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بِيهِ  َعنْ  الَْقاِسمِ  َوَوَلد  - 92
َ
 نْ ـفِطَ   ذدو قَْوم   َوقَاَل  ََعئَِشٍة،     َعنْ   أ

ْحِب  خدصَّ  بَْل      اْْلِْسنَادِ  ِف  اتلَّْعِميمد  يَنْبَِغ  َل  - 03 وِ  بِالصَّ
َ
 اْْلََِلدِ  أ

ْرَفعد  - 03
َ
يِق  اْْلِْسنَادِ  فَأ دِّ ِب  اِبْند      اـمَ  لِلصِّ

َ
 اـَنمَ  قَيٍْس  َعنْ  َخاِلِ  أ

مَ  - 09 هِ ـبَ  اٍب ـِشهَ  نَ ـفَابْ  رٍ ـَوعد بِهِ  َعنْ  َسالِمٍ  َعنْ      دِّ
َ
هِ   َعنْ  أ  َجدِّ

ْهلِ  - 00
َ
ْصَطَفى  َبيِْت  َوأ  نْ ـوَهَ   َما َراوٍ  َعنْهد  إِنْ  آبَائِِه،     َعنْ َجْعَفرد  الْمد

ِب  - 03
َ
َريْ  َوِِل وْ  َسِعيدٍ      نْ ـعَ  الزُّْهرِيُّ  َرةَ ـهد

َ
بدو أ

َ
نَادِ  أ  َعنْ   َحيْثد  الزِّ

ْعَرٍج، َعنْ  - 03
َ
يُّوبد      بَِما ََحَّاد  :َوِقيَل  أ

َ
دٍ ـمد  َعنْ  أ  ىى ـَنمَ  هد ـلَ  َحمَّ

ةٍ  - 03 ْفياند  لَِمكَّ  ذاـخد  ةِ ـَولِلَمِدينَ  َجابٍِر، َعنْ      وََذا َعْمٍرو، َعنْ  سد
ِب  اْبنَ  - 03

َ
ِمِّ      َعبِيَدةِ   َعنْ  َحِكيمَ  أ بِ  نْ ـعَ  اْْلَْْضَ

َ
َري يـأ  َرةِ ـهد

امَ  َعنْ  َمْعَمرد  َرَوىى  َََماو - 03 بِ      َعنْ   َهمَّ
َ
َري يـأ َص  َرةَ ـهد

َ
 نْ ـلِلْيَمَ  حُّ ـأ

امِ  - 02 انَا َعنْ  اَلْوَزاِعُّ  لِلشَّ َحاِب  َعِن      َحسَّ  اـإِتَْقانَ   فَائِق   الصِّ

نْتدَها     دْ ـتدعَ   تََراِجمٍ  ِمنْ  هىَذا َوَغْيد  - 33 ِحَ  َضمَّ  تدَعدْ  َل  َعنَْها ََشْ
 مسألة

لد  - 33 وَّ
َ
 وَ  يِث دِ اْْلَ  اِمعِ جَ  أ

َ
مَ  َلد  آِمًرا ِشهاٍب  اِْبند      ثَرْ اِْل  رْ ـعد

لد  - 39 وَّ
َ
  عِ ـامِ ـجَ ـالْ  َوأ

َ
 اقِِْتَاِب ذدوَعْصِ الْ  ِف  ََجَاَعة       بَْواِب لِْل

َريٍْج  ََكبِْن  - 30 َشيْمٍ  جد ْ  دِ ـَوَولَ  رٍ ـَوَمْعمَ      َمالِِك  وَهد  ارَكِ ـبَ ـمد ال
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 فَِطنْ  ذدو قَْوم   َوقَاَل  ..........       ................................. - 92
 اند... بین و باهوش گفتهو قومی تیز ..............................

