دول ألامسا عالم احملدثني ومواليدهم ووفياهتم مع ذكر بعض مؤلفاهتم
َج َ
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم علي سيد املرسلني أما بعد:
فإن ملعرفة مواليد ووفيات األعالم مكانة عظيمة يف العلوم الشرعية ال سيّما يف علوم احلديث الشريف .ومن َثّ قال اإلمام علي
بن املديين" :التف ّقه يف معاين احلديث نصف العلم ،ومعرفة الرجال نصف العلم" (احملدث الفاصل ص  )023وقال االمام

الرواة الكذب ،استعملنا هلم التاريخ" (الكفاية ص  )111وقال حسان بن زيد" :مل يستعن على
سفيان الثوري" :ملّا استعمل ّ
الكذابني مبثل التاريخ ،يقال للشيخ :سنة كم ولدت؟ فإذا أقر مبولده عرف صدقه من كذبه" (تاريخ بغداد  )057/7أذكر
مثاال واقعيا ملا حنن بصدده لعل فيه كفاية لتأكيد ما قلت .قال اإلمام الذهيب:
ِ
ِ
الل عليه وسلم -بِِإسقاط اجلزية عن أهل َخْي ََب ،وفيه شهادة
أظهر بعض اليهود كتابا َّاد َعى أَنَّه كتاب رسول هللا -صلى ّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
رضه َعلَى اخلَ ِطْيب ،فَتَأ ََّملَه وقال:
لي َ -رض َي هللا َعْنه-فْيه .ومح َل الكتَاب إِىل َرئيس الرؤساء ،فَ َع َ
الصحابةَ ،وذكروا أَن خط َع ّ
هذا مزور قيل :من أَين ق ْلت؟ قَ َ ِ
شه َادة َس ْع ِد بن
ْ ْ
شهادة معاوية وهو أسلم عام الفتح ،وفتحت خيَب سنَة سبع ،وفيه َ
ال :فْيه َ
ّ
استحسن ذلك منه .اه (سري أعالم النبالء )213/11
معاذ ومات يوم ِبين قريظَة قبل خيَب بِسنتني .فَ ْ
دول ألاماء مشاهري احملدثني من القرن الثاين اهلجري إيل هذا القرن ،وذكرت مواليدهم
نظرا هلذه األيمية أعددت هذا اجلَ َ
ووفياهتم مع بعض مؤلفاهتم ،ليتيسر لطلبة العلم حفظها والرجوع اليها عند احلاجة .اقتصرت فيه على األعالم املشهورين حترزا
أعني مولد ووفاة كل علم مذكور يف اجلدول ،وفيما مل أظفر على املولد
عن اإلطالة وتيسريا للطلبة ،وحاولت قدر املستطاع أن ّ

اكتفيت بذكر الوفاة فقط وحينئذ قدمت عليها رمز "ت"-أي تويف .وكذا إذا مل أظفر على تعيينهما بالضبط اكتفيت بالتاريخ
التقرييب مع اإلشارة اليه برمز "ح" للحدود -أي يف حدود سنة كذا .وزدت رمز "ب" إذا كانت الوفاة أو املولد بعد التاريخ

املذكور .وإمنا ذكرت بعض مؤلفاهتم مع العلم بأنه قد يكون هلم مؤلفات اخرى.
وال ينسى أن هذه العجالة ملن تحتا إىل معرفة هذه األاماء والتواريخ على وجه االختصار فحسب .أما من يطلب التفصيل
فلرياجع كتب الرتاجم املناسبة مثل وفيات األعيان البن خلّكان ،سري أعالم النبالء للذهيب ،طبقات الشافعية الكَبى لتا
الدين السبكي ،شذرات الذهب البن العماد ،نزهة اخلواطر لعبد احلي احلسين ،األعالم للزركلي وغري ذلك من املراجع .وقد
أحلنا حتت كل ترمجة إىل املصادر املناسبة ملن يريد التفصيل.
دول تحتا ايل ترميم ،أو وجد فيه خطأ من أي وجه ،فالرجاء منه أن ينبه عليه والكمال هلل
لو شعر القارئ الكرمي أن هذا اجلَ َ

 -منتصر الزمان

املؤلفات

االسم

املولد والوفاة

القرن الثاين
عامر بن شراحيل الشعيب
حممد بن سريين

1

تعبري الرؤيا

2

حممد بن شهاب الزهري
عبد امللك ابن جريج
معمر بن راشد

كتاب الطالق
املغازي النبوية

3

4

5

شعبة بن احلجا

ح 130-11
113-00
ح 121-53

املسند البن جريج

153-13

اجلامع ملعمر بن راشد

150-15
163-12

6

سفيان الثوري

7

اجلامع لسفيان الثوري

161-17

مالك بن أنس

8

املوطأ

171-10

كتاب الزهد

111-111

كتاب الزهد

117-121

اجلامع لسفيان بن عيينة

111-137

عبد هللا بن املبارك
وكيع بن اجلَراح

9

10

سفيان بن عيينة

11

تحي بن سعيد القطان

111-123

12

عبد الرمحن بن مهدي

111-105

13

القرن الثالث
بو داود سليمان بن داود الطيالسي
عبد الرزاق بن َيمّام الصنعاين

15

14

مسند أيب داود الطيالسي

231-100

مصنف عبد الرزاق

211-126

عبد هللا بن الزبري الحميدي

16

مسند احلميدي

أبو عبيد القاسم بن َس االم

17

كتاب األموال/غريب احلديث

221-157

أبو عبد هللا حممد بن سعد

18

الطبقات الكبري/الطبقات الصغري

203-161

التاريخ والعلل/معرفة الرجال (-عنه)

200-151

كتاب العلل/األسامي والكىن

201-161

املصنف البن أيب شيبة

205-151

مسند إسحاق بن راهويه

201-161

مسند أمحد/كتاب الزهد

211-161

سنن الدارمي/اجلامع

255-111

اجلامع املسند الصحيح/التاريخ الكبري

256-111

الزهريات

251-172

أبو زكريا تحىي بن معني
علي بن املديين

19

20

أبو بكر بن يب شيبة
إسحاق بن راهويه

21

22

بو عبد هللا محد بن حنبل

23

عبد هللا بن عبد الرمحن الدا ِرمي
حممد بن إاماعيل البخاري
حممد بن تحىي الذهلي

26

25

24

ت 211

مسلم بن احلجا القشريي
بو زرعة عبيد هللا الرازي

27

28

أبو عبد هللا حممد بن يزيد بن ماجه

29

بو داود سليمان بن األشعث السجستاين
بقي بن خملد األندلسي

30

31

بو حامت حممد بن إدريس الرازي

32

أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي
أبو بكر أمحد بن عمرو البزار

33

34

املسند الصحيح/كتاب التمييز

261-231

أاماء الضعفاء

261-233

سنن ابن ماجه/التاريخ

270-231

سنن أيب داود/املراسيل

275-232

مسند بقي بن خملد

276-231

طبقات التابعني/أصل السنة واعتقاد الدين

277-115

اجلامع الكبري/الشمائل احملمدية

271-231

الزخار (مسند البزار) /املسند الصغري
البحر ّ

212-213

القرن الرابع
أمحد بن شعيب النسائي

35

بو يعلى أمحد بن علي املوصلي
أبو بشر حممد ال حدواليب

36

37

أبو جعفر حممد بن جرير الطربي
أبو بكر حممد ابن خزمية

38

39

بو َعوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيين
أبو جعفر أمحد بن حممد الطحاوي
حممد بن عمرو العقيلي

األاماء والكىن

013-221

هتذيب اآلثار والسنن/تاريخ األمم وامللوك

013-221

خمتصر املختصر من املسند الصحيح (صحيح ابن خزمية)

011-220

مستخر أيب عوانة

41

الضعفاء واملرتوكون

عبد الرمحن بن يب حامت الرازي

43

أبو علي سعيد بن عثمان ابن َسكن

44

45

أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين

46

اآلجري
أبو بكر حممد بن احلسني ا
ِ 48
احلسن بن عبد الرمحن الر َام حه ْرحمزي
47

أبو أمحد عبد هللا بن عدي

مسند أيب يعلى

037-213

شرح معاين اآلثار/شرح مشكل اآلثار

42

أبو حامت بن حبان البسيت

40

اجملتىب/السنن الكَبى

030-215

49

أبو الشيخ عبد هللا بن حممد بن حياان
أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلامساعيلي

50

51

أبو أمحد حممد بن حممد الاكم الكبري

52

ب 016-203
021-201
ت 022

اجلرح والتعديل/علل احلديث

027-213

الصحيح املنتقى

050-211

التقاسيم واألنواع (صحيح ابن حبان) /كتاب الثقات

051-273

املعجم الكبري-األوسط-الصغري

063-263

الشريعة يف السنة/كتاب الفنت

063-213

احملدث الفاصل/أمثال احلديث

ح 063-265

الكامل يف معرفة ضعفاء احملدثني

065-277

كتاب العظَمة/كتاب السنة

061-271

املستخر على صحيح البخاري/معجم

071-277

العلل/األاماء والكىن

071-215

أبو حفص عمر بن أمحد ابن شاهني
أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين

53

54

أبو عبد هللا حممد بن إسحاق ابن منده

55

بو مسعود إبراهيم بن حممد الدمشقي

56

الرتغيب يف فضائل األعمال

015-217

سنن الدارقطين/كتاب العلل

015-035

تسمية املشايخ/كتاب املعرفة

015-013

القرن اخلامس
أبو عبد هللا حممد الاكم النيسابوري

أطراف الصحيحني/األجوبة

ت 131

املستدرك على الصحيحني/كتاب معرفة علوم احلديث

135-021

سؤاالت الَبقاين للدارقطين

125-006

حلية األولياء/معرفة الصحابة/دالئل النبوة

103-006

احمللّى/امللل والنحل/مراتب اإلمجاع

156-011

السنن الكَبى/دالئل النبوة/شعب اإلميان

151-011

التمهيد/االستذكار/االستيعاب

160-061

تاريخ مدينة السالم (بغداد)/الفقيه واملتفقه

160-012

64

االستيفاء/املنتقى/كتاب التعديل والتجريح

171-130

أبو نصر علي بن هبة هللا ابن ماكوال

65

اإلكمال يف رفع االرتياب

أبو عبد هللا حممد بن فتوح الميدي

66

اجلمع بني الصحيحني

الربقاين
أبو بكر أمحد بن حممد َ

57

58

بو نحعيم أمحد بن عبد هللا األصفهاين

59

أبو حممد علي بن أمحد ابن حزم الظاهري
أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي

60

61

أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب

62

أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي
أبو الوليد سليمان بن َخلَف الباجي

63

-121ح 175
111-123

القرن السادس
حممد بن طاهر املقدسي

شروط األئمة الستة/أطراف الكتب الستة

537-111

أبو شجاع شريويه الديلمي

68

فردوس األخبار مبأثور اخلطاب/رياض األنس

531-115

احلسني بن مسعود البغوي

69

شرح السنة/مصابيح السنة

67

ح 516-106

أبو بكر حممد بن عبد هللا ابن العريب

70

عارضة األحوذي/أحكام القران

510-161

القاضي عياض بن موسى اليَحصيب

71

السماع
إكمال امل ْعلم/اإلملاع يف ضبط الرواية وتقييد َ

511-176

أبو منصور شهردار بن شريويه الديلمي

72

مسند الفردوس

أبو سعد عبد الكرمي بن حممد السمعاين

73

األنساب/الدعوات النبوية

562-536

أبو القاسم علي بن احلسن ابن عساكر

74

تاريخ دمشق/تبيني كذب املفرتي

571-111

معجم مشيخة أصبهان/معجم السفر

576-172

اجلمع بني الصحيحني/األحكام الشرعية

511-513

شروط األئمة اخلمسة/االعتبار يف الناسخ واملنسوخ

511-511

املوضوعات/العلل املتناهية/دفع شبه التشبيه

517-513

أبو طاهر أمحد بن حممد ِ
السلَفي

75

عبد احلق بن عبد الرمحن اإلشبيلي
أبو بكر حممد بن موسى الا ِزمي

76

77

أبو الفر عبد الرمحن بن علي ابن اجلَوزى

78

551-110

القرن السابع
عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي

الكمال يف أاماء الرجال

633-511

جمد الدين املبارك بن حممد ابن األثري

80

جامع األصول/النهاية

636-511

أبو احلسن علي بن حممد ابن القطان

81

الوهم وااليهام/نقع الغلل ونفع العلل
بيان َ

621-562

أبو بكر حممد بن عبد الغين ابن نقطة

82

التقييد يف رواة السن واملسانيد

621-571

أسد الغابة/الكامل يف التاريخ

603-555

املختارة/فضائل األعمال

610-561

معرفة أنواع علم احلديث (مقدمة ابن الصالح)

610-577

املفهم يف شرح ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

656-571

الرتغيب والرتهيب/خمتصر سنن أيب داود

656-511

خطبة الكتاب املؤمل/الروضتني يف أخبار الدولتني

665-511

املنها /األذكار/رياض الصاحلني

676-601

املتواري على تراجم البخاري

610-623

شرح اجلامع الصحيح للبخاري

615-621

عز الدين علي بن حممد ابن األثري

79

83

ضيا الدين حممد بن عبد الواحد املقدسي
أبو عمرو عثمان ابن الصالح

84

85

أبو العباس أمحد بن عمر القرطيب

86

عبد العظيم بن عبد القوي املنذري

87

بو شامة عبد الرمحن بن إاماعيل املقدسي
أبو زكريا تحىي بن شرف النووي

88

89

املنري
ناصر الدين أمحد بن حممد ابن ا
زين الدين علي بن حممد ابن املناري

90

91

القرن الثامن
أبو الفتح حممد بن علي ابن دقيق العيد
بدر الدين حممد بن إبراهيم ابن مجاعة

92

93

أبو الفتح حممد بن حممد ابن سيد الناس

94

ِ
مزي
احلجا يوسف بن الزكي ال ا
أبو ّ
96
شرف الدين حممد بن احلسني ِ
الط ْييب
95

شرح اإلملام/إحكام األحكام

732-625

املنهل الروي/تذكرة السامع واملتكلم

700-601

النفح الشذي/عيون األثر

701-671

حتفة األشراف/هتذيب الكمال

712-651

الكاشف عن حقائق السنن (شرح مشكاة املصابيح)

ت 710

أبو عبد هللا حممد ابن عبد اهلادي

97

تنقيح التحقيق/فضائل الشام

711-735

مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب

98

سري أعالم النبالء/تذكرة احلفاظ

711-670

الرتحكماين
عالء الدين علي بن عثمان ابن ح

99

اجلوهر النقي/هبجة األريب

753-610

تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي

100

شفاء السقام/السيف الصقيل

756-610

جامع التحصيل/نظم الفوائد

761-611

أبو سعيد خليل بن كيكلدي العالئي

101

مجال الدين عبد هللا بن يوسف الزيلعي
أبو عبد هللا حمغلطاى بن قليج

102

103

صالح الدين خليل بن أيبك الص َفدي

104

نصب الراية/اإلسعاف بأحاديث الكشاف

ح 762-723

إكمال هتذيب الكمال/إصالح كتاب ابن الصالح

762-611

الوايف بالوفيات/نكْت اهلِ ْميان

761-616

تاج الدين عبد الوهب بن علي السبكي
عماد الدين إاماعيل ابن كثري

105

106

بدر الدين حممد بن هبادر الزركشي

107

زين الدين عبد الرمحن ابن رجب النبلي

108

طبقات الشافعية الكَبى

771-727

البداية والنهاية/جامع املسانيد والسنن

771-733

النكت على كتاب ابن الصالح

711-715

شرح جامع الرتمذي/جامع العلوم واحلكم

715-706

القرن التاسع
سرا الدين عمر بن علي ابن املل اقن

109

البدر املنري/التوضيح لشرح اجلامع الصحيح

131-720

سرا الدين عمر بن رسالن البحلقيين

110

الشذي
حماسن
االصطالح/العرف َ
َ

135-721

زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي
نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي

111

112

ويل الدين أمحد بن عبد الرحيم العراقي
األيب
حممد بن خلفة بن عمر ا

113

114

حممد بن إبراهيم ابن الوزير اليماين

115

116

الع َجمي
إبراهيم بن حممد سبط ابن َ

117
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ِ
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1016-1261
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172
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بدر عامل املريهتي

173

البدر الساري/ترمجان السنة
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التعليق الصبيح/منحة املغيث
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مهدي حسن اجليالين

177

قالئد األزهار/السيف اجمللّى
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حممد زاهد الكوثري
أمحد حممد شاكر
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169
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أمحد بن الصديق الغماري
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املعلامي
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ظفر أمحد العثماين
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حممد إدريس الكاندهلوي

القرن اخلامس عشر
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حممد ياسني الفاداين
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حبيب الرمحن األعظمي
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أوجز املسالك/األبواب والرتاجم
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تشنيف األاماع/هناية املطلب

1113-1005

نصرة احلديث /حتقيق أهل حديث

1112-1011

عبد الفتاح أبو غدة

182

صفحات من صَب العلماء/قيمة الزمن

1117-1006

183

أنوار الباري

1111-1021

اإلمام ابن ماجه وكتابه السنن

1123-1000

شرح املنظومة البيقونية/تالوة القران اجمليد

1122-1012

أمحد رضا البِجنَوري
184
عبد الرشيد النعماين
عبد هللا سراج الدين

185
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