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ح الحـديث وكتـب اعتنى علماء الحديث ببيان أحوال الرواة، فكانت كتب مصـطل :مستخلصال

الرجال حافلة بأخبار الرواة ودورهم يف حفظ السنة النبوية، وكان للموالي نصيب من هذه العناية لما 

مـن  مـوالي أهنـمقاموا به من دور كبير يف الحركة العلمية على مر العصور فلـم يمـنعهم الوصـف مـن 

ن الـذين قـدموا نمـاذج حيـة يف ومن هؤالء المـوالي: آل سـيري ،اإلسهام يف النهضة العلمية للمسلمين

السنة النبوية، وقد أبـان البحـث مـن خـالل االسـتقراء والتحليـل عـن دور هـذه األسـرة  العناية بحفظ

الكريمــة حيــث قــدمت مجموعــة مــن اإلخــوة كــانوا نموذجــا فريــدا يف حفــظ الســنة النبويــة. وبلغــت 

حـديثا)، ٨٥حفصة بنت سيرين ()، حديث�٤٦٣مروياهتم يف الكتب الستة كالتالي: محمد بن سيرين (

 أحاديث).  ٨( حديثا)، معبد بن سيرين٣٥أنس بن سيرين (

 .سيرين ،الموالي ،الرواة مفتاحية:الكلمات ال

* * * 

 



 

 

ميةمجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسال  

  »آل سريين منوذجاً« ي حفظ السنة النبويةـدور املوايل ف

٣٤٤  

 The Role of the Almoali in preserving the Prophet's Sunnah 
"The Serine Family as a model" 

Dr. OSMAN BABIKIR SALIH ABDELKAREM 

Assistant Professor of hadith- Majmaah University 
Email: o.salih@mu.edu.sa 

Abstract: The Scholars of Hadith took care to show the state narrators, So the 
books of hadith and men's books were full of news of the narrators and their role in 
preserving the Prophet's Sunnah. The Moali narrators had a share of this attention 
because they played a major role in the scientific movement throughout the ages. The 
description of Almoali did not prevent them from contributing to the scientific 
renaissance of Muslims. Among them are the Serine family, who have provided vivid 
examples in the care of preserving the Prophet's Sunnah. The research indicates 
through extrapolation and analysis, the role of this precious family which presented a 
group of brothers who were a unique example in preserving the Prophet's Sunnah. 
Their narrations in the six books were as follows: Mohammed Bin Serine (463 
hadiths), Hafsa Bint Serine (85 hadiths), Anas Ben Serine (35 hadiths) and Maabad 
Ben Serine (8 hadiths). 

Key words: narrators, almoali, Serine. 
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 المقدمة

 

الحمد هللا الذي هدانا لإلسالم، واعتقنا من رق العبودية لغيره، وفضلنا على كثير 

ممن خلق،. نعمه ال تحصى وال تعد فلـه الحمـد ولـه الشـكر، وصـلى اهللا وسـلم علـى 

 أما بعد: يقته.نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طر

  بحفظ كتابه من التبديل والتحريف قال تعالى: فقد تكفل اهللا        

           :والسنة هي المبينة للقرآن قال تعالى:]٩[الحجر ،     

                                   :ومن ، ]٤٤[النحل

الزم حفظ المبيَّن حفظ المبيِّن، فالسنة محفوظة أيض� ألهنا هي الشارحة والمفصلة 

 لما أجمل من القرآن، وقد هيأ اهللا يف كل عصر علماء يحملون هذه األمانة، التي

ير، والكبير، والذكر، واألنثى، والحر، والعبد، وكان للموالي اشرتك يف حملها الصغ

دور بارز يف القيام بواجب حمل أمانة الدين، فربز منهم المفسر والفقيه والمحدث 

والنحوي والمؤرخ، وقد اعتنى علماء الحديث ببيان الموالي، فجعلوه من أنواع 

المحدثين من اإلخوة. الحديث التي تكلموا عنها، وتناولوا يف لطائف األسانيد 

وسيتناول البحث دور الموالي عموم� يف حفظ السنة، وآل سيرين على وجه 

أنس بن مالك  - خادم رسول اهللا  - الخصوص موضح� أثر الصحابي الجليل

 وقد  ،على هذه األسرة الكريمة الذي انتج هذا العدد من اإلخوة المحدثين

  ).نموذج� سيرين آل( نبويةالدور الموالي يف حفظ السنة سميته: أ

 مشكلة البحث:* 

  تكمــن مشــكلة البحــث يف بيــان دور التــابعين يف حفــظ الســنة النبويــة متخــذا مــن 
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 آل سيرين نموذج�.

 :أهداف البحث* 

 بيان دور الموالي يف حفظ السنة النبوية. -١

 دور (آل سيرين) يف حفظ السنة النبوية. إظهار -٢

 الدراسات السابقة:* 

لت كتـب علـوم الحـديث مصـطلح المـولى وداللتـه والتمثيـل لـه يف مبحـث تناو

لطائف اإلسناد، ومعرفة الرواة. كما توجد كتابات معاصرة تناولت جهـود المـوالي يف 

 منها على سبيل المثال:  بصورة عامة أو يف عصور محددة علم الحديث رواية ودراية

 عبد اهللا عطا عمر. علم الحديث. د.  الموالي مكانتهم وجهودهم يف -١

 الكتب الستة. لليلى عبـد الكـريم شـكر اهللا. مرويات الموالي من التابعين يف -٢

 (ماجستير). 

دورهــم يف خدمــة الحــديث النبــوي و األولــى مــوالي مكــة يف القــرون الثالثــة -٣

 (ماجستير).  لمستورة رجا حجيالن. دراية من خالل الكتب الستة.و رواية

 اهللا للدكتور عماد علي عبد الكريم.  الدعوة إلىالموالي ودورهم يف -٤

ولعل هنـاك قـدرا مشـرتكا بـين هـذه الكتابـات يف المقـدمات ولكـن تناولـت كـل 

دراسة جانب� مختلف�، وممـا تميـزت بـه هـذه الدراسـة الرتكيـز علـى جهـود آل سـيرين 

 خاصة يف حفظ السنة النبوية من خالل الكتب الستة. 

  :منهج البحث* 

 رائي التحليلي.االستق

وقد قمت بإحصاء األحاديث التي رواها آل سيرين يف الكتب السـتة، واسـتفدت 
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 من برنامج: جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية يف عملية اإلحصاء.

  حدود البحث:* 

 الكتب الستة.

 خطة البحث:* 

 :ومنهجه ،والدراسات السابقة ،وأهدافه ،وقد ذكرت فيها مشكلة البحث المقدمة، 

 وخطته. ،وحدوده

 وفيــه  ،تعريـف المــوالي وأقسـامهم وبيــان دورهـم يف حفــظ السـنة األول: المبحـث

 مطلبان:

 .المطلب األول: تعريف الموالي وأقسامهم 

  .المطلب الثاين: دور الموالي يف حفظ السنة 

 ل سيرين يف حفظ السنة من خالل الكتب الستة، وفيه تمهيد، آدور  الثاين: المبحث

 ستة مطالب:و

 :تمهيد 

 .المطلب األول: دور محمد بن سيرين يف حفظ السنة النبوية 

 .المطلب الثاين: دور حفصة بنت سيرين يف حفظ السنة النبوية 

 .المطلب الثالث: دور أنس بن سيرين يف حفظ السنة النبوية 

 .المطلب الرابع: دور معبد بن سيرين يف حفظ السنة النبوية 

  يحيى بن سيرين يف حفظ السنة النبوية.المطلب الخامس: دور 

 .المطلب السادس: دور كريمة بنت يف حفظ السنة النبوية 

* * * 
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 المبحث األول

 تعريف الموالي وأقسامهم وبيان دورهم يف حفظ السنة

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب األول: تعريف الموالي وأقسامهم* 

 .: تعريف المولى لغة واصطالح�أوالً 

 لغة:

وهــو اســم يقــع علــى جماعــة كثيــرة، فهــو الــرب، والمالــك، والســيد، المــولى: 

والمــنعم، والمعتــق، والناصــر، والمحــب، والتــابع، والجــار، وابــن العــم، والحليــف، 

والعقيد، والصهر، والعبد، والمعتق، والمنعم عليه. وأكثرهـا قـد جـاءت يف الحـديث، 

ولي أمرا أو قام بـه فهـو  فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه. وكل من

مواله ووليه. وقد تختلف مصادر هذه األسماء. فالواليـة بـالفتح، يف النسـب والنصـرة 

 .)١(والمعتق. والوالية بالكسر، يف اإلمارة. والوالء، المعتق والمواالة من والى القوم

 من خالل ما سبق يتضح اآليت:

 أن اللفظ يشتمل على أكثر من معنى. -١

 ى يختلف باختالف الضبط.أن المعن -٢

 اصطالح�:

المعنى االصطالحي مأخوذ من المعنـى اللغـوي، فـالمولى أكثـر مـا يطلـق علـى 

                                           
)، النهاية يف غريب الحديث واألثر، البـن األثيـر ١/٣٤٥مختار الصحاح لزين الدين الرازي (   )١(

