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 معجع أعالم قبيمة مديشة  

 هعجن أعالم قبيلة هزينة
   

 

 

 السمخز 

العخبية كالتي ساىست بذكل  بخز الؿبائل في الجديخةأالعخبية مغ  ةتعج قبيمو مديش
ثارىع آكقج قجمت خجمة جميمة في جسيع السجاالت كلعل  ،ياإلسالمالجيغ  ةكبيخ في خجم

 في الحخكة العمسية كاف بارزًا ممسػسًا.

الػاضح في سيخ التاريخ  ألثخىا يأتي االىتساـ بجراسة الؿبائل العخبية كفي الحؿيقة
القبيمة دكرًا ميسًا في السجتسع العخبي خالؿ العرخ الجاىمي  , كقج مارستالعخبي

 مدار الؿبائل الحجازية غيخكاقج  في اإلسالـكائل جخػؿ السدنيغ األلي ,ككاف اإلسالمك 
زادت قػة السدمسيغ, فكانت قبيمو مديشة مغ ضسغ الؿبائل التي امجت  اإلسالـ,فبجخػليع 

غمب الجراسات أ ف كنطخًا أل ,(ملسو هيلع هللا ىلصجيػش السدمسيغ بالسقاتميغ اثشاء حخكب الخسػؿ )
ف ندمط الزػء عمى الجانب العمسي أمعطسيا سياسيًا كعدكخيًا كاجتساعيًا لحا كاف بػسعشا 

عالـ الفكخ أ الػاضحة مغ خالؿ دراسة  يا السعخؼيةالعخبية كاسيامات مديشة كالثقافي لقبيمة
اسسائيع كاندابيع ككشاىع  إلىكاإلشارة  مغ السحجثيغ ك العمساء كالخكاة في تمظ القبيمة

ف السرادر تذيخ كبذكل كاضح أل ،ةثخىع في الحخكة العمسيآمغ اخبارىع ك  جسمة كمعخفة
مغ خجمة اندانية كمعخؼية مشح   تخاجع اكلئظ االعالـ كنذاشاتيع العمسية كما قجمػه إلى

 ىحا التاريخ. إلى اإلسالـصجر 

Decorated tribe flags dictionary 

             دنيا عبد علي الشمري د . م.                       م.د .  نهلة عبار الزم الكناني       
 البصرة جامعة/  كلية اآلداب
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Abstract 

The Arab Muzinah tribe is one of the most prominent tribes in 

the Arabian Peninsula, which contributed greatly to the service of 

the Islamic religion and has provided a great service in all fields. 

Perhaps their effects in the scientific movement were tangible. 

In fact, the interest in studying the Arab tribes comes due to 

their clear impact on the course of Arab history, and the tribe 

played an important role in Arab society during the pre-Islamic and 

pre-Islamic era.  The Muslim armies provided fighters during the 

wars of the Prophet (PBUH), and given that most studies are mostly 

political, military and social, so we were able to shed light on the 

scientific and cultural side of the Arab Muzinah tribe and its clear 

knowledge contributions by studying the flags of thought from 

modern scholars, scholars and narrators in that tribe and referring to  

Their names, their genealogies, their genealogy, and a broad 

knowledge of their news and their impact on the scientific 

movement because the sources clearly refer to the translations of 

those media and their scientific activities and the humanitarian and 

cognitive service they provided since the inception of Islam to this 

date. 

 السقجمة
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 الحسج  رب العالسيغ ، كالرالة كالدالـ عمى اليادؼ األميغ ، نبيشا دمحم ، كعمى آلو

   الصيبيغ الصاىخيغ ، كأصحابو السشتجبيغ.

مالمح محجدة لخسع دكرىا خالؿ العرخ الجاىمي  إلىأف دراسة الؿبائل العخبية لمػصػؿ 
ي، يزعشا أماـ حؿيقتيغ أكليسا: أف بعس الؿبائل العخبية كاف ليا دكرًا كبيخ في الحياة اإلسالمك 

كثخة بصػف كأفخاذ تمظ الؿبائل مسا أضفى عمييا  إلىالعخبية في العرخ الجاىمي،  كمخد ذلظ 
زيادة عجدية أكقعيا في تشاحخ كصجاـ مع الؿبائل األخخػ تشتج عشو أياـ ككقائع ، كسا يدسييا 

كثانييسا: ؾبائل آثخت الدالمة  ،السؤرخػف العخب ألسباب مختمفة ذكختيا كتب األياـ كالتػاريخ 
قميل الشادر، كأف كاف ليا أياـ فيي معجكدة كليدت ذات كلع يكغ ليا ذكخ في تاريخ العخب إال ال

ي ، أك ليا مذاركة مع قبيمة عخبية أك مشفخدة كمغ اإلسالمتأثيخ في التاريخ العخبي الجاىمي ك 
األخيخة كانت مديشة، التي جاء ذكخىا في التاريخ مغ خالؿ رجاليا كليذ مغ تذكيمتيا الشدبية 

 كقػتيا العجدية .

قػيت شػكة  اإلسالـكائل غيخكا مدار الؿبائل الحجازية، فبجخػليع أف السدنييغ األ
، كىي صاحبة الشريب األكبخ مغ بيغ الؿبائل التي مجت كاف ليا الفزل كالدبق كدمسيغ، الس

تػافج قبيمة مديشة لع يشقصع في صجر  إذ (ملسو هيلع هللا ىلص)جيػش السدمسيغ بالسقاتميغ أثشاء حخكب الخسػؿ 
كالسدمسيغ في ، كلع تقف بصػالت  اإلسالـفي الحكد عغ  حتى أصبحت ركشًا ىاماً  اإلسالـ

خارج الجديخة العخبية، فأصبحت الفتػحات  إلىىحا الحج بل استسخت  إلىكأمجاد ىحه القبيمة 
األكائل لحلظ نجج مغ  اإلسالـية بػابة لمتشافذ لشيل شخؼ السذاركة فييا بيغ عطساء اإلسالم

خىع مغ الرحابة مغ لو قبخًا في سائخ األمرار العخبية أبشاء السدمسيغ مغ ىحه القبيمة كمغ غي
  ،كصجره بل امتجت عبخ القخكف التالية ليا اإلسالـية، لع تختف قبيمة مديشة عشج فتخة قبل اإلسالم

فقج كاف ليا مذاركات في الجديخة العخبية كخارجيا كدكرىا الػاضح في رسع اإلحجاث الدياسية 
في داخل الجديخة كخارجيا عمى مدتػػ اإلفخاد كالذخريات مغ الحيغ عسمػا في بعس الجكاكيغ 
، كبخز فييا فخساف كقادة  كشغمػا السشاصب كالبعس اآلخخ أشتيخ بخكاية الحجيث كشمب العمـػ

ف ندمط الزػء عمى ىحه الشاحية ألحلظ رغبشا  ،خاء كأمخاء حفع التاريخ أخبارىع كبصػالتيعكشع
مغ حياة أعياف قبيمة مديشة كمختبة بحدب حخكؼ السعجع كندأؿ مغ هللا العمي القجيخ التػفيق 

 كىػ نعع السجيب .  

 -حخف األلف-
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ل أبجخ، كصػابو غالب بغ أبجخ، أبجخ السدني: ذكخه ابغ مشجه كأبػ نعيع فقاؿ :ابغ أبجخ كقي-ٔ

عبج هللا بغ بدخ عغ ناس مغ مديشة ، أف أبجخ أك أبغ أبجخ سأؿ  إلىكأكرد حجيثًا بدشجه 
:أشعع أىمظ  (ملسو هيلع هللا ىلص)فقاؿ: يا رسػؿ هللا لع يبق مغ مالي إال حسخؼ ، فقاؿ رسػؿ هللا  .(ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي

 إلى. قاؿ كخالفو غشجر فداؽ بدشج آخخ (ٔ)مغ سسيغ حسخؾ فإنسا حخمتيا مغ أجل جػاؿ القخية
.حجثػا أف سيج مديشة ابغ األبجخ سأؿ  (ملسو هيلع هللا ىلص)عبج الخحسغ ابغ بدخ .أف أناسًا مغ أصحاب الشبي 

 . (ٕ)كركاه غيخىسا فقاؿ غالب بغ أبجخ فحكخ مثمو (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي 

يع بغ حبيب بغ الذييج: مغ األزد مػالىع السدني ، ركػ عغ أبيو ، كركػ عشو يحي-ٕ ى بغ إبخـا
، سية كمحسػد بغ غيالف كابشو إسحاؽ، كىػ برخؼ، ثقةأبي الخريب ودمحم بغ يحيى بغ أبي س

 .(ٖ) ـٛٔٛىػ/ٖٕٓتػفي سشة 

يع بغ إسحاؽ بغ داحة السدني-ٖ كقيل: أبػ  ،(٘)، يكشى أبا إسحاؽ ، مػلى آؿ شمحة(ٗ)إبخـا
، كداحة أسع أمو ، (ٙ) داحة إلىإسحاؽ بغ أبي سميساف ، فػقع االشتباه فحػؿ لفطة أبي سميساف 

، ككاف كجو أصحابو )ع(جعفخ الرادؽ -، ذكخ أنو ركػ عغ أبي عبج هللا (ٚ)كقيل: جارية أبيو.
في البرخة فقيًا ككالمًا كأدبًا كشعخًا ، كالجاحع يحكي عشو كثيخًا ، كذكخ أنو صشف كتبًا ، كلع 

 .(ٛ)يخ مشيا شيئًا 

يع بغ شعيب السدني الكػفي : م-ٗ ، كقاؿ الخػئي: (ٜ) )ع(غ أصحاب اإلماـ الرادؽإبخـا
يع بغ شعيب الػاقفي  .(ٔٔ) )ع(، مغ أصحاب اإلماـ الكاضع (ٓٔ)إبخـا

يع بغ َعَشسة السدني : عجاده في السرخييغ، يخكػ عغ أبيو، ركػ عشو ابشو دمحم بغ  -٘ إبخـا
يع، كألبيو صحبة  . (ٕٔ) إبخـا

، يكشى (ٖٔ)حداف: مغ كلج عبج هللا بغ مغّفل السدنيأحسج بغ أصـخ بغ عباد بغ عبج هللا بغ  -ٙ
أبا العباس، برخؼ ، سسع عبج األعمى بغ حساد الشخسي، كالرمت بغ مدعػد الجحجرؼ، كأحسج 
يع التخجساني، كسخيج بغ يػنذ، كعبيج هللا القػاريخؼ،  ـِ بغ حشبل، كيحيى بغ معيغ، كأبا إبخا

يع بغ سعيج الجػ   ىخؼ، ركػ عشو: أحسج بغ سمساف الشجاد، كَأبػكعثساف بغ أبي شيبة، كإبخـا
كقج قجـ أصبياف فحّجث عشو عبج هللا بغ دمحم بغ عسخاف ،  ،(ٗٔ)شالب بغ البيمػؿ، كغيخىسا
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يع بغ جسيل ، كالفزل بغ الخريب ، يخكؼ عغ الخبيع ، كأحسج بغ خالج  كإسحاؽ بغ إبخـا

يع بغ الجشيج ، كجعفخ بغ عبج الػاحج ، ك  ة بغ يحيى، كسعيج بغ أسج بغ حخممالخالؿ ، كإبخـا
، كقجـ مرخ، (ٙٔ) ، كركؼ أف مػسى بغ عبج الخحسغ القاضي يعطع شأنو كيخفع مشدلتو(٘ٔ)مػسى

 .(ٚٔ)ـ ٜٛٛىػ/ ٕ٘ٛكُكتب عشو، كخخج عشيا، فتػفى بجمذق في جسادػ األكلى سشة 

ببخارػ مغ أىل ىخاة ، أحسج بغ عبج هللا السدني: يكشى أبا دمحم ، الحؼ يقاؿ لو الذيخ الجميل  -ٚ
كتخجع لو الحىبي فقاؿ: )السغفمي( ، (ٛٔ)تػفي ببخارػ ، كىػ مغ أكالد عبج هللا بغ مغفل السدني

اإلماـ، العالع، القجكة، الحافع، ذك الفشػف، أبػ أحسج بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج هللا بغ بذخ بغ 
، ل السدني السغفمي اليخكؼ  بغ مغف، عبج هللا(ملسو هيلع هللا ىلص)مغفل بغ حداف، ابغ صاحب رسػؿ هللا 

 .(ٜٔ) السمقب بالباز األبيس، كلج بعج الدبعيغ كمائتيغ، كذكخ مغ الخكاة عشو الحاكع

ككاف أبػ دمحم أحسج بغ عبج هللا السدني إماـ أىل العمع كالػجػه كأكلياء الدمصاف بخخاساف 
مجاكرًا بسكة، فػرد الكتاب مغ مرخ بأف يحّج أبػ دمحم بالشاس،  في عرخه بال مجافعة. ككاف

كيخصب بعخفات كمشى كتمظ السذاعخ. قاؿ: فرمى بشا بعخفات، كأتع الرالة، فراح الشاس 
 .(ٕٓ)كعّجػا، فرعج السشبخ فقاؿ: أييا الشاس، أنا مؿيع كأنتع عمى سفخ، كلحلظ أتسست 

عذخ مغ رمزاف سشة ست كخسديغ كثالث  تػفي أبػ دمحم غجكة يـػ الثالثاء الدابع
كحسل  -ببخارؼ  -الديمة، فػضع عمى باب الدمصاف يعشي إلى، كحسل بعج الطيخ تابػتو (ٕٔ)مئة

الػزيخ أبػ عمي البمعسي تابػتو أحج شؿيو عمى عاتقو بعج الرالة، كقجـ ابشو لمرالة عميو، 
 .(ٕٕ)كششو الحؼ قتمو حّبو، بيخاة كدفغ بيا إلىكقجمت البغاؿ كحسمػا جثتو الصيبة 

 .(ٖٕ)أحسج بغ غّداؿ السدني: الكػفي مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ )ع( -ٛ

، ركػ عغ عسخ بغ (ٕٗ)خؼ جج عبج هللا بغ عػف بغ أرشبافأرشباف : مػلى مديشة ، بر -ٜ
خة السدني ، ، كىػ مػلى عبج هللا بغ درة بغ عائح بغ شاب(ٕ٘)الخصاب )ع( ، كركػ عشو ابشو.

 .(ٕٙ)خالفة عسخ بغ عبج العديد إلىبقي 



                                                                     

 478 (0202 حديخان) العجد الثالثػن  مجمة دراسات تاريخية

             عمي دنيا عبج .م.د    نيمة عبار الزم الكشاني م.د.
يع بغ حبيب بغ الذييج: مغ مػالي مديشة ، يكشى بأبي يعقػب  -ٓٔ إسحاؽ بغ إبخـا

قاؿ ابغ أبي حاتع: كتب عشو أبي ، سسعت أبي كأبا زرعة يقػالف ذلظ كقاؿ يعج  ،(ٕٚ)البرخؼ 
قجـ بغجاد، كحجث بيا عغ : أبيو، كأبي بكخ بغ ، (ٕٛ) في البرخييغ، سئل أبي عشو فقاؿ: صجكؽ 

عياش ، كعغ عتاب بغ بذيخ، كمعتسخ بغ سميساف، ودمحم بغ فزيل، كأبي معاكية الزخيخ، 
ركػ عشو: أحسج بغ مشرػر الخمادؼ، كالحدغ بغ دمحم بغ شعبة، كعمي بغ حدشػيو القصاف، 

ساء الحجيث ، قاؿ أحسج بغ ، كأشاد بفزمو عم(ٜٕ) كأبػ بكخ بغ أبي داكد، كيحيى بغ صاعج
 / ىػٕٚ٘)تػفي سشة  ،(ٖٓ)قصشي: ثقة مأمػف  ثقة ، كقاؿ الجارحشبل : صجكؽ ، كقاؿ الشدائي: 

 .(ٖٔ)ـ(ٓٚٛ

يع بغ سعيج الرخاؼ: الرػاؼ السجني -ٔٔ ، كقيل : السدني مػلى (ٕٖ)إسحاؽ بغ إبخـا
، ركػ عغ صفػاف (ٖٗ)ججه إلى، كقيل: مػلى مجسع بغ جارية األنرارؼ كقج يشدب (ٖٖ)مديشة

ابغ سميع كعبج هللا بغ ماىاف األزدؼ كعبج الخحسغ بغ ثابت بغ الحارث كعكخمة بغ مرعب 
يع بغ السشحر الحدامي ، كأبػ عثساف سعيج بغ يحيى بغ كثيخ  العبجرؼ كغيخىع، كركػ عشو إبخـا

 .(ٖ٘) األنرارؼ كيعقػب بغ حسيج بغ كاسب كغيخىع

ليغ الحجيث". في حيغ ذكخه » ليذ بقػؼ" كقاؿ أبػ حاتع: مشكخ الحجيث »قاؿ أبػ زرعة: 
ابغ حباف في الصبقة الخابعة مغ الثقات ، كقاؿ الباغشجؼ عشجه مشاكيخ ، كذكخ في الشبل أف 

 .(ٖٙ) الشدائي ركػ عشو كلع أقف عميو

  إسساعيل بغ رافع بغ عػيسخ:  كيقاؿ : ابغ أبي عػيسخ أبػ رافع السجني ، مػلى مديشة -ٕٔ
، حّجث عغ دمحم بغ كعب  يل: أبػ رافع القاص السجني، نديل البرخة، أخػ إسحاؽ بغ رافعكق

القخضي كسعيج السقبخؼ ودمحم بغ السشكجر ككعب كسسي مػلى أبي بكخ بغ عبج الخحسغ ودمحم ابغ 
، ركػ (ٖٚ) يحيى بغ حباف ركػ عشو إسساعيل بغ عياش كالػليج بغ مدمع كغيخىسا ككاف ضعيفاً 

يع كعبجة بغ سميساف عشو ككيع ، (ٜٖ) ، كقاؿ أحسج بغ حشبل ضعيف الحجيث(ٖٛ) كالسكي بغ إبخـا
كذكخ ابغ حباف: أنو مغ أىل مكة ككاف رجاًل صالحًا إاّل أنو يقمب األخبار حتى صار الغالب 

، كُسئل يحيى بغ مِعيغ عغ (ٓٗ)القمب أنو كاف كالستعسج ليا إلىعمى حجيثو السشاكيخ التي تدبق 
 . (ٔٗ)ل بغ رافع فقاؿ: إنو ليذ بذيءإسساعي
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يع السرخؼ : ىػ إسساعيل بغ يحيى بغ إسساعيل بغ عسخك بغ إسحاؽ  -ٖٔ أبػ إبخـا

، كقاؿ (ٖٗ) كسسع مشو سعيج بغ أبي أيػب )رض(، سسع نافع مػلى عبج هللا بغ عسخ  (ٕٗ)السدني
، ّعجه (ٗٗ)صجكؽ ابغ أبي حاتع: ركػ عغ الذافعي ، كعمي بغ معبج السرخؼ سسعت مشو كىػ 

، ككاف مغ أصحاب اإلماـ الذافعي ، كقج أثشى (٘ٗ)زؼ مغ الصبقة األكلى مغ الذافعيةالذيخا
، ُعخؼ (ٚٗ)، كبو انتذخ محىب الذافعي في اآلفاؽ(ٙٗ)عميو الذافعي فقاؿ: السدني ناصخ محىبي

صاحب  ،(ٛٗ) الداىج العالع السجتيج السشاضخ، كاف غػاصًا عمى السعاني الجؾيقة عشو بأنو
السرشفات الكثيخة في السحىب، كالسخترخ السذيػر، كالجامع الكبيخ، كالجامع الرغيخ 

، ككاف رأسًا في (ٜٗ) كالسشثػر، كالسدائل السعتبخة، كالتخغيب في العمع، ككتاب الػثائق ، كغيخ ذلظ
السحخاب كصمى ركعتيغ شكخا   إلى، ككاف إذا فخغ مغ مدألة كأكدعيا مخترخه قاـ (ٓ٘)الفقو

، كمخترخ السدني أصل الكتب السرشفة في محىب الذافعي، كعمى مثالو رتبػا ، كلكالمو إلىتع
، ككاف مغ الػرع أنو إذا فاتتو صالة الجساعة صمى تمظ الرالة خسدًا (ٔ٘) فدخكا كشخحػا
، ككاف (ملسو هيلع هللا ىلص)لخكاية عغ رسػؿ هللا، ككاف ثبتًا أميشًا دؾيقًا لحلظ تخاه يتػرع في ا(ٕ٘) كعذخيغ مخة

، (ٖ٘) يغدل السػتى تعبجًا كاحتدابًا ، كلسا ُسئل عغ ذلظ قاؿ: تعانيت ذلظ ليخؽ قمبي فرار عادة
، كدفغ بالقخافة في (٘٘) ـٚٚٛىػ/ٕٗٙ، تػفي بسرخ سشة(ٗ٘)كىػ الحؼ تػلى غدل الذافعي
 .(ٙ٘)القاىخة بقخب قبخ اإلماـ الذافعي

كسيسية أمة كىػ أرشأة بغ زفخ بغ عبج هللا بغ مالظ ابغ سػاد بغ  :أرشأة بغ سيسية -ٗٔ
خالفة عبج السمظ .قاؿ ىذاـ بغ  إلىأدرؾ الجاىمية كعاش  صسخة السدني .الذاعخ السذيػر.

أخبخنا محخز بغ جعفخ مػلى أبي ىخيخة قاؿ :دخل أرشأة بغ سيية السدني عمى عبج  الكمبي:
ثالثػف سشة فحكخ قرة فعمى ىحا يكػف مػلجه قبل البعثة السمظ بغ مخكاف كقج أتت عميو مائة ك 

أرشأة بغ سيية يكشى أبا الػليج ككاف في  كقاؿ السخزباني في معجسو : بشحػ مغ أربعيغ سشة .
 أدركو عبج السمظ بغ مخكاف شيخًا كبيخًا فأنذج عبج السمظ :  اإلسالـصجر 

 كأكل األرض ساقصة الحجيج و الميالي         ـــسخء تأكمــــالرأيت            

 عمى نفذ ابغ آدم مغ مديجغى السشية حيغ تأتي         وما تب           

 أبي الػليجـــحرىا بــــػفي نــــــتتكخ حتى         ـــــيا ســــــع أنمــــوأع           
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 .إنسا عشيت نفدي فدكت يخ السؤمشيغفقاؿ يا أم فارتاع عبج السمظ كضغ أنو أراده .

حرل لو ما حرل آلؿ إف أرشأة عسخ فكاف شبيب بغ البخصاء يعيخه، كيقػؿ إنو لع ي :كيقاؿ
  .، ثع عسي أرشأة فكاف يقػؿ ليتو عاش حتى رآني أعسىبيتو مغ العسى، فسات شبيب قبل أرشأة

زفخ  إلىكانت سيية أمة لزخار بغ األزكر ثع صارت  :ألصفيانيكقاؿ أبػ الفخج ا
فجاءت بأرشأة عمى فخاشو. فادعاه فخاش ضخار في الجاىمية فأعصاه لو زفخ ثع انتدعو قػمو مشو 

 أمو . إلىفغمبت عميو الشدبة 

كاف الحارث بغ عػؼ بغ أبي حارثة السدني ألبغ سيية أـ أرشأة ككانت كقاؿ السخزباني: 
فمسا مات زفخ كشب أرشأة زفخ فػلجت أرشأة عمى فخاش زفخ  إلىأخيحة مغ كمب قبل أف تريخ 

 الحارث فقاؿ : إلىجاء ضخار بغ األزكر 

 كبعس مغ تصمق مغ أسخى مزخ حار أشمق بشي مغ زفخ        يا            

 فخـــقخان كــــيخ   شـــــإن   أباه  ششى كعخفان القسخ         و مــأعخف           

إال عقراف عع أبي زفخ لزخار ألقو ك غ فجفعو الحارث لزخار فأردفو خمفو فبمغ أقـخ ب
 .(ٚ٘)انتريتكسا بالديف فألقاه فسا صار أرشأة يعخؼ إال أرشأة بغ سيية

أبػ أسساء السدني : أحج مغ أسمع مغ مديشة عمى يجؼ خداعي بغ عبج نيع كشيج فتح مكة  -٘ٔ
 . (ٛ٘)قاؿ ذلظ الحافع

يكشى أبػ عبج هللا السدني ، ذكخه أصحاب الخجاؿ ، لو كتاب العتق ،  أسػد بغ رزيغ : -ٙٔ
 .(ٓٙ) ، كيحكخ أنو ركػ عشو(ٜ٘) )ع(كىػ مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ

، ركػ حجيثو عبج هللا بغ أبي (ٔٙ)أسيج السدني: بفتح أكلو ككدخ الديغ ، لو صحبة  -ٚٔ
، كقج (ٖٙ)سعيج األنرارؼ ركػ حجيثو، كيحكخ ابغ األثيخ: أنو مجيػؿ ، كأف يحيى بغ (ٕٙ)سمسة

 .(ٗٙ) قػؿ ابغ الدكغ: لع أقف عمى ندبو إلىأشار ابغ حجخ العدقالني 
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فػججت عشجه رجاًل يخيج أف يدألو ، فأعخض ،يػمًا أريج أف أسألو  (ملسو هيلع هللا ىلص)قاؿ : أتيت الشبي 

كقاؿ ابغ الدكغ  ،(ٙٙ)، ثع سأؿ إلحافاً (٘ٙ)ثع قاؿ :مغ كاف عشجه أكؾية  عشو مختيغ أك ثالثًا.
 .(ٚٙ)مديشة  إلىذكخ ذلظ ابغ حجخ كندبو ،إسشاده صالح كلع أقف عمى ندبو 

، كقيل: عجاده في أىل (ٜٙ)قيل: أسسو يدار، ك (ٛٙ)األغخ بغ يدار السدني : لو صحبة -ٛٔ
، فقج ركػ عشو عبج هللا بغ عسخ كأبػ (ٔٚ)، كاألصح برخؼ ركػ عشو أىل البرخة (ٓٚ) الكػفة

، كقج قيجه ابغ حجخ  ، كقاؿ: ىػ (ٕٚ)قخة السدني بخدة ابغ أبي مػسى األشعخؼ كمعاكية بغ 
، كىػ مغ السياجخيغ ركػ لو مدمع ، كأحسج ، كأبػ داككد (ٖٚ)األغخ بغ يدار السدني كىػ األصح

: أييا يقػؿ (ملسو هيلع هللا ىلص)كالشدائي مغ شخيق أبي بخدة بغ أبي مػسى عغ األغخ السدني انو سسع الشبي 
ج عغ كفي ركاية مدمع كأحس ،هللا فإني أتػب إليو في اليـػ كالميمة مائة مخة إلىالشاس ، تػبػا 

ذكخ أبػ نعيع حجيث معاكية بغ قخة عغ األغخ السدني في  ،(ٗٚ)األغخ السدني ككانت لو صحبة
قاؿ :إنسا  ،فقاؿ: يا رسػؿ هللا إني أصبحت كلع أكتخ (ملسو هيلع هللا ىلص)الػتخ كلفطو: أف رجاُل أتى الشبي 

كفي لفع حجيث أبي بخدة: انو ليغاف عمى قمبي كإني ألستغفخ هللا في اليـػ مائة ،الػتخ بالميل 
اؿ  آخخكف مدني كالرحيح كق ،(٘ٚ)فقاؿ بعزيع جيشيمخة، كقج حرل إشكاؿ في ندب األغخ 

لسا أكرده ابغ حجخ قائاًل: ككحا جـد ابغ عبج البخ بأف األغخ السدني ، كالجيشي  ،أنو مدني
: كاف مدعخ يقػؿ في شا دمحم بغ الحدغ عغ البخارؼ قاؿكقاؿ أبػ عمي أبغ الدكغ حجث .كاحج

اف بغ يدار ركػ ابغ عبج البخ: يقاؿ إف سميس ركايتو :عغ األغخ الجيشي .كالسدني أصح . كقاؿ
التفخقة بيغ السدني كالجيشي كليذ بذيء ، ألف  إلى، كماؿ ابغ األثيخ (ٙٚ)عغ األغخ كال يرح

كقج أكضح البخارؼ العمة ؼيو كأف مدعخًا تفخد بقػلو الجيشي فأزاؿ  ،مخخج الحجيث كاحج 
 كىحا يؤكج انو مدني مغ دكف شظ . .(ٚٚ)اإلشكاؿ

، (ٛٚ) أفمح بغ سعيج الؿبائي األنرارؼ: مجني يكشى أبا دمحم ، يحكخ بأنو مغ مػالي مديشة -ٜٔ
، ودمحم بغ كعب (ٓٛ) سمسة ، سسع عبج هللا بغ رافع  مػلى أـ (ٜٚ)ؾباء إلىأما الؿبائي ندبة 

القخضي كبخيجة بغ سؽياف سسع مشو عبج هللا بغ السبارؾ كعيدى بغ يػنذ كأبػ عامخ العقجؼ 
، كقاؿ أبػ حاتع : صالح (ٖٛ)، كثقو ابغ معيغ(ٕٛ) ، ككاف ثقة قميل الحجيث(ٔٛ)كزيج بغ حباب

، كقاؿ عشو ابغ حباف : كاف يخكؼ عغ الثقات السػضػعات كال يحل االحتجاج بو ، (ٗٛ)الحجيث 
ـ ٕٚٚىػ /ٙ٘ٔ، تػفي بالسجيشة سشة (ٙٛ) ، احتج بو مدمع كىػ صجكؽ (٘ٛ)كال الخكاية عشو بحاؿ

 .(ٚٛ)خالفة أبي جعفخ السشرػرفي 
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ابشة أبي القيغ السدنية: ذكخىا الػاقجؼ في غدكة خيبخ قاؿ : كحجثشي ابغ أبي سبخة عغ  -ٕٓ

أبي حخممة عغ أختو أـ عبج هللا عغ ابشة أبي القيغ السدني قالت: كشت ألف صؽية بشت حيي 
عغ قػميا كما كانت تدسع مشيع قالت: خخجشا مغ السجيشة  ( ككانت تحجثشيملسو هيلع هللا ىلص)مغ أزكاج الشبي 

فأقسشا بخيبخ، فتدكجشي كشانة بغ أبي الحقيق فأعخس بي قبل قجـك ( ملسو هيلع هللا ىلص)حيث أجالنا رسػؿ هللا 
( بأياـ كذبح جدرًا كدعا بالييػد، كحػلشي في حرشو بداللع، فخأيت في الشـػ كأف ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا 

في حجخؼ ، فحكخت ذلظ لكشانة زكجي فمصع عيشي قسخًا أقبل مغ يثخب يديخ حتى كقع 
 حيغ دخمت  عميو فدألشي فأخبختو. (ملسو هيلع هللا ىلصفاخزخت فشطخ إلييا رسػؿ هللا )

( يفخخف ملسو هيلع هللا ىلصأف قالت: ككشت ألقى مغ أزكاج الشبي ) إلىكذكخ الػاقجؼ القرة بكامميا 
ككشت أرػ رسػؿ هللا ص يمصف بي كيكخمشي فجخل عمي يػمًا كأنا  ،عمي يقمغ: يا بشت الييػدؼ 

قالت : فخأيت رسػؿ  ،أبكي فقاؿ مالظ؟ فقمشت: أزكاجظ يفخخف عمي كيقمغ يا بشت الييػدؼ
  .(ٛٛ)قج غزب ثع قاؿ: إذا قالػا لظ أك فاخخكؾ فقػلي: أبي ىاركف كعسي مػسى (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا

السديب كالقاسع كسالع، ركػ عشو يديج بغ أبي  أياس بغ جارية الُسدنّي : ركػ عغ ابغ -ٕٔ
 .(ٜٛ) حبيب كعيدى بغ جارية

، لو صحبة ،  تفخد بالخكاية (ٜٓ) إياس بغ عبج السدني : كقيل أبػ الفخات يعج في الكػفييغ -ٕٕ
نيى عغ بيع الساء " قاؿ عمي بغ »(ملسو هيلع هللا ىلص)أف الشبي ، عشو أبػ السشياؿ عبج الخحسغ بغ مصعع

نعع سألت عبج  قاؿ : إياس بغ عبج السدني ركػ عشو أبػ السشياؿ يعخؼ ؟السجيشي قمت لدؿياف 
هللا بغ الػليج بغ عبج هللا ابغ معقل بغ مقخف السدني عشو فقاؿ : ىػ ججؼ أبػ أمي .كقاؿ أبػ 

 .(ٜٔ)عسخ ىػ حجازؼ ركػ عشو أبػ السشياؿ عبج الخحسغ بغ مصعع 

إياس بغ معاكية السدني: ذكخه الصبخاني في الرحبة كاستجركو أبػ مػسى كأخخج مغ  -ٖٕ
البج مغ ؾياـ الميل : »  (ملسو هيلع هللا ىلص)حيث قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  (ملسو هيلع هللا ىلص)شخيق الصبخاني انو ركػ عغ الشبي 
كىػ  ،(ٖٜ)ككاف قائفاً ،(ٕٜ)ف بج عذاء اآلخخة فيػ مغ الميل "كلػ حمب ناقة كلػ حمب شاة كما كا

 .(ٜٗ)كعذخيغ كمائة لبرخة السػصػؼ بالحكاء تػفي سشة أحجػقاض ا
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إياس بغ ىالؿ بغ رئاب بغ عبج هللا السدني أبػ قخة :  لو كلػلجه صحبة ، ركػ الشدائي  -ٕٗ

كابغ ماجو كابغ أبي خثيسة كابغ الدكغ كالباركدؼ كغيخىع مغ شخيق يػسف بغ السبارؾ عغ 
بعث أباله (ملسو هيلع هللا ىلص)عغ معاكية بغ قخة عغ أبيو أف الشبي  عبج هللا بغ إدريذ عغ خالج بغ أبي كخيسة

 .(ٜ٘)رجل عخس بامخأة أبيو فزخب عشقو كخسذ مالو إلىجج معاكية 

 –حخف الباء  -

بجيخ بغ زىيخ بغ أبي سمسى السدني الذاعخ: أخػ كعب بغ زىيخ الذاعخ السذيػر أيزًا  -ٕ٘
، كبجيخ ىحا شيج (ٜٙ)اإلسالـيحثو فييا عمى الجخػؿ في أسمع قبل أخيو كعبًا كبعث لو بقريجة 

 ثع حشيغ كالصائف كأكرد لو أبغ إسحاؽ يـػ فتح مكة قػلو : (ملسو هيلع هللا ىلص)الفتح مع الشبي 

 اف ـــفـــشي خــــجوة وبـــــة غـــشـــمديج           ــــل فــــبمق كـــل الحـــى أىنف            

 اف ــــفــــــالخ ســـبيــــخ بالــــيــــالخ      الشبي      بسكة يػم فتحضخبشاىع             

 ان واف ــســشي عثــــغ  بـــف مــــوأل     بع مغ سميع      ـــشاىع  بدـــصبح            

 اف   ـــــمصــة الــذــــًا   بالسخيــــقـــورش      شًا     ـًا وشعــــافيع ضخبـــا أكتـــنص            

 كسا انراع  الفػاق مغ الخصافي  تخى بيغ الرفػف ليا حفيفًا                       

 اف ـــقـــــة   الثــــػمـــــقـــاح  مــــبأرمػل فييع            ــاد تجـــشا والجيـــفخح            

 الف ـــــى الخــــــــغ   عمـــشا            آبػا  نادميـتييـــا اشـــيغ بسـفأبشا غانس            

 افي ـــغ الترــــى حدــــشا عمـــقــــمػاثا            ــو مشــمـػل   الـــشا رســوأعص            

 . (97)خفـــرـــــشا بانــــخوع مــــجاة الــــــــػا            غـســــالتشا فيـعػا  مقـوقج سس            

، أخػ عمقسة بغ (ٜٛ) هللا بغ عسخك بغ ىالؿ أبػ عبج هللا السدني: البرخؼ بكخ بغ عبج  -ٕٙ
، ركػ عغ قتادة كسميساف التيسي كحسيج )رض(عبج هللا سسع عبج هللا بغ عسخ كأنذ بغ مالظ 
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، ككاف بكخ بغ عبج هللا مغ الستعبجيغ كأىل الفزل في (ٜٜ)الصػيل كحبيب بغ شييج كغيخىع

جيج في األكقات، كاالزدراء عمى نفدو في الحاالت أدرؾ ثالثيغ مغ الجيغ مسغ لـد التػاضع الذ
تػفي بالبرخة سشة  ،(ٓٓٔ)فخساف مديشة مشيع عبج هللا بغ مغفل كمعقل بغ يدار

 .(ٔٓٔ)ـٕٙٚىػ/ٛٓٔ

، يعخؼ كيشكخ ، ساكغ الخؼ ، (ٖٓٔ) : يكشى أبػ دمحم(ٕٓٔ)بكخ بغ عبج هللا بغ حبيب السدني -ٕٚ
 .(٘ٓٔ) ركػ عشو حسدة ،(ٗٓٔ) كلو كتاب نػادر

، ركػ عغ عبج هللا بغ ىالؿ بغ مغفل (ٚٓٔ): برخؼ (ٙٓٔ)بكخ بغ عبج الخحسغ السدني -ٕٛ
ال  . قاؿ أبػ زرعة:(ٛٓٔ)السدني ركػ عشو كثيخ بغ عبج هللا بغ عسخك بغ عػؼ السدني

 .(ٓٔٔ) كذكخه ابغ حباف في الثقات مغ التابعيغ  ،(ٜٓٔ)أعخفو

: كىػ بالؿ بغ الحارث بغ عاصع بغ سعيج بغ قخة بغ مازف (ٔٔٔ)السدنيبالؿ بغ الحارث  -ٜٕ
( لو ملسو هيلع هللا ىلصكقج أقصع رسػؿ هللا ) ،(ٕٔٔ) لو صحبة ، يكشى أبػ عبج الخحسغ عجاده في أىل السجيشة

، ككاف في جير خالج بغ (ٗٔٔ)السجيشة إلى، عشج ىجختو  -ة مشو أؼ ـب –، أجسع (ٖٔٔ)العقيق
العخاؽ ، إاّل أنو بقي في الحيخة مع السثشى بغ حارثة الذيباني مع مغ بقي الػليج عشج مديخه لفتح 

، كعشجما تػلى عسخ بغ (ٙٔٔ)، ركػ عشو ابشو الحارث كعمقسة بغ كقاص(٘ٔٔ)مغ الرحابة
(لع يعصظ ملسو هيلع هللا ىلصإف رسػؿ هللا )» فقاؿ لو :  ارتأػ أف يقدع العقيق بيغ السدمسيغ،الخصاب الخالفة 

 .(ٛٔٔ)ـٜٚٙ /ػىػٓٙ، تػفي سشة (ٚٔٔ)« لتحتجد كأقصعو الشاس

  –حخف الجيع  -

، كقج ذكخه ابغ (ٕٓٔ) )ع(: كػفي مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ (ٜٔٔ)جعفخ بغ قخط السدني -ٖٓ
 .(ٕٔٔ) حجخ العدقالني دكف أف يعمق عميو

ركػ عغ سالع بغ عبج هللا ، كركػ عشو خمف بغ  (ٕٕٔ)جسيل بغ بذخ السدني : كػفي -ٖٔ
 .        (ٖٕٔ)خميفة األشجعي
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بزع الجيع أخت معقل بغ يدار  ككاف معقل قج عزل أختو أف  -جسيمة بشت يدار :-ٕٖ

: (ٕ٘ٔ)، كقج نكحت زكجًا  غيخه ثع شمقيا ، فشدلت ؼيو اآلية الكخيسة(ٕٗٔ)زكجيا األكؿ إلىتخجع 
َيشِكْحَغ َأْزَكاَجُيغَّ ِإَذا َتَخاَضْػْا َبْيَشُيع ِباْلَسْعُخكِؼ  ﴿َكِإَذا َشمَّْقُتُع الشَِّداء َفَبَمْغَغ َأَجَمُيغَّ َفاَل َتْعُزُمػُىغَّ َأف

ُع َكَأنُتْع اَل َذِلَظ ُيػَعُع ِبِو َمغ َكاَف ِمشُكْع ُيْؤِمُغ ِباّلّلِ َكاْلَيْػـِ اآلِخِخ َذِلُكْع َأْزَكى َلُكْع َكَأْشَيُخ َوّللّاُ َيْعمَ 
أذا شمقتع الشداء تصميقو كاحجه أك تصميقتيغ ، » بغ عباس : ا، كفي تفديخ (ٕٙٔ) َتْعَمُسػَف ﴾

أزكاجيغ األكؿ بسيخ كنكاح ججيج فال تسشعػنيغ أف  إلىكأنقزت مجة عجتيغ كأردف أف يخجعغ 
 .  (ٕٚٔ)يتدكجغ أزكاجيغ األكؿ "

حجثشي معقل بغ يدار أنيا » كقاؿ الحاكع الشيدابػرؼ بدشجه عغ الحدغ البرخؼ ، قاؿ : 
، قاؿ :كشت زكجة أختًا لي مغ رجل فصمقيا حتى أذا أنقزت عجتيا جاء يخصبيا ،  ندلت ؼيو

فقمت لو: زكجتظ كأفخشتظ كأكخمتظ فصمقتيا ثع جئت تخصبيا ؟ ال وهللا ال تعػد إلييا ، قاؿ : 
ككاف رجاًل ال بأس بو ، ككانت السخأة تخيج أف تخجع إليو ، فأندؿ هللا عد كجل ىحه اآلية فقمت : 

 . (ٕٛٔ)فعل يا رسػؿ هللا ، فدكجيا أياه "اآلف أ

 –حخف الحاء  -

( حجيث ملسو هيلع هللا ىلص، في عجاد أىل السجيشة ركػ عغ الشبي)(ٜٕٔ) أبػ حاتع السدني : لو صحبة -ٖٖ
إذا جاءكع مغ تخضػف ديشو "كقاؿ: ال »كأخخج التخمحؼ حجيثو في تدكيج األكفاء:   ،(ٖٓٔ)الشكاح

، قاؿ أبػ زرعة : ال أعمع (ٖٔٔ)كزعع ابغ قانع أف اسسو عقيل بغ مقخف السدني أعخؼ لو غيخه ،
، كبيغ ابغ حجخ : أف التخمحؼ كابغ حباف (ٕٖٔ) ألبي حاتع حجيثًا غيخ ىحا، كال أعخؼ لو صحبة

، ركػ عشو (ٖٖٔ) كابغ الدكغ ذكخكا لو صحبة، كعشج أبي داكد تابعي كذكخ حجيثو في السخاسيل
 . (ٖ٘ٔ) ، كذكخه ابغ حباف في الثقات كلع يعمق عميو(ٖٗٔ) ا عبيجسعيج ودمحم ابش

ركػ عشو : ركػ عغ أبيو ، كلو صحبة ، (ٖٙٔ)بغ بالؿ بغ الحارث السدني السجنيالحارث  -ٖٗ
، كقاؿ (ٖٛٔ) ، قاؿ أحسج بغ حشبل: ليذ إسشاد حجيثو بالسعخكؼ(ٖٚٔ)ربيعة بغ أبى عبج الخحسغ

، كفي (ٜٖٔ)كقاؿ ابغ عجؼ: ال أعخؼ لو حجيثًا مدشجاً  يحيى بغ معيغ كالشدائي: ضعيف،
كالشدائي حجيثًا كاحجًا ، كركػ لو أبػ جعفخ  ركػ لو أبػ داكد، كابغ ماجو، التيحيب:
 . (ٓٗٔ)الصحاكؼ 
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حبيب السعمع : مغ مػالي مديشة ، كىػ  حبيب بغ أبي قخيبة كاسع أبي قخيبة زائجة مػلى  -ٖ٘

، يكشى أبػ (ٕٗٔ)، كعشج الحىبي: اسع أبي قخيبة ديشار(ٔٗٔ) بؿيةمعقل بغ يدار، كيقاؿ ابغ أبي 
، ركػ عغ الحدغ البرخؼ كعصاء كابغ سيخيغ كغيخىع ، ركػ عشو (ٖٗٔ)دمحم السعمع البرخؼ 

  ،، ككاف يحيى بغ معيغ ال يحجث عشو(ٗٗٔ) حساد بغ سمسة كحساد بغ زيج كيديج بغ زريع كغيخىع
كقاؿ أحسج بغ حشبل: حبيب السعمع ثقة ما أصح  ،(٘ٗٔ) ككاف عبج الخحسغ يحجث عشو

، (ٛٗٔ)، كقاؿ الحىبي: مغ ثقات البرخييغ صجكؽ (ٚٗٔ) ، كقاؿ أبػ زرعة: برخػ ثقة(ٙٗٔ)حجيثو
 .(ٜٗٔ) ـٚٗٚىػ/ٖٓٔتػفي سشة 

أـ حبيب بشت ذؤيب بغ ؾيذ السديشة: كقج ركت عغ أبغ أخي صؽية ،عغ صؽية بشت  -ٖٙ
حيي، ككانت تحت رجل مغ مديشة أسمع ،ثع كانت تحت أبغ أخ لرؽية بشت حيي زكج الشبي 

 . (ٓ٘ٔ) (ملسو هيلع هللا ىلص)

حداف بغ بالؿ السدني: ركػ عغ عسار بغ ياسخ )رض( ركػ عشو أبػ قالبة الجخمي  - ٖٚ
، كركػ لو ابغ ماجة كالتخمحؼ (ٕ٘ٔ) ، كثقو ابغ السجيشي(ٔ٘ٔ)كيحيى بغ أبي كثيخكقتادة كأبػ بذخ 

، كىػ أكؿ مغ أضيخ اإلرجاء في (ٗ٘ٔ) ، كذكخ ابغ حباف أنو مغ الثقات(ٖ٘ٔ) كالشدائي
 .(ٙ٘ٔ) ـٛٔٚىػػػ/ٓٓٔ، تػفي في حجكد (٘٘ٔ)البرخة

الدختياني ، كركػ عشو ، ركػ عغ أيػب (ٚ٘ٔ)حداف بغ عبج هللا السدني: البرخؼ  -ٖٛ
، كأكرد الحىبي: أف األزدؼ قاؿ: أنو مشكخ (ٜ٘ٔ)، لو حجيث في البيع(ٛ٘ٔ)إسساعيل بغ عياش

 .(ٓٙٔ) الحجيث. قمت: الشكارة مغ جية الخاكؼ عشو

( قاؿ الحافع أسشج قرتيا أبػ عسخ مغ ملسو هيلع هللا ىلص)سسيا جثامة فغيخه الشبي أحدانة السدنية : كاف  -ٜٖ
( فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصالشبي ) إلىابغ أبي مميكة عغ عائذة قالت جاءت عجػز شخيق صالح بغ رستع عغ 

ليا : مغ أنت قالت : أنا جثامة السدنية قاؿ: كيف حالكع كيف أنتع بعجنا، قالت: بخيخ بأبي 
رسػؿ هللا تقبل عمى ىحه العجػز ىحا اإلؾباؿ فقاؿ:  أنت كأمي يا رسػؿ هللا فمسا خخجت قمت يا

إنيا كانت تأتيشا أياـ خجيجة كإف حدغ العيج مغ اإليساف. قمت أكردىا الحافع السجيشة بجؿ 
السدنية كقج جاءت في عجة ركايات السدنية أخخج ركايات السدنية البييقي كابغ الشجار كغيخىسا 
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ثامة السدنية قاؿ بل أنت حدانة السدنية الخ ... ذكخ في كقالػا: قاؿ ليا مغ أنت ؟ قالت : أنا ج

 . (ٔٙٔ) الكشد كأثبتيا ابغ األثيخ السدنية كساؽ قرتيا

 .(ٕٙٔ) مغ الصبقة الخابعة ككاف ثقة حديغ الذييج: مغ مػالي مديشة، -ٓٗ

: ركػ عغ أبيو عائح بغ عسخك ، كركػ (ٖٙٔ)حذخج بغ عائح بغ عسخك بغ ىالؿ السدني -ٔٗ
 ، كُسئل ابغ السجيشي عشو (٘ٙٔ) ، كيحكخ أف ألبيو صحبة(ٗٙٔ) شو عبج هللا بغ حذخجعشو اب

 .(ٚٙٔ)، كقاؿ أبػ حاتع : سألت أبي عشو فقاؿ: ال يعخؼ(ٙٙٔ) فقاؿ: ىحا مجيػؿ ال أعخفو  

أبػ حكيع السدني : كىػ غيخ أبػ حكيع السدسى عقيل بغ مقخف فحلظ أحج األخػة كىحا  -ٕٗ
كأخخج الصبخاني كابغ  الحافع: قاؿ الباركدؼ لو صحبة كحجيثو عشج الحسرييغ .غيخه. قاؿ 

قاؿ:  (ملسو هيلع هللا ىلص)الدكغ مغ شخيق ضسزع بغ زرعة عغ شخيح بغ عبيج قاؿ زعع أبػ حكيع أف الشبي 
لػ لع يشدؿ عمى أمتي إال سػرة الكيف لكفاىع كلو ذكخ في أثخ مػقػؼ أخخجو عبج الخزاؽ مغ 

اؿ جاءني رجل يدألشي فقمت عميظ بعبج هللا بغ مدعػد أك بأبي شخيق عبج هللا بغ مخداس ق
حكيع السدني فحكخ قرة في صياـ الجشب كأخخجو الصبخاني أيزًا كىػ يجؿ عمى أنو كاف 

 .(ٛٙٔ)مذيػرًا بالفتيا

 . (ٜٙٔ)ـٕٛٙىػ/ ٙحكيسة السدنية : التي أرشجت زيج بغ حارثة في غدكة بشي سميع سشة  -ٖٗ

، سسع معقل بغ يدار البرخؼ ، ركػ عشو أبػ (ٓٚٔ)مػلى معقل بغ يدار السدني حسخاف -٘ٗ
 .(ٕٚٔ) ، كيقاؿ أسسو حسجاف مػلى معقل ، برخؼ (ٔٚٔ) يعقػب إسحاؽ بغ عثساف في الشبيح

أبػ حسيزة السدني: أكرده الحافع كابغ األثيخ في الرحابة ،كقاؿ الحافع: قاؿ ابغ حباف:  -ٙٗ
صبخاني كابغ الدكغ مغ شخيق نرخ بغ عمقسة عغ أخيو محفػظ عغ لو صحبة .قاؿ كأخخج ال

حزخنا شعامًا مع رسػؿ  ابغ عائح عغ غزيف بغ الحارث حجثشي ايػ حسيزة السدني قاؿ:
،  كىػ يذتغل بحجيث رجل أك امخأة كجعمشا نأكل كنحغ نقرخ في األكل أك كسا قاؿ (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا

 فأكل معشا ثع قاؿ :كمػا كسا يأكل السؤمشػف قمشا :كيف يأكل السؤمشػف؟ (ملسو هيلع هللا ىلص)فأقبل إليشا الشبي 
ال شخب كقاـ قاؿ إفأخح لقسة عطيسة فقاؿ ىكحا لقسات خسدًا أك ستًا إف كاف مع ذلظ شيء ك 
ألثيخ: أخخجو أبػ الحافع: قاؿ ابغ الدكغ لع أجج لو مغ ركاية غيخ ىحه ، كقاؿ ابغ ا

    .(ٖٚٔ)مػسى

 . (ٗٚٔ) حسشة بشت أكس السدنية: لع نقف ليا عمى ركاية كقج ذكخىا الحافع -ٚٗ



                                                                     

 488 (0202 حديخان) العجد الثالثػن  مجمة دراسات تاريخية

             عمي دنيا عبج .م.د    نيمة عبار الزم الكشاني م.د.
 -حخف الخاء -

أبػ دمحم السدني مػالىع  خالج بغ عبج هللا بغ عبج الخحسغ بغ يديج الصحاف :أبػ الييثع كيقاؿ -ٛٗ
ي ، ركػ عغ إسساعيل بغ أبي خالج كبياف بغ بذخ كحسيج الصػيل كسميساف التيس(٘ٚٔ)الػاسصي

كجساعة ، كركػ كعشو زيج بغ الحباب كعبج الخحسغ بغ ميجؼ كككيع كيحيى القصاف كعسخك بغ 
، كقاؿ عبج هللا بغ (ٙٚٔ)عػف كمدجد كسعيج بغ مشرػر كابشو دمحم بغ خالج كسعجكيو كآخخكف 

، كقاؿ ابغ (ٚٚٔ)أحسج عغ أبيو كاف خالج الصحاف ثقة صالحًا في ديشو كىػ أحب إليشا مغ ىذيع
كقاؿ أبػ حاتع ثقة صحيح  ، كقاؿ التخمحؼ ثقة حافع ،(ٛٚٔ)أبػ زرعة كالشدائي ثقة سعج ك 
، كقاؿ أبػ داكد قاؿ إسحاؽ األزرؽ : ما رأيت أفزل مغ خالج الصحاف قيل قج رأيت (ٜٚٔ)الحجيث

ىػ/ ٕٛٔ، تػفي سشة (ٓٛٔ)سؽياف قاؿ : كاف سؽياف رجل نفدو، ككاف خالج رجل عامة .
 . (ٔٛٔ)ـٜٛٚ

، كأبي يػسف (ٖٛٔ)غ أبي مػسى األشعخؼ كمعاذ الجيشيركػ ع :(ٕٛٔ)خالج بغ يديج السدني -ٜٗ
، كذكخ عشج (٘ٛٔ)، كركػ عشو حبيب أبػ يحيى(ٗٛٔ) مػلى معاكية ، كفزالة بغ عبيج لو صحبة

خالج بغ زيج السدني، أصيبت عيشو بالدػس كشيج فتحيا مع أبي مػسى  البالذرؼ:
 .(ٙٛٔ)األشعخؼ 

، ركػ عغ عبج هللا بغ مغفل (ٚٛٔ)غ عبج هللا بغ مغفل السدني: برخؼ بغ زياد ب خداعي  -ٓ٘
 .(ٜٛٔ)، قاؿ يحيى بغ معيغ: مذيػر(ٛٛٔ) ركػ عشو عػؼ األعخابي كليث بغ جيع السؤذف

خداعي بغ عبج نيع:  كىػ خداعي بغ عبج نيع بغ عؽيف بغ سحيع بغ ربيعة بغ عجاء،  -ٔ٘
كيقاؿ عجؼ، ابغ ثعمبة بغ ذؤيب بغ سعج بغ عجؼ بغ عثساف بغ عسخك السدني ، كىػ عع عبج 

كعشجما  ذلظ الرشع ، إلىهللا بغ مغّفل السدني ، كاف يحجب صشسًا لسديشة اسسو: نيع ، فشدب 
فأسمع ، ككاف مغ  (ملسو هيلع هللا ىلص)ػة أنذخح صجره فآمغ ، ككدخ الرشع ، كلحق بالشبيسسع بخبخ الجع

 .(ٜٓٔ)في شيخ رجب سشة خسدة مغ اليجخة بعج كتابو ليع  (ملسو هيلع هللا ىلص)العذخة الحيغ كفجكا عمى الشبي 

 .(ٜٔٔ) ـٜٕٙىػ/ٛلخداعي ىحا لػاء مديشة يـػ فتح مكة سشة  (ملسو هيلع هللا ىلص)كأعصى رسػؿ هللا
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الذاعخ السعخكؼ ، قاؿ أبػ العباس : كقالت خشداء خشداء بشت زىيخ: بغ أبي سمسى   -ٕ٘

ألف أخت زىيخ أسسيا سمسى بشت أبي  ،، كقيل : بل ىي بشت زىيخ(ٕٜٔ)أخت زىيخ تخثي أخاىا
سمسى كىي شاعخة مجيجة، كإنسا ىحه األبيات لخشداء بشت زىيخ كسا عمسشا كىي تقػؿ في مخثية 

 أخييا سالع : 

 ال يغشي تػقي السخء شيئًا          وال عقج التسيع  وال الغزار               

 يداق  بو   وقج  حق  الجػار   إذا  القى  مشيتو فأمدى                       

 .(293)كسا   مغ   قبل لع يخمج قجار    والقاه   مغ  األيام   يػم                    

كأبيات الخشداء ىحه ليا أكردىا أبػ العباس فقاؿ: كاف لدىيخ ابغ يقاؿ لو: سالع جسيل الػجو    
 :حدغ الذعخ، فأىجػ إليو رجل بخديغ فمبديسا كركب فخسًا لو خيارًا كىػ بساءة يقاؿ ليا: الشتاءة

 .خسًا أحدغماء لغشي ، كمخ بامخأة مغ العخب فقالت: ما رأيت كاليـػ قط رجاًل كال بخديغ كال ف
 ي.ف كانذق البخداف كانجقت عشق الفخس فسا مزى قمياًل حتى عثخ بو الفخس ، فانجقت عشقو،

 زىيخ يخثي ابشو سالسًا : 

 طائع ـــػر العـوأخصأه فييا األم رأت رجاًل القى مغ العير غبصة                   

 شائع ـالمة أعػام   لو وغــــــــسػبعت       ـػن وتــــيا بشـــب لو فيــوش              

 ظ دائعــــػ أن ذلـــغصبة  لــــــبسػلو       ــطخ حـــػرًا يشـــبح  محبـــفأص              

 العــت حــــسا أنـــقمت تعمع إنــــوعشجي مغ األيام ما ليذ عشجه       ف              

 .(294)كسا راعشي  يػم الشتاءة  سالع  اجع      ـــتخاعي بف نأػمًا ــــــمظ يــــلع              

كالخشداء شاعخة كبيخة كلكغ لع يرل إليشا مغ شعخىا سػػ  ،كقالت بشت زىيخ األبيات الدابقة 
 دكف مع شعخ أبييا حدب ما نعمع . ما
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 –حخف الجال  -

، ككاف مع (ٜٚٔ) ندؿ الكػفة، كلو صحبة ،(ٜٙٔ): كقيل الخثعسي(ٜ٘ٔ)دكيغ بغ سعيج السدني -ٕ٘
، (ٜٛٔ)في أربعسائة نفذ يدتصعسػنو فأشعسيع كزكدىع (ملسو هيلع هللا ىلص) كفج مديشة الحيغ قجمػا عمى الشبي

 .(ٜٜٔ) ركػ عشو ؾيذ بغ أبي خاـز

 –حخف الخاء  -

، ركػ عشو عسخك بغ سميع السدني كىالؿ (ٕٓٓ) رافع بغ عسخك السدني: برخؼ لو صحبة -ٖ٘
البخ: رافع بغ عسخك بغ ىالؿ السدني لو كألخيو عائح بغ ، كقاؿ ابغ عبج (ٕٔٓ)بغ عامخ السدني

، كقج ندبو ابغ خياط كقاؿ: رافع بغ عسخك بغ (ٕٕٓ) عسخك السدني صحبة سكشا جسيعًا البرخة
ىالؿ بغ عبيج بغ زيج بغ ركاحة بغ زيشبة بغ عجؼ بغ عامخ بغ عبج هللا بغ ثعمبة بغ ثػر بغ 

با ىبيخة لو دار بالبرخة ، كقج مات في إمارة ابغ الشع بغ عثساف بغ عسخك، يكشى أ ىحمة بغ
 .(ٖٕٓ) زياد

ربيعة بغ رباح بغ قخط السدني: مغ بشي عثساف بغ عسخك بغ أد،  الذاعخ ، يكشى أبػ  -ٗ٘
 سمسى بزع الديغ كلع يكغ في العخب غيخه، ككحا قيل .

كاف ربيعة بغ رباح أبػ سمسى مجاكرًا لبشي عبج هللا بغ غصفاف ، كأخػالو مغ غصفاف 
أسعج بغ الغجيخ، كبذامة بغ الغجيخ، كاتفق ذات يـػ أف بشي عبج هللا كىع بشػ مخة ، أرادكا أف 

فخخج أسعج بغ الغجيخ كابشو كعب كذىب معيع أبػ سمسى .فأصابػا  ،يغيخكا عمى قـػ مغ شي 
أرضيع فقاؿ ربيعة بغ رباح لخالو أسعج ، كألبغ  إلىفخجعػا حتى انتيػا  ،ة كأمػااًل نعسًا كثيخ 

خالو كعب بغ أسعج: أفخدا  لي سيسي فأبيا عميو كمشعاه حقو، فكف عشيسا حتى إذا كاف مغ 
بعيخ مغ اإلبل فمتقعجف عميو، أك ألضخبغ  إلىالميل أتى أمو فقاؿ: كالحؼ يحمف بو. لتقػمغ 

بعيخ مشيا فاعتشقت سشامو فقاؿ أبػ سمسى كىػ يختجد  إلىبديفي تحت قخشظ ، فقامت أمو 
 مدتاقًا معو بل اإلبل: 

 إذا دنػت دنػن مشي     ويل ألجسال العجػز مشي                  

 كأنشي سسعسع مغ جشي                             



                                                                      

 (0202 حديخان ) الثالثػن العجد  مجمة دراسات تاريخية
492 

 معجع أعالم قبيمة مديشة  
 مديشة كىػ يقػؿ : إلىبيا كباإلبل حتى انتيى فخخج 

 مغ عشج أسعج وأبشو كعب بو           ـــجشـــل مـــجون إبــــلتغ           

  أكل الحبارى بخعع الخشب صخيح قػميسا           األكميغ            

أسعج بغ  فمبث أبػ سمسى في قػمو مديشة حيشًا كأراد أف يغيخ بيع عمى بشي ذبياف كىع قـػ
 الغجيخ ،فأبت عميو مديشة ذلظ ،فمسا رأػ ىحا مشيع غزب عمييع كذلظ حيغ قاؿ :

 وأبت عذيخة ربيا أن تديال  مغ يذتخي فخسًا لخيخ غدوىا                 

ف عذيخة صاحب الفخس أبت أف تشدؿ الديل لتغيخ عمى األخخيغ فسغ يذتخؼ ىحه أكذكخ 
 الفخس التي أعجت ليحا الغخض .

أقبل أبػ سمسى مغ قػمو حتى حل في أخػالو مغ بشي مخة، فمع يدؿ في بشي عبج هللا  ثع
الذعخ كالحكسة جػدة الخأؼ  إلىبغ غصفاف عشج خالو بذامة بغ الغجيخ، ككاف شاعخًا ، جسع 

ػػكانت غصفاف إذا أرادكا الغدك أتػه فاستذاركه كصجركا عغ رأيو. فإذا رجعػا مغ الحخب قدسػا 
  .(ٕٗٓ)قدسػف ألفزميع ككاف رجاًل مقعجًا كال كلج لو فمحا كثخ مالو لو مثل ما ي

بغ رباح كسا قجمشا فدكجو أختو ابشة الغجيخ، كالغجيخ بذامة بغ الغجيخ خااًل لخبيعة ك  ككاف
 . (ٕ٘ٓ)أكساً مخة بغ عػؼ ، فػلجت لو زىيخًا  ك ىحا مغ بشي سيع بغ 

، ذكخ في  (ملسو هيلع هللا ىلص)، قيل: مغ أصحاب الشبي (ٕٙٓ)رشيج  بغ مالظ السدني :  يكشى أبا عسيخة  -٘٘
، كلو بسرخ حجيث ركاه ابغ لييعة ، عغ بكخ بغ سػادة ، عغ شيباف الغّداني، (ٕٚٓ)أىل مرخ

، كذكخ ابغ عبج البخ: (ٕٛٓ) (ملسو هيلع هللا ىلص)عغ رجل مغ مديشة، يقاؿ لو: أبػ عسيخة، مغ أصحاب الشبي 
، ركت عشو حفرة بشت (ٜٕٓ) رشيج بغ مالظ أبػ عسيخة التسيسي، كقاؿ: يعج في الكػفييغ

 .(ٕٓٔ)شمق
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 –حخف الداي  -

زىيخ بغ أبي سمسى : كىػ الذاعخ الحكيع زىيخ بغ ربيعة بغ رباح بغ أبي سمسى السدني:  -ٙ٘
تدكج زىيخ ىحا مغ امخأة مغ بشي سحيع ، ككاف يحكخ في شعخه دائسًا فعاؿ بشي مخة كغصفاف 

، ككاف يعخؼ بالػرع، ال يحب الطمع كيخاؼ مغ  ككاف سيجًا في الجاىمية، كثيخ الساؿ حميساً 
عاقبتو، أرأيت أنو لسا ىجا أىل بيت مغ كمب مغ بشي عميع بغ جشا ، ككاف بمغو عشيع شيء 
كخىو مغ كرا، كراء، ككاف قج ندؿ عشجىع رجل مػلع بالقسار مغ بشي عبج هللا بغ غصفاف، فشيػه 

  ،ثانية، كالثالثة كميا يخدكف عميو، فقامخكه الخابعةعغ السقامخة فأبى أف يشتيي ، فقامخكه األكلى كال
زىيخ ، كاشتكى إليو ، كالعخب إذ ذاؾ يتقػف الذعخاء اتقاًء شجيجًا  إلىفمع يخدكا عميو شيئًا .فحىب 

 فقاؿ ييجػ بشي عميع :  

  .(022)فيسغ فالقػادم فالحداء      لجػاء  عفا مغ آل  فاشسة ا                 

كىي قريجة شػيمة عجتيا ستة كستيغ بيتًا، ذكخ فييا شيع العخب ككخميع كيصمب مغ بشي    
عادات الؿبائل العخبية كتقاليجىا ، كلع يقحع فييا. ثع قاؿ بعج ذلظ : ما  إلىعميع السحاكسة 

 .(ٕٕٔ)هللا بعقػبة ليجائي قػمًا ضمستيعخخجت مغ ليمة ضمساء ، إال خذيت 

أحدغ أىل الجاىمية شعخًا ك أبعجىع مغ سخف ، كأجعيع لكثيخ مغ كقيل إف زىيخًا  كاف 
، كقاؿ (ٖٕٔ)السعشى في قميل مغ السشصق ، كأشجىع مبالغة  في السجح كأكثخىع أمثاال في شعخه

. كقاؿ ابغ (ٕٗٔ)األحشف بغ ؾيذ لبعس األمخاء : إف زىيخًا ألقى عغ السادحيغ فزػؿ الكالـ 
عباس : قاؿ لي عسخ بغ الخصاب ، أنذجني ألشعخ شعخائكع قمت: مغ ىػ يا أميخ السؤمشيغ ؟ 
قاؿ: زىيخ ، قمت : بع كاف ذاؾ يا أميخ السؤمشيغ؟ قاؿ: كاف ال يعاضل بيغ الكالـ كال يتبع 

كاف  . كقج(ٕ٘ٔ)قاؿ فأنذجتو حتى بخؽ الربح ،حػشيو ، كال يسجح الخجل بسا يكػف في الخجاؿ 
 يقجـ زىيخًا عمى الذعخاء ، ككاف مغ أعجب شعخه إليو الحؼ قاؿ ؼيو: 

 .(026)أبػابو شخقًا  إلىقج جعل السبتغػن الخيخ في ىخم       والدائمػن               
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كعغ حبيب بغ زاذاف عغ أبيو ,قاؿ : دخمت عمى عسخ بغ الخصاب كعشجه نفخ مغ 

، فحكخكا الذعخ فقاؿ ليع عسخ: مغ كاف أشعخ العخب فاختمفػا ، فبيشسا ىع  (ملسو هيلع هللا ىلص)أصحاب الشبي 
جتيا " أؼ إذ شمع عمييع عبج هللا بغ عباس فقاؿ عسخ : لجمدائو, قج جاءكع ابغ بج ،كحلظ 

، كأعمع الشاس بأياميا ثع قاؿ عسخ مغ كاف أشعخ الشاس يا بغ عباس. (ٕٚٔ)العالع الستقغ الخبيخ"
فقاؿ عسخ: ىال تشذجنا مغ شعخه أبياتًا ندتجؿ بيا عمى  ،قاؿ: ذاؾ زىيخ بغ أبي سمسى السدني 

مجح قػمًا مغ غصفاف يقاؿ ليع: بشػ سشاف فقاؿ: فأنذجىع ابغ عباس  ،قػلظ ؼيو؟ قاؿ: نعع 
 الثيغ بيتًا كمشيا:  قريجتو تمظ كىي تخبػ عمى ث

 بيع        شابػا  وشاب مغ األوالد ما ولجوا ــــغ أندــان  حيـــــشــــــػىع ســــوأب          

 لػ كان يقعج فػق الذسذ مغ أحج      قػم بــــأوليع أو مجــــــــــــــــجىع قعجوا           

 ـخزؤون   بيا ليـــــل إذا خمجوامـــــــــ  ػا      شـــــغ  إذا فدعـــــــػا إنذ إذا أمجــ          

 ع مالو حدجوا ـــــيـــو مشـمـدع اـــشـــــجون عمى ما كان مغ نعع       ال يـــــــحدــم          

 .(028)مالػا   بخضػى  ولع يعجليسػ أحج   ايمة    ـــــارًا ومكـــــػن عيــــــتػ يػزنــــل          

فجثا عسخ عمى ركبتيو ، ثع قاؿ : ما ليحا الذاعخ قاتمو هللا لقج قاؿ كالمًا ما كاف يشبغي 
، ككاف خاؿ أبيو (ٜٕٔ)لسا خريع هللا بو مغ الشبػة كالكخامة ( ملسو هيلع هللا ىلص)أف يقاؿ إال في أىل رسػؿ هللا 

بذا بغ الغجيخ أشعخ غصفاف في زمانو، فمسا حزخه السػت جعل يقدع مالو في أىل بيتو كبشي 
بغ أخت قدست لظ  فأتاه زىيخ فقاؿ: يا خااله لػ قدع لي مغ كسالظ؟ قاؿ: قج وهللا يا إخػاتو.

شعخه .فقاؿ ككاف زىيخ قبيل ذلظ قج عخؼ  ،قاؿ شعخؼ كرثتشيو قاؿ ما ىػ؟ ،أفزل ذلظ كأجدلو
لو زىيخ : الذعخ شيء ما قمتو فكيف تعتج بو عمي قاؿ فسغ أيغ جئت بيحا الذعخ لعمظ  تخػ 

ائيا في الذعخ ىحا الحي مغ قج عمست العخب حراتيا كعيغ م ،ؾ جئت بو مغ مديشة
 .(ٕٕٓ)غصفاف

قاؿ مؤلفو غفخ لو: ىحا الكالـ مغ بذامة بغ الغجيخ مجانب لمرػاب إذ العخب أكثخىا 
فيل يخيج بذامة  تقػؿ الذعخ قبل أف يخمق بذامة بغ الغجيخ كبعجما ىمظ كالتاريخ يذيج بحلظ.
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شعخاء العخب الدابقيغ كالالحقيغ كميع ندعتع عخؽ مغ بذامة ىحا؟ بل إف ما  نعجبغ الغجيخ أف 

بل إف غصفاف  ،سشمحقو في ىحا الكتاب مغ شعخاء ىحه القبيمة بالحات يخد قػؿ ىحا الغصفاني
ذلظ الغصفاني؟، كالحؿيقة أف ىحا شيء تشاقمتو  إلىف مشيع شعخاء فصاحل، فيل كميع يشدب اآل

الخكاة كدكف في الكتب، كنحغ ال يزيخنا ىحا كال يذغمشا كلكشا ال نخيج أف نكتب إال ما يقخه العقل 
 نقل مثل ىحا فالبج أف نبيغ كجية نطخنا وهللا السػفق لمرػاب . إلىفإذا اضصخرنا 

زىيخًا استسخ في بشي عبج هللا بغ غصفاف ىػ كأىل بيتو حمفاء ليع كذلظ بدبب ثع إف 
 اليـػ . إلىككانت مشازليع بالحاجد كىػ عػؼ بيحا االسع  ،(ٕٕٔ)غزبو عمى  قبيمتو 

ثع مزى زىيخ في شعخه يسجح ، كيخثي ، كيشرح ، ككاف أكثخ شعخ في مجح سشاف بغ أبي 
بغ عػؼ بغ أبي حارثة، لسا تحسال القتمى، ؼ حخب دح  حارثة، كمجح ىـخ بغ سشاف، كالحارث

 كالغبخاء، كذلظ في معمقتو التي سشػرد مشيا ىحا األبيات : 

 .(000)تبدل بيغ العذيخة بالجم     سعى ساعيا غيظ بغ مخة بعجما                

الداعياف ىشا ىـخ بغ سشاف كالحارث بغ عػؼ، يقػؿ سعيا بالرمح بعجما أف الػفاؽ الحؼ بيغ 
 إلىالعذختيغ تذقق بالجـ .كتبدؿ كمسة تقاؿ لمذيء إذا  تقصع كتذقق  كىي معخكفة في البادية 

 اليـػ كبسعشاىا تسدع. فيع يقػلػف لمدحاب إذا تفخؽ كعرفتو الخيح تسدع، كتبدؿ .

 رجال بشػء مغ قخير وجخىع  فأقدست بالبيت الحي شاف حػلو                  

جخىع كانػا أرباب البيت قبل قخير كىحا القدع مغ زىيخ مغايخ لسا كاف معخكفة عشو. فقج عخؼ 
 ـ شعخه أنو ال يقدع إال باّلل كإيساف ىحا رجل سشتكمع عشو في آخخ أخباره. 

 عمى كل حال مغ سحيل ومبخم          يسيشًا لشعع الديج إن وججتسا              

 .  الدحيل األمخ الحؼ لع يحكع فيػ كتفخؽ خيػط الصاقة، كالسبـخ الخيط السفتػؿ السبـخ

 تفانػا ودقػا بيشيع عصخ مذع    تجاركتسا عبدًا وذبيان بعجما                   
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لسػتاىع فتذاءما بيا ، ككانت تدكغ مظ كىحا مثل يزخب في شجة التذاـؤ  اً اشتخكا مشيا كافػر 

 كغمبة الذخ عمى الخيخ .

 وقج قمتسا إن نجرك الدمع واسعًا       بسال ومعخوف مغ األمخ ندمع              

بسعشى إف حرل لشا إتساـ الرمح بيغ القبيمتيغ ببحؿ الساؿ كإسجاء السعخكؼ سمسشا مغ ىحه 
 لجامية .الحخكب ا

 أثع ـــػق ومــــفأصبحتسا مشيا عمى خيخ مػشغ      بعيجيغ فييا مغ عق             

 سا      ومغ يدتبح كشدًا مغ السجج يعطع ــــعج ىجيتــي عميا مــسيغ فـــعطي            

كيقػؿ أنتسا  ،بسعشى أنكسا مغ عطساء رب كمغ عمياء بغ معج كىع بشي ندار كالسسجكحاف مشيع
 في ىحه القزية عمى خيخ حاؿ ال إثع كال قصيعة رحع .

 مغانع شتى مغ إفال مدنع   فأصبح يجخي فييع مغ بالدكع                    

 التالد اإلبل الحؼ  كانت عشجكع  مغ قجيع تػالجت كىي مغ أمالككع فبحلتسػه لرمح اإلفاؿ:

 فحل معخكؼ ندبيا إليو . الفريل مغ اإلبل كيقاؿ لمػاحج :أفيل ، كالسدنع 

 يشجسيا مغ ليذ فييا بسجخم.   تعفى الكمػم بالسئيغ فأصبحت                  

أف ىحه الجخاح تسحى بالسئات مغ اإلبل التي دفعيا مالكيا كىسا السسجكحاف غخمًا عمى  بسعشى
 األعساؿ .أقداط مع أنيسا لع يجشيا فييا جخيسة كإنسا دفعاىا بػية الدمع كىحا مغ أعطع 

 ولع ييخيقػ بيشيع ملء محجع        يشجسيا قػم لقػم غخامة                 

بسعشى أنكع دفعتع ىحه اإلبل غخامة كضعتسػىا عمى أنفدكع درءًا لمخصخ كحتى ضيع مغ الجـ ما 
 يسالء السحجع كىػ كأس الحجاـ . 

 تع كل مقدع .فسغ مبمغ األحالف عشي رسالة      وذبيان ىل أقدس            
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بسعشى باألحالؼ أسج كغصفاف حالفػا ذباف عمى حخب عبذ كالسعشى : أبمغ ذبياف 

 كأحالفيا بأنكع أقدستع عمى الرمح كل قدع عطيع فال تزسخكا الغجر .

 ليخفى وميسا يكتع هللا يعمع     فال تكتسغ هللا ما في نفػسكع                 

 ليػم الحداب أو يعجل فيشقع .    جخخ    يؤخخ فيػضع في كتاب في            

كىػ يقػؿ ليؤالء األحالؼ إف أضسختع غيخ ما  ،شخحيسا  إلىالبيتاف كاضحاف ال حاجة 
كمغ ىشا قالػا إف الذاعخ كاف مؤمشًا ،  ،آجالً  أـأقدستع عميو اليسيغ فديعاؾبكع هللا عميو عاجاًل 

 فيػ عارؼ تساـ السعخفة مريخ العباد كلكشو مات عمى ديغ أبيو.

 .(003)وكان إذا ما أخمػج األمخ ماضياً   وأجسع أمخًا  كان ما بعجه لو                    

ي سمسى حػؿ إيساف زىيخ بغ أب ،أما في إيساف ىحا الذاعخ اختمف الشاس اختالفًا كثيخًا 
فسشيع مغ قاؿ آمغ زىيخ كعجه مغ أىل الفتخة  كػرقة بغ نػفل ،  قبل البعثة كلمشاس ؼيو آراء كثة.

كمشيع مغ جعمو اتبع أحبار الييػد  كزيج بغ عسخك بغ نفيل ، كقذ بغ ساعجة اإليادؼ.
كالشرارػ كآمغ بسعتقجاتيع كأخح عمسو مشيع  كىحا ما قخره أحج الباحثيغ حيث قارف بيغ نرػص 
مغ التػراة كاإلنجيل كبيغ الجانب الجيشي في شعخ زىيخ فخخج بذبو االقتشاع بإيساف زىيخ بل نقل 

اف زىيخ يتألو كيتعفف في شعخه كيجؿ شعخه مالو ابغ قتيبو في الذعخ كالذعخاء ككافقو في قػلو: ك
، كعمق اآللػسي بعج أف شخح األبيات الجالة عمى إيساف زىيخ قائاًل : (ٕٕٗ)عمى إيسانو " بالبعث

فقج اعتخؼ في ىحه األبيات بػجػد البارؼ عد اسسو كأثب ق سبحانو صفات الكساؿ كالعمع 
قاب ، كالحفطة كغيخ ذلظ مسا جاءت بو كلحياة كالقجرة، كأقخ بالبعث كالشذػر، كالثػب ،كالع

 . (ٕٕ٘)الحشيؽية البيزاء كىحا أدؿ عمى يقيشو كإيسانو

ككاف شعخه مػافقًا لسا جاء بو  ،كقاؿ ىؤالء كغيخىع :إف زىيخًا كاف يتكمع بالحكسة 
 فسغ ذلظ قػلو:  ،اإلسالـ

 ليخفى وميسا يكتع هللا يعمع     فال تكتسغ هللا ما في نفػسكع                   

 ليػم الحداب أو يعجل فيشقع .   يؤخخ فيػضع في كتاب فيجخخ                   
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فإيسانو كاضح في ىحيغ البيتيغ : فيػ مؤمغ باّلل كعمسو كأف هللا ال تخفى عميو خاؼيو. 

عقػبة لراحبيا كحلظ عميو خاؼيو. كحلظ إيسانو بالجداء كالحدا، كأف السعاصي إما أف تعجل ال
 نو يقػؿ أيزًا:أفي الجنيا ، كإما أف تؤخخ لو في اآلخخة. فيحا مغ األدلة عمى إيسانو ، ثع 

 ولػ كارىتو الشفذ آخخ مػعج يػم السسات فإنو            إلىتدود                

 كيقػؿ : 

 آخخ وارد ـــــسئًا كــــطخ ضـــشتــــفس لسشايا ليذ عشيا مدحدح         حياض ا            

 ج ــاىـــخ شـــائب إال كآخـــا غـــوم  ة        ــيـشــوم يءمزع ــــقـــبال وســــخ            

 مغ السػت في أحخاسو رب رماد   و       ــــجتـــاجيًا لػجـــي نـــان حــــػ كـــفم            

 خيف وتالج ــال شـــان ذا مــج كــوق   لع يسشع مغ السػت ربو       أو الحزخ            

 .  (006)ىع والسخء ليذ بخالج،،أحاديث  جىع        ــخمج بعــاس تــــالشخ أن ـــع تـــأل            

كىحا أيزًا إيساف بفشاء الجنيا كىػ مػافق لسا نحغ مؤمشػف بو  ، كقيل: فيل بعج  قالػا :      
 ؟ كالجػاب عغ ىحا كمو مغ كجػه : مغ إيسانو تذظ ىحا

لسا بمغتو قريجة كعب قبل إسالمو كالتي سشدػقيا في  (ملسو هيلع هللا ىلص)الػجو األكؿ : أف الشبي 
 تخجسة كعب كىي تقػؿ فييا أليو بجيخ: 

 عمى أي شيء ريب غيخك دلكا    وخالفت أسباب اليجى واتبعتو                  

 ًا لكا ـو أخـــجرك عميــعميو ولع ت  عمى خمق لع تمف أمًا وال أبًا                     

: أجل لع  يجرؾ  عميو أباه كال أمو. فيحا مغ األدلة القاشعة عمى أف زىيخًا لع  (ملسو هيلع هللا ىلص)قاؿ 
يؤمغ ، كإف كاف عارفًا فسجخ السعخفة ال تكفي ما لع يتػجيا صاحبيا ، بالترجيق كاالعتقاد 

مغ السؤسف أف نججه في مجتسعشا كثيخًا، كىي حؿيقة ال يسكغ تجاىميا .فمػ الجاـز .كىحا شيء 
خال اإلنداف بشفدو كتجبخ كيؽية إيسانو لػجج أنو لع يقتشع اقتشاعًا جادًا كإنسا كجج آباءه مؤمشيغ 
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كحراد ذا أنشا اآلف ال نتػرع عغ الغر كالخجيعة، كالكحب ، كالغيبة ،كالشسيسة،  ،فأتبعيع 

فاؽ الدمع بالحمف الكاذب فتأمل ذلظ ، كتجبخ كيؽية بشاء ديشظ فإذا لع يكغ عمى كالبصخ، كإن
أساس صحيح فثبت أساسو بترحيح االعتقاد كستجج عشج ذلظ حالكة الصاعة ، كنعخؼ ؾبح 

 السعرية .كاف هللا بعػف الجسيع .

ال يشصق عغ اليػػ كلػ كاف زىيخ مؤمشًا لع يػافق الشبي ص  (ملسو هيلع هللا ىلص)فالسقرػد أف الشبي  
الذاعخ في قػلو ىحا كىػ قصعًا ال يقػؿ إال حقًا، كال يشصق إال صجقًا ، كال يػافق عمى ضمع، فاه 

 أبي كأمي كنفدي.

الػجو الثاني: أف الرحابة كانػا حخيريغ عمى أف يذيج آلبائيع باإليساف كلػ لسذ كعب 
لع يتخددا في ذلظ كلصمبا مغ الشبي  لػالجىساغ زىيخ أف ىشاؾ فخصة لالستغفار بغ زىيخ كبجيخ ب

أف يدتغفخ لو ، كىحه ال تغيب عشيسا كال عغ غيخىسا أبجًا كيف كىسا مغ أجالء الرحابة بل 
 دليل. إلىىي مشؿبة عطيسة ليسا أف يكػف أبػىسا آمغ ندكؿ الػحي كىحا ال يحتاج 

 عب القريجة إجابة بيحه األبيات :ىيخ لسا أرسل لو كالػجو الثالث : أف بجيخ بغ ز 

 دم ــي أحـاًل وىـييا باشـــػم عمـــمغ مبمغ كعبًا فيل لظ في التي         تم           

 دمع ـاء وتشـان الشجـــجػ إذا كــفتشالعدى وال الالت وحجه         هللا ال إلى           

 مغ الشاس إال شاىخ القمب مدمعمت        ــبسفذ ـيػم ال يشجػ وليلجى            

 .(007)خمــي محــمسى عمـــــغ أبي ســوديو        ـــشـــػ الشيء ديــيخ وىـزى فجيغ           

فيحه شيادة بجيخ كتبخؤ مغ ديغ أبيو كججه مسا يجؿ داللة كاضحة عمى أف زىيخ مات 
، كمغ ىحا السشصمق ألنو لع  يعتقجىا  ،شيئاً تغغ عشو عمى ديغ آبائو ، كأف عمػمو كمعارفو لع 

يتبيغ أف العقيجة ىي األساس ، كأف اإليساف ىػ األعساؿ الباششة بسعشى االعتقاد الجاـز الحؼ ال 
ىػ األعساؿ الطاىخة كالرالة كالرياـ كالدكاة كالحج كغيخ  اإلسالـكأف  ،يذػبو شظ أك شبية

فمػ آمغ زىيخ حؿيقة لع يصالب باألعساؿ الطاىخة التي لع تفخض إال بعج ككفاتو ،  ،(ٕٕٛ)ذؾ
 كلكغ نقرو االعتقاد فمع يشفعو عمسو بيـػ السعاد.
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بأف عمييع غخس العقيجة  ،سميع هللا مدؤكلية تخبية األجياؿكىشا أريج أف أذكخ مغ ح

سل الشرء ؼيسا بعج امتثاؿ األكامخ كىي التي تح اإلسالـالراؼية في قمػب الشاشئة فعمييا يشبشي 
كثيخًا ما يقػؿ: إف الحيغ أمشػا  لىاكاجتشاب الشػاىي كعسل الرالحات فإنا نجج أف هللا سبحانو كتع

مغ قػلو فاعمع أنو ال  لىاكعسمػا الرالحات فتبيغ لشا أف العسل بعج اإليساف ، كىحا ىػ مخاده تع
  .فقج عخفو السرمحػف كدعػا إليو لو إال هللا كاستغفخ لحنبظ كىحا ليذ بججيجإ

في السمل كالشحل، لسا ذكخ السؤمشيغ في الفتخة قاؿ :  الػجو  الخابع: ما ذكخه الذيخستاني
كمغ ىؤالء زىيخ بغ أبي سمسى كاف يسخ الغزاة كقج أكرقت بعج يبذ .ؼيقػؿ : لػال أف تدبشي 
العخب آلمشت بسغ أحياؾ بعج يبذ سيحيي العطاـ كىي رميع .قاؿ ثع آمغ بعج ذلظ كقاؿ 

 .قريجتو السعمقة

ألنو قاؿ لػال أف تدبشي العخب آلمشت بسغ أحياؾ، فقجـ  ،ـمغ  ىشا عمسشا أف زىيخًا لع يؤ 
الخػؼ مغ مدبة العخب عمى معخفتو كعمسو فسات كسا قاؿ بجيخ :فجؼ زىيخ كه شيء ديشو، 
فتبيغ بحلظ ما أثبتشاه نعػذ باّلل مغ عمع ال يشفع فتأمل قرة ىحا الخجل الحؼ عج مغ أعمع أىل 

 اإلسالـو كبيغ ما مات عميو، يتبيغ لظ الفخؽ بيغ زمانو كأحسيع، كقارف بيغ عمػمو كمعارف
 . (ٜٕٕ)العمع كاالعتقاد وهللا السدتعاف كاإليساف كبيغ مجخد

ـ كقج ٕٚٙـ كتػفي سشة ٕٓ٘ىحا كقج كانت كالدة الذاعخ زىيخ بغ أبي سمسى سشة 
   .عكحدب قػلو في قريجتو التي قجمشاىا وهللا أعم .(ٖٕٓ)عاش مائة سشة كثساف سشي عمى األصح

 –حخف الديغ  -

سخصاء بشت عبج هللا بغ مخة السديشة: كىي أـ نجبو كشئاس أبشا ربيعة بغ رياح بغ ربيعة  -ٚ٘
صفاف بغ سعج بغ ؾيذ بغ غػث بغ ىالؿ بغ شسخ بغ فداره بغ ذبياف بغ بػيس بغ ريث بغ غ

 . (ٖٕٔ)عيالف بغ مزخ

 .(ٕٖٕ))ع(سعجاف السدني :كػفي مغ أصحاب اإلماـ جعفخ الرادؽ -ٚ٘

 .(ٖٖٕ))ع(سؽياف بغ عصية السدني: مغ أصحاب اإلماـ جعفخ الرادؽ -ٛ٘
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، كقيل: (ٖٕٗ) الشحػؼ البرخؼ : يكشى أبػ السشحر مػلى مديشة القارغ سالـ بغ سميساف   -ٜ٘

، سسع عاصع بغ بيجلة ، كركػ عغ ثابت البشاني كحساد بغ أبي (ٖٕ٘)مػلى معقل بغ يدار
يع ، ، كركػ عشو زيج (ٖٕٙ)سميساف بغ حباب كيػنذ بغ دمحم كعفاف بغ مدمع ، كمدمع بغ إبخـا

 .(ٖٕٛ) ، كيحكخ أنو صجكؽ صالح الحجيث(ٖٕٚ) كمػسى بغ إسساعيل كغيخىع

 .(ٜٖٕ) سميساف السدني : ركػ عغ أبي ىخيخة ، كركػ عشو ابشو العػاـ -ٓٙ

عجاده في سميساف بغ سشاف السدني: كيقاؿ: السجني ، كيقاؿ: أنو مغ مػالييع،  -ٔٙ
، ركػ عغ ابغ عباس كأبي ىخيخة ، ركػ عشو يديج بغ أبي حبيب كجعفخ بغ (ٕٓٗ)السرخييغ

 ، (ٕٔٗ) ربيعة

 .(ٖٕٗ) ، كسا ذكخه ابغ حباف في الثقات(ٕٕٗ) ذكخه العجمي بأنو مرخؼ تابعي ثقة

 .(ٕٗٗ) )ع(سساعة بغ عبج الخحسغ السدني الكػفي: مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ  -ٕٙ

سييسة بشت عسيخ السدنية : امخأة ركانة بغ عبج يديج السصمبي قاؿ: الحافع كقع ذكخىا في  -ٖٙ
نافع بغ عجيخ ابغ عبج يديج أف ركانة بغ عبج يديج شمق امخأتو سييسة  إلىمدشج الذافعي بدشجه 

خدىا  لبتة وهللا ما أردت إال كاحجة فا( فقاؿ : إني شمقت امخأتي سييسة ملسو هيلع هللا ىلص)لبتة ثع أتى الشبي ا
كشمقيا الثانية في زمغ عسخ كالثالثة في زمغ عثساف كأخخجو ابغ مشجه عغ الذافعي ذكخه 

 .(ٕ٘ٗ)الحافع

، كشيتو أبػ (ٕٙٗ) سػيج بغ مقخف بغ عائح السدني: أخػ الشعساف بغ مقخف ، مجني لو صحبة -ٗٙ
كىالؿ بغ يداؼ ، ركػ عشو ابشو معاكية (ٕٚٗ)(ملسو هيلع هللا ىلص)عسخك، كيقاؿ أبػ عجؼ، لو سساع مغ الشبي 

، كقج شيج سػيج الخشجؽ مع رسػؿ (ٜٕٗ)، عجاده في الكػفييغ ، كبالكػفة تػفي(ٕٛٗ) كأبػ شعبة
، كحلظ عشجما دخل خالج بغ الػليج العخاؽ مغ جية البرخة ، كبعج فتحو السحار أمخ (ٕٓ٘)(ملسو هيلع هللا ىلص)هللا

شدكؿ الحفيخ كبث عمى الجشج سعيج بغ الشعساف ، كعمى الجداء سػيج بغ مقخف السدني ، كأمخه ب
ـ، ٖٚٙىػ/ ٙٔ، كشيج القادسية كفتح السجائغ في صفخ سشة (ٕٔ٘)عسالو ككضع يجه في الجباية
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استذيج يـػ نياكنج سشة ، (ٕٕ٘)كتػلى الخخاج عمى ما سقي الفخات لدعج بغ أبي كقاص

 .(ٖٕ٘)ـٔٗٙىػ/ٕٔ

مغ شخيق كثيخ بغ عبج هللا بغ عسخك بغ  : ركػ ابغ مشجة(ٕٗ٘)سيل بغ ؾيذ السدني -٘ٙ
 .(ٕ٘٘) عغ أبيو، عغ جّجه عغ سيل بغ ؾيذ ،عػؼ