ْحِب  خدصَّ  بَْل      اْْلِْسنَادِ  ِف  اتلَّْعِميمد  يَنْبَِغ  َل  - 03 وِ  بِالصَّ
َ
 اْْلََِلدِ  أ

[ به إسناد أصح] ...شایسته نیست که در ]أصح[ إسناد تعمیم کرد بلکه
 اصحاب یا مناطق اختصاص بده.

 شرح:

ترین سند به ابوبکر صدیق، فالنی از فالنی.. است. یا  مثال بگو: صحیح
 ترین إسناد مدنیین، فالنی از فالنی.. است. بگو: صحیح

ْرَفعد  - 03
َ
يِق  اْْلِْسنَادِ  فَأ دِّ ِب  اِْبند      َما لِلصِّ

َ
 َنَما قَيٍْس  َعنْ  َخاِلِ  أ
]به  3از قیس 2: آنچه ابن ابی خالد1پس باالترین إسناد برای ابوبکر صدیق

 ابی بکر صدیق[ نسبت دهد.

 شرح: 

أصح إسناد ابی بکر صدیق: اسماعیل بن ابی خالد از قیس بن ابی حازم از 
 ابوبکر صدیق است.

 شود. منصرف است اما ضرورتا تنوین داده نمی« َخاِلِ * »
َمرٍ  - 09 هِ  ِشَهاٍب  9فَاْبنَ  3َوعد بِهِ  َعنْ  َسالِمٍ  َعنْ      0بَدِّ

َ
هِ  َعنْ  أ  َجدِّ

                                                           
. عبداهلل بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم تَیمی، خلیفه اول.  1

 سالگی. 31هـ ق. در  21حدیث روایت دارد. وفات:  241
حدیث دارد.  133ََبَلی، أمَحسی، ابوعبداهلل کوفی، از أعالم،  . امساعیل بن ابی خالد 2

 هـ ق. 243وفات: 
 03ابوعبداهلل کوفی، خمضرم، وفات قبل ای بعد از  أمَحسی، ََبَلی، . قیس بن ابی حازم 3

 اش تغیری خورد. هـ ق، و عمرش از یکصد سال جتاوز کرد و حافظه
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از سالم از  قرار بدهابن شهاب مقابلش  إسناد[ عمر بن خطاب: أصحو ]
 پدرش ]عبداهلل بن عمر[ از پدربزرگش ]عمر[.

 شرح:

ترین إسناد عمر: ابن شهاب از سالم بن عبداهلل بن عمر از عبداهلل  صحیح
 قول حاکم نیشابوری است. نبن عمر از عمر بن خطاب است. و ای

ْهلِ  - 00
َ
 وََهنْ  َما َراوٍ  َعنْهد  إِنْ  آبَائِِه،     َعنْ  3َجْعَفرد  الْمدْصَطَفى  َبيِْت  َوأ

از  5وسلم، جعفر صادق علیه اهلل صلیو ]أصح أسانیدِ[ اهل بیت رسول اهلل 
 پدرانش است ]به شرطی که[ اگر روایت کننده از جعفر صادق ضعیف نباشد.

 شرح:

ترین إسناد اهل بیت: جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین  صحیح
العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب از پدرش از جدش از علی بن ابی 

 جعفر صادق ثقه باشد.طالب؛ اگر روایت کننده از 
را قید آورد یعنی راویانی که از جعفر صادق « وَهَنْ مَا»ناظم رحمه اهلل 

آید زیرا  کنند ضعیف نباشند اگر چه این قید در بقیۀ اسناد نیز الزم می روایت می
 اند. ضُعفای زیادی از جعفر صادق روایت کرده

گوید: این روایت حاکم است و کسانی که از  سیوطی در تدریب الراوی می
اند. اما در آن نظر است زیرا ضمیر در  اند با او موافقت کرده وی نقل نموده