)٥/٢٢٨.( 
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لبنـي «أو  ،»مـولى فـالن«مولى العتاقة، قال ابن الصالح: واعلم أن فيهم من يقال فيه: 

 فالمولى من مسـه أو أحـد؛ )١(والمراد به مولى العتاقة، وهذا هو األغلب يف ذلك »فالن

 .)٢(أصوله رق أو والء اإلسالم أو الحلف أو المالزمة

 ثاني�: أقسام الموالي

اعتنت كتب علوم الحديث ببيان الموالي وأقسامهم حتـى ال ينسـب إلـى القبيلـة 

من ليس منهم فيقع نتيجة ذلك خلل يف األحكام الشـرعية يف األمـور التـي يشـرتط لهـا 

كما أهنا أوضحت أنـه لـيس مـن شـرط  ،)٣(حالنسب كاإلمامة العظمى والكفاءة يف النكا

 .)٤(الرواية الحرية

 وقد قسم ابن الصالح الموالي إلى أربعة أقسام:

 »مـولى فـالن«مولى العتاقة، قال ابن الصالح: واعلم أن فيهم من يقـال فيـه:  -١

 .)٥(والمراد به مولى العتاقة، وهذا هو األغلب يف ذلك »لبني فالن«أو 

ــه لفــظ والء اإلســالم، قــا -٢  »المــولى«ل ابــن الصــالح: ومــنهم مــن أطلــق علي

                                           
 ).٤٠٠(ص مقدمة ابن الصالح، البن الصالح  ) ١(

 ).١٥٧رسوم التحديث يف علوم الحديث، للجعربي (ص   )٢(

 ).٢/٣٤٤شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي، للعراقي (   )٣(

) حيث ذكر: أنـه يشـرتط فـيمن يحـتج بروايتـه أن ١٠٤مقدمة ابن الصالح، البن الصالح (ص  ) ٤(

عـاقال، سـالما مـن أسـباب  يكون عدال، ضابطا لمـا يرويـه، وتفصـيله أن يكـون مسـلما، بالغـا،

الفسق وخوارم المـروءة، متيقظـا غيـر مغفـل، حافظـا إن حـدث مـن حفظـه، ضـابطا لكتابـه إن 

 حدث من كتابه. فلم يذكر الحرية.

 ).٤٠٠مقدمة ابن الصالح، البن الصالح (ص  ) ٥(
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والمــراد هبــا والء اإلســالم، ومــنهم أبــو عبــد اهللا البخــاري: فهــو محمــد بــن إســماعيل 

 -وأظنه الذي يقال له األحنف  -الجعفي موالهم، نسب إلى والء الجعفيين ألن جده 

بـن محمـد  على يـد اليمـان بـن أخـنس الجعفـي جـد عبـد اهللا -وكان مجوسيا  -أسلم 

 . )١(المسندي الجعفي أحد شيوخ البخاري

والء الحلف والمواالة، قال ابن الصالح: ومنهم من هو مولى بوالء الحلف  -٣

والمواالة كمالك بن أنس اإلمام ونفره: هم أصـبحيون حميريـون صـليبة، وهـم مـوال 

 .)٢(لتيم قريش بالحلف

سم رابع يف ذلك: وهو نحـو الوالء بطول المالزمة، قال ابن الصالح: وهذا ق -٤

 .)٣(للزومه إياه »مولى ابن عباس«ما أسلفناه يف (مقسم) أنه قيل فيه: 

 

 .المطلب الثاين: دور الموالي يف حفظ السنة النبوية* 

 : اإلسالم هو الدين الخاتم وتشريعه أكمل تشريع قال تعالى          

                               :كما أنه يخاطب الذكر ]٣[المائدة ،

واألنثى والكبير والصغير والحر والعبد والغني والفقير، بل انه أسرع انتشارًا بين 

يف أمر  ضعفاء الناس ألنه يخاطب الفطرة، كما قال هرقل يف محاورته ألبي سفيان 

(أبو سفيان) بل  قل: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت، قال هرالنبي 

                                           
 ).٤٠٠(صمقدمة ابن الصالح، البن الصالح    )١(

 ).٤٠٠المصدر السابق (ص   )٢(

 ).٤٠٠السابق (صالمصدر    )٣(
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وبقدر أخذ المسلم بحظ من العلم  .)١(ضعفاؤهم. قال هرقل: وهم أتباع الرسل

بعسفان، وكان  يشرف، عن عامر بن واثلة، أن نافع بن عبد الحارث، لقي عمر 

، )٢(ابن أبزىعمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي، فقال: 

قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا، قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه 

إن «قد قال:  ، وإنه عالم بالفرائض، قال عمر: أما إن نبيكم قارئ لكتاب اهللا 

هذا الحوار يبين ما وصل إليه  .)٣(»اهللا يرفع هبذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين

المكانة، وفيه يظهر مقام العلم وشرفه، فهو يرفع أقواما ويضع  الموالي من رفعة

  آخرين.

وقد كان للموالي الدور العظيم يف الدفاع عن هذا الدين وحفظه وتبليغـه، بـل إن 

اسـمه يف  مواله زيد بن حارثة وقـد شـرفه اهللا تعـالى بـذكر من أوائل من آمن بالنبي 

الشــرف، وكــان المــوالي يف الصــفوف القــرآن فهــو الصــحابي الوحيــد الــذي نــال هــذا 

األمامية دفاع� وتحمـالً لـألذى، فهـذا بـالل بـن ربـاح يتلقـى األذى مـن قـريش بثبـات 

وهذا عمار بن ياسر وأبوه وأمه يتحملـون األذى  ،ويقين من خالط قلبه بشاشة اإليمان

                                           
)، ٧( )١/٨( كتـاب بـدء الـوحي، بـاب: كيـف كـان بـدء الـوحي ،أخرجه البخاري يف صحيحه   )١(

) ٣/١٣٩٣(إلــى هرقــل  كتــاب الجهــاد والســير، بــاب: كتــاب النبــي  ،ومسـلم يف صــحيحه

)١٧٧٣.( 

 اإلصـابة يف تمييـز الصـحابة، البـن حجـر. عبد الرحمن بن أبزى الخزاعـي مـوالهم لـه صـحبة   )٢(

)٤/٢٣٨.( 

كتاب صالة المسـافرين وقصـرها، بـاب: فضـل مـن يقـوم بـالقرآن،  ،أخرجه مسلم يف صحيحه  ) ٣(

 ).٨١٧() ١/٥٥٨(ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه، أو غيره فعمل هبا وعلمها 
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سـابقين يف سبيل هذا الدين بل يقتل أبواه يف سبيل هذا الدين، والقائمة تطول يف ذكـر ال

من الموالي الـذين ضـحوا بـأرواحهم ألجـل هـذا الـدين، كمـا بـرز المـوالي يف جانـب 

وعلـى  تحمل هذا الدين وتبليغه يف عهد الصحابة ومن بعدهم، فكان موالي النبـي 

وأمه أم أيمـن، ،رأسهم مواله وحبه زيد بن حارثة وابنه الحب ابن الحب أسامة بن زيد

 .بالل بن رباح وعمار بن ياسر حابة وثوبان وسفينة، ومن موالي الص

وهكذا تواصل دور الموالي يف عصـر التـابعين يف حفـظ السـنة وتبليغهـا والـدفاع 

منهم: نافع مـولى ابـن عمـر والحسـن البصـري  أفذاذعنها، ويربز يف هذا العصر علماء 

وعطاء بن أبي رباح وطاووس وسليمان بن يسـار وميمـون  وأخوتهومحمد بن سيرين 

 وسفيان الثوري وغيرهم من علماء هذا العصر. ،انبن مهر

معرفـة علـوم «يف كتابـه  الحـاكم بسـنده ويدل علـى مكـانتهم الحـوار الـذي ذكـره

بن مروان، وبين اإلمام الزهري،  عبد الملك ، وقد جرى الحوار بين الخليفة»الحديث

ري؟ قال الزهري: قدمت على عبد الملك بن مروان، فقال لي: من أيـن قـدمت يـا زهـ

قلت: من مكة، قال: فمن خلفت يسود أهلها؟ قال: قلـت: عطـاء بـن أبـي ربـاح، قـال: 

فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي، قـال: وبـم سـادهم، قـال: قلـت: 

بالديانة، والرواية، قال: إن أهل الديانة، والرواية لينبغـي أن يسـودوا، فمـن يسـود أهـل 

يسان، قال: فمن العرب أم مـن المـوالي؟ قـال: قلـت: اليمن؟ قال: قلت: طاوس بن ك

من الموالي، قال: وبم سادهم، قال: قلت: بما سادهم به عطاء، قال: إنه لينبغـي، فمـن 

يسود أهل مصر؟ قال: قلت: يزيد بن أبي حبيـب، قـال: فمـن العـرب أم مـن المـوالي، 

ول، قـال: فمـن قال: قلت: من الموالي، قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: قلت: مكح

العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل، قال: 
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فمن يسـود أهـل الجزيـرة؟ قـال: قلـت: ميمـون بـن مهـران، قـال: فمـن العـرب أم مـن 

المــوالي؟ قــال: قلــت: مــن المــوالي، قــال: فمــن يســود أهــل خراســان؟ قــال: قلــت: 

رب أم من الموالي؟ قال: قلت: من المـوالي، قـال: الضحاك بن مزاحم، قال: فمن الع

فمن يسـود أهـل البصـرة؟ قلـت: الحسـن بـن أبـي الحسـن، قـال: فمـن العـرب أم مـن 

الموالي؟ قال: قلت: من الموالي، قال: ويلك، فمن يسـود أهـل الكوفـة؟ قـال: قلـت: 

ويلك إبراهيم النخعي، قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العرب، قال: 

يا زهـري، فرجـت عنـي، واهللا ليسـودن المـوالي علـى العـرب حتـى يخطـب لهـا علـى 

المنابر، والعـرب تحتهـا، قـال: قلـت: يـا أميـر المـؤمنين، إنمـا هـو أمـر اهللا ودينـه، مـن 

 .)١(حفظه، ساد، ومن ضيعه سقط

وهذا الحوار أيض� يظهر المكانة التي بلغها الموالي يف عصر التابعين فقد تربعوا 

لى عرش العلم ويف هذا إشارة إلى أن اإلسالم يفتح المجال لكل أحد ليبدع ال فـرق ع

 بين حر ومولى.

* * * 

                                           
 ).١٩٨معرفة علوم الحديث، للحاكم (ص  ) ١(
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 المبحث الثاين

 دور آل سيرين يف حفظ السنة النبوية من خالل الكتب الستة

 

 وفيه تمهيد وستة مطالب:

 صـاءإحوفيه التعريف بآل سيرين ووصف النسخ التـي اعتمـدت عليهـا يف  :التمهيد* 

  .أحاديثهم

  :أما سيرين

وكنيتـه  ،)١(ترجمة مختصرة عنه: فهو من أهل جرجرايا فقد أوردت كتب الرتاجم

أبو عمرة، وكان يعمل قدور النحاس، فجاء إلى عين التمر يعمل هبـا، فسـباه خالـد بـن 

، كاتبــه علــى أربعــين ألــف درهــم، وقيــل الوليــد وكــان مملوكــا ألنــس بــن مالــك، 

  .)٢(ى المكاتبةعشرين ألفا، وأد

يف كنف الصحابي (أنس بن مالك) أحد أوعية العلم، وقد كـان  عاش سيرين 

 لذلك أثره على (سيرين) وأسرته، فكان بيته بيت علم خرج منه أئمة عظام أصبح لهـم

 .أثرهم الواضح يف العناية بالعلم

د وأنس ْبن وقد َسِمَع (سيرين) من ُعَمر   .)٣(سيرين، وروى َعنُْه ابناه ُمَحمَّ

                                           
ن أعمـال النهـروان األسـفل بـين واسـط َجْرَجَرايا: بفتح الجيم، وسـكون الـراء األولـى: بلـد مـ  )١(

وبغداد من الجانب الشرقي، كانت مدينة وخربت مع ما خرب من النهروانات وقد خرج منهـا 

 ). ٢/١٢٣(معجم البلدان  جماعة من العلماء والشعراء والكّتاب والوزراء.

 ). ٤/١٨١( )؛ وفيات األعيان، البن خلكان٣/٢٨٣تاريخ بغداد، للبغدادي (  )٢(

 ). ٤/٣٢٢( )؛ الجرح والتعديل، البن أبي حاتم٤/٢١١لتاريخ الكبير، للبخاري (ا  )٣(
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عشرة، ستة منهم له رواية كما يمثل هبم العلمـاء يف روايـة  أبناء (سيرين) بلغ عدد

اإلخوة، قال ابـن الصـالح: النـوع الثالـث واألربعـون: معرفـة اإلخـوة واألخـوات مـن 

العلماء والرواة، وذكر منهم: ومثال الستة: أوالد سيرين، ستة تابعيون، وهـم: محمـد، 

وحفصة، وكريمـة ذكـرهم هكـذا أبـو عبـد الـرحمن النسـوي،  وأنس، ويحيى، ومعبد،

ونقلته من كتابه بخط الدارقطني فيما أحسب، وروي ذلك أيضا عن يحيـى بـن معـين، 

، لكن ذكر فيمـا نرويـه مـن تاريخـه بإسـنادنا »كتاب المعرفة«وهكذا ذكرهم الحاكم يف 

ن ســيرين، عنـه أنــه ســمع أبــا علـي الحــافظ يــذكر بنــي ســيرين خمسـة إخــوة: محمــد بــ

وأكربهم معبد بن سيرين، ويحيى بن سـيرين، وخالـد بـن سـيرين، وأنـس بـن سـيرين، 

 ، )١(وأصغرهم حفصة بنت سيرين

عمرة بنت سـيرين وسـودة :نالحظ أنه أدخل خالدا بدل كريمة، وأما بقية العشرة

 .)٣(وأم سليم ،)٢(بنت سيرين وهما من أم ولد ألنس بن مالك 

 :حصاء أحاديث آل سيرينإتي اعتمدت عليها يف وصف نسخ الكتب الستة ال

 ،)ـهـ٢٥٦: ت( الجعفـي عبـداهللا أبـو إسـماعيل بن محمد البخاري، صحيح -١

ومـن أشـهر  النجـاة، طـوق دار: بيـروت ،١ط الناصـر، ناصـر بـن زهيـر محمد: تحقيق

. ُد بُن ُيْوُسَف بِن َمَطِر الِفَرْبريُّ  رواته: َأُبو عبِد اهللاِ محمَّ

   النيســابوري القشــيري الحســن أبــو الحجــاج بــن مســلمم، صــحيح مســل -٢

، تحقيق: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، بيـروت: دار إحيـاء الـرتاث العربـي ،)هـ٢٦١: ت(

                                           
 ).١٥٣)؛ ومعرفة علوم الحديث، للحاكم (ص٣١٠مقدمة ابن الصالح (ص  )١(

 ).٧/١٥٥الطبقات الكربى، البن سعد (  )٢(

 ).٨/٣٥٢( المصدر السابق  )٣(
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 ومن أشهر رواته: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، النيسابوري.

ِجْســتاين األزدي األشــعث بــن ســليمان داود، أبــي ســنن -٣  ،)هـــ٢٧٥: ت( السِّ

ومـن أشـهر ، العصرية المكتبة: بيروت ،١ط الحميد، عبد الدين محيي محمد: قتحقي

 رواته: أبو علي محمد بن عمرو اللؤلؤي.

: تحقيـق ،)هــ٢٧٩: ت( عيسـى أبـو ،َسـْورة بـن عيسى بن محمد الرتمذي، سنن - ٤

 .محمد بن أحمد بن محبوب المروزي المحبوبيومن أشهر رواته: ، معروف عواد بشار

 ،)هــ٣٠٣: ت( شـعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو ،)المجتبى( سائيالن سنن -٥

ومـن أشـهر ، اإلسـالمية المطبوعـات مكتب: حلب ،٢ط غدة، أبو الفتاح عبد: تحقيق

 سحاق بن السني.إرواته: أحمد بن محمد بن 

 ،)هــ٢٧٣: ت( يزيـد أبيـه اسـم وماجة القزويني، يزيد بن محمد ماجه، ابن سنن - ٦

ومـن أشـهر رواتـه: ، العربية الكتب إحياء دار: القاهرة الباقي، بدع فؤاد محمد: تحقيق

 الحافُظ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن َسَلمة بن َبْحر الَقّطان القزويني.

 

 .المطلب األول: دور محمد بن سيرين يف حفظ السنة النبوية* 

 أوًال: ترجمته:

ين البصـري األنصـاري، بكر محمد بن سير من أبرز أبناء سيرين يف زمانه: هو أبو

، ولد لسنتين بقيتا مـن خالفـة عثمـان بـن عفـان أمه صفية موالة ألبي بكر الصديق 

  ١(ـه٣٣سنة(.  وقد رأى ثالثين من أصحاب النبي)قال ابـن أبـي حـاتم: روى  .)٢

                                           
 ).٥/٣٤٩( )؛ الثقات، البن حبان٧/١٩٣الطبقات الكربى، البن سعد (  )١(

 ).٤/٦٠٧)؛ سير أعالم النبالء، للذهبي (٥/٣٤٩البن حبان ( الثقات،  )٢(
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 ،وعـدى بـن حـاتم ،وأنـس بـن مالـك ،وابن عمـر ،وعمران بن حصين ،عن أبي هريرة

 ،ويـونس بـن عبيـد ،يـوب السـختياينأو ،وقتادة ،وى عنه الشعبيوحبيبة ر ،وابن الزبير

  وداود بـن أبـي هنـد ســمعت  ،وعـوف ،وخالـد الحـذاء ،وسـليمان التيمـي ،وابـن عـون

أبي يقول ذلك، أخربنا عبد الرحمن قال ذكره أبي عن إسـحاق بـن منصـور عـن يحيـى 

نبـل: محمـد بن معين أنه قال ابن سيرين سمع من عمران بن حصين. قال أحمد بـن ح

 . )١(بن سيرين يف ابى هريرة ال يتقدم عليه احد

  :ثاني�: مناقبه

كان محمد بن سيرين من علماء التابعين وقد أثنى عليه العلمـاء، واشـتهر بورعـه 

  وشدة تحريه يف نقل األخبار، كما تميز بتعبيره للرؤى.

صم، يعني عليكم بذاك األ :قال شعيب بن الحبحاب: كان عامر الشعبي يقول لنا

 .)٢(محمد بن سيرين

محمد بن سيرين، ويكنى أبا بكر، مولى أنس بن مالك، وكان ثقة  :وقال ابن سعد

 .)٣(مأمون�، عالي� رفيع�، فقيه� إمام�، كثير العلم، ورع�، وكان به صمم

كان محمـد بـن سـيرين مـن أورع التـابعين وفقهـاء أهـل البصـرة  وقال ابن حبان:

 .)٤(عرب الرؤياوعبادهم، وكان ي

                                           
 ).١/٣٥١العلل ومعرفة الرجال، البن حنبل (  )١(

)؛ ٧/١٤٥)؛ الطبقــات الكــربى، البــن ســعد (٢/٤٦٩العلــل ومعرفــة الرجــال، البــن حنبــل (  )٢(

 ).٧/٢٨٠اتم (بي حأ)؛ الجرح والتعديل، البن ١/٩١التاريخ الكبير، للبخاري (

 ).٧/١٤٣الطبقات الكربى، البن سعد (  )٣(

 ).٥/٣٤٩الثقات، البن حبان (  )٤(
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كان محمد أحد الفقهاء من أهل البصرة، والمذكورين  وقال الخطيب البغدادي:

 .)١(بالَوَرع يف وقته

مـا  :قال حماد بن زيد: حدثنا عاصم األحول قال: سمعت مورقـا العجلـي يقـول

د   .)٢(رأيت رجالً َأْفَقَه يف َوَرِعِه، وال َأْوَرَع يف فقهه من محمَّ

اصـرفوه حيـث شـئتم،  :ل: ُذكَِر محمـد عنـد أبـي قالبـة، فقـالوقال عاصم األحو

كم ورع�، وأملَكُكم لنفسه  .)٣(فلتجدنَّه أشدَّ

 .)٤(قال ابن حجر: ثقة ثبت عابد كبير القدر كان ال يرى الرواية بالمعنى

 .)٥(وفاته: تويف يف شوال سنة عشر ومائة بعد الحسن البصري بمائة يوم رحمهما اهللا

 دور محمد بن سيرين يف حفظ السنة يف أمور: ثالث�: ويظهر

حرصه على طلب الحديث حيث بلغ من روى عنهم من الصـحابة وغيـرهم  -١

 .)٦( ًأكثر من خمسين شيخا

حرصه على نشر الحديث حيث روى عنه جلة من التابعين أوصلهم صاحب  -٢

                                           
 ).٣/٢٨٣تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (  )١(

)، تـاريخ بغـداد، ١/٩٠)، التـاريخ الكبيـر، للبخـاري (٧/١٤٦الطبقات الكربى، البن سـعد (  ) ٢(

 ).٣/٢٨٣( للخطيب

 ).١/٩٠)، التاريخ الكبير، للبخاري (٧/١٤٦الطبقات الكربى، البن سعد (  )٣(

 ).٤٨٣تقريب التهذيب، البن حجر (ص  )٤(

)؛ تـاريخ بغـداد، للخطيـب ٥/٣٤٩)؛ الثقات، البـن حبـان (١/٩٠التاريخ الكبير، للبخاري (  )٥(

 ). ٤/٦٢١)؛ سير أعالم النبالء، للذهبي (٣/٢٨٣(

 ).٢٥/٣٤٥هتذيب الكمال، للمزي (  )٦(
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٣٥٩ 

 .)١(هتذيب الكمال إلى نحو خمسين

 .)٣(بالمعنى الرواية يرى ال نييع )٢(كان يحّدث بالحديث على حروفه -٣

لـم  :كان ينهى عن األخذ عـن الضـعفاء والكـذابين وأهـل األهـواء، قـال  -٤

يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة، قـالوا: سـموا لنـا رجـالكم، فينظـر إلـى 

وقـال: إن هـذا  .)٤(أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فال يؤخذ حـديثهم

 .)٥(دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم العلم

 :كان إمام� مكثرًا من الرواية ويظهر ذلك يف عدد مروياته يف الكتب الستة -٥

حيث بلغت جملة مروياته يف الكتب الستة بالمكرر ثالث وستين وأربعمائـة حـديث 

منها: ثمـان وتسـعون حـديث� يف صـحيح البخـاري وتسـعة عشـر ومائـة حـديث يف صـحيح 

تون حديث� يف سـنن أبـي داود وثمـان وأربعـون حـديث� يف سـنن الرتمـذي وسـت مسلم وس

 وتسعون حديث� يف سنن النسائي(المجتبى) واثنان وأربعون حديثا يف سنن ابن ماجه.

ومـن لطـائف  ،)٦(من تالميـذه ومن لطائف ما وقع له روايته عن خالد الحذاء وهو

                                           
 ).٢٥/٣٤٧(مزي هتذيب الكمال، لل  )١(

)؛ الطبقـات ١/٧٦٤)؛ العلل الصـغير، للرتمـذي (٢/٢٦٦العلل ومعرفة الرجال، ابن حنبل (  )٢(

 ).٢٣/٤٣٢)؛ هتذيب الكمال، للمزي (٧/١٤٤الكربى، البن سعد (

 ).٤٨٣تقريب التهذيب، البن حجر (ص  )٣(

أبـواب المناقـب، ؛ وسـنن الرتمـذي يف )١/١٥(سـناد مـن الـدين مسلم يف مقدمتـه، بـاب يف اإل  )٤(

 ).٤٠٥٢( )٦/٢٣٤(باب: يف مناقب الشام واليمن 

 .)١/١٤(سناد من الدين مسلم يف مقدمته، باب يف اإل   )٥(

ــي داود   )٦( ــنن أب ــذي ١٠٣٩() ١/٢٧٣(س )؛ وســنن النســائي ٣٩٥() ١/٥٠٩()؛ وســنن الرتم

)١٢٣٦() ٣/٢٦.( 
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ته (حفصة). فقد روى عن أخيه (معبد) مروياته أيض� روايته عن أخيه (معبد) وعن أخ

وواحـد يف ، )٢(واثنان يف صحيح مسلم ،)١(خمسة أحاديث منها اثنان يف صحيح البخاري

 .)٣(سنن أبي داود

 ،)٤(كما روى عن أخته (حفصة) ثالثة أحاديث، توزعت يف كل من صحيح مسـلم

  .)٦(وسنن النسائي ،)٥(وسنن أبي داود

 

 .بنت سيرين يف حفظ السنة النبويةدور حفصة  :المطلب الثاين* 

 أوًال: ترجمتها:

  الَفِقْيَهــة األَْنَصــاِرّية، َقــاَل  ذْيلــــاْلهُ العابــدة الزاهــدة هــي: َحْفصــة بِنــت ِســْيِرْين أم 

  َذْيل، َواْسـُم َزْوِجَهـا ـــذْيل ِهَي َحْفَصة بِنُْت ِسيِريَن َكـاَن اْبنَُهـا اْسـُمُه هُ ــو داود: ُأمُّ اْلهُ ـَأبُ 

حمنَعبْ   .)٧(د الرَّ

                                           
) ويف ٥٠٠٧() ٦/١٨٧(اب صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، بـاب: فضـل فاتحـة الكتـ  )١(

 كتاب التوحيد، باب: قراءة الفاجر والكافر.

)، ويف كتـاب السـالم، ١٤٣٨() ٢/١٠٦٢(صحيح مسلم، كتاب النكاح، بـاب: حكـم العـزل   )٢(

 )٢٢٠١() ٤/١٧٢٨(باب: جواز أخذ على الرقية بالقرآن واألذكار 

 ).٣٤١٩() ٣/٢٦٥(سنن أبي داود أبواب اإلجارة، باب: يف كسب األطباء   )٣(

)، ويف كتـاب السـالم، ٩٣٩() ٢/٦٤٧(صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب: يف غسـل الميـت   )٤(

 )٢٢٠١() ٤/١٧٢٨(باب: جواز أخذ على الرقية بالقرآن واألذكار 

 ).٣١٤٣() ٣/١٩٧(سنن أبي داود كتاب الجنائز، باب: كيف غسل الميت   )٥(

 ).١٨٩١() ٤/٣٢(يف غسل الميت سنن النسائي كتاب الجنائز، باب: الكافور   )٦(

 .)١/٨٣سنن أبي داود (  )٧(
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وأبي ذبيان خليفة بن كعب، والربيع بن زياد الحارثي،  ،روت عن: أنس بن مالك

ورفيع أبي العالية الرياحي وسلمان بن عامر الضبي إن كان محفوظا، وأخيها يحيى بن 

 سيرين، وخيرة أم الحسن البصري، والرباب أم الرائح، وأم عطية األنصارية.