 –حخف الذيغ  -

، كيحكخ ابغ أبي حاتع كابغ عبج (ٕٙ٘) شبل بغ حامج السدني: مغ الرحابة ، ندؿ البرخة -ٙٙ
بغ  كعغ عبج هللا( ملسو هيلع هللا ىلص)، ركػ عغ الشبي(ٕٚ٘) البخ: أنو شبل بغ خالج ، كيقاؿ : شبل بغ خميج

 .(ٕٛ٘) مالظ األكسي ، ركػ عشو عبيج هللا بغ عبج هللا بغ عتبة

أبػ شعبة مػلى مديشة: مػلى سػيج بغ مقخف السدني ، ركػ عغ سػيج بغ مقخف ركػ عشو  -ٚٙ
 .(ٕٓٙ) ذكخه ابغ حباف في الثقات ،(ٜٕ٘)دمحم بغ السشكجر

أبػ شيع السدني : ذكخه الػاقجؼ عغ شيػخو قالػا كاف أبػ شيع السدني قج أسمع فحدغ  -ٛٙ
إسالمو يحجث كيقػؿ لسا نفخنا مع عييشة بغ حرغ يعشي في األحداب رجع بشا فمسا كاف دكف 

قج فتح خيبخ فقاؿ: يا دمحم أعصشي عسا غشست مغ حمفائي  (ملسو هيلع هللا ىلص)خيبخ رأػ مشامًا فقجـ فػجج الشبي 
ألع   :رخفت عشظ كعغ قتالظ فمع يعصو شيئًا فانرخؼ فمؿيو الحارث بغ عػؼ فقاؿ لوفإني ان

 . (ٕٔٙ)أقل لظ وهللا ليطيخف دمحم ما بيغ السذخؽ كالسغخب

 –حخف الراد  -

، ركػ عغ الحدغ البرخؼ (ٕٕٙ)صالح بغ رستع السدني: مػالىع أبػ عامخ الخداز البرخؼ  -ٜٙ
كعكخمة كابغ أبي مميكة كيحيى بغ كثيخ كجساعة ، ركػ عشو أبػ داكد الصيالدي كيحيى القصاف 

، كقاؿ عشو العجمي: (ٕٗٙ) ، قاؿ عشو أحسج بغ حشبل: صالح الحجيث(ٖٕٙ) كابغ ميجؼ كغيخىع
ابغ أبي حاتع : أنو  ، كيحكخ(ٕٙٙ) ، كقاؿ عشو أبػ داكد الدجدتاني: ثقة(ٕ٘ٙ) صجكؽ كثيخ الخصأ

، تػفي سشة (ٕٛٙ) ، كقاؿ ابغ عجؼ: في حجيثو بعس الشكخة(ٕٚٙ)شيخ يكتب حجيثو كال يحتج بو
 .(ٜٕٙ) ـٜٙٚ/ػىػٕ٘ٔ
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، كقيل صباح بغ بذيخ بغ يحيى (ٕٓٚ) : كػفي ثقةدمحم السدنيصباح بغ يحيى بغ  -ٓٚ

كقاؿ: يجػز أف يخخج ،  كضعفو ابغ الغزائخؼ  أبػ دمحم الديجؼ ، كثقو الشجاشي، ،السقخػء
، لو كتاب يخكيو عشو )ع(، كجعفخ الرادؽالخكاة عغ اإلماميغ دمحم الباقخ ، كىػ مغحجيثو شاىجاً 
، كقاؿ ابغ أبي حاتع:  شيخ ، مغ أصحاب اإلماـ (ٕٔٚ)أحسج بغ نرخ :جساعة مشيع

 .(ٕٕٚ))ع(الرادؽ

 –حخف العيغ  -

قاؿ الحافع أخخج حجيثو الصبخاني في ،أبػ العالية السدني : ال يعخؼ اسسو كال سياؽ ندبو  -ٔٚ
مدشج الذاميغ مغ شخيق أبي سعيج بالترغيخ كاسسو حفز بغ غيالف عغ حباف بغ حجخ عغ 
أبي العالية السدني أف رسػؿ هللا ص  قاؿ: ستكػف  بعجؼ فتغ شجاد خيخ الشاس فييا السدمسػف 

 . (ٖٕٚ)لبػادؼ ال يفشجكف مغ دماء الشاس كال أمػاليعمغ أىل ا

، ركػ عشو الحدغ (ٕ٘ٚ)(ملسو هيلع هللا ىلص)، ركػ عغ رسػؿ هللا (ٕٗٚ) عائح بغ عسخك السدني : لو صحبة -ٕٚ
 ،(ٕٙٚ)كمعاكية بغ قخة كعامخ األحػؿ كخميفة بغ عبج هللا العشبخؼ كأبػ حسدة الزبعي كابشو حذخج

 . (ٕٚٚ)ـٕٛٙىػ/ٖٙتػفي في إمخة زياد بغ أبيو سشة يكشى أبا ىبيخة كلو دار بالبرخة ، 

 .(ٕٛٚ))ع(عاصع بغ كاقج السدني: مغ أصحاب اإلماـ جعفخ الرادؽ -ٖٚ

، ذكخه ابغ حباف في (ٕٓٛ): يكشى أبػ ىالؿ ، لو صحبة(ٜٕٚ)عامخ بغ عسخك السدني -ٗٚ
بغ عبيج قاؿ ؼيو:  أخصأ ؼيو، ألف يعمى كيقاؿ: ، انفخد بحجيثو أبػ معاكية الزخيخ،(ٕٔٛ)الثقات

عغ ىالؿ بغ عامخ، عغ رافع بغ عسخك، كقاؿ أبػ معاكية: ىالؿ بغ عامخ، عغ أبيو، قالو أبػ 
 .(ٕٕٛ) عسخ

يع بغ إسساعيل بغ مجسع(ٖٕٛ)عباية بغ بكخ بغ أبي ليمى السدني -٘ٚ  ،(ٕٗٛ): ركػ عغ إبخـا
 .(ٕ٘ٛ)ركػ عشو إسساعيل بغ أبي أكيذ

: ركػ عغ أبيو، ركػ عشو ابشو حذخج  (ٕٙٛ)بغ عسخك السدنيعبج هللا بغ حذخج بغ عائح -ٙٚ
 .(ٕٛٛ)، قاؿ أبػ حاتع: ال يعخؼ(ٕٚٛ) بغ عبج هللا بغ حذخج
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، كندبو ابغ خياط فقاؿ: عبج (ٜٕٛ) عبج هللا بغ ذرة السدني: كقيل: عبج هللا بغ درة بغ سخاؽ -ٚٚ

جمة بغ الشع بغ عثساف بغ هللا بغ عائح بغ شابخة بغ ألؼ بغ خالكة بغ ثعمبة بغ ثػر بغ ى
، مغ الرحابة الحيغ ندلػا البرخة ، (ٜٕٔ) ، كأكج ىحا الشدب أبػ أحسج العدكخؼ (ٜٕٓ)عسخك السدني

 إلى، كفج (ٕٜٕ) كىػ مػلى أرشباف، جج عبج هللا بغ عػف بغ أرشباف ، مغ فػؽ ، ككشيتو أبػ بخدة
 .(ٖٜٕ) مع خداعي بغ عبج نيع كبالؿ بغ الحارث(ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي 

، ركػ عغ أبى ىخيخة ركػ عشو (ٜٕٗ)سكغ البرخة، لو صحبة  عبج هللا بغ سخجذ السدني: -ٛٚ
، كىػ مسغ استغفخ لو رسػؿ (ٜٕ٘)عاصع األحػؿ كقتادة كمدمع بغ أبي مخيع كعثساف بغ حكيع

، قاؿ ابغ عبج (ٜٕٙ)كالحؼ رأػ خاتع الشبػة عشج نغس كتفو األيدخ جسعا عميو خيالف( ملسو هيلع هللا ىلص)هللا
أنيع ال يختمفػف  ، كأشار:(ٜٕٚ) بالسدني، كيقاؿ السخدكمي، أضشو حميف ليع برخؼ  يمقب البخ:

 .(ٜٕٛ) في ذكخه في الرحابة، كيقػلػف لو صحبة عمى محىبيع في المقاء كالخؤية كالدساع

البرخؼ ، كىػ عبج هللا بغ سشاف بغ نبيذة بغ سمسة بغ  (ٜٜٕ)عبج هللا بغ سشاف السدني -ٜٚ
سمساف بغ صبح بغ مازف بغ خالكة بغ ثعمبة بغ ثػر بغ ىحمة بغ الشع بغ عثساف بغ عسخك، 

، ركػ عغ أبيو سشاف كعبج هللا بغ عسخ بغ الخصاب (ٖٓٓ)ػ كالج عمقسة بغ عبج هللا السدنيكى
، كقاؿ (ٕٖٓ)عبج هللا بغ عمقسة ، ليذ بو بأسركػ عشو ابشو  ،(ٖٔٓ)كمعقل بغ يدار السدني

، تػفي في خالفة (ٖٗٓ)كلو بيا عقبندؿ البرخة  ،(ٖٖٓ)البخارؼ: لع يرح إسشاد حجيثو.
 . (ٖ٘ٓ)معاكية

ألف في إسالمو  ،، كسسي ذا البجاديغ(ٖٙٓ) عبج هللا بغ عبج نيع السدني : كىػ ذك البجاديغ -ٓٛ
 -أعصتو أمو بجادًا ليا  (ملسو هيلع هللا ىلص) رسػؿ هللا إلىراد السديخ قرة أكردىا أصحاب الديخ، ألنو حيغ أ

، كقيل: كإنسا (ٖٚٓ)شقو باثشيغ ، فاتدر بػاحج مشيسا، كارتجػ باآلخخ –كىػ الكداء الغميع  الجافي
ؼيسشعو قػمو مغ ذلظ كيزيقػف عميو حتى تخكػه  اإلسالـ إلىسسي ذا البجاديغ ألنو كاف يشازع 

فمسا كاف قخيبًا مشو شق بجاده باثشيغ  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا  إلىفي بجاد ليذ عميو غيخه ، فيخب مشيع 
، ككانت (ٖٛٓ): ذك البجاديغ  لحلظفقيل لو (ملسو هيلع هللا ىلص)فاتدر بػاحج، كاشتسل باآلخخ، ثع أتى رسػؿ هللا 

، كقيل : أف ذا (ٜٖٓ)يا أف يبقى معيا كال يياجخعًا مشأمو قج سمصت عميو قػمو فجخدكه شس



                                                                     

 524 (0202 حديخان) العجد الثالثػن  مجمة دراسات تاريخية

             عمي دنيا عبج .م.د    نيمة عبار الزم الكشاني م.د.
السجيشة ، كسمظ ثشية الغابخ  إلىمياجخًا  (ملسو هيلع هللا ىلص)البجاديغ كاف يحب هللا كرسػلو ، فمسا أقبل الخسػؿ

كعخت عميو الصخيق كغمطت فأبرخه ذك البجاديغ ، فقاؿ ألبيو: دعشي أدليع عمى الصخيق فأبى ، 
هللا بجادًا مغ شعخ ، فصخحو عمى عػرتو ثع عجا نحػىع ،  كندع ثيابو كتخكو عخيانًا ، فاتخح عبج

سػمي ىحا أبػ القاسع فاستؿيسي... تعخضي مجراجًا ك » كأنذأ يختجد: (ملسو هيلع هللا ىلص)فأخح راحمة رسػؿ هللا
 إلى (ملسو هيلع هللا ىلص)كركؼ أف أسسو كاف عبج العدػ فغّيخه رسػؿ هللا  ،(ٖٓٔ)«...  تعخض الجػزاء لمدسـػ 

، ككاف عابجًا زاىجًا ، كقارئًا كرعًا ، (ٕٖٔ) عػؼ السدني.، ركػ عشو عسخك بغ (ٖٔٔ) عبج هللا
كندؿ في  (ملسو هيلع هللا ىلص)، كصمى عميو رسػؿ هللا(ٖٖٔ)ـٖٓٙىػ/ٜصادقًا تؿيًا نؿيًا، تػفي في غدكة تبػؾ سشة

، قاؿ ابغ   «الميع إني أمديت راضيًا عشو ، فارض عشو » فقاؿ: (ملسو هيلع هللا ىلص)، كدعا لو رسػؿ هللا قبخه
 .(ٖٗٔ) صاحب الحفخة: يا ليتشي كشت )رض(مدعػد

ركػ عغ أبيو، ركػ عشو ابشو كثيخ بغ عبج هللا  عبج هللا بغ عسخك بغ عػؼ السدني:-ٔٛ
 .(ٖ٘ٔ)السدني

، كىػ (ٖٙٔ) عبج هللا بغ عسخك بغ ىالؿ السدني: كالج بكخ كعمقسة سكغ البرخة ، لو صحبة-ٕٛ
َكال َعَمى الَِّحيَغ ِإذا َما َأَتْػَؾ ِلَتْحِسَمُيْع ُقْمَت ال َأِجُج َما  ، الحيغ ندلت فييع:(ٖٚٔ)أحج البكائيغ الدتة

ْمِع َحَدنًا َأالَّ َيِجُجكا ما ُيْشِفُقػفَ  َأْحِسُمُكْع َعَمْيِو َتَػلَّْػا َكأَْعُيُشُيْع َتِؽيُس ِمَغ الجَّ
 (ٖٔٛ). 

بفتح السيسمة كالشػف ، كيقاؿ اسسو عبج الخحسغ السدني  كَعشسة :(ٜٖٔ)عبج هللا بغ َعشسة  -ٖٛ
ركػ عغ عسار بغ ياسخ كالعباس بغ عبج السصمب ، كعشو عسخ بغ الحكع بغ ثػباف كجعفخ بغ 

 عبج 

 .(ٕٖٔ)، شيج فتح مرخ(ٕٖٓ) هللا بغ الحكع

ع ، رأػ أنذ بغ مالظ كل(ٕٕٖ)عبج هللا بغ عػف بغ أرشباف: مػلى مديشة كشيتو أبػ عػف  -ٗٛ
، ركػ عغ الحدغ البرخؼ ودمحم ابغ سيخيغ (ٕٖٗ)، ككاف ثقة كثيخ الحجيث(ٖٕٖ)يدسع مشو شيئاً 

يع الشخعي كالذعبي كسعيج بغ جبيخ كآخخيغ ، كركػ عشو (ٕٖ٘)كالقاسع بغ دمحم كمجاىج كإبخـا
 .(ٕٖٙ) سؽياف الثػرؼ كشعبة بغ الحجاج
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، ككاف مغ أكرع أىل (ٕٖٚ)قاؿ يحيى بغ معيغ: عبج هللا بغ عػف ثبت ، كقاؿ أبػ حاتع ثقة  

البرخة كأفزميع مع ما كاف يخجع إليو مغ األدب كالفقو كاإلتقاف كالحفع كبغس أىل البجع ، 
 .(ٕٖٛ)ـ كصمى عميو جسيل بغ محفػظ األزدؼ كالي البرخة ٛٙٚىػ/ٔ٘ٔتػفي سشة 

، يعخؼ (ٜٕٖ)سختار:  أبػ دمحم السدني الػاسصي بغ عبج هللا بغ عثساف بغ العبج هللا بغ دمحم -٘ٛ
، كزكخيا بغ يحيى الداجي ، بي خميفة الفزل بغ الحباب الجسحيسسع مغ أ ،(ٖٖٓ)بابغ الدقاء

، تػفي بػاسط (ٕٖٖ)، ككاف فيسًا حافطًا ، كرد بغجاد كحجث ِبيا.(ٖٖٔ)كعبجاف األىػازؼ كخمقًا كثيخًا 
 .(ٖٖٖ)ـٖٜٛ ىػ/ٖٖٚسشة 

، مسغ ندؿ الكػفة مغ أصحاب رسػؿ هللا (ٖٖٗ)عبج هللا بغ معقل بغ مقخف السدني -ٙٛ
 بغ العباس كعبج هللا بغ ، ركػ عغ عمي كعبج هللا(ٖٖٙ)، يكشى أبا الػليج. (ٖٖ٘).(ملسو هيلع هللا ىلص)

ركػ عشو الذعبي كأبػ إسحاؽ اليسجاني كأبػ إسحاؽ  ،(ٖٖٛ)، ككاف ثقة كثيخ الحجيث.(ٖٖٚ)مدعػد
 .(ٖٔٗ) ـٛٓٚىػ/ٜٓ، تػفي في حجكد سشة (ٖٓٗ) ، كىػ مغ قخاء أىل الكػفة.(ٜٖٖ)الذيباني كزياد.

قيل: أبػ ، يكشى أبػ زياد ، ك (ٕٖٗ)فل السدني: ندؿ البرخة ، لو صحبةعبج هللا بغ السغ -ٚٛ
، ركػ عشو سعيج ابغ جبيخ كالحدغ (ٖٗٗ)(ملسو هيلع هللا ىلص)، سسع رسػؿ هللا (ٖٖٗ)سعيج ، كأبػ عبج الخحسغ

كعبج هللا بغ بخيجة كعؿبة بغ صيباف، كخداعي ابغ زياد بغ عبج هللا بغ مغفل كأبػ العالية 
كىػ  ،(ٖ٘ٗ) كمعاكية بغ قخة كحسيج ابغ ىالؿ كمصخؼ بغ عبج هللا بغ الذخيخ كالحكع بغ األعخج

، تػفي سشة (ٖٙٗ)ليفقيػا أىل البرخة)رض(أحج الخجاؿ العذخة الحيغ بعثيع عسخ بغ الخصاب
 .(ٖٚٗ)ـ، بالبرخة ، كصمى عميو أبػ بخزة األسمسيٜٚٙىػ/ٓٙـ ، كقيل سشة ٛٚٙىػ/ٜ٘

: ركػ عغ مػسى بغ عبج هللا بغ يديج، (ٖٛٗ)ػليج بغ عبج هللا بغ معقل السدنىعبج هللا بغ ال -ٜٛ
، ككاف مغ خيار السدمسيغ ككاف يقاؿ لو الخاىب ركػ (ٜٖٗ)و إسساعيل بغ زكخيا الكػفيركػ عش

 .(ٖٓ٘)عشو أبػ نعيع

، ركػ عشو كثيخ بغ عبج هللا بغ عسخك بغ (ٖٔ٘) عبج هللا بغ ىالؿ السدني : لو صحبة -ٜٓ
 .(ٕٖ٘) عػؼ السدني بػاسصة بكخ بغ عبج الخحسغ السدني ، كعجاده في أىل السجيشة
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، ركػ عشو قخة  )رض(عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ معقل بغ يدار السدني: ركػ عغ عسخ  -ٜٔ

 .(ٖٖ٘) بغ خالج

 .(ٖٗ٘))ع(عبج الخحسغ بغ عبيج السدني الكػفي: مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ -ٕٜ

، ركػ عشو بكخ ابغ (ٖ٘٘)عبج الخحسغ بغ عصية السدني: كاف يخكؼ السخاسيل مغ الحجيث-ٖٜ
 .(ٖٙ٘)اميسػادة الجح

، ركػ عشو ابشو (ملسو هيلع هللا ىلص)عبج الخحسغ السدني: كالج دمحم بغ عبج الخحسغ، سسع رسػؿ هللا -ٜٗ
 . (ٖٚ٘)دمحم

: ركػ عغ عمي كابغ عباس ركػ عشو عبيج بغ (ٖٛ٘)ج الخحسغ بغ معقل بغ مقخف السدنيعب-ٜ٘
 ،(ٖٓٙ)، يكشى أبػ عاصع الكػفي كىػ ثقة (ٜٖ٘)الحدغ كعبج هللا بغ خالج كالبختخؼ بغ السختار

 .(ٖٔٙ) كقج تكمسػا في ركايتو عغ أبيو لرغخه

 .(ٕٖٙ))ع(عبج الدسيع بغ سالع السدني : مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ  -ٜٙ

 .(ٖٖٙ))ع(عبج الدالـ بغ حفز السدني : الكػفي مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ  -ٜٚ

: ركػ عغ عائح ابغ عسخك كعبيج هللا بغ (ٖٗٙ)العديد بغ أبي سعيج السدني، برخؼ عبج  -ٜٛ
 .(ٖ٘ٙ) أبي بكخة ، ركػ عشو مخزكؽ بغ عبج الخحسغ كحساد بغ سمسة

، (ٖٚٙ) ، ركػ عشو ابشو يديج(ٖٙٙ)(ملسو هيلع هللا ىلص)عبج السدني : كالج يديج ، لو صحبة ، ركػ عغ الشبي -ٜٜ
 .(ٖٛٙ) قاؿ أبػ حاتع: أراه مخسالً 

 .(ٜٖٙ)السدني : ركػ عغ أفمح بغ سعيج األنرارؼ عبج السمظ بغ بكخ بغ أبي ليمى  -ٓٓٔ

عبمة بشت معاكية بغ معاكية السدني : كىي أـ عبج هللا بغ مغفل بغ عبج نيع  -ٔٓٔ
 . (ٖٓٚ)السدني
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، سسع أباه ، سسع (ٖٔٚ)ػف بغ أرشباف: مػلى مديشة البرخؼ عبيج هللا بغ عبج هللا بغ ع -ٕٓٔ

، (ٖٖٚ)عبيج هللا كعبج هللا كعبج الخحسغ ىع أخػة ثالثة:، ك (ٕٖٚ)مشو دمحم بغ عؿبة ، معخكؼ الحجيث
كذكخه ابغ حباف  ،(ٕ٘ٚ)، قاؿ أبػ حاتع: صالح الحجيث(ٖٗٚ)ركػ عشو نرخ بغ عمي الجيزسي

 .(ٖٙٚ) في الثقات

عبيج بغ حداف السدني : ركػ عغ ىذاـ بغ عخكة ، كركػ عشو عبج هللا بغ دمحم بغ أباف  -ٖٓٔ
 .(ٖٚٚ) بغ صالح القخشي

، ركػ عغ عبج هللا بغ (ٖٛٚ)كيقاؿ الثعمبي أبػ الحدغ الكػفي عبيج بغ الحدغ السدني : -ٗٓٔ
أبي أكفى ، كعبج الخحسغ بغ مغفل، كعبج الخحسغ بغ معقل بغ مقخف ، كركػ عشو األعسر 

بغ .قاؿ يحيى (ٜٖٚ)كمشرػر كالثػرؼ كشعبة كؾيذ بغ الخبيع كمدعخ كأبػ العسيذ كآخخكف 
، كذكخه ابغ حباف في (ٖٔٛ)، كقاؿ أبػ حاتع:  ثقة صجكؽ (ٖٓٛ)كالشدائي: ثقةمعيغ كأبػ زرعة 

 .(ٖٖٛ) ، كقاؿ الحىبي عشو : صجكؽ (ٕٖٛ)الثقات 

 .(ٖٗٛ) )ع(عبيج بغ سميساف السدني: الكػفي ، مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ  -٘ٓٔ

، (ٖ٘ٛ)الريجعبيج بغ عبج الخحسغ السدني: أبػ عبيجة البرخؼ الريخفي ، يعخؼ بعبيج  -ٙٓٔ
، (ٖٙٛ) ركػ عغ ابغ سيخيغ كالحدغ البرخؼ ، كعشو سؽياف الثػرؼ ، قاؿ ابغ معيغ صػيمح

 .(ٖٛٛ)، كقاؿ العجمي: ال بأس بو(ٖٚٛ)كقاؿ أبػ داكد : صجكؽ 

 .(ٜٖٛ))ع(عتبة بغ زياد السدني: الكػفي ، مغ أصحاب اإلماـ جعفخ الرادؽ  -ٚٓٔ

بشت معاكية بغ قخة :أـ عبج هللا بغ مغفل بغ عبج نيع بغ عؽيف بغ سحيع بغ  العتيمة -ٛٓٔ
 . (ٜٖٓ)ربيعة 

عميو )ي، مغ أصحاب اإلماـ جعفخ الرادؽعثساف بغ عسارة السدني: الكػف -ٜٓٔ
 .(ٜٖٔ)(الدالـ
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عخفصة السديشة: زكجة عبيج الدمسي كىي أـ أبي كجده يديج الخاجد الذاعخ، ككاف عبيج  -ٓٔٔ

غ بشي سميع ، كقع عميو سباء في صغخه فأشتخاه رىيب بغ خالج الدعجؼ ، فمصسو ذات أصمو م
كبمغشي  فقاؿ : أصابشي سباء كأنا مغ بشي سميع، عسخ بغ الخصاب مدتعجيًا ، إلىيـػ ، فخخج 

أنو ال رؽ عمى عخبي ، فأتى كىيب عسخ ، كقاؿ: وهللا يا أميخ السؤمشيغ ما لصست قط غيخ ىحه 
المصسة كأشيجؾ انو حخ، فخجع مع كىيب كأنتدب في بشي سعج ، كتدكج عخفصة السدنية فػلجت 

 إلىزي ؾ مغ يذخفشي كأملو يديج أبا كجده كأخاه، فمسا شبا شالباه أف يمحق بقػمو ، فقاؿ: ال أتخ 
 . (ٕٜٖ)مغ يعيخني

كذكخه ابغ سعج في  ،(ٖٜٖ) عراـ السدني : لو صحبة سكغ السجيشة ، مسغ ندؿ البرخة -ٔٔٔ
، ركػ التخمحؼ عغ ابغ أبي عسخ، عغ ابغ عييشة، عغ عبج السمظ بغ (ٜٖٗ)شبقة أىل الخشجؽ 

إذا بعث جيذًا  (ملسو هيلع هللا ىلص)قاؿ: كاف الشبّي  -ككانت لو صحبة -نػفل، عغ عراـ السدني، عغ أبيو 
، ركػ عشو (ٜٖ٘)ىكحا أكرده مخترخًا « إذا رأيتع مدججًا أك سسعتع مؤّذنًا فال تقتمػا أحجاً » قاؿ: 

 .(ٜٖٙ) ابشو عبج هللا كىػ مغ الثقات

ركػ حجيثو بكخ بغ سػاده عغ عبج الخحسغ بغ عصية عغ أبيو عغ  أبػ عصية السدني : -ٕٔٔ
 .(ٜٖٚ)ججه .عجاده في السرخييغ قالو أبػ سعيج بغ يػنذ ذكخ ذلظ ابغ األثيخ كالحافع

، ركػ عغ أبي الرجيق الشاجي ، ركػ عشو معمى (ٜٖٛ)العالء بغ بذيخ السدني: البرخؼ  -ٖٔٔ
 .(ٓٓٗ) كقاؿ ابغ السجيشي: مجيػؿ، كثقو ابغ حباف ، (ٜٜٖ) بغ زياد الفخدكسي

، ىػ أخػ بكخ بغ عبج هللا السدني ، (ٔٓٗ)عبج هللا بغ سشاف السدني: البرخؼ عمقسة بغ  -ٗٔٔ
ركػ عغ أبيو كمعقل بغ يدار كابغ عسخ ،  كعشو قتادة كحسيج كعػؼ األعخابي كفزاء كالج دمحم 

 .(ٕٓٗ)كأبػ عسخاف الجػني كغيخىع 

، ركػ عشو أىل (ٗٓٗ)، كذكخه بغ حباف في الثقات(ٖٓٗ)ككحا قاؿ الشدائيقاؿ ابغ السجيشي:  ثقة ، 
 .(٘ٓٗ) ـ في خالفة عسخ بغ عبج العديدٛٔٚىػ/ٓٓٔالبرخة تػفي سشة 

 .(ٙٓٗ)(ملسو هيلع هللا ىلص)عمي بغ عبج العديد السدني : السمقب بالحّشاط ، مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ -٘ٔٔ



                                                                      

 (0202 حديخان ) الثالثػن العجد  مجمة دراسات تاريخية
529 

 معجع أعالم قبيمة مديشة  
هللا بغ جعفخ بغ نجيح الدعجؼ ، أبػ  عمي بغ السجيشي: مػلى مديشة ، كىػ عمي بغ عبج -ٙٔٔ

الحدغ بغ السجيشي ، العمع ، الثبت ، الحافع ، صاحب الترانيف، الستبحخ، إماـ أىل الحجيث، 
، ركػ عغ حساد بغ زيج كعبج الػارث كشبقتيسا ، كركػ عشو عمي (ٚٓٗ)كقائج عمع الخجاؿ كالعمل 

 ،(ٛٓٗ)عشج أحج إاّل عشج ابغ السجيشيبغ الحدغ بغ شقيق ، قاؿ البخارؼ: ما استرغخت نفدي 
، كقاؿ ابغ حباف يعج (ٜٓٗ) كقاؿ أبػ داكد: ابغ السجيشي أعمع باختالؼ الحجيث مغ أحسج بغ حشبل

 .(ٔٔٗ) ـٛٗٛػ/ىٖٕٗ، تػفي ابغ السجيشي في ذؼ القعجة سشة (ٓٔٗ) في الثقات

 .(ٕٔٗ) عسار السدني: سسع أنذ بغ مالظ ، كركػ عشو حسيج الصػيل -ٚٔٔ

                                                                                                             .(ٖٔٗ) عسخك بغ بميل السدني : كػفي ، ركػ عشو عبج الخحسغ بغ أبي ليمى-ٛٔٔ

بغ  ركػ عشو السذسعل : سسع مغ رافع بغ عسخك السدني،(ٗٔٗ)عسخك بغ سميع السدني -ٜٔٔ
 .(ٚٔٗ) ، قاؿ الشدائي ثقة(ٙٔٗ) ركػ لو ابغ ماجة ،(٘ٔٗ)أياس

، ركػ عغ إسساعيل بغ أبي أياس ، ركػ عشو السذسعل (ٛٔٗ)عسخك بغ سميساف السدني -ٕٓٔ
 .(ٜٔٗ)بغ أياس

، ركػ عشو (ٕٔٗ)، ركػ عغ عخكة بغ الدبيخ.(ٕٓٗ)سخك بغ صفػاف بغ عبج هللا السدنيع -ٕٔٔ
 .(ٖٕٗ) ، قاؿ أبػ حاتع : محمو الرجؽ(ٕٕٗ) الحكع بغ جسيع الدجكسي

، كقاؿ ابغ حجخ: ال (ٕٗٗ) كقاؿ العقيمي: كال يتابع عمى حجيثو ، كال يعخؼ بشقل الحجيث 
 . (ٕ٘ٗ)يعخؼ

، كتخجع لو (ٕٚٗ): يكشى أبػ رافع ،ركػ عشو ابشو رافع(ٕٙٗ)عسخك بغ أبي عسخك السدني -ٕٔٔ
كنّبو عمى كىع  ىالؿ بغ عبيج، قالو ابغ فتحػف، ابغ حجخ العدقالني فقاؿ: ىػ كالج عسخك بغ

صاحب االستيعاب حيث قاؿ: عسخك بغ رافع ، كإنسا ىػ عسخك كالج رافع، كأخخج حجيثو 
الشدائي، كالبغػؼ ، كابغ الدكغ، كابغ مشجة ، مغ شخيق ىالؿ بغ عامخ، عغ رافع بغ عسخك 

 .(ٕٛٗ) السدني
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، (ٖٓٗ) : ككاف أبػه مغ جمة الرحابة(ٜٕٗ)دنيالشعساف بغ مقخف بغ عائح الس عسخك بغ -ٕٕٔ

، عجاده في أىل البرخة ، ككاف (ٖٔٗ)مخساًل ، كعغ جساعة مغ أصحابو (ملسو هيلع هللا ىلص)ركػ عغ رسػؿ هللا
، كقيل: ىػ مغ سادات التابعيغ (ٕٖٗ)مغ قخائيع ، ركػ عشو معاكية بغ قخة كأبػ خالج الػالبي

 .(ٖٖٗ)تػفي قبل مرعب بغ الدبيخ

يع بغ عشسة ، لو صحبة َعشسة -ٖٕٔ يع ، ودمحم بغ (ٖٗٗ) السدني: كالج إبخـا ، ركػ عشو ابشو إبخـا
يع بغ الحارث ، كتخجع لو ابغ األثيخ كقاؿ : الجيشي ، فجعمو جيشيًا ، كجعل أباه كججه (ٖ٘ٗ) إبخـا

 .(ٖٙٗ) مدنييغ ، كلعمو قيل ؼيو القػالف

يو عغ عسخ، ركػ عشو ابشو عبج عػف بغ أرشباف: مػلى مديشة، البرخؼ، ركػ عغ أب-ٕٗٔ
 (ٖٚٗ)هللا

 –حخف الغيغ  -

العاص بغ عسخ الصغاكؼ قاؿ : خخج أبػ  إلىأبػ الغادية السدني: قاؿ ابغ األثيخ بدشجه  -ٕ٘ٔ
فأسمسػا فقالت السخأة يا  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا  إلىالغادية كحبيب بغ الحارث كأـ أبي الغادية مياجخيغ 

أبي الغادية السدني أف  إلىرسػؿ هللا أكصشي فقاؿ : إياؾ كما يدػء األذف. ثع ساؽ بدشج آخخ 
قاؿ : ستكػف بعجؼ فتغ شجاد الحجيث الستقجـ في تخجسة أبي العالية . كقاؿ  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا 

عج بغ أبي الغادية الحافع أخخج تساـ في فػائجه مغ شخيق مداكر بغ شياب بغ مدخكؽ بغ س
في جساعة مغ الرحابة  (ملسو هيلع هللا ىلص)حجثشي أبي عغ أبيو عغ ججه سعج عغ أبيو قاؿ : كاف الشبي 

فسخت بو جشازة فدأؿ عشيا فقالػا مغ مديشة ، فسا جمذ مميًا حتى مخت بو الثانية فقاؿ: مسغ؟ 
فقاؿ: سيخػ مسغ؟ قالػا مغ مديشة  قالػا مغ مديشة .فسا جمذ مميًا حتى مخت بو الثالثة فقاؿ:

مديشة ال يجرؾ الججاؿ مشظ أحج ، قاؿ ابغ عداكخ بعج تخخيجو ليحا الحجيث كالخاجح أف السدني 
غيخ الجيشي ، كىحا ما أثبتو ابغ عبج البخ كابغ األثيخ كأبػ نعيع كأبػ مػسى كقاؿ أبػ عسخ ىػ 

 .(ٖٛٗ)يعشي الجيشي مغ شيعة عثساف
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الب بغ ديخ السدني ، كلعمو ججه ، يعج في كيقاؿ: غ :(ٜٖٗ)غ أبجخ السدنيغالب ب -ٕٙٔ

، ركػ عشو عبج  (ملسو هيلع هللا ىلص)، ركػ عغ رسػؿ هللا(ٕٗٗ)، كىػ سيج مديشة.(ٔٗٗ) ، كلو صحبة(ٓٗٗ)الكػفييغ
 .(ٖٗٗ)هللا بغ معقل

 . (ٗٗٗ) )ع(مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ يكشى أبػ سمسة الكػفي، غيالف بغ عثساف السدني:-ٕٚٔ

 –حخف الفاء  -

 .(٘ٗٗ) )ع(عامخ السدني: كػفي ، مغ أصحاب اإلماـ الرادؽفزيل بغ  -ٕٛٔ

 –حخف القاف  -

، ركػ عغ عاصع بغ كميب كليث (ٙٗٗ)القاسع بغ مالظ السدني: يكشى أبػ جعفخ الكػفي -ٜٕٔ
يع بغ مػسى كأحسج بغ حشبل الجخميبغ أبي سميع ركػ عشو سعيج  ، كأبػ بكخ بغ أبي شيبة كإبخـا

 .(ٜٗٗ)، كقاؿ الحىبي: صجكؽ مذيػر(ٛٗٗ) الح الحجيث، ككاف ثقة ص(ٚٗٗ) كآخخكف 

قخة بغ أياس السدني: كىػ قخة بغ ىالؿ بغ رئاب بغ عبيج بغ سػاءة بغ سارية بغ ذبياف  -ٖٓٔ
، كىػ مغ الرحابة ، (ٔ٘ٗ) ، كيقاؿ لو: قخة بغ األعد(ٓ٘ٗ)بغ ثعمبة بغ سميع بغ أكس بغ عسخك

كذكخ ابغ سعج بدشجه عغ معاكية بغ قخة عغ أبيو قاؿ:  ،(ٕ٘ٗ) كقج ندؿ البرخة في حزخة العػقة
، ركػ عشو ابشو أياس (ٖ٘ٗ) كقج حمب كصخ ، فسدح عمى رأسو ، كدعا لو (ملسو هيلع هللا ىلص)أف قخة أتى الشبي 
 . (٘٘ٗ)ـٖٛٙ/ػقٗٙقتمتو سشة   -الخػارج -، ركؼ أف األزارقة(ٗ٘ٗ) كلع يخك عشو غيخه

 –حخف الكاف  -

: ركػ عغ أبيو ودمحم ابغ كعب كربيح (ٙ٘ٗ)عبج هللا بغ عسخك بغ عػؼ السدني كثيخ بغ -ٖٔٔ
بغ عبج الخحسغ ، ركػ عشو عبج العديد بغ دمحم كمخكاف بغ معاكية كمعغ بغ عيدى كعبج هللا بغ 
كىب كعبج هللا بغ نافع الرائغ ودمحم بغ خالج بغ عثسة كأبػ عامخ العقجؼ كخالج بغ مخمج كابغ 

، كقاؿ الذافعي : ذاؾ أحج (ٛ٘ٗ)، ذكخكا أنو مشكخ الحجيث ليذ بذيء(ٚ٘ٗ)أكيذ قعشب كابغ أبي
 .(ٓٙٗ)، كقاؿ ابغ عجؼ: عامة ما يخكيو ال يتابع عميو(ٜ٘ٗ)الكحابيغ أك أحج أركاف الكحب
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كخيسة بشت الحدحاس السدنية: سسعت أبا ىخيخة  الجكسي في بيت أـ الجرداء ، ركػ  -ٕٖٔ

، قاؿ إسساعيل بغ عبيج هللا مػلى بشي مخدـك (ٔٙٗ) بغ أبي السياجخعيل بغ عبيج هللاعشيا إسسا
أدخمت عمى أـ الجرداء ، فمسا سمست جمدت فدسعت كخيسة بشت الحدحاس السدنية ، ككانت مغ 

 . (ٕٙٗ) (ملسو هيلع هللا ىلص)صػاحب أـ الجرداء تحجث عغ أبي ىخيخة عغ الخسػؿ 

ابغ الذاعخ زىيخ بغ أبي  كعب بغ زىيخ بغ أبي سمسى السدني : أبػ السزخب ، كىػ -ٖٖٔ
سمسى ، كأختو الذاعخة سمسى بشت أبي سمسى شاعخة أيزًا، كلكعب ابغ ىػ عؿبة كىػ السزخب 

 .  (ٖٙٗ)بة السزخببغ كعب ، كلعؿبة ابغ كىػ الحجاج بغ ذؼ الخقبية بغ عبج الخحسغ بغ عؿ

يت كعب عاش كعب بغ زىيخ في بيئة تشتج القخائح الذعخية عشج الخجاؿ كالشداء كفي ب
كلع يبخل عميو أبػه بالحكسة كاألدب ،  أحج عذخ شاعخًا مغ ندل أبي سمسى جج كعب بغ زىيخ،

 فذب كعب بغ زىيخ شاعخًا فريحًا حكيسًا .

كأـ كعب بغ زىيخ كبذة بشت عسار بغ سحيع بغ غصفاف ، أما كالدة كعب فال يعخؼ 
خة تػفي في حجكد سشة ست كعذخيغ لميجكلكشو  -مثل كثخ مغ الذعخاء في القجيع التاريخ كالدتو،

 .  (ٗٙٗ)ستسائة كخسدة كأربعيغ لمسيالد

لع يحع أحج مغ الذعخاء بالذيخة كسا حطي كعب بغ زىيخ، فيػ شاعخ ابغ لعائمة معخقة 
شاعخ جاىمي معخكؼ كأخػه بجيخ  -بالذعخ ، انحجرت شاعخيتيع مغ ربيعة، ككالجه زىيخ

فاني ، كابشا عستو تساضخ الخشداء كأخػىا صخخ ،كابشا شاعخ، كخالو بذامة بغ الغجيخ الغص
–ككلجه عؿبة السزخب، كحفيجه العػاـ بغ عؿبة  بشتو سمسى : العػبثاف كقخيس، كأخػه بجيخ،

كلكعب ابغ آخخ مغ كلجه الحجاج بغ ذؼ الخقيبة بغ عبج الخحسغ بغ عؿبة بغ  -كميع شعخاء
 ب " ذك البخة" ذكخه عسخك بغ كمثـػ ،كعب بغ زىيخ كىػ شاعخ مذيػر، ككعب بغ زىيخ يمق

 يقاؿ لو: "بخة القشفح" كذلظ في قػلو :

 .(465)بو نحسى ونذفي السمجئيشا  وذو البخة الحي حجثت عشو                    
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ف كعب يشحجر مغ قبيمة عخيقة مثل قبيمة مديشة، فقج افتخخ كعب بغ زىيخ بشدبو في أكبسا   

شعخه ، فيع أىل عد قجيع كمجج تميج ، كأصحاب ندب كخيع كمحتج شيب قاؿ كعب مخاشبًا 
 مدرد بغ ضخار : 

 مع ـــال أم حـــإذ قأيقطان قال القػل   و        ــــخض أنــــــــسعــــحا الــــغا ىـــــأبمإال            

 جج في باذخ أشع ــكخامًا بشػ لي السذخًا          ــديدًا ومعـــــــدًا عـــــــــختشي عـــــأعي           

 وإنشي مغ السدنييغ السرفيغ بالكخم ت          شـــــث كــــي حيـــــــل مشــــع األصـــى           

 يعــبأسيافيع حتى استقستع عمى الق    عمى اليجى      بػكع حيغ جختعىع ضخ            

 جم  ـــــج كف وال قـــع قيــــظ فييــفسا ل ية          ـــشجفــــــربة خــــظ مشيع عوساقت           

 .(466)وىع أجمػا أباك عغ الحخم قجيساً       و     ــيمــــػا حدن الحجاز وســـىع مشع           

سالـ إ،فتبجأ مع قرة إسالمو ،ككاف ذلظ عمى إثخ  اإلسالـأما عغ حياة كعب بغ زىيخ في 
 كعشجما عمع كعب بحلظ قاؿ :  بجيخ،

 فيل لظ فيسا قمت بالخيف ىل لكا     ة       ــالــــيخًا رســــغا عشي بجــــأال أبم           

 ا  ــمكــــــعا و ـــأمػن مشيـــمظ الســـفأني          شخبت مع السأمػن كأسًا رويًة            

 يخك دلكا ـيء ويب غــــعمى أي ش     تو       ــوخالفت أسباب اليجى وتبع           

 .(467)كاــًا لـــيو أخـــجرك عمـــعميو ولع ت   ف أمًا وال أبًا        ــمق لع تمــــعمى خ           

 

أخيو أف  إلى،مغ مشرخفو عغ الصائف ،كتب بجيخ بغ زىيخ (ملسو هيلع هللا ىلص)كلسا قجـ رسػؿ هللا 
، قتل رجاًل بسكة مسغ كانػا ىجػه كآذكه، كمغ شعخاء قخير: ابغ الدبعخؼ ، كىبيخة  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي 

 إلىبغ أبي كىب ، كقج ىخبػا  كأمثاليع في كل كجية، فإف كانت لظ في نفدظ حاجة فصخ 
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  ،نجائظ في األرض إلى( ، فإنو ال يقتل أحجًا جاءه تائبًا ، كإف أنت لع تفعل فانج ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا 

 كعب قائاًل: إلىككتب بجيخ 

 تمػم عمييا باشاًل وىي أحدم   مغ مبمغ كعبًا فيل لظ في التي                    

 فتشجػ إذا كان الشجاء وتدمع   هللا ال العدى وال الالت وحجه       إلى              

 مغ الشار إال شاىخ القمب مدمع  لجى يػم ال يشجػ وليذ بسفمت                      

 .(468)سمسى عمى محخم وديغ أبيو        ـــغ زىيخ وىػ ال شيء ديشفجي               

الكتاب ضاقت بو األرض ، كأشفق عمى نفدو ، كأرجف بو مغ كاف في فمسا بمغ كعبًا 
حاضخة مغ عجكه، كقالػا ىػ مقتػؿ ، كعشجما لع يجج مغ شيء بجًا ، قاؿ قريجتو التي مجح فييا 

( ، كذكخ فييا خػفو كإرجاؼ الػشاة بو مغ عجكه، ثع خخج حتى قجـ السجيشة ، ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا 
، في  (ملسو هيلع هللا ىلص) رسػؿ هللا إلىمػدة كمعخفة مغ جييشة ، فغجا بو  عمى رجل كانت بيشو كبيشيعفشدؿ 

 (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا إلى( ، فقاـ إليو فاستأمشو ، فحكخ أنو قاـ ملسو هيلع هللا ىلص)صالة الربح فرمى مع رسػؿ هللا 
يا رسػؿ هللا إف ( ال يعخفو ، فقاؿ كعب :ملسو هيلع هللا ىلصفجمذ إليو ككضع يجه في يجه ، ككاف الخسػؿ )

: نعع،  (ملسو هيلع هللا ىلص)ل أنت قابل مشو، إف أنا جئتظ بو؟ قاؿ الشبي كعب بغ زىيخ أتاؾ تائبًا مدمسًا، في
قاؿ كعب: فأنا كعب. قاؿ ابغ إسحاؽ : فحجثشي عاصع بغ عسخك بغ قتادة ، أنو كثب عميو 

 .  (ٜٙٗ)دعو عشظ فإنو جاء تائبًا نازغاً :  (ملسو هيلع هللا ىلص) رجل مغ األنرار ، فقاؿ : رسػؿ هللا

براحبيع ، كذلظ أنو لع يتكمع ؼيو فغزب كعب بغ زىيخ عمى ىحا األنرارؼ لسا صشع 
كالتي اشتيخت  (ملسو هيلع هللا ىلص)رجل مغ السياجخيغ إال بخيخ فقاؿ قريجتو التي قاليا حيغ قجـ عمى الخسػؿ

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ" بانت سياد "  كىحه القرة ىي نقصة البجاية في إسالـ كعب في أكاخخ نة الدابعة 
، اإلسالـية كمغ الحيغ دافعػا عغ اإلسالمػة لميجخة، كبخز كعب بغ زىيخ شاعخًا مغ شعخاء الجع

، (ملسو هيلع هللا ىلص)كبحلظ يكػف كعب  قج أعمغ أسالمو إعالنًا كاضحًا ، كأعمغ تػبتو ، كقج أبجػ الخسػؿ 
 قػلو : إلىأعجابو ببعس معاني القريجة ، فعشجما كصل كعب بغ زىيخ 

 مدمػلميشج مغ سيػف هللا     إن الخسػل لديف يدتزاء بو                   
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 ببصغ مكة لسا أسمسػا زولػا   عربة مغ قخير قال قائميع       في              

 .(472)عشج المقاء وال ميل معازيل     ذف   ـــزالػا  فسا زال  أنكاس وال ك             

 أف قاؿ كعب :  إلى، لسغ حػلو ككأنو يقػؿ ليع : اسسعػا قػؿ شاعخنا الججيج  (ملسو هيلع هللا ىلص) نطخ الشبي

 .(472)ضخب إذا عخد الدػد التشابيل     يسذػن مذي الجسال الدىخ يعرسيع               

عخض الذاعخ كعب بغ زىيخ باألنرار لغمطتيع عميو، فأنكخت قخير عميو، كقالػا : لع تسجحشا 
 إذ ىجػتيع فقاؿ: 

 مغ سخه كخم الحياة فال يدل          في مشقب مغ صالحى األنرار              

 بار ــالجبة  ـــاج  وقــــػم  الييــــيػسيع لشبييع          ـغ نفـــباذليـــوال              

 .(470)فارـــــقػا مغ الكـــــــبجماء مغ عم       ظ ليع   ــو مدـيتصيخون كأن               

بعذخيغ ألف ، ككداه بخدة اشتخاىا بعج ذلظ معاكية مغ كرثة كعب (ملسو هيلع هللا ىلص)فقاـ رسػؿ هللا  
 ، كمغ ىشا سسيت قريجتو بالبخدة .(ٖٚٗ)درىع

 .(ٗٚٗ) كعب بغ نػفل السدني: أحج الخكاة مغ قبيمة مديشة ركػ عغ بالؿ بغ حسامة -ٖٗٔ

 –حخف الالم -

ليمى )أبشة عع معغ بغ أكس السدني (: كاف معغ قج دخل البرخة فتدكج أبشة عع لو يقاؿ  -ٖ٘ٔ
عمييا ، فخكبت إليو فػججتو في بيت كجبة  فأبصأف بالده، فأذنت لو ليا ليمى ، فأستأذنيا في أتيا

 صػؼ ، فقالت لو: أىحا عيذظ الخؼيع الحؼ ندعت إليو؟ 

فقاؿ ليا: لػ قج جاء الخبيع ، فخأيت الخخافي كالدىخة لخأيت عيذًا شيبًا ، فأمخت فشطف 
 .(٘ٚٗ)البرخة كقج شمقيا كنجـ إلىرجعت  ككدي ثع أنيا
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 – حخف السيع -

، ذكخه البغػؼ مغ ركاية (ٙٚٗ) مالظ بغ نزيمة: حميف بشي عسخك بغ عػؼ مغ مديشة -ٖ٘ٔ
، كقيل : مالظ بغ نسيمة السدني حميف لبشي معاكية بغ عػؼ مغ  األمػؼ عغ ابغ إسحاؽ

 .(ٚٚٗ)األنرار شيج بجرًا كأستذيج بأحج 

السحتفخ بغ أكس بغ زياد السدني : قاؿ الحاكع في تاريخ نيدابػر السحشفخ بغ أكس بغ  -ٖٙٔ
ذكخ العباس بغ مرعب أنو كرد خخساف ، كقاؿ أحسج بغ  (ملسو هيلع هللا ىلص)نرخ بغ زياد صاحب رسػؿ هللا 

سشاف أستػشغ مخك ، كذكخ بذخ بغ السحتفخ أنو كاف مع أبيو بخخساف في جير عبج الخحسغ 
ج مغ شخيق عيدى بع مػسى عشجار عغ عيدى بغ عبيج الكشجؼ عغ الحديغ ثع أخخ ، بغ سسخه

تحت  (ملسو هيلع هللا ىلص)بغ عثساف بغ بذخ السحتفخ بغ أكس عغ أبيو عغ ججه السحتفخ أنو بايع رسػؿ هللا 
 .(ٛٚٗ)الذجخة كأنيع نحخكا البجنة عغ سبعة .كحا في اإلصابة

قخير قبل فتح مكة مغ أىل  ىإلالتي كتبت معيا حاشب بغ أبي بمتعو  -السخأة السدنية: -ٖٚٔ
 .(ٓٛٗ)، كقيل سارة (ٜٚٗ)القخه يقاؿ ليا كشػد

 .(ٔٛٗ) دمحم بغ حساد : يكشى أبػ األشعث السدني ، أسشج عشو -ٖٛٔ

 .(ٕٛٗ) )ع(دمحم بغ سيل السدني: الكػفي ، مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ -ٜٖٔ

 .(ٖٛٗ) )ع(مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ دمحم بغ ضييخ أبػ عسارة السدني: كػفي ، -ٓٗٔ

: يكشى أبػ عبج هللا ، كىػ دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج بذخ دمحم بغ عبج هللا السدني -ٔٗٔ
، كىػ مغ أىل ىخاة، قجـ بغجاد (ٗٛٗ) بغ مفزل بغ حداف بغ حداف بغ عبج هللا بغ مغفل السدني
ـ عغ أحسج بغ نججة ٖٜٙىػ/ٕٖ٘حاجًا، كحجث بيا لسا صجر مغ حجو، كذلظ في سشة 

، ركػ (٘ٛٗ) اليخكؼ، كعغ عمي بغ دمحم بغ عيدى الجكاني ندخة أبي اليساف الحكع بغ نافع
عشو: الجارقصشي ، كحجثشا عشو: أبػ الحدغ بغ رزقػيو، كأبػ عمي بغ شاذاف، كىػ ندبو لشا، 

، ككاف أبػ عبج هللا ، كىػ أصغخ مغ أخيو أبي دمحم ، أحسج بغ عبج هللا السدني (ٙٛٗ) ككاف ثقة
، (ٚٛٗ) دمحم ، قج إشتخػ دارًا بشيدابػر، كىي دار يحيى بغ يحيى اإلماـ، ككاف يكثخ السقاـ بيا
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سسع مغ أىل نيدابػر، كحجث بالعخاؽ كنيدابػر كىخاة، كسسع مشو الحاكع الشيدابػرؼ أبػ عبج 

 .(ٜٛٗ)انيغـ ، كقج قارب الثسٖٜٙىػ/ٕٖ٘ ت كفي بشيدابػر سشة ،(ٛٛٗ)هللا الحافع

دمحم بغ عسخ السدني : ركػ لو دمحم بغ حبيب : أف قخيذًا كفأت قجكر العباس كلع  -ٕٗٔ
 .(ٜٓٗ) (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا إلىتصعسيا لعمسيا بسيمو 

لو صحبة يعج في الذامييغ ثع أخخج  ذكخه البخارؼ كقاؿ : دمحم بغ أبي عسيخة السدني: -ٖٗٔ
مغ شخيق ابغ السبارؾ عغ ثػر بغ يديج عغ خالج بغ معجف عغ جبيخ بغ نفيخ عغ دمحم بغ أبي 

يـػ أف يسػت  إلىقاؿ : لػ أف عبجًا خخ عمى كجيو مغ يـػ كلج  (ملسو هيلع هللا ىلص)عسيخة مغ أصحاب الشبي 
ما يدداد مغ األجخ كالثػاب.  ىخمًا في شاعة هللا عد كجل لحقخه ذلظ اليـػ كلػد أنو ازداد كي

قاؿ الحافع كسشجه قػؼ كأخخجو ابغ السبارؾ في الدىج . كأخخجو ابغ أبي عاصع ، كالبغػؼ مغ 
شخيق الػليج بغ مدمع عغ ثػر مػقػفًا . كأخخجو أحسج مغ شخيق بؿية عغ بجيخ بغ سعج عغ 

غ شاىيغ بدشج صحيح كأخخج ابغ الدكغ كاب ،خالج بغ معجف عغ عؿبة بغ عبج الدمسي مخفػعًا 
بؿية عغ بجيخ بغ سعج عغ خالج بغ معجاف عغ جبيخ بغ نفيخ عغ ابغ أبي عسيخة عغ  إلى

الجنيا قاؿ مؤلفو : دمحم  إلىأنو قاؿ : يا أييا الشاس ما مغ نفذ مشفػسة تحب أف تعػد  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي
" ما مغ نفذ كقج ذكخ الحافع حجيث  ،بغ أبي عسيخة ىحا : كأخػه عبج الخحسغ بغ أبي عسيخة 

مشفػسة " ىشاؾ بخكاية عبج الخحسغ ، كساقو ىشا بمفع عغ ابغ أبي عسيخة فال شظ أف مخخج 
 .(ٜٔٗ)نو ىشاؾ أختمف في لفطو عغ ىحا كالدشج كاحج فتشبو أالحجيث كاحج عمسًا 

دمحم السدني كالج ميشج: ركػ نرخ بغ مداحع عغ عسخ األعخج عغ ميشج بغ دمحم  -ٗٗٔ
: قخض مختيغ كرجقة مخة، قاؿ الحافع ذكخه  (ملسو هيلع هللا ىلص)السدني عغ ابيو قاؿ : قاؿ رسػؿ هللا 

 .(ٕٜٗ)مصيغ في الرحابة ثع قاؿ: قاؿ: أبػ نعيع ال يرح لو صحبة كال رؤية ؼيسا أرػ 

، ركػ عغ أبي القاسع الحدغ بغ (ٖٜٗ)السدني: يكشى أبػ الحدغبغ أحسج  دمحم بغ عػؼ -٘ٗٔ
عمي البجمي ، كأبي دمحم عبج هللا بغ عسخ بغ أيػب كغيخىع ، كركػ عشو عمي بغ دمحم بغ عمي 

يع السقجسي كحجث عشو آخخكف  ، اإلماـ السحجث (ٜٗٗ) الذافعي ، كأبػ الفتح نرخ بغ إبخـا
بكخ ، فمسا ، كقج تكشى قجيسًا بأبي (ٜٚٗ) ككاف يعخؼ بالسقخغ ، (ٜٙٗ)، كاف ثقة نبياًل (ٜ٘ٗ)الجمذقي



                                                                     

 528 (0202 حديخان) العجد الثالثػن  مجمة دراسات تاريخية

             عمي دنيا عبج .م.د    نيمة عبار الزم الكشاني م.د.
 /ػىػٖٔٗ، تػفي سشة (ٜٜٗ)، مغ التكشي بحلظ ، تكشى بأبي الحدغ(ٜٛٗ)مشعت الجكلة العبيجية

 .(ٓٓ٘)ـٜٖٓٔ

دمحم بغ دمحم بغ داكد السدني : يكشى أبػ عسخك الكػفي ، إمامي ، تػفي سشة  -ٙٗٔ
 .(ٔٓ٘) )ع(كسبعػف سشة ، مغ رجاؿ اإلماـ الرادؽ  اثشافـ، كلو ٓٛٚىػ/ٗٙٔ

 .(ٕٓ٘) )ع(مصخ بغ كامل السدني : الكػفي ، مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ -ٚٗٔ

 .(ٖٓ٘) )ع(معاكية بغ سمسة السدني: كػفي مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ -ٛٗٔ

عازب ، ركػ ، سسع البخاء بغ (ٗٓ٘) معاكية بغ سػيج بغ مقخف السدني : أبػ سعيج الكػفي -ٜٗٔ
، ذكخه ابغ حباف في (٘ٓ٘) عغ أبيو ، ركػ عشو أشعث بغ أبي الذعثاء كالذعبي كعسخك بغ مخة

، حجيثو عغ أبيو كعغ البخاء بغ عازب في (ٚٓ٘) ، كقاؿ العجمي: كػفي تابعي ثقة(ٙٓ٘) الثقات
كابغ  قاؿ الحافع : كقج ذكخه أبػ يعمى ، كالحدغ بغ سؽياف ، كالبغػؼ ، صحيح مدمع كغيخه.
 .(ٛٓ٘)الدكغ في الرحابة 

ركػ عشو أبػ بكخ بغ أبي مخيع  ،)رض(ركػ عغ عائذة معاكية بغ شػيع السدني: -ٓ٘ٔ
 .(ٜٓ٘) الحسري

، قاؿ الحافع  ذكخه ابغ (ٓٔ٘) معاكية بغ عؽيف السدني: ذكخ أف لو صحبة كركاية -ٔ٘ٔ
كالج تساـ قاؿ: قاؿ بعزيع : الجار التي في  ،عداكخ في تاريخو كأكرد عغ أبي الحدغ الخازؼ 

 .(ٔٔ٘)سؿيفة جشاح .دار أبي قحافة كمعاكية ابشي عؽيف السدني 

: بغ ىالؿ بغ رئاب بغ عبيج بغ سػاءة بغ (ٕٔ٘)معاكية بغ قخة بغ إياس السدني -ٕ٘ٔ
با ، مغ تابعي البرخة ، كيكشى أ(ٖٔ٘) سارية بغ ذبياف بغ ثعمبة بغ سميع بغ أكس بغ مديشة

كىػ كالج قاضي البرخة إياس بغ معاكية  ،(٘ٔ٘)ـٙ٘ٙػ/ىٖٙ، كلج يـػ الجسل سشة (ٗٔ٘)إياس
مخساًل ، كابغ  )ع(، ركػ عغ أبيو كعغ االماـ عمي (ٚٔ٘)، ككاف ثقة كلو أحاديث(ٙٔ٘)السدني
، كابغ عسخ ، كأنذ بغ مالظ ، كعبج هللا بغ مغفل ، كعائح بغ عسخك ، كشيخة بغ (ٛٔ٘)عباس

، ركػ عشو ابشو إياس كشعبة كقتادة كأبػ عػانة كاألعسر كأبػ إسحاؽ (ٜٔ٘)كغيخىعحػشب 
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، كثقو ابغ معيغ كأبػ (ٕٓ٘)اليسجاني كسساؾ بغ حخب زياد بغ مخخاؽ ، كخالج الححاء كغيخىع

 .(ٕٕ٘) ـٕٔٚىػ/ٖٓٔ، تػفي سشة (ٕٔ٘)حاتع

: معاكية بغ مقخف السدنى. ، كيقاؿ(ٕٗ٘): كيقاؿ: الميثى (ٖٕ٘)معاكية بغ معاكية السدني -ٖ٘ٔ
ككاف (ملسو هيلع هللا ىلص)، كىػ صحابى تػفى في حياة رسػؿ هللا(ٕ٘٘)ابغ عبج البخ: ىحا أكلى بالرػاب قاؿ

ندؿ جبخيل عمى » لسػتو صجػ عطيع فقج ركؼ عغ كثيخ مغ السؤرخيغ عغ أنذ بغ مالظ  قاؿ:
بالسجيشة، ؼيجب أف ترمى  كىػ بتبػؾ، فقاؿ: يا دمحم، مات معاكية بغ معاكية السدنى( ملسو هيلع هللا ىلص)الشبى

نعع ، فزخب بجشاحو األرض ، فمع تبق شجخة كال أكسة إال تزعزت، كُرفع لو  عميو، قاؿ:
حتى نطخ إليو، فرمى عميو كخمفو صفاف مغ السالئكة، في كل صف سبعيغ ألف ممظ، فقاؿ 

، كقخاءتو إياىا (ٕٙ٘)ٌج﴾ : يا جبخيل ، بع ناؿ ىحه السشدلة؟ ، قاؿ بحبو:﴿ ُقْل ُىَػ ّللاَُّ َأحَ (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي
بًا، كقائسًا كقاعجًا، كعمى كل حاؿ  كفي ركاية ذكخىا البغػؼ كغيخه كقالػا مات  .(ٕٚ٘)« جائيًا كذـا

كلػفاتو قرة .أخخجيا الصبخاني في فزائل القخآف كالبييقي في دالئل الشبػة  (ملسو هيلع هللا ىلص)في عيج الشبي 
سػنة عغ انذ بغ مالظ قاؿ ندؿ كميع مغ شخؽ محبػب بغ ىالؿ السدني عغ عصاء بغ أبي مي

فقاؿ : يا دمحم مات معاكية بغ معاكية السدني .أتحب أف ترمي عميو؟  (ملسو هيلع هللا ىلص)جبخائيل عمى الشبي 
قاؿ : نعع فزخب بجشاحيو فمع يبق أكسو كال شجخة إال تزعزعت فخفع سخيخه حتى نطخ إليو 

يا جبخائيل بع ناؿ فقاؿ :  فرمى عميو كخمفو صفاف مغ السالئكة ، كل صف سبعػف ألف ممظ.
بًا كقاعجًا كقائسًا كعمى كذـا معاكية ىحه السشدلة .قاؿ: بحب قل ىػ هللا أحج كقخاءتو إياىا جائياً 

غدكة تبػؾ فصمعت الذسذ  (ملسو هيلع هللا ىلص)كفي ركاية ألنذ بغ مالظ قاؿ: غدكنا مع رسػؿ هللا  .كل حاؿ
مغ شأنيا فحكخ القرة كندؿ جبخيل إال  (ملسو هيلع هللا ىلص)يػمًا كشعاع كضياء لع نخه قبل ذلظ فتعجب الشبي

أنو قاؿ : معاكية بغ معاكية الميثي كرجح الحافع أنو السدني كليذ الميثي ، كقيل تػفي في حياة 
بتبػؾ فزخب جبخائيل بجشاحو األرض حتى صمى عميو الشبي  (ملسو هيلع هللا ىلص)بالسجيشة كالشبي (ملسو هيلع هللا ىلص)الخسػؿ 

، كقاؿ ابغ األثيخ (ٕٛ٘)مقخف السازنيزيع بمفع معاكية بغ مع صفيغ مغ السالئكة ركاه بع (ملسو هيلع هللا ىلص)
، (ٜٕ٘)بعج إيخاده ليحه الخكاية كذكخ مرادرىا: قاؿ أبػ عسخ كأسانيج ىحه األحاديث ليدت بالقػية 

كقاؿ الحافع أيزًا بعج إيخاده ليحه الخكايات كميا .قمت: قج يحتج بو مغ يجيد الرالة عمى 
 .(ٖٓ٘)ازتو فيحا يتعمق بالحكاـ وهللا أعمع الغائب كيجفعو ما كرد أنو رفعت الحجب حتى شيج جش
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معاكية بغ مقخف السدني : قاؿ ابغ عبج البخ معاكية بغ مقخف السدني معخكؼ كىػ أحج  -ٗ٘ٔ

إذا بعث  (ملسو هيلع هللا ىلص)اإلخػة .كقاؿ الحافع كخه ابغ شاىيغ كأكرد في تخجستو حجيثًا أكلو :كاف رسػؿ هللا 
 .(ٖٔ٘)جيذًا أكصى أميخىع 

بغ أثيشة بغ سمع : صحابي مغ مديشة ذكخه ابغ حـد في جسيخة أنداب  معبج بغ خميج -٘٘ٔ
 .(ٕٖ٘)العخب كلع يحكخه غيخه حدب إشالعشا 

معقل بغ مقخف السدني: لو صحبة كيكشى أبػ عسخة قاؿ البغػؼ :سكغ الكػفة كركػ عغ  -ٙ٘ٔ
 .(ملسو هيلع هللا ىلص)بياف بشػ مقخف سبعة كميع صحب الشابغ نسيخ:كأحاديث ، كقاؿ الػاقجؼ ، ك  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي 

، كقج أخخج الصبخؼ مغ شخيق البختخؼ عغ (ٖٖ٘)قاؿ أبػ عسخ ليذ ذلظ ألحج مغ العخب غيخىع 
: ﴿َكِمَغ اأَلْعَخاِب َمغ (ٖٗ٘)السختار بغ عبج الخحسغ بغ معقل بغ مقخف كانػا عذخة ندلت فييع

ُسػِؿ َأال ِإنََّيا ُقْخَبٌة لَُّيْع ُيْؤِمُغ ِباّلّلِ َكاْلَيْػـِ اآلِخِخ َكَيتَِّخُح َما ُيشِفُق ُقُخَباٍت ِعشَج  ّللّاِ َكَصَمَػاِت الخَّ
 .(ٖ٘٘) َسُيْجِخُمُيُع ّللّاُ ِفي َرْحَسِتِو ِإفَّ ّللّاَ َغُفػٌر رَِّحيٌع ﴾

معقل بغ يدار السدني : كىػ معقل بغ يدار بغ عبج هللا بغ معسخ بغ حخاؽ بغ  -ٚ٘ٔ
عثساف بغ عسخك بغ أد بغ شابخة بغ ألؼ بغ كعب بغ عبج بغ ثػر بغ ىحمة بغ الشع بغ 

، كقيل أبا (ٖٛ٘)، كيقاؿ أبػ يدار (ٖٚ٘)، يكشى أبػ عبج هللا (ٖٙ٘)الياس بغ مزخ السدني
كعغ الشعساف  (ملسو هيلع هللا ىلص)، ركػ عغ الشبي(ٓٗ٘) كال نعمع مغ يكشى أبا عمي مغ الرحابة سػاه  ،(ٜٖ٘)عمي

ح بغ أسامة كالحكع بغ عبج بغ مقخف ، ركػ عشو عسخاف بغ حريغ كالحدغ البرخؼ كأبػ السمي
، سكغ (ٕٗ٘) ، كىػ مغ أصحاب الذجخة(ٔٗ٘)هللا األعخج كمعاكية بغ قخة كأبػ األسػد الجؤلي

بأمخ عسخ فشدب إليو ، (ٗٗ٘) ، كإليو يشدب نيخ السعقل في البرخة(ٖٗ٘)البرخة كابتشى بيا دارًا 
ـ في كالية عبيج هللا ٕٛٙىػ/ٖٙتػفي سشة  ،كندؿ البرخة كبشى بيا دارًا كمات في خالفة معاكية 

ـ، كقاؿ يػنذ بغ عبيج ما كاف ىا ىشا يعشي بالبرخة احج ٘ٛٙىػػ/٘ٙ، كقيل سشة (٘ٗ٘)بغ زياد
أىشا مغ معقل بغ يدار، كأخخج أحسج عغ معاكية بغ قخة عغ معقل بغ  (ملسو هيلع هللا ىلص)مغ أصحاب الشبي 

ا آخخ العيج بالخسخ ، كأخخج يدار :حخمت الخسخ كنحغ نذخب الفزيخ فجعمت أشخب كأقػؿ ىح
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البغػؼ مغ شخيق أبي األشيب عغ الحدغ قاؿ : عاد عبيج هللا بغ زياد معقل بغ يدار في 

 .(ٙٗ٘)مخضو الحؼ تػفي ؼيو فحكخ الحجيث الحؼ في ذـ الحؼ يغر رعيتو

معغ بغ اكس بغ نرخ بغ زياد : بغ أسعج بغ سحيع الذاعخ الفحل عاش في الجاىمية  -ٛ٘ٔ
.قيل إنو أسمع مع قػمو مغ  اإلسالـ، كقج قجمشا شيئًا مغ سيختو في الجاىمية أما في  اإلسالـك 

مديشة، ذكخ القصاف فإف كاف ىحا لخبخ ثابتًا فيػ صحابي ال شظ في ذلظ إال عسخ القصاف لع 
مرجر محجد، كلعمو ساقو بريغة التسخيس ، كلع نججه في كتب الرحابة ، كقج ذكخ  إلىيذخ 

 خ مدتعيشًا بو عمى أمخ كخاشبو بقريجتو التي أكليا : أنو كفج عمى عس

 .(547)تأوبو شيف بحات الحػائع      فشام  رفيقاه  وليذ بشائع             

 كىػ القائل :

 ية أولــــشــــســج والـــعـــــا تـــــشــــى أيـــمـــع  ي ألوجل      ــــا أدري وإنــــخك مــــلعس         

 دلـــــــشــــابظ مـــــرع أونبــــإن ابخاك خل       ـــــع أحـــجائع لـــــػك الــــي أخـــوإن     

 لــــقـــــت فأعــــي إن غخبــــأحارب مغ حاربت مغ ذي عجاوة       وأحبذ مال     

 بلــــقـــخ مــــــظ آخـــًا مشـــب يػمــــقــــليع غج       إلىسؤتشي يػمًا صفحت وإن      

 وسخصي وما مشظ في ريبتي ما تعجلاءتي       ـــفي مشظ داء مدـــظ تذـــكأن     

 ى ذاك مجسلـــح عمـــًا لحو صفــــجيســــقبشي       ــــياء مشظ تخيـــأش ىـــي عمـوإن     

 جل ــف تبــــكأي ـــــطخ فـــأنـــــظ فـــــيشــــيسشي       ـعتــإذا ما قص ستقصع في الجنيا     

 ل       وفي األرض عغ دار القمى متحػل ــوفي الشاس إن رثت حبالظ واص     

 قل ــجخان إن كان يعــــعمى شخف اليو       جتـــاك وجــف أخـــلع تشر إذا أنت     

 يسو      إذا لع يكغ عغ شفخة الديف مجخل ـــويخكب حج الديف مغ أن تز     
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 عل ــت أفـــحي كشـــــػءًا بالـــــجل ســـــوبي      ـــب رام ضشتــــاحـــما صت إذا ــــوكش     

 ػل ـــــــا أتحــــســـــثـــى ذاك إال ريــــــعم      ع أدمــغ فمــــجـــخ الســيــــت لو ضــــقمب     

  بلــــقـــــجىخ تــــــــو آخخ الــــــإليو بػج رخفت نفدي عغ الذيء لع تكج   إذا ان     

 كىػ القائل :

 الدمع إلىفقمت لو البل ىمع       دعاني يذب الحخب بيشي وبيشو           

 دمــع بحدم وال عــإليو فمع يخج      شانو      ــــــزل عــــفمسا أبى خميت ف     

 فبعج لو مختار جيل عمى عمع        يل أول وىمة    ــــخيع الخــــفكان ص     

ركؼ أف عبيج هللا بغ العباس مخ بسعغ بغ أكس كقج كف برخه فدألو عغ حالو فقاؿ لو 
معغ : ضعف برخؼ ككثخ عيالي كغمبشي الجيغ . قاؿ عبيج هللا : ككع ديشظ ؟ قاؿ : عذخة 

 فقاؿ : ،درىع ؼبعث بيا إليو ثع مخ مغ الغج فقاؿ لو : كيف أصبحت يا معغ  الؼآ

 وبالجيغ حتى ما أكاد أدان   تى نيكتو     ـــال حـــغ الســــعيـــــحت بـــــأخ      

 النـــــاجتي وفـــورد فالن ح    وحتى سألت القخض عشج ذوي الغشى          

هللا السدتعاف ، إنا بعثشا إليظ باألمذ لقسة فسا لكشيا حتى انتدعت مغ  فقاؿ عبيج هللا :
كعسخ معغ بغ  ،درىع أخخػ  الؼآيجؾ فأؼ شيء لألىل كالقخابة كالجيخاف؟ كبعث إليو بعذخة 

 .(ٛٗ٘)زماف ابغ الدبيخ كىػ الحؼ قاؿ ألبغ الدبيخ : لعغ هللا ناقة حسمتشي إليظ إلىأكس 

: كقيل : مغفل بغ عبج نيع بغ (ٜٗ٘)عؽيف بغ سحيع السدني مغفل بغ عبج نيع بغ -ٜ٘ٔ
عجاء بغ عثساف بغ عؽيف بغ سحيع بغ ربيعة بغ عجاء بغ ثعمبة بغ ذكيج بغ سعج بغ 

،  تػفي ىحا (ٔ٘٘)،  أخػ خداعي بغ عبج نيع كأبػ الرحابي الجميل عبج هللا بغ مغفل (ٓ٘٘)عسخك
جخيخ الصبخؼ ىػ عع عبج هللا ذؼ البجاديغ الحؼ عاـ الفتح قبل دخػلو مكة قاؿ الحافع، كابغ 

، قاؿ ابغ األثيخ : إف مغفل ىحا ىػ أخػ (ٕ٘٘)في حفختو (ملسو هيلع هللا ىلص)تػفي في غدكة تبػؾ كندؿ الشبي
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كىحا ىػ الرػاب ألف عبج هللا ذؼ البجاديغ ىػ ابغ عع نيع كىحا مغفل بغ نيع  ،ذؼ البجاديغ 

كإنسا أراد الحافع كأبػ جعفخ أف  ،(ٖ٘٘)ع إخػة كأخػىسا خداعي بغ عبج نيع أحج رؤساء مديشة كمي
كابغ مدعػد،  (ملسو هيلع هللا ىلص)ذؼ البجاديغ عع عبج هللا بغ مغفل كىحا صحيح وهللا أعمع، ركػ عغ الشبي

،  ركػ عشو ابشو كالحدغ البرخؼ كعؿبة بغ صيباف كمصخؼ بغ عبج هللا بغ الذخيخ كغيخىع
 .(ٗ٘٘) الفتح كقبل الفتح بقميل تػفي في شخيق مكة قبل أف يجخميا سشة ثساف لميجخة عاـ

مػسى بغ عؿبة : مغ مػالي مديشة ، كىػ كثيخ الػىع في األخبار ال يحتج بو بحاؿ  -ٓٙٔ
، (٘٘٘) «رأيتو كىػ الشيء» لكثخة خصئو كغمبتو عمى صػاه، ككاف أحسج بغ حشبل يقػؿ : 

يع كمػسى ودمحم بشػ عؿبة مػلى الدبيخ بغ العػاـ ،  يع قبل كذكخت السرادر إبخـا كقج مات إبخـا
 .(ٙ٘٘)ـ ، كيكشى أبا دمحم السصخقيٜ٘ٚىػ/ٔٗٔمػسى ، كمات مػسى سشة 

أما مػسى بغ » كفي السقجمة التي كتبيا )د .مارسجف جػنذ( السحقق لكتاب السغازؼ قاؿ :     
  ،عؿبة بغ أبي عياش األسجؼ ، فقج كاف مػلى آلؿ الدبيخ بغ العػاـ ، كقج كضع مع أبغ إسحاؽ

ػاقجؼ األسذ التي بشى عمييا السؤلفػف الستآخخكف كتبيع مثل الصبخؼ كأبغ سيج الشاس كأبغ كال
، كقج كتب كتابًا في السغازؼ لع يرل إليشا مع أنو كاف مػجػدًا حتى القخف العاشخ (ٚ٘٘) «كثيخ

، ككاف مالظ بغ أنذ أذا قيل لو مغازؼ مغ نكتب ؟ قاؿ : عميكع بسغازؼ مػسى بغ (ٛ٘٘)لميجخة
كلع يكثخ كسا كثخ ( ملسو هيلع هللا ىلصؿبو فأنو ثقة شمبيا عمى كبخ الدغ ليقيج مغ شيج مع رسػؿ هللا )ع

، ركػ عشو الثػرؼ كمالظ ، كشعبة،  (ٓٙ٘)كثقو أحسج بغ حشبل كيحيى بغ معيغ، ك (ٜ٘٘)غيخه
اإلماـ الثقة الكبيخ أبػ دمحم القخشي » ، قاؿ عشو الحىبي : (ٔٙ٘)ككىيب،  كأبغ عيشيو كغيخىع

، كذكخ أيزًا مغازؼ مػسى بغ عؿبة فقاؿ: (ٕٙ٘) األسجؼ ، السصخقي مػلى آؿ الدبيخ"مػالىع 
 إلىفيي في مجمج ليذ بالكبيخ، سسعشاىا كغالبيا صحيح كمخسل جيج، لكشيا مخترخه تحتاج »

، كعغ الدىخؼ ،كتاب مػسى بغ عؿبو مغ أصح الكتب ، مات سشة (ٖٙ٘)زيادة بياف كتتسو 
 .(ٗٙ٘)ـٜ٘ٚىػ/ ٔٗٔ

بة كأبػ مػىػبة -ٔٙٔ  (ملسو هيلع هللا ىلص)مغ مػلجؼ مديشة ، أشتخاه الشبي  ،(٘ٙ٘)أبػ مػييبة: كيقاؿ: أبػ مـػ
، شيج غدكة (ٚٙ٘)كاف يقػد بعائذة بعيخىا، كاف رجاًل صالحاً  ،(ٙٙ٘)فأعتقو ، لو صحبة

، (ٜٙ٘)، ، ركػ عشو عبج هللا بغ عسخك بغ العاص، كىػ مغ أقخانو كعبيج بغ جبيخ(ٛٙ٘)السخيدع
أؼ  -ألىل البؿيع، قاؿ: أىبشي (ملسو هيلع هللا ىلص)كأكج أىل الحجيث أف حجيثو حدغ في استغفار رسػؿ هللا 
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مغ الميل فقاؿ: يا أبا مػييبة ! إني قج أمخت أف أستغفخ ألىل ىحا  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ  -أيقطشي 

فخخجت معو حتى أتيشا البؿيع، فخفع يجيو فاستغفخ ليع شػياًل، ثع قاؿ: لييغ لكع ما   ،البؿيع
ؼيو مسا أصبح الشاس ؼيو، أقبمت الفتغ كقصع الميل السطمع، يتبع آخخىا أكليا، اآلخخة أصبحتع 

شخ مغ األكلى، يا أبا مػييبة، إني قج أعصيت مفاتيح خدائغ الجنيا كالخمج فييا، ثع الجشة، 
فخيخت بيغ ذلظ كبيغ لقاء ربي كالجشة ، فقمت: يا رسػؿ هللا ، بأبي أنت كأمي، فخح مفاتيح 

، «وهللا يا أبا مػييبة، لقج اختخت لقاء ربي كالجشة » لجنيا كالخمج فييا ثع الجشة، فقاؿ: خدائغ ا
 .(ٓٚ٘)كعخؼ ىحا الرحابي بكشيتو، كال يػقف لو عمى أسع

 .(ٔٚ٘) ميسػنة بشت عبج هللا بغ معقل بغ مقخف: السدني ركت عغ أبييا حجيثاً  -ٕٙٔ

 -حخف الشػن  -

 .(ٕٚ٘)عشو ىالؿ بغ عامخ السدنينافع بغ عسخك السدني: ركػ  -ٖٙٔ

لو ذكخ في قتل سجاح بشت الحارث التسيسية التي  (ملسو هيلع هللا ىلص)ناشخة السدني : أدرؾ الشبي  -ٗٙٔ
 .(ٖٚ٘)أدعت الشبػة .قاؿ الحافع: ذكخه سيف كالصبخؼ 

الشزخ بغ بذيخ بغ عسخك السدني: لو إدراؾ ذكخه الكشجؼ ككاف شيج فتح مرخ كأختط  -٘ٙٔ
 .(ٗٚ٘)ـٛٓٚىػ/ٜٛىا في سشة اثشتيغ كسبعيغ كمات بيا سشة بيا ثع كلي ابشو قزاء

نطيخ السدني: ذكخه أبػ مػسى في الحيل مغ شخيق ابغ شياب عغ إسساعيل بغ أبي  -ٙٙٔ
يقػؿ : إف هللا إذا سسع قخاءة  ﴿َلْع  (ملسو هيلع هللا ىلص)حكيع عغ نطيخ السدني أك السجني سسعت رسػؿ هللا 

، قاؿ: أبذخ عبجؼ (٘ٚ٘)َتاِب َكاْلُسْذِخِكيَغ ُمشَفكِّيَغ َحتَّى َتْأِتَيُيُع اْلَبيَِّشُة ﴾َيُكِغ الَِّحيَغ َكَفُخكا ِمْغ أَْىِل اْلكِ 
كىحا الحجيث سشجه: دمحم بغ إسساعيل بغ ،فػعدتي ال أنداؾ عمى حاؿ مغ أحػاؿ الجنيا كاآلخخة 

جعفخ عغ عبج هللا بغ سمسة عغ ابغ شياب عغ إسساعيل بغ أبي الحكع حكيع عغ نطيخ 
قاؿ الحافع قاؿ السدتسمي ذكخ ألبغ شخخاف فمع يعخفو ، كقاؿ الحجيث أكثخ مغ أف  .نيالسد 

 . (ٙٚ٘)كعبج هللا بغ سمسة كاىي الحجيث ،يحرى انتيى 
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نافع بغ عسخك السدني : ذكخه أبػ مدعػد األصبياني في الرحابة ، كأكرد مغ شخيق  -ٚٙٔ

 .(ٚٚ٘)حجة الػداع قاؿ الحافع كىػ خصاء ىالؿ بغ عامخ السدني عشو أنو كاف في

الشعساف بغ مقخف بغ عائح السدني: أحج اإلخػة كأميخ الفتػح لو ذكخ كثيخ في فتػح  -ٛٙٔ
العخاؽ كبعس إخػتو قجـ بذيخًا عمى عسخ بفتح القادسية كىػ الحؼ فتح أصبياف كنياكنج 

ركػ الصبخؼ في عغ دمحم بغ ، ـ  كسيختو مذيػرة نػرد بعزيا ىشإٗٙىػ /ٕٔكأستذيج بيا سشة 
بذار كبشجار كالىسا عغ دمحم بغ خالج بغ عثسة عغ كثيخ بغ عبج هللا بغ عسخك بغ عػؼ 

خط الخشجؽ بيغ كل عذخة  (ملسو هيلع هللا ىلص)السدني عغ أبيو عغ ججه ، فحكخ حجيثًا ؼيو أف رسػؿ هللا 
مساف مشا أىل :س (ملسو هيلع هللا ىلص)أربعيغ ذراعًا .قاؿ:  كاتق السياجخكف كاألنرار في سساف فقاؿ رسػؿ هللا 

البيت قاؿ مخك بغ عػؼ السدني فكشت أنا كسمساف كححيفة كالشعساف بغ مقخف كستة مغ األنرار 
في أربعغ ذراعًا فحفخنا حتى إذا بمغشا الحؼ ضيخت لشا صخخة بيزاء مخكة فكدت حجيجنا كشقت 

بيغ  كىػ في ؾبة تخكية فأخبخه عشيا جاء بخقة ضاءت ما (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا  إلىعيشا فحىب س 
 ،تكبيخ فتح (ملسو هيلع هللا ىلص)فكبخ رسػؿ هللا  البتييا يعشي السجية حتى كأنيا مرباح في جػؼ ليل مطمع،

ككبخ السدمػف .ثع ضخبيا الثانية فكحلظ . ثع الثالثة فكحلظ . كذكخ سمساف كالسدمسػف لخسػؿ هللا 
فقاؿ : لقج أضاء لي مغ األكلى قرػر الحيخة كدائغ كدخػ كأنيا  ،كسألػه عغ ذلظ الشػر   (ملسو هيلع هللا ىلص)

كمغ الثانية أضاءت القرػر الحسخ مغ  ،فأخبخني جبخيل أف أمتي ضاىخة عمييا ،أنياب الكالب 
أرض الـخ كأنيا أنياب الكالب فأخبخني جبخيل أف أمتي ضاىخة عمييا. كمغ الثالثة أضاءت 

كأخبخني جبخيل أف أمتي ضاىخة عمييا ، فأبذخكا كاستبذخكا قرػر صشعاء كأنيا أنياب الكالب ، 
سؤمشػف ىحا ما السدمسػف كقالػا : احسج  مػعػد صادؽ ، قاؿ : كال شمعت األحداب قاؿ ال

، كصجؽ هللا كرسػلو، كما زادىع إال غيسانًا كتدميسًا . كقاؿ السشافقػف : يخبخكع كعجنا هللا كرسػلو
 يخة كمجائغ كدخػ كأنيا تفتح لكع، كانتع تحفخكف الخشجؽ الأنو يبرخ مغ يثخب قرػر الح
، ﴿َكِإْذ َيُقػُؿ اْلُسَشاِفُقػَف َكالَِّحيَغ ِفي ُقُمػِبِيع مََّخٌض مَّا َكَعَجَنا (ٛٚ٘)تدتصيعػف أف تبخزكا فشدؿ فييع 

ّللاَُّ َكَرُسػُلُو ِإالَّ ُغُخكرًا ﴾ 
دجخ فاجتسعػا بشياكنج ، كقاؿ ابغ األثيخ: نفخت األعاجع بكتاب يد (ٜٚ٘)

عسخ بالخبخ ثع شافيو بو لسا  إلىعمى الفيداف في خسديغ ألفًا كمائة ألف مقاتل ككاف سعج كتب 
بالذجة ليكػف أىيب ليع  يبجؤكىعفي االندياح كأف  يدتأذنػؾكقاؿ لو إف أىل الكػفة  قجـ عميو،
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فجسع عسخ الشاس كاستذارىع , كقاؿ ليع: ىحا يـػ لو ما بعجه كقج  ىسست أف  ،عمى عجكىع

أسيخ ؼيسغ قبمي كمغ قجرت عميو فأندؿ مشداًل كسصًا بيغ ىحيغ السرخيغ ثع أستشفخىع كأكػف ليع 
فقاـ شمحة ،ردءًا حتى يفتح هللا عمييع كيقزي ما أحب فإف فتح هللا عمييع صببتيع في بمجانيع 

فتكمع ، ثع قاـ عثساف فتكمع ، ثع قاـ عمي فتكمع كأجاد فقاؿ عسخ: ىحا ىػ الخأؼ  بغ عبيج هللا
كشت أحب أف أتابع عميو فأشيخكا عمي بخجل أكليو ذلظ الثغخ كليكغ عخاؾيًا أؼ مغ جشج العخاؽ 

فقاؿ : وهللا ألكليغ أمخىع رجاًل يكػف ،فقالػا : أنت أعمع بجشجؾ كقج كفجكا عميظ كرأيتيع ككمستيع 
كؿ األسشة إذا لقييا غجَا .فقيل :مغ ىػ؟ فقاؿ :ىػ الشعساف بغ مقخف السدني فقالػا: ىػ ليا أ

جشج يدابػر كالدػس فكتب إليو ككاف الشعساف يػمئح معو جسع مغ أىل الكػفة ، قج اقتحسػا 
، كىحا نز كتابو عغ الصبخؼ: بدع هللا الخحسغ الخحيع مغ عبج هللا عسخ أميخ (ٓٛ٘)عسخ

الشعساف بغ مقخف سالـ عميظ فإني أحسج إليظ هللا الحؼ ال الو إال ىػ أما بعج :  إلىالسؤمشيغ 
فإنو بمغشي أف جسػعًا مغ األعاجع كثيخة قج جسعػا لكع بسجيشة نياكنج فإذا أتاؾ كتابي ىحا فدخ 
بأمخ هللا كبعػف هللا كبشرخ هللا بسغ معظ مغ السدمسيغ كال تػشئيع كعخًا فتؤذييع كال تسشعيع 

كال تجخمشيع  غيزة فإف رجاًل مغ السدمسيغ أحب إلي مغ مائة ألف ديشار  ،حقيع فتكفخىع
عبج هللا بغ عبج هللا بغ عتباف ليدتشفخ الشاس مع الشعساف كحا  إلىكالدالـ عميظ ثع كتب عسخ 

ذلظ الخكادؼ ليبمػا في  إلىكيجتسعػا عميو بساه كىػ مػضع ،فشجب الشاس فكاف أسخعيع  ،ككحا
الجيغ كليجركػا حطًا فخخج  الشاس مشيا كعمييع ححيفة بغ اليساف كمعو نعيع بغ مقخف حتى قجمػا 
عمى الشعساف كاجتسع الشاس عميو كفييع ححيفة بغ اليساف ، كابغ عسخ ، كجخيخ بغ عبج هللا 

ج ،كعسخ بغ معج يكخب ، البجمي ، كالسغيخة بغ شعبة، كغيخىع .فأرسل الشعساف شميحة بغ خػيم
الميل ،  إلىكعسخك بغ ثشي كىػ ابغ أبي سمسى .ليأتػه بخيخ األعاجع ، فخخجػا كساركا يػمًا 

فخجع عسخك بغ ثشي .فمسا كاف آخخ الميل رجع عسخك بغ معج يكخب ، كمزى شميحة كلع يحفل 
زعة كعذخكف نياكنج ، كبيغ مػضع السدمسيغ الحيغ ىع بو كنياكنج ،ب إلىبيسا حتى انتيى 

فخسخًا فقاؿ الشاس: ارتج شميحة الثانية ككاف قج ارتج قيل ذلظ فعمع كالـ القـػ كشمع عمى 
كرجع فمسا رأكه كبخكا فقاؿ : ما شأنكع؟ فأعمسػه بالحؼ خافػا عميو فقاؿ: وهللا لػ لع يكغ ،األخبار 

مع الشعساف أنو ليذ فأع ،ديغ إال العخبي ما كشت ألحخز العجع الصساشع . ىحه العخب العاربة 
فخحل الشعساف كعبى أصحابو كىع ثالثػف ألفًا فجعل  ،بيشيع كبيغ نياكنج شيء يكخىو كال أحج
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عمى مقجمتو نعيع بغ مقخف كعمى مجشبتيو ححيفة بغ اليساف كسػيج بغ مقخف كعمى السجخدة 

السغيخة بغ  القعقاع بغ عسخك كعمى الداقة مجاشع بغ مدعػد ، كقج تػافت أمجاد السجيشة فييع
اسبيحىاف، كالفخس كقػؼ عمى تعبيتيع، كأميخىع الفيخزاف، كعمى مجشبتيو  إلىشعبة فانتيػا 

كقج تػافى إلييع األمجاد بشياكنج كل مغ ،الدردؽ، كبيسغ جاذكيو الحؼ جعل مكاف ذؼ الحاجب 
ألعاجع ، غاب عغ القادسية ليدػا بجكنيع ، فمسا رآىع الشعساف كبخ ككبخ معو الشاس فتدلدلت ا

كحصت العخب األثقاؿ كضخب فداط الشعساف فابتجر أشخاؼ الكػفة فزخبػه، مشيع ححيفة بغ 
كبذيخ بغ الخراصية كضمة الكاتب، كجخيخ بغ  كالسغيخة بغ شعب، كعؿبة بغ عامخ، اليساف،

كغيخىع فمع  ،عبج هللا البجمي، كاألشعث بغ ؾيذ ، كسعيج بغ ؾيذ اليسجاني ، ككائل بغ حجخ 
شاء فدصاط بالعخاؽ كيؤالء . كأنذب الشعساف القتاؿ بعجما حط األثقاؿ ، فاقتتمػا يـػ األربعاء يخ ب

كحرخىع  ،، كيـػ الخسيذ كالحخب بيشيع سجاؿ، كأنيع انجحخكا في خشادقيع يـػ الجسعة 
 السدمسػف كأقامػا عمييع ما شاء هللا ، كالفخس بالخيار، اليخخجػف إال إذا أرادكا الخخكج، فخاؼ
السدمسػف أف يصػؿ أمخىع، حتى إذا كاف ذات يـػ في جسعة مغ الجسع، تجسع أىل الخأؼ مغ 

كاتػا الشعساف في ذلظ ، فػفػه كىػ يخكؼ في  ،السدمسيغ فتكمسػا ، كقالػا : نخاىع عميشا بالخيار
مغ بقي مغ أىل الشججات  إلىالحؼ رككا ؼيو، فأخبخكه ، فقاؿ: عمى رسمكع ال تبخحػا ، ؼبعث 

الخأؼ أحزخىع ، فتكمع الشعساف فقاؿ: قج تخكف السذخكيغ كاعتراميع بخشادقيع كمجنيع، كأنيع ال ك 
يخخجػف إليشا إال إذا شاؤكا كال يقجر السدمسػف عمى إخخاجيع ، كقج تخكف الحؼ ؼيو السدمسػف مغ 

ثشي  السشاجدة كتخؾ التصػيل ؟  فتكمع عسخ كبغ إلىالتزايق ، فسا الخأؼ الحؼ بو ندتخخجيع 
فخدكا عميو رأيو. ثع تكمع عسخك بغ معج  ككاف أكبخ الشاس سشًا ككانػا يتكمسػف عمى األسشاف.

يكخب ، فخدكا عميو رأيو ، ثع تكمع شميحة بغ خػيمج االسجؼ فقاؿ :أرػ أف نبعث خياًل ليشبذػا 
مشاىع فإذا القتاؿ فإذا اختمصػا بيع رجعػا إليشا استصخادًا فإنا لع ندتصخد ليع في شػؿ ما قات

اختمصػا بيع رجعػا إليشا استصخادًا فإنا لع ندتصخد ليع في شػؿ ما قاتمشاىع فإذا رأكا ذلظ شسعػا 
فأمخ الشعساف القعقاع بغ عسخك ككاف عمى ،كفخحػا فقاتمشاىع حتى يقزي هللا فييع كفيشا ما أحب 

يع جباؿ ، كقج تػاثقػا السجخدة ، فأنذب القتاؿ بعج احتجاز مغ العجع فأخخجيع مغ خشادقيع كأن
أف ال يفخكا كقخف بعزيع بعزًا كل سبعة في قخاف ، كألقػا حدظ الحجيج خمفيع لئال يشيدمػا 
.فمسا خخجػا نكز ثع نكز كاغتشسيا األعاجع ففعمػا كسا ضغ شميحة كقالػا: ىي ، فمع يبق أحج 
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عغ حرشيع بعس إال مغ يقـػ عمى األبػاب كركبػىع كلحق القعقاع بالشاس كانقصع الفخس 

الشاس عيجه  إلىاالنقصاع كالسدمسػف عمى تعبية في يـػ جسعة صجر الشيار، كقج عيج الشعساف 
كأقبل  ،كأمخىع أف يمدمػا األرض كال يقاتمػا حتى يأذف ليع ففعمػا كاستتخكا بالجحف مغ الخمي 

كقالػا  ، بعس إلىالسذخكػف عمييع يخمػنيع حتى أفذػا فييع الجخاح كشكا بعس الشاس ذلظ 
لمشعساف إال تخػ ما نحغ ؼيو فسا تشتطخ بيع؟ ائحف لمشاس في قتاليع فقاؿ: ركيجًا ، ركيجًا كانتطخ 

أف يمقى العجك فييا كذلظ عشج الدكاؿ  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا  إلىالشعساف بالقتاؿ أحب الداعات كانت 
األؼياء كميب الخياح. فمسا كاف قخيبًا مغ تمظ الداعة ركب فخسو كسار في الشاس ، فمسا  كتفيؤ

كاف قخيبًا مغ تمظ الداعة ركب فخسو كسار في الشاس قاؿ الصبخؼ: عمى بخذكف أحػػ قخيب مغ 
كيحخضيع ، كيسشييع الطفخ كقاؿ ليع: إني مكبخ   ،األرض قاؿ : ككقف عمى كل راية يحكخىع

ا كبخت الثالثة فإني حامل إف شاء هللا فاحسمػا كإف قتمت فاألميخ بعجؼ ححيفة فإف قتل ثالثُا فإذ
ثع قاؿ: الميع أعدز ديشظ كنرخ عبادؾ ، كقيل  ففالف حتى عج سبعة آخخىع السغيخة بغ شعبة.

كاؾبزشي شييجًا ؼبكى  اإلسالـبل قاؿ: الميع إني أسألظ أف تقخ عيشي اليـػ بفتح يكػف ؼيو عد 
مػقفو فكبخ ثالثًا كالشاس سامعػف مصيعػف مدتعجكف لمقتاؿ ، كحسل الشعساف  إلىكرجع  الشاس

كالشاس معو، كانقزت رايتو انقزاض العقاب كالشعساف معمع ببياض الؿباء كالقمشدػة فاقتتمػا قتااًل 
شجيجًا لع يدسع الدامعػف بػقعة كانت أشج مشيا ، كما كاف يدسع إال كقع الحجيج كصبخ ليع 

سدمسػف صبخًا عطيسًا كأنيـد األعاجع كقتل مشيع ما بيغ الدكاؿ كاإلعتاـ ما شبق أرض ال
و فقتل شييجًا فمسا أقخ هللا عيغ الشعساف بالفتح استجاب ل ،السعخكة دمًا يدلق الشاس كالجكاب ؼيو

كقيل بل رمي بديع في خاصختو فقتمو فدجاه أخػه نعيع بثػب كأخح  ،(ٔٛ٘)زلق بو فخسو فرخع
كقاؿ  ،مػضع الشعساف كتخؾ نعيسًا مكانو   إلىاية قبل أف تقع كناكليا ححيفة فأخحىا كتقجـ الخ 

فاقتتمػا  ،ليع السغيخة اكتسػا مراب أميخكع حتى نشطخ ما يرشع هللا فيشا كفييع لئال ييغ الشاس
ه فمسا أضمع الميل عمييع انيـد السذخكػف كذىبػا فمدميع السدمسػف كعسي عمييع قرجىع فتخكػ 

كأخحكا نحػ الميب الحؼ كانػا تدلػا دكنو باسبيحىاف فػقعػا ؼيو فكاف الػاحج مشيع يقع ؼيقع عميو 
ستة بعزيع عمى بعس في ؾياد كاحج ؼيقتمػف جسيعًا كجعل يعقخىع حدظ الحجيج فسات مشيع 

قاؿ : ككاف الدائب بغ األقخع  ،في الميب بذخ ال يحرػف كثخة سػػ مغ قتل في السعخكة 
ي كاتبًا حاسبًا فأرسمو عسخ إلييع ، كقاؿ لو: إف فتح هللا عميكع فاقدع عمى السدمسيغ فيئيع الثقف
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ككاف صاحب بيت الشار يقاؿ  ،كخح الخسذ كإف ىمظ ىحا الجير فأذىب ؼبصغ خيخ مغ ضيخىا 

لو اليخبح ككاف ححيفة أمشو كمغ معو عمى أف يخخج ذخيخة لكدخػ تخكت عشجه لشػائب الدماف 
قاؿ الدائب : فمسا فتح هللا عمى السدمسيغ كأحزخ الفارسي  ،ىخًا نؽيدًا في سفصيغ فأحزخ جػ 

الدفصيغ المحيغ أكدعيسا عشجه الشخيخ جاف فإذا فييسا المؤلؤ كالدبخجج ، كالياقػت ، فمسا فخغت 
مغ القدسة احتسمتيسا معي كقجمت عمى عسخ ، ككاف قج قجر الػقعة ؼبات يتسمسل كيخخج كيتػقع 

السجيشة لياًل فسخ بو  إلىر فبيشسا رجل مغ السدمسيغ قج خخج في بعس حػائجو فخجع األخبا
فمسا أصبح الخجل  ،راكب فدألو مغ أيغ أقبل؟ فقاؿ: مغ نياكنج كأخبخه بالفتح كقتل الشعساف 

تحجث بيحا بعج ثالث مغ الػقعة فبمغ اخبخ عسخ فدألو فأخبخه فقاؿ : ذلظ بخيج الجغ. ثع قجـ 
ذلظ فأخبخه بسا يدخه كلع يخبخه بقتل الشعساف ، قاؿ الدائب فخخج عسخ مغ الغج يتػقع  البخيج بعج

األخبار قاؿ فأتيتو فقاؿ: ما كراءؾ؟ فقمت خيخًا يا أميخ السؤمشيغ فتح هللا عميظ كأعطع الفتح 
ا إليو راجعػف ثع بكى فشذج حتى بانت فخكع ا  كإنّ إنّ  كاستذيج الشعساف بغ مقخف فقاؿ عسخ:

كتؽيو فػؽ كتجه قاؿ : فمسا رأيت ذلظ كما لقي قمت: يا أميخ السؤمشيغ ما أصيب بعجه رجل 
يعخؼ كجيو، فقاؿ: أكلئظ السدتزعفػف مغ السدمسيغ كلكغ الحؼ أكخميع بالذيادة يعخؼ كجػىع 

دفصيغ فقاؿ: أدخميا بيت الساؿ حتى كأندابيع ، كما يرشع أكلئظ بسعخفة عسخ، ثع أخبختو بال
الكػفة. الشعساف بغ عسخك  إلىنتشطخ في شأنيسا كالحق بجشجؾ ، قاؿ : ففعمت كخخجت سخيعًا 

بغ مقخف ذكخه البغػؼ في الرحابة قاؿ الحافع : أخخج البغػؼ مغ شخيق جخيخ عغ مشرػر 
سباب السدمع »:(ملسو هيلع هللا ىلص)هللا عغ أبي خالج الػالبي عغ الشعساف بغ عسخك بغ مقخف قاؿ : قاؿ رسػؿ 

، ذكخ الحافع ىحا الحجيث في ىحه التخجسة كذكخ غيخه أف ىحا الحجيث (ٕٛ٘)فدػؽ كقتالو كفخ" 
مغ ركاية عسخك بغ الشعساف بغ مقخف .ثع أكرد تحت ىحه التخجسة حجيثًا لعسخك بغ الشعساف بغ 

بغ الشعساف بغ مقخف فقاؿ : أخخج ابغ شاىيغ مغ شخيق يحيى بغ عصية عغ أبيو عغ عسخك 
أنيع ال أمػاؿ ليع يترجقػف مشيا كقجـ ، (ملسو هيلع هللا ىلص)مقخف قاؿ : قجـ رجاؿ مغ مديشة فاعتمػا عمى الشبي 

فشدلت ؼيو ﴿َكِمَغ اأَلْعَخاِب َمغ ُيْؤِمُغ ِباّلّلِ َكاْلَيْػـِ  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي  إلىالشعساف بغ مقخف بغشع يدػقيا 
ُسػِؿ َأال ِإنََّيا ُقْخَبٌة لَُّيْع َسُيْجِخُمُيُع ّللّاُ ِفي َرْحَسِتِو اآلِخِخ َكَيتَِّخُح َما ُيشِفُق ُقُخَباٍت ِعشَج  ّللّاِ َكَصَمَػاِت الخَّ

،  قاؿ: كعسخك بغ الشعساف بغ عع صاحب التخجسة كيقاؿ ىػ انقمب (ٖٛ٘)ِإفَّ ّللّاَ َغُفػٌر رَِّحيٌع ﴾
 .(ٗٛ٘)مخسل (ملسو هيلع هللا ىلص)عمى الخاكؼ كيقاؿ: إف حجيث الشعساف ىحا عغ الشبي  
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الشعساف بغ ىالؿ السدني: أكرد لو الحافع حجيث أربعسائة مغ مديشة الخ ثع قاؿ كىحا  -ٜٙٔ

 . (٘ٛ٘)يعخؼ بػػ: الشعساف بغ مقخف كسا نبيت عميو في تخجستو 

نعيع بغ مقخف السدني : قاؿ أبػ عسخ كىػ الحؼ خمف أخاه الشعساف لسا استذيج بشياكنج  -ٓٚٔ
 إلىححيفة بغ اليساف،  ثع كانت فتػح فارس عمى يجه كقج سبقت اإلشارة  إلىكأخح الخاية فجفعيا 

نياكنج ، كقج زاد ابغ جخيخ أف مغ كتاب  إلىكتاب عسخ لمشعساف بغ مقخف حيغ أمخه بالسديخ 
الشعساف : إف حجث بظ حجث فعمى الشاس ححيفة بغ اليساف فإف حجث حادث بححيفة  إلىعسخ 

نعيع بغ مقخف أف سخ حتى  إلىقاؿ ابغ جخيخ ، ككتب عسخ  ،(ٙٛ٘)فعمى الشاس نعيع بغ مقخف 
تأتي ىسحاف كأبعث عمى مقجمتظ سػيج بغ مقخف كعمى مجشبتظ ربعي بغ عامخ ، كميميل بغ 
زيج ىحا شائي،  كذاؾ تسيسي فخخج نعيع بغ مقخف في تعبيتو حتى ندؿ ثشية العدل، كىي تذخؼ 

غ أىميا فييا كأخح ما بيشيا كبيغ ضػاحييا ، عمى ىسحاف فأنحجر مشيا عمى مجيشة ىسحاف فتحر
كاستػلى عمى بالد ىسحاف كميا فمسا رأػ ذلظ أىل السجيشة سألػا الرمح عمى أف يجخييع كمغ 
استجاب مجخػ كاحجًا ففعل كقبل مشيع الجداء عمى السشعة، كبيشسا نعيع في مجيشة ىسحاف في 

، كأىل أذربيجاف ثع خخج كل مشيع بجيذو تػشئتيا في اثشي عذخ ألفًا مغ الجشج تكاتب الجيمع 
نعيع بالخبخ فاستخمف يديج بغ ؾيذ كخخج إلييع في الشاس بسػقع يقاؿ لو كاج ركذ  إلىكبعثػا 

فاقتتمػا بيا قتاال شجيجًا ، ككانت كقعة عطيسة تعجؿ نياكنج كلع تكغ دكنيا كقتل مغ القػـ مقتمة 
جتساعيع ففدع مشيا عسخ كاىتع بحخبيا كتػقع عسخ با إلىعطيسة ال يحرػف . كقج كانػا كتبػا 

 إال البخيج بالبذارة فقاؿ أبذيخ؟ فقاؿ بذيخ فقاؿ عسخ :رسػؿ نعيع ، جئوايفما يأتيو عشيع فمع 
رسػؿ نعيع .قاؿ الخبخ قاؿ: البذخػ بالفتح كالشرخ كأخبخه الخبخ فحسج هللا كأمخ بالكتاب  :قاؿ

نعيع أف سخ حتى تقجـ الخؼ فتمقى جسعيع ثغ أقع  إلىفقخغ عمى الشاس فحسجكا هللا فكتب عسخ 
بيا فإنيا أكسط تمظ البالد كأجسعيا لسا تخيج فأقخ نعيع يديج بغ ؾيذ اليسجاني عمى ىسحاف كسار 

 الخؼ كقاؿ نعيع في كاج الخكذ: إلىمغ كاج الخكذ بالشاس 

 ي بأسل جخوا جشػد األعاجعة          بشـــــصـــــػتًا ورىــــي أن مــــانــــــلسا أت      

 عـػاصـــتي بالقـــألمشع مشيع ذم   اميًا       ــــدـــــػد مــــنيزت إلييع بالجش      
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 جبال تخاءى مغ فخوع القالسع  ا         ـــأنشــــجيج كــــيع بالحــشا إليــــــجئــــف      

 اىعـــسػن فعل السدــــجعمػا يد  ة وقج        ــــتفيزــــفمسا لقيشاىع بيا مد      

 طائعـــعشا          غجاة رميشاىع بأحجى العـــاىع في واج روذ يجســــجمشـــــص      

 لجج الخماح والديػف الرػارم فسا صبخوا في حػمة السػت ساعة              

 ػادمـــميـــو لـــلبش صىـــججار تذسػعيع         ــاث جـــثــــبـــشج انــــــيع عــــكأن      

 عـاتـــوفييا نياب قدسو غيخ ععو        غ لف جســــا مػتًا ومـــــشا بيـــاصب      

 عــــػاحـــالب الجــــنقتميع قتل الكى أووا في شعابيع        ــــع حتـــــاىـــعشـــتب      

 .(587)ضئيغ أصابشيا فخوج السخارم      ػه  ـــــــي واج روذ وجــــــــع فــــأنيـــــــــــك      

الخؼ فرالحو أىميا  إلىقالػا كخخج نعيع بغ مقخف مغ كاج ركذ في الشاس، كقج أخخجيا 
بغ قػلو  ككتب ليع كتابًا جاء ؼيو: بدع هللا الخحسغ الخحيع ىحا ما أعصى نعيع بغ مقخف : الديشبي

أعصاه األماف عمى أىل الخؼ كمغ كاف معيع مغ غيخىع عمى الجداء شاقة كل حالع في كل سشة 
كعمى أف يشرحػا كيجلػا كال يغمػا كال يدمػا كعمى أف يقخكا السدمسيغ يػمًا كليمة كعمى أف يفخسػا 

يدمع السدمع فسغ سب مدمسًا أك أستخف بو نيظ عقػبة كمغ ضخبو قتل كمغ بجؿ مشيع فمع 
بخمية فقج غيخ جساعتكع .ككتب كشيج .ثع كتب كتابًا آخخ ألىل دنباكنج .بدع هللا الخحسغ الخحيع 
: ىحا كتاب مغ نعيع بغ مقخف ألىل دنباكنج  إنظ آمغ كمغ دخل معظ عمى الكف أف تكف أىل 
 أرضظ كتتقي رمغ كلي الفخج بسائتي ألف درىع كزف سبعة في كل سشة ال يغار عميظ كال يجخل

عميظ إال بأذف ما أقست عمى ذلظ حتى تغيخ كمغ غيخ فال عيج لو كال لسغ لع يدمسو ككتب 
 .(ٛٛ٘)كشيج 
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 -حخف الياء -

يع بغ  -ٔٚٔ أبػ ىاشع بغ مدعػد بغ سشاف بغ أبي حارثة السدني: لو صحة  كمغ ذريتو إبخـا
 دمحم بغ زياد بغ سػيج بغ أبي ىاشع كىػ القائل:

 . (589)ميسا فعمت فميذ عشجك مغ         حاليظ إال لجون ما عشجي          

 .(ٜٓ٘)(ملسو هيلع هللا ىلص)ىذاـ بغ عسارة السدني : الكػفي مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ  -ٕٚٔ

أبػ ىزيع السدني : قاؿ ابغ زبالة في أخبار السجيشة :قاؿ الدبيخ بغ بكار : حجثشا دمحم  -ٖٚٔ
 (ملسو هيلع هللا ىلص)بغ الحدغ عغ عبج هللا بغ عسخ عغ دمحم بغ ىزيع السدني عغ أبيو قاؿ دعا رسػؿ هللا 

أبي فقاؿ : إني مدتعسمظ عمى ىحا الػادؼ فسغ جاءؾ مغ ىا ىشا ك ىا ىشا فامشعو فقاؿ : إني 
ليذ لي إال بشات كليذ معي أحج يعاكنشي فقاؿ : إف هللا سيخزقظ كلجًا كيجعل لظ أكلياء رجل 

دمحم ابغ ىزيع  إلىكبيحا الدشج  ،قاؿ : فعسل عميو ككاف لو بعج ذلظ كلج فمع يدؿ يػلػف عميو 
 .(ٜٔ٘)أشخؼ عمى شخؼ كسط البؿيع فرمى ؼيو (ملسو هيلع هللا ىلص)عغ أبيو عغ ججه أف رسػؿ هللا 

: ركػ عغ أبيو كرافع بغ عسخك ، كركػ (ٕٜ٘)بغ عسخك السدني الكػفي ىالؿ بغ عامخ -ٗٚٔ
، (ٖٜ٘) عشو يعمى بغ عبيج كمخكاف بغ معاكية كأبػ معاكية الزخيخ، قاؿ يحيى بغ معيغ : ثقة

، كأكرد عغ شيخ مغ بشي فدارة يحجث  قاؿ الحافع:  ىػ تابعي قاؿ:  كذكخه جعفخ السدتغفخؼ 
عمى بغمة شيباء أك عمى بعيخ  (ملسو هيلع هللا ىلص)عغ ىالؿ بغ عامخ السدني كغيخه قاؿ : رأيت رسػؿ هللا 

 . (ٜٗ٘)الحجيث . قاؿ الحافع كىحا كىع

ىشج بشت معقل بغ يدار السدني: كىي مغ ركاة الحجيث ، أخخج ليا في حجيثًا عغ أبييا  -٘ٚٔ
 .(ٜ٘٘)أبغ سعج : أنيا مغ أىل البرخة ركت عغ أبييا  ، كذكخ(ملسو هيلع هللا ىلص)عغ رسػؿ هللا 

 -حخف الػاو -

الػليج بغ زفخ السدني: ذكخه ابغ شاىيغ كأخخج مغ شخيق ىذاـ بغ الكمبي عغ رجل مغ  -ٙٚٔ

الػليج بغ زفخ فعقج لو فأتتو   (ملسو هيلع هللا ىلص)جييشة عغ رجل مغ بشي مخة بغ عػؼ قاؿ كفج عمى الشبي 
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 ،فأتاه فجعا برعجة (ملسو هيلع هللا ىلص)امخأتو ؼبكت فشيس ابغ عع لو يقاؿ لو سارية بغ أكفى فأخح نحػ الشبي 

عشو فػضع فييع الديف فمسا أسخؼ  فأبصأكا اإلسالـبشي مخة فعخض عمييع  إلىفعقج لو ثع سار 

في ألف فارس ذكخ ذلظ  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي  إلىفي القتل أسمسػا كأسمع مغ حػليع مغ ؾيذ ثع سار 

 . (ٜٙ٘)الحافع

الػليج بغ كثيخ بغ سشاف السدني : الخاذاني ، يكشى أبػ سعيج  مجيشي األصل ، سكغ  -ٚٚٔ

الكػفة ركػ عغ ربيعة بغ أبي عبج الخحسغ،  كالزحاؾ بغ عثساف، ركػ عشو زكخيا  كيػسف 

     .(ٜٛ٘)ذكخ أبػ حاتع:  أنو شيخ يكتب حجيثو ،(ٜٚ٘)ابشا عجؼ كعبج هللا بغ سعيج األشج 

كىب بغ قابػس السدني : كسبق كاشخنا بأنشا سشخد قرتو في تخجسة ابغ أخيو الحارث  -ٛٚٔ

بغ عؿبة بغ قابػس السدني قاؿ ابغ الدكغ : حجثشا دمحم بغ شمحة عغ دمحم بغ الحريغ بغ 

عسخك بغ سعج بغ معاذ عغ أبيو عغ ججه قاؿ لقي رجل مغ مديشة يقاؿ لو كىب بغ قابػس 

ثع أقاـ في أىمو حتى إذا كاف يـػ أحج خخج بحبل ؼيو غشع  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبيبالعخج فأسمع كبايعو أؼ 

فقيل لو إنو يقاتل بأحج أك قخيبًا مغ أحج  (ملسو هيلع هللا ىلص)حتى قجـ السجيشة فػججىا خمػا فدأؿ عغ الشبي 

مغ يػزع عشا الخيل جعمو هللا رؼيقي  (ملسو هيلع هللا ىلص)فخمى بحبمو كتػجو إليو بأحج فصمعت الخيل فقاؿ الشبي 

 (ملسو هيلع هللا ىلص)في الجشة فتقجـ كىب فزخب بديفو حتى ردىا حتى صشع ذلظ ثالث مخات فقتل فقاؿ الشبي

دعػه حتى نفخغ لو فمسا فخغ التسذ فمع يػجج فقاؿ عسخ ما مغ الشاس أحج أحب إلي مغ أف ألقى 

ػص لراعج المغػؼ قاؿ كاف هللا بعسمو مغ كىب بغ قابػس قاؿ الحافع كقخأت في كتاب الشر

أف ألقى هللا برحيفتو لمسدني كىب بغ قابػس فحكخ قرتو  ىعسخ يقػؿ إف أحب ىحه األمة إل

، كركػ ابغ سعج إف كىب بغ قابػس السدني أقبل كمعو ابغ أخيو الحارث بغ عؿبة (ٜٜ٘)مخترخاً 

؟ فقالػا: بأحج خخج بغ قابػس بغشع ليسا مغ جبل مديشة فػججا السجيشة خمػا فدأال أيغ الشاس 
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يقاتل السذخكيغ مغ قخير فقاال ال ندأؿ أثخًا بعج عيغ فأسمسا ثع خخجا حتى أتيا  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا 

كأصحابو فأغاركا مع السدمسيغ  (ملسو هيلع هللا ىلص)بأحج ؼيججاف القـػ يقتتمػف كالجكلة لخسػؿ هللا  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي 

يل فاختمصػا فقاتال أشج في الشيب كجاءت الخيل مغ كرائيع خالج بغ الػليج كعكخمة بغ أبي ج

 :: مغ ليحه الفخقة؟ فقاؿ كىب بغ قابػس(ملسو هيلع هللا ىلص)القتاؿ فانفخقت فخقة مغ السذخكيغ فقاؿ رسػؿ هللا 

أنا يا رسػؿ هللا فقاـ فخماىع بالشبل حتى انرخفػا ثع رجع ، فانفخقت  فخقة أخخػ فقاؿ رسػؿ 

اؿ : قع كأبذخ بالجشة .فقاـ السدني : مغ ليحه الكتيبة؟ فقاؿ السدني : أنا يا رسػؿ هللا فق (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا

يقػؿ الميع ( ملسو هيلع هللا ىلص)فقاـ فجعل يجخل مغ أقراىع كرسػؿ هللا ،مدخكرًا يقػؿ وهللا ال أقيل كال أستقيل 

ارحسو ثع يخجع فييع فسا زاؿ كحلظ كىع محجقػف بو حتى اشتسمت عميو أسيافيع كرماحيع فقتمػه 

مقتل مثل بو أؾبح السثل يػمئح ثع قاـ  إلىفػجج بو يػمئح عذخكف شعشة بخمح كميا قج خمرت 

أمػت عمييا  ابغ أخيو فقاتل كشحػ قتالو حتى قتل .فكاف عسخ بغ الخصاب يقػؿ : إف أحب ميتة

، كقاؿ الػاقجؼ : كاف بالؿ بغ الحارث السدني يحجث كيقػؿ : شيجنا (ٓٓٙ)لسا مات عميو السدني

قدست بيششا غشائسشا فأسقط فتى مغ آؿ القادسية مع سعج بغ أبي كقاص فمسا فتح هللا عميشا ك 

قابػس مغ مديشة ، فجئت سعجًا حيغ فخغ مغ نػمو فقاؿ بالؿ ؟ قمت : بالؿ : قاؿ مخحبًا بظ 

مغ ىحا معظ .قمت: رجل مغ قػمي مغ آؿ قابػس قاؿ سعج: ما أنت يا فتى مغ السدني الحؼ 

 بظ عيشًا ذلظ الخجل شيجت مشو قتل يػـ أحج ؟ قاؿ : ابغ أخيو قاؿ سعج : مخحبًا كأىاًل كنعع هللا

يـػ أحج مذيجًا ما شيجتو مغ احج .لقج رأيتشا كقج أحجؽ السذخكػف بشا مغ كل ناحية كرسػؿ 

ليخمي ببرخه في الشاس  (ملسو هيلع هللا ىلص)كسصشا كالكتائب تصمع مغ كل ناحية كإف رسػؿ هللا  (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا

 كل ذلظ يخدىا فسا أندى يتػسسيع يقػؿ مغ ليحه الكتيبة كل ذلظ يقػؿ السدني: أنا يا رسػؿ هللا

: قع كأبذخ بالجشة قاؿ سعج كقست عمى أثخه يعمع هللا إني ( ملسو هيلع هللا ىلص)آخخ مخة قاميا فقاؿ رسػؿ هللا 

أشمب مثل ما يصمب يػمئح مغ الذيادة فخزشا حػمتيع حتى رجعشا فييع الثانية كأصابػه رحسو 
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دعا سعج مغ ساعتو بديسو هللا ككدت وهللا أني كشت أصبت يػمئح معو كلكغ أجمي استأخخ .ثع 

أىمظ فقاؿ بالؿ : إنو يدتحب  إلىفأعصاه كفزمو كقاؿ : اختخ في السقاـ عشجنا أك الخجػع 

كاقفًا عميو كىػ مقتػؿ كىػ يقػؿ رضي  (ملسو هيلع هللا ىلص)الخجػع فخجعشا ، كقاؿ سعج أشيج لخأيت رسػؿ هللا 

مغ الجخاح  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي  قاـ عمى قجميو كقج ناؿ (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا عشظ فإني عشظ راًض ثع رأيت رسػؿ هللا 

ما نالو كإني ألعمع أف الؿياـ ليذق عميو، عمى قبخه حتى كضع في لحجه كعميو بخدة ليا أعالـ 

البخدة عمى رأسو فخسخه كأدرجو فييا شػاًل كبمغت نرف ساؾيو كأمخنا  (ملسو هيلع هللا ىلص)خزخ فسج رسػؿ هللا 

فجسعشا الحخمل فجعمشاه عمى رجميو ال كىػ في لحجه ثع انرخؼ فسا حاؿ أمػت عمييا أحب إلي 

 .(ٔٓٙ)عمى حاؿ السدني لىامغ أف ألقى هللا تع

ي هللا عشظ فإني كىسا مقتػالف فقاؿ : رض (ملسو هيلع هللا ىلص)كفي راكية ابغ سعج فػقف عمييسا رسػؿ هللا 

باً  قائسًا حتى كضع السدني في لحجه عميو بخدة  (ملسو هيلع هللا ىلص)كفييسا فمع يدؿ الشبي  ،عشظ راًض يعشي ـك

 .(ٕٓٙ)ليا أعالـ حسخ

 –حخف الياء  -

يديج بغ عبج السدني: ركػ عغ أبيو ، ركػ عشو أيػب بغ مػسى يعج في  -ٜٚٔ

شخيق أيػب بغ مػسى عشو رفعو يعق ، استجركو أبػ مػسى كأخخج ابغ ماجو مغ (ٖٓٙ)الحجازييغ

عغ الغالـ قاؿ الحافع: ىػ تابعي .كقاؿ البخارؼ: إنسا ركػ ىحا الحجيث عغ أبيو عغ 

 .(ٗٓٙ)لع تثبت صحبة أبيو أيزاً ك   (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي
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 الخاتسة

يتكػف مشيا السجتسع العخبي قبل  كاقتراديةكسياسية  اجتساعيةالقبيمة ىي أكبخ كحجة 

  ،يديجكف تاريخيا تػىجاً  نداءً ، كفي معطع الحاالت يطيخ مغ رحع ىحه القبيمة رجااًل أك  اإلسالـ

الخجاؿ بسا يحيط بيا مغ  ىؤالءمسا يزع الباحث في حيخه ىل أف القبيمة ىي التي صشعت 

 ؟ ىع الحيغ يرشعػف تاريخ قبيمتيعضخكؼ مػضػعية أـ أف الخجاؿ 

كالطاىخ مغ خالؿ دراسة تخاجع مذاىيخ قبيمة مديشة أف رجاالتيا ىع الحيغ صشعػا 

كبعجه كترجؽ معيع  اإلسالـتاريخيا كبيع شخفت مع ماليا مغ السشدلة كعخفت بيغ العخب قبل 

مقػلة إف التاريخ يرشعو األبصاؿ ، كال ندتصيع إف نجـد مغ كاف لو الفزل عمى اآلخخ، كلكغ 

يدية كالعشاصخ الجاذبة في البحث تكاد أف تجخ الباحث نحػ رجاليا كىحا ما السحصات الخئ

 فخض إف يكػف البحث بيحا االتجاه مع عجـ إىساؿ دكر القبيمة  .
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 اليػامر
 .ٕٓٔ/ٕأبػ داككد، الدشغ،  (ٔ)
 .ٕٖٖ/ٜالبييقي، الدشغ الكبخػ ، (ٕ)
 ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،ٕٗ/ٔمدمع: الكشى كاألسساء ، ،ٕٔٛ/ٔالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ، (ٖ)
 .ٚٙ/ٔالحىبي: السقتشى ، ،ٖٙ/ٛابغ حباف: الثقات ، ،ٜ٘/ٕ
 . ٘ٔٔ/ٖٚابغ عداكخ: تاريخ دمذق ، (ٗ)
 .ٕٖابغ داكد الحمي: كتاب الخجاؿ ،ص ،ٖ/ٗالصػسي: الفيخست ، (٘)
 .ٖ/ٗالصػسي : السرجر نفدو ، (ٙ)
 .ٕٖالحمي: رجاؿ ابغ داكد ، صابغ داكد  (ٚ)
الخػئي: معجع رجاؿ  ،ٖ٘ٔ/ٔالذاىخكدؼ: مدتجركات عمع الخجاؿ ، ،ٖ/ٗالصػسي: الفيخست ، (ٛ)

 .ٕٚٓ/ٔالحجيث ،
 ،ٕٕ/ٔاألردبيمي: جامع الخكاة ، ،ٕٗ/ٚ٘ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي، ،ٕٓٗ/ٔالعجمي : الثقات ، (ٜ)

 .ٜالتفخيذي : نقج الخجاؿ ، ص
الػاقفة الباقخية كالجعفخية ، أصحاب أبي جعفخ دمحم بغ عمي الباقخ كابشو جعفخ الرادؽ  إلىندبة ( ٓٔ)

، إال أف مشيع مغ تػقف عمى كاحج (ع)عمييسا الدالـ ، قالػا بإمامتيسا كإمامة كالجىسا زيغ العابجيغ 
ؿ بخجعتو . أكالدىسا ، كمشيع مغ ساؽ ، كمشيع مغ تػقف عمى الباقخ كقا إلىمشيسا كما ساؽ اإلمامة 

 .ٕٕٗ/ٔيشطخ الذيخستاني: السمل كالشحل،
 .ٕٕٓ/ٔلمسديج يشطخ ، معجع رجاؿ الحجيث ، (ٔٔ)
ابغ ماكػال: ،ٜٛ٘ٔ/ٖالجار قصشي: السؤتمف كالسختمف ، ،ٜٕ/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ، (ٕٔ)

 .ٖٙٗ/٘ابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،،ٜٖٗ/٘ٔالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٗٗٔ/ٙاإلكساؿ ،
ابغ أبي يعمى:  ، ٕٚ/٘الخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ، ،ٕٗ/ٕالجخح كالتعجيل ، ابغ أبي حاتع: (ٖٔ)

ابغ  ،ٕٗ/ٚٔالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،، ٙٙٚ/ٕابغ العجيع: بػية الصمب ، ،ٕٕ/ٔشبقات الحشابمة ،
 .ٕٕٔ/ٛناصخ الجيغ: تػضيح السذتبو ،

ابغ عداكخ: تاريخ  ،ٕ٘ٗ/ٚابغ ماكػال: اإلكساؿ ، ، ٕٚ/٘الخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ، (ٗٔ)
 .ٖٛ/ٔٚدمذق،

 .ٕٕٔ/ٔأبػ نعيع األصبياني: تاريخ أصبياف ، (٘ٔ)
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 .ٜٖ/ٔٚابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٙٔ)
 .ٕٔ/ٕابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ،( ٚٔ)
ي : تاريخ ابغ السدتػف ،ٕٛٚ/٘الدسعاني: األنداب ، ،ٗ٘ٗ/ٙٔالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ، (ٛٔ)

 .ٗ٘ٔ/ٔاليسجاني: رجاؿ الحاكع ، ،ٜٓٔ/ٔابغ حجخ: ندىة األلباب ، ،ٛ٘ٔ/ٕإربل،
 .ٗ٘ٔ/ٔاليسجاني: رجاؿ الحاكع ، ،ٔٛٔ/ٙٔيشطخ سيخ أعالـ الشبالء ،( ٜٔ)
 .ٖٛٔ/ٙٔالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٜٖٕ/ٔٚابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٕٓ)
 .ٔٛٔ/ٙٔالحىبي: السرجر نفدو ،،ٜٖٕ/ٔٚابغ عداكخ : السرجر نفدو ،( ٕٔ)
 .ٕٛٚ/٘الدسعاني: األنداب ، ،ٜٖٕ/ٔٚابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٕٕ)
 . ٜ٘/ٖمحدغ األميغ: أعياف الذيعة ، ،٘٘ٔ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي ، ( ٖٕ)
ابغ أبي حاتع: الجخح  ،ٗٙ/ٕالبخارؼ : التاريخ الكبيخ ، ،ٚٛ/ٚابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٕٗ)

 .ٖ٘ٗ/ٕكالتعجيل ،
 .ٓٙٔ/ٗابغ حباف: الثقات ،( ٕ٘)
 .ٜٕٖ/ٔابغ خياط : الصبقات ،( ٕٙ)
 ،السدؼ: تيحيب الكساؿ ،ٚٔٔ/ٛابغ حباف: الثقات ، ،ٕٔٔ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ( ٕٚ)
ٕ/ٖٙٔ. 
 .ٕٔٔ/ٕيشطخ الجخح كالتعجيل ،( ٕٛ)
ابغ حجخ: تيحيب  ،ٖٔٙ/ٕالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٜٖ٘/ٚالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ، ( ٜٕ)

 .ٖٕٔ/ٔالتيحيب ،

/ ابغ حجخ ؼ: تيحيب ٔابغ شاىيغ: تاريخ أسساء الثقات ، ،ٜٙ/ٔالشدائي: تدسية الذيػخ ، ( ٖٓ)
 .ٖٕٔ/ٔالتيحيب ،

 .ٜٜ/ٔٔكتقخيب التيحيب ،ٕٗٔ/ٔابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،( ٖٔ)
األثخؼ: معجع شيػخ  ،ٚٙٔ/ٔالدخاكؼ: التحفة المصيفة ، ،ٖٕٙ/ٕالسدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٕٖ)

 .ٕٕٔ/ٔالصبخؼ،
 .ٚٙٔ/ٔالدخاكؼ: التحفة المصيفة ، ،ٜٜ/ٔابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،( ٖٖ)
التحفة الدخاكؼ:  ،ٜٜ/ٔابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٕٕٔ/ٔالصبخؼ: تاريخ الخسل كالسمػؾ ،( ٖٗ)

 .ٚٙٔ/ٔ،المصيفة 
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الدخاكؼ: التحفة  ،ٚٛٔ/ٔابغ حجخ : تيحيب التيحيب ، ،ٜٖٙ/ٛابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٖ٘)

 .ٕٙٔ/ٔالمصيفة ،
 ،ابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،ٔٙ/ٔالعيشي: مغاني األخيار ، ،٘ٛ/ٖالسدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٖٙ)
ٔ/ٕٜٗ. 
 .ٜٖٙ/ٛابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٖٚ)
 .ٖٗ٘/ٔالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٛ)
 .ٜٙٔ/ٕابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ،( ٜٖ)
 .ٕٗٔ/ٔلمسديج يشطخ السجخكحيغ ،( ٓٗ)
 .ٜٙٔ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٔٗ)
 ،اليافعي: مخآة الجشاف ٖٚ/ٔابغ مشجة : فتح الباب ، ،ٕٗٓ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ( ٕٗ)
ٕ/ٕٖٔ. 
 ،الحاكع: األسامي كالكشى ،ٖٛ/ٔابغ مشجة : فتح الباب ، ،ٗ/ٜالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٗ)
ٔ/ٕٙ٘. 
 .ٕٗٓ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٗٗ)
 .ٜٚيشطخ شبقات الفقياء ،ص( ٘ٗ)
الحىبي: سيخ أعالـ ،ٕٚٔ/ٔابغ خمكاف: كؼيات األعياف ،  ،ٜٚالذيخازؼ: شبقات الفقياء ، ص( ٙٗ)

 .ٖٕٓ/ٗ، اإلسالـالغدؼ: دكؿ  ،ٖٕٛ/ٔالدبكي: الصبقات ،  ،ٖٜٗ/ٕٔ،الشبالء 
الرفجؼ: الػافي  ،ٜ٘ٗ/ٕٔالحىبي : سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٕٚٔ/ٔابغ خمكاف: كؼيات األعياف ،( ٚٗ)

 .ٚٗٔ/ٕابغ العساد الحشبمي: شحرات الحىب ، ،ٕٗٔ/ٜبالػؼيات ،
 .ٕٗٔ/ٜالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ، ( ٛٗ)
اليافعي: مخآة  ،ٜٕ٘/ ٕٔالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٜٚزؼ: شبقات الفقياء ، صالذيخا( ٜٗ)

 .ٖٕٓ/ٗ، اإلسالـالغدؼ: ديػاف  ،ٕٖٔ/ٕالجشاف ،
 .ٜ٘ٗ/ٕٔالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٓ٘)
 ،اليافعي: مخآة الجشاف ،ٕٗٔ/ٜالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ، ،ٕٚٔ/ٔكؼيات األعياف ، ابغ خمكاف:( ٔ٘)
ٕ/ٕٖٔ. 
الدبكي: الصبقات  ،ٖٕٔ/ٕاليافعي: مخآة الجشاف ، ،ٕٛٔ/ٔابغ خمكاف: كؼيات األعياف ،( ٕ٘)
،ٕ/ٜٗ. 
 ،الرفجؼ: الػافي بالػؼيات،ٖٕٔ/ٕاليافعي: مخآة الجشاف ، ،ٜ٘ٗ/ٕٔالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٖ٘)
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 .ٚٗٔ/ٕابغ العساد الحشبمي: شحرات الحىب ، ،ٕٗٔ/ٜ
 .ٕٗٔ/ٜالرفجؼ: الػافي بالػؼيات، ،ٖٕٔ/ٕالجشاف ،اليافعي: مخآة ( ٗ٘)
 ،ٖٕٔ/ٕاليافعي: مخآة الجشاف ، ،ٖٕٚ/ٔالحىبي: العبخ ،( ٘٘)
 ،اليافعي: مخآة الجشاف ،ٕٗٔ/ٜالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ، ،ٕٚٔ/ٔابغ خمكاف: كؼيات األعياف ،( ٙ٘)
ٕ/ٕٖٔ. 
 .ٖٖٗ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ،( ٚ٘)
 .ٕٔ/ٕابغ حجخ: اإلصابة ،( ٛ٘)
العالمة الحمي: إيزاح  ،ٖٕٙ/ٔالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٕ٘ابغ داكد الحمي: كتاب الخجاؿ ،ص( ٜ٘)

 .ٗٛاالشتباه ، ص
الخػئي: معجع رجاؿ  ،ٜٖٚ/ٕمحدغ األميغ: أعياف الذيعة ، ،ٛٗالتفخيذي : نقج الخجاؿ ، ص( ٓٙ)

 .ٜٕٕ/ٖالحجيث ،
 .ٕٖٕ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٜٖٕ/ٔابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٖ٘/ٔابغ ماكػال: اإلكساؿ ،( ٔٙ)
 .ٜٖٕ/ٔابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٕٙ)
 .ٜٖٕ/ٔلمسديج يشطخ أسج الغابة ،( ٖٙ)
 .ٕٖٕ/ٔاإلصابة ، (ٗٙ)
يشطخ:الشػكؼ: الجسػع،  ،األكؾية :الذخعية بإجساع أىل الحجيث كالفقو كأئسة المغة أربعػف درىسًا  (٘ٙ)
 .ٖٙٛحبيب ، سعجؼ: القامػس الفقيي ، ص أبػ  ،٘ٔ/ٙ
 . ٕٜ/ٔ،ابغ األثيخ: أسج الغابة( ٙٙ)
 .ٕٔ٘/ٙالستقي اليشجؼ: كشد العساؿ، ( ٚٙ)
 ،ابغ األثيخ: أسج الغابة ،ٜٙ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٕٙ/ٔالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٛٙ)
ٔ/ٕٜ٘. 
 .ٖٓ/ٔالغداني: ألقاب الرحابة ،( ٜٙ)
 .ٗٛ/ٔابغ مشجػيو: رجاؿ مدمع ، ،٘ٔ/ٖحباف: الثقات ،ابغ ( ٓٚ)
البخارؼ: التاريخ الكبيخ  ،ٚٙٙ/ٔابغ خياط: الصبقات ، ،ٜٔٔ/ٙابغ سعج : الصبقات الكبخػ ،( ٔٚ)
 ،الخصيب ،ٜٙ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٖٛٓ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٕٙ/ٔ

 .ٛٙٗ/ٙالبغجادؼ: تاريخ بغجاد ،
 ،الرفجؼ: الػافي بالػؼيات ،ٕٗ٘/ٔالحىبي: الكاشف ، ،ٜٕ٘/ٔاألثيخ: أسج الغابة ، ابغ(ٕٚ)
ٜ/ٖٔٚ. 
 .ٕٚٗ/ٔلمسديج مغ التفاصيل  يشطخ :ابغ حجخ، اإلصابة ،( ٖٚ)
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 .ٗٓٔ/ٔابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٗٚ)
 ،ابغ عبج البخ: االستيعاب ،ٕٗٔ/ٔالبغػؼ: معجع الرحابة ،  ،٘ٔ/ٖابغ حباف: الثقات ،( ٘ٚ)
 .ٜٗ/ٔالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٜٙ/ٔ
 .ٖٓٔ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٙٚ)
 .ٕٚٙ/ٔالبخارؼ: التاريخ الرغيخ،( ٚٚ)
 ،ابغ ماكػال: اإلكساؿ ،ٙٚٗ/ٔابغ خياط: الصبقات ، ،ٕٛٗ/ٔابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٛٚ)
 ،الدخاكؼ: التحفة المصيفة ،ٛٗ/ٕالحىبي: السقتشى ، ،ٕٖٗ/ٖالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،٘ٓٔ/ٚ
ٔ/ٜٖٔ. 
ؾباء، كانت قخية تبعج ميميغ عغ السجيشة، كفييا مدجج  إلىكىحه الشدبة  -الؿبائي: بزع القاؼ( ٜٚ)

أكؿ قجكمو إلييا كلسا اتدعت السجيشة كامتج بشاؤىا صارت  (ملسو هيلع هللا ىلص)ؾباء الحؼ أسذ عمى التقػػ ، بشاه الشبي 
ياقػت الحسػؼ: معجع البمجاف  ،ٕٔ/ٖيشطخ: ابغ األثيخ: المباب  ،ؾباء حيًا مغ أحياء السجيشة السشػرة

ٗ/ٖٓٔ . 
 ،ابغ حجخ: لداف السيداف ،ٕٖٗ/ٖالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ، ٘ٓٔ/ٚابغ ماكػال: اإلكساؿ ،( ٓٛ)
ٚ/ٔٛٓ. 
 .ٕ٘ٗ/ٕالغداني: تقييج السيسل ، ،ٙٚٗ/ٔخياط: الصبقات ،  ابغ( ٔٛ)
 .ٙٚٗابغ خياط: الصبقات ،ص ،ٕٛٗ/ٔابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٕٛ)
 .ٕٗٚ/ٔالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ،ٕٖٗ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٛ)
 .ٕٗٚ/ٔالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ،ٕٖٗ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٗٛ)
 .ٙٚٔ/ٔيشطخ السجخكحيغ ،( ٘ٛ)
 .ٕ٘٘/ٔالحىبي: الكاشف ،( ٙٛ)
 ،تيحيب الكساؿ ،ٕٛٗ/ٔابغ سعج: الصبقات الكبخػ ، ،كما بعجىآٜٚ/ٕكتاب السغازؼ ،( ٚٛ)
ٖ/ٖٕٗ. 
 .ٕٕٕ/ٖ:تاريخ مجيشة دمذق ، ابغ عداكخ ،ٕٚٔ/ٛيشطخ : ابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٛٛ)
ابغ ماكػال:  ،ٗٗٗ/ٔقصشي: السؤتمف كالسختمف ، الجار ،ٖٚٗ/ٔالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٜٛ)

 .ٙ/ٕاإلكساؿ ،
 ،البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،ٛٛٗ/ٔابغ خياط: الصبقات ، ،ٗٔ/ٙابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٜٓ)
 .ٖٔٔ/ٔالبغػؼ: معجع الرحابة ، ،ٛ٘/ٔخيثسة: التاريخ الكبيخ ، ،ٓٗٗ/ٔ
 .ٙ٘ٔ/ٔابغ األثيخ: أسج الغابة ، ( ٜٔ)
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 .ٜٖٙ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ،( ٕٜ)
 .ٖٔٔ/٘ٔالشػكؼ، السجسػع، ،ٜٜٖعبج هللا بغ قجامو ، السغشي ، ص ( ٖٜ)
 .ٜ٘ٔ/ٔابغ األثيخ: أسج الغابة ، ( ٜٗ)
 .ٖٗٔ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٗ٘ٔ/ٔابغ األثيخ، أسج الغابة ، ( ٜ٘)
 .ٖٓٗ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ،( ٜٙ)
 .ٓ٘/ٓٔالرفجؼ: الػافي بالػؼيات، ،ٓٛٛ/ٗابغ ىذاـ :الديخة الشبػية، ( ٜٚ)
 .ٕٗٗ/ٔمدمع: الكشى كاألسساء ، ،ٕٛ٘/ٛالبخارؼ: التاريخ األكسط ،( ٜٛ)
 .٘٘٘/ٔالخصيب البغجادؼ: الستفق كالسفتخؽ ،  ،ٜٓ/ٕالتاريخ الكبيخ ، البخارؼ:( ٜٜ)
 .ٙٗٔ/ٔبغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ،ا ،ٕٗٗ/ٔمدمع: الكشى كاألسساء ،( ٓٓٔ)
 .ٖٔ٘/ٔٔالبالذرؼ: أنداب األشخاؼ ،( ٔٓٔ)
 .ٖ٘/ٕىاشع البحخاني: حمية األبخار ، ،ٜ٘التفخيذي : نقج الخجاؿ ، ص( ٕٓٔ)
 .ٖ٘/ٕىاشع البحخاني: حمية األبخار ، ،ٖٕٗ/ٔابغ داكد الحمي: الخجاؿ ،( ٖٓٔ)
 .ٖٕٗ/ٔابغ داكد الحمي: الخجاؿ ، ،ٜٓٔ/ٔالشجاشي: رجاؿ الشجاشي ،( ٗٓٔ)
 .ٕ٘٘/ٗالخػئي: معجع رجاؿ الحجيث ، ،ٕٚٔ/ٔاألردبيمي: جامع الخكاة ،( ٘ٓٔ)
 ،ابغ حباف: الثقات ،ٜٖٛ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،،ٜٔ/ٕالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٙٓٔ)
ٗ/ٚ٘                                                                . 

 .ٖٚٗ/ٔالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ،ٜٖٛ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٚٓٔ)
 ،العيشي: مغاني األخيار ،٘٘/ٕابغ حجخ: لداف السيداف ، ،ٜٔ/ٕالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٛٓٔ)
ٔ/ٔٔٙ. 
ابغ حجخ: لداف  ،ٖٚٗ/ٔالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ،ٜٖٛ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٜٓٔ)

 .٘٘/ٕالسيداف ،
 .ٙٔٔ/ٔالعيشي: مغاني األخيار ، ،٘ٚ/ٗيشطخ الثقات ،( ٓٔٔ)
 ،السدؼ: تيحيب الكساؿ ،ٕٔ٘/ٔمدمع: الكشى كاألسساء ، ،ٙٓٔ/ٕالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٔٔٔ)
٘/ٕٔ٘. 
 ،ٜٕٛابغ قتيبة: السعارؼ ، ص ،ٕٓٔابغ حبيب : السحبخ ، ص ،ٕٙٚ/ٔالػاقجؼ: السغازؼ ،( ٕٔٔ)

 .ٖٔٚ/ٔالسقخيدؼ: إمتاع األسساع ، ،ٔٛٔ/ٗ، اإلسالـالحىبي: تاريخ  ،ٜٖ/ٜٔابغ الجػزؼ: السشتطع ،
ىػ العقيق : ىػ كل مديل ماء شقو الديل في األرض فأنيخه ككسعو ، كيخاد ىشا عقيق السجيشة ك ( ٖٔٔ)

 .ٖٛٔ/ٗكادؼ ؼيو عيػف كنخل. ياقػت الحسػؼ: معجع البمجاف ،
 ،الديػشي: الذسائل الذخيفة ،ٖٕالبالذرؼ: فتػح البمجاف ،ص ،ٜٗٔ/ٔابغ شبة: تاريخ السجيشة ،( ٗٔٔ)
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ٔ/ٜٙ. 
 .ٜٖٔ/ٕالصبخؼ: تاريخ الخسل كالسمػؾ ،( ٘ٔٔ)
 .ٔٛٔ/ٗ، اإلسالـالحىبي: تاريخ  ،ٜٖ٘/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٙٔٔ)
 .ٕٙٗ/ٓٔابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،،ٖٜ٘/ٖالبكخؼ: معجع ما استعجع، ( ٚٔٔ)
 ،البغػؼ: معخفة الرحابة ،ٜٗ/ٔ، خيثسة : التاريخ الكبيخ ،ٖٕٔ/ٔ، ابغ خياط: التاريخ( ٛٔٔ)
ابغ األثيخ:  ،ٕٛ/ٕالقاضي عياض: الذفا ،  ،ٔٙ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ،،ٕٛٚ/ٔ

 .ٙ٘ٔ/ٖل ،الكام
 .ٕٚالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ص ،ٕٙٔالصػسي: رجاؿ الصػسي ، ص( ٜٔٔ)
 .ٜٗ/ٗالخػئي: معجع رجاؿ الحجيث ،( ٕٓٔ)
 .ٕٗٔ/ٖيشطخ لداف السيداف ،( ٕٔٔ)
 .ٛٔ٘/ٕابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ،( ٕٕٔ)
 .ٙٗٔ/ٙابغ حباف: الثقات ، ،ٕٚٔ/ٕالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٕٔ)
 .ٚٛٗ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ،( ٕٗٔ)
 .ٜٕٓ/ٔابغ كثيخ: تفديخ،( ٕ٘ٔ)
 .ٕٖٕسػرة البقخة، اآلية ( ٕٙٔ)
 .ٕٖالفيخكز آبادؼ: تشػيخ السؿباس مغ تفديخ ابغ عباس، ص ( ٕٚٔ)
 .ٗٚٔ/ٕالسدتجرؾ ،( ٕٛٔ)
 ،ابغ األثيخ: أسج الغابة ،ٕٖٛ/ٔابغ مشجة : معخفة الرحابة ، ،ٕٛٗ/ٔمدمع: الكشى كاألسساء ،( ٜٕٔ)
 ،العالئي: جامع التحريل ،ٛ٘ٔ/ٔالحىبي: السقتشى ، ،ٕٚٓ/ٕالشػكؼ: تيحيب األسساء ، ،ٓٙ/ٙ
ٔ/ٕٓٚ. 
العالئي: جامع  ،ٕٗٔ/ٖٖالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٖٖٙ/ٜابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل،( ٖٓٔ)

 .ٛ٘ٔ/ٔالتحريل ،
 .ٖٖٓ/ٕلمسديج يشطخ معجع الرحابة ،( ٖٔٔ)
 ٕٗٔ/ٖٖالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٖٖٙ/ٜابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل،( ٕٖٔ)
 .ٖٙ/ٕٔكتيحيب التيحيب ، ، ٛٙ/ٚيشطخ اإلصابة : ( ٖٖٔ)
 ،الشػكؼ: تيحيب األسساء ،ٓٙ/ٙابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٕٖٛ/ٔابغ مشجة: معخفة الرحابة ،( ٖٗٔ)
 .ٛٙ/ٚابغ حجخ : اإلصابة ، ،ٚٔٗ/ٕالحىبي: الكاشف ، ،ٕٚٓ/ٕ
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 .ٙ٘ٗ/ٖيشطخ الثقات ، (ٖ٘ٔ)
 ،ابغ حجخ: لداف السيداف ،ٔٙٔ/ٔالعيشي: مغاني األخيار ، ،ٖٕٛ/ٗالسدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٖٙٔ)
ٚ/ٜٔٔ. 
 ،العيشي: مغاني األخيار ،ٖٔٓ/ٔالحىبي: الكاشف ، ،ٕٜ٘/ٔابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٖٚٔ)
ٔ/ٔٙٔ. 
 .ٕٗ٘/ٔالدخاكؼ: التحفة المصيفة ، ،ٖٚٔ/ٕالتيحيب ، ابغ حجخ: تيحيب( ٖٛٔ)
 .ٔٙٔ/ٔالعيشي : مغاني األخيار ،( ٜٖٔ)
 .ٖٚٔ/ٕابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٔٙٔ/ٔالعيشي: مغاني األخيار ،( ٓٗٔ)
 ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،ٜٕٛ/ٔابغ قتيبة: السعارؼ ، ،ٗٚٙ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٔٗٔ)
ابغ حجخ: تيحيب  ،ٕٔٗ/٘السدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٙ٘ٗ/ٔالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ،ٔٓٔ/ٖ

 .ٜٗٔ/ٕالتيحيب ،
 .ٕٗ٘/ٙالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ( ٕٗٔ)
 .ٕٗ٘/ٙالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٔٓٔ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٗٔ)
ابغ حجخ:  ،ٙ٘ٗ/ٔالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ، ٔٓٔ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٗٗٔ)

 .ٜٗٔ/ٕتيحيب التيحيب ،
 .ٕٗ٘/ٙالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٔٓٔ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٘ٗٔ)
 .ٕٓٙ/ٕابغ حجخ: لداف السيداف ، ،ٔٓٔ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٙٗٔ)
 .ٔٓٔ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٚٗٔ)
 .ٖٓٔ/ٔكالكاشف، ،ٕٗ٘/ٙيشطخ سيخ أعالـ الشبالء ،( ٛٗٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔابغ حجخ: تقخيب التيحيب ،( ٜٗٔ)
 .ٜٔٗ/ٛابغ سعج: الصبقات، ( ٓ٘ٔ)
 ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل،ٖٔ/ٖالبخارؼ: التاريخ الكبيخ، ،ٕٚٓ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٔ٘ٔ)
 .ٕٙٗ/ٕابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٖٕٗ/ٖ
 .٘ٚ/ٔالخدرجي: خالصة تيحيب الكساؿ ،( ٕ٘ٔ)
 .ٕٛٚ/ٔٔالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ،( ٖ٘ٔ)
 .ٖٔ/ٙالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٗٙٔ/ٗالثقات ،( ٗ٘ٔ)
 .ٕٗٛ/ٗالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٜٕ/ٖابغ حباف: الثقات ،( ٘٘ٔ)
 .ٕٛٚ/ٔٔالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ،( ٙ٘ٔ)
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 .ٜٚٗ/ٔبي: ميداف االعتجاؿ ، الحى ،ٕٙٛ/ٗالدسعاني: األنداب ، ( ٚ٘ٔ)
 .ٛٛٔ/ٕابغ حجخ: لداف السيداف ، ،ٜٚٗ/ٔالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ( ٛ٘ٔ)
 .ٜٚٗ/ٔالحىبي: ميداف االعتجاؿ ،( ٜ٘ٔ)
 .ٜٚٗ/ٔيشطخ: ميداف االعتجاؿ ،( ٓٙٔ)
 .ٕ٘ٗ/٘أسج الغابة:( ٔٙٔ)
 .ٕٓٓ/ٚابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٕٙٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕٚالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٜٕ٘/ٖكالتعجيل ،ابغ أبي حاتع: الجخح ( ٖٙٔ)
 .ٜٕ٘/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٗٙٔ)
 .ٖٛٔ/ٕابغ حجخ: لداف السيداف ، ،ٖٛ/ٔالعخاقي: ذيل ميداف االعتجاؿ ،( ٘ٙٔ)
 اليامر. ٖ٘ٗ/ٕٚيشطخ السدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٙٙٔ)
 .ٜٕ٘/ٖكلمسديج يشطخ ، الجخح كالتعجيل ،( ٚٙٔ)
 .ٜٚ/ٚابغ حجخ: اإلصابة ،  (ٛٙٔ)
 .ٛ٘٘/ٕيشطخ :ابغ ىذاـ: الديخة الشبػية، ( ٜٙٔ)
 ،ابغ نقصة: إكساؿ اإلكساؿ ،ٜٚٔ/ٗابغ حباف: الثقات ، ،ٔٛ/ٖالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٓٚٔ)
ٕ/ٖٓٗ. 
 .ٗٓٔ/ٔابغ ماكػال: اإلكساؿ ،،ٕٙٙ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٔٚٔ)
 .ٙٙٗ/ٔابغ حجخ: تعجيل السشفعة ، ،٘٘/ٔاألسساء ، البخديجي: شبقات( ٕٚٔ)
 .ٔٛ/ٚابغ حجخ: اإلصابة ، ،٘ٚ/٘يشطخ: أسج الغابة:( ٖٚٔ)
 .ٜٙ/ٛابغ حجخ: اإلصابة ،( ٗٚٔ)
 ،ككيع: أخبار القزاة ،ٖٗٔ/ٔأبػ زرعة : التاريخ ، ،ٖٛٛ/ٔابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٘ٚٔ)
 . ٓٓٔ/ٖابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٕٚٙ/ٔالعيشي: مغاني األخيار ، ،ٖٚٓ/ٕ
الديػشي:  ،ٓٓٔ/ٖابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٖٓٗ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٙٚٔ)

 .ٚٔٔ/ٔشبقات الحفاظ ،
ابغ حجخ:  ،ٕٙٗ/ٛالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٜٕٗ/ٛالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ،( ٚٚٔ)

 .ٓٓٔ/ٖتيحيب التيحيب ،
 .ٓٓٔ/ٖابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٖٓٗ/ٖبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،ابغ أ( ٛٚٔ)
الديػشي:  ،ٓٓٔ/ٖابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٜٕٗ/ٛالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ، ( ٜٚٔ)
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 .ٚٔٔ/ٔشبقات الحفاظ ، 

ابغ حجخ:  ،ٕٙٗ/ٛالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،  ،ٖٓٗ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٓٛٔ)
 .ٓٓٔ/ٖتيحيب التيحيب ،

 .ٖٙٚابغ خياط: التاريخ ، ص ،ٖٛٛ/ٔابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٔٛٔ)
 .ٙٗٔ/ٕابغ األثيخ: أسج الغابة ، ، ٜٕٓ/ ٔابغ الجػزؼ: تمؿيح فيـػ األثخ ،( ٕٛٔ)
 .ٖٖٔ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٖٖٔ/ٖابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ،( ٖٛٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٜابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ، ،ٔٛ/ٜخارؼ: التاريخ الكبيخ ،الب( ٗٛٔ)
 .ٖٖٔ/ٖابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ،( ٘ٛٔ)
 .ٖٛٙ/ٔيشطخ : فتػح البمجاف،( ٙٛٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٗابغ حباف: الثقات ، ،ٕٕٙ/ٖالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٚٛٔ)
العيشي: مغاني  ،ٖٓٗ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٜٓٔ/ٔالبخديجي: األسساء السفخدة ،( ٛٛٔ)

 .ٔٓٗ/ٖاألخيار ،
 .ٖٓٗ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٜٛٔ)
ابغ األثيخ: أسج الغابة ،  ،ٓٙٔ/ٙابغ ماكػال: اإلكساؿ ، ، ٜٕٔ/ٔابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،  (ٜٓٔ)
  . ٖٕٚ/ٕابغ حجخ: اإلصابة ،  ، ٜٙٔ/ٕ
 .ٕٚ/ٕالدركمي: األعالـ ، ،ٖٕٚ/ٕابغ حجخ: اإلصابة ،  ،ٕٕٗ/ٔ: أسج الغابة ، ابغ األثيخ( ٜٔٔ)
 .ٕٔٚأبػ العباس ثعمب : شخح ديػاف شعخ زىيخ، ص ( ٕٜٔ)
 .ٕٔٚأبػ العباس ثعمب : شخح ديػاف شعخ زىيخ، ص ( ٖٜٔ)
 .ٕٙ٘ -ٕٕ٘يشطخ: أبػ العباس ثعمب :شخح  ديػاف شعخ زىيخ، ص ( ٜٗٔ)
 ،ابغ األثيخ: أسج الغابة ،ٕٚٚ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٜٕٓ/ٕالرحابة ،البغػؼ: معجع ( ٜ٘ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔالدخاكؼ: التحفة المصيفة ،  ،ٕٕٓ/ٕ
 ،ٕٕٓ/ٕابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٕٛٔ/ٔابغ خياط: الصبقات ، ،ٔٔٔ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٜٙٔ)

 .ٖٖٔ/ٔالدخاكؼ: التحفة المصيفة ، ،ٖٜٗ/ٛالسدؼ: تيحيب الخجاؿ ،
ابغ مشجة: معخفة  ،٘٘٘/ٕابغ نقصة: إكساؿ االكساؿ ، ،ٜٖٗ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٜٚٔ)

 .ٖ٘٘/ٔالرحابة ،
ابغ األثيخ: أسج  ،ٕٚٚ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٜٕٓ/ٕالبغػؼ: معجع الرحابة ، ( ٜٛٔ)

 .ٕٕٓ/ٕ ،الغابة
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 ،ابغ مشجة : معخفة الرحابة ،٘٘٘/ٕابغ نقصة: إكساؿ االكساؿ ، ،ٛٔٔ/ٖابغ حباف: الثقات ،( ٜٜٔ)
ٔ/ٖ٘٘. 
 ،ابغ األثيخ: أسج الغابة ،ٜٖٙ/ٕالبغػؼ: معجع الرحابة ، ،ٕٕٕ/ٔابغ خيثسة: التاريخ الكبيخ،( ٕٓٓ)
ٕ/ٕٗ. 
 ،الحىبي: الكاشف ،ٖٜٓ/ٔالخصيب البغجادؼ: الستفق كالسفتخؽ ، ،ٕٕٔ/ٖابغ حباف: الثقات ، (ٕٔٓ)
ٔ/ٖٜٛ. 
 .ٜٕٛ/ٔيشطخ: االستيعاب،( ٕٕٓ)
 .ٖٚ/ٔيشطخ : الصبقات ،( ٖٕٓ)
 كما بعجىا. ٖٔأبػ العباس ثعمب، شخح شعخ زىيخ ، ص ( ٕٗٓ)
 .ٖٜٕ/ٕيشطخ: البغجادؼ: خدانة األدب ،( ٕ٘ٓ)
 .ٛٚٔ/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ،( ٕٙٓ)
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٕٛٚ/ٙاالكساؿ ،ابغ ماكػال:  ،ٛٚٔ/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ،( ٕٚٓ)
ٕ/ٗٛٙ. 
 .ٜ٘ٔ/ٔالديػشي: حدغ السحاضخة ، ،ٛٚٔ/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ،( ٕٛٓ)
 .ٜٕٚ/ٔيشطخ االستيعاب ،( ٜٕٓ)
 .ٕٛٚ/ٙابغ ماكػال: االكساؿ ، ،ٜٕٚ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٕٓٔ)
 . ٖٔأبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٕٔٔ)
 .٘ٚ -ٕ٘ػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، صأب (ٕٕٔ)
 .ٗ٘أبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٖٕٔ)
 .٘٘أبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٕٗٔ)
 .ٗٗٔأبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٕ٘ٔ)
 .ٗٗٔأبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٕٙٔ)
 أبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٕٚٔ)
 العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص أبػ( ٕٛٔ)
 أبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٜٕٔ)
 .ٜٕٛ/ٖالصبخؼ: تاريخ الصبخؼ ، ( ٕٕٓ)
 .ٚٔ -٘ٔأبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٕٕٔ)



                                                                     

 548 (0202 حديخان) العجد الثالثػن  مجمة دراسات تاريخية

             عمي دنيا عبج .م.د    نيمة عبار الزم الكشاني م.د.
 .ٗٔأبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٕٕٕ)
كليحه األبيات قرة كىي أف الشعساف بغ السشحر حيغ شمبو كدخػ ليقتمو خخج فأتى شيًا ككانت ( ٖٕٕ)

فأبػا ذلظ عميو ككانت لو يبشي  كيؤككهابشة أكس بغ حارثة الصائية عشجه فأتاىع فدأليع أف يجخمػه جبميع 
ذفع لو عمى أف عبذ يج، ألف مخا بغ زنباع ،كاف أسخ فأحدغ في أمخه ككمع ؼيو عسخك بغ ىشج عسو كت

عػؼ بغ محمع قج كاف أمغ يػمئح كجاء بو معو حتى كضع عػؼ يج نفدو في نفدو في يج عع بغ ىشج 
بػادؼ عػؼ ( فحسمو الشعساف ككداه  خال حثع كضع يج مخكاف عمى يجه كيػمئح قاؿ عسخك بغ ىشج )

تو بشػ ركاح  عبذ فكانت بشػ عبذ تذكخ ذلظ لمشعساف .فمسا ىخب مغ كدخػ كلع تجخمو شي جبميا لقي
فقالػا لو: أقع فيشا فإنا نسشعظ مسا نسشع مشو أنفدشا .فأثشى عمييع خيخًا ، كقاؿ : ال شاقة لكع بكدخػ 

يشطخ: األعمع الذسشتخؼ، شخح شعخ زىيخ ،  ،فيػمئح قاؿ زىيخ ىحه القريجة ذكخ أبػ العباس عغ حساد 
 .ٕٙٓص 

 . ٘ٚرة في شعخ زىيخ بغ أبي سمسى ، ص العقجة، فتحية محسػد فخج، الفكخة  كالرػ ( ٕٕٗ)
 . ٕٛٚ/ٕبمػغ آلرب ، ( ٕٕ٘)
 يشطخ: ليحا كمو شخح زىيخ ألبي العباس ثعمب في أماكغ متفخقة مغ الكتاب .( ٕٕٙ)
 . ٕٙٓأبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص ( ٕٕٚ)
 .ٕٚٓأبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص ( ٕٕٛ)
 . ٚٛٙ -ٙٛٙص  السمل كالشحل ،( ٜٕٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٖالدركمي : اإلعالـ، ،ٖٙٔ/٘ابغ الشجار: ذيل تاريخ بغجاد،( ٖٕٓ)
 .ٖٕٔ/ٗابغ األثيخ: أسج الغابة،  ،ٕٙٔ/ٙابغ سعج: الصبقات الكبخػ، ( ٖٕٔ)
: معجع رجاؿ يالخػئ ،ٕٚٗ/ٔالبخكجخدؼ: شخائف السقاؿ ، ،ٖٚ٘/ٔاألردبيمي: جامع الخكاة ،( ٕٖٕ)

 .ٚٓٔ/ٜالحجيث ،
 ،محدغ األميغ : أعياف الذيعة،ٖٚٙ/ٔاألردبيمي: جامع الخكاة ،،ٖٖ٘/ٕالتفخيذي: نقج الخجاؿ ،( ٖٖٕ)
ٚ/ٕٙٙ. 
 ،مدمع: الكشى كاألسساء ،ٖٗٔ/ٗالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ، ،ٕٕٓ/ٚابغ سعج: الصبقات ،( ٖٕٗ)
 .ٕٙٚ/ٖالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٔٚٚ/ٕ
 ،السدؼ: تيحيب الكساؿ ،ٛٔٗ/ٙابغ حباف: الثقات ، ،ٜٕ٘/ٗجيل ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتع( ٖٕ٘)

ٕٔ/ٕٛٛ. 
 .ٕٗٛ/ٗابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٜٕ٘/ٗابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٕٙ)
 .ٜٕ٘/ٗابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٗٔ/ٗالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٕٚ)
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 .ٕٗٛ/ٗابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٜٕ٘/ٗابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٕٛ)
 .ٜٚ/ٕالحىبي: السقتشى ، ،ٕٖٔ/ٗابغ حباف: الثقات ، ،ٜٖ/ٗالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٜٖٕ)
 .ٕٓٗ/ٔالدخاكؼ: التحفة المصيفة ، ،ٗٚ٘/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ، ( ٕٓٗ)
الجارقصشي: السؤتمف ،ٛٔٔ/ٗ، ابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ،ٚٔ/ٗالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٕٔٗ)

 .ٖٕٔٔ/ٖكالسختمف ،
 .ٜٕٗ/ٔيشطخ : تاريخ السرخييغ ،( ٕٕٗ)
 .ٖٖٔ/ٗيشطخ الثقات ،( ٖٕٗ)
 ،البخكجخدؼ: شخائف السقاؿ ،ٖٗٛ/ٔجامع الخكاة ، األردبيمي: ،ٖٖٚ/ٕالتفخيذي: نقج الخجاؿ ،( ٕٗٗ)
ٔ/ٖٗٛ. 
 .ٜٗٔ/ٛابغ حجخ: اإلصابة ،( ٕ٘ٗ)
 ،ٕٛٛ/ٔابغ مشجػيو : رجاؿ مدمع ، ،ٙٚٔ/ٖابغ حباف: الثقات ، ،ٕٕٔ/ٔ، العجمي: الثقات( ٕٙٗ)

 .ٕٕ/ٔالحىبي: السعيغ في شبقات السحجثيغ،
 ،ابغ األثيخ: أسج الغابة ،ٜٓٗ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٕٛٔ/ٖالبغػؼ: معجع الرحابة ،( ٕٚٗ)
 .ٜٓٔ/ٖابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٓٓٙ/ٕ
ابغ عبج البخ: ،ٕٖٕ/ٗابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٙٚٔ/ٖابغ حباف: الثقات ، ( ٕٛٗ)

 .ٜٓٗ/ٔاالستيعاب ،
 .ٖٔ/ٙٔالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ، ،ٔٔ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٜٕٗ)
 .ٔٔ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٕٓ٘)
شقػش: تاريخ الخمفاء  ،ٖٕٙ/ٕابغ األثيخ: الكامل ، ،ٕٖ٘/ٕالصبخؼ: تاريخ الخسل كالسمػؾ ،( ٕٔ٘)

 .ٖ٘ٔ/ٔالخاشجيغ ،
 .ٛٙٗ/ٕالصبخؼ: تاريخ الخسل كالسمػؾ ،( ٕٕ٘)
 .ٜٕٓ/ٔابغ الكمبي: جسيخة الشدب ،( ٖٕ٘)
الحىبي: تجخيج أسساء  ،ٔٛ٘/ٕابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٛٚٛ/ٗابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،(ٕٗ٘)

 . ٖٕٓ/ٔالدخاكؼ: التحفة المصيفة ، ،ٕ٘ٗ/ٔالرحابة ،
 .ٔٚٔ/ٖابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٗٙٙ/ٔالرحابة ،يشطخ معخفة ( ٕ٘٘)
 .ٜٖ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٕٙ٘)
 .ٙٔٗ/ٔكيشطخ ، االستيعاب ، ،ٖٓٛ/ٗيشطخ، الجخح كالتعجيل ،( ٕٚ٘)
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ابغ قانع : معجع  ،ٕٗٓ/ٗالبغػؼ: معجع الرحابة ، ،ٕٓ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٕٛ٘)

 .ٕٔٔ/ٕ ،الرحابة
ابغ مشجة : فتح ،ٜٖٛ/ٜابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٕٗ/ٔء ، مدمع: الكشى كاألسسا( ٜٕ٘)

 .ٕٓٗ/ٔالباب ،
 .ٕٓٗ/ٖٖالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٕٚ٘/٘يشطخ الثقات ،( ٕٓٙ)
 .ٔٛٔ/ٚابغ حجخ: اإلصابة ،( ٕٔٙ)
 ،ابغ مشجػيو: رجاؿ مدمع ،ٕٕٔ/ٙالبخارؼ: التاريخ الكبيخ، ،ٕٕٕ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٕٕٙ)
 .٘ٗ٘/ٚابغ حجخ: لداف السيداف ، ،ٖ٘ٔ/ٔ
ابغ حجخ: تيحيب  ،ٓٓ٘/ٔالعيشي: مغاني األخيار ، ،ٚٛٗ/ٙالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٖٕٙ)

 .ٜٖٔ/ٗالتيحيب ،

 .ٖٓٗ/ٗابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٗٙ)
 .ٕٕ٘/ٔيشطخ الثقات ،( ٕ٘ٙ)
 .ٚٛٗ/ٙالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٕٙٙ)
 .ٖٓٗ/ٗخح كالتعجيل ، يشطخ: الج( ٕٚٙ)
 .ٔٚ/ٚابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،( ٕٛٙ)
 .ٖٗٗ/ٔابغ خياط: التاريخ ،( ٜٕٙ)
 .ٙٙٗ/ٔالشجاشي: الخجاؿ ، ،ٜٖٔ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي،( ٕٓٚ)
 ،األردبيمي: جامع الخكاة  ،ٓٔٔ/ٔابغ داكد: الخجاؿ ، ،ٖٕٓ/ٔالعالمة الحمي: إيزاح االشتباه ،( ٕٔٚ)
ٔ/ٗٔٓ. 
 .ٕٗٗ/ٗيشطخ الجخح كالتعجيل :( ٕٕٚ)
 .ٕٓٔ/ٚابغ حجخ: اإلصابة ،( ٖٕٚ)
أبػ نعيع األصبياني: معخفة  ،ٜٗٛ/ٕمدمع: الكشى كاألسساء ، ،ٕٗ/ٚابغ سعج: الصبقات ،( ٕٗٚ)

 .ٕٕٕٓ/ٗالرحابة ،
ابغ األثيخ: أسج  ،ٙ/ٛٔابغ عداكخ: تاريخ دمذق ، ،ٙٔ/ٚابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕ٘ٚ)

 .ٜٗٗ/ٖابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٙٗٔ/ٖالغابة ،
 .ٜٗٗ/ٖابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٙٔ/ٚابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٙٚ)
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 .ٙٗٔ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٖٚ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٕٚٚ)
 ،: جامع الخكاة  األردبيمي ،ٛ/ٖالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٕٕٙ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي ،( ٕٛٚ)
ٔ/ٕٗٚ. 
ابغ حجخ:  ،ٕٖٛ/ٔابغ الجػزؼ: تمؿيح فيـػ األثخ ، ،ٜٚٗ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٜٕٚ)

 .ٜٚ/ٕتيحيب التيحيب ،
 .ٕٙ٘/ٔالحىبي: الكاشف، ،ٕٖٔ/ ٖابغ األثيخ: أسج الغابة،( ٕٓٛ)
 .ٜٕٔ/ٖيشطخ الثقات ،( ٕٔٛ)
 .ٕٖٔ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة، ،ٜٚٗ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٕٕٛ)
ابغ قانع : معجع  ،ٜٕ/ٚابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ، ،ٖٚ/ٚالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٕٛ)

 .ٜٕ٘/ٕالرحابة ،
ابغ قانع : معجع  ،ٜٕ/ٚابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ، ،ٖٚ/ٚالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٕٗٛ)

 .ٖٗٗ/ٔاليسجاني: رجاؿ الحاكع ، ،ٜٕ٘/ٕالرحابة ،
 .ٖٗٗ/ٔاليسجاني: رجاؿ الحاكع ، ،ٜٕ/ٚابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ،( ٕ٘ٛ)
 .ٖ٘ٗ/ٕٚالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٓٗ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٙٛ)
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٖ٘ٗ/ٕٚالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٓٗ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٚٛ)
ٗ/ٗ٘ٓ. 
 .ٓٗ/٘يشطخ الجخح كالتعجيل ،( ٕٛٛ)
 ،ٖٕٔ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٖ٘ٔ/ٛابغ الجػزؼ: السشتطع ، ،ٚٛ/ٚابغ سعج: الصبقات ،( ٜٕٛ)

 ،جػاد عمي: السفرل ،ٜٖ٘/ٓٔالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٖ٘ٚ/ٙالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،
ٗ/ٕٖٙ. 
 .ٚٚٔ/ٔيشطخ الصبقات ،( ٜٕٓ)
 .ٖٖٓ/ٕابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٕٕٛ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٜٕٔ)
 .ٖٕٔ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٕٜٕ)
 .ٕٕٛ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٖٜٕ)
 .ٖٙ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالعجيل ، ،ٕٗٗ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٜٕٗ)
 ،ابغ حباف: الثقات ،ٚٔ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ، ،ٔٗ/ٚابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٜٕ٘)
ٖ/ٕٖٓ. 
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 .ٜٙ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ،( ٜٕٙ)
 .ٛٗ٘/ٔيشطخ االستيعاب ، ( ٜٕٚ)
 .ٛٗ٘/ٔاالستيعاب ، ( ٜٕٛ)
 ،الحىبي: الكاشف ،ٕٛٙ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ،،ٜٕٓ/ٚابغ سعج : الصبقات الكبخػ ،( ٜٜٕ)
 .ٖٚٛ/ٔاألثخؼ: السعجع الرغيخ ، ،ٓ٘ٙ/ٔ
ابغ عداكخ: تاريخ  ،ٕٙٓ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٚٚٔ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٖٓٓ)

 .ٜٕٚ/ٕٓالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٕٛٙ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٖ٘ٔ/ٖٔدمذق ،
 .ٙٙ/٘ٔالسدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٖٔٓ)
 .ٓٙ٘/ٔالحىبي: الكاشف ، ،ٕٙٓ/٘كالتعجيل ،ابغ أبي حاتع: الجخح ( ٕٖٓ)
 .ٛٚ/ٔلمسديج يشطخ الزعفاء الرغيخ ،( ٖٖٓ)
 .ٕٚٗ/٘ابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٚٚٔ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٖٗٓ)
 .٘ٓٔ/ٗابغ حجخ:اإلصابة ،( ٖ٘ٓ)
ابغ عبج البخ:  ،ٕٕٖ/ٕالبغػؼ: معجع الرحابة ، ،ٖٛٔ/٘ابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٖٙٓ)

 .ٖٕٔ/ٕابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٕٓٙ/ٔستيعاب ،اال
 ،الدخاكؼ: التحفة المصيفة ،ٖٔٗ/ٖابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٕٓٙ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٖٚٓ)
ٔ/ٖٖٚ. 
 ،الجيار بكخؼ: تاريخ الخسيذ ،٘٘٘/ٔالكالعي: االكتفاء ، ،ٕٛ٘/ٕابغ ىذاـ: الديخة ،( ٖٛٓ)
ٕ/ٕٜٔ. 
 .ٓٔٗ/ٔالصميحي: سيخة الدمف الرالحيغ ، ،ٕٓٙ/ٔستيعاب ،ابغ عبج البخ: اال( ٜٖٓ)
 .ٕٕٔ/ٔلمسديج يشطخ: ابغ شبة: تاريخ السجيشة ،( ٖٓٔ)
 .ٖٔٗ/ٖابغ حجخ: اإلصابة ،( ٖٔٔ)
 ،ابغ األثيخ: أسج الغابة ،ٕٓٙ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٕٕٖ/ٕالبغػؼ: معجع الرحابة ،( ٕٖٔ)
ٕ/ٕٖٔ. 
السقخيدؼ: إمتاع  ،ٜٖٔ/ٕالدييمي: الخكض األنف ، ،ٚ٘٘/ٕالشبػية ،ابغ ىذاـ: الديخة ( ٖٖٔ)

 .ٓٚ/ٕاألسساع ،
 ،الييثسي: مجسع الدكائج ،ٕٕٔ/ٔأبػ نعيع األصبياني: حمية األكلياء ، ،ٕٕٔ/٘البدار: السدشج ،( ٖٗٔ)
ٜ/ٙٔٚ. 
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 ،كميداف االعتجاؿ ٓٛ٘/ٔالحىبي: الكاشف ، ،ٛٔٔ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ( ٖ٘ٔ)
 .ٗٔٔ/ٕالعيشي: مغاني األخيار ، ،ٚٙٗ/ٕ
ابغ عداكخ:  ،ٛٙ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ، ،ٜٕ/٘البخارؼ: األدب السفخد ،( ٖٙٔ)

 .ٖٚٔ/ٖٔتاريخ دمذق،
 .ٕٗٗ/ٔابغ ماكػال: االكساؿ ، ،٘ٚ٘/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٖٚٔ)
 .ٕٜالتػبة ،اآلية  سػرة( ٖٛٔ)
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٖٗ٘/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٕٛٚ/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ،( ٜٖٔ)
ٗ/ٕٔٚ. 
 .ٖٙٔ/ٔابغ حجخ: تقخيب التيحيب ، ،ٕٙٔ/٘ البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٕٖٓ)
 .٘ٗٚٔ/ٖأبػ نعيع األصبياني: معخفة الرحابة ، ،ٕٛٚ/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ،( ٕٖٔ)
 ،الحاكع: األسامي كالكشى ،ٖ/ٚابغ حباف: الثقات ، ،ٕٛٙ/ٚابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٕٕٖ)
 .ٓٔٗ/ٕالقفصي: إنباه الخكاة ، ،ٖ٘ٔ/ٛابغ الجػزؼ: السشتطع ، ،ٖٕٙ/٘
 .ٖٕٛ/ٔابغ حباف : مذاىيخ عمساء األمرار ، ( ٖٕٖ)
 .ٕٛٙ/ٚالصبقات الكبخػ ،ابغ سعج:  (ٕٖٗ)
 .٘ٙ/ٔالديػشي: شبقات الحفاظ ، ،ٖٗٙ/ٙالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٕٖ٘)
 .ٖٔٔ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٙٔ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٕٖٙ)
الديػشي: شبقات  ،ٖٔٔ/٘ابغ حباف: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٙٔ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٕٖٚ)

 .ٜٙ/ٔفاظ ،الح
العيشي: مغاني ،ٔٓٗ/٘ٔالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٕٚٙ/ٖٔابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٕٖٛ)

 .ٙٔ/ٕابغ تغخؼ بخدؼ: الشجـػ الداىخة ، ،ٙٔٔ/ٕاألخيار ،
الحىبي: سيخ  ،ٖٕٔ/ٚابغ الجػزؼ: السشتطع ، ،ٖٗ٘/ٔٔالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ،( ٜٕٖ)

 .ٖٔ٘/ٕٔأعالـ الشبالء ،
الديػشي: شبقات  ،ٙٔٔ/ٖالحىبي: تحكخة الحفاظ ، ،ٖٗ٘/ٔٔالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ،(ٖٖٓ)

 .ٖٙٛ/ٔالحفاظ ،
الديػشي: شبقات  ،ٙٔٔ/ٖالحىبي: تحكخة الحفاظ ، ،ٖٗ٘/ٔٔالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ،( ٖٖٔ)

 .ٖٙٛ/ٔالحفاظ ،
 .ٖٔ٘/ٕٔالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٖٗ٘/ٔٔالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ، (ٕٖٖ)
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 .ٖٕٙ/ٚٔالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ، ،ٖٕٔ/ٚابغ الجػزؼ: السشتطع ،( ٖٖٖ)
 ،ٙ٘ٛ/ٕمدمع: الكشى كاألسساء ، ،ٖ٘ٔ/ٔابغ خياط: الصبقات ، ،ٛ٘٘/ٖابغ معيغ: التاريخ ، (ٖٖٗ)

 .ٖ٘ٗ/ٖالعيشي: مغاني األخيار ،
 .ٖٕ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي، ،ٜٙٔ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٖ٘)
 .ٕ٘ٔ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ،( ٖٖٙ)
 ،ابغ حباف: الثقات ،ٜٙٔ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٕٗٔ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٖٖٚ)
٘/ٖ٘. 
 ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،ٕٓٛ/ٔالعجمي: الثقات ، ،ٕٗٔ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٖٖٛ)
 .ٜٓٔ/ٔابغ حجخ: تقخيب التقخيب، ،ٖ٘/٘ابغ حباف: الثقات ، ،ٜٙٔ/٘
 .ٜٙٔ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٜٖٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ، (ٖٓٗ)
 .ٖٖٚ/ٚٔالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ،( ٖٔٗ)
ذرؼ: أنداب البال ،ٜٕٔ/ٔابغ الكمبي: جسيخة الشدب ،  ،٘ٗٔ/٘ابغ سعج: الصبقات ،( ٕٖٗ)

 .ٜٖٔ/ٗالدركمي: األعالـ ،،ٜٗٔ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٖٗ/ٔٔ ،األشخاؼ
 .ٕٖٙ/ٔابغ مشجة : فتح الباب ، ، ٕٔ٘/ ٔالحىبي: السقتشى ، ،ٖٕ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٖٗ)
 .ٕٗ/ٔكالسعيغ ،ٓٓٙ/ٔالحىبي: الكاشف ،( ٖٗٗ)
 .ٜٛ٘/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٜٗٔ/٘يل ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعج( ٖ٘ٗ)
 ،ابغ عداكخ : تاريخ دمذق ،ٔ٘/ٔالذيخازؼ: شبقات الفقياء ، ،٘ٗٔ/٘ابغ سعج: الصبقات ،( ٖٙٗ)

ٕٚ/ٗٗٚ. 
 .ٜٛ٘/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٚٙ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ،( ٖٚٗ)
 ،الحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،ٛ٘/ٔخيثسة: التاريخ الكبيخ ، ،ٕٙٔ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٛٗ)
ٗ/ٕٓٙ. 
 .ٖٛٗ/ٜابغ حجخ: لداف السيداف ، ،ٕٔ٘/ٕالحىبي: ميداف االعتجاؿ ،( ٜٖٗ)
 .ٕٓٔ/ٔابغ معيغ: التاريخ ،( ٖٓ٘)
الحىبي: تجخيج أسساء  ،ٚٓٗ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٓٓٙ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٖٔ٘)

 .ٜٖٖ/ٔالرحابة ،
 ،العيشي: مغاني األخيار ،ٜٖٕ/ٖابغ حباف: الثقات ، ،ٖٜٔ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٖ٘)
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 .ٜٕٔ/ٗابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٙٔٔ/ٔ
 .ٕٕ٘/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٗٔ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٖ٘)
 ،البخكجخدؼ: شخائف السقاؿ ،ٖ٘ٗ/ٔاألردبيمي: جامع الخكاة ، ،ٕ٘/ٖالخجاؿ ،التفخيذي: نقج ( ٖٗ٘)
ٔ/٘ٓٔ. 
 .ٙٙ/ٚابغ حباف: الثقات ، ،ٕٖٛ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖ٘٘)
 .ٕٕٚ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٙ٘)
ابغ األثيخ: أسج  ،ٛ٘ٔ/ٕابغ قانع: معجع الرحابة ، ،ٖٖٓ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٚ٘)

 .ٖٓٔ/ٗابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٛٛٗ/ٖالغابة ،
 .ٚٔٗ/ٚٔالسدني: تيحيب الكساؿ ، ،٘ٚٔ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٖٛ٘)
 .ٕٕٔ/ٕالعيشي: مغاني األخيار ، ،ٗٗٙ/ٔالحىبي: الكاشف ، ،ٔٔٔ/٘ابغ حباف: الثقات ،( ٜٖ٘)
  .ٔٔٔ/٘ابغ حباف: الثقات ، ،ٕٗٛ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٓٙ)
 .ٕٕٚ/ٙابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،٘ٚٔ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٖٔٙ)
الخػئي: معجع رجاؿ  ،ٖٙ/ٖالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ، ،ٖٕٗ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي،( ٕٖٙ)

 .ٕٔ/ٓٔالحجيث ،
معجع رجاؿ الخػئي:  ،ٜ٘/ٖالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ، ،ٖٕٚ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي،( ٖٖٙ)

 .ٚٔ/ٔٔالحجيث ،
 ،ابغ حباف: الثقات ،ٖٖٛ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٓٔ/ٙالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٗٙ)
ٚ/ٜٔٓ. 
 .ٖٖٛ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٓٔ/ٙالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖ٘ٙ)
 ،السدؼ: تيحيب الكساؿ ،ٕٔ٘/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٜٔٔ/ٙالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٙٙ)

ٔٛ/ٕ٘ٛ. 
السدؼ: تيحيب  ،٘ٛٙ/ٕالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ،ٖٜ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٚٙ)

 .ٕٛ٘/ٛٔالكساؿ ،
 .ٖٜ/ٙيشطخ الجخح كالتعجيل ،( ٖٛٙ)
 .ٕٖٗ/ٖالسدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٜٖٙ)
 .ٜٕٚ، ص ابغ قتيبة : السعارؼ ( ٖٓٚ)
ابغ عداكخ: تاريخ  ،ٕٕٖ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٛٛ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٔٚ)

 .ٕٜٖ/ٜٖدمذق ،
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 .ٕٕٖ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٛٛ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٕٖٚ)
 .ٖٓٗ/ٛابغ حباف: الثقات ،( ٖٖٚ)
 .ٕٕٖ/٘،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ( ٖٗٚ)
 .ٕٕٖ/٘يشطخ الجخح كالتعجيل ،( ٖ٘ٚ)
 .ٖٓٗ/ٛلمسديج يشطخ الثقات ،( ٖٙٚ)
 .٘ٓٗ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٚٚ)
 ،السدؼ: تيحيب الكساؿ ،ٜٛٙ/ٔالحىبي: الكاشف ، ،ٕٗٔ/ٔمدمع: الكشى كاألسساء ، ( ٖٛٚ)

 .ٕٙ/ٚابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٜ٘ٔ/ٜٔ
 ،ابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،ٜٛٙ/ٔالحىبي: الكاشف ،  ،ٕٗٛ/ٖاألسامي كالكشى ، الحاكع: ( ٜٖٚ)
ٚ/ٕٙ. 
 .ٕٙ/ٚابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،( ٖٓٛ)
 .٘ٓٗ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ( ٖٔٛ)
 .ٕٙ/ٚابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،( ٕٖٛ)
 .ٜٛٙ/ٔلمسديج يشطخ الكاشف ،( ٖٖٛ)
 ،األردبيمي: جامع الخكاة  ،ٔٚٔ/ٖالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٖٕٗ/ٔ،الصػسي: رجاؿ الصػسي ( ٖٗٛ)
ٔ/ٖ٘ٙ. 
 .ٕٛٔ/ٜٔالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٖٕ٘/ٔأبػ داكد: الدؤاالت ،( ٖ٘ٛ)
 .ٕ٘٘/ٔالخدرجي: خالصة تيحيب الكساؿ ، ،ٜٔٙ/ٔالحىبي: الكاشف ،( ٖٙٛ)
 .ٖٕ٘/ٔ،  الدؤالتيشطخ  (ٖٚٛ)
 .ٜٙ/ٚبغ حجخ: تيحيب التيحيب ،كيشطخ ا ،ٕٖٔ/ٔيشطخ الثقات ،( ٖٛٛ)
 ،جامع الخكاة  األردبيمي: ،ٛٛٔ/ٖالتفخيذي: نقج الخجاؿ، ،ٕٕٙ/ٔػسي،رجاؿ الص الصػسي:( ٜٖٛ)
ٔ/ٖ٘ٔ. 
 .ٜٚ٘/ٖالحاكع : السدتجرؾ، ( ٜٖٓ)
 ،البخكجخدؼ: شخائف السقاؿ ،ٜٗٔ/ٖالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٕٓٙ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي،( ٜٖٔ)
ٔ/ٕ٘ٗ. 
 .ٜٙٗ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٜ٘ٛ/ٖالبكخؼ: معجع ما أستعجع، ( ٕٜٖ)
 ،ٕ٘ٗ/ٔخيثسة : التاريخ ،  ،ٓٚ/ٚالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ، ،ٕٓٚ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٖٜٖ)
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 .ٖٔٗ/ٗابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٕٔ/ٕالحىبي: الكاشف ،

 .ٖٔٔ/ٕيشطخ الصبقات الكبخػ ،( ٜٖٗ)
ابغ األثيخ: أسج  ،ٜٕٚ/ٕابغ قانع : معجع الرحابة ، ،ٕ٘/ٚجيل ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتع( ٜٖ٘)

 .ٖٔٗ/ٗابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٔٙ/ٕٓالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٖٖٗ/ٖالغابة ،
 .ٕٖٓ/ٖابغ حباف: الثقات ، (ٜٖٙ)
 .ٖٕٔ/ٚابغ حجخ: اإلصابة ،  ، ٕ٘٘/٘ابغ األثيخ: أسج الغابة، ( ٜٖٚ)
 ،ابغ حباف: الثقات ،ٖٖ٘/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٓٔ٘/ٙ،البخارؼ: التاريخ الكبيخ ( ٜٖٛ)
ٚ/ٕٙٛ. 
 ،ابغ حباف: الثقات ،ٖٖ٘/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٓٔ٘/ٙالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٜٜٖ)
ٚ/ٕٙٛ. 
الخدرجي: خالصة  ،ٚٚٔ/ٛابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٙٚٗ/ٕٕالسدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٓٓٗ)

 .ٜٜٕ/ٔالكساؿ ، تيحيب
السدؼ:  ،ٕٜ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ، ،ٜٕٓ/ٚابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٔٓٗ)

 .ٜٕٚ/ٕٓتيحيب الكساؿ ،
ابغ حجخ: تيحيب  ،ٙٓٗ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٕٜٔ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٕٓٗ)

 .ٕ٘ٚ/ٚالتيحيب ،
 .ٖٓ/ٕابغ حجخ: تقخيب التيحيب ، ،ٕٜٔ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٖٓٗ)
 .ٕ٘ٚ/ٚابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٕٓٔ/٘يشطخ الثقات ،( ٗٓٗ)
 .ٕٓٔ/٘ابغ حباف: الثقات ،( ٘ٓٗ)
الخػئي: معجع رجاؿ  ،ٜٗٗ/ٗالشػرؼ: خاتسة السدتجرؾ ، ،ٕ٘ٗ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي،( ٙٓٗ)

 .ٕٖ٘/ٔالحجيث ،
 ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،ٕٓٔ/ٔالفدػؼ: السعخفة كالتاريخ ، ،ٚ٘ٔ/ٕالعجمي: الثقات ،( ٚٓٗ)
 ،ٖٓ٘/ٔالشػكؼ: تيحيب األسساء ، ،ٛ٘ٗ/ٔٔ/ٔٔالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ، ،ٜٗٔ/ٙ

 .ٗٛٔ/ٔالديػشي: شبقات الحفاظ ،
 .ٔٛ/ٕابغ العساد الحشبمي: شحرات الحىب ، ،ٕٚٓ/ٔالحىبي: العبخ ،( ٛٓٗ)
 .ٔٛ/ٕابغ العساد الحشبمي: شحرات الحىب ، ،ٕٚٓ/ٔبخ ،الحىبي: الع( ٜٓٗ)
 .ٖٛٔ/ٖالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ،ٛ٘ٗ/ٛيشطخ: الثقات ،( ٓٔٗ)
 ،ابغ العساد الحشبمي: شحرات الحىب ،ٖٔ٘/ٔأبػ الفجاء: السخترخ ،،ٕٚٓ/ٔالحىبي: العبخ ،( ٔٔٗ)
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ٕ/ٛٔ. 
ابغ حجخ: لداف  ،ٕٛٙ/٘ابغ حباف: الثقات ، ،ٜٖٓ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٔٗ)

 .ٕٚٚ/ٗ ،السيداف
 .ٕٕٕ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٔٔ/ٙالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٔٗ)
 .ٚ٘/ٕٕالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٖٖٖ/ٙالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٗٔٗ)
 .ٜٚٙٔ/ٖالستفق كالسفتخؽ ، الخصيب البغجادؼ: ،ٖٕٙ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٘ٔٗ)
 .٘ٗ/ٛابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٚ٘/ٕٕالسدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٙٔٗ)
 .ٕٖ٘/ٚابغ حجخ: لداف السيداف ، ،ٛٚ/ٕالحىبي: الكاشف ،( ٚٔٗ)
الحىبي: تجخيج أسساء  ،ٕٕٗ/ٗابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٕٗٔ/ٕابغ قانع : معجع الرحابة ،( ٛٔٗ)

 .ٕٕٚ/٘ابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٜٓٗ/ٔالرحابة ،
ابغ حجخ:  ،ٜٓٗ/ٔالحىبي: تجخيج أسساء الرحابة ، ،ٕٕٗ/ٗابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٜٔٗ)

 .ٕٕٚ/٘اإلصابة ،
 .ٕٗٗ/ٔمدمع: الكشى كاألسساء ، ،ٕٛ٘/ٛالبخارؼ: التاريخ الكبيخ،( ٕٓٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٕابغ ماكػال: اإلكساؿ ، ،ٕٓٗ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٔٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٕابغ ماكػال: اإلكساؿ ، ،٘ٔٔ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٕٗ)
 .ٖٕٔ/ٙابغ حجخ: لداف السيداف ، ،ٕ٘ٗ/ٔيشطخ: الجخح كالتعجيل ،( ٖٕٗ)
 .ٕٙٚ/ٖيشطخ: الزعفاء ،( ٕٗٗ)
 .ٖٕٔ/ٙلداف السيداف  ،( ٕ٘ٗ)
 .ٓ٘٘/ٗابغ حجخ: اإلصابة ،،ٖ٘ٚ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٕٙٗ)
 .ٜٜ٘ٔ/ٗأبػ نعيع األصبياني: معخفة الرحابة ،( ٕٚٗ)
 .ٓ٘٘/ٗيشطخ :اإلصابة ( ٕٛٗ)
 ،ابغ األثيخ: أسج الغابة ،ٓٚٔ/٘ابغ حباف: الثقات ، ،ٕ٘ٙ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٜٕٗ)
ٗ/ٕٙٗ. 
 .ٗٚ٘/ٗابغ حجخ: اإلصابة ،  ،ٓٔٔ/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، (ٖٓٗ)
 .ٕٕ٘ٓ/ٗأبػ نعيع األصبياني: معخفة الرحابة ، ،ٓٚٔ/٘الثقات ، ابغ حباف:( ٖٔٗ)
 .ٜٗٔ/ٔابغ حباف : مذاىيخ عمساء األمرار ، ،ٕ٘ٙ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٖٗ)
 .ٜٗٔ/ٔابغ حباف : مذاىيخ عمساء األمرار ،( ٖٖٗ)
ابغ ماكػال:  ،ٖٖ٘/ٗاألزدؼ: السؤتمف كالسختمف ، ،ٕٖٛ/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ، (ٖٗٗ)
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 .ٖٗٔ/ٙاإلكساؿ ،

 .ٖٗٔ/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ،،ٕٖٛ/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ،( ٖ٘ٗ)
 .ٜٕٗ/ٗيشطخ أسج الغابة ،( ٖٙٗ)
 ،ابغ حباف: الثقات ،ٖٙٛ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٙٔ/ٚالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٚٗ)
ٚ/ٕٛٓ. 
 . ٕٔٙ/ٚابغ حجخ: اإلصابة  ، ،ٕٛٙ/٘الغابة  ،ابغ األثيخ: أسج ( ٖٛٗ)
 ،ابغ حباف: الثقات ،ٜٛ/ٚالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ، ،ٛٔٔ/ٙابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٜٖٗ)
ٖ/ٖٕٚ. 
 .ٕٖٓ/ٗابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٖٚٔ/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٓٗٗ)
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٕٖٓ/ٗابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٚٗ/ٚابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٔٗٗ)
ٔ/ٖٖٔ. 
 .ٖٕٖ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ،( ٕٗٗ)
 ،ابغ عبج البخ: االستيعاب، ٕٖٚ/ٖابغ حباف: الثقات ، ،ٚٗ/ٚابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٗٗ)
ٕ/ٖٔٚ. 
محدغ األميغ: أعياف  ،ٓٔ/ٗالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٕٛٙ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي،( ٗٗٗ)

 .ٖٛ٘/ٕ ،الذيعة
الخػئي: معجع رجاؿ  ،ٖٛ/ٗالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٜٖٙ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي،( ٘ٗٗ)

 .ٖ٘٘/ٖٔ ،الحجيث
ابغ أبي حاتع: الجخح  ،ٚٚٔ/ٚالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ، ،ٕٖٙ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٙٗٗ)

 .ٕٔٔ/ٚ ،كالتعجيل
الخصيب البغجادؼ: تاريخ ،ٕٔٔ/ٚابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٔٗٔ/ٕمدمع: رجاؿ مدمع،( ٚٗٗ)

 .ٕٖٖ/ٛابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٕٖٗ/ٜالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٜٖٛ/ٕٔبغجاد ،
 .ٜٖٖ/ٚابغ حباف: الثقات ، ،ٖٚٛ/ٔالعجمي: الثقات ، ،ٕٖٙ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٛٗٗ)
 .ٖٛٚ/ٖيشطخ ميداف االعتجاؿ ،( ٜٗٗ)
 .ٖٔٛ/ٗابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٕٜٕ/ٔابغ الكمبي: جسيخة الشدب ،( ٓ٘ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٔ٘ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٖٚ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٕ٘ٗ)
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 .ٖٕ/ٚيشطخ الصبقات الكبخػ ،( ٖ٘ٗ)
 .ٖٔٛ/ٗابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٗ٘ٗ)
 .٘٘ٗ/ٔابغ حجخ:  تقخيب التقخيب ، ،ٕٚٔ/ٕٗالػافي بالػؼيات ،الرفجؼ: (٘٘ٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٚابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٕٚٔ/ٚكبيخ،البخارؼ: التاريخ ال( ٙ٘ٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٚابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٚ٘ٗ)
 .ٖٕ/ٖابغ الجػزؼ: الزعفاء كالستخككػف ،  ،ٕٕٔ/ٕابغ حباف: السجخكحيغ ،( ٛ٘ٗ)
 .ٖٛٔ/ٕٗالسدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٜ٘ٗ)
 .ٚٛٔ/ٚلمسديج يشطخ: الكامل في الزعفاء ،( ٓٙٗ)
 .ٕٖٓ/ٕالصبخاني: مدشج الذامييغ، ،ٜٚ/ٖابغ حباف: صحيح،( ٔٙٗ)
 ٚٔٗ/ٖٔابغ حجخ: فتح البارؼ،  ،ٚٛ٘/٘الحىبي : سيخ أعالـ الشبالء ،( ٕٙٗ)
 ، ٖٓٔابغ سالـ الجسحي: شبقات فحػؿ الذعخاء، ص ،ٕٛٛالكمبي : جسيخة الشدب ، ص ( ٖٙٗ)

السخزباني: السػشح في  ،ٚ٘/ٚٔاألصفياني: األغاني،  ،ٜٛ/ٔالذعخ كالذعخاء،  ابغ قتيبة الجيشػرؼ:
 . ٕ٘٘/ٕالديػشي: لب المباب ،،ٜٕ٘/ٖابغ حجخ : اإلصابة ، ،ٓٙمآخح العمساء عمى الذعخاء، ص

ابغ  ، ٖٓٔسالـ الجسحي: شبقات فحػؿ الذعخاء، ص ابغ ،ٕٛٛالكمبي : جسيخة الشدب، ص (ٗٙٗ)
السخزباني: السػشح في مآخح  ،ٚ٘/ٚٔاألصفياني: األغاني،  ،ٜٛ/ٔقتيبة الجيشػرؼ: الذعخ كالذعخاء، 

 . ٕ٘٘/ٕالديػشي: لب المباب ،،ٜٕ٘/ٖابغ حجخ : اإلصابة ، ،ٓٙالعمساء عمى الذعخاء، ص
 .ٗٙٗالجاحع : الحيػاف ، ص ( ٘ٙٗ)
 .ٚٙ -ٗٙبغ أبي سمسى، ديػاف، ص  كعب( ٙٙٗ)
 .ٗكعب بغ زىيخ ، ديػاف ، ص ( ٚٙٗ)
 . ٘كعب بغ زىيخ ، ديػاف ، ص ( ٛٙٗ)
 .ٕٗٗ/ٗابغ كثيخ : البجاية كالشياية، ، ٜٖٜ/ٗابغ ىذاـ :الديخة الشبػية ،( ٜٙٗ)
 .ٖٕديػانو ، ص ( ٓٚٗ)
 .ٕٗديػانو ، ص ( ٔٚٗ)
 .ٕٙ -ٕ٘ديػانو، ص ( ٕٚٗ)
 .ٕٙديػانو، ص ( ٖٚٗ)
 .ٗٔٗ/ٔابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٛٚ/ٚابغ ماكػال: اإلكساؿ ،( ٗٚٗ)
 .ٖٕٗ/ٓٚالبغجادؼ: خدانة األدب ،  ،ٕٚٗ/ٜ٘ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق، ( ٘ٚٗ)
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 .ٛ٘٘/٘ابغ حجخ: اإلصابة ، (ٙٚٗ)
 .ٙٔ٘/ٔابغ ماكػال : إكساؿ الكساؿ،  ،ٓٚٗ/ٖيشطخ: ابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٚٚٗ)
 .ٛ٘٘/٘ألبغ حجخ: ،( ٛٚٗ)
 .ٕٕٗ/ٕابغ األثيخ : الكامل في التاريخ ،  (ٜٚٗ)
 .ٓٓٗ/ٚابغ حجخ: فتح البارؼ ، ( ٓٛٗ)
البخكجخدؼ: شخائف  ،ٗٓٔ/ٕاألردبيمي: جامع الخكاة ، ،ٕٓٛ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي ،( ٔٛٗ)

 .٘ٚ٘/ٔالسقاؿ ،
الخػئي: معجع رجاؿ  ،ٜٖٔ/ٕ،األردبيمي: جامع الخكاة  ،ٖٖٚ/ٗالتفخيذي: نقج الخجاؿ ،( ٕٛٗ)

 .ٜٔٔ/ٙٔالحجيث ،
محدغ األميغ : أعياف  ،ٖٛ٘/ٔالبخكجخدؼ: شخائف السقاؿ ، ،ٖٕٙ/ٗالتفخيذي: نقج الخجاؿ ،( ٖٛٗ)

 .ٖٛٛ/ٕالذيعة ،
ابغ ناصخ: تػضيح  ،ٜٕٚ/٘الدسعاني: األنداب ،  ،ٔٛٗ/ٖالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ،( ٗٛٗ)

 .ٖٕٗ/ٕاليسجاني: رجاؿ الحاكع ، ،ٕٕٔ/ٛالسذتبو ، 
 .ٔٛٗ/ٖالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ،( ٘ٛٗ)
 .ٔٛٗ/ٖالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ، (ٙٛٗ)
 .ٜٕٚ/٘الدسعاني: األنداب ، ( ٚٛٗ)
 .ٖٕٗ/ٕاليسجاني: رجاؿ الحاكع ، ،ٜٕٚ/٘الدسعاني: األنداب ، (ٛٛٗ)
 .ٜٕٚ/٘الدسعاني: األنداب ،( ٜٛٗ)
 ٕٕ٘/٘الدييمي: الخكض األنف ، ،ٜٖٛ/ٔك السشسق ،ٕٙٔ/ٔ:ابغ حبيب : السحبخ ،يشطخ ( ٜٓٗ)

 اليامر.
ابغ حجخ:  ،ٖٙٚٔ/ٖابغ عبج البخ: االستيعاب :  ،ٖٖ٘/ٕ: الزحاؾ : اآلحاد كالسثاني ،يشطخ( ٜٔٗ)

 .ٕ٘/ٙاإلصابة ،
 .ٖٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ،( ٕٜٗ)
  :الحىبي ،ٖٔٗ/ٔغ األصبياني: معجع الدفخ ،صجر الجي ،ٖٗٛ/ٙابغ عداكخ: تاريخ دمذق ، ( ٖٜٗ)

 .ٖٗٗ/ٔابغ ناصخ: تػضيح السذتبو ، ،ٓ٘٘/ٚٔسيخ أعالـ الشبالء ،
ابغ العجيع:  ، ٓ٘٘/ٚٔالحىبي : سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٖٗٔ/ٔابغ عداكخ : تاريخ دمذق ،( ٜٗٗ)

 . ٙٙٔٔ/ٖبػية الصمب ،
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 .ٓ٘٘/ٚٔالحىبي : سيخ أعالـ الشبالء ، (ٜ٘ٗ)
 .ٕٙٓ/ٗالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ،( ٜٙٗ)
 .ٜٕٗ/ٔابغ ماكػال: اإلكساؿ ،( ٜٚٗ)
ىػ ، كمؤسديا عبيج هللا ٜٕٙقامت الجكلة العبيجية في أفخيؿيا عمى أنقاض الجكلة األغمبية سشة ( ٜٛٗ)

بغ السيجؼ كىػ عخاقي األصل ، كاستصاعت أف تبدط سمصانيا الدياسي عمى معطع أقاليع بالد السغخب 
مرخ ، كناـيظ بيع فدادًا ككفخًا كقتاًل لمعمساء كالرمحاء. ابغ عحارؼ: البياف  إلىكامتجت العخبي 

الرالبي:  ،ٕ٘ٗ/ٔالديػشي: تاريخ الخمفاء ، ،ٜٖ/ٜٖ، اإلسالـالحىبي: تاريخ  ،ٕٗٔ/ٔالسغخب ،
 .ٖٕ٘/ٔعرخ الجكلة الدنكية ،

 .ٕٙٓ/ٗالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ، ،ٓ٘٘/ٚٔالحىبي : سيخ أعالـ الشبالء ،( ٜٜٗ)
 .ٕٙٓ/ٗالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ،( ٓٓ٘)
األردبيمي: جامع الخكاة  ،ٖٖٔ/ٔالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٕٙٛ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي ،( ٔٓ٘)
 .ٜٚٔ/ٚٔ، الخػئي: معجع رجاؿ الحجيث ، ٛٛٔ/ٕ،
الخػئي: معجع رجاؿ  ،ٖٔٛ/ٗالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٖٗٓ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي،( ٕٓ٘)

 .ٖٓٔ/ٛٔالحجيث ،
البخكجخدؼ: شخائف  ،ٖٕٛ/ٕاألردبيمي: جامع الخكاة ، ،ٖٖٓ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي ،( ٖٓ٘)

 .ٙٓٙ/ٔالسقاؿ ،
 ،السدؼ: تيحيب الكساؿ ،ٜٕٕ/ٕابغ مشجػيو: رجاؿ مدمع ، ،ٖٖٓ/ٚالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٗٓ٘)

ٕٛ/ٔٛٔ. 
 ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،ٕٖٗ/ٔالعجمي: الثقات ، ،ٕٔٗ/ٔكاألسساء ،مدمع: الكشى ( ٘ٓ٘)
 .ٖٓٓ/ٔالحىبي: السقتشى ، ،ٖٛٚ/ٛ
 .ٕٛٓ/ٓٔابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٕٔٗ/٘يشطخ: الثقات ،( ٙٓ٘)
 .ٕٛٓ/ٓٔابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٕٖٗ/ٔلمسديج يشطخ: الثقات ،( ٚٓ٘)
 .ٖٕٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ،( ٛٓ٘)
 .ٖٕٗ/ٜ٘ابغ عداكخ: تاريخ دمذق ، ،ٖٓٛ/ٛابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٜٓ٘)
 .ٕٗٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ،( ٓٔ٘)
 .ٕٗٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ،، ٜٕٙ/٘ابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٔٔ٘)
 .ٚٛ/ٔالحىبي: السقتشى ، ،ٓٔ/ٓٔابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٕٔ٘)
 ،الحىبي: السقتشى ،ٕٕٙ/ٜ٘ابغ عداكخ: تاريخ دمذق ، ،٘ٙٔ/ٚ،ابغ سعج: الصبقات الكبخػ ( ٖٔ٘)
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 .ٕٙٔ/ٓٔابغ حجخ : تيحيب التيحيب ، ،ٚٛ/ٔ
 ،مدمع: الكشى كاألسساء ،ٖٖٓ/ٚالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ، ،ٕٚٓ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٗٔ٘)
 .ٛ٘٘/٘الحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٜٓ/ٔ
 .ٛ٘٘/٘الحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٕٛٙ/ٜ٘ابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٘ٔ٘)
 .ٗٙ/ٙابغ حباف: الثقات ، ،ٕٗٗ/ٔالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ، ،ٖٗٙ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٙٔ٘)
 .ٛ٘٘/٘الحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٚٔ٘)
ابغ أبي حاتع: الجخح  ،ٕٖٗ/ٔالعجمي: الثقات ، ،٘ٙٔ/ٚابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٛٔ٘)

 .ٕٔٗ/٘ابغ حباف: الثقات ، ،ٖٛٚ/ٛ ،كالتعجيل
 .ٛ٘٘/٘الحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٜٔ٘)
 .ٕٖٛ/ٔالخدرجي: خالصة تيحيب الكساؿ ، ،ٕٜٕ/ٖالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٕٓ٘)
 .ٕٖٛ/ٔالخدرجي: خالصة تيحيب الكساؿ ، ،ٕٜٕ/ٖالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٕٔ٘)
 ،ابغ العساد الحشبمي: شحرات الحىب،ٜٔٔ/ٔاليافعي: مخآة الجشاف ، ،ٛٚ/ٔالحىبي: العبخ ،( ٕٕ٘)
ٔ/ٔٗٚ. 
 .ٗٙٔ/ٕالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٕٙٓ/٘البغػؼ: معجع الرحابة ،( ٖٕ٘)
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٕٙٓ/٘ابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٜٖٕ/ٕٙابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٕٗ٘)
ٙ/ٕٔٙ. 
الشػكؼ: تيحيب  ،ٖٛٗ/ٗكيشطخ ابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٕٛٗ/ٕاب ،لمسديج يشطخ االستيع( ٕ٘٘)

 .ٗٓٔ/ٕاألسساء ،
 .ٔسػرة اإلخالص ،اآلية ،( ٕٙ٘)
ابغ كثيخ: الديخة ،ٕٙٗ/٘البييقي: دالئل الشبػة ، ،ٜٙٗ/ٖالخخكػشي: شخؼ السرصفى ،( ٕٚ٘)

 ،ٔٙٗ/ٔكبخػ ،الديػشي: الخرائز ال ،ٙٗ/ٗٔالسقخيدؼ: إمتاع األسساع ، ،ٕٙ/ٗ ،الشبػية
 .ٙ٘ٗ/٘الرالحي: سبل اليجػ ،

 .ٖٗٔ/ٓٔالتدتخؼ، قامػس الخجاؿ ، ( ٕٛ٘)
 .ٖٕٗٔ/ٖيشطخ أيزًا: ابغ عبج البخ: االستيعاب ،  ،ٜٖٛ/ٗأسج الغابة ، ( ٜٕ٘)
 .ٕٙٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة،  (ٖٓ٘)
 .ٕ٘ٗٔ/ٖابغ عبج البخ: االستيعاب ،  (ٖٔ٘)
(ٖٕ٘)ٔ/ٕٕٓ 
ابغ حجخ:  ،ٖٖٕٔ/ٖابغ عبج البخ: االستيعاب ،  ،٘ٚٔ/ٙالكبخػ، ابغ سعج: الصبقات  (ٖٖ٘)
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 . ٘ٗٔ/ٙاإلصابة، 

 . ٘ٗٔ/ٙيشطخ: ابغ حجخ: اإلصابة،  (ٖٗ٘)
 .ٜٜسػرة التػبة : اآلية  (ٖ٘٘)
مدمع: الكشى  ،ٓٔ/ٚابغ سعج: الصبقات الكبخػ ، ،ٜٕٓ/ٔابغ الكمبي: جسيخة الشدب ، (ٖٙ٘)

 ،كالسعيغ ٙٚ٘/ٕالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٕٗ٘/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٖ٘٘/ٔ ،كاألسساء
ٔ/ٕٙ. 
ابغ حباف: ،ٕ٘ٛ/ٛابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٖٔ/ٔٔالبالذرؼ: أنداب األشخاؼ ، (ٖٚ٘)

 .ٕٜٖ/ٖالثقات ،
 ،ابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،ٜٕٓ/ٔالحىبي: السقتشى ، ،ٕٗ٘/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، (ٖٛ٘)

ٔٓ/ٕٖ٘. 
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٕٕٗ/٘ابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٜٕٙ/٘الحاكع : األسامي كالكشى ، (ٜٖ٘)
ٙ/ٕٔٗ. 
 ،يحكخ ابغ حجخ: أف ؾيذ بغ عاصع يكشى أبا عمي ككحلظ شمق بغ عمي . يشطخ اإلصابة( ٓٗ٘)
ٙ/ٕٔٗ. 
السدؼ: تيحيب  ،ٕٗ٘/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٕ٘ٛ/ٛابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، (ٔٗ٘)

 .ٜٕٚ/ٕٛالكساؿ ،
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٕٗ٘/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٓٔ/ٚابغ سعج: الصبقات ، (ٕٗ٘)
ٙ/ٕٔٗ. 
: جسيخة  ،ٙٙ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ، ،ٓٔ/ٚابغ سعج: الصبقات ، (ٖٗ٘) ابغ حـد

 .ٕٕٗ/٘ابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٕٗ٘/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٕٕٓ/ٔأنداب العخب ،
 .ٙ٘٘/ٖالعيشي: مغاني األخيار ، ،ٜٕٔ/ٔابغ قتيبة: السعارؼ ، ،ٓٔ/ٚابغ سعج: الصبقات،  (ٗٗ٘)
ابغ األثيخ :  ،ٕٗ٘/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٙٙ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ، (٘ٗ٘)

 .ٕٗٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٜٕٓ/ٔالحىبي: السقتشى ، ،ٕٕٗ/٘أسج الغابة ،
 .ٙٗٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٖٖٗٔ/ٖابغ عبج البخ: االستيعاب ،  (ٙٗ٘)
 .ٖٕٚ/ٚالدركمي ، األعالـ ،   ،ٕٕٗ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، (ٚٗ٘)
ابغ ،ٜٛٔ/ٛألثيخ : الكامل في التاريخ ، ابغ ا ،ٖ٘ٔابغ أبي الحجيج :شخح نيج البالغة ،/ (ٛٗ٘)

 .ٖٕٚ/ٚالدركمي ، األعالـ ،   ،ٕٕٗ/ٙحجخ: اإلصابة ،
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 .ٙ٘٘/ٖالعيشي: مغاني األخيار ، ،ٖٖٕ/٘ابغ األثيخ: أسج الغابة ، (ٜٗ٘)
: جسيخة  ،ٖٖٗ/ٔٔالبالذرؼ: أنداب األشخاؼ ، ، ٜٕٔ/ٔابغ الكمبي: جسيخة الشدب ، (ٓ٘٘) ابغ حـد

 .ٕٕٓ/ٔأنداب العخب ،
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٖٕٔ/ٕابغ قانع: معجع الرحابة ، ،ٓٛ/ٔابغ خياط: الصبقات ، (ٔ٘٘)
ٙ/ٖٔ٘. 
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٖٕٔ/ٕابغ قانع: معجع الرحابة ، ،ٓٛ/ٔابغ خياط: الصبقات ، (ٕ٘٘)
ٙ/ٖٔ٘. 
 .ٗٓٗ/ٗأسج الغابة ، (ٖ٘٘)
 .ٖ٘ٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٙ٘ٔ/ٕكسيخ أعالـ الشبالء ،ٕٔٙ/ٕ، اإلسالـالحىبي: تاريخ  (ٗ٘٘)
 .ٜٕٛ/ٔالسجخكحيغ،  (٘٘٘)
 .ٗ٘ٔ/ٛأبغ أبي حاتع ، السرجر الدابق،  ،ٕٚٙخميفة بغ خياط ، الصبقات، ص  (ٙ٘٘)
 .ٕٗٔالػاقجؼ، مقجمة السحقق ، ص (ٚ٘٘)
 .ٕٗٔالػاقجؼ، مقجمة السحقق ، ص (ٛ٘٘)
 . ٘ٔٔ/ٙالحىبي ،سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٗ٘ٔ،ٛ، السرجر نفدو، أبغ أبي حاتع  (ٜ٘٘)
 أبغ أبي حاتع ، السرجر نفدو.  (ٓٙ٘)
 .ٗ٘ٔ/ٛأبغ أبي حاتع ، الجخح كالتعجيل ، (ٔٙ٘)
 . ٗٙٔ/ٙسيخ أعالـ الشبالء ، (ٕٙ٘)
 . ٙٔٔ/ٙسيخ أعالـ الشبالء ، (ٖٙ٘)
 . ٚٔٔ/ٙالحىبي ،سيخ أعالـ الشبالء ، (ٗٙ٘)
 .ٖٓٙ-ٜٕٙ/ٗابغ كثيخ: الديخة الشبػية ، ،ٕٖٓ/ٙابغ األثيخ: أسج الغابة ، (٘ٙ٘)
 ،مدمع: الكشى كاألسساء ،ٖٙٛ/ٔابغ سعج: الصبقات الكبخػ ، ،ٕٛٔ/ٔابغ حبيب : السحبخ ، (ٙٙ٘)
ابغ األثيخ: أسج  ،ٜٕٚ/ٗابغ عداكخ : تاريخ دمذق ، ،ٔٚٗ/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٕٚٛ/ٕ

 .ٕٖٗ/ٚابغ حجخ: اإلصابة، ،ٕٚٓ/ٕحىبي: تجخيج أسساء الرحابة ،ال ،ٕٖٓ/ٙالغابة 
ابغ ماكػال:  ،ٖٛٗ/ٔالبالذرؼ: أنداب األشخاؼ ، ،ٔٓٔ/٘ابغ سعج: الصبقات الكبخػ ، (ٚٙ٘)

 .ٖ٘٘/ٔ ،اإلكساؿ
ابغ األثيخ: أسج  ،ٔٚٗ/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٔٓٔ/٘ابغ سعج: الصبقات الكبخػ ، (ٛٙ٘)

 .ٕٖٗ/ٚابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٕٖٓ/ٙالغابة ،
 ،ابغ عبج البخ: االستيعاب ،ٕ٘ٗ/ٖابغ حباف: الثقات ، ،ٕٚٛ/ٕمدمع: الكشى كاألسساء ، (ٜٙ٘)
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 .ٕٖٓ/ٙابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٔٚٗ/ٕ
 ،ٚٛ/ٔابغ شبة : تاريخ السجيشة ، ،ٕ٘ٔ/ٔالجارمي: الدشغ ، ،ٛٛٗ/ٖابغ حشبل: السدشج،  (ٓٚ٘)

 .ٖٙٗ/ٕٕالصبخاني: السعجع الكبيخ ،

 .ٕٖٚابغ حجخ: اإلصابة ،/ ،ٜٚٗابغ سعج: الصبقات الكبخػ ، (ٔٚ٘)

 ،ابغ األثيخ: أسج الغابة ،ٖ٘٘/ٔابغ ماكػال: اإلكساؿ ، ،ٔٚٗ/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، (ٕٚ٘)

 .ٕٖٗ/ٚابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٕٖٓ/ٙ

 .ٖ٘ٛ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، (ٖٚ٘)

 . ٜٖٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، (ٗٚ٘)

 .ٔسػرة البيشة ، اآلية ،  (٘ٚ٘)

 .ٖٗٗ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٕٔ/٘ابغ األثيخ: أسج الغابة ، (ٙٚ٘)

 .ٖٓٗ/ٓٔالتدتخؼ : قامػس الخجاؿ ،  ،ٜٖٙ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، (ٚٚ٘)

 .ٕٖ٘/ٕيشطخ :تاريخ الصبخؼ،   (ٛٚ٘)

 .ٕٔسػرة األحداب : اآلية ،  (ٜٚ٘)

 .ٛ/ٖالكامل في التاريخ ، (ٓٛ٘)

 .ٖٕٔ/ٚابغ كثيخ: البجاية كالشياية ،  ،ٖٕٓ/ٖيشطخ: تاريخ الصبخؼ، (ٔٛ٘)

 .ٕٓ/ٛالبييقي : الدشغ الكبخػ ،  (ٕٛ٘)

 .ٜٜسػرة التػبة : اآلية ،  (ٖٛ٘)

 .  ٔٚ٘/ٗيشطخ: ابغ حجخ: اإلصابة،  (ٗٛ٘)

 . ٖ٘ٛ/ٙابغ حجخ: اإلصابة،  (٘ٛ٘)

 . ٖٗٙ/ٙابغ حجخ: اإلصابة،  (ٙٛ٘)

ابغ كثيخ: البجاية  ،ٗٔ/ٖابغ األثيخ : الكامل في التاريخ ،  ،ٜٕٖ/ٖيشطخ : تاريخ الصبخؼ ، (ٚٛ٘)
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 .ٖٚٔ/ٚكالشياية،

 .ٕٖٕ/ٖيشطخ الصبخؼ  : تاريخ الصبخؼ ، (ٛٛ٘)

 . ٖٛٙ/ٚابغ حجخ: اإلصابة،  (ٜٛ٘)

 .ٕ٘/٘التفخشي : نقج الخجاؿ ، (ٜٓ٘)

 .ٖٚٙ/ٚابغ حجخ: اإلصابة ، (ٜٔ٘)

 ،األردبيمي: جامع الخكاة  ،ٔ٘/٘التفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٜٖٔ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي، (ٕٜ٘)

ٕ/ٖٔٚ. 

 ،الحىبي: الكاشف ،ٗٚ/ٜابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٜٔٔ/ٙابغ سعج: الصبقات الكبخػ ، (ٖٜ٘)

ٕ/ٖٕٗ . 

 .ٓ٘٘/ٗابغ حجخ: اإلصابة ، (ٜٗ٘)

 .ٔٛٗ/ٛالصبقات الكبخػ،  (ٜ٘٘)

 .ٓٛٗ/ٗابغ حجخ: اإلصابة ، (ٜٙ٘)

 .ٕٛٛ/ٕابغ حجخ: تقخيب التيحيب ، (ٜٚ٘)

 .ٗٔ/ٜالجخح كالتعجيل،  (ٜٛ٘)

 .ٖٓٗ/ٔابغ األثيخ: أسج الغابة،،ٕٙ٘ٔ/ٗابغ عبج البخ:االستيعاب ، (ٜٜ٘)

 .ٓٛٙ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٕٛٗ -ٕٚٗ/ٗالصبقات الكبخػ ،  (ٓٓٙ)

 .ٓٛٙ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ،،ٜٔٔ/ٔٔالرفجؼ: الػافي بالػؼيات،  (ٔٓٙ)

 .ٜٔٔ/ٔٔالرفجؼ: الػافي بالػؼيات،  ،ٕٛٗ/ٗالصبقات الكبخػ ، (ٕٓٙ)

 . ٚٔٔ/٘ابغ األثيخ: أسج الغابة ،  (ٖٓٙ)

 .ٖٙ٘/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، (ٗٓٙ)
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 قائسة السرادر والسخاجع  

 . القخآن الكخيع 
 ـ(:ٜٗٗٔىػ/ٕ٘ٛ، أبػ الفتح شياب الجيغ دمحم بغ أحسج )ت األبذييي 

) السدتصخؼ في كل فغ مدتطخؼ ( ، تحقيق : مفيج دمحم قسيحة ، دار الكتب العمسية،  -ٔ
 .ٕط ـ،ٜٙٛٔبيخكت،

  ـ (:ٖٖٕٔىػػ/ٖٓٙابغ األثيخ ، عد الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ دمحم الجدرؼ ) ت 

، دار إحياء التخاث العخبي تحقيق: عادؿ أحسج الخفاعي،) أسج الغابة في معخفة الرحابة (،  -ٕ
 .ٔط ـ،ٜٙٙٔبيخكت،

 ـ.ٜٓٛٔ) المباب في تيحيب األنداب (، دار صادر، بيخكت  -ٖ

 ـ(:ٕٓٔٔىػػ/ ٙٓٙابغ األثيخ ، مجج الجيغ أبي الدعادات السبارؾ بغ دمحم الذيباني) ت 

) الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ( ، تحقيق: شاىخ دمحم الداكؼ ، كمحسػد الصشاحي، السكتبة  -ٗ
 ـ.ٜٜٚٔالعمسية ، بيخكت ، 

 (ٜٓٙٔىػ/ٔٓٔٔاألردبيمي ، دمحم عمي:)ـ 

 ) جامع الخكاة (، مكتبة السحسجؼ ، شيخاف ،)د.ت(. -٘

 ـ(:ٜٖٓٔىػػ/ٖٓٗأبػ نعيع األصبياني ، أحسج بغ عبج هللا بغ أحسج بغ اسحق ) ت 

 .ٔـ، طٖٜٜٔسيج كدخكؼ حدغ ، دار الكتب العمسية ،بيخكت،) تاريخ أصبياف (،تحقيق:  -ٙ

) السدشج السدتخخج عمى صحيح مدمع ( ، تحقيق :دمحم حدغ الذافعي ،دار الكتب العمسية ،   -ٚ
 .ٔـ، طٜٜٙٔبيخكت

 ـ(:ٖٔٓٔىػ/ٖٓٗالباقالني ، أبػ بكخ دمحم بغ الصيب )ت 

 .٘ـ، طٜٜٚٔالقخآف ( ،تحقيق: الديج أحسج صقخ ، دار السعارؼ ، مرخ ،) إعجاز  -ٛ
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 ـ(:ٜٙٙٔىػ/ٚٓٔٔالبحخاني ، ىاشع بغ سمساف بغ إسساعيل الحديشي )ت 

)  حمية األبخار في حاؿ دمحم كآلو األشيار ( ، تحقيق : غالـ رضا البخكجخدؼ ، مؤسدة  -ٜ
 ـ..ٜٜٗٔية، قع،اإلسالمالسعارؼ 

  ـ (:ٓٚٛىػ/ٕٙ٘هللا دمحم بغ إسساعيل ) ت البخارؼ ، أبػ عبج 

ـ، ٜٜٛٔية ، بيخكت،اإلسالم) األدب السفخد ( ، تحقيق: دمحم فؤاد عبج الباقي ، دار البذائخ  -ٓٔ
 .ٖط

 ) التاريخ الكبيخ ( ، دائخة السعارؼ العثسانية ، حيجر آباد، الجكغ ،)د.ت(. -ٔٔ

 .ٔـ ، طٕٗٓٓلقاىخة ،  ) صحيح البخارؼ ( ، دار اآلفاؽ العخبية  ػػ ا -ٕٔ

) الزعفاء الرغيخ ( ، تحقيق: أحسج بغ أبي العيشيغ ، مكتبة ابغ عباس، الخياض،   -ٖٔ
 .ٔـ، طٕ٘ٓٓ

 ـ(:ٜٗٔىػ/ٖٔٓالبخديجي ، أبػ بكخ أحسج بغ ىاركف بغ ركح )ت 

، تحقيق كتقجيع :سكيشة رحابة كالتابعيغ كأصحاب الحجيث () شبقات األسساء السفخدة مغ ال -ٗٔ
 ـ.ٜٚٛٔالذيابي ، شالس لمجراسات كالتخجسة، بيخكت، 

  ـ(:ٜ٘ٓىػ/ٕٜٕالبدار ،أبػ بكخ أحسج بغ عسخك بغ عبج الخالق)ت 

ـ، ٜٜٛٔ( تحقيق : محسػد الخحسغ زيغ هللا ، مكتبة العمـػ كالحكع ، بيخكت،)البحخ الدخار-٘ٔ
 .ٔط

 ـ(:٘٘ٚىػ/ٖٚٔالبغػؼ ،أبػ القاسع عبج هللا بغ دمحم بغ عبج العديد )ت 

 .ٔـ، طٕٓٓٓ) معجع الرحابة ( ، تحقيق: دمحم األميغ الجكشي ، دار البياف، الكػيت،   -ٙٔ

  ـ(:ٖٜٛىػ/ٜٕٚالبالذرؼ ، أحسج بغ يحيى بغ جابخ)ت 

 ـ.ٜٜٙٔ) أنداب األشخاؼ ( ، تحقيق: سييل زكار ، كرياض زركمي ،دار الفكخ، بيخكت،  -ٚٔ

 ـ.ٜٛٛٔ )فتػح البمجاف(، دار كمكتبة اليالؿ، بيخكت،
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 ـ(:ٙٙٓٔىػ/ٛ٘ٗالبييقي ، أبػ بكخ أحسج بغ الحديغ بغ عمي ) ت 

ي اإلسالم) الدشغ الكبخػ ( ، تحقيق :دمحم ضياء الخحسغ األعطسي ، دار الخمفاء لمكتاب  -ٛٔ
 ـ.ٜٗٛٔ،الكػيت ،

 ـ(:ٔٚٛىػ/ٕ٘ٚالتخمحؼ ، أبػ عيدى دمحم بغ عيدى بغ سػرة) ت 

 ،، بيخكتكآخخكف ،دار إحياء التخاث العخبي)سشغ التخمحؼ( ، تحقيق :أحسج دمحم شاكخ -ٜٔ
 )د.ت(.