                                                                                                                  
ت ضرورات تنوین و کسره داده شده و ال ینصرف اسة و عدل، به علت علمی« عمر. » 1

 معطوف است.« صدیق»بر 
 است.« بده»مفعول به برای « ابنَ . » 2
َه یـَُبد ُِّه تـَْبدِّیًها». فعل امر از  3  شود. می« َبد ِّهْ »است پس امر آن « َبدَّ
 ضرورات تنوین نگرفته است.« جعفر. » 4
 سالگی. 31هـ ق، در  241. جعفر صادق، ابوعبداهلل مدنی، فقیه بزرگ، وفات:  5
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است و علی زین « علی زین العابدین»اگر به جعفر باشد پس جدش « جده»
به محمد « جده»العابدین از علی بن ابی طالب نشنیده است. و اگر ضمیر در 

 باقر باشد پس او از حسین بن علی نشنیده است. 

ِب  - 03
َ
َريَْرةَ  َوِِل وْ  َسِعيدٍ      َعنْ  الزُّْهرِيُّ  هد

َ
بدو أ

َ
نَادِ  أ  3َعنْ  َحيْثد  الزِّ

به  3زهری از سعید بن مسیب یا ابوالزناد 2و ]أصح أسانیدِ[ ابوهریره؛
 ای که ظاهر شود... گونه

ْعَرٍج، َعنْ  - 03
َ
يُّوبد      بَِما ََحَّاد  : َوِقيَل  أ

َ
دٍ  َعنْ  أ َمَّ  َنَمى  َلد  ُمد

از  6به آنچه ایوب 5حماد [ابوهریره، أسانیدِ أصح] اند: و گفته 4...از أعرج،
 نسبت دهد. ]به ابوهریره[ محمد

 شرح:

ترین إسناد ابوهریره: ابن شهاب زهری از سعید بن مسیب از  صحیح
 .است ابوهریره

 از أعرج از ابوهریره. و این قول امام بخاری است.یا ابوالزناد 
                                                           

اب تشدید بوده است، یعنی: ظاهر « َعنَّ »ضرورات خمفف شده است در اصل « نْ عَ . » 1
 شد.

. ابوهریره در مورد انم وی به حنو سی قول اختالف شده است اما قول أصح که وی  2
ی  حدیث روایت کرده که هیچ صحابی به اندازه 4134عبدالرمحن بن صخر است. وی 

 سالگی.  31هـ ق، در  40ایشان روایت نکرده است. وفات: 
 هـ ق. 213، وفات: . عبداهلل بن ذکوان مدنی، ابو عبدالرمحن مشهور به ابو الزاند 3
 هـ ق، در اسکندریه. 223. عبدالرمحن بن هرمز، ابوداوود مدنی، قاری، وفات:  4
هـ ق، در  230. محاد بن زید بن درهم أزدی، ابو امساعیل بصری، حافظ، وفات:  5

 سالگی. 12
. ایوب بن أبی َتِّیمه، و امسش َکیسان، سختیانی، عنزی، ابوبکر بصری فقیه، تولد:  6

 هـ ق. 212هـ ق، وفات:  31اند:  و گفته 33
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اند: حماد بن زید از ایوب سختیانی از محمد بن سیرین از  و بعضی گفته
 ابوهریره. و این قول علی بن مدینی است.

 کند: * سپس ناظم رحمه اهلل در مورد أصح أسانید بالد چنین بیان می
ةٍ  - 03 ْفياند  3لَِمكَّ ذا َولِلَمِدينَةِ  َجابٍِر، َعنْ      اوَذَ  َعْمٍرو، َعنْ  سد  9خد

از جابر بن  4از عمرو بن دینار 3]أصح أسانیدِ[ مکه: سفیان بن عیینه
 و ]أصح أسانیدِ[ مدینه را بگیر...  5عبداهلل،

 شرح:

