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ملخص

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف محمد بف عبد اهلل كعمى آله

كصحبه أجمعيف.

ال شػػؾ أف الد ارسػػات الةاري يػػة مػػف الد ارسػػات المحمػػة لػػ ،مجػػاؿ البحػػكث العمميػػة كمػػف أب ػكاب ػػذ

الد ارسػػات ػػ ،د ارسػػة ةػراجـ الرجػػاؿ كالش صػػيات الةػػ ،لحػػا أ ػ انر كبيػ انر لػػ ،حيػػاة اللػػاس لػػذلؾ لاػػد عاػػدت العػػزـ

بفضػػؿ اهلل ةعػػالى ب ػأف أ ػػكض امػػار البحػػث العممػػ ،حػػكؿ ش صػػية لالصػػحاب ،الجميػػؿ عبػػد اهلل بػػف م فػػؿ

المزل  ،سيرةه كأ ر ل ،صدر اإلسالـ) ك ك ش صية مف الرعيؿ األكؿ ذلؾ الرعيؿ الذيف صػحبكا أشػرؼ

ال مؽ محمد  ك ذ الش صية لحا أ ر كاضػ كدكر لػ ،السػفر ال الػد لةاري لػا العربػ ،اإلسػالم ،المشػرؽ

ك الؿ البحث كالةاص ،ل ،كةب الرجاؿ اصة كجدلا له الك ير مػف اث ػار كالمكالػة المرمكفػة لػ ،لةػرة مػف
لةػرات ةػداكؿ األيػػاـ كالميػال ،كػؿ ذلػػؾ دعػال ،ال ةيػػار المكضػكع كفػد فسػػمت ػذا الد ارسػة إلػػى مادمػة ك ال ػػة

مباحث كمحا كالت ةػدكر حػكؿ حياةػه الش صػية كأبلا ػه كاسػالمه كأ ػر الجحػادم لػ ،صػدر اإلسػالـ مػ ذكػر
ش،ء مػف ملافبػه كفػد حاكللػا إبػراز أ ػر الفكػرم كالعممػ ،كلاحػه الكبيػر كمكالةػه العمميػة بػيف الصػحابة رضػكاف

اهلل عمػػيحـ ػػـ ذكرلػػا شػػيك ه الػػذيف لحػػؿ مػػف عممحػػـ كبعػػض ةالميػػذ الػػذيف رككا علػػه كػػؿ ذلػػؾ للماػػ ،الضػػكء

كلعػػرؼ الا ػراء األع ػزاء بش ص ػػية عظيمػػة مػػف ش ص ػػيات ةاري لػػا اإلسػػالم ،ال از ػػر كبػػذلؾ لضػػيؼ جح ػػدا

مةكاضعا إلى مكةبةلا كلض أساسا بسيطا لمف يريد الكةابة كالةاص ،حكؿ ذ الش صية الفذة.

Abstract
This study is about (The Great Companion Abdullah Ibn Mughafal Almuzani His
Career and influence in early Islamic period) his life and autobiography. he is one of
the greatest figure of our Islamic Arabic history. he is a great character that he influenced
the history events.
I divided this study to introduction and three section. section one is about his name,
his pedigree, and his family.
Section two is about his Jihad and something about his work such as judiciary and his
preaches. Section three is complimentary of the section two and his intellectual impact
with divided to his scientific aspects which excelled in. the conclusion of the study, results
and references that I derived the information of this study.

قال تعالى
َما ما َي ْنفَعُ َّ
ث ِفي ْاْل َْر ِ
َما َّ
ب المَّ ُو ْاْلَ ْمثَا َل[الرعد.]ُٕ :
فَأ َّ
اس فَ َي ْم ُك ُ
ض َك َذلِ َك َي ْ
الزَب ُد فَ َيذ َ
ض ِر ُ
ْى ُ
الن َ
ب ُجفَ ً
اء َوأ َّ َ
* أسةاذ مساعد فسـ الةاريخ كمية الةربية جامعة ةكريت العراؽ.
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ِ
ع ْن أبي س ِع ٍ
ق ِمثْ َل أحد
َص َحا ِبي ،فَ َو الَِّذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِه لَ ْو أ َّ
يد ال ُخ ْد ِر ِّ
َح َد ُك ْم أَ ْنفَ َ
َن أ َ
َ
س ُّبوا أ ْ
سو ُل المَّو ََ« :ل تَ ُ
ي َقا َلَ :قا َل َر ُ
َ
َذ َىبا ما أ َْدر َك م َّد أَحِد ِىم وََل َن ِ
صي َف ُو» [الةرمذم أبك عيسى محمد بف عيسى تِٕٗ ػ سلف الةرمذم ةحايؽ :أحمد محمد شاكر
ً َ َ ُ َ ْ َ
كآ ركف لدار إحياء الةراث العرب ،بيركت ب -ت) جٓ صٓٗٔ رفـ الحديث ُّٖٔ].

املقدمة:

الحمد هلل ككفى كالصالة كالسالـ عمى المصطفى محمد المجةبى كعمى آله كصحبه كمف بحديه إلى يكـ الايامة ا ةدل

َّ
إف اهلل  ا ةار عبد كلبيه محمد بف عبد اهلل اديا كبشي ار لمعالميف كالة لااـ  بحذ المحمة عمى أةـ كجه ـ أف اهلل
 يئ له ألصا ار كأعكالا يساعدك ل ،ذ المحمة العظيمة ككاف مف أكل ؾ الرجاؿ عبد اهلل بف م فؿ المزل ،الذم يعد
مف الصحابة األجالء الذيف كةبت أسماؤ ـ بماء الذ ب ل ،ةاري لا اإلسالم ،المشرؽ كالذم لاؼ أمامه شام  ،الرؤكس
لاد بلكا حضارة كبيرة ةباى عمى مر األجياؿ حضارة مةادمة كمحبةحـ جميعان مف الايرب العظيمة الة ،لةارب بحا إلى اهلل 
لاد بذلكا ال ال ،كاللفيس للشر الديف الايـ كإل راج اللاس مف الظممات إلى اللكر كا َّف حبحـ كالةرض ،علحـ ك مف صمب
عايدةلا كبحذا ةكمف أ مية ذا البحث كالمعمكـ أف كؿ أمة مف األمـ ةفة ر برمكز ا لكف ذا الف ر ي ةمؼ مف زماف إلى
زماف كمف مكاف إلى مكاف لملحـ مف ية لى بحـ الشعراء كةكةب علحـ أركع الاصا د الشعرية كملحـ مف يلحت له ةم اؿ

يزيف معممان مف معالـ ةمؾ الدكلة ك كذا كلحف للا كجحة اصة بالف ر كاالعةزاز برمكزلا كفادةلا.

كال شؾ أف البحث ل ،م ؿ ذ الش صيات يحةاج إلى و
كركية لفضيمة ذ الش صيات كلمكالةحا الطا رة علد
ةأف ٌ
المسمميف ك ذا مما جعؿ البحث يمر بعدة صعكبات ملحا محاكلة ا ةصار المادة العممية إل راج بحث مكجز يسمط الضكء
عمى جكالب محمة مف حياة الصحاب ،عبد اهلل بف م فؿ المزل  ،ككاف اال ةصار أيضا مف لصيب كةابة المصادر لاد

اعةمدت عمى االسـ المشحكر لممصدر اصة علد كةابةه لممرة ال الية كالبد أف أذكر أف ضركرة المادة العممية المكجزة
جعمت لاؾ ةبايلان ممحكظان ل ،عدد صفحات كؿ مبحث عمى أ ر ذلؾ لاد فسمت ذ الدراسة إلى مادمة ك ال ة مباحث

لأما المبحث األكؿ لكاف يدكر حكؿ حياةه الش صية أم اسمه كلسبه كعا مةه كاسالمه كجحاد كأما المبحث ال ال ،لكاف

مكمال لما فبمه لكاف مدار عف سيرةه كملافبه ك اصة صالةه كلضمه كشجاعةه ل ،فكؿ الحؽ إلى اير ا مف الملافب
الكبيرة كأما المبحث ال الث لاد كاف م ةمفان عما فبمه لإف األ ر العمم ،كالفكرم لمصحاب ،الجميؿ كاف مف لصيب ذا
المبحث الذم ةلاكؿ المكالة الفاحية كأ ر العمم ،ل ،عمكـ الارآف الكريـ كعمكـ الحديث الشريؼ ـ شيك ه الذيف لحؿ ملحـ
العمـ الشريؼ ككذلؾ عرجت بالذكر عمى ةالميذ الذيف طمبكا العمـ عمى يديه ـ فامكا بلشر ل ،سا ر البالد بعد ذلؾ
ةلاكلت كصيةه ككلاةه دا الن ل ،بعض الةفاصيؿ المحمة ك ةمت ذ الدراسة المةكاضعة بال الصة كأ ـ اللةا ج ـ كامش
البحث كالمصادر كالمراج الة ،اسةايت ملحا المادة العممية مرةبة حسب الحركؼ الحجا ية ما سكل الارآف الكريـ الذم ةصدر

الاا مة لمكالةه العظيمة كفدر الجميؿ.

كبذلؾ لادـ لممجةم اإلسالم ،بكؿ أطياله دراسة مكجزة لعمـ مف أعالـ ةاري لا اإلسالم ،كاهلل كل ،الةكليؽ.
املبحح األول :أمسُهُ وىشبُهُ:

عبد اهلل بف م فؿ بف عبد لحـ بف عفيؼ بف أسحـ بف ربيعة بف عدم بف عمبة بف ذؤيب بف سعد بف عدم بف ع ماف

ابف عمرك بف أد بف طاب ة بف إلياس بف مضر بف لزار بف معد بف عدلافلُ).
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ك ذا اللسب ك المشحكر ل ،أامب المصادر م كجكد ة يير بسيط ل ،بعض أسماء أجداد م الن لعبد لحـ) ذكر
لّ)

ل ،بعض المصادر لعبد الـ)لِ) ككذلؾ لأسحـ) ذكر لسحيـ)

ك ذا كمه بال شؾ ال يادح ل ،لسبه المعركؼ كالمشحكر.

أوَلً :كنيتُ ُو من ِ
جية اَلبن:
اشةحر الصحاب ،عبد اهلل  بعدة كلى مف جحة االبف ك  ،ال ة:
ُ -أبك زياد.

ِ -أبك سعيد.

لْ)

ّ -أبك عبد الرحمف .
ثانياً :كنيتُ ُو من ِ
جية ِ
اْلب:
أما مف جحة االب لكالت لاؾ عدة كلى فد لاب بحا ملحا للزكله ذلؾ المكاف كملحا كأشحر ا:

الم ىزل،لٓ) :بضـ الميـ كلة الزام كل ،أ ر ا لكف ذ اللسبة إلى مزيلة بف أد بف طاب ة بف إلياس بف مضر بف
ُ -ي
لزار بف معد بف عدلاف كاسـ مزيلة عمرك كالما سمى باسـ أمه مزيلة بلت كمب ابف كبرة ككلدت  ،ع ماف كأكسا
لٔ)

ابل ،عمرك بف أد بف طاب ة بف إلياس ابف مضر لحـ مزيلة

لحذا دليؿ كاض أف فبيمة مزيلة ةرج إلى الابيمة

العدلالية الشحيرة.

ِ -البصرملٕ) :ك ذ اللسبة إلى البصرة أم الحجارة البيضاء لالصمبة) كيااؿ لالر كة) المديلة المشحكرة ل ،جلكب العراؽ
مصرت ل ،اللة سيدلا عمر بف ال طاب  لُّ ػ ِّ-ػّْٔ/ـْْٔ-ـ)لٖ) كفد سكلحا عبد اهلل بف م فؿ لٗ).

ّ -األلصارملَُ) :ذ اللسبة إلى األلصار ك ـ الابيمةيف المشحكرةيف األكس كال زرج كيد ؿ معحـ حمفا حـ كفد أطمؽ

عميحـ ذ االسـ لملاصرةحـ اللب  ،كالكفكؼ معه ل ،ةبميغ دعكةه اإلسالمية  جميعانلُُ).
ان ر ِ
ون ِم َن ا ْلم َي ِ
ض َي المَّ ُو َع ْن ُي ْم
ْ -كفد شرلحـ اهلل  باكلهَ  :و َّ
ص ِار َوالَِّذي َن اتََّب ُع ُ
اج ِر َ
ون اْلول َ
الساِبقُ َ
وى ْم ِبِإ ْح َ
ين َو ْاْلَ ْن َ
سٍ َ
ُ
ِ
ِ
ات تَ ْج ِري تَ ْحتَيا ْاْلَ ْنيار َخ ِالِد َ ِ
ضوا ع ْن ُو وأَع َّد لَيم جَّن ٍ
يم[الةكبة.]ََُ :
َوَر ُ َ َ َ ُ ْ َ
ين ف َ
َ
َُ
ييا أ ََب ًدا َذل َك ا ْلفَ ْوُز ا ْل َعظ ُ
لُّ)
ٓ -المدل،لُِ) :ذ اللسبة إلى المديلة الملكرة عمى ساكلحا ألضؿ الصالة كأةـ الةسميـ كيااؿ مديل ،كلسبة عبد اهلل
 إلى المديلة الملكرة ألله سكلحالُْ).

ألقاب ُو:
ثالثاًُ :

ةذكر المصادر الة ،بيف أيديلا عدة الااب لعبد اهلل بف م فؿ  ملحا:

ُ -صحاب ،جميؿ مف أ ؿ بيعة الرضكافلُٓ).
ِ -له صحبةلُٔ).

ّ -صاحب اللب ،لُٕ).
ْ -صحاب ،مشحكرلُٖ).

ٓ -الصحاب ،ابف الصحاب،لُٗ).
ٔ -صاحب رسكؿ اهلل لَِ).
الدهُ:
رابعاً :و ُ
يم ىفؿ

لُِ)

لِِ)

بضـ الميـ كلة ال يف المعجمة كةشديد الفاء المفةكحة كل ،أ ر ا الـ

بف عبد لحـ بف عفيؼ مف الصحابػة
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لِّ)

كبعد رجكعلا إلى المصادر

ةكل ،سلة لٖ ػِٔٗ-ـ) فبؿ لة مكة باميؿ  كبعض المصادر ةذكر باؿ الةعريؼ لالم فؿ)

الةاري ية ككةب الرجاؿ اصة كجدلا ا كالت شحيحة كلـ ةرلدلا بمعمكمات كالية حكؿ الصحاب ،م فؿ المزل  ،كالذم
يبدك أف شحرة ابله عبد اهلل  فد لافةه لذلؾ أافمت المصادر ةداكؿ اسمه ككذلؾ زكجةه أـ عبد اهلل لـ لجد علحا أم إشارة
ليما بيف يديلا مف مصادر.
أبناؤهُ وأحفاده:
خامساًُ :

ون ِزي َن ُة ا ْلحي ِ
اة ُّ
الد ْن َيا[الكحؼ ]ْٔ :كفد ألعـ اهلل  عمى الصحاب ،عبد اهلل بف
ياكؿ اهلل ةبارؾ كةعالى :ا ْل َما ُل َوا ْل َب ُن َ
ََ
م فؿ بعشرة أبلاء كل ،ركاية ةسعة أبلاء كملحـ -ُ :سعيد -ِ .حساف األكبر -ّ .حساف األص ر -ْ .زياد -ٓ .طارؽ.

ٔ -الم يرةلِْ) -ٕ .يزيدلِٓ) -ٖ .محمدلِٔ) -ٗ .حمادلِٕ) -َُ .م فؿلِٖ).

لِٗ)

كأامب ؤالء االبلاء لـ لجد لحـ ةرجمة لاد كجدلا إشارة إف سعيد كزياد مف مشا ير الصحابة

شحير يذكر لحـ.

أما أحفاد لكاف ملحـ العمماء األجالء أشحر ـ:
أ-

بؿ لـ لجد أ ر

زاع ،بف زياد بف عبد اهلل المزل ،البصرملَّ) :ركل عف جد عبد اهلل بف م فؿ  كفد س ؿ يحيى بف معيف
لِّ)

عف زاع ،بف زياد لااؿ مشحكر

لُّ)

ك زاع- ،رحمه اهلل -لديه حفيد محمد بف زياد بف عبد اهلل بف زاع ،بف

عبد اهلل بف م فؿ المزل ،كله ركايات ل ،كةب الحديث الشريؼ ةكل ،سلة الث كسبعيف كما ةيف -رحمه اهلل-لّّ).
ب-

الد بف إب ار يـ بف عبد اهلل بف حماد بف عبد اهلل بف م فؿ المزل ،ك ك صاحب حديث كركايةلّْ).
لّٓ)

لّٔ)

ـ ةحكؿ إلى مرك

ج-

بشر بف حساف بف م فؿ بف عبد اهلل بف م فؿ مف ساكل ،راة

د-

أبك العباس أحمد بف أصرـ بف زيمة بف عباد بف عبد اهلل بف حساف بف عبد اهلل بف م فؿ المزل ،ركم عف اإلماـ

عصر لديه الك ير مف الةالميذ ةكل ،ل ،رمضاف سلة مسيف ك ال ما ةلّٕ).
لّٖ)

أحمد بف حلبؿ كعف يحيى بف معيف كاف صاحب شأف كملزلة

كله عاب لاؾ ككاف إماـ

كلسبه الم فم،لّٗ).

لَْ)

ق -أبك محمد أحمد بف عبد اهلل بف بشر بف م فؿ بف حساف بف عبد اهلل بف م فؿ المزل،

كالركايات الة ،بيف أيديلا

ال ةذكر له ةرجمة كالية.
ك-

محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف بشر بف م فؿ بف حساف بف عبد اهلل بف م فؿ المزل،
صاحب رسكؿ اهلل  يكلى أبا عبد اهلل ك ك مف أ ؿ راة فدـ ب داد حاجان كحدث بحا لما صدر مف حجه كذلؾ ل ،سلة
ا ليف ك مسيف ك ال ما ةلُْ).

ز-
ح-

عبد اهلل بف الكليد بف عبد اهلل بف م فؿ المزل،لِْ).

م فؿ بف حساف بف عبد اهلل بف م فؿ المزل،لّْ).

ط -اإلماـ أبك الحسيف محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف محمد بف بشر بف م فؿ بف حساف المزل ،الحركم مات
سلة ا لةيف ك مسيف ك الث ما ةلْْ).

م -أبك محمد أحمد بف عبداهلل بف محمد بف عبد اهلل بف محمد بف بشر بف م فؿ بف حساف بف عبداهلل بف الم فؿ المزل،لْٓ).
كيااؿ أحمد بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف محمد بف بشر بف م فؿ بف حساف بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل

ابف م فؿلْٔ).
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كيااؿ أيضان أبك محمد أحمد بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف بشر بف م فؿ بف حساف ابف صاحب رسكؿ اهلل 

عبد اهلل بف م فؿ المزل ،الم فم ،الحركملْٕ).

كربما ساكط بعض األسماء بسبب اللساخ أك بعد اللسب أيضان كاف سببان محمان ل ياب ذ األسماء كم ذلؾ كمه يسمى

مشحك انر كله عدة ألااب ملحا الم فم ،اإلماـ العالـ الادكة الحالظ ذك الفلكف الباز االبيض ككاف اماـ ا ؿ العمـ كالكجك كأكلياء
لْٖ)

السمطاف ل ،بالد المشرؽ كزار جمي االمصار كحج باللاس ك طب بمكة

كبعد عرض أحفاد يةبيف للا أف عبد اهلل  لـ

يلاط لسبه ككذلؾ ظحر مف أحفاد بعض العمماء األجالء الذيف كاف لحـ اللف كاأل ر الكبير لممسمميف كةاري حـ.
أم ُو:
سادساًُ :

بعد الرجكع إلى المصادر الة ،بيف أيديلا لمبحث حكؿ كالدة الصحاب ،عبد اهلل بف م فؿ  كجدلان لحا ذك انر يكاد يككف

أف اسمحا العةيمة بلت معاكية بف مرة بف مزيلةلْٗ) لكف لاؾ ارابة ل ،ذا االسـ إذ أف المصادر الةاري ية لـ
معدكمان لاد كرد ٌ
ةعطيلا أم اشارة حكؿ ذا االسـ كالذم يبدكا أف لاؾ مؿ ل ،الحركؼ مف ةاديـ كةأ ير؟
سابعاً :إسالمو:

أف الد كؿ ل ،الديف اإلسالم ،يعد لاطة ةحكؿ ل ،حياة اللاس مف الرعيؿ األكؿ كلذلؾ لإف المصادر الة،
مف المعمكـ ٌ
لَٓ)
عليت بحياة الصحابة  ةحةـ دا مان بةاريخ د كلحـ اإلسالـ كالصحاب ،الجميؿ عبد اهلل  ك مف فدماء الصحابة لكف لـ
لُٓ)

لجد بالةحديد ل ،أم كفت كاف إسالمه إذ َّ
أف لفظة لمف فدماء الصحابة) عامة ـ إلحا ذكرت مف فبؿ مصادر مةأ رة

كجمي المصادر بيف أيديلا ةذكر ل ،حكادث السلة السادسة لمحجرة لِٖٔـ) لما بعد ا كما سيأة ،ك ذا يدؿ أله أسمـ بعد جرة
اللب  ،إلى المديلة الملكرة اصة بعد أف الةشر اإلسالـ بيف االلصار لاألكس كال زرج) .
اتو:
ثامناً :جيادهُ وغزو ُ

اى ُدوا
اجُروا َو َج َ
مف المعمكـ لدل جمي المسمميف إ َّف اهلل  جعؿ لمجحاد ملزلةن عظيمةن فاؿ ةعالى :الَِّذ َ
آم ُنوا َو َى َ
ين َ
ِ
سِب ِ
ون[الةكبة ]َِ :كالمصطفى  ذكر الجحاد كلضمه
َعظَ ُم َدَر َج ًة ِع ْن َد المَّ ِو َوأُولَِئ َك ُى ُم ا ْلفَ ِائُز َ
يل المَّ ِو ِبأ َْم َوالِ ِي ْم َوأَْنفُ ِس ِي ْم أ ْ
في َ
لعف أب ،ريرة  فاؿ :لفالكا يا رسكؿ اهلل أ برلا بعمؿ يعدؿ الجحاد ل ،سبيؿ اهلل؟ فاؿ رسكؿ اهلل  :ال ةطياكله! فالكا يا
رسكؿ اهلل أ برلا لمعملا أف لطياه؟ فاؿ :م ؿ المجا د ل ،سبيؿ اهلل كم ؿ الصا ـ الاا ـ الاالت بآيات اهلل ال يفةر مف صياـ

كال صدفة حةى يرج المجا د إلى أ مه)لِٓ) ككاف عبد اهلل بف م فؿ  مف ؤالء المجا ديف ككالت أكؿ المشا د الجحادية
لّٓ)

 ،بيعة الشجرة

كالة ،كالت ل ،أكا ر سلة ست لمحجرة لِٖٔـ) كيطمؽ عميحا بيعة الشجرة أك صم الحديبية إذ أف

اللب  ،رج ل ،ذم الاعدة ألداء ملاسؾ العمرة ككاف ال يلكم حربان ضد فريش كبمغ ةعداد المسمميف ز اء األلؼ كأربعما ة

بركت لافةه ـ َّ
أف اللب  ،فاـ بإرساؿ ع ماف
صحاب  ،كعلدما بمغ اللب  ،مكالان فريبان مف مكة المكرمة يسمى الحديبية
ٍ
ابف عفاف  مفاكضان إلى فريش حكؿ طرياة كصكؿ اللب  ،إلى مكة ألداء العمرة مف دكف حرب؟ لكف لاؾ ا بار جاءت

مفاد ا َّ
أف ع ماف  فد فةؿ كعمى أ ر ذلؾ لإف اللب  ،دعا الصحابة  إلى البيعة الة ،كالت علد الشجرة الة ،كرد
ذكر ا ل ،الارآف الكريـ فاؿ ةعالى :لَقَ ْد ر ِ
ين إذ ُي َبا ِي ُعوَن َك تَ ْح َت َّ
الش َجَرِة فَ َعِم َم َما ِفي قُمُوِب ِي ْم فَأَ ْنَز َل
ض َي المَّ ُو َع ِن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َ
الس ِكيَن َة َعمَ ْي ِي ْم َوأَثَ َاب ُي ْم فَتْ ًحا قَ ِر ًيبا[الفة  ]ُٖ :ـ اةض األمر َّ
أف ع ماف  لـ ياةؿ كبعد ذلؾ يعاد صمحان بيف اللب  ،ككفار
َّ

فريش ككاف مف شركطه أف يرج اللب  ،إلى المديلة الملكرة ـ يأة ،ل ،العاـ الاادـ ل ،ذا الكفت بالةحديد ليد ؿ مكة
لْٓ)

المكرمة ألداء ملاسؾ العمرة

كمكفؼ عبد اهلل بف م فؿ  ل ،ذ البيعة كاض جدان كجمي المصادر ةذكر ذلؾ فاؿ
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لٓٓ)

عبد اهلل  إل ،ث ذ ب صف مف أاصاف الشجرة الة ،باي رسكؿ اهلل  ةحةحا أظمه بحا فاؿ لبايعلا عمى أ ٍف ال لفر
كل ،ركاية أ رل عله فاؿ :إل ،لمف يرل أاصاف الشجرة عف كجه رسكؿ اهلل  ك ك ي طبلٔٓ) كال بد أف لذكر الشرؼ
العظيـ لعبد اهلل بف م فؿ  كل ير مف الصحابة الذيف اشةرككا ل ،ذ البيعة:

ُ -أ مية ذ البيعة لاد ذكر ا اهلل  ل ،محكـ كةابه باكله :لَقَ ْد ر ِ
ين إذ ُي َباِي ُعوَن َك تَ ْح َت َّ
الش َجَرِة
ض َي المَّ ُو َع ِن ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
َ
فَعمِم ما ِفي ُقمُوِب ِيم فَأَْنَز َل َّ ِ
يبا[الفة  ]ُٖ :كبعد ذكر ا كذلؾ رضاء اهلل  عف الصحابة
السكي َن َة َعمَ ْي ِي ْم َوأَثَ َاب ُي ْم فَتْ ًحا قَ ِر ً
ْ
ََ َ
لٕٓ)
 بسبب ذ البيعة كعبد اهلل  يد ؿ ل ،عمكـ ذ اثية الكريمة.
لٖٓ)

ِ -كردت عدة أحاديث ليمف باي ةحت الشجرة ملحا فكله  لكليد مف الجلة مف باي ةحت الشجرة)
لٗٓ)

عظيمة بالجلة أل ؿ ذ البيعة كفكله  لال يد ؿ اللار أحد ممف باي ةحت الشجرة)

بعدـ د كؿ اللار كالصحاب ،الجميؿ عبد اهلل بف الم فؿ المزل ،ممف لاؿ اةيف البشارةيف .

ك ذ بشارة

ككذلؾ ذ بشارة أ رل
لَٔ)

ّ -ركل الصحاب ،الجميؿ جابر بف عبد اهلل  حدي ان فاؿ :فاؿ للا رسكؿ اهلل  يكـ الحديبية لألةـ ير أ ؿ االرض)
لمف الكاض جدان َّ
أف ذا الحديث يدؿ صراحة عمى لضؿ ا ؿ بيعة الرضكاف ك ـ الذيف بايعكا اللب  ،ةحت الشجرة
كعبد اهلل بف م فؿ  يد ؿ ل ،عمكـ الحديث كفد كاف مف المسمميف جماعة بمكة كبالمديلة كب ير ا لـ يد مكا ل،
عمكـ ذا الحديث الشريؼلُٔ).

كبعد أحداث صم الحديبية كلحايةحا رج اللب  ،إلى المديلة الملكرة لأفاـ ليحا لحاية السلة السادسة لمحجرة أم شحر

ذك الحجة كبداية السلة السابعة لمحجرة أم شحر محرـ لِٖٔـ) لالطمؽ إلى مديلة يبر ك  ،مف مدف اليحكد المشحكرة ل،

ي رب ككاف ةحةكم ذ المديلة عمى عدة فالع كحصكف كفد لصر اهلل  المسمميف لفةحت ذ الاالع كالحصكف علكة
كبعضحا اسةسمـ ككاف لحا أ ر كبير ل ،الةاريخ اإلسالم،لِٔ).

لّٔ)

كفد شارؾ عبد اهلل بف م فؿ  ل ،ذ ال زكة فاؿ :كلا محاصريف فصر يبر لرمى إلساف بجراب ليه شحـ للزكت
لْٔ)

ث ذ لالةفت لإذا اللب  ،لاسةحييت مله

كل ،ركاية أ رل عله  فاؿ :أصبت مف ل،ء يبر جراب شحـ فاؿ

لاحةممةه عمى علا ،إلى رحم ،كأصحاب ،فاؿ :لمايل ،صاحب الم الـ الذم جعؿ عميحا ك ك أبك اليسر كعب بف عمرك بف

زيد األلصارم رض ،اهلل ةعالى عله كالة ،كالت كظيفةه كمحمةه ةكزي ال لا ـ كاألمكاؿ الة ،أي ذت مف يبر لأ ذ بلاحيةه

كفاؿ :مـ حةى ةاسمه بيف المسمميف؟ فاؿ :كفمت ال كاهلل ال أعطيؾ ! فاؿ :كجعؿ يجاذبل ،الجراب فاؿ :لرآلا رسكؿ اهلل 

كلحف لصل ذلؾ لةبسـ ضاحكان ـ فاؿ لصاحب الم الـ :ل ؿ بيله كبيله) فاؿ لأرسمه لالطمات به إلى رحم ،كأصحاب،
لأكملا لٓٔ) لحذ الركاية ةدؿ صراحة َّأله ممف شارؾ ل ،ذ ال زكة كلما رج اللب  ،إلى المديلة أفاـ عدة أشحر جرت
ليحا أحداث لـ لجد لعبد اهلل بف م فؿ  أم أ ر ليحالٔٔ).
كلما َّؿ شحر ذم الاعدة أمر اللب  ،أف يةحيؤكا لعمرة الاضاء أم فضاء عمرةحـ علدما رج مف الحديبية لمـ ية مؼ
لٕٔ)

ممف شحد الحديبية إال مف اسةشحد ك رج معه آ ركف معةمريف لكالت عدةحـ ألفيف سكل اللساء كالصبياف
عاـ عمى أله شحد عمرة الاضاء لاد بت َّأله مف أ ؿ بيعة الرضكاف كال ابت َّأله لـ ية مؼ علحا.

ك ذا دليؿ

فتح مك َة وما بعدىا:
ُ
ـ د مت السلة ال املة لمحجرة لِٗٔـ) لكاف ليحا الفة االعظـ كسبب ذ ال زكة أف لاؾ بلدان مف بلكد صم الحديبية

أف مف َّ
ياضَّ ،
أحب أف يد ؿ ل ،عاد اللب  ،كعحد د ؿ كمف أحب أف يد ؿ ل ،عاد فريش كعحد ـ د ؿ ليه كاف الابيمة
الة ،ةلظـ إلى أم الفريايف ةعةبر جزءان مف ذلؾ الفريؽ كحسب ذا االةفاؽ د مت فبيمة زاعة ل ،عحد رسكؿ اهلل  كد مت
 733ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)13ع ( 1431 ،)4ه2017/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفاء محد

فبيمة بلك بكر بف كا ؿ ل ،عحد فريش ككالت زاعة كبلك بكر بيلحما ارات فديمة كل ،شحر شعباف مف السلة ال املة لمحجرة
اارت بلك بكر عمى زاعة كفد ساعدت فريش حمفا حـ بلك بكر عمى ذلؾ كفد أصيبت فبيمة زاعة بحذ ال ارة لاسةلصركا

بحميفحـ اللب  ،لجحز جيشان ل زك فريش كحمفا حا لسم ،ذا الجيش جيش الفة لٖٔ).

كفد شارؾ عبد اهلل بف م فؿ  ل ،ذ ال زكة ياكؿ رأيت رسكؿ اهلل  يكـ لة مكة عمى لافةه ك ك يا أر سكرة

الفة يرج

لٗٔ)

كفاؿ لكال أػف يجةم اللاس حكل ،لرجعت كما رج

فبؿ اف يد محا كذلؾ سلة ماف لمحجرة عاـ الفة لِٗٔـ)لُٕ).

لَٕ)

مر َّ
أف أبا م فؿ بف عبد  مات بطريؽ مكة
كفد ٌ

كبعد معركة الفة كالت لاؾ معركة حليف كبعض السرايا كلـ لجد لعبد اهلل  أ انر ل ،ذلؾ كفد رج اللب  ،إلى

المديلة كأفاـ بحا ما بيف ذم الحجة إلى رجب ـ أمر اللاس بالةحيؤ ل زك الركـ كذلؾ ل ،السلة الةاسعة لمحجرة لَّٔـ)
لِٕ)

ككاف سبب المعركة َّ
أف الحارث بف عمير االزدم
لّٕ)

ال سال،

 سفير اللب  ،إلى عظيـ بصرل فد فةؿ عمى يد شرحبيؿ بف عمرك
لْٕ)

علدما كاف يحمؿ رسالة إلى عظيـ بصرل كفد أرسؿ اللب  ،سرية زيد بف حار ة  إلى مؤةة

أل ذ ال أر

ككاف ذلؾ ل ،بداية السلة ال املة لمحجرة لكف جيش الركـ كاف كبي انر جدان كفد أيصيب المسممكف ل ،ذ المعركة ـ السحب بحـ
لٕٓ)

الد بف الكليد  كرج بحـ إلى المديلة بعد أف اسةشحد أيمراء السرية 

لكاف لحذ ال زكة ةأ ير كبير عمى المسمميف

ككالت لاؾ أ بار ةأة ،إلى المديلة الملكرة َّ
أف الركـ يجةمعكف ل زك المسمميف كأماـ ذا المكفؼ ك ذ األ بار لاد أعمف اللب،
 فرار الحاسـ بالةحيؤ ل زك الركـ كاسةلفر الصحابة  كبعث إلى الابا ؿ يسةلفر ـ أيضان كيح حـ عمى الجحاد ككالت
الظركؼ فاسيةن إذ َّ
أف الحر شديد كاللاس ل ،عسرة كجحد كبالء كلذلؾ سم ،جيش العسرة كةسابؽ اللاس إلى المديلة الملكرة
ي
لساء كرجاالن كبمغ ةعداد الجيش ال كف ألفان كبدأ
لاللةحاؽ بحذا الجيش كلـ ية مؼ إال الاميؿ كةصدؽ المسممكف بأمكالحـ
ن
لٕٔ)

المسير لحك ةبكؾ

لٕٕ)

ـ إف رجاالن مف المسمميف أةكا رسكؿ اهلل  ك ـ البكاؤكف لاسةحممكا

رسكؿ اهلل  ككالكا لاراء

كأ ؿ حاجة كلافة لااؿ لحـ رسكؿ اهلل  :لال أجد ما أحممكـ عميه) لةكلكا كأعيلحـ ةفيض مف الدم حزلان أال يجدكا ما
لٖٕ)
ين إِ َذا ما أَتَْو َك لِتَ ْح ِممَ ُيم ُق ْم َت ََل أ ِ
َج ُد َما
يلفاكف
كل ،ذ ال زكة لزلت الك ير مف اثيات الكريمة ملحا َ وََل َعمَى الَِّذ َ
ْ
َ
َعي ُنيم تَ ِف ُ ِ
أِْ
ِ َّ
ون[الةكبة ]ِٗ :ككاف عبد اهلل بف م فؿ  أحد
َّم ِع َحَزًنا أَََّل َي ِج ُدوا َما ُي ْن ِفقُ َ
يض م َن الد ْ
َحممُ ُك ْم َعمَ ْيو تََول ْوا َوأ ْ ُ ُ ْ

ؤالء البكا يفلٕٗ) لكاف عزيز عميحـ أف ييحبسكا عف الجحاد كال يجدكف لفاة كال محمالن لمما رأل اهلل  حرصحـ عمى
محبةه كمحبة رسكله  ألزؿ عذر ـ ل ،كةابه لااؿ :لَ ْيس عمَى الضُّعفَ ِ
ون َما
ين ََل َي ِج ُد َ
ضى َوََل َعمَى الَِّذ َ
اء َوََل َعمَى ا ْل َم ْر َ
َ َ
َ
لَٖ)
ِ
ِِ
ين ِم ْن َ ٍ َّ
يم[الةكبة ]ُٗ :كأماـ ذ الدمكع
سولِ ِو َما َعمَى ا ْل ُم ْح ِسِن َ
ُي ْن ِفقُ َ
ص ُحوا لمَّو َوَر ُ
ون َحَر ٌج إِ َذا َن َ
سِبيل َوالم ُو َغفُ ٌ
ور َرح ٌ

ال زيرة ك ذا البكاء الطا ر الذم ذكر اهلل  ل ،كةابه العزيز مشرلان إٌيا ـ بصدؽ ذا اللحيب لجد الصحاب ،الجميؿ ياميف بف
لُٖ)
لإله رأل عبد اهلل بف م فؿ كأبا ليمىلِٖ)  يبكياف لعدـ امةالكحما راحمة ي زكف بحا
ياميف اللضيرم ياؼ مكففان شحمان ٌ
لّٖ)

ل ،ذ ال زكة المباركة لما كاف مف ياميف  إال أف أعطا ما جمالن يةعافباله ل ،الرككب

ك كذا الةحؽ عبد اهلل بف

م فؿ المزل ،بحذا الركب العظيـ مجا دان م اللب  ،كالصحابة  كمف لا يةبيف للا اإليماف الصادؽ لعبد اهلل 
لإله يجد صعكبة كبيرة ل ،الة مؼ كالبااء م أ ًؿ األعذار أك م
كحرصه الشديد عمى مرالاة اللب  ،ل ،ذ المعركة ٌ

بعض الملالايف الذيف لـ يمةحاكا ل ،ذ ال زكة كال شؾ أله يعمـ ا مية الجحاد ل ،اإلسالـ كملزلة المجا د العظيمة ل،

الارآف الكريـ كالحديث الشريؼ.

ـ ةمض ،األياـ كاألشحر كل ،سلة إحدل عشر لمحجرة لِّٔـ) يمةحؽ اللب  ،بالرليؽ األعمى لةجرم ك ير مف

األحداث كالفةكحات لـ لجد لعبد اهلل بف م فؿ أم أ ر ليحا كالسبب ل ،ذلؾ َّأله الش ؿ بةعميـ اللاس الفاه كما سيأة.،
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كلـ ً
يلةه األ ر الجحادم لعبد اهلل بف م فؿ علد ذا الحد بؿ كجد له اسـ الم ل ،لة ةسةر

لْٖ)

سلة سب عشرة لمحجرة

لّٖٔـ) لبعد أف لرغ أبك مكسى األشعرملٖٓ)  مف لة األحكازلٖٔ) كما جاكر ا لجأ الحرمزافلٕٖ) إلى مديلة ةسةر لةكجه أبك
مكسى  إليحا كجاءةه اإلمداد كالجيكش لضياكا الحصار عمى المديلة عدة أشحر حةى جاء رجؿ مف أ ؿ المديلة إلى أب،
مكسى  كطمب مله األماف له كأل ؿ بيةه ألى اف يدليحـ عمى لاب يد ؿ مله الماء إلى المديلة ليسةطيعكف الد كؿ مله كفد
أيلةدب رجاؿ مف األبطاؿ جاؤكا كد مكا م الماء يسبحكف كالبط إلى البمد كذلؾ ل ،الميؿلٖٖ).

لٖٗ)

كالمصادر الة ،بيف أيديلا ةجم َّ
أف أكؿ مف د ؿ المديلة مكب انر ك عبد اهلل بف م فؿ المزل ،
يظحر للا جميان شجاعةه الكبيرة كافدامه كربما َّأله يفكر ل ،الكصكؿ إلى الشحادة كيلالحا كم ذلؾ لشجاعةه كالت معركلة
لَٗ)

فاؿ بكر بف عبد اهلل المزل،

لُٗ)

أدركت ال يف مف لرساف مزيلة ملحـ عبد اهلل بف م فؿ كمعاؿ

ك ذا اللص

لِٗ)

بف يسار

كمف لا

يةبيف للا األ ر الجحادم لمصحاب ،عبد اهلل بف م فؿ  لكف م ذلؾ لإف جحاد ل ،عصر اللبكة كاف أك ر سيما َّأله شارؾ

ل ،ك ير مف المعارؾ المحمة كما بدا للا لكف ل ،زمف ال اللة الراشدة لـ لجد إال ذ المعركة كل ،الحاياة أف السبب
كاض جدان سيظحر المبحث الاادـ بةكليؽ اهلل.
املبحح الجاىٌ :سريتُهُ ومياقبُهُ:
أوَلً :سك ُن ُو:

ةذكر الركايات الة ،بيف أيديلا أف عبد اهلل بف م فؿ مف أ ؿ المديلة الملكرة عمى ساكلحا ألضؿ الصالة كالسالـ ـ

لّٗ)
أمعلا اللظر ل ،ذ الركاية لجد َّ
أف عبد اهلل  ك مف أ ؿ
ةحكؿ إلى البصرة كابةلى بحا دا انر فرب المسجد الجام
كاذا ٌ
المديلة الملكرة حةى َّ
أف أحد ألاابه األلصارملْٗ) ك ذا أمر محـ لمعمكـ أف المديلة الملكرة كرد ل ،لضمحا الك ير مف األحاديث

الشريفة ملحا لإلحا طيبة – يعل – ،المديلة ك ٌألحا ةلف ،ال بث كما ةلف ،اللار بث الفضة)لٓٗ).
كأما ةحكله إلى البصرة لحذا كاف بأمر مف ال ميفة عمر بف ال طاب  كما سيأة ،كأما بلاؤي لدار فرب المسجد الجام
لٔٗ)

كبحضرةه

لحذا يدؿ عمى:

ُ -حرصه عمى أداء الف ار ض كاللكالؿ ل ،بيت اهلل  لما ل ،ذلؾ مف أجر عظيـ ك كاب جزيؿ.
أف يككف دار مجاك انر لممسجد.
ِ -محمةه الة ،أرسؿ إليحا ل ،البصرة كالت ةاةض ،مله ٍ
ّ -كالت المساجد مف أ ـ أبكاب األعالـ ل ،الدكلة اإلسالمية لمف المؤكد اف الصحاب ،عبد اهلل  يريد دا مان أف يككف
فريبان مف األحداث ك اصة أ بار الفةكحات اإلسالمية سيما أف المساجد كالت لاطة الطالفحا.

ممبس ُو:
ثانياً:
ُ

لٕٗ)

ككاف عبد اهلل بف م فؿ  يحةـ بممبسه ك ي انر لاد كرد َّأله يمبس طيمسالان ليه إزرار ديباج
لٖٗ)

أم أله يمبس كشاحان أك

كسيدلا عبد اهلل يضرب م اال ار عا ل،

رداء ي ط ،به كةفيه كظحر كفد زٌيف كلاش ك ك ممبس ك ير مف العمماء األجالء
ن
اال ةماـ بمظحر اصة إذا كاف األمر ال يةعمؽ بالضرر الديل ،لإلى جالب العمـ ال زير كاف المظحر الحسف ك ذ

،

األسكة الطيبة الة ،لاةدم بحا.
ثالثاً :فضمُ ُو:

مر بلا مف الؿ الركايات الةاري ية أف عبد اهلل بف م فؿ  صحاب ،جميؿ له فدر الكبير كمف المجا ديف المشحكري ػف
ٌ
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الذي ػ ػ ػف أ بةكا صدؽ ليةحـ م ديلحـ العظيـ كم لبيح ػ ػ ػـ  كفد فاؿ عله الحسف البصرم -رحمه اهلل -لكاف مف لاب ػ ػ ػاء
لٗٗ)

الصحابة)

ك ذا الكصؼ الدفيؽ له عدة و
معاف لكممة للاباء) جم لايب لحك كالعريؼ عمى الاكـ أم المادـ عميحـ كيلاب
لََُ)

عف أحكالحـ كيفةش ل ،ذلؾ كيااؿ اللايب ك الر يس األكبر أك ةأة ،لفظة اللايب مف اللااب أم العالـ باألمكر
لَُُ)

كبير يضاؼ إلى أعماله الجميمة حةى َّ
أف عبيد اهلل بف زياد
يدؿ أف له لضالن ان
أبا زياد لاف اهلل فد كاف يلفعلا بؾ)لَُِ).

لَُّ)

كفد فاؿ عله الحالظ الذ ب :،لمف لبالء
لَُٓ)

عمماء البصرة)

اعةرؼ بحذا الفضؿ فا الن له :لاعحد إليلا
لَُْ)

الصحابة الذيف حدي حـ ل ،الصحاح

لَُٔ)

كفاؿ الحسف البصرم -رحمه اهلل :-لما لزؿ البصرة أشرؼ مله)
لَُٕ)

كملزلة عالية بيف اللاس كمجد معركؼ
لحا .

ك ذا كمه

عبد اهلل بف م فؿ المزل ،مف

أم اله كاف صاحب عمك كلضؿ

ك ذ الصفات اللبؿ كالشرؼ اسةحاحا عبد اهلل بف م فؿ بكؿ جدارة ك ك أ ؿ

عظيـ ل ،ةاريخ اإلسالـ ذلؾ الةاريخ المشرؼ
شأف
كال شؾ اف ش صية عبد اهلل  فد ةحيأت ألف يككف لحا ه
ه
كالمشرؽ الذم ضـ م ؿ ذ الش صيات الفذة.