) الذسائل السحسجية كالخرائل السرصفػية ( ، تحقيق: سيج عباس الجميسي ،مؤسدة الكتب  -ٕٓ
 ـٕٜٜٔالثقاؼية ، بيخكت،

  (ٓٚٗٔىػ/ٗٚٛتابغ تغخؼ بخدؼ، جساؿ الجيغ أبػ السحاسغ يػسف األتابكي:)ـ 

 ) الشجـػ الداىخة في ممػؾ مرخ كالقاىخة ( ، كزارة الثقافة كاإلرشاد القػمي، القاىخة ،)د.ت(. -ٕٔ

 ـ(ٗٓٚٔىػ/٘ٔٔٔالتفخيذي ، مرصفى بغ الحدغ بغ الحديغ)ت: 

ـ، ٜٜ٘ٔ) نقج الخجاؿ ( ، تحقيق مؤسدة أىل البيت )عمييع الدالـ( إلحياء التخاث ، قع ، -ٕٕ
 .ٔط

 ،ـ(:ٜٙٛىػ/ٕ٘٘أبػ عثساف عسخك بغ محبػب)ت  الجاحع 

 . ٖـ،طٜٜٙٔ)الحيػاف (، تحقيق: عبج الدالـ دمحم ىاركف ،دار السعارؼ ، القاىخة ، -ٖٕ

  ـ(: ٙٗٛىػ/ٖٕٔالجسحي ، دمحم بغ سالـ )ت 

 ) شبقات فحػؿ الذعخاء (، تحقيق: محسػد دمحم شاكخ ، مصبعة السجني، )د،ت،ط(. -ٕٗ

 ـ(:ٕٔٓٔىػ/ٜٚ٘عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم) ت ابغ الجػزؼ، أبػ الفخج 

ـ، ٜٜٚٔ) تمؿيح فيـػ أىل األثخ في عيػف التاريخ كالديخ ( ، شخكة دار األرقع ، بيخكت  -ٕ٘
 .ٔط
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) السشتطع في تاريخ السمػؾ كاألمع ( ، تحقيق: مرصفى عبج القادر عصا ، دار الكتب -ٕٙ

 .ٔـ، طٕٜٜٔالعمسية ،بيخكت،

(،  تحقيق: محسػد فاخػرؼ ودمحم ركاس قمعجي، دار السعخفة، ) صفة الرفػة  -ٕٚ
 .ٕـ، طٜٜٚٔبيخكت،

) الزعفاء كالستخككػف ( ، تحقيق: عبج هللا القاضي ، دار الكتب العمسية ،بيخكت،  -ٕٛ
 .ٔـ،طٜٙٛٔ

 ـ(:ٜٖٜىػ/ٕٖٚابغ أبي حاتع ، أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ إدريذ بغ ميخاف) ت 

 .ٔـ، طٕٜ٘ٔدار إحياء التخاث العخبي، بيخكت،) الجخح كالتعجيل ( ،   -ٜٕ

 ـ(:ٜٜٛىػ/ٖٛٚالحاكع ، أبػ أحسج دمحم بغ دمحم الحافع )ت 

) األسامي كالكشى ( ، تحقيق: يػسف دمحم الجخيل ، دار الغخباء األثخية ،السجيشة  -ٖٓ
 .ٔـ، طٜٜٗٔالسشػرة،

 ـ(:٘ٔٓٔىػ/٘ٓٗالحاكع ، أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا الشيدابػرؼ) ت 

) السدتجرؾ عمى الرحيحيغ ( ، تحقيق: مرصفى عبج القادر عصا ، دار الكتب العمسي،  -ٖٔ
 .ٔـ، طٜٜٜٔبيخكت،

 ـ(:ٜٛٔىػ/ٖٗ٘ابغ حباف ، دمحم بغ حباف بغ أحسج البدتي) ت 

 ـ.ٜ٘ٚٔ) الثقات (، تحقيق الديج شخؼ الجيغ أحسج ،دار الفكخ ، بيخكت،   -ٕٖ

 .ٕـ، طٖٜٜٔشعيب األرنؤكط ، مؤسدة الخسالة ، بيخكت، )صحيح ابغ حباف ( ، تحقيق:  -ٖٖ

يع زايج ،دار  -ٖٗ ) السجخكحيغ مغ السحجثيغ كالزعفاء كالستخككيغ ( ، تحقيق: محسػد إبخـا
 .ٔـ ، طٜٙٚٔالػعي، حمب،  

) مذاىيخ عمساء األمرار كأعالـ فقياء األقصار( ،حققو ككثقو كعمق عميو: مخزكؽ عمي  -ٖ٘
يع ، دار   .ٔـ، طٜٜٔٔالػفاء ، السشرػرة، إبخـا
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 ـ(:ٓٙٛىػ/ٕ٘ٗابغ حبيب ، دمحم بغ حبيب بغ أمية )ت 

 بيخكت ،)د.ت(. –) السحبخ ( ، تحقيق إيمدة ليختغ شتيتخ ، دار اآلفاؽ الججيجة  -ٖٙ

ـ، ٜ٘ٛٔ) السشسق في أخبار قخير( ، تحقيق: خػرشيج أحسج فاركؽ ، عالع الكتب ، بيخكت، -ٖٚ
 .ٔط

 ىػ(:ٕ٘ٛني ، شياب الجيغ أحسج بغ عمي ) تابغ حجخ العدقال 

) اإلصابة في تسييد الرحابة ( ، تحقيق: عمي دمحم البجاكؼ، دار الجيل،  -ٖٛ
 .ٔـ،طٕٜٜٔبيخكت

  ،) تعجيل السشفعة بدكائج رجاؿ األئسة األربعة (،  تحقيق: إكخاـ هللا إمجاد الحق ، دار البذائخ-ٜٖ
 ـ.ٜٜٙٔبيخكت، 

 .ٔـ، طٜٙٛٔدمذق،  ،تحقيق: دمحم عػامة ، دار الخشيج،) تقخيب التيحيب(  -ٓٗ

 . ٔـ، طٜٗٛٔ) تيحيب التيحيب (، دار الفكخ، بيخكت،  -ٔٗ

) فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ ( ،تحقيق : محب الجيغ الخصيب ، دار السعخفة ،  -ٕٗ
 بيخكت،) د.ت(.

ية ، بيخكت، اإلسالمتحقيق :عبج الفتاح أبػ غجة ، دار البذائخ  ) لداف السيداف ( ، -ٖٗ
 .ٔـ، طٕٕٓٓ

) ندىة األلباب في األلقاب ( ، تحقيق: عبج العديد الدجيخؼ ، مكتبة الخشيج،   -ٗٗ 
 .ٔـ، طٜٗٛٔالخياض،

 ـ(:ٗٙٓٔىػ/ٙ٘ٗابغ حـد ،أبػ دمحم عمي بغ أحسج بغ سعيج األنجلدي)ت 

 .ٔـ، طٖٜٛٔ( ، دار الكتب العمسية، بيخكت،  ) تحقيق لجشة مغ العمساء -٘ٗ
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 ـ(:ٙ٘ٛىػ/ٕٔٗابغ حشبل ،أبػ عبج هللا أحسج بغ حشبل الذيباني ) ت 

) سؤاالت أبػ داكد لإلماـ أحسج بغ حشبل في جخح الخكاة كتعجيميع ( ، تحقيق: زياد دمحم  -ٙٗ
 .ٔـ ، طٜٜٗٔمشرػر ، مكتبة العمـػ كالحكع ، السجيشة السشػرة، 

 سدشج ( ، مؤسدة قخشبة، مرخ،) د.ت(. ) ال -ٚٗ

  يع )ت  ـ(:ٚٔٓٔىػ/ٚٓٗالخخكػشي ،أبػ سعج عبج السمظ بغ دمحم بغ إبخـا

 .ٔـ ، طٕٗٓٓية ، مكة، اإلسالم) شخؼ السرصفى ( ، دار البذائخ  -ٛٗ

  ـ(:ٙٙ٘ٔىػ/ ٖٜٚالخدرجي ، صفي الجيغ أحسج بغ عبج هللا األنرارؼ)ت 

( ، تحقيق: عبج الفتاح أبػ غجة ، دار البذائخ ، ) خالصة تيحيب تيحيب الكساؿ  -ٜٗ
 .٘ـ ، طٜٜٙٔبيخكت،

  ـ(:ٔٚٓٔىػ/ٖٙٗالخصيب البغجادؼ ، أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت )ت 

ـ، ٕٕٓٓي، بيخكت،  اإلسالم) تاريخ بغجاد( ، تحقيق : بذار عػاد معخكؼ ، دار الغخب   -ٓ٘
 .ٔط

 دار إحياء الدشة الشبػية ، بيخكت،) د.ت(. ) تقييج العمع ( ، -ٔ٘

) الجامع ألخالؽ الخاكؼ كآداب الدامع ( ، تحقيق : محسػد الصحاف ، مكتبة السعارؼ ،  -ٕ٘
 الخياض،) د.ت(.

ـ، ٜٜٚٔ) الستفق كالسفتخؽ( ، تحقيق : دمحم صادؽ الحامجؼ ، دار القادرؼ ، دمذق،   -ٖ٘
 .ٔط

 ـ(:ٖٕٛٔىػ/ٔٛٙأحسج بغ دمحم بغ أبي بكخ) ت ابغ خمكاف ، أبػ العباس شسذ الجيغ 

) كؼيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف( ، تحقيق : إحداف عباس، دار صادر، بيخكت، )  -ٗ٘
 د.ت(.
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 ـ(:٘٘ٛىػ/ ٕٓٗابغ خياط ، أبػ عسخ خميفة شباب العرفخؼ ) ت 

 ـ.ٖٜٜٔ، دار الفكخ ،  بيخكت،  ) تاريخ خميفة بغ خياط( ، تحقيق : سييل زكار -٘٘

 .ٕـ، طٕٜٛٔ) الصبقات ( ، تحقيق : أكـخ ضياء العسخؼ ، دار شيبة ، الخياض،  -ٙ٘

 ـ(:ٖٜٛىػ/ٜٕٚخيثسة ، أبػ بكخ أحسج بغ أبي خيثسة )ت 

ـ، ٕٙٓٓ) التاريخ الكبيخ ( ، تحقيق: صالح فتحي ىالؿ ، الفاركؽ الحجيثة ، القاىخة،  -ٚ٘
 .ٔط

 ـ(:ٜ٘٘ىػ/ٖ٘ٛػ الحدغ عمي بغ عسخ البغجادؼ )ت الجار قصشي ، أب 

 ـ.ٜٙٛٔ)سشغ الجارقصشي ( ، تحقيق :عبج هللا ىاشع يساني ، دار السعخفة ، بيخكت ، -ٛ٘

ي، اإلسالم) السؤتمف كالسختمف ( ، تحقيق مػفق بغ عبج هللا بغ عبج القادر ، دار الغخب  -ٜ٘
 .ٔـ، طٜٙٛٔبيخكت، 

 ـ(:ٜٙٛىػ/ٕ٘٘غ عبج الخحسغ) تالجارمي ،أبػ دمحم عبج هللا ب 

) سشغ الجارمي ( ، تحقيق: فػاز زمخلي كخالج العمسي ، دار الكتاب العخبي ،بيخكت،  -ٓٙ
 . ٔـ، طٜٚٛٔ

 ، ـ(:ٜٛٛىػ/ ٕ٘ٚسميساف بغ األشعث الدجدتاني) ت أبػ داكد 

 (.) سشغ أبي داكد ( ، تحقيق: دمحم محي الجيغ عبج الحسيج ، دار الفكخ،  بيخكت ،)د.ت -ٔٙ

 ـ (:ٕٜٛىػ/ٖٙٔابغ أبي داكد ، أبػ بكخ عبج هللا بغ سميساف بغ األشعث الدجدتاني ) ت 

 . ٔـ، طٕٕٓٓ) كتاب السراحف ( ، تحقيق: دمحم عبجة ،مكتبة الفاركؽ الحجيثة ، القاىخة،   -ٕٙ

 ـ(:ٖٛٓٔىػ/ ٚٓٚابغ داكد الحمي ، تقي الجيغ أبػ دمحم الحدغ بغ عمي )ت 

) كتاب الخجاؿ( ، تحقيق: دمحم صادؽ آؿ بحخ العمـػ ، السصبعة الحيجرية ، الشجف  -ٖٙ
 ـ.ٕٜٚٔ
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  ـ(:ٜ٘٘ٔىػ/ٜٙٙالجيار بكخؼ ،حديغ بغ دمحم بغ الحدغ )ت 

 .ٔ) تاريخ الخسيذ في أحػاؿ أنفذ الشؽيذ ( ، دار صادر ،  بيخكت،) د.ت(،ط -ٗٙ

  ـ ( :ٖٛٗٔىػ/ٛٗٚالحىبي ،شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج بغ عثساف ) ت 

ككؼيات مذاىيخ األعالـ (، تحقيق : عسخ عبج الدالـ تجمخؼ ، دار الكتاب  اإلسالـ) تاريخ  -٘ٙ
 .ٕـ، ط ٜٜٛٔالعخبي ، بيخكت،  

 ) تجخيج أسساء الرحابة ( ، بيخكت، )د.ت(. -ٙٙ

 .ٔـ، طٜٜٛٔ) تحكخة الحفاظ ( ، دار الكتب العمسية ،  بيخكت،  -ٚٙ

،مؤسدة ٜ) سيخ أعالـ الشبالء( ، تحقيق : شعيب األرنؤكط ودمحم نعيع العخقدػسي، ط -ٛٙ
 .ٜـ ،طٖٜٜٔالخسالة، بيخكت ،

 .ٔـ، طٜٜٚٔبيخكت،  -) الِعبخ في َخبخ مغ َغبخ ( ، دار الفكخ -ٜٙ

) الكاشف في معخفة مغ لو ركاية في الكتب الدتة( ، تحقيق: دمحم عػامة الخصيب ، دار  -ٓٚ
 .ٔـ، طٕٜٜٔية ، ججة، اإلسالممة لمثقافة القب

، دار الفخقاف ،  ٔ) السعيغ في شبقات السحجثيغ ( ، تحقيق : ىساـ عبج الخحيع سعيج ، ط -ٔٚ
 .ٔـ،طٜٗٛٔعساف ،

ية اإلسالم) السقتشى في سخد الكشى( ، تحقيق :دمحم صالح السخاد ، السجمذ العمسي بالجامعة  -ٕٚ
 .ٔـ، طٜٛٛٔ،السجيشة السشػرة، 

في نقج الخجاؿ ( ، تحقيق: عمي دمحم البجاكؼ ، دار السعخفة ،  االعتجاؿ)ميداف  -ٖٚ
 .ٔـ،طٖٜٙٔبيخكت،

 ـ(:ٚٓٓٔىػ/ٜٖٚالخبعي ، دمحم بغ عبج هللا بغ أحسج )ت 

) تاريخ مػلج العمساء ككؼياتيع ( ، تحقيق : عبج هللا أحسج الحسج ، دار العاصسة،  -ٗٚ
 .ٔـ، طٜٜٓٔالخياض،
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   ،ـ(:ٜٚٗٔىػ/ٕٜٓأبػ الخيخ دمحم بغ عبج الخحسغ بغ دمحم ) تالدخاكؼ 

 .ٔـ، طٖٜٜٔ) التحفة المصيفة في تاريخ السجيشة الذخيفة (، دار الكتب العمسية، بيخكت، -٘ٚ

  ـ ( :٘ٗٛىػ/ٖٕٓابغ سعج ،دمحم بغ سعج بغ مشيع البرخؼ)ت 

 .ٔـ ،طٕٔٓٓ) الصبقات الكبخػ ( ، تحقيق :عمي دمحم عسخ ، القاىخة،  -ٙٚ

  ـ(:ٜٖٛىػ/ٕٕٗابغ سالـ ، أبػ عبيج القاسع بغ سالـ ) ت 

 .ٔـ، طٜٜٛٔ) الشدب ( ، تحقيق: مخيع الجرع ، تقجيع :سييل زكار ، دار الفكخ، بيخكت، -ٚٚ

  ـ(:ٚٙٔٔىػ/ٕٙ٘الدسعاني ، عبج الكخيع بغ دمحم بغ مشرػر)ت 

رؼ العثسانية ، حيجر آباد، ) األنداب ( ، تحقيق: عبج الخحسغ السعمسي كغيخه ، دائخة السعا -ٛٚ
 .ٔـ، طٕٜٙٔ

  ـ( :ٙٛٔٔىػػػ/ ٔٛ٘الدييمي ، أبػ القاسع عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ أحسج )ت 

 ـ . ٜٗٔٔ) الخكض األنف ( ، مصبعة الجسالية ػػ مرخ،  -ٜٚ

  ـ (:ٙٓ٘ٔىػػ/ ٜٔٔالديػشي ، جالؿ الجيغ بغ عبج الخحسغ بغ عمي ) ت 

 أبػ قتيبة نطخ الفاريابي ،دار شيبة ، الخياض،) د.ت(.  ) تجريب الخاكؼ ( ، تحقيق: -ٓٛ

يع ، دار إحياء  -ٔٛ ) حدغ السحاضخة في تاريخ مرخ كالقاىخة ( ، تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخـا
 .ٔـ، طٜٚٙٔالكتب العخبية ، القاىخة،  

 .ٔ) الخرائز الكبخػ ( ،دار الكتب العمسية ،بيخكت،) د.ت(، ط -ٕٛ

 ،تحقيق : حدغ بغ عبيج باحبيذي ، دار شائخ العمع ، الدعػدية ،يفة () الذسائل الذخ  -ٖٛ
 )د.ت(.

 .ٔـ، طٖٜٛٔ) شبقات الحفاظ( ، دار الكتب العمسية ، بيخكت، -ٗٛ

 ) لب األلباب في تحخيخ األنداب ( ،دار صادر، بيخكت،) د.ت(. -٘ٛ 
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 ـ(:ٜٜ٘ىػ/ٖ٘ٛابغ شاىيغ ،أبػ حفز عسخ بغ شاىيغ )ت 

ـ، ٜٗٛٔالثقات ( ، تحقيق :صبحي الدامخائي ، الجار الدمؽية ، الكػيت  ) تاريخ أسساء -ٙٛ
 .ٔط

 ـ(:ٙٚٛىػ/ٕٕٙابغ شبة ،أبػ زيج عسخ بغ شبة الشسيخؼ )ت 

 .ٔ) تاريخ السجيشة ( ، دار الفكخ ، بيخكت ،)د.ت(،ط -ٚٛ

 ـ(ٓ٘ٛىػ/ٖٕ٘ابغ أبي شيبة ، أبػ بكخ عبج هللا بغ دمحم الكػفي )ت: 

 ـ.ٜٜٛٔيق: كساؿ يػسف الحػت ، مكتبة الخشج، الخياض، ) السرشف ( ، تحق -ٛٛ

  ـ(:ٗٛٓٔىػ/ٙٚٗالذسشتخؼ، ،أبػ الحجاج يػسف بغ سميساف األعمع )ت 

) شخح ديػاف زىيخ بغ أبي سمسى ( ، تحقيق: فخخ الجيغ ؾباكة ، دار األفاؽ الججيجة ، بيخكت -ٜٛ
 .ٖ، طٜٓٛٔ،

 يع بغ عمي بغ يػسف )ت  ـ(:ٖٜٓٔىػ/ٙٛٗالذيخازؼ ،أبػ اسحق إبخـا

 . ٔـ، طٜٓٚٔ) شبقات الفقياء ( ، تحقيق : إحداف عباس ، دار الخائج العخبي ،بيخكت، -ٜٓ

  ـ(:ٖٙ٘ٔىػ/ٕٜٗالرالحي ، دمحم بغ يػسف الذامي)ت 

  ،) سبل اليجػ كالخشاد في سيخة خيخ العباد ( ، تحقيق : عادؿ عبج السػجػد ، كعمي معػض -ٜٔ
 .ٔ، طـٖٜٜٔبيخكت –دار الكتب العمسية 

 ـ(:ٖٖٙٔىػ/ٗٙٚالرفجؼ، صالح الجيغ خميل بغ أيبظ)ت 

) الػافي بالػؼيات (، تحقيق: أحسج األرناؤكط ك تخكي مرصفى، دار إحياء التخاث العخبي،  -ٕٜ
 ـ.ٕٓٓٓبيخكت،
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 (ٜٔٚىػ/ٖٓٙالصبخاني، أبػ القاسع سميساف بغ أحسج بغ أيػب ) ت: 

يعتحقيق: شارؽ بغ دمحم  ،(السعجع األكسط) -ٖٜ ، دار الحخميغ كعبج السحدغ بغ إبخـا
 ـ.ٜٜ٘ٔالقاىخة،

 .ٕـ، طٖٜٛٔحسجؼ عبج السجيج الدمفي، مكتبة الدىخاء، السػصل :، تحقيقالسعجع الكبيخ() -ٜٗ

 ـ(:ٖٕٜىػ/ٖٓٔالصبخؼ ، أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ )ت 

 .ٔـ، طٜٚٛٔ) تاريخ الخسل كالسمػؾ( ، دار الكتب العمسية ، بيخكت،  -ٜٗ

 ـ(:ٛٙٓٔىػ/ٓٙٗالصػسي ،أبػ جعفخ دمحم بغ الحدغ )ت 

 .ٔـ، طٜٜ٘ٔ) رجاؿ الصػسي ( ، تحقيق: جػاد القيػمي األصفياني ، قع ،  -ٜ٘

 .ٔـ، طٜٜٚٔ) الفيخست ( ، تحقيق: جػاد الفيػمي ، قع ، -ٜٙ

 ـ(:ٓٓٚٔىػ/ ٔٔٔٔالعاصسي، عبج السمظ بغ حديغ بغ عبج السمظ الذافعي ) ت 

 .ٔـ، طٜٜٛٔالكتب العمسية، بيخكت، دار  ،(عػالي في أنباء األكائل كالتػاليالسسط الشجـػ )-ٜٚ

  ـ(:ٜٗٓىػ/ٜٕٔأبػ العباس ثعمب : أحسج بغ يحيى بغ زيج بغ سيار البغجادؼ)ت 

)شخح شعخ زىيخ بغ أبي سمسى (، تحقيق: فخخ الجيغ ؾباكة ، مكتبة ىاركف الخشيج، دمذق،  -ٜٛ
 . ٖ، طٕٛٓٓ

 ـ(:ٔٚٓٔىػ/ٖٙٗػ عسخ يػسف بغ عبج هللا ) تابغ عبج البخ، أب 

 .ٔـ،طٕٙٓٓ) االستيعاب في معخفة األصحاب (،دار الفكخ ، بيخكت  -ٜٜ

يع األبيارؼ، -ٓٓٔ دار الكتاب العخبي ، بيخكت،  ) اإلنباه عمى ؾبائل الخكاة (، تحقيق: إبخـا
 .ٔـ ، طٜ٘ٛٔ

دىيخؼ ، دار ابغ الجػزؼ ، الخياض ) جامع بياف العمع كفزمو ( ، تحقيق: أبػ األشباؿ ال -ٔٓٔ
 .ٔـ، طٜٜٗٔ

  ـ(:٘ٚٛىػ/ٕٔٙالعجمي ، أبػ الحدغ أحسج بغ عبج هللا بغ صالح )ت 
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 .ٔـ،طٜٗٛٔ) تاريخ الثقات (، دار الباز، السجيشة السشػرة  -ٕٓٔ

 ـ(:ٕٕٙٔىػ/ٓٙٙابغ العجيع ، عسخ بغ أحسج بغ ـبة هللا بغ أبي جخادة ) ت 

 حمب ( ، تحقيق : سييل زكار ، دار الفكخ ،بيخكت ،)د.ت(. ) بػية الصمب في تاريخ -ٖٓٔ

 ـ(:ٖٓٙٔىػ/ٔٙٚالعالئي ، أبػ سعيج خميل بغ كيكمجؼ )ت 

) جامع التحريل في أحكاـ السخاسيل ( ، تحقيق: حسجؼ عبج السجيج الدمفي ، عالع  -ٗٓٔ
 .ٕ،طٜٙٛٔالكتب، بيخكت، 

 ـ(ٛٚٙٔىػ/ٜٛٓٔ) ت ابغ العساد الحشبمي ، أبػ الفالح عبج الحي بغ العساد: 

 ) شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب ( ، دار إحياء التخاث العخبي ، بيخكت ،)د.ت(.-٘ٓٔ 

  ـ(:ٓ٘ٔٔىػ/ٗٗ٘القاضي عياض ، عياض بغ يػنذ بغ عسخكف اليحربي )ت 

 .ٕـ، طٜٚٛٔ) الذفا بتعخيف حقػؽ السرصفى( ، دار الؽيحاء ، عساف،  -ٙٓٔ

 ، ىػ(:٘٘ٛبجر الجيغ محسػد بغ أحسج) ت العيشي 

) مغاني األخيار في شخح أسامي رجاؿ معاني اآلثار( ، تحقيق : دمحم حدغ إسساعيل ،  -ٚٓٔ
 .ٔـ، طٕٙٓٓدار الكتب العمسية ، بيخكت 

  ـ(:ٗ٘ٚٔىػ/ٚٙٔٔالغدؼ ، شسذ الجيغ أبػ السعالي دمحم بغ عبج الخحسغ )ت 

 .ٔـ، طٜٜٓٔ، دار الكتب العمسية ، بيخكت، كدخكؼ حدغ(، تحقيق: سيج اإلسالـديػاف ) -ٛٓٔ

  ـ(:٘ٓٔٔىػ/ٜٛٗالغداني ، أبػ عمي الحديغ بغ دمحم )ت 

) ألقاب الرحابة كالتابعيغ في السدشجيغ الرحيحيغ ( ، تحقيق : دمحم عدب كمحسػد  -ٜٓٔ
 نرار ،دار الفزيمة ، القاىخة ،)د.ت(.

قيق: عمي دمحم العسخاف ودمحم عديد شسذ ، عالع ) تقييج السيسل كتسييد السذكل ( ، تح -ٓٔٔ
 .ٕـ، طٕٙٓٓالفػائج، القاىخة، 

  ( ٕٖٖٔىػ/ ٕٖٚأبػ الفجا ، السؤيج عساد الجيغ إسساعيل بغ عمي:)ـ 
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) السخترخ في أخبار البذخ ( ، عمق عميو ككضع حػاشيو: محسػد ديب ، دار الكتب  -ٔٔٔ

 .ٔـ، طٜٜٚٔبيخكت،  –العمسية 

  ـ(:ٕٜٚىػ/٘ٚٔعبج الخحسغ الخميل بغ أحسج )تالفخاىيجؼ، أبػ 

 . ٕـ،طٕ٘ٓٓبيخكت -) العيغ ( ،دار إحياء التخاث العخبي -ٕٔٔ

 ـ(:ٜٔٛىػ/ٕٚٚالفدػؼ ، أبػ يػسف يعقػب بغ سؽياف ) ت 

 ـ.ٜٜٜٔ) السعخفة كالتاريخ ( ،تحقيق خميل السشرػر ، دار الكتب العمسية ،بيخكت -ٖٔٔ

  ـ(:ٕٜٙىػ/ٖٔ٘الباقي بغ قانع)تابغ قانع ،أبػ الحديغ عبج 

السجيشة –) معجع الرحابة ( ، تحقيق: صالح بغ سالع السرخاتي ، مكتبة الغخباء األثخية  -ٗٔٔ
 .ٔـ، طٜٜٛٔالسشػرة ،

 ـ(:ٜٓٛىػ/ٕٙٚابغ قتيبة، أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع الجيشػرؼ) ت 

 ، )د.ط(.ٜٛ٘ٔالقاىخة ،)الذعخ كالذعخاء(، تحقيق: أحسج دمحم شاكخ ، دار السعارؼ ، -٘ٔٔ

 ) السعارؼ ( ، تحقيق : ثخكت عكاشة ، دار السعارؼ، القاىخة،) د.ت(. -ٙٔٔ

  ـ(:ٕٚٓٔىػ/ٙٗٙالقفصي ، جساؿ الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ يػسف )ت 

 .ٔـ، طٕٗٓٓ) إنباه الخكاة عمى أنباه الشحاة ( ، السكتبة العرخية ، بيخكت ، -ٚٔٔ

 ـ ( :ٖٖٚٔىػ/ ٗٚٚبغ كثيخ الجمذقي ) ت  ابغ كثيخ ، أبػ الفجاء إسساعيل 

 .ٔط ـ ،ٜٛٛٔ، بيخكت، ، دار إحياء التخاث العخبيعمي شيخؼ  (، تحقيق:البجاية كالشياية) -ٛٔٔ 

 ـ.ٜٙٚٔ) الديخة الشبػية ( ، تحقيق :مرصفى عبج الػاحج ، دار السعخفة ،بيخكت  -ٜٔٔ 

 ـ (:ٜٗٙىػػ/ٕٛكعب ، بغ زىيخ أبي سمسى )ت 



                                                                      

 (0202 حديخان ) الثالثػن العجد  مجمة دراسات تاريخية
582 

 معجع أعالم قبيمة مديشة  
،  )ديػاف كعب بغ زىيخ بغ أبي سمسى(، شخح أبػ سيف الحدغ بغ عبيج هللا الدكخؼ  -ٕٓٔ

 .ٔـ،طٜٓ٘ٔتحقيق :سامي مكي العاني ، نذخ: دار القػمية لمصباعة كالشذخ، القاىخة ،

 ىػ(:ٕٗٓابغ الكمبي ،أبػ السشحر ىذاـ بغ دمحم بغ الدائب )ت 

 .ٗـ،طٕٓٓٓاألصشاـ ( ، تحقيق أحسج زكي باشا ، دار الكتب السرخية ،القاىخة،  )  -ٕٔٔ

 .ٔ) جسيخة الشدب( ، بيخكت،) د.ت( ، ط -ٕٕٔ 

 ـ(:ٜٛٛىػ/ٕ٘ٚابغ ماجة ، أبػ عبج هللا دمحم بغ يديج القدكيشي) ت 

 دار الفكخ، بيخكت،) د.ت(. ) سشغ ابغ ماجة ( ، تحقيق: دمحم فؤاد عبج الباقي، -ٖٕٔ 

 ـ(:ٖٛٓٔىػ/٘ٚٗبغ ماكػال، أبػ نرخ عمي بغ ـبة هللا بغ جعفخ ) ت ا 

) اإلكساؿ في رفع اإلرتياب عغ السؤتمف كالسختمف مغ األسساء كالكشى كاألسساء ( ، دار  -ٕٗٔ 
 .ٔ، طٜٜٓٔبيخكت  –الكتب العمسية 

 ( ٜٜٗىػ/ٖٗٛالسخزباني، أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخاف بغ مػسى:)ـ 

مآخح العمساء عمى الذعخاء(، تحقيق: دمحم حديغ شسذ الجيغ ، دار الكتب )السػشح في  -ٕ٘ٔ
 . ٔ، طٜٜ٘ٔالعمسية ، بيخكت ، 

 ـ(:ٕٖٗٔىػ/ٕٗٚالسدؼ، أبػ الحجاج يػسف بغ الدكي عبج الخحسغ ) ت 

 .ٔـ، طٜٓٛٔبيخكت، -، مؤسدة الخسالة: بذار عػاد معخكؼتيحيب الكساؿ(، تحقيق) -ٕٙٔ 

  ، ـ(:ٕٓٗٔىػ/ٖٚٙالسبارؾ بغ أحسج بغ السبارؾ المخسي )تابغ السدتػفي 

 ـ.ٕٙٓٓبغجاد،  –) تاريخ إربل ( ، تحقيق: سامي الرقار ، دار الخشيج  -ٕٚٔ

 ـ(:٘ٚٛىػ/ٕٔٙمدمع ، أبػ الحديغ بغ الحجاج الشيدابػرؼ) ت 
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بيخكت،  –تحقيق: دمحم فؤاد عبج الباقي ، دار إحياء التخاث العخبي  ) صحيح مدمع ( ، -ٕٛٔ

 ـ.ٕٓٓٓ

 .ٔـ ، طٜٗٛٔ) الكشى كاألسساء(، تحقيق :عبج الخحيع القذقخؼ، السجيشة السشػرة،  -ٜٕٔ 

  ـ(:ٛٗٛىػػ/ٖٖٕابغ معيغ ، أبػ زكخيا يحيى بغ معيغ بغ عػف )ت 

 .ٔـ، طٜ٘ٛٔ، مجسع المغة العخبية ،دمذق ار، تحقيق: دمحم كامل القر) معخفة الخجاؿ ( -ٖٓٔ 

 ـ(:ٕٗٗٔىػ/٘ٗٛالسقخيدؼ ، تقي الجيغ أحسج بغ عمي بغ عبج القادر)ت 

) إمتاع األسساع بسا لمشبي مغ األحػاؿ كاألمػاؿ كالحفجة كالستاع ( ، تحقيق: دمحم   -ٖٔٔ
 .ٔـ، طٜٜٜٔبيخكت،  –دار الكتب العمسية   ،الشسيدي

 ـ(:ٖٚٓٔىػ/ٕٛٗمي بغ دمحم )تابغ مشجػيو ،أحسج بغ ع 

 .ٔـ، طٜٚٛٔ) رجاؿ صحيح مدمع ( ، تحقيق: عبج هللا الميثي ، دار السعخفة ، بيخكت ، -ٕٖٔ

  ـ(:٘ٓٓٔىػ/ٜٖ٘ابغ مشجة ،أبػ عبج هللا دمحم بغ اسحق األصبياني)ت 

، مكتبة الكػثخ   تحقيق: أبػ قتيبة الفاريابي )فتح الباب في الكشى كاألقاب(، -ٖٖٔ
 .ٔط  ـ،ٜٜٙٔالخياض

، تحقيق كتقجيع كتعميق : عامخ حدغ صبخؼ ، دكلة اإلمارات العخبية، ) معخفة الرحابة ( -ٖٗٔ
 .ٔـ، طٕ٘ٓٓ

 ـ(:ٕٖٔٔىػ/ٔٔٚابغ مشطػر ،دمحم بغ مكـخ بغ مشطػر االفخيقي )ت 

 .ٔبيخكت ،)د.ت(، ط -) لداف العخب ( ، دار صادر -ٖ٘ٔ

  ، ـ(:ٜٖٗٔىػ/ٕٗٛشسذ الجيغ دمحم بغ عبج هللا الجمذقي)ت ابغ ناصخ الجيغ 
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) تػضيح السذتبو في ضبط أسساء الخكاة كأندابيع كألقابيع ككشاىع ( ، مؤسدة الخسالة ،  -ٖٙٔ 

 .ٔـ، طٖٜٜٔبيخكت، 

 ـ( :ٜ٘ٓٔىػ/ٓ٘ٗالشجاشي ،أبػ العباس أحسج بغ عمي األسجؼ )ت 

 ـ.ٜٚٛٔ، قع ،ياإلسالم) رجاؿ الشجاشي ( ، مؤسدة الشذخ  -ٖٚٔ

  ـ(:ٜٜ٘ىػ/ٖ٘ٛابغ الشجيع ، أبػ الفخج دمحم بغ إسحاؽ)ت 

 ـ. ٜٛٚٔ) الفيخست ( ، دار السعخفة ، بيخكت،  -ٖٛٔ 

 ـ(:ٜٙٔىػ/ٖٖٓالشدائي ، أبػ عبج الخحسغ أحسج بغ شعيب ) ت 

 . ٔـ، طٖٕٓٓية  بيخكت، اإلسالم، دار البذائخ ، تحقيق: قاسع عمي سعج) تدسية الذيػخ ( -ٜٖٔ

) سشغ الشدائي الكبخػ ( ،تحقيق: عبج الغفار البشجارؼ ، كسيج كدخكؼ حدغ ، دار الكتب -ٓٗٔ
 .ٔـ، طٜٜٔٔالعمسية، بيخكت

  ـ(:ٕٖٕٔىػ/ٜٕٙابغ نقصة ، دمحم بغ عبج الغشي بغ أبي بكخ )ت 

مكة  –تحقيق : عبج القيـػ عبج ريب الشبي ، جامعة أـ القخػ  ) إكساؿ اإلكساؿ ( ، -ٔٗٔ 

 .ٔـ، طٜٜٓٔالسكخمة ،

 ـ(:ٕٛٚٔىػ/ٙٚٙالشػكؼ ، أبػ زكخيا يحيى بغ شخؼ) ت 

 ) تيحيب األسساء كالمغات( ، دار الكتب العمسية ، بيخكت،) د.ت(. -ٕٗٔ

 .ٖـ، طٕٓٓٓ) رياض الرالحيغ مغ كالـ سيج السخسميغ ( ، دار الفكخ ، بيخكت، -ٖٗٔ

 ـ(:ٖٖٖٔىػ/ٖٖٚالشػيخؼ ، شياب الجيغ أحسج بغ عبج الػىاب بغ دمحم)ت 
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 .ٔـ، طٖٕٓٓ) نياية األرب في فشػف األدب ( ، دار الكتب كالػثائق القػمية ، القاىخة،  -ٗٗٔ

  ـ ( :ٖٖٛىػ/ ٕٛٔابغ ىذاـ ، أبػ دمحم عبج السمظ بغ ىذاـ السعافخؼ ) ت 

 . ٕـ ، ط ٕٕٓٓالفكخ لمصباعة كالشذخ ، بيخكت، ) الديخة الشبػية ( ، دار  -٘ٗٔ 

 ـ(:٘ٓٗٔىػ/ٚٓٛالييثسي ، نػر الجيغ ابغ حجخ عمي بغ أبي بكخ ) ت 

 .ـٜٚٛٔبيخكت،  -) مجسع الدكائج كمشبع الفػائج ( ، دار الكتاب العخبي -ٙٗٔ

 ـ(:ٖٕٛىػ/ٕٚٓالػاقجؼ ، دمحم بغ عسخ بغ كاقج ) ت 

 .ٔـ، طٕٗٓٓالقادر عصا ، دار الكتب العمسية ، بيخكت  ) السغازؼ ( ، تحقيق: دمحم عبج -ٚٗٔ 

  ـ(:ٜٜٔىػ/ ٖٙٓككيع ، دمحم بغ خمف بغ حياف)ت 

 ) أخبار القزاة ( ، عالع الكتب ، بيخكت ،)د.ت(.  -ٛٗٔ

 ـ(:ٖٚٙٔىػ/ٛٙٚاليافعي، أبي دمحم عبج هللا بغ أسعج بغ عمي) ت 

 -ل السشرػر، دار الكتب العمسية) مخآة الجشاف كعبخة اليقطاف( ،  كضع حػاشيو: خمي -ٜٗٔ

 .ٔـ، طٜٜٚٔبيخكت، 

 ـ(ٜٕٕٔىػ/ ٕٙٙياقػت الحسػؼ، شياب الجيغ أبػ عبج هللا بغ عبج هللا الخكمي)ت: 
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 .ٔـ، طٜٜٔٔبيخكت  -) معجع األدباء ( ، دار الكتب العمسية -ٓ٘ٔ 

 .ٕـ، طٜٜ٘ٔبيخكت  –) معجع البمجاف ( ، دار صادر  -ٔ٘ٔ 

 ، ـ(:ٕٜٓىػ/ٖٚٓأحسج بغ عمي بغ السثشى السػصمي )ت أبػ يعمى 

، ٜٗٛٔدمذق –) مدشج أبي يعمى ( ، تحقيق: حديغ سميع أسج ،دار السأمػف لمتخاث  -ٕ٘ٔ

 .ٔـ، طٜٗٛٔ

 ـ(:ٕٖٔٔىػ/ٕٙ٘ابغ أبي يعمى ، أبػ الحديغ دمحم بغ دمحم )ت 

 يخكت،) د.ت(.) شبقات الحشابمة ( ، تحقيق: دمحم حامج الفقي ، دار السعخفة ، ب -ٖ٘ٔ

 ـ( :ٜٜ٘ىػ/ٖٚٗابغ يػنذ ، عبج الخحسغ بغ أحسج الرجفي ) ت 

 .ٔـ، طٕٔٓٓبيخكت ، –) تاريخ السرخييغ ( ، دار الكتب العمسية  -ٗ٘ٔ

 السخاجع الحجيثة -ثانيًا      

 :األثخؼ، أكـخ دمحم زيادة 

  ،تقجيع :عمي حدغ عبج الحسيج األثخؼ  ) السعجع الرغيخ لخكاة اإلماـ ابغ جخيخ الصبخؼ( ، -٘٘ٔ
 األردف،) د.ت(. -الجار األثخية

 ـ(:ٕٜ٘ٔىػ/ٖٔٚٔاألميغ ، محدغ )ت 

 بيخكت،) د.ت(. –) أعياف الذيعة ( ،تحقيق كتحخيج : حدغ األميغ ، دار التعارؼ   -ٙ٘ٔ
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 ـ(:ٜٙٛٔىػ/ٖٖٔٔالبخكجخدؼ، عمي)ت 

 .ٔـ، طٜٜٓٔ، قع ، )شخائف السقاؿ( ، تحقيق: عمي ميجؼ الخجائي -ٚ٘ٔ

  ـ(:ٜٜٔٔىػ/ٔٔٗٔالخػئي ، أبػ القاسع السػسػؼ)ت 

 .٘ـ، طٕٜٜٔ) معجع رجاؿ الحجيث ( ، بيخكت -ٛ٘ٔ 

 ـ(:ٜٙٚٔىػ/ٜٖٙٔالدركمي ، خيخ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم )تت 

 . ٘ٔبيخكت، ط –) األعالـ( ، دار العمع لمسالييغ  -ٜ٘ٔ

  ـ(:ٖٜٚٔػ/ىٕٜٖٔأبػ زىخة ، دمحم بغ أحسج بغ مرصفى )ت 

 .ـ ٕٗٓٓالقاىخة ، –( ، دار الفكخ العخبي ) خاتع الشبييغ  -ٓٙٔ

 ـ(:ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔالدىخاني ، أبػ ياسخ دمحم بغ مصخ بغ عثساف )ت 

 .ٔـ، طٜٜٙٔالخياض –)تجكيغ الدشة الشبػية نذأتو كتصػره( ، دار اليجخة  -ٔٙٔ

 .ٔـ، طٜٜٙٔالخياض –) عمع الخجاؿ نذأتو كتصػره ( ، دار اليجخة -ٕٙٔ 

 :الدباعي ، مرصفى 

 .٘ـ، طٕٓٔٓي ( ، دار الدالـ ،القاىخة ،اإلسالم) الدشة كمكانتيا في التذخيع  -ٖٙٔ 

 :الدشجؼ ، عبج القادر بغ حبيب هللا 

السجيشة السشػرة  –ية سالماإلي ( ، الجامعة اإلسالم) حجية الدشة كمكانتيا في التذخيع  -ٗٙٔ
 .ٔـ، طٜ٘ٚٔ

 :الرالح ، صبحي 

 .ٔـ ، طٕٚٓٓ) عمـػ الحجيث كمرصمحو( ، مصبعة ستارة ، قع،   -٘ٙٔ 
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 :الرالبي ، عمي دمحم 

 .ٔـ،طٕٚٓٓ) عرخ الجكلة الدنكية ( ، مؤسدة إقخأ لمشذخ كالتػزيع ، القاىخة  -ٙٙٔ 

 ـ(:ٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔالذاىخكدؼ ، عمي الشسازؼ) ت 

 .ٔـ، طٕٜٜٔ) مدتجرؾ عمع رجاؿ الحجيث ( ، شيخاف ، -ٚٙٔ 

 :شقػش ، دمحم سييل 

ـ، ٖٕٓٓ، بيخكت، الفتػحات كاالنجازات الدياسية (، دار الشفائذ ) تاريخ الخمفاء الخاشجيغ -ٛٙٔ
 .ٔط

 :العالؽ ، عالء أبػ الحدغ إسساعيل 

ياية العرخ الخاشجؼ( ، بغجاد ية حتى ناإلسالم) الدفارة كالػفادة  في الجكلة العخبية  -ٜٙٔ 
 .ٔـ، طٜٕٓٓ

 ـ(:ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔعمي ، جػاد )ت 

 .ٗـ، طٕٔٓٓ، دار الداقي ،بيخكت،  اإلسالـ) السفرل في تاريخ العخب قبل  -ٓٚٔ

 :العسخؼ ، أكـخ ضياء 

 .ٗ) بحػث في تاريخ الدشة السذخفة (، بداط ، بيخكت ،)د.ت(،ط -ٔٚٔ

 حاتع بغ عارؼ بغ ناصخ: الذخيف العػني ، 

 .ٔـ، طٜٗٓٔ) خالصة التأصيل لعمع الجخح كالتعجيل ( ، عالع الفػائج ، بيخكت ، -ٕٚٔ 

 ـ(:ٜٗٔٔىػ/ٕٖٖٔالقاسسي ، دمحم جساؿ الجيغ بغ دمحم سعيج )ت 

 ، دار الكتب العمسية ، بيخكت ،)د.ت(.فشػف مرصمح الحجيث( ) قػاعج التحجيث في -ٖٚٔ 

 باسط:مديج ، عمي عبج ال 
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، الييئة السرخية األكؿ اليجخؼ كحتى عرخنا الحاضخ() مشياج السحجثيغ في القخف  -ٗٚٔ

 .ٔالعامة لمكتاب ، القاىخة ،)د.ت(، ط

 :السصيخؼ ، حاكع عبيداف 

 .ٔـ، طٕٕٓٓ) تاريخ تجكيغ الدشة كشبيات السدتذخقيغ ( ، الكػيت،   -٘ٚٔ 

 ـ(:ٖٜٓٔىػ/ٕٖٓٔالشػرؼ ، السيخزا حديغ بغ دمحم تقي )ت 

 ـ.ٜٜ٘ٔ) خاتسة السدتجرؾ ( ، مؤسدة آؿ البيت إلحياء التخاث ، قع ، -ٙٚٔ 

 ـ(:ٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔاليسجاني ، مقبل بغ ىادؼ بغ قائجة )ت 

 .ٔـ، طٕٗٓٓاليسغ،  ) رجاؿ الحاكع في السدتجرؾ( ، مكتبة صشعاء األثخية، -ٚٚٔ

 :يع مرصفى  كآخخكف ، إبخـا

 .ٕـ، طٜٜٓٔقع ،  ) السعجع الػسيط ( ، -ٛٚٔ

 