ترین أسانید مکه: سفیان بن عیینه از عمرو بن دینار از جابر بن  صحیح
 .است عبداهلل

ِب  3اْبنَ  - 03
َ
ِمِّ      َعبِيَدةِ  َعنْ  3َحِكيمَ  أ ِب  َعنْ  اْْلَْْضَ

َ
َريَرةِ  أ  3هد

 از ابوهریره. 10از عبیده حضرمی 9...اسماعیل بن ابی حکیم

                                                           
 .است گرفتهو كسره   تنوین ضرورات اما است الینصرفة و أتنیث بعلت علمی «َمکَّة  » . 1
 بدل از نون توکید خفیفه است.« خذا»در  . الف 2
هـ  233. سفیان بن عیینه، ابوحممد هاللی، کوفی، وی هفتاد حج اجنام داد. تولد:  3

 ق.هـ  201ق، وفات: 
 هـ ق. 224. عمر بن دینار ابو حممد مکی أثَرم، اپنصد حدیث روایت کرده، وفات:  4
حدیث  2443. جابر بن عبداهلل بن عمرو بن حرام انصاری مدنی، صحابی مشهور،  5

 سالگی. 04هـ ق، در  31روایت کرده، وفات: 
 است.« خذا»مفعول به برای « ابن. » 6
 .است الینصرف کرده شده ضرورت ایبر  اما است نصرفم «َحکِّیمَ » . 7
گرید  هر دو ال ینصرف هستند و در حالت جری، فتحه می« ُهَریَرة َأبِّ »و « َعبِّیَدة. » 8

 اما در اینجا جهت تنظیم حرکت َروِّی، کسره داده شده است.
 هـ ق. 213. امساعیل بن ابی حکیم، موالی عثمان مدنی، وفات:  9

 حضرمی.. عبیده بن سفیان بن حارث  10
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 شرح:

 از حضرمی عبیده از حکیم ابی بن اسماعیلمدینه:  ترین أسانید صحیح
 و این قول احمد بن صالح مصری است. .است هریرهابی 
امَ  َعنْ  3َمْعَمرد  َروَىى  َوَما - 03 ِب      َعنْ  9َهمَّ

َ
َريَرةَ  أ َصحُّ  هد

َ
 لِلْيََمنْ  أ

از ابوهریره روایت کند أصح ]أسانید[ برای یمن  4از همام 3و آنچه معمر
 است.

 شرح:

 . است ترین إسناد یمن: معمر بن راشد از همام بن منبه از ابوهریره صحیح
امِ  - 02 انَا َعنْ  3اَلْوَزاِعُّ  لِلشَّ َحاِب  َعِن      3َحسَّ  إِْتَقانَا فَائِق   3الصِّ

از أصحاب است ]این سند برای  9از حسان 8]أصح أسانیدِ[ شام: أوزاعی
 شامیین[ از حیث اتقان، ]بر سایر أسانید[ فائق است.

                                                           
 .است شده کرده الینصرف ضرورت برای اما است منصرف «َمْعَمرُ » . 1
 .است شده کرده الینصرف ضرورت برای اما است منصرف «ََهَّامَ » . 2
. معمر بن راشد أزدی موالیشان، أبوعروه بصری، سپس میانی، یکی از أعالم، وفات:  3

 هـ ق. 241
 هـ ق. 212أبناوی، صنعانی، میانی، وفات: . ََهَّام بن ُمَنب ِّه بن کامل  4
 ی قطع است جهت ضرورت وصل کرده شده است. َهزه« ااَلْوزَاعِّي  ». َهزه در  5
 است.« اطالق». الف آن الفِّ  6
 . مجع صاحب، مبعنای صحابی است. 7
اند:  ای از مین نسبت دارد و گفته . ابو عمرو عبدالرمحن بن عمرو، وی به َأوزاع، تریه 8
هـ  01اند به سال  و گفته 11روستایی در دمشق است. متولد بعلبک به سال « أوزاع»

 هـ ق. 243ق. وفات: 
 هـ ق. 213. حسان بن عطیه، حماربی موالیشان، ابوبکر دمشقی فقیه، وفات: بعد از  9
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 شرح: 

ترین أسانید شامیین: امام أوزاعی از حسان بن عطیه و او از یکی از  صحیح
این سند بر سایر إسنادِ شامیین تفوق و برتری اصحاب روایت کند پس 

 کند. پیدا می

نْتدَها     تدَعدْ  تََراِجمٍ  ِمنْ  هىَذا َوَغْيد  - 33 ِحَ  َضمَّ  تدَعدْ  َل  َعنَْها ََشْ
شود که در  ها از تراجم ]نزد علما، أصح أسانید[ شمرده می و غیر از این

آن را ندارد[ آن را ضمن شرح خودم قرار دادم که ]چون این نظم گنجایش 
 نیاوردم.

 شرح:

بعضی از أسانید دیگر نیز وجود دارند که گفته شده أصح أسانید هستند اما 
گوید که در کتاب  ناظم رحمه اهلل از جهت اختصار وارد این نظم نکرده اما می

 ام. تدریب الراوی شرح تقریب النواوی مفصل ذکر کرده

 مسألة
لد  - 33 وَّ

َ
 وَ  يِث دِ اْْلَ  اِمعِ جَ  أ

َ
َمرْ  َلد  آِمًرا ِشهاٍب  اِْبند      ثَرْ اِْل  عد

ابن شهاب زهری است که عمر بن  ،ی حدیث و أثر کننده اولین جمع
 او را أمر نمود. 1عبدالعزیز

 شرح:

ای که مجموعۀ مرتبی از  گونه مراد از این قول: تدوین رسمی است به
رسول اهلل احادیث باشد و اگر نه آثاری وجود دارد که از زمان 

 وسلم به بعد، نوشتن احادیث بوده است. علیه اهلل صلی

                                                           
هـ ق، در  232. عمر بن عبدالعزیز بن مروان حکم، یکی از خلفای راشدین، وفات:  1

 ی مگر شش ماه.سن چهل سالگ
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 بن اْلَِديث دون من وَأول» :ته استابن حجر در فتح الباری نوش
ِس  ََعَ  الزُّْهرِيُّ  ِشَهاٍب 

ْ
ْمرِ  الِْمائَةِ  رَأ

َ
َمرَ  بِأ َ  ثدمَّ  الَْعِزيزِ  َعبْدِ  بِْن  عد  َكثد

ِ  َكثِي   َخْي   بَِذلَِك  وََحَصَل  اتلَّْصنِيفد  ثدمَّ  اتلَّْدِويند   «.اْْلَْمدد  لََفِ
 »و ابو نعیم در حلیه األولیاء از امام مالک نقل کرده: 

َ
 مَ لعِ الْ  نَ وَّ دَ  نْ مَ  لد وَّ أ

 «.اٍب هَ شِ  ند ابْ 
آوری  در تهذیب الکمال آمده: احادیثی که ابن شهاب زهری آن را جمع

 رسد. کرده به دو هزار حدیث می

َمرد  َوَكتََب »: آورده «الِعلْمد  يدْقبَضد  َكيَْف » باب در بخاری امام اما  بْند  عد
ِب  إَِل  الَعِزيزِ  َعبْدِ 

َ
رْ : َحْزمٍ  بِْن  بَْكرِ  أ ولِ  َحِديِث  ِمنْ  ََكنَ  َما انْظد ِ  رَسد  اّللَّ

 العدلََماِء، وََذَهاَب  الِعلْمِ  ددردوَس  ِخْفتد  فَإِّنِّ  فَاْكتدبْهد، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللد  َصّلَّ 
 .«وسلم عليه الل صّّل  انلَِّبِّ  َحِديَث  إِلَّ  َتْقبَْل  َولَ 

شود که ابوبکر بن حزم چون والی  بین این دو اثر چنین جمع کرده می
عمر بن عبدالعزیز در مدینه بوده، پس عمر بن عبدالعزیز به او نامه نوشته است 

ام گرفته آوری احادیث توسط ابن شهاب زهری انج ولی انجام این کار و جمع
 است.

مخالف هم در اباحه احادیث متعارض و  تالف در حکم نوشتن،خاسبب 
 :و نهی است، از جمله

ولد  قَاَل  ِ  رَسد د  َصّلَّ  اّللَّ ، تَْكتدبدوا َل » :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ  َمنْ  وَ  َعِّنِّ
ْرآنِ  َغْيَ  َعِّنِّ  َكتََب  هد  الْقد  3.«فَلْيَْمحد

                                                           
 72، حدیث 2298/ 4. رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ابب التثبت يف احلدیث:  1

 بلفظه.
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که جز قران از من چیزی نوشت آن را از من چیزی ننویسید و کسی »
 «.پاک کند
ولد  قَاَل  ِ  رَسد د  َصّلَّ  اّللَّ ِب  اْكتدبدوا»: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ

َ
  3.«َشاهٍ  ِِل

 «. برای ابو شاه بنویسید»

َريَْرةَ:  بدوهد
َ
ْصَحاِب  ِمنْ  َما»قَاَل أ

َ
َحد   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللد  َصّلَّ  انلَِّبِّ  أ

َ
 أ

ْكَثَ 
َ
، َعنْهد  َحِديثًا أ ِ  َعبْدِ  ِمنْ  ََكنَ  َما إِلَّ  ِمِّنِّ  ََكنَ  فَإِنَّهد  َعْمٍرو، بِْن  اّللَّ

ْكتدبد  َولَ  يَْكتدبد 
َ
 .9«أ

کسی از اصحاب رسول اهلل صلی »ابوهریره رضی اهلل عنه گفته است: 
تر از من حدیث داشته باشد مگر آنچه نزد  اهلل علیه سلم نیست که بیش

 نوشتم. نوشت و من نمی عمرو است زیرا او میعبداهلل بن 
ِ  َعبْدِ  َعنْ  نْتد : قَاَل  َعْمٍرو، بِْن  اّللَّ ْكتدبد  كد

َ
َّ  أ ءٍ  كد هد  ََشْ ْسَمعد

َ
 ِمنْ  أ

ولِ  ِ  رَسد ِريدد  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللد  َصّلَّ  اّللَّ
د
، أ دوا قدَريْش   َفنََهتِِّْن  ِحْفَظهد : َوقَال

تَْكتدبد 
َ
َّ  أ ءٍ  كد هد  ََشْ ولد  تَْسَمعد ِ  َورَسد  َيتَََكَّمد  بََش   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللد  َصّلَّ  اّللَّ

ْمَسْكتد  َوالرَِّضا، الَْغَضِب، ِف 
َ
ولِ  َذلَِك  فََذَكرْتد  الِْكتَاِب، َعِن  فَأ  لِرَسد

 ِ   وََسلََّم، َعلَيْهِ  اللد  َصّلَّ  اّللَّ
َ
ْوَمأ

َ
ْصبدِعهِ  فَأ

د
 تدْب اكْ : »َفَقاَل  ِفيِه، إَِل  بِأ

ِي جد  َما بِيَِدهِ  َنْفِس  فََواَّلَّ   0.«َحق   إِلَّ  ِمنْهد  ََيْرد
گوید: هر چیزی که از رسول اهلل صلی  عبداهلل بن عمرو بن العاص می

نوشتم. قریش  خواستم آن را حفظ کنم، می شنیدم و می اهلل علیه و سلم می
مرا نهی کردند و گفتند: که هر چیزی از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را 

                                                           
 .2434 . خباري 1
 .113خباري .  2
 .1343صحیح، أبو داود  . 3
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ب نویسی در حالی که ایشان انسانی است که به هنگام خشم و غض می
گوید. من نیز از نوشتن دست نگه داشتم و آن  را به رسول اهلل  سخن می

صلی اهلل علیه و سلم گفتم. ایشان با انگشت خویش به دهان خویش اشاره 
کردند و فرمودند: بنویس، قسم به خداوندی که جانم در دست او است جز 

 شود.  حق چیز از آن صادر نمی
  ی:جمع بین احادیث اباحه و احادیث نه

اند، از  علما بین احادیث نهی و بین احادیث اباحه بر وجوهی جمع کرده
  جمله:

اند: اجازه به نوشتن برای کسی است که از فراموش  برخی گفته –أ 
ترسد و نهی برای کسی است که از فراموش کردن در  کردن حدیث می

اکتفا کند هایش  رود که فقط به نوشته و اگر بنویسد ترس این میامان است 
 و محفوظات خویش را رها سازد و اهمال شود.

اند: نهی هنگامی آمده که از آمیختگی حدیث با قران  برخی گفته –ب 
 شد سپس اجازۀ نوشتن هنگامی آمد که از آن ترس ایمن شدند. ترسیده می

لد  - 39 وَّ
َ
  اِمعِ اْلَ  َوأ

َ
 اقِِْتَاِب  ذدو َعْصِ الْ  ِف  ََجَاَعة       بَْواِب لِْل

کنندگانِ ابواب، جماعتی از علما در یک عصر نزدیک به هم  و اولین جمع
 بودند.

 شرح:

مراد از ابواب: یعنی ابواب متنوع از عبادات و معامالت و مغازی و غیر از 
 موارد مذکور است.

بندی نمود معلوم نیست زیرا  اولین کسی که بدین شیوه، احادیث را ابواب
که این کار را انجام دادند و آثارشان به ما رسیده اما این علما  چندین عالم بودند
 اند. زیسته در یک زمان می

َريٍْج  ََكبِْن  - 30 َشيْمٍ  جد ْ  َوَوَلِ  َوَمْعَمرٍ      َمالِِك  وَهد بَارَكِ ال  مد
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و  4و معمر بن راشد 3و مالک بن انس 2و هشیم بن بشیر 1مانند: ابن جریج
 5]عبداهلل[ فرزند مبارک.

 شرح:

 به توجه بااشخاص نام برده کسانی بودند که آثار آنان به ما رسیده و 
اند لذا تاریخ تقدم  زیسته شود که در یک عصر می ایشان دانسته می وفات تاریخ

 اثر ایشان مجهول مانده است.
 بندی کرد: توان به حسب شهرها چنین دسته می

 هـ(.179انس )تاولین کسی که حدیث را در مدینه نوشت: مالک بن 
اولین کسی که حدیث را در خراسان نوشت: عبداهلل بن مبارک 

 هـ(.181)ت
 (.هـ150ت) ابن جریج: نوشت مکه در را حدیث که کسی اولین

اولین کسی که حدیث را در بصره نوشت: سعید بن أبی عروبه 
 هـ(.156)ت

 (.هـ156ت) امام أوزاعی: نوشت شام در را حدیث که کسی اولین
 هـ(.161کسی که حدیث را در یمن نوشت: معمر بن راشد )تاولین 

                                                           
 243. عبدامللک بن عبدالعزیز بن جریج، موالی أمواین، از أعالم اتبع اتبعنی، وفات  1

 هـ ق در مکه.
ری واسطی عراقی، از اتبع اتبعنی، بر جاللت و توثیق و حفظ وی اتفاق . ُهَشیم  2 بن َبشِّ

 هـ ق. 211شده، وفات: 
 اش گذشت. . مالک بن أنس، مؤسس مذهب مالکی، ترمجه 3
 اش گذشت. . ترمجه 4
. عبداهلل بن مبارک بن واضح، مروزی، موالی حنظلیان، بر امامت و جاللت وی  5

هـ ق  212ابزگشت از جهاد، در ماه مبارک رمضان به سال امجاع شده. وی در حال 
 سالگی وفات منود. 31در سن 
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ابو عوانه هشیم بن بشیر یا اولین کسی که حدیث را در واسط نوشت: 
 هـ(.175وَضّاح بن خالد یَشکُری )ت