ة بـن قـرة المـزين، وأيـوب السـختياين، وخالـد الحـذاء، روى عنها: إياس بن معاويـ

حوال، وعبد اهللا بن عون، وعبد الملك بن أبي بشير، وقتادة، وأخوها محمـد وعاصم األ

 .)١(وهشام بن حسان، وأبو نعامة العدوي، وعائشة بنت سعد البصرية ،بن سيرين

ل لـه: الحسـن، قال إِياس بِن ُمَعاِوَيَة: ما أدركـت أحـدا أفضـله علـى حفصـة، فقيـ

وابن سيرين؟ فقال: أما أنا فال أفضل عليها أحدا. قال: وقرأت القرآن وهـي ابنـة اثنتـي 

 .)٢(عشرة سنة، وماتت وهي ابنة سبعين سنة

َوَقاَل مهدي بـن ميمـون: َمَكَثـت َحْفَصـة بِنْـُت ِسـْيِرْيَن َثالَثِـْيَن َسـنَة َال تخـرج مِـْن 

 .)٣(ء حاجةُمَصالََّها إِالَّ لَِقائلة َأو قضا

. وقـد وثقهـا )٤(قال أحمد ْبن سعد ْبن َأبي مريم، َعن يحيى ْبـن َمِعـين: ثقـة، حجـة

 .)٦(توفيت بعد المائة .)٥(ثقة ابن حبان والعجلي، قال ابن حجر:

                                           
 ).٣٥/١٥١هتذيب الكمال، للمزي (  )١(

 ).٣٥/١٥١المصدر السابق (  )٢(

 ).٣٥/١٥١المصدر السابق (  )٣(

 ).٣٥/١٥١المصدر السابق (  ) ٤(

)؛ هتــــذيب الكمــــال، للمــــزي ٥١٨)؛ الثقــــات، للعجلــــي (ص٤/١٩٤الثقــــات البــــن حبــــان (  )٥(

 ).  ٧٤٥)؛ تقريب التهذيب، البن حجر (ص٤/٥٠٧ير أعالم النبالء، للذهبي ()؛ س٣٥/١٥١(

 ).٣٥/١٥١هتذيب الكمال، للمزي (  )٦(
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 ثاني�: ويتمثل دور حفصة بنت سيرين يف حفظ السنة يف اآليت:

 ،خليفة بـن كعـبوأبي ذبيان  ،تعدد شيوخها حيث روت عن: أنس ْبن مالك -١

والربيع بن زياد الحارثي، ورفيع أبي العالية الرياحي وسلمان بن عامر الضـبي إن كـان 

 ،محفوظ�، وأخيها يحيى بن سيرين، وخيـرة أم الحسـن الَبْصـِرّي، والربـاب أم الـرائح

 .)١(وأم عطية األَْنصاِرّية

عاوية بن قرة بذلها للعلم حيث روى عنها جملة من التابعين مثل: إياس بن م -٢

 ،وَعْبــد اهللاِ ْبــن عــون ،وعاصــم االحــول ،وخالــد الحــذاء ،المــزين، وأيــوب الســختياين

   ،وهشـام ْبـن حسـان ،الملك ْبـن َأبـي بشـير، وقتـادة، وأخوهـا محمـد بـن سـيرينوعبد

 .)٢(وأبو نعامة العدوي، وعائشة بنت سعد الَبْصِرّية

خمسة وثمـانون حـديثا: منهـا  بلغت جملة مروياهتا يف الكتب الستة بالمكرر -٣

خمسة وعشرون حديث� يف صحيح البخاري، وعشرون حـديثا يف صـحيح مسـلم واثنـا 

عشرة حديث� يف سنن أبي داود وسبعة أحاديث يف سنن الرتمذي واثنا عشـرة حـديث� يف 

 سنن النسائي وتسعة أحاديث يف سنن ابن ماجه. 

ات أم عطيــة (نســيبة بنــت وتميــزت حفصــة بنــت ســيرين بنقلهــا ألكثــر مرويــ -٤

الحارث) خاصة فيما يتعلق بغسل الجنازة (حيث نقلت صفة غسل زينب بنت رسـول 

 )، كما أهنا نقلت جملة من األحكام المتعلقة بالنساء.اهللا 

                                           
)؛ ســير أعــالم النــبالء، ٣٥/١٥١)؛ هتــذيب الكمــال، للمــزي (٤/١٩٤الثقــات، البــن حبــان (  )١(

 ).٤/٥٠٧للذهبي (

 .المراجع السابقة  )٢(
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أخيها محمد بن سيرين عنهـا: ثالثـة أحاديـث،  ومن لطائف ما وقع لها رواية -٥

 . )٣(وسنن النسائي ،)٢(داودوسنن أبي  ،)١(توزعت يف كل من صحيح مسلم

 

 :المطلب الثالث: دور انس بن سيرين يف حفظ السنة النبوية* 

 : ترجمته:أوالً 

ويقال: إنه لمـا ولـد ذهـب  مولى أنس بن مالك اْألَْنَصاِرّي، خزرجي، َأُبو حمزة،

وقيل: لسـت بقـين  ،ولد لسنة بقيت ،به إلى أنس بن مالك، فسماه باسمه، وكناه بكنيته

 .)٤(فة عثمان بن عفان. ودخل على زيد بن ثابتمن خال

وجندب بن سفيان البجلي، وشريح بن  ،شيوخه: روى عن: مواله أنس بن مالك

الحارث القاضي، وعبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن عمر بـن الخطـاب، وعبـد الحميـد 

 ابن المنذر بن الجـارود، وعبـد الملـك بـن قتـادة بـن ملحـان، ويقـال: عبـد الملـك بـن

المنهال، وعميرة بن يثربـي الضـبي قاضـي البصـرة، والقاسـم بـن محمـد بـن أبـي بكـر 

الصديق، ومسروق بن األجدع، وأخيه معبد بن سيرين، وأبي مجلز الحق بـن حميـد، 

  وأبي زيد بن أخطب األنصـاري، وأبـي عبيـدة بـن حذيفـة بـن اليمـان، وأبـي عبيـدة بـن 

 عبد اهللا بن مسعود.

                                           
)، ويف كتـاب السـالم، ٩٣٩() ٢/٦٤٧(سـل الميـت صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب: يف غ  )١(

 ).٢٢٠١() ٤/١٧٢٨(باب: جواز أخذ على الرقية بالقرآن واألذكار 

 ).٣١٤٣() ٣/١٩٧(سنن أبي داود كتاب الجنائز، باب: كيف غسل الميت   )٢(

 ).١٨٩١() ٤/٣٢(سنن النسائي كتاب الجنائز، باب: الكافور يف غسل الميت   )٣(

 ). ٣/٣٤٦لمزي (هتذيب الكمال، ل  )٤(
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ن بـن يزيـد العطـار، وأيـوب السـختياين، وتمـام بـن بزيـع، تالميذه: روى عنه: أبـا

وحبيب بن الشهيد، وحجاج بن حجاج الباهلي، وحمـاد بـن زيـد، وحمـاد بـن سـلمة. 

ــاج.  ــن الحج ــعبة ب ــدي، وش ــن أوس العب ــعد ب ــذاء. وس ــد الح ــل، وخال ــد الطوي وحمي

ير، والصلت بن دينار، وعبد اهللا بن عون، وعبد الملك بن أبي سليمان، وعمران القصـ

وهشام بن حسان. وهمام بـن  ،وعوف األعرابي. ومنصور بن زاذان، والنهاس بن قهم

 يحيى. ويونس بن عبيد، وأبو خزيمة العبدي.

أقوال العلماء فيه: قال ابن أبي حاتم: عن يحيى بن معـين قـال: أنـس بـن سـيرين 

الثة مات .قال ابن حجر: ثقة من الث)١(ثقة. وقال: سمعت أبي يقول: أنس بن سيرين ثقة

 .)٢(سنة ثماين عشرة وقيل سنة عشرين

 ثاني�: دوره يف حفظ السنة تمثل يف اآليت:

تعدد شيوخه حيـث روى عـن جملـة مـن الصـحابة والتـابعين فمـن شـيوخه:  -١

  وشـريح بـن الحـارث القاضــي،  ،وجنـدب بــن سـفيان البجلـي ،مـواله أنـس بـن مالـك

وعبـد الحميـد ابـن المنـذر بـن  ،ابوعبد اهللا بـن عبـاس، وعبـد اهللا بـن عمـر بـن الخطـ

ويقال: عبد الملك بن المنهال وعميرة بـن  ،الجارود، وعبد الملك بن قتادة بن ملحان

يثربي الضبي قاضي البصرة، والقاسم بن محمد بـن أبـي بكـر الصـديق، ومسـروق بـن 

وأبـي زيـد بـن أخطـب  ،وأبي مجلز الحق بـن حميـد ،األجدع، وأخيه معبد بن سيرين

                                           
)؛ تـاريخ بغـداد، ٤/٤٨)؛ الثقـات، البـن حبـان (٨/٢٨٠بـي حـاتم (أالجرح والتعديل، البـن   )١(

  .)٤/٦٢١)؛ سير أعالم النبالء، للذهبي (٣/٢٨٣للخطيب البغدادي (

  .)١١٥تقريب التهذيب، البن حجر (ص  )٢(
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 .)١(وأبي عبيدة بن حذيفة بن اليمان، وأبي عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود األنصاري،

كما روى عنه عدد من علماء التابعين مـنهم: أبـان بـن يزيـد العطـار، وأيـوب  -٢

السختياين، وتمام بن بزيع، وحبيب بن الشهيد، وحجاج بـن حجـاج البـاهلي، وحمـاد 

وحماد بن سلمة. وحميد الطويل، وخالد الحـذاء. وسـعد بـن أوس العبـدي،  ،بن زيد

  وشــعبة بــن الحجــاج، والصــلت بــن دينــار، وعبــد اهللا بــن عــون وعبــد الملــك بــن 

وعمـران القصـير، وعـوف األعرابـي. ومنصـور بـن زاذان، والنهـاس بـن  ،أبي سليمان

 زيمة العبدي.وهشام بن حسان، وهمام بن يحيى، ويونس بن عبيد، وأبو خ ،قهم

تأكيده يف أخذ الحديث عن الثقات، عن حماد بن زيد قال: دخلنا على أنـس  -٣

بن سيرين يف مرضه فقال: (اتقوا اهللا يا معشر الشباب، وانظروا عـن مـن تأخـذون هـذه 

 )٢( األحاديث، فإهنا دينكم)

بلغت جملة مروياته يف الكتب الستة بالمكرر خمس وثالثـون حـديث�، منهـا  -٤

عة أحاديث يف صحيح البخاري وأحد عشر حديث� يف صحيح مسلم وثالثة أحاديث سب

يف سنن أبي داود وحـديث واحـد يف سـنن الرتمـذي وأربعـة أحاديـث يف سـنن النسـائي 

 وتسعة أحاديث يف سنن ابن ماجه.

 .)٣(ومن لطائف مروياته روايته عن أخيه (معبد) حديث� واحدًا يف صحيح مسلم

                                           
ــاري (  )١( ــر، للبخ ــاريخ الكبي ــان (٢/٣٢الت ــن حب ــات، الب ــات الكــربى، )٥/٣٤٩)؛ الثق   ؛ الطبق

ــعد ( ــن س ــزي (٧/١٥٥الب ــال، للم ــذيب الكم ــذهبي ٣/٣٤٦)؛ هت ــبالء، لل ــالم الن ــير أع )؛ س

)٤/٦٢٢ .( 

 .)٤١٤المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للرامهرمزي (ص  )٢(

 ).١٤٣٨() ٢/١٠٦٢(صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب: حكم العزل   )٣(
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 : دور معبد بن سيرين يف حفظ السنة النبوية:المطلب الرابع* 

 أوًال: ترجمته:

خوته وأقدمهم موت�، َرَوى َعن: ُعَمر ْبـن الخطـاب وَأبِـي َسـِعيد الُخـْدِرّي. أأكرب 

 .)١(َرَوى َعنه: أخواه أنس ْبن سيرين ومحمد ْبن سيرين

 أقوال العلماء فيه: 

 .)٢(لثقاتذكره ابن حبان يف الثقات، وكذا العجلي يف تاريخ ا

 .)٣(قال الذهبي: ثقة

 .)٤(قال ابن حجر: ثقة

 

 ثاني�: يتمثل دور معبد بن سيرين يف حفظ السنة النبوية يف اآليت:

: اثنـان منهـا يف )٥(بلغت جملة مروياتـه يف الكتـب السـتة بـالمكرر ثمانيـة أحاديـث

 صحيح البخاري وخمسة يف صحيح مسلم وواحد يف سنن أبي داود.

 طائف مروياته رواية أخيه محمد وأخيه أنس.وقد تقدم من ل

 

                                           
ــن   )١( ــي حــاتم (أالجــرح والتعــديل، الب ــان (٨/٢٨٠ب ــن حب )؛ وهتــذيب ٥/٤٣٢)؛ الثقــات، الب

 ). ٢٨/٢٣٥الكمال يف أسماء الرجال، للمزي (

 ). ١/٤٣٣)؛ وتاريخ الثقات، للعجلي (٥/٤٣٢الثقات، البن حبان (  )٢(

 ). ٤/١٤١ميزان االعتدال، للذهبي (  )٣(

 ). ٥٣٩تقريب التهذيب، البن حجر (ص  )٤(

 . من رواية أبي سعيد الخدري   ) ٥(
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 .المطلب الخامس: دور يحيى بن سيرين يف حفظ السنة النبوية* 

 أوًال: ترجمته:

يقـال انـه مـات قبـل  يحيى بن سيرين أبو عمرو بصرى مولى انس بـن مالـك 

 .)١(محمد بن سيرين روى عن أنس بن مالك روت عنه حفصة بنت سيرين

امر نـا هشـام َقـاَل َكـاَن يحيـى ْبـن سـيرين يفضـل أو يقـدم علـى وَقاَل َسِعيد ْبن عـ

د ْبن سيرين  .)٢(ُمَحمَّ

، وقــال ابــن حجــر: ثقــة مــن الثالثــة مــات قبــل أخيــه )٣(وثقــه ابــن حبــان والعجلــي

 .)٤(محمد

لم أقف له على رواية يف الكتب الستة إال ما ذكر من سؤال أنس بن مالـك ألختـه 

 . حفصة عن موته

يرين، قالت: قال لي أنس بـن مالـك: بـم مـات يحيـى بـن أبـي عن حفصة بنت س

الطـاعون شـهادة : «عمرة؟ قالت: قلت: بالطـاعون، قالـت: فقـال: قـال رسـول اهللا 

 .)٥(»لكل مسلم

                                           
 ).٩/١٥٣الجرح والتعديل، البن حجر (  )١(

 ).٥/٥١٩)؛ الثقات، البن حبان (٨/٢٧٥التاريخ الكبير، للبخاري (  )٢(

 ).٤٧٣)؛ والثقات، للعجلي (ص٥/٥١٩الثقات، البن حبان (  )٣(

 ).٥٩١تقريب التهذيب، البن حجر (ص  )٤(

 ،)١٩١٦() ٣/١٥٢٢()؛ ومسـلم يف صـحيحه ٥٧٣٢() ٧/١٢١(أخرجه البخاري يف صحيحه   )٥(

 واللفظ لمسلم.
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 المطلب السادس: كريمة بنت سيرين: * 

 )١(تروي عن ابن عمر وهي أخت محمد بـن سـيرين يـروى عنهـا عاصـم األحـول

سـكن الواسـطي: سـمعت يحيـى بـن معـين يقـول: يحيـى قـال محمـد بـن عيسـى بـن ال

 .)٢(وكريمة ابنا سيرين ضعيفا الحديث، وأخوهما معبد يعرف وينكر

 هو جرح غير مفسر وقد تقدم توثيق العلماء ل: يحيى ومعبد. :قلت

 ولم أقف لها على رواية يف الكتب الستة.

وسـودة  ،سـيرين أما بقية أبناء سيرين فلم أعثر لهم على ترجمة وهم: عمرة بنـت

 وخالد بن سيرين. ،وأم سليم بنت سيرين ،بنت سيرين

* * * 

                                           
 ).٥/٣٤٣الثقات، البن حبان (  )١(

 ).٤/٦٠٩ميزان االعتدال، للذهبي (  )٢(
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 الخاتمة

 

 واشتملت على أهم النتائج والتوصيات:

اإلسالم رسالة خالدة خاتمـة عامـة لكـل أصـناف البشـر فهـي ليسـت رسـالة  -١

 صفوية تخاطب بعض الناس دون بعض. 

انتسب إلى هـذا الـدين حمل رسالة اإلسالم وتبليغها واجب على جميع من  -٢

 كل بحسبه فليس هناك متفرجون.

عناية علماء الحديث ببيان أحوال الرواة ودقـتهم يف نقـل مـا يتعلـق بجوانـب  -٣

 حياهتم.

العلم يناله ويحصـله مـن اجتهـد يف طلبـه، فلمـا اجتهـد المـوالي يف تحصـيله  -٤

  .)١((ال يستطاع العلم براحة الجسم)ـفاقوا أقراهنم، ف

  البحث الدور العظيم الذي قام به الموالي يف حفظ السنة النبوية. ظهر يف -٥

كان ألبناء سيرين دور بارز يف حفظ السنة النبويـة تمثـل يف مرويـاهتم التـي ال  -٦

 يخلو منها مؤلف يف الحديث.

حــديث�)، ٤٦٣وبلغــت مرويــاهتم يف الكتــب الســتة كالتــالي: محمــد بــن ســيرين (

  حــديث�)، معبــد بــن ســيرين٣٥، أنــس بــن ســيرين (حــديث�)٨٥حفصــة بنــت ســيرين (

 أحاديث). أما بقية أبناء سيرين فلم أقف لهم على مرويات يف الكتب الستة.  ٨(

                                           
صــحيح مســلم عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــالة، بــاب: أوقــات   )١(

 ).٦١٢() ١/٤٢٨(الصلوات الخمس 
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 التوصيات:

العناية بالبحث والتنقيب عن حال الرواة من الموالي وذلـك إلظهـار مـا تميـز بـه 

ذين ينتمـون إليـه إال دين اإلسالم من فتح المجال لكل أحد ليبدع ال فرق بين أفراده ال

 بقدر اجتهادهم. 

 .والحمد هللا رب العالمين

* * * 

 

 



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  الكرمي د. عثمان بابكر صاحل عبد

  

٣٧١ 

 المصادر والمراجعقائمة 

 

، )هــ٤٦٣: ت( أحمـد بـن ثابـت بـن علـي بـن أحمـد بكـر أبو البغدادي، الخطيب ،بغداد تاريخ - 

 - هـــ١٤٢٢ اإلســالمي، الغــرب دار: بيــروت ،١ط، معــروف عــواد بشــار الــدكتور: تحقيــق

 .م٢٠٠٢

، ١، ط)هــ٢٦١: ت( الكـويف صـالح بـن اهللا عبـد بـن أحمد الحسن أبو العجلي، ،الثقات اريخت - 

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥ الباز، دار: مكة

، )هـ٢٥٦: ت( اهللا عبد أبو المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد البخاري، ،الكبير التاريخ - 

 المعيـد عبـد محمـد: مراقبـة تحـت عالعثمانيـة، طبـ المعـارف دائرة: الطبعة ،الدكن - آباد حيدر

 ).ت. د(خان 

 ،)هــ٨٥٢: ت( أحمـد بـن محمـد بـن علـي بـن أحمـد الفضـل أبـو حجر، ابن ،التهذيب تقريب - 

 .م١٩٨٦ – هـ١٤٠٦ الرشيد، دار: سوريا ،١ط عوامة، محمد: تحقيق

  الحجـاج  أبـو يوسـف، بـن الـرحمن عبـد بـن يوسـف، المزي، الرجال أسماء يف الكمال هتذيب - 

 – هــ١٤٠٠الرسـالة،  مؤسسـة: بيـروت ،١ط معـروف، عـواد بشار. د: المحقق ،)هـ٧٤٢: ت(

 .م١٩٨٠

   الُبســـتي حــاتم أبـــو التميمــي، حبــان بـــن أحمــد بــن حبـــان بــن محمــد حبـــان، ابــن الثقــات، - 

 الـدكتور: مراقبـة تحـت الهنديـة، العاليـة للحكومـة المعـارف وزارة: بإعانة ، طبع)هـ٣٥٤: ت(

 دائـرة: الهنـد الـدكن آبـاد بحيـدر ،١ط العثمانيـة، المعـارف دائـرة مـدير خان يدالمع عبد محمد

 .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣، العثمانية المعارف

 البخاري، صحيح=  وأيامه وسننه  اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع - 

 ناصر بن هيرز محمد: ، تحقيق)هـ٢٥٦: ت( الجعفي عبداهللا أبو إسماعيل بن محمد ،البخاري

 .هـ١٤٢٢ النجاة، طوق دار: ، بيروت١ط الناصر،
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، )هـ٢٧٩: ت( عيسى أبو، َسْورة بن عيسى بن محمد الرتمذي، الرتمذي، سنن - الكبير الجامع - 

 ).ط. د( ،م١٩٩٨ اإلسالمي، الغرب دار: بيروت معروف، عواد بشار: تحقيق

   الــرازي إدريــس بــن محمــد بــن حمنالــر عبــد محمــد أبــو حــاتم، بــيأ ابــن ،والتعــديل الجــرح - 

: بيروت ،العثمانية المعارف دائرة مجلس طبعة: الهند - الدكن آباد بحيدر ،١، ط)هـ٣٢٧: ت(

 .م١٩٥٢ - هـ١٢٧١ العربي، الرتاث إحياء دار

   عمــر بــن إبــراهيم إســحاق أبــو الــدين برهــان: الجعــربّي  ،الحــديث علــوم يف التحــديث رســوم - 

، بيـروت/  لبنـان - حـزم ابـن دار: الناشـر الميلـي، شـريف بـن اهيمإبـر: ، تحقيـق)هـ٧٣٢: ت(

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١

: ، تحقيق)هـ٢٧٣: ت( يزيد أبيه اسم وماجة القزويني، يزيد بن محمد ماجة ابن ،ماجه ابن سنن - 

 ).ط. د( )ت.د. (العربية الكتب إحياء دار: القاهرة الباقي، عبد فؤاد محمد

ِجْســتاين األزدي األشــعث بــن ســليمان د،داو أبــو ،داود أبــي ســنن -  : تحقيــق ،)هـــ٢٧٥: ت( السِّ

 ).ط. د( )ت.د( العصرية، المكتبة: بيروت ،١ط الحميد، عبد الدين محيي محمد

: ، تحقيـق)هــ٣٠٣: ت( شـعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو النسائي، ،)المجتبى( النسائي سنن - 

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ،اإلسالمية المطبوعات مكتب: حلب ،٢ط غدة، أبو الفتاح عبد

، )هـ٧٤٨: ت( عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس الذهبي، ،النبالء أعالم سير - 

 مؤسســة: بيــروت ،٣ط األرنــاؤوط، شــعيب الشـيخ بإشــراف المحققــين مــن مجموعــة: تحقيـق

 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ الرسالة،

 الحسـين بن الرحيم عبد الدين زين الفضل أبوي، ، العراقالعراقي ألفية والتذكرة التبصرة شرح - 

 مـاهرو ،الهمـيم اللطيـف عبـد: تحقيـق ،)هــ٨٠٦: ت( إبـراهيم بـن بكر أبي بن الرحمن عبد بن

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ العلمية، الكتب دار: بيروت ،١فحل، ط ياسين

 محمد: قيق، تح)هـ٢٣٠: ت( منيع بن سعد بن محمد اهللا عبد أبو سعد، ابن ،الكربى الطبقات - 

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ ،العلمية الكتب دار: بيروت ،١ط عطا، القادر عبد
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   عيســى أبــو الضــحاك، بــن موســى بــن َســْورة بــن عيســى بــن محمــد الرتمــذي، ،الصــغير العلــل - 

 بيـروت ،العربي الرتاث إحياء دار: الناشر وآخرون، شاكر محمد أحمد: قيتحق ،)هـ٢٧٩: ت(

 ).ت. د( )ط. د(

، )هـ٢٤١: ت( الشيباين حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو حنبل، ابن ،الرجال معرفةو العلل - 

 . م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢ ،الخاين دار: الرياض ،٢ط عباس، محمد بن اهللا وصي تحقيق،

   الـرحمن عبـد بـن الحسـن محمـد أبـو الرامهرمـزي، ،والـواعي الـراوي بـين الفاصل المحدث - 

 .ـه١٤٠٤ الفكر دار: بيروت ،٣ط الخطيب، عجاج محمد. د: تحقيق ،)هـ٣٦٠: ت(

   الـرازي الحنفـي القـادر عبـد بـن بكـر أبـي بـن محمـد اهللا عبـد أبـو الـدين زيـن ،الصحاح مختار - 

 الـــدار - العصـــرية المكتبـــة: بيـــروت ،٥ط محمـــد، الشـــيخ يوســـف: ، تحقيـــق)هــــ٦٦٦: ت(

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،النموذجية

 الحجاج بن مسلم مسلم،  اهللا رسول إلى العدل عن لعدلا بنقل المختصر الصحيح المسند - 

 دار: بيـروت البـاقي، عبـد فـؤاد محمد: ، تحقيق)هـ٢٦١: ت( النيسابوري القشيري الحسن أبو

 ).ت.د( )ط. د( العربي الرتاث إحياء

ــم -  ــدان، معج ــاقوت البل ــوي ي ــهاب ،الحم ــدين ش ــو ال ــد أب ــاقوت اهللا عب ــن ي ــد ب ــي اهللا عب    الروم

 .م١٩٩٥، صادر دار: بيروت ،٢، ط)هـ٦٢٦: ت(

   الـرحمن، عبـد بـن عثمـان الصـالح، ابـن،)الصـالح ابـن مقدمـة( الحـديث، علوم أنواع معرفة - 

: بيـروت الفكـر، دار: سوريا ،١ط، عرت الدين نور: تحقيق)، هـ٦٤٣: ت( الدين تقي عمرو، أبو

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ،المعاصر الفكر دار

، )هـــ٤٠٥: ت( النيســابوري اهللا عبــد بــن محمــد اهللا عبــد أبــو كم،الحــا ،الحــديث علــوم معرفــة - 

 .م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧ – العلمية الكتب دار: بيروت ،٢ط حسين، معظم السيد: تحقيق

، الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الرجال نقد يف االعتدال ميزان - 

ــق: علــي محمــد البجــاوي، ط٧٤٨(ت:  ــة للطباعــة والنشــر ، ب١هـــ)، تحقي ــروت: دار المعرف ي

 م.١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢
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 محمـد بـن المبـارك السـعادات أبـو الـدين مجـد األثيـر، ابـن،واألثـر الحـديث غريب يف النهاية - 

ــق ،)هـــ٦٠٦: ت( الجــزري الشــيباين ــزاو أحمــد طــاهر: تحقي ــود ي،ال ــاحي محمــد محم ، الطن

 ).ط. د(م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ العلمية المكتبة: بيروت

 بـن محمـد بـن أحمـد الـدين شمس العباس أبو خلكان، ابن ،الزمان أبناء وأنباء األعيان ياتوف - 

 .م١٩٩٤ صادر دار: بيروت ،٧ط عباس، إحسان: تحقيق) هـ٦٨١: ت( إبراهيم

 :الحاسوب برامج *

 .النبوية للسنة الشريفين الحرمين خادم جامع - 

 .)بالروضة وةللدع التعاوين المكتب برعاية( الشاملة المكتبة - 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  الكرمي د. عثمان بابكر صاحل عبد

  

٣٧٥ 

References and Sources of List 
 

 - tarikh baghdada, alkhatib albaghdadi, 'abu bakr 'ahmad bin eali bin thabt bin 
'ahmad (t: 463h), tahqiq: alduktur bashshar ewad maeruf, t1, birut: dar algharb 
al'iislamia, 1422h - 2002 m. 

 - tarikh althaqati, aleijli, 'abu alhasan 'ahmad bin eabd allh bin salih alkufi (t: 261h), 
t1,makat: dar albaz,: 1405h-1984m. 

 - alttarikh alkabiru, albikhariu, muhamad bin 'iismaeil bin 'iibrahim bin almaghyrat 
'abu eabd allah (t: 256h), haydar abad - aldukan ,altbet: dayirat almaearif 
aleuthmaniati, ,tabae taht muraqibat: muhamad eabd almaeid khan(d. t). 

 - taqrib altahdhibi, abn hujra, 'abu alfadl 'ahmad bin eali bin muhamad bin 'ahmad 
(t: 852h), tahqiq: muhamad eawamat, t1, surya: dar alrashid -,: 1406 - 1986. 

 - tahdhib alkimal fi 'asma' alrijali, almizy, yusif bin eabd alruhmin bin yusif, 'abu 
alhijaj(t: 742h), almhqq: d. bashshar ewad maeruf, t1 birut: muasasat alrisalat -
1400 - 1980. 

 - althiqatu, abn hubaan, muhamad bin hibaan bin 'ahmad bin hubaan altamimi, 'abu 
hatim albusty (almatawafaa: 354h), tabae bi'ieant: wizarat almaearif lilhukumat 
alealiat alhindiati, taht muraqbt: alduktur muhamad eabd almaeid khan mudir 
dayirat almaearif aleuthmaniati, ta1, bihaydar abad aldkn alhnd: dayirat almaearif 
aleuthmaniat ,: 1393 ha= 1973. 

 - aljamie almusanad alsahih almukhtasir min 'umur rasul allah salaa allah ealayh 
wasalam wasunanh wa'ayaamah = sahih albikharii, albikhari, muhamad bin 
'iismaeil 'abu eabdallh aljefay (t: 256h), tahqiqa: muhamad zahir bin nasir alnaasir, 
ta1,birut: dar tuq alnajat,: 1422h. 

 - aljamie alkabir - sunan altarmadhi, altarmadhi, muhamad bin eisaa bin sawrt , 'abu 
eisaa (t: 279h), tahqiq: bashshar ewad maeruf, byrwt: dar algharb al'iislamiu -, 
sanatan alnshr: 1998 m (d. t). 

 - aljarh waltaedilu, abn 'abi hatim, 'abu muhamad eabd alruhmin bin muhamad bin 
'iidris alraazi (t: 327h), t1, bihaydar abad aldakn - alhnd: tabeat majlis dayirat 
almaearif aleithmaniat - birut: dar 'iihya' alturath alearabii -, 1271 h 1952 m. 

 - rusum altahdith fi eulum alhadithi, aljebry: burhan aldiyn 'abu 'iishaq 'iibrahim bin 
eumar (t: 732h), tahqiq: 'iibrahim bin sharif almayli, alnashr: dar abn hizm - 
lubnan / bayrut, , 1421h - 2000m. 

 - sunan abn majihu, abn majat muhamad bin yazid alqazwiniu, wamajat aism 'abih 
yazid (t: 273h), tahqiq: muhamad fuad eabd albaqy, alqahrt: dar 'iihya' alkutub 
alearabiati. (d.t)(di. t). 

 - sunan 'abia dawid, 'abu dawid, sulayman bin al'asheth al'azadi alssijistany (t: 
275h), tahqiq: muhamad muhyi aldiyn eabd alhmyd, t1 byrwt: almaktabat 
aleasriat, (d.t)(d. t). 

 - sunan alnisayiyu (almjtabaa), alnasayiy, 'abu eabd alrahmn 'ahmad bin shueayb (t: 
303h), tahqiq: eabd alfattah 'abu ghadat, t2, halb: maktab almatbueat al'iislamiat - 
1406 - 1986. 



 

 

ميةمجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسال  

  »آل سريين منوذجاً« ي حفظ السنة النبويةـدور املوايل ف

٣٧٦  

 - sayr 'aelam alnubla'i, aldhahaby, shams aldiyn 'abu eabd allah muhamad bin 
'ahmad bin euthman (t: 748h), tahqiq: majmueat min almuhaqiqin bi'iishraf 
alshaykh shueayb al'arnawuwt, t3, birwt: muasasat alrisalat,: 1405 h / 1985 m. 

 - sharah altabsirat waltadhkirat 'alfiat aleiraqi, aleiraqii, 'abu alfadl zayn aldiyn eabd 
alrahim bin alhusayn bin eabd alrahmn bin 'abi bikr bin 'iibrahim (t: 806h), thqyq: 
eabd allatif alhamim - mahir yasin fahlin, t1, byrut: dar alkutub aleilmiatu, 1423 h 
- 2002 m. 

 - altabaqat alkubraa, abn saed, 'abu eabd allah muhamad bin saed bin manie (t: 
230h), tahqiq: muhamad eabd alqadir eita, t1, birut: dar alkutub aleilmiat 1410 h - 
1990 m. 

 - alelal alsaghiru, altarmadhi, muhamad bin eisaa bin sawrt bin musaa bin alduhak, 
'abu eisaa (t: 279h), tahqbuqa: 'ahmad muhamad shakir wakharuna, alnashr: dar 
'iihya' alturath alearabii - bayrut (d. t)(d. t). 

 - aleulal wamaerifat alrijali, abn hanbal, 'abu eabd allah 'ahmad bin muhamad bin 
hinibl alshybani (t: 241h), tahqiqa, wasi allah bin muhamad eabbas, t2, alryad: dar 
alkhani 1422 h - 201 m. 

 - almuhadath alfasil bayn alrawi walwaei, alraamhirmizi, 'abu muhamad alhasan bin 
eabd alruhmin (t: 360h), tahqiq: d. muhamad eijaj alkhatib, ta3, biruta: dar alfikr 
1404h. 

 - mukhtar alsahahi, zayn aldiyn 'abu eabd allah muhamad bin 'abi bikr bin eabd 
alqadir alhinafi alraazi (t: 666h), tahqiq: yusif alshaykh muhmid, ta5, biruta: 
almaktabat aleisriat - aldaar alnamudhajiat 1420h / 1999m. 

 - almusanad alsahih almukhtasir binaql aleadl ean aleadl 'iilaa rasul allah salaa allah 
ealayh wasalam maslim, muslim bin alhujaj 'abu alhasan alqashirii alnaysaburi 
(almatawafaa: 261h), tahqiqa: muhamad fuad eabd albaqi, biruta: dar 'iihya' 
alturath alearabii (d. ta)(da.t). 

 - maejam albuldani, yaqut alhamway, shihab aldiyn 'abu eabd allah yaqut bin eabd 
allh alruwmi (t: 626h), t2, bayrut: dara sadr1995 m. 

 - maerifat 'anwae eulum alhadith, (mqadmat abn alslah),abn alsalahi, euthman bin 
eabd alrahmin, 'abu eamrw, taqi aldiyn (almutawafaa: 643h) , thqyq: nur aldiyn 
eutr , t1, suria: dar alfikr, birwt: dar alfikr almueasir -, , sanatan alnshr: 1406h - 
1986m. 

 - maerifat eulum alhadithi, alhakimu, 'abu eabd allah muhamad bin eabd allh 
alnaysaburii (almatawafaa: 405ha), tahqiqa: alsyd mezm husayn, t2, birut: dar 
alkutub aleilmiat - 1397h - 1977m. 

 - mizan alaietidal fi naqd alrijali, aldhahabii, shams aldiyn 'abu eabd allah muhamad 
bin 'ahmad bin euthman (t: 748h) , thqyq: eali muhamad albjawy, t1, byrwt: dar 
almaerifat liltabaeat walnashr 1382 h - 1963 m. 

 - alnihayat fi ghurayb alhadith wal'athar ,aibn al'athiri, majad aldiyn 'abu alsaeadat 
almubarak bin muhamad alshayabanii aljazrii (t: 606h), thqyq: tahir 'ahmad 
alzaawaa - mahmud muhamad altanahi , birut: almaktabat aleilmiat 1399h - 
1979m(d. t). 



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  الكرمي د. عثمان بابكر صاحل عبد

  

٣٧٧ 

 - wafiat al'aeyan wa'anba' 'abna' alzamaani, abn khulakanu, 'abu aleibas shams 
aldiyn 'ahmad bin muhamad bin 'iibrahim (t: 681h) tahqyq: 'iihsan eabaas, ta7, 
birut: dar sadir 1994m. 

* * * 
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