207الالد اع الولد اع    2/334  الالد اع الكمدنل  285/  2  ا ى  : الجد ) الالولدهللال   3م

. 
 . 1/98الموهلل  لاى     -  4م
 . 389/ 4  فو  الم ات : لاىمنال    5م
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 ال ف  ا نل  اللامنل الا اايلل الالو جا  نا لل   هلل اساوس  . -4

 
 المطلب الثالث :الفرق بين علم الطبقات والتاريخ :

 
 اددل الىي ددنال  مددن ادد   اا ددن  ددنو ن : ءددح اللاددل الدد    جمدد  نددال الدد الاال الموشددننلال 

 ل الاسا   ل المشن   .ف  اس  ن  الالى
الااددن  اددل الوددن    : فلددح اللاددل الدد   ايحددت  ددل الدد اال  ا ادد  ا اددل  اددت الول  دد  
نو جموددد  ادددل  ادددت ك ددد  ا دددم  ال  اوددد  الل يددد  الالس اددد  الشددداحا  الاسااددد ط ال  ساددد  

 الان    الفنا  الا   ء ط الوحا      احا    اليمن   م  م  هللا النلب  .
 ا   ال الىي دنال  البدال الودن     مدحت الاودحص   اللل ا  نل الىمنال  : البا   

فاجملنف فد  الول  د  ودنل الاال ال  اد   الودن    ودنلححا ث   الالودن    ومدن اكا  دنف فد  
 اليهلل  ال اثس ال انا ال الفنا   مل لل  شلهللءن س والا  ا هلل ل او ا  الحفنال .

الالحفاددنال   ال ددهلل فدد   ولددر المودد ا  ل وددنف الوددن    ا ىدد  فادد  ونلدد اال الددب المحالاددهلل 
البنلل   الب اس حال   الاان الىي نال فا ى  فالدن ونلد اال الدب اس دحال البدنلل   

 . 1مالب المحالاهلل الالحفانال 
 

 المطلب الرابع : مناهج العلماء في تقسيم الطبقات :

    
ااوااددت ا ددنءد اللامددنل فدد  احهللاددهلل اددهللال الىي ددنال ايلددن لمدد لد  ددل الا ددهلل ادد لل     

الللا دددن لددد    ولضدددن ادددل ا دددنءجلل لوويدددال ل دددن املاددد  الوددد  ا ومدددهللءن اسادددنت الحدددنسل 
 : 2مال اىننح   ف  بي نا  الا نءد اللامنل  من   ا  

                                                 
 الموهلل  الىنن  . -  1م
ء ط الو ىامنال ال وحت ول حاف  ادل الىي دنال ال امود  اللاماد  الالحضدن    : لاشدا  الدهلل وح   -  2م

  اهلل لح) .
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 أالس : احهللاهلل الىي نال  اب ا نس الل و  اللانل  :
هلل ال اللامنل الب ا ىدال الىي دنال  ادب ا دنس الدلال فجلدل ادهللال ف هلل كءع اللهللا   

 ما ا  لكل بي   ال بي نا  الء   من اا  ال ام لب الب ام اب :
 شدددد   دددد حاال   الءدددد ا اددددن  ددددهللط الدددد ءي  فدددد   ونودددد  ماددددن    اس ددددست الالفاددددنال  -1

المشدددنءا  الاس دددست   مدددن ك ددد  ءددد ا الدددهلل وح  وشدددن   دددحا  الددد ال  فددد  ا هللاددد  
 . 1مالكونا 

الف  دد      اددت فىدد  ولددر اللامددنل الجاددل الجلددل ا ددهللا ط  شدد  ل  دد    شدد   -2
اىددددوهللس ومددددن  ال   ددددل انددددل  يددددنس م ضدددد  هللا   لمددددن  الدددد   ددددنل : مالىي دددد  

 .  2م ش الف     
ا بلحف        من ك د  ءد ا اندل  ثاد    الللدل اىدو هلل كلدك ادن  ال   دل ال يد   -3

كل يتيتأ أعونيتيتام ى ميتيت   أميتيتع ى يتيت  بيتيتت كل يتيت    يتيت  مصدداب هللا  اادد  ال ددال  الدد   ددنل : م
قأميتيت  طبقل يتيتأ طبة مايتيتأ ميتيت  ويتيتىل ط عونيتيتىل    ، فأميتيت  كل يتيتع ق كل يتيتأ أأيتيت  ل فأإيتيت  ى يتيت  ق  يتيت م 

 .  3م  طبةم مىل فأإ  ور قت اى
انج        الء ا ان  هللط الىي   ف  بي نا  الكي   الللا  ا و هلل الب  هللات  - 4

خري   قرين مث طبذين   نل : م م اف نل  وال  ل   حل هللا مصاب هللا  اا  ال ال ال  
وند قرمه قرمىل أق  (أ   هللا ى اه قس  )ق ل ىمرطم ال أدعي أذ ر طبنيب  ،ي اهن  مث طبذين ي اهن  ( 

                                                 
 . 104/ 1 ا  ا ست ال يسل ف   -  1م
 . 6/414  الانح الل الس  12/80لىنف الل ا ا ى  :  -  2م
  .  دنل  4058    دل الحدهللات م 1349/  2  ل انل انج  :  ونا الاول   ونا ام نال    -  3م

احمددهلل فدداا    يددهلل اليددن   : ك دد ن ط ضددلا . فادد  أنددح الددل الالمىددح  نددل الحىددل الاددنمت الل ددل  
بي ددنال  جددنل الولدد اع فدد  اجلحلددحف. ال ددنل أنددح  ددنال ءدد ا الحددهللات ونبددل. ال ددنل الدد ءي  فدد  

 ا جم  المىح   هللاث  ا ك .
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ثالثأ ق ل طبنيب أ   هللا ى اه قس   )  م وند   قام  خيامام قال يؤمتنام قيشهدقم قال يستشهدقم 
.  2م   1مفام قيظهر فاه  طبسمنا قينذعقم قال ي  

أإ     زم م قإا ِمْ دطع طبتيتََّاسُّط يف مال اس و اف  ات  نل انل اس ا  : ال  ف :  – 5
مأخاذ من طالْقرتطم ق أمه طمِل دطع طبذي ييتْ رَتِم فاه أإ  ذبك طبزم م يف  ،أىم ع أإ     زم م 
. (3) أىم عإ  قأحاطهل   

 اللل ا  نل الشن   :
  1م. 4ماكا كءع ال  ف ال   الت فالل       الااات ف    ف ف لت    ع 

                                                 
ْملل ْءْ ن ْ ِثْ اْل الاحل الال نط أل    ث  كلك فالل   ش ) ال حال   اب صحا   -  1م : اِلْمْ اْ  ولنلىّل ْملل الىّل

ءددد     ا  ك اددنل 676اىددال : مندد  م   ددن احادد  الددهللال  حاددب نددل شدد   ال ددحال  مالموددحفب: 
 . 86/  18     1392        2ط نا الال   –الو اث الل ب  

صحا  اليمن   = الجنا  المىد هلل الودحا  المموود  ادل أادح    دحل هللا صداب هللا  ااد   -  2م
ءج  دد    256ال دال ال د    الأ نادد  :سند   يددهلل هللا  احمدهلل نددل ك دمن ال اليمددن   الجلاد  مال 
ب  ادع الي دن    المح  : احمهلل مءا  نل لنص  ال نص    ا  الكونا: ش ) الالااد   . اودىا

   ا  بح  ال جنال ماودح ال  دل الىداىنلا  ويضدنف  اد  ال اد  ال احمدهلل فداا   يدهلل اليدن      ط 
   938/  2ءددد :  وددنا الشددلن اال   وددنا س  شددلهلل  اددب شددلن ال جددح  اكا اشددلهلل   1422  1

    الصحا  اىدال :  ودنا فضدنجل الودحنو    ودنا فضدل الودحنو   دل 2508  ل الحهللات م
   . 2535    ل الحهللات م 1964/  4  ال ال ااحللل

مجهلل الهللال أند  الىدلن اال الميدن ك ندل احمدهلل ندل احمدهلل ل ال لن   ف     ع الحهللات الاس   : -  3م
ءددد  اح ادد : بددنء  606نددل احمددهلل انددل  يددهلل الكدد  ل الشدداينل  الجددل   انددل ام ادد  مالموددحفب: 

ت   1979 -ءدد 1399ناد الال   -احمدح  احمدهلل الى دن     الم ويد  اللاماد   -أ مهلل الدلاال  
4  /81  . 

ندددل كنددد اءال ندددل المىدددنا اليىدددو  الملددد ال     دددع الحدددهللات : أندددح  ددداامنف  مدددهلل ندددل احمدددهلل  -  4م
ءددد       دد  :  يددهلل الكدد  ل كندد اءال ال  بددنال   الادد ح أ ن اثدد :  يددهلل 388ونلمىددنن  مالموددحفب: 

       الاددنح اللدد الس  224/ 1ت   1982 -ءددد 1402ال اددحت  يددهلل  ا ال يدد     ا  الاكدد    
1 /1837 . 
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  نلان : الوحهللاهلل  اب ا نس ال س   الل نل الشاح   :

ف هلل جلل ولر اللامنل ال س   الالا ان ا ن دن لوحهللادهلل الىي دنال الءدح ادن فلاد  ااااد   
 288ه  فددددد   ونوددددد  مالىي دددددنال    ال مدددددن فلدددددل وحشدددددل مال 240ندددددل اادددددنط مال 

   ونودد  ماددن    الا ددط   اددت جلددل الوددحنو   الددل بي دد  الا ددهللال   ف ددهلل ءج  دد   فدد
لى  الب اج   الوحي    الجلل الونولال الااين لل  بي نال  هللال   ال دهلل  ىدل الد الاال 
اددل أءدددل الا دددط  ودددب بي دد  شددداحا  الدددب أ بلددد   ددد الف   الءدد ا ادددن فلاددد  اندددل  يدددنف 

حنو  الادنولال ءج     ف   ونو  مان    لاىننح    ات  ىل ال الاال الب ص 354مال
الااينع الونولال ال  هللان الولب ال ك د  اايدنع الودنولال  دنل م  دل اسايدنع الءدح ال د ف 

 . 2مال او  ولهلل ال يحال   الالثنلت ولهلل الوحنو   
البلر اللامنل  هلل  الىي نال م ن ال  اب ال س   الل نل الشاح  ف هلل ما   االن الىدي      

  ال ا ءدن   الءد ا ادن فلاد  اندل  دلهلل فد  الب اس ست الالاضل فد  الدهللال البدحل المسماد
بي نادد  ف ددهلل  ىددل الىي دد  الحا ددهللال الددب بي ددنال  ددهللال صدد ا ال  ىددع الىددنو   الالاضددل فدد  
الدددهللال  نليدددهلل  ال   الادددل شدددلهلل ا دددهللا الادددل ا دددال ولدددهلل الادددو  الء ددد ا   الفلدددل ءددد ا ا ضدددن 
الحددنسل ال اىددننح   فدد   ونودد  ال فدد   اددحت الحددهللات  اددت  ىددل الوددحنو  الددب بي ددنال 

هلل لىد  الدب ا د  ا لدن الىدي  فد  اس دست الاللجد ال الشدلح  المشدنءهلل اد    دحل  هللال ف 
 الءح احضحع وحث ن ء ا.  3مهللا مصاب هللا  اا  ال ال  

                                                                                                                                            
الح ا ددد  الشددد  ا  : لاشدددا  احمدددهلل  اللمل فددد  المل دددهلل  دددل ال دددب ال ددد ف  م دددل ا اجلددد   ودددنا -  1م

 الان ولهللءن . 131ونمااحل ص 
وحددحث فدد  اددن    الىدد   المشدد ف  : اددنلا  اسدد ت ضددانل اللمدد     اىيلدد  اس شددن    و ددهللا     -  2م

 . 218   151   85   47ل س  ل ان    الا ط  ص  181   ص  1972    
احمددهلل نددل  يددهلل هللا الحددنسل ال اىددننح   ال فدد   اددحت الحددهللات ال مادد  اج ن دد  : سندد   يددهلل هللا  -  3م

ه   نولاا ددنال الحددنفىال المدداامل الىددنج  الانددل الوددس)   شدد ) الالاادد  ا مددهلل نددل  405مال
 - 158ت   ص  2003 – 1424   دد    1فددن س نددل  دداحت    ا  انددل  ددلت   نادد الال   ط

166  . 
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 المطلب الخامس :  تقسيم الحاكم لطبقات الصحابة           

 
ااوا  اللامنل ف  ا ىاملل لاىي نال فم لل ال جلدل الودحنو   الدل بي د  الا دهللال سف 
اددن  جمللددل ءددح شدد   الوددحي  ل  ددحل هللا مصدداب هللا  اادد  ال ددال    الالوددنولال بي دد  
الا ددهللال  دد لك   الادد لل اددل  ىددل الوددحنو  الددب بي ددنال  ددهللال اومدد ال اددل الىددنو   الددب 

لك  ىمحا الونولال  اب بي دنال  دهللال  الءد ا اس ست الالاضل ف  الهللال الان ا ل لك ال  
الش ل لا  ايوهلل ن فدنف هللا الدنلب  دهلل فنضدل ندال اسليادنل م ادالل الودسال الالىدست    
فنملياددددنل م اددددالل الوددددسال الالىددددست  اشددددو  حف فدددد  أصددددل ال يددددحال فكالددددل ألياددددنل اس اف 

ڀ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  چ  الوانضل احجدح  ف دهلل  دنل هللا ايدن ك الالدنلب 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  چ   ال ددددددددنل ا ضددددددددن(1) چڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  

    دددهلل فنضدددل ندددال الودددحنو  الكددد ات  ددد لك  دددنل الدددنلببلللل ا  ع تعلللال   (2)   چڭ  ڭ   

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   چ   

      چجبحب   خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت 
(3)

ال ددددددددد لك اس ن اددددددددددت ال يح دددددددددد   
الكثادددد ال الودددد  ايددددال اانضددددل الوددددحنو  فامددددن نادددد لل  اللكددددل اددددن  ددددي  ف ددددهلل  ىددددل الحددددنسل 
ال اىدددننح   الودددحنو  الكددد ات  ادددب بي دددنال  دددهللال الالودددنولال  ددد لك فيدددهللأ ونلودددحنو  ف دددنل 

 :   4مم  م  هللا  ف   ونو  ال ف   احت الحهللات 
    اب ا اايلل   :مك   ال حع الىنو  ال ء ا اللال ال ف  الوحنو

 دددنل الحدددنسل : مفددد الللل ا ايددد   دددحت ا دددامحا وم ددد  اثدددل انددد  و ددد  ال مددد  ال ثمدددنف ال اددد  
 ال ا ءل م ض  هللا   لل   .

                                                 
 2.  53 ح ال الي  ال : ال ام    -  1م
 . 55   ح ال اال  ال : ال ام     2م
 . 10 ح ال الحهللاهلل : ال ام    -  3م
 الان ولهللءن . 158ال ف   احت الحهللات ص  -  4م
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فل ددن انوددهللأ الحددنسل م  مدد  هللا  ندد    المااددنل اس بلدد  الدد ال ءددل افضددل الوددحنو  ولددهلل   
اف   ادددهلل  دددحل الحدددنسل م دددحت  - هللا ا ادددل  -  دددحل هللا مصددداب هللا  ااددد  ال دددال  اللددد   

ا دددامحا وم ددد   و امددد  م دددهلل من  سف اس دددست فددد  ا ددد  لدددل اوح ددد  نددد  ل اسك  الاللددد اا 
لك ات   الللا ن ل    ولضن ال الوحنو  الكد ات الد ال ال   انهللا     ش ضهلل الوحنو  ا

ا ددامحا  ددهلل من الالودد  ك دد الل  وددع الودد اجل الودد  الاددت فدد  ادد اجل الوددحنو  فمددل ءدداسل 
    1م ملال نل  يهلل المىاع
 ال ا ءل .   4مال انش نل ان   بال    3مالانح ك  ال ان     2مالانح اح ب اسشل   

الكلددددك اف  مدددد  نددددل   5مأصددددحنا  ا  ال ددددهللالال ددددنل الحددددنسل فدددد  الىي دددد  الثنلادددد  : ماددددل 
المىددنا م ضدد  هللا   دد   لمددن ا ددال الظلدد  ا ددسا   مددل   ددحل هللا مصدداب هللا  اادد  

 ال ال  الب  ا  ال هللالال فين ل  جمن   ال اءل ا    .
                                                 

مندد  ال ن ددل  يددهلل هللا نددل    الالجددل الوددحنو  : 3/5ا ىدد  : بي ددنال الكيدد   : سنددل  ددلهلل  -  1م
ءدد    المح د  : 317احمهلل نل  يهلل اللل ل ندل الْمِ ْمبدنف ندل  دننح  ندل شنء شدنط الي دح  مال 

 -ءددددد  1421   1الكح ددددت   ط  –احمددددهلل اماددددال نددددل احمددددهلل الج  دددد     ا ويدددد   ا  الياددددنف 
 . 2/67  الا هلل ال نو   2/3ت    2000

  الاالصددنو  فدد  امااددل الوددحنو  : مندد   4/1762  الاس ددوالنا  4/78الىي ددنال الكيدد    -  2م
ءدد    اح اد :  دن ل 852الاضل أ مهلل نل  ا  نل احمهلل نل أ مهلل نل  ج  اللىد سل  مال 

ءدد  1415 - 1ناد الال   ط  –أ مهلل  يهلل المحجح  ال اب احمهلل الح     ا  الكوع اللاما  
  4/181 . 

ندل ك دحن  ندل اح دب ندل الد اف  ال ف  الوحنو  : مند  للدال أ مدهلل ندل  يدهلل هللا ندل أ مدهلل -  3م
ءد    اح ا :  ن ل نل اح   الللام     ا  الدحبل لا شد   ال  دن    430امصيلنل  مال 

   1/562  الا دددددددهلل ال نوددددددد   1/252  الاس دددددددوالنا  2/557ت  1998 -ءدددددددد  1419  1ط 
 . 7/105الاسصنو  

 . 623/  4  الاسصنو   4/308ا ى  : ا هلل ال نو   -  4م
الال : ءدد   ا  ن نءددن  ودد  نددل  ددسا الجلددل وننلددن الددب الكليدد  المشدد ف  الفالددن   ددحف  ا  ال ددهلل -  5م

اادد   دد  ش  ادد  الاددن ا ا الا اددل لكددن) اال  دد ا اال اشددح ال   ال ددمات نددهللا  ال ددهللالال سللددل ا وددهللالف 
فالن أ   جوملحف فالن   ال هلل جلالن  و  سن    يهلل الهللا  ال ولهللط ال نف النال   م ض  هللا 
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لاح  ء ن اف الحنسل م  م  هللا النلب   هلل جلل ا دست  مد   ديين لد ءنا   دحل هللا   
 ا  ال ددهللالال   الءددح  مددن س  ماددب اددن فدد  ا ددست  مدد  اددل  مصدداب هللا  اادد  ال ددال  الددب

الللال لامىامال واضل   نل   حل هللا مصاب هللا  ااد  ال دال سمن  ال   دل اندل  مد  
اال  َأو  اف   ددحل هللا  ددنل :م   ََ َْ ِرااَ ِبف  اا ِه ََِلي  َلي  َُ ِه الاا , ََ ِرَ َحاايِْ َمااَ ي  َِ اا الل,ُ اام, َأِلااإل, اَِلس 

ااِه الَ ن,اا ااِه ُلَماا ُ « اِب ِرُعَماَ  ب    ال ددنل  يدهلل هللا نددل اىددلح  :  1م  َقاااَل: َوَكاااَن َأَحب,ُ َمااا ََِلي 
اللكدل  دحل الحدنسل ودنف ا دست  مد   مدل   دحل هللا   2ممان مل ن أ دلال ا د  ا دال  مد   

مصاب هللا  اا  ال ال  الب  ا  ال دهللالال فين لد  جمن د   دهلل الكد ط اندح اىاد  ا ودح  ندل 
م الءد ا فاد  لىد  سف ال يد  مصداب هللا  ااد  ال دال   دنف احمهلل الىملنل   ادت  دنل : 

اومااددن فدد   ا  نددال الوددان الالمدد الال الءدد ط الددهللا  الدد   نددهللا  ام  ددل الجددنل  مدد  ف  ددال 
ال ودو  ال الفد  ف ادن الحمدل الدب  ا  ال دهللالال الالد  جمن د  ادل اءدل ا د   ادب ادن  نلدد  

 . 3مالحنف  أنح  يهلل هللا الحنسل فس  ل    
 الاان الىي   الثنلث : م الملنج ال الب الحيش   

                                                                                                                                            

ن  ا ا لساددن ال  ددل اضدداات الددب المىددجهلل الحدد ات . ا ىدد : الجددل الياددهللاف   دد    ددهلل اشددو اءن الجلالدد
ءددد    ا  صددن    626لشددلنا الددهللال أندد   يددهلل هللا  ددن حال نددل  يددهلل هللا ال الادد  الحمددح  مال 

ا اصددهلل اسبددسع  اددب أ ددمنل اما  دد  الالي ددنع : لليددهلل   ال  2/423ت  1995  2نادد الال   ط 
ءدد   739لي دهللا    الح ياد   صداّ  الدهللال مال الماال ندل  يدهلل الحد   اندل شدمنجل ال ىالد  ا

 . 2/508ءد    1412  1 ا  الجال  نا الال   ط 
 دد ل الو ادد   : أنددحاا الم ن ددع  ددل   ددحل هللامصدداب هللا  اادد  ال ددال    وددنا ا ن ددع أندد   -  1م

    ال دنل الو اد     د : 3681    دل م 5/617 اص  م  نل المىنا م ض  هللا   د     
 . ء ا  هللات  ىل صحا 

صدددحا  اليمدددن   :  ودددنا الم ن دددع   ودددنا ا ن دددع  مددد  ندددل المىدددنا أنددد   ادددص ال  شددد   -  2م
   . 3684    ل الحهللات م 5/11اللهللال  م ض  هللا      

 حابدد  ام لددد  فدد  امصدددحل: منددد  المىادد  ا ودددح  ندددل احمددهلل ندددل  يدددهلل الجيددن  اندددل أ مدددهلل  -  3م
ءد        احمهلل  ىل احمدهلل  ىدل 489الم الم  الىملنل  الومام  الح ا   ل الشنفل  مال 

ت   1999د/ءدددددد1418   1ا ددددددمن ال الشددددددنفل    ا  الكوددددددع اللامادددددد   نادددددد الال  لي ددددددنف   ط 
1/391. 



   

 
 

132 

 

 

 

 م 2013نيسان   –العدد اخلامس عشر  –اجمللد الرابع  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
Issn: 2071-6028 

 اجناسه( يث وكميةمعرفة علوم احلد) كتابهيف طبقات الصحابة والتابعني عند احلاكم النيسابوري 
 

الء ن لل  ا   الحنسل نال اللج ال اساللب الب الحيش  اال الثنلا  اللىوىا  اف لد    ادل  
المالجودد    ادد  ن ددت   ددحل هللا   1مالدد ال ءددنج الا اللجدد ال اساللددب الادد لل  ثمددنف نددل  اددنف
    3منددددل الجدددد ا)الانددددح  ياددددهللال   2ممصدددداب هللا  اادددد  ال ددددال    الجلادددد  نددددل اندددد  بنلددددع

     5مالال  اا أا  فنبم  ن ت المحال  4مالالحن ث نل الحنبع الجمح 
 الات  اثددحت   6مالاادن ادل ءدنج  اللجدد ال الثنلاد  فمد لل  يددهلل هللا ندل ام اد  نددل  يدهلل اللدل  

  8م  الانلدددك ندددل مالددد  ندددل  دددا  اللدددنا     7من دددت  دددلال ندددل  مددد ال ال  شدددا  اللنا  ددد 
ااددن اددل ءددنج  اللجدد اال جمالددن فمدد لل انددح  ددي ال نددل   ال   9مال ددلاهلل نددل  مدد ال الومامدد 

  الاندح    اد  ندل  ويد  ندل  بالد  ال  شد    10مان   ءل نل  يهلل اللل  ال  ش  اللنا   
  ا ءل  .  11مالليشم  

                                                 
الجددل الوددحنو  : مندد  الحىددال  يددهلل اليددن   نددل  ددنل  نددل ادد مال  نددل الا دد  اماددح  وددنلحسل  -  1م

المهللا د   -ل ام   د  ءد   المح   صس) نل  نلل المود اا   ا ويد  ال  بدن351الي هللا   مال 
   3/578  الا دددهلل ال نوددد   3/1037  الاس دددوالنا  2/254   1418   ددد    1الم دددح ال   ط
 . 377/ 4الاسصنو  

   1/152  الالجدددددل الودددددحنو  سندددددل  دددددنل   1/434ا ىددددد  : الجدددددل الودددددحنو  : لاي دددددح   -  2م
 . 1/593الاسصنو  

   6/201  الا ددددددهلل ال نودددددد   4/1710  الاس ددددددوالنا  3/312ا ىدددددد  : الىي ددددددنال الكيدددددد    -  3م
 . 3/475الاسصنو  

 . 1/663  الاسصنو   1/597  الا هلل ال نو   2/765ا ى : الجل الوحنو  : سن  للال  -  4م
 . 7/225ا هلل ال نو   -  5م
 . 377/ 3ا هلل ال نو    -  6م
 . 462/ 8اسصنو    -  7م
 . 538/ 5الموهلل  لاى    -  8م
 . 3/96الاسصنو     2/488ا هلل ال نو    -  9م
 . 6/130ا هلل ال نو    -  10م
 . 74/  7اسصنو    -  11م
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الااددن الىي دد  ال اولدد  : م الدد ال وددن لحا   ددحل هللا مصدداب هللا  اادد  ال ددال    ددهلل الل يدد    
   نل : فسف   ي    الفسف   ي   .

ء دددن الحدددنسل م  مددد  هللا  جلدددل اسلودددن  الددد ال ودددن لحا   دددحل هللامصددداب هللا  ااددد       
ال دهلل نادع  دهلل ءل    1مال ال    هلل الل ي   ىمن اىو س الالم ودح  ء دن نالد  الل يد  اساللدب

ا  دددب  شددد   جدددس الااددد أاال ال ددد ك   ا بلددد  اددد لل  ادددب  ددديال المثدددنل س  ادددب  ددديال 
ال دهلل   4م  ال لهلل نل  يدن ال   3مال لهلل نل ااثم    2مالحو  فمل ءاسل الي ال نل ال ال 

   ص ن ء ن اف ل    ال ون   اليال  اساللب  الف ال شن ك ف  اليالوال .
 نل الحنسل : مالالىي   المناى :أصحنا الل ي  الثنلاد  الأسثد ءل ادل املون م ضد    

 هللا   لل    
ء ن جلل الحنسل م  م  هللا  الىي   المناى  ال أصحنا نال  الل يد  الثنلاد  ال دهلل نادع 

  الا دداهلل نددل  5م ددهلل ءل  س دد  ال دديلحف  جددس الاا أاددنف  ادد لل أندد  نددل  لددع نددل  ددا  
 الانلك نل مال  نل  ا  اللنا     7م  ال لاهلل انل  م ال الومام    6م ضا 

ل الوددحنو  الدد ال شددن  حا فدد  اليالوددال ال دد     ولضددن ادد   1مااددح  ددح ال ات المدداا ال 
ال  افدد  نددل انلددك نددل   2مالادد لل ا ددلهلل نددل م ا ال اللددل   ددل فدد  ال  يددنل اصدد    دد ن ا دد  

 ال ا ءل .   4م ين ال نل الونات 3ماللجسف 
                                                 

جلددل انددل  يددهلل اليدد  فدد  اس ددوالنا نالدد  الل يدد   ددسث نالددنال اك  ددنل فدد  ا جمدد  ا ددلهلل نددل  -  1م
م ا ال : مال نف   يان شلهلل الل ي  اساللب الالثنلا  الالثنلثد  البدن   فالدن ال نلدت اليالد  اساللدب الءدل 
   و  لا  اال  يل    الاليال  الثنلا  الءل ا  دن  شد   جدس   الاليالد  الثنلثد  الءدل  ديلحف  جدس 

 . 80/ 1البلضلل س  ىم  نال  الىو    ي  الالمن  جلل   يوال س  ا   اس والنا 
 . 1/415  الاسصنو   1/247الجل الوحنو  : لاي ح  -  2م
 . 2/429  الا هلل ال نو   2/588  الاس والنا  3/56ا ى  : الجل الوحنو  : لاي ح   -  3م
 . 2/441  الا هلل ال نو   2/594 والنا   الاس 3/13ا ى  : الجل الوحنو  : لاي ح   -  4م
 . 181/ 1  الاسصنو   1/3ا ى  : الجل الوحنو  : لاي ح   -  5م
 . 1/240  الا هلل ال نو   1/92  الاس والنا  1/104ا ى  : الجل الوحنو  : لاي ح   -  6م
 . 96/ 3  الاسصنو   2/488ا ى  : ا هلل ال نو   -  7م
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الء ن الحنسل م  م  هللا   هلل الءل و حل  مالأسثد ءل ادل املودن   اللكدل الودحاا اف   دنل 
 ا  اسلون  ا هلل اس ان  نف ال الليدنس ندل  يدهلل  سالل ال اسلون  فاا  نا لل ال

المىاددع م ضدد  هللا   دد   فنلدد   ددهلل جددنل ندد  ل  ادد ط ادد  ال يدد  مصدداب هللا  اادد  ال ددال  
 لاا هلل اليال  .

الىي   الىن    : مأالل الملنج  ل ال ال الصاحا الب   حل هللا مصاب هللا  اا  ال ال  
 جهلل  .  الءح و ينل ال يل اف اهللااحا المهللا   ال ي   المى

ء دددن جلدددل الحدددنسل م  مددد  هللا   الىي ددد  الىن  ددد  فدددامل ءدددنج  الالصدددل الدددب  يدددنل  يدددل 
 اددحل المهللا دد  الم ددح ال الب ددنل المىددجهلل ال يددح    اللاوددسال فدد  اىددجهلل  يددنل اجدد   ىددال 

َ ة  : م لهللل اج   م ال ل حل  مصاب هللا  اا  ال ال   ِجِد ُقَباو  َكُعم  ُة ِأف َمس  َِ  .  5م ال ,
ول  : م أءل نهلل  ال ال  نل   حل هللامصاب هللا  اا  ال دال   فدالل : مللدل الىي   الىن

 .  6مهللا ابا   اب أءل نهلل  ف نل ا ماحا ان شلول ف هلل  ا ال لكل 
الء ن جلل الحنسل ال اىننح   الىي   الىدنول  سءدل ندهلل  االللدك الودحنو  الكد ات الد ال  

ف  دددحا ندددال الحددد   الالينبدددل فددد  ءددد ط المل  ددد  الانصدددا  الوددد  جلالدددن هللا الدددنلب لوددد ا 

                                                                                                                                            
 . 538/ 5ا ى  : اسصنو     -  1م
   205/ 1  الا ددددهلل ال نودددد   1/80  الاس ددددوالنا  1/87ا ىدددد  : الجددددل الوددددحنو  : لاي ددددح    2م

 .1/209الاسصنو  
/ 2  الا ددهلل ال نودد   484/ 2  الاس ددوالنا  1/584ا ىدد  : ال فدد  الوددحنو  : سنددل ا ددهللط  -  3م

 .2/369  الاسصنو   242
 . 158/  3  الا هلل ال نو   807/ 2ا ى  : اس والنا  -  4م
 دد ل الو ادد   : انددحاا الوددسال  ددل   ددحل هللا مصدداب هللا  اادد  ال ددال    وددنا اددن جددنل فدد   -  5م

    ال ددنل   ددد  الو ادد   :  دددهللات  ىدددل 324    دددل الحدددهللات م 2/145الوددسال ومىدددجهلل  يددنل 
صددحا    ال دد ل انددل انجدد  :  وددنا ا نادد  الوددسال الالىدد   فالددن   وددنا اددن جددنل فدد  الوددسال 

     ال نل اسلينل  : صحا  .1411ات م    ل الحهلل 1/453ومىجهلل  ينل 
صحا  اليمن      ونا الجلن  الالىا    ونا اكا اضى  ال جل كلب ال ى  ف  شدلح  اءدل  -  6م

   .3081    ل الحهللات م  76/ 4ال ا    الالماا نال اكا  وال هللا   الاج  هللءل   
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  المءادد  نددل   1ملامدداا ال الاددل ءدداسل الوددحنو  اح اددهلل نددل  مدد ال اسلوددن   الىددام  
     2م ان  الال   
  الانلدك  4مال لع نل  م ال نل  ين  الىام    3ملحف الجمح  ال  ش  ال هللاا  نل اى

 ال ا ءل  ثا  .   5منل  بال  الىن هلل  
 الىي   الثنا  : مالملنج ال ال ال ءنج الا نال نهلل  الالحهللايا   .

جلل الحنسل ء ط الىي   لمل ءنج  الب المهللا   الم ح ال  اب صن يلن مافضل الودسال 
ا ادد  اددل ال  دد  نددهلل  الكيدد   الددب صددا  الحهللايادد  فكددل اددل الالىددست  الجلددل الاودد ال الل 

ءنج  نال ءناال الحا لوال فلح ال أصحنا الىي   الثنا   الو   ىدملن اسادنت الحدنسل 
 ال اىننح   .

ُ َلاِه الدنلب فدالل الىي د  الون دل  : أءدل نالد  ال ضدحاف الد ال الدلل هللا  ,ُ اَف  ِِ }َلَقاد  َة
ِمِنيَه َِ   ُيَبا ِ  ُماام  ااَجَ ِة ال  ااَع الر,    َ َْ صددهلل    ال نلددت نالدد  ال ضددحاف ونلحهللايادد  لمددن (6)ُعوَناا

  حل هللا مصاب هللا  اا  ال ال   ل اللمد ال الصدنل   ادن   د  ش  ادب اف  لومد  ادل 
اللنت الم يل   الالحهللايا  نل    ال نلت الشج ال ونل  ا ال اليلد     دل اف الشدج ال ف دهللال 

 ولهلل كلك .

                                                 
 2/194ا دهلل ال نود    ال  4/1688  الاس دوالنا  2/244ا ى  : الجل الوحنو  : لاي ح   -  1م

 . 2/294  الاسصنو  
  2/447  الاسصنو   2/329  الا هلل ال نو   3/1227ا ى  : الجل الوحنو  : سن  للال  -  2م
   4/2346  الال فددد  الودددحنو  : سنددد  للددددال  5/68ا ىددد  : الجدددل الودددحنو  : لاي دددح   -  3م

 . 5/324الاسصنو  
   5/2368الال فددد  الودددحنو  : سنددد  للدددال    5/97ا ىددد  : الجدددل الودددحنو  : لاي دددح    -  4م

 . 185/ 24الال اع الكمنل 
   5/21  الا دهلل اللنود   3/1351  الاس والنا  5/179ا ى  : الجل الوحنو  : لاي ح   -  5م

 . 5/535الاسصنو  
 . 18 ح ال الاو  : ال اس    -  6م
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جلل الحنسل الىي   الون ل  لمل ون   نالد  ال ضدحاف الللا دن لد    ولضدلل  ادب  ديال 
  ال افدد  نددل  1مالمثددنل س الحودد  الاددل ءدداسل  ننددت نددل الضددحنك اسلوددن   اسشددلا  

  الادد  اس نددل انلددك   3م  ال ددح هلل نددل ال لمددنف نددل انلددك اسلوددن     2ما اددت الجل دد  
 ال ا ءل  ثا  .  5مل ال لمنف اسلون      الأت ءشنت ن ت الحن    ن  4ماس ام  

  6مالىي   اللنش ال : ال الوحنو  الملدنج ال ندال الحهللاياد  الالادو  الاد لل انلدهلل ندل الحلادهلل
ال اد ءل   الفدالل  ثدد ال فدنف   دحل هللامصداب هللا  ااد  ال دال  لمددن   7مال مد ال ندل اللدنص

   ل ااي   وهللالط ال  ل لن ا  النج  ل فكنف  لىالل .
     ش ال : فلل ال ال ا امحا احت الاو    الءل جمن   ال    ش.الىي   الحن 

ءدد ط الىي دد  اوددلن الحددنسل لادد ال ا ددامحا اددحت فددو  ا دد  الم  ادد    كلددك الاددو  اللىددال 
الللل ال ان م ءداسل اودن  داانف ندل   8مچٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  ال    نل هللا النلب

  ال   اددد  ندددل أنددد  جلدددل  1م  ال  دددال ندددل  دددلات ندددل اح ادددهلل ال  شددد  اس دددهلل   9م ددد ا
 ال ا ءل   3م  الصاحاف نل أاا  ال  ش  الجمح   2مال  ش  المملالا 

                                                 
 1/507  الاسصنو   1/446ال نو     الا هلل 1/343ا ى  : الجل الوحنو  : سنل ا هللط  -  1م
 . 370/ 2  الاسصنو   2/246  الا هلل ال نو   2/362ا ى  : الجل الوحنو  : لاي ح   -  2م
 . 3/190  الاسصنو   2/601  الا هلل ال نو   1/293ا ى  : اس والنا  -  3م
 . 60/  6  الاسصنو   5/136  الا هلل ال نو   3/1386ا ى  : اس والنا  -  4م
 . 8/487  الاسصنو   395/ 7  الا هلل ال نو   4/1963ا ى  : اس والنا  -  5م
  الاسصدنو    2/140  الا دهلل ال نود   2/427  الاس والنا  7/276ا ى : الىي نال الكي    -  6م

2/215 . 
  الا دددهلل ال نوددد   3/1184  الاس دددوالنا  4/1978ا ىددد  : ال فددد  الودددحنو  : سنددد  للدددال  -  7م

 . 537/ 4  الاسصنو   4/232
 . 1 ح ال الاو  : اس    -  8م
 3/9  الا هلل ال نو   2/714  الاس والنا  1509/ 3ا ى  : الجل الوحنو  : سن  للال  -  9م

 . 3/332  الاسصنو  
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الىي   الثنلا   ش ال : الءل صيانف الابانل  أالا   حل هللا مصاب هللا  ااد  ال دال  ادحت  
الىددنجع نددل ال ددهلل نددل  الاددو    الفدد   جدد  الددح اع ال ا ءددن ال ددهللا ءل فدد  الوددحنو  ادد لل

  فنللمدددن  دددهللان الدددب   5م  ال يدددهلل هللا ندددل  لايددد  ندددل انددد  صددد ا  اللدددهللال   4م دددلاهلل الك دددهلل 
  الادد لل انددح الىااددل  ددنا  نددل الا ادد    6م  ددحل هللا مصدداب هللا  اادد  ال ددال  ال  ددن للمددن

فنللمدن  أ دن ال يد  مصداب   8م  الانح جحاا  الءع نل  يهلل هللا الث ا  الحجدنم    7مالي    
  اا  ال ال  ف  الىحا  ال  هلل مالت . هللا 

                                                                                                                                            
 . 2/58  الا هلل ال نو  1/362  الاس والنا  2/701ا ى  : ال ف  الوحنو  : سن  للال  -  1م
  الا دددهلل ال نوددد   3/1082  الاس دددوالنا  4/2171  للدددال ا ىددد  : ال فددد  الودددحنو  : سنددد -  2م

 . 4/443  الاسصنو   4/67
  الا ددددهلل ال نودددد   2/718  الاس ددددوالنا  3/1498ا ىدددد  : ال فدددد  الوددددحنو  : سندددد  للددددال  -  3م

 . 3/349  الاسصنو   3/24
  الا دددددهلل ال نوددددد   2/576  الاس دددددوالنا  1/742ا ىددددد  : ال فددددد  الودددددحنو  : سندددددل ا دددددهللط  -  4م

 . 3/22  الاسصنو   2/401
  الا هلل  4/36  الالجل الوحنو  : لاي ح  3/1602ا ى  : ال ف  الوحنو  : سن  للال   -  5م

 . 4/28  الاسصنو   3/191ال نو  
ددنجلْع ِنددْل ْالل ددهلْل  ددنل: ْكْءْيددِت نلدد  ْاددنْلول  كلْلددب ال هيلدد ّل مْصدداهب هللْا ْ ْاِادد ل اْلْ دداهْل  ْفْ نْلددِت: ْ ددن  -  6م  ددل الىه

ددد    ل  كلفه اِندددْل ْأِاولددد  اْلجل دددِل »ْ ْ دددحْل َّللاه دددْ   ْفْشددد لِبْت ال ددد  اْلْ ْ دددن للددد  ولنِلْيْ ْسددد ل   ْدددله ْاْحضه ْفْمْىدددْ  ْ ِأ ل
ِثدْل مل ّل الْحْجْاد ل اْلْضحجل ل   ْ  صدحا  « له ْ ِمْت ْاِاْ  ْظِل لطل  ْفْ ْىِ اْل كلْلب ْانْالل ال لْيدحهالل ْندِاْل ْ ولْاِاد ل  ال

  190    دل الحدهللات م 1/49اليمن   :  ونا الحضحل   ونا ا ولمنل فضدل الضدحل ال دنس 
    دل  4/1823  الصحا  اىال :  ونا الاضدنجل   ودنا ا يدنال ادنال ال يدحال الصدا  احاد    

    الاادددن اىددد   أس  يدددهلل هللا ندددل  لايددد  فلدددح فددد  صدددحا  اليمدددن   :  ودددنا 2345الحدددهللات م
    . 4300    ل الحهللات م 5/150الم نم    ونا ا نت ال ي  مصاب هللا  اا  ال ال    

  الا ددددهلل ال نودددد   2/798  الاس ددددوالنا  4/2067ا ىدددد  : ال فدددد  الوددددحنو  : سندددد  للددددال  -  7م
 . 7/193و    الاسصن 3/143

 الا دددددهلل ال نوددددد   3/962  الاس دددددوالنا  5/2720ا ىددددد  : الجدددددل الودددددحنو  : سنددددد  للدددددال  -  8م
5/428  . 
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ال لا   اب ءاسل احمدح  ندل ال باد  الد     دل اجد  اجلدن   دحل هللا مصداب هللا  ااد  
 ال ا ءل .   1مال ال  ف  الجل 

 
 : : تقسيم الحاكم لطبقات التابعين المطلب السادس

 
الاان ا ىال الحنسل لاودنولال ف دهلل  ىدل الودنولال الدب  دهللال بي دنال  مدن  ىدل الودحنو      

اللك دد   يددل   2ماددل  دديالل وحىددع امفضدداا  فجددنلال الىي ددنال  اددب امدد   شدد ال بي دد 
الشد الع ندد    الىي دنال شدد ع ند    أءمادد  ال فدد  بي دنال الوددنولال ف دنل : مالالمددن  اددل 

ل ولددر الوددحنو  الالوددنولال    ددل لددل  ادد   اسلىددنف  ددل ءدد ا اللاددل لددل  ادد   أ ضددن نددا
ٱ  ٻ  ٻ  چ ا ضددن نددال الوددنولال الأايددنع الوددنولال    ددل ك دد   حلدد  الددنلب 

ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  

(3) چٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
 ددل ا ددوهللل  اددب اا  دد    

الونولال و حل  مصاب هللا  ااد  ال دال  : مااد  ال د الف   لد   دل الد ال اادحللل  دل الد ال 
ااحللل   فس ا    اك     دحل هللا مصداب هللا  ااد  ال دال  ولدهلل   لد   د لال أال  س د    

  ل ش ع ن    الىي نال ف نل :
الدد ال شددلهلل للددل   ددحل   4مللشدد الفمددل الىي دد  اماللددب اددل الوددنولال   الءددل  ددحت لح ددحا ا  

   1مهللامصاب هللا  اا  ال ال  ونلج   ال لهللءل جمن   ال الوحنو  

                                                 
    دددل الحدددهللات  1/26صدددحا  اليمدددن   :  ودددنا اللادددل   ودددنا اودددب  وددد   دددمنع الوددد ا   -  1م

    الصحا  اىدال :  ودنا المىدنجهلل الاحاضد  الودسال   ودنا ال اود  فد  الوماد   دل 77م
   .33    ل الحهللات م 1/456الجمن   ول     

 . 209  - 202ال ف   احت الحهللات : ك   ال حع ال او   ش    ص  -  2م
 . 100 ح ال الوحب  : اس    -  3م
اللش ال الميش الف ونلج   ءل : انح و   الوهللا    ال م  نل المىنا   ال ثمنف نل  ادنف    -  4م

ال ادد  نددل اندد  بنلددع   الباحدد  نددل  ياددهلل هللا   الاللبادد  نددل اللددحات   ال ددلهلل نددل اندد  ال ددنص   
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     1م  الانح  ثمنف ال لهلل  3م  ال ا  نل ان   نمت   2مفم لل  لاهلل نل المىاع 

                                                                                                                                            

   ددد   . ال دددلاهلل ندددل م دددهلل   ال يدددهلل الددد  مل ندددل  دددح    الانددد   يادددهللال ندددل الجددد ا) م ضددد  هللا
 . 57 1اسصنو    

ا ددهللا  ددهللءل فدد  الوددحنو  اس اددن ك دد ط انددل  جدد  : اف انددل ا ددهللط  - هللا ا اددل -س للدد     -  1م
 ال  وى هلل الب  ا  نل ان   نمت ال   نل :  اات المىجهلل ا  ان  فنكا   حل هللا مصاب هللا 

هللا  ااد  ال دال    اا  ال ال   مىع  فامن اف ا جت  نل ل  : دن  دا  ءد ا   دحل هللا مصداب
ال  دددت اندددل  دددي  اال  مددددنل   ددد ال   دددنل اندددل ا ددددهللط : س  وددد    ال ال  المىادددع فددد   ونودددد  

 –الك د  الحدهللات  –المااا  ال ب    ان   لهلل ءمنت نل  لاهلل  ل انا   دل  اود  وىد هللط 
 ل س  ل انل ا هللط الالمىاع   .  5/392 ل  نل المىاع : ساثيت . ا ى : اسصنو  

المىاع ندل  دلف ندل اند  الءدع ال  شد  اندح احمدهلل المدهللل   داهلل الودنولال الءدح  ءح  لاهلل نل -  2م
اددل ف لددنل المهللا دد  الىدديل  اللددهلل لىدد وال اضددون اددل اسفدد   مدد  نددل المىددنا  ال اددل : س بدد  
  ال   نل  ا  نل المهللا   : س ا ال ال الودنولال اال د   امدن ادل  دلاهلل ندل المىداع  ال دنل 

ال  لاهلل ندل المىداع   ال دنل اندح م  د : ادهللل    شد    د  انح  نال : لا  ف  الونولال اليل 
اانت   انال     ا ب  الاىلال ف  اسف  الحلاهلل نل  يهلل الماك الءح انل ام  ال يلال  ال نل 

  الالدددد اع الكمددددنل  4/59انددددح للددددال : اددددنال  دددد    ددددسث الاىددددلال .ا ىدددد : الجدددد ) الالولددددهللال 
 الا دد  فدد  الكوددع الىددو  :    الالكنشدد  فدد  ال فدد  اددل لدد  2/28  الالدد اع الولدد اع  11/66

ءدد    748لشم  الهللال أن   يهلل هللا احمهلل نل أ مهلل نل  ثمنف نل ْ نِ منم ال ءي  مالمودحفب: 
اا ىددد   -   ددد   احمدددهلل  حااددد  أ مدددهلل احمدددهلل لمددد  المىادددع     ا  ال ياددد  لاث نفددد  اال دددساا  

 . 1/444ت    1992 -ءد  1413  1 احت ال   ف  جهللال  ط 
 نمت : ااوا  ف  ا دم  ف ادل : ءدح  دا  ندل  يدهلل  دح  ندل الحدن ث  ال ادل:  ا  نل ان   -  3م

 ح  نل  يهلل الحن ث   ال ال :  وال ندل  دح  ال ادل :  يدهلل  دح  ندل الحدن ث ندل ءدسل 
اليجا  اس مى  انح  يهلل هللا الكحف  ا  ك الجنءاا  الءنج  الب ال ي  مصاب هللا  اا  ال ال  

نل  حاب ندل الدال  :   د   ال دنل الد ءي  :   د   جد  لاين ل  ف ير ال ي  الءح ف  الى      
ءج  د  فد  ااد  اسفد   داامنف ندل  98اال  97  ال نل انل  ج :     امض ت   ادحف   د   

   2/138  الالكنشددددد   7/145 الالودددددن    الكياددددد :  6/67 يدددددهلل المادددددك . الىي دددددنال الكيددددد   
 . 1/456الالو   ع 
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   4م  الاندح الاجدل شد ا  ندل  دام    3مالانح  ن نف  ضدال ندل الم د    2مال ا  نل  ين 
 .ال ا ءل  5مالانح  جنل اللىن   

                                                                                                                                            
الءددع   انددح  ثمددنف ال لددهلل  الكددحف  ا  ك ءدح  يددهلل الدد  مل نددل اددل نددل  مدد ال ندل  ددهلل  نددل  -  1م

الجنءااد  الا ددال  اددب  لددهلل ال يدد  مصدداب هللا  اادد  ال ددال  الا  ددل الوددهلل   الادد  اللددل اا دد     ددنل 
انل المهللا   :  نف جنءاادن   د  ل د   مد  الاندل اىدلح     دنل اندح  دنال : اندح  ثمدنف ال لدهلل  

ءاادد  الءددنج  الددب المهللا دد    د   ددنف    دد   حادد   ال ددنل ا ضددن : ءددح ادل اللدد ا ال ددهلل ا  ك الجن
ولهلل احال ان  و   الوهللا  الالاف  ا ومس   م  ال م  ال  م   ال نل انح م    : وو   

 100  ال ال      95      ال نل ال ىنج  :        نل انل  ج :      يت  ننهلل   انال     
 .  351/ 1  الالو   ع  645/ 1  الالكنش   5/283ءج    . ا ى  : الج ) الالولهللال 

ءح  ا  نل  ين  الضيل  اندح  يدهلل هللا اليود    دهللت المهللا د  فد  اسفد   مد  ندل المىدنا  -  2م
ا  ك  أندد  نددل  لددع ال ادد  نددل اندد  بنلددع ال مددن  الاوددن ك  ال ددلهلل نددل اندد  ال ددنص    ددنل انددل 
 دددلهلل فادددد  :   دددد   ااددددل الحددددهللات    ددددنل انددددل  جدددد  :   دددد  امضدددد ت   ا ىدددد : اددددن    اليمددددن   

 . 457/ 1  الالو   ع  24/64  الال اع الكمنل  7/101ل  الالج ) الالولهللا 7/145الكيا 
ءددح  ضددال نددل الم دد   نددل الحددن ث نددل ال ادد  ال  نشدد  انددح  ن ددنف اليودد     ال  ددنل : انددح  -  3م

احمهلل   ال  دنل :  ضدال ندل الحدن ث  ال   دل اند  و د  ال مد   ثمدنف ال اد  ال دلهلل ندل اند  
شدجن ن شدن  ا ااحءدن ادحف   ال نص  نل ال ءي :     ش    ادل ااد ال  اد  ادحت صداال ال دنف

  الالكنشددد   6/555  الالددد اع الكمدددنل  3/311ءج  ددد  . ا ىددد : الجددد ) الالولدددهللال  97 ددد   
 . 1/171  الالو   ع  1/340

ءح ش ا  نل  دام  اس دهلل  اندح الاجدل الكدحف  ا  ك ال يد  مصداب هللا  ااد  ال دال  لدل  ىدم   -  4م
  ال مدد  ال ثمددنف ال ادد  ال ددلهلل نددل ا دد  شددالن ا  ك  دديلن اددل  دد   الجنءاادد   ال   ددل اندد  و دد

ان  ال نص    نل     ال ءي  امض ت ال اللامنل اللنااال   ال نل اندل  جد :   د  امضد ت 
   4/371ادددنال فددد  اسفددد   مددد  ندددل  يدددهلل اللل دددل اللددد  انجددد   ددد   . ا ىددد : الجددد ) الالولدددهللال 

  الالو   دددددع 4/361  الالددددد اع الولددددد اع   1/489  الالكنشددددد   12/548الالددددد اع الكمدددددنل 
1/268 . 

انددح  جددنل اللىددن    :ءددح  مدد اف نددل ااحددنف   ال اددل :  مدد اف نددل اددال الءددح اصدد    ال ددنل  -  5م
اليمن   ف  الودن    امال دط ااحدنف ادن أ اط  ود    ال دنل فد  الكياد   دنل ا مدهلل : ءدح  مد اف 
نل  يهلل هللا  نف ال  ين  الونولال الممض اال ا ال ولهلل الاو  اللل ا  ال ي  مصاب هللا  ااد  
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جلدددل الحدددنسل ال اىدددننح   ءددداسل فددد  الىي ددد  اساللدددب ادددل الودددنولال ال ددديع جلالدددل ادددل 
الىي دد  اساللددب اللددل لح ددحا الوددحنو  اللشدد ال الميشدد  ل ونلج دد  اللكددل  مددن ايددال ل ددن اف 
ءداسل الد ال ك د ءل لددل ااح دحا  دل اللشد ال نددل اسثد  ادل لحد  ادد لل  دا  ندل اند   ددنمت 

الدد  مل نددل  ددح  الءدد ا اددن ك دد ط اللامددنل ادد لل اددن ك دد ط انددح  ف ددهلل ا  ك الوىددل  اس  يددهلل
 ات  نل: م ال   ل الوىل  اللل ا ال  دل  يدهلل الد  مل   1م ياهلل اسج    ل ان   اال 

: مءدح ادل  يدن  الودنولال شدلهلل اودن و د  الودهللا    2منل  ح  ال  لك  نل انل  يهلل اليد 
 حادد    دد  شددالن  ال ددم  ا دد  ال ددل جمادد  اللشدد ال اس  يددهلل الدد  مل نددل  ددح  فنلدد  لددل 

: ماددل  يددن  الوددنولال  ال   ددل اللشدد ال اس  يددهلل الدد  مل نددل  ددح   3م ال دنل انددل اس ادد 
فنلدد  لددل  حادد    دد    نددل اف الحددنسل ال اىددننح   لاىدد   ددهلل ك دد  ءدد ا فدد  ال فدد   اددحت 

 اددددت  ددددنل: ماللددددا  فدددد  جمن دددد    4مالحددددهللات فدددد  مال ددددحع الثددددنال اددددل  اددددحت الحددددهللات 
:  5ملل  اد   دلاهلل ال دا  ندل اند   دنمت    دنل الىدمنال  الونولال ال ا   لل ال م  ا 

                                                                                                                                            

ال ال   ل  م  ال ا  ال م اف نل  وال الانل  ينس    دنل الد ءي  :  دنف   د  ليداس ال ال  
ءج  ددد    ال ادددل  ددد    107ال ادددل   105 نلمددن  دددناس  دددنش انجددد  ال شددد  ل  ددد   اددحف   ددد   

ءج       نل انل  ج : امض ت     الم    ا ى : الىي نال :مند   مد ال ااااد  ندل  108
ءددد     الا دد  أندد   مدد اف اح ددب نددل 240مال  ااددنط نددل اااادد  الشدداينل  اللوددا   اليودد   

م   ددن نددل  حاددب الوىددو      احمددهلل نددل أ مددهلل نددل احمددهلل امم       دد  :    ددلال م ددن    ا  
  الالد اع الولد اع  1/53  اد   ال الحادن   1/336ت     1993ءدد =  1414الاك         

8 /140   . 
ج ) الالولهللال : من   اال   اامنف نل  ااسال أن   ياهلل امج   أون  اال  الىجىونل  ف  ال  -  1م

ِىددونل  مال  جل ءددد       دد  275امشددلت نددل ك ددحن  نددل وشددا  نددل شددهللا  نددل  مدد ال امم   الىّل
احمدددهلل  اددد   ن دددل اللمددد     ال نشددد :  مدددن ال اليحدددت اللامددد  ونلجنالددد  اال دددساا   المهللا ددد  

 . 113/ 1ت1983-ءد 1403  1الم ح ال  المماك  الل با  الىلح      ط 
 . 1285/  3اس والنا  -  2م
 . 397/ 4ا هلل ال نو   -  3م
 . 169ال ف   احت الحهللات ص  -  4م
 . 194/  4فو  الم ات  -  5م
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مالاان ال  هلل  لاهللا فدامل  دم  اللشد ال اد   دا  الءدح الحدنسل فد  ال دحع الثدنال الال اود  
 ش  الن ال  احا  نل ال هلل ف   نل  المحضلال ف اط ص      الال  ل ايدال ل دن اف 

ونلج دد   نددل  ددنل ءدداسل الوددنولال لددل  ىددم  ا  ادد لل جمادد  الوددحنو  اللشدد ال الميشدد  ل 
: مال اادد  فدد  ولددر ءدداسل الكددن  فددنف  ددلاهلل نددل المىدداع لددا  نلدد ط   1مانددل الوددس)

المثنوددد  سلددد  اللدددهلل فددد  اسفددد   مددد  اللدددل  ىدددم  ادددل اسثددد  اللشددد ال  ال دددهلل  دددنل ولضدددلل : 
ساو  ل   الا د   دل ا دهلل ادل اللشد ال اس  دل  دلهلل ندل اند  ال دنص      دنل الل ا د : 

حل  وددن ال الدد    الاط اىددال فدد  ا هللادد  صددحاح  اددل مسدد ف انددل الوددس) اادد  ءدد ا اددل  دد
 الا د  ءمددنت  ددل  وددن ال   الفاد  الس  ددهلل  ن  ددلاهلل نددل المىداع  ددل نددهلل   اشددنفل  اس  ددل 

 :  2ماللل ا  نل ف  الااو  - ل    لهلل نل ان  ال نص – لهلل نل انلك 
 َىْافِ َقِقاَ  ََلْ َيْسَمْع ِمِن طْوِن      َققيتْاٌت طبَفْرُد ِِبَذط طبَاْأِف ... 

 َققيتْاُل َمْن ىدَّ َسِنادطً فيتَغَ ْط ... َوْ  ِقاَ : ََلْ َيْسَمْع ِسَاى َسْنٍد فيتَ طْ 
  ا ددن فدد  جلددل ءدداسل ضددمل الىي دد  اساللددب    -  مدد  هللا الددنلب –لددل   ددل الحددنسل   

 ددل الحددنسل و حلدد  : مالمددن  ددنل الحددنسل اددل ا   لددل   3مال ددهلل  افدد  نددهلل  الددهللال نددل جمن دد 
مللل فدس اد    ااد  اس ا  اك اند  و د  الودهللا  م ضد  هللا   د     د  اللدل   دل ادل  د

انصدد      ال وددب لددح  ددنف ءدد ا ادد ا ط فددس احجددهلل ا ددن ادد لل اددل ا  ك الوددحنو  اللشدد ال 
 سالل الال هللا الوحفا  .

                                                 
 . 302ا هللا  انل الوس) ص  -  1م
ش ) الويو ال الالو   ال : من  الاضل م ل الهللال  يهلل ال  ال نل الحىال نل  يهلل ال  مل نل  -  2م

ادنء   ن دال فحدل    -ءدد      د   يدهلل الاىاد  اللمدال 806أن  و   نل كند اءال الل ا د  مال 
 . 160/ 2ت    2002 -ءد  1423  1 ا  الكوع اللاما   نا الال   ط 

فد  اموود   ادحت الحدهللات ال يدح  : مند   يدهلل هللا  احمدهلل ندل الم لدل الد ال   الم لل ال ال   -  3م
ءدد     د    . 733كن اءال نل  دلهلل هللا ندل جمن د  الك دنل  الحمدح  الشدنفل   ندهلل  الدهللال مال 

 . 1/114   1406   2 اش   ط  –احا  الهللال  يهلل ال  مل  اضنف     الاك  
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    1مالالىي   الثنلا  : اس ح  نل ال هلل
    4م  الاندددح  دددام  ندددل  يدددهلل الددد  مل  3م  الاىددد ال  ندددل اسجدددهللع  2مال ا مددد  ندددل  دددا  

 ال ا ءل ال ء ط الىي   .  1مالان ج  نل م هلل
                                                 

ف  انح  م ال ال ال: انح  يهلل ال  مل  ءح اس ح  نل ال هلل نل  ا  نل  يهلل هللا ال مل  الكح  -  1م
 م  اون و   ال مد   دنل اندل  دلهلل فاد :  دنف   د  اللد  ا ن ادت صدنلح    ال دنل اللجاد   دحف  

  ال ادل  74جنءا       جل صنل  ف ا   ال نل ا مهلل نل   يل الانل الال :       ادنال  د   
ل أ مدهلل ندل  يدهلل    الان    الث نال: من  الحى 6/134ءج      ا ى : الىي نال الكي    75

ت   1984-ءدددددد 1405  1ءدددددد     ا  اليدددددنم  ط 261هللا ندددددل صدددددنل  اللجادددددب الكدددددحفب م ال 
 1/342  الالد اع الولد اع  3/233  الالد اع الكمدنل  2/291  الالج ) الالولدهللال  1/229
. 

ءح  ا م  نل  ا  ندل  يدهلل هللا ندل انلدك ال ملد     دب ودنن  شديل  ال   دل  مد  ال ثمدنف  -  2م
 نل     ا مهلل نل   يل :     ال اءل الما    ال دنل  حادب ندل الدال :   د    ال ا  ال لهلل   

 6/146ءج    . ا ى  : الىي نال الكي    62 نل انل  ج :      يت ف ا   ننهلل احف      
 . 1/397  الالو   ع  2/34  الكنش   6/404  الالج ) الالولهللال 

ح  نجشددد  الكدددحف   دددنل المىادددع ءدددح اىددد ال  ندددل اسجدددهللع ندددل انلدددك ندددل اااددد  اللمدددهللال  انددد -  3م
الي هللا    م  اىد ال ن سلد   د   الءدح صد ا   دل الجدهلل فىدم  اىد ال ن    ال   دل اند  و د  
الوهللا  ال يهلل هللا نل اىلح     نل انل  لهلل :  نف     الل  ا ن ات صنلح   ال نل اللجا  : 

نل الال سحف  انول      ال نف ا هلل اصحنا  يهلل هللا ال ال    جحف ال اوحف    نل      حاب 
   6/138ءج  ددد  . ا ىددد  : الىي دددنال الكيددد    63:   ددد  س  ىددد ل  دددل اثاددد    ادددحف   ددد   

   10/110  الالددددد اع الولددددد اع  8/396  الالجددددد ) الالولدددددهللال  2/273الالث دددددنال : لالجاددددد  
 .   2/256الالكنش  

ءح انح  ام  نل  يهلل ال  مل نل  ح  ال  شد  اندح اللءد   المدهللل     ادل : ا دم   يدهلل هللا  -  4م
  ال ال : ا من ال   ال ال : ا م  ال  او  الا هلل اللل ا  نل اسانت انلك ندل الد  :  دنف   دهلللن 
 جدنل ادل اءددل اللادل ا دل ا ددهللءل   اود    ادد لل اندح  دام  نددل  يدهلل الد  مل    ددنل اندل  ددلهلل : 

الدن  ثادد  الحددهللات    دنل انددح م  د  :   دد  ااددنت   دنل اللجادد  : ادهللل  اددنول    دد    سدنف   دد  ف 
  الالث دددددنال : لالجاددددد   5/118ال دددددنل اندددددل  جددددد  :   ددددد  ا ثددددد  . ا ىددددد  : الىي دددددنال الكيددددد   

 .    1/645  الالو   ع  2/431 الالكنش   33/375  الال اع الكمنل 2/405
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     2مالىي   الثنلث  : ا لل  نا  نل ش ا ال الشلي 
   الأ  اللل ال ء ط الىي   .  4م  الش    نل الحن ث  3مال ياهلل هللا نل  يهلل هللا نل  وي 

   1منل انلك  ل  نل الحنسل : الءل ام   ش ال بي     اا ءل ال ل   ال 

                                                                                                                                            
ون   ال جن   انح م هلل المهللل     نل اللجا  ءح ان ج  نل م هلل نل  ننت نل الضحنك  اسل -  1م

  99: اهللل  انول         ال نل الد ءي  :   د  اادنت   ال دنل اندل  جد  :   د  ف اد  ادحف   د   
   1/361  الالكنشدددددد   3/374ءج  دددددد     ا ىدددددد  : الجدددددد ) الالولددددددهللال  100ال اددددددل :  دددددد   

 .  1/186الالو   ع 
نددل شدد ا ال   ال اددل: انددل شدد ا ال نددل  يددهلل  ءددح  ددنا  نددل شدد ا ال   ال اددل : انددل  يددهلل هللا -  2م

الشددلي    انددح  مدد ال الكددحف     ددنل ا حددحل : اددن  أاددت اف دد  اددل الشددلي    ال ددل  حاددب نددل 
 103الال الانح م    : الشلي        ال نل انل  ج :     اشلح  ف ا  فنضل   احف   د   

لد اع الولد اع   الا 14/28ءج    . ا ى  : ال اع الكمدنل  105  ال ال :  104  ال ال : 
 .  1/287  الالو   ع  5/65

 ياددهلل هللا نددل  يددهلل هللا ندددل  ويدد  نددل اىدددلح  اللدد ل  اس مددش      دددب وددنن   يددهلل هللا    دددنل  -  3م
اللجا  :  نف ا مش ال نف ا هلل ف لنل المهللا   الىيل  انول       جل صنل  جنا  لالال الءح 

ااددنت   ال  دد  ال ىددنج     ددنل انددل الاددل  مدد  نددل  يددهلل اللل ددل   ال ددنل انددح م  دد :   دد  ادد احف 
 ج :     ف ا   يت  نل اليمن   احف   يل  ا  انل الحىال     ا بد  اال امد  الاىدلال   

 الادن     5/193ال نل الو ا   الال ءي  :احف       منف الاىلال . ا ى  : الىي نال الكي   
 .   1/372  الالو   ع  1/682  الالكنش  5/319  الالج ) الالولهللال  5/385اليمن   

ش    نل الحن ث نل  ا  نل الجلل نل النال   الك هلل  انح ااا  الكحف  ال نض    ال  نل :  -  4م
ش    نل ش  يال ا  ك ال ي  مصاب هللا  اا  ال ال  اللل اا    اب الوحا     نل  حاب نل 
الدددال :  دددنف فددد  مادددل ال يددد  مصددداب هللا  ااددد  ال دددال  اللدددل  ىدددم  ا ددد  الا و ضدددنط  مددد  ندددل 

 اب الكحف    الا  ط  ا  نل ان  بنلع الا نت  ادب ال ضدنل  دوال  د    دنل اللجاد :  المىنا
سددحف  اددنول    دد    ددنل انددل  جدد : امضدد ت   دد  ال اددل لدد  صددحي     ددنل الدد ءي : اللدد  الكحفدد  

   6/131 ا ى  : بي نال انل  دلهلل  80  ال ال :  78للم   م   م  ال اان    احف      
  الالدددددد اع  483/ 1 الالكنشدددددد   12/438ع الكمددددددنل   الالدددددد ا 4/332الالجدددددد ) الالولددددددهللال 

 . 1/265  الالو   ع  4/326الول اع 
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ادددل اءدددل الكحفددد    الادددل ل ددد    2مادددل اءدددل اليوددد ال  الادددل ل ددد   يدددهلل هللا ندددل انددد  االفدددب
ادل اءدل   3مالىنجع نل ال هلل ال اءل المهللا     الادل ل د   يدهلل هللا ندل الحدن ث ندل جدلل

 ال اءل الشنت .  4ماو    الال ل   اون اانا  الينءا 
ال  اددب امدد   شدد ال بي دد  اللك دد  ال ددهلل ك دد  الحددنسل ال اىددننح   الدد   ىددل بي ددنال الوددنول

 اسواب ن     سث بي نال ا لن  من نا ن اللل ا    الين    هللا ا ال .
 
 ال ا مة

                                                                                                                                            
  الاشدددنءا   امدددنل اساودددن  الأ دددست ف لدددنل ام ىدددن  :  5/465ا ىددد  : الىي دددنال الكيددد    -  1م

لمحمهلل نل  ينف نل أ مهلل نل  ينف نل النك نل ْاِليهلْل  الومام   أن   دنال  الدهللا ا   الْيىدو  
  الال  دد  ال اد   اادد : ادد مال   ادب اندد اءال    ا  الحفددنل   الم وددح ال   ط  ءدد       دد354مال 
  الا دددنمل اسجمددد  ام بلددد  أنددد    ااددد  الانلدددك الالشدددنفل   1/223ت  1991 -ءدددد  1411  1

الأ مهلل : من  م   ن  حاب نل كن اءال نل أ مهلل نل احمهلل أنح و د  ندل أند  بدنء  امم   مال  
   1 دددددهلل)   ا ويددددد  المادددددك فلدددددهلل الحب اددددد    ط ءدددددد       ددددد  احمدددددح  ندددددل  يدددددهلل الددددد  مل550

مادددد  ل   الاس ددددست : 1/96  البي ددددنال الحاددددن  : لاىدددداحب   1/183ت    2002ءددددد/1422
ءدد     ا  اللادل 1396الهللال نل احمح  نل احمهلل نل  ا  نل فدن س  الل  اد  الهللاشد   مال 

 .  257/ 5ت    2002لامساال  الىيل  المناى   ش    أ ن  / اناح 
يهلل هللا نل أند  االفدب اس دام    الا دل اند  االفدب  ا مد  ندل انلدهلل ندل الحدن ث ال   دب ودنن    -  2م

النال ددد  ال ادددل : اندددح احمدددهلل   ال ادددل : اندددح انددد اءال  ددد ل الكحفددد  ال دددهلل كءدددع ووددد ط  الءدددح ااددد  
  الال فدد  الوددحنو  :  4/128الوددحنو  احاددن ونلكحفدد  . ا ىدد  : الجددل الوددحنو  : لاي ددح  

 .  4/16  الاسصنو   3/870 والنا   الاس 3/1592سن  للال 
 يددهلل هللا نددل الحددن ث نددل جددلل نددل الددهلل   دد ا اللباددهلل    انددح الحددن ث اادد  الوددحنو  احاددن  -  3م

ه   ا ىد  : الجدل الودحنو  : سندل  دنل   88ه ال ال   87ومو    ال نلت الفنا  ف      
 .  4/41  الاسصنو   3/204  الا هلل ال نو   3/883  الاس والنا  2/86

انح اانا  : ا م  صهلل  نل  جسف   ال ال صدهلل  ندل الءدع   الىدلم   ال  اود  أندح ااناد   -  4م
   3/15  الا ددددهلل ال نودددد   2/736ه   . ا ىدددد  : اس ددددوالنا  86الءددددح اشددددلح  و  اودددد  مال 

 . 340/ 3الاسصنو  
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الدد   ن لمودد  اددول الوددنلحنال الالوددسال الالىددست  اددب  دداهلل الكنج ددنال  دداهلل الحمددهلل ر     

 الما  الصاحال الما  ال ياع الح  ال اب ال  الأصحنو  ال ال اىاامن  ثا ا .
 أان ولهلل :

ف ددهلل الصددا ن كلددب للن دد  المىددن  فدد  ءدد ا اليحددت الموحاضدد  الدد   لىدد ل هللا الددنلب فادد  
ال يددحل   السنددهلل ل ددن فدد  ءدد ا الم ددنت اف ليددال أءددل ال وددنجد الودد  احصددا ن كلالددن الللددل اددل 

 أءملن :
ه  321اف الحددنسل ال اىددننح   اللددهلل اددحت اس  ددال الثنلددت اددل  بادد  امالل  دد   م -1

  الود   ال دهلل   دل لىادع اللادل الءدح اندل  دسث ف  أ  ال اوهللا   ا و دت ود  ا د
 شدد ال  دد     ال ددهلل ا احددل كلددب  ددهلل  اددل الدديس  لىاددع اللاددل الشدد     ددنلل ا  

 البس  ا ا نف البس  انال ال ال ل  ال هلل  م  ال لحح الا  شا  .
سددنف الا دد  الودد لا  ف ددهلل  فددهلل الم ويددنال اال ددساا  ولددهلل  اددل المالاددنال اك نا ددت  -2

 جلل . او انا     ين ال امىمنج 
ال دددهلل ادددحلب للهلللددد  ال اوددد  الللاءوددد   دددهلل ا ادددل الم نصدددع ا لدددن  ضدددنل ملاىدددننح    -3

ال ضنل ملىن  الباع ا   اف او اهلل  ضدنل ج جدنف فدناو   م  مد  هللا الدنلب    
 ال هلل احلب ولر المهللا س ا لن اهلل     ا  الى   ف  لاىننح  .

اللجد ال سنلت الفنا  م  م  هللا  ف  الثنال ال صا      ام  الأ بلمنج  ال  -4
المين  دد   ادددب صدددن يلن أفضدددل الودددسال الالىددست ال فدددل ولدددهلل اللوددد  ادددل ادددحت 

  لل  نض  ال ضنال أنح و   الحا   ام بلنل الصاب  اا  ال نس ال اب  أ
  ف ددن اف الىي دد  : ءددل ال ددحت الموشدددننلحف فدد  اس دد نف الاال دد ن  ال بمددن اسوادددحا  -5

 ونلموشنو  ف  اال  ن  .
  ل ف  ادل المحدهلل ال س  ىدوىا  الوماادل ندال للال الىي نال أءما   يا ال فمل س -6

الوحنو  الالونولال ال بمدن ظدل المحدهللث  اال دن  اد   اد ط ال بمدن ا ادل  اال دن فد  
  ا  بي و  .
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ء نك ف   نال  ال الىي نال ال ادل الودن    فيا لمدن  مدحت الاودحص فاجملدنف  -7
 ف  الول    ونل الاال ال  ا   الون    ونلححا ث .

  دهلل ا ىداملل لىي دنال الودحنو  الالودنولال فمد لل ادل ااواات ا نءد المحهلل ال  -8
 دددهلل  الىي دددنال  ادددب أ دددنس الل وددد  اللادددنل  الاددد لل ادددل جلاددد   ادددب أ دددنس 

 ال س   الل نل المشن   ال ا ءن .
 ىددل الحددنسل ال اىددننح   بي ددنال الوددحنو  كلددب ا  ودد   شدد ال بي دد  اومدد ا اددل  -9

لدد لك ال ىددل الىددنو   الددب اال ددست الالاضددل فدد  الددهللال الشددلح  المشددنءهلل أ ن ددن 
الودددنولال كلدددب امددد   شددد ال بي ددد   اس الددد  لدددل اددد    ادددل بي دددنال الودددنولال اس 

  سث بي نال  هللا ا ال .
 

الاا    حالن اف الحمهلل ر  ا اللنلمال الالوسال الالىست  اب انال اسليانل الالم  اال 
 . ال اب ال  الصحي  اجملال ال ال اىاامن  ثا ا

    
 دة والم اَمالم ا                        

 ولهلل ال   ف الك  ل 
 
ااووددددن   اددددحت الحددددهللات : مندددد  الاددددهللال ك ددددمن ال نددددل  مدددد  نددددل  ثادددد  ال  شدددد   -1

الكودددع اللاماددد     ا  ءدددد      ددد  أ مدددهلل احمدددهلل شدددنس  774اليوددد    دددل الهللاشددد   مال 
 . 2لي نف  ط  –نا الال 

 اس ددوالنا فدد  ال فدد  امصددحنا : مندد   مدد  اح دد  نددل  يددهلل هللا نددل احمددهلل نددل -2
:  ا  احمهلل اليجدنال     ا       ءد   463 يهلل الي  نل  نصل ال م   ال  بي  مال 

 ت  .  1992 -ءد  1412  1الجال  نا الال   ط 
أنددد  الحىدددل  اددد  ندددل أنددد  الكددد ت لدددل الدددهللال أ دددهلل ال نوددد  فددد  ال فددد  الودددحنو  : ل -3

ءدددد       ددد   اددد  احمدددهلل 630ننل ام اددد  مال وددد   الملددد ال احمدددهلل الشددداينل  الجدددل   
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 -ءدددد 1415 ددد      1  ط  الكودددع اللاماددد الدددح  ال دددن ل أ مدددهلل  يدددهلل المحجدددح     ا 
 ت . 1994

االصددنو  فدد  امااددل الوددحنو  : مندد  الاضددل أ مددهلل نددل  ادد  نددل احمددهلل نددل أ مددهلل  -4
 دددن ل أ مدددهلل  يدددهلل المحجدددح  ال ادددب احمدددهلل   ددد    ءدددد   852ندددل  جددد  اللىددد سل  م ال

 ءد  . 1415   1نا الال   ط   الح     ا  الكوع اللاما  
ااد اف    -أصحل الحهللات الأ  نا  ف   ال الهلل ا   : ا لا  جلا  الىيحنل     ل  -5

 . ه 1386    الون     االانتاا ى  
ما  الهللال نل احمح  نل احمهلل ندل  اد  ندل فدن س الل  اد  الهللاشد   ل اس ست : -6

 2002 أ دن  / ادناح   -ءد     ا  اللال لامسادال  الىيلد  المناىد   شد  1396مال 
 ت .
منددد   دددلهلل  يدددهلل الكددد  ل ندددل احمدددهلل ندددل ا ودددح  الم  دددنل  المددد الم   املىدددنا : -7

 ه       ددد   يدددهلل الددد  مل ندددل  حادددب الملامددد  الامدددنل  ال اددد ط   562الىدددملنل  مال 
 ت . 1962 –ه  1382       1اجا   اج ال الملن   اللثمنلا    الل هلل   ط

ف  اىنجل المس  : لاشدا   ىدال الودح    ا ويد  الل فدنف   الكح دت  االلون  -8
   2005 – 1425       1  ط
ه   774ندل  مد  ندل  ثاد  ال  شد  مال  ك دمن الالادهللال  مند اليهللا   الال لن   :  -9

 لي نف . –  ا وي   الملن     نا الال 
 اال شدن ضدانل اللمد     اىيلد   أسد ت اد لا وححث ف  ان    الىد   المشد ف  :  -10

 . 1972  و هللا        
احّمدددهلل ندددل احّمدددهلل ندددل  يدددهلل  الادددار منددد  ادددنح اللددد الس ادددل جدددحاء  ال دددناحس : -11

بادهلل  م    ا  لايادن لا شد  الالوحم د    ءدد1205 الال ّما  الحىا    الماّ دع وم اضدب الله
 ت .1966لي نف        –لايان   الاىنو   ا  صن     نا الال  –  ن  نم  

ادددن    اال دددست الالفادددنال المشدددنءا  الام دددست : لاحدددنف  أنددد   يدددهلل هللا احمدددهلل ندددل  -12
ه    410 -401ه     دحا ث الالفادنال م748نل  ن منم ال ءي مال اا مهلل نل  ثمنف 
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لي دنف   ط  -       الهلل وح   مد   يدهلل الىدست ادهللا      ا  الكودنا الل بد    ناد الال
 ت . 1997       2

و دد  أ مددهلل نددل  ادد  نددل  ننددت نددل أ مددهلل نددل الددهلل  المىاددع  مندد :اددن    و ددهللا   -13
 –ءد   اح ا  الهلل وح  وشدن   دحا  الد ال    ا  ال د ا اال دسا  463الي هللا   مال 

 ت . 2002 -ءد 1422       1ط  نا الال  
الويودد ال الالودد   ال فدد   اددحت الحددهللات :لددل ل الددهللال  يددهلل الدد  ال نددل الحىددال نددل  -14 

ءد   هللت للن ال اجللن: الهلل وح   يدهلل الكد  ل ندل  يدهلل هللا  806ال  يهلل ال  مل  الل ا   م 
 -المضا   اح ا  ال  ا  : الل بد  الدهللاجل الا  دنب    ا ويد   ا  الم لدنح   ال  دن  

 ه . 1428       2الىلح      ط
اياددال  دد ا الماودد   فامددن لىددع كلددب االاددنت أندد  الحىددل امشددل   : لث دد  الددهللال  -15

ءددد     ا  571حىددل نددل ءيدد  هللا الملدد ال  وددننل  ىددنس  مال أندد  ال ن ددل  ادد  نددل ال
 . ه1404       3نا الال   ط –الكونا الل ب  

اددد   ال الحادددن   : لشدددم  الدددهللال أنددد   يدددهلل هللا احمدددهلل ندددل أ مدددهلل ندددل  ثمدددنف ندددل  -16 
 -ءدد1419  1لي دنف   ط -ءد     ا  الكوع اللاماد    ناد الال748ْ نِ منم ال ءي  مال 

 ت  .1998
الكمددنل فدد  أ ددمنل ال جددنل : لجمددنل الددهللال اندد  الحجددنح اح دد  نددل  يددهلل الدد اع  -17

ءدددد    742الددد  مل ندددل اح ددد  اندددل الل ددد  أنددد  احمدددهلل ال ضدددن   الكايددد  المدددل  مال 
 – ه1400   1نادد الال   ط  –المح دد :  . وشددن   ددحا  الدد ال    اا ىدد  ال  ددنل  

 . ت1980
ل  ثادد  الهللاشدد   مال ااىددا  ال دد  ف اللىددال : مندد  الاددهللال ك ددمن ال نددل  مدد  ندد -18

ءج            احمهلل  ىال شم  الهللال   ا  الكوع اللاما   ا شدح اال احمدهلل  774
 ءد . 1419  1نا الال  ط  – ا  ناضحف 
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ا   ددع الولدد اع : مندد  الاضددل أ مددهلل نددل  ادد  نددل احمددهلل نددل أ مددهلل نددل  جدد   -19
  1 ددددددح  ن   ط  –ءددددددد       دددددد   احمددددددهلل  حاادددددد     ا  ال شدددددداهلل 852اللىدددددد سل  مال 

 . ت1986 -ه 1406
   ال دد اف : مندد  جلادد  احمددهلل نددل ج  دد  الىيدد   مال  ا ال ددلجددنا  الياددنف  ددل  -20

ءدد  1420   د    1ءج            أ مدهلل احمدهلل شدنس    اا ىد  ال  دنل    ط  310
 ت . 2000 -
الجدددنا  لو جمددد  أندددد   يدددهلل هللا الحدددنسل :مندددد  النال ددد  ادددنمف انددددل  يدددهلل الدددد  مل  -21

  ا  اليشنج  اال ساا  .اليحوا  اليا الا    
الجددد ) الالولدددهللال : منددد  احمدددهلل  يدددهلل الددد  مل ندددل احمدددهلل ندددل ك   ددد  ندددل الم ددد    -22

ءددد   بيلدد  اجادد   اجدد ال الملددن   327الدد ام  انددل أندد   ددنال مال  الومامدد  الح ىادد 
  1ناد الال   ط  –الل دهلل    ا  ك ادنل الود اث الل بد   –وحاهلل   ون  الدهلل ل  -اللثمنلا  
 ت  . 1952-ءد  1271

ال  نل  المىوى ف  ليانف اشلح   وع الى   المش ف  : مند   يدهلل هللا احمدهلل ندل  -23
ءددد   1345أندد  الاددار جلادد  نددل ك   دد  الحىدد   اال   ىدد  الشددلا  نددد الكوددنل  مال 

- ه1421  6     احمهلل الم وو  نل احمدهلل اللالاد    ا  اليشدنج  اال دساا   ط 
 ت .2000

 اال  : من   اال   اامنف ندل امشدلت ندل ك دحن  ندل وشدا  ندل شدهللا   أن   ل  -24
ِىددونل  مال  جل ءددد      دد  احمددهلل احادد  الددهللال  يددهلل الحماددهلل  275نددل  مدد ال امم   الىّل

 نا الال .  –الم وي  اللو     صاهللا 
احمددددهلل نددددل  اىددددب نددددل ْ ددددِح ال نددددل اح ددددب نددددل  اىددددب  مندددد   دددد ل الو ادددد   : -25

   2  1أ مدددهلل احمدددهلل شدددنس  مجدددد  ح اددد  الالااددد :ءدددد   ا279الضدددحنك  الو اددد   مال 
    الإند اءال  ىدحال  دح  المدهلل س فد  اممءد  الشد    3 احمهلل فاا   يهلل الين   مجدد 

 -ءددددد  1395   دددد   2اودددد    ط  –   اىيلدددد  اوددددىاب اليددددنن  الحايدددد  5  4مجددددد 
 ت . 1975
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د  ءد273ال لال  د  مال  نل انجد    ل انل انج  :  من   يهلل هللا احمهلل نل ال هلل -26
فاودددل  اىدددب اليدددنن   -   ددد : احمدددهلل فددداا   يدددهلل اليدددن      ا  ك ادددنل الكودددع الل باددد  

 الحاي  .
 ااسال أن   ياهلل امج   أون  اال  الىجىونل  فد  الجد ) الالولدهللال : مند   اال   -27

ِىددونل  مال  جل ءددد       دد  275 دداامنف نددل امشددلت نددل ك ددحن  نددل وشددا  امم   الىّل
ل نشدددد :  مددددن ال اليحددددت اللامدددد  ونلجنالدددد  اال ددددساا   احمددددهلل  ادددد   ن ددددل اللمدددد     ا

 ت . 1983ءد/1403  1المهللا   الم ح ال  المماك  الل با  الىلح      ط 
أ ددددست ال دددديسل : منددد   يددددهلل هللا احمددددهلل ندددل ا مددددهلل نددددل  ثمدددنف نددددل  ن مددددنم   دددا  -28

   ه      دددد  اجمح دددد  اح  ددددال ويشدددد ا  الشددددا  شددددلاع ام لددددنسالط748الدددد ءي مال 
 . 1985ءد /  1405   3نل    طاا ى  ال  

الاضددل م ددل الددهللال  يددهلل الدد  ال نددل الحىددال نددل   نددمشدد ) الويودد ال الالودد   ال :  -29
اددنء   ن ددال فحددل   -الاىادد  اللمددال   يددهلل   دد   ءددد 806 يددهلل الدد  مل  الل ا دد  مال 
 ت . 2002 -ءد  1423  1لي نف   ط  – ا  الكوع اللاما   نا الال 

ال : منددد  م   ددن احاددد  الدددهللال  حادددب ندددل شددد   شدد ) ال دددحال   ادددب صدددحا  اىددد -30
 . 1392        2نا الال  ط  –ءد     ا  ك انل الو اث الل ب  676ال حال  مال 

سنددد   يدددهلل هللا  احمدددهلل ندددل ك دددمن ال اليمدددن   الجلاددد  مال  صدددحا  اليمدددن   : -31
: احمهلل مءا  نل لنص  ال نصد    اد  الكودنا: شد ) الالااد   .      ءج       256

 اع الي ن      ا  بح  ال جنال ماوح ال  ل الىاىنلا  ويضنف  اد  ال احمدهلل اوىاب 
 ءد .1422  1فاا   يهلل الين      ط 

ال اىددددننح   مال  ال شددددا    صددددحا  اىددددال : مندددد  الحىددددال اىددددال نددددل الحجددددنح -32
 نا الال . –     احمهلل فاا   يهلل الين     ا  ك انل الو اث الل ب     ءد 261
ال اااادد  نددل ااددنط نددل اااادد  الشدداينل  اللوددا   اليودد   الىي ددنال :مندد   مدد   -33
ءددد     الا دد  أندد   مدد اف اح ددب نددل م   ددن نددل  حاددب الوىددو      احمددهلل نددل 240مال 
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 -ءددددد  1414أ مددددهلل نددددل احمددددهلل امم       دددد  :    ددددلال م ددددن    ا  الاكدددد     دددد    
 ت   .   1993

بي دددنال الشدددنفلا  الكيددد    : لودددنح الدددهللال أنددد  لوددد   يدددهلل الحءدددنا ندددل  اددد  ندددل  -34
ه     دد    . احمددح  احمددهلل الى ددن      .  يددهلل الاوددن)  771 يددهللالكنف  الىددي   مال 

 ه  1413      2احمهلل الحاح    ا  ءج    ط 
بي ددنال الشددنفلاال: مندد  الاددهللال ك ددمن ال نددل  مدد  نددل  ثادد  ال  شدد  اليودد    -35 

ءددد   اح ادد    أ مددهلل  مدد  ءنشددل    احمددهلل م دد لل احمددهلل  ددلا  774  مال  ددل الهللاشدد 
 ا وي  الث نف  الهللا ا 

 ت . 1993 -ءد  1413    
اللي  ف  اي  ال  ي  :لشم  الدهللال اند   يدهلل هللا احمدهلل ندل ا مدهلل ندل  ثمدنف  -36

ه       د  اندح ءدنج  احمدهلل الىدلاهلل ندل وىداحل  م ادحل  748نل  ن مدنم الد ءي  مال 
 ع اللاما    نا الال.     ا  الكو

 دداامنف  مددهلل نددل احمددهلل نددل كندد اءال نددل المىددنا اليىددو    نددم   ددع الحددهللات :  -37
ءددددد       دددد  :  يددددهلل الكدددد  ل كندددد اءال ال  بددددنال   الادددد ح 388الملدددد ال  ونلمىددددنن  مال 

 ت .1982 -ءد 1402أ ن اث :  يهلل ال احت  يهلل  ا ال ي     ا  الاك    
ت لال ا ددد  :  لشددددم  الدددهللال  احمددددهلل ندددل  يددددهلل فدددو  الم ادددت وشدددد ) الااددد  الحددددهللا -38

ءددد       دد   ادد   ىددال  ادد    902نددل أندد  و دد  الىددمنال  مال االدد  مل نددل احمددهلل 
 ت  .2003 -ءد 1424       1ط  او    –ا وي  الى   

الا ال ددا  : لشددم  الددهللال اندد  احمددهلل نددل اندد  و دد  نددل ااددحا نددل  ددلهلل انددل  ددال  -39
  الىدلح     املدهللل ندل احمدح     ا   ه       اشلح  ندل  ىدل 751الجحم   مال 

 ت  . 1993 –ه  1414       1الحنجل   ط  –
الكنش  ف  ال فد  ادل لد   الا د  فد  الكودع الىدو  : لشدم  الدهللال أند   يدهلل هللا  -40

ءدددد       ددد   احمدددهلل  حااددد  748احمدددهلل ندددل أ مدددهلل ندددل  ثمدددنف ندددل ْ نِ مدددنم الددد ءي  مال 
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اا ىددد   ادددحت ال ددد  ف   -أ مدددهلل احمدددهلل لمددد  المىادددع     ا  ال ياددد  لاث نفددد  اال دددساا  
 ت . 1992 -ءد  1413  1جهللال  ط 

الون     : من  الحىل  ا  نل أن  الك ت احمدهلل ندل احمدهلل ندل  يدهلل الكنال ف   -41
ءددد      دد  630الكدد  ل نددل  يددهلل الحا ددهلل الشدداينل  الجددل     ددل الددهللال انددل ام ادد  مال 

   ددددد    1لي دددددنف   ط  – مددددد   يدددددهلل الىدددددست ادددددهللا      ا  الكودددددنا الل بددددد   ناددددد الال 
 ت .1997 -ءد 1417
: لمودىاب  يدهلل هللا الشدلا  وحدنج   ش  الى حف  دل ا دنا  الكودع الالا دحف  -42

ه    ا ويددد  المث دددب   و دددهللا    الءددد  الىيلددد  المودددح ال  دددل بيلددد   1067ااااددد  مال 
 ت   1941يحل      و ا 
: للدل الدهللال أند  الحىدل  اد  ندل أند  الكد ت احمدهلل  املىدناالاينا ف  ال اع  -43

 - ا  صدن   ءدد    630نل احمهلل نل  يدهلل الكد  ل الشداينل  الجدل    اندل ام اد  مال 
 نا الال .  

الاضددل جمددنل الددهللال احمددهلل نددل ا دد ت نددل ا ىددح  امف   دد   مندد لىددنف اللدد ا :  -44
 ت .  1956       1لي نف   ط –ه     ا  صن   ال ا  نا الال   نا الال  711مال 
لاحددنف  أندد   يددهلل هللا احمددهلل نددل  يددهلل هللا الحددنسل   المىددوهلل ك  اددب الوددحاحال : -45

   ددد  اودددىاب  يدددهلل ال دددن    ىدددن   ا  الكودددع اللاماددد    ه     405ال اىدددننح   مال 
 ت . 2002 –ه  1422       2لي نف   ط –نا الال 

الأ ست ف لنل ام ىن  : لمحمهلل نل  ينف ندل أ مدهلل ندل  اماون اشنءا   امنل  -46
ءددد       دد  354 يددنف نددل الددنك نددل ْاِليددهلْل  الومامدد   أنددح  ددنال  الددهللا ا   الْيىددو  مال 

ءدد  1411  1: ا مال   اب اند اءال    ا  الحفدنل   الم ودح ال   ط  الال    ال ا   اا 
 ت . 1991 -

الجدددل الودددحنو  : منددد  الحىدددال  يدددهلل اليدددن   ندددل  دددنل  ندددل اددد مال  ندددل الا ددد   -47
: صددس) نددل  ددنلل المودد اا   ا ويدد       دد ءددد   351اماددح  وددنلحسل الي ددهللا   مال 

 .   1418       1المهللا   الم ح ال   ط -ال  بنل ام     
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مندد  ال ن ددل  يددهلل هللا نددل احمددهلل نددل  يددهلل اللل ددل نددل الْمِ ْمبددنف  الجددل الوددحنو  : -48
ءدددد    المح ددد  : احمدددهلل امادددال ندددل احمدددهلل 317ندددل  دددننح  ندددل شنء شدددنط الي دددح  مال 

 ت  . 2000 -ءد  1421   1الكح ت   ط  – الج       ا وي   ا  اليانف
ال ف  الوحنو  : من  للال أ مهلل نل  يهلل هللا نل أ مهلل ندل ك دحن  امصديلنل   -49
  1 دددددن ل ندددددل اح ددددد  اللدددددلام     ا  الدددددحبل  ال  دددددن    ط     ددددد ءدددددد    430مال 

 ت  1998 -ءد  1419
مل ال ود   ا هللا  انل الوس)  : لو   الدهللال اند   مد ال  ثمدنف ندل  يدهلل الد   -50

 الشل مال   
ءج  دددد        دددد   يدددهلل الدددد  مل احمددددهلل  643الشدددنفل  الملدددد ال  وددددننل الودددس) م ال 

 ثمنف   ال نش  احمهلل  يدهلل المحىدل   المهللا د  الم دح ال   الىدلح      الا ويد  ال دنء ال   
 اسمء  الش      او   . –الو ن  ا  

الانلدك الالشدنفل  الأ مدهلل : ام بل  ا نمل امجم  ام بل  أن    ااد   امجم ا نمل  -51
:  ءدد       دد550مند  م   دن  حادب ندل كند اءال نددل أ مدهلل  ندل أند  بدنء  امم   مال 

ت 2002-ءدد1422   1احمح  انل  يهلل ال  مل  هلل)   ا ويد  المادك فلدهلل الحب اد    ط
.  

الم ددوىل فدد  اددحا    الماددحك الاماددل : لجمددنل الددهللال أندد  الادد ح  يددهلل الدد  مل نددل  -52
ه       دد  احمددهلل  يددهلل ال ددن    ىددن   الاوددىاب  يددهلل ال ددن   597ال  ادد  الجددحم  م

 ت .  1992 –ه  1412      1لي نف   ط  – ىن    ا  الكوع اللاما    نا الال 
ا لددنح الىدد   ال يح دد  فدد  ل ددر  ددست الشددال  ال هلل  دد  : لو دد  الددهللال أندد  الليددنس  -53

الح الد  الح ياد  الهللاشد   أ مهلل نل  يهلل الحاال نل  يهلل الىست نل  يهلل هللا  انل ااماد  
  1  ط  ءد    احمهلل  شن   دنلل   جنالد  االادنت احمدهلل ندل  دلح  اال دساا 728مال 

 ت  . 1986 -ءد  1406
ليددهلل  الددهللال  : الم لددل الدد ال  فدد  اموودد   اددحت الحددهللات ال يددح   الم لددل الدد ال   -54
فل  مال  يددهلل هللا احمددهلل نددل كندد اءال نددل  ددلهلل هللا نددل جمن دد  الك ددنل  الحمددح  الشددن  أندد



   

 
 

155 

 

 

 

 م 2013نيسان   –العدد اخلامس عشر  –اجمللد الرابع  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
Issn: 2071-6028 

 اجناسه( يث وكميةمعرفة علوم احلد) كتابهيف طبقات الصحابة والتابعني عند احلاكم النيسابوري 
 

 اشد    بيلد :  –     :  . احا  الهللال  يهلل الد  مل  اضدنف     الاكد    ءد 733
 ه . 1406الثنلا   

ءهلل   اللن فال أ منل المالاال ال  ن  المو اال : ال دمن ال ندل احمدهلل أادال ندل  -55
ءدد    بيد  ول ن د  ال نلدد  الملدن   الجاااد  فدد  1399ااد   داال الينودنل  الي ددهللا   مال 

  أ ن ال بيل  ونمالفىت:  ا  ك ادنل الود اث الل بد   1951ليلا  ا ونليحل اىيلولن ا
 لي نف  . –نا الال 

الددددحاف  ونلحفاددددنال : لوددددس) الددددهللال اااددددل نددددل أايددددك نددددل  يددددهلل هللا الودددداهلل  مال  -56
ناددد الال  –ءدددد       ددد  أ مدددهلل ام لدددنسالط الا  ددد  اودددىاب     ا  ك ادددنل الوددد اث 764

 ت  .2000 -ءد1420 
ف  ل هلل ال جنل : لشم  الدهللال أند   يدهلل هللا احمدهلل ندل أ مدهلل ندل  اس وهللالاالاف  -57

ءددددد       دددد   ادددد  احمددددهلل اليجددددنال    ا  المل فدددد  لاىين دددد  748ْ نِ مددددنم الدددد ءي  مال 
 . ت  1963 -ءد  1382   1لي نف   ط –الال ش   نا الال 

للء  ال ى  ف  احضا  لمي  الاك  ف  اودىا  أءدل ام د : أند  الاضدل أ مدهلل  -58
ءد       لح  الدهللال  ود    اىيلد  الودين)  852نل  ج  اللى سل  مال ال  ا   ن

 ت  . 2000 -ءد  1421       3 اش    ط 
لالدددددنلل الحجددددد  الىددددداهلل  نادددددهلل  لاحدددددنال اممءدددددن  فددددد  اسصددددد   ي دددددنال املدددددحا  : -59

 ه  . 1416       1الاكل ح  : ا لا  الىاهلل  ا  الماسل    اىيل  ال    ط
مندد   يددهلل هللا نددهلل  الددهللال احمددهلل نددل  يددهلل هللا  ا هللادد  انددل الوددس) : ال كددت  اددب -60

ءد          . م ل اللننهللال نل احمهلل وس فد  د 794نل نلن   الل  ش  الشنفل  مال 
 ت .1998 -ءد 1419  1ال  ن    ط  –  أضحال الىا  

مجدددهلل الدددهللال أنددد  الىدددلن اال الميدددن ك ندددل ل ال لن ددد  فددد     دددع الحدددهللات الاس ددد  : -61
ءددد  اح ادد : 606احمددهلل نددل احمددهلل انددل  يددهلل الكدد  ل الشدداينل  الجددل   انددل ام ادد  مال 

ءددد 1399   نادد الال –بددنء  أ مددهلل الددلاال  الاحمددح  احمددهلل الى ددن     الم ويدد  اللامادد  
 ت .1979 -
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الليدنس ا مددهلل نددل احمددهلل  أندد اللادنف :لشددم  الددهللال  أن ددنلالفادنال ام اددنف الاليددنل  -62
ه    اح ادد  ا ىددنف  يددنس    ا   681اس بادد  مال نددل اندد اءال نددل ااكددنف الي ا دد  

 . 1994       7صن     نا الال   ط 
 
 

 

 

 

 