شجاعتو في ِ
قول الحق:
رابعا:
ُ

َّ
فكاالن لمحؽ
إف المةأمؿ لحياة الصحاب ،عبد اهلل بف م فؿ المزل  ،يجد شام ان كالطكد ال ةؤ ذ ل ،اهلل ال مة ال ـ ٌ

أمري
كلحف اماـ مكفؼ شجاع لعبد اهلل  أماـ عبيد اهلل بف زياد لعف الحسف البصرم فاؿ :لفدـ عميلا عبيد اهلل بف زياد ٌ
عميلا معاكية لُْ ػ َٔ-ػِٔٔ/ـُٖٔ-ـ) االمان سفيحان يسفؾ الدماء سفكان شديدان لد ؿ عميه عبد اهلل بف م فؿ المزل،
لَُٖ)

لااؿ :لالةه عما أراؾ ةصل لاف شر الرعاء الحطمة) فاؿ :ما ألت كذاؾ إلما ألت مف ح الة

أصحاب محمد !!

لااؿ له :ك ؿ كاف ليحـ ح الة ال أـ لؾ؟ بؿ كالكا أ ؿ بيكةات كشرؼ سمعت رسكؿ اهلل  ياكؿ لما مف أماـ كال كاؿ بات

ليمة ااشان لرعيةه إال حرـ اهلل عميه الجلة) ـ رج مف علد لأةى المسجد لجمست إليه كلحف لعرؼ ل ،كجحه ما فد لا،

مله لامت له :ي فر اهلل لؾ أبا زياد ماكلت ةصل بكالـ ذا السفيه عمى رؤكس اللاس؟ لااؿ :إله كاف علدم عمـ ف ،مف
عمـ رسكؿ اهلل  لأحببت أف ال أمكت حةى أفكؿ به عاللية كلكددت أف دار كسعت أ ؿ المصر حةى سمعكا ماالة،

كماالةه! فاؿ لما لبث الشيخ أف مرض لاةا األمير عبد اهلل يعكد فاؿ :أةعحد إليلا شي ان لفعؿ ليه الذم ةحب؟ فاؿ :أسألؾ
أف ال ةصم ،كال ةاكـ عمى فبرم؟؟)لَُٗ) .ك ذا اللص يدؿ داللة ظا رة عمى مكفؼ عبد اهلل  الذم لجد ليه ما يم:،

ُ -ذ ابه إلى عبيد اهلل بف زياد كيلصحه باكله لالةه عما أراؾ ةصل ) لحذ لصيحة ةظحر ال اة العالية باللفس كعدـ
المحاباة كالةمكف ل ،فكؿ الحؽ بؿ  ،شجاعة ظا رة لجد ا ل ،ش ص عبد اهلل  كالذم لـ ي ش بطش ابف زياد.

ِ -فكله لعبيد اهلل بف زياد للاف شر الرعاء الحطمة) لاد اسة دـ لفظة فكية بمي ة ك  ،لفظةلالحطمة) كمعلا ا العليؼ
برعاية االبؿ ل ،السكؽ كااليراد لحك فميؿ الرحمة بماشيةه ك ك م ؿ لمكال ،كاألمير السكء الذم ال يم ٌكف رعيةه مف
لَُُ)

المراة ال صبة كيابضحا كال يدعحا ةلةشر ل ،المرعى لحك راع اشكـ لمماشية

كعبد اهلل  ل ،ذا الكالـ أراد

أف ياؼ بكجه ابف زياد كيض حدا لةصرلاةه ال اط ة الة ،شكى ملحا ك ير مف اللاس ككذلؾ أراد مف ابف زياد أف
يراج لفسه كيحاك ،ضمير .

ّ -عفةه كاسة لاؤ عما ل ،أيدم األمير لاألمير حاكؿ محاكلة أ يرة فاؿ له لأةعحد إليلا شي ان لفعؿ ليه الذم ةحب) لكاف
كفكؼ عبد اهلل بف م فؿ مكفؼ ال ل ،المةعفؼ بؿ أله طمب أف ال يصم ،عميه لعبد اهلل  ليس له حاجة بدعاء األمير
بؿ يكف ،أف الصحابة األجالء ـ الذيف سياكمكف بة سيمه كةكفيله لحـ ألضؿ البشر بعد األلبياء كالمرسميف .
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خامسا :صالتُ ُو:

مف المعمكـ أف الصالة  ،الفرض ال ال ،مف ل ار ض اإلسالـ أم بعد الشحادة كلحا مكالة عظيمة كفد شرعت كلحا
الر ِ
ِ
الصَالةَ َوآتُوا َّ
ين[البارة ]ّْ :كفكله  لبل ،اإلسالـ عمى
يموا َّ
الزَكاةَ َو ْارَك ُعوا َم َع َّ
اك ِع َ
صكر كأحكاـ اصة فاؿ ةعالىَ  :وأَق ُ
مس شحادة اف ال إله إال اهلل كأف محمدان عبد كرسكله كافاـ الصالة كايةاء الزكاة كحج البيت كصكـ رمضاف)لُُُ).
ككاف عبد اهلل بف م فؿ  مف أكل ؾ الذيف يحالظكف عمى صالةحـ ككاف ياكؿ  لصميت مؼ رسكؿ اهلل  كأب،
لُُِ)

بكر كعمر كع ماف )

لُُّ)

كلما صمى مؼ اللب  ،الذم فاؿ :لصمكا كما رأيةمكل ،اصم)،

ك مؼ أب ،بكر كعمر

كع ماف  الذيف كالكا مالزميف لممصطفى  لحذا يدؿ بكؿ كضكح أله كاف مةاف لمصالة عالما بجمي أحكامحا كلذلؾ
كاف يؤـ اللاسلُُْ).

كمف األم مة ال ار عة لعبد اهلل بف م فؿ  أله كاف ياكـ كيؤـ اللاس ل ،شحر رمضاف لبعث إليه عبيد اهلل بف زياد

لُُٓ)

بحمة

ك مسما ة در ـ لأبى أف يأ ذ ذلؾ كرد كفاؿ :إلا ال لأ ذ عمى الارآف اج انرلُُٔ).

كال بد أف إةااله لمارآف كجمالية صكةه م ما يةصؼ به مف صفات الةاكل كالكرع جعمت اللاس يابمكف به إمامان كفا دان
ل ،صالة ذا الشحر المبارؾ كال شؾ أله ألجز م ؿ ذا العمؿ العظيـ عمى أةـ كجه مما حدا باألمير أف يكرمه بحذ الجا زة

الكبيرة أال ك  ،مجمكعة مف ال ياب كفط مةلكعة مف الاماش ـ  ،مف األمير!! لكف ابف الم فؿ  يأبى األجر الدليكم

كالما يبة  ،اث رة ككجه اهلل  ل ،ذا العمؿ ليرد دية األمير!!ةمؾ الحدية الة ،يحمـ بحا ك ير مف اللاس ل ،كؿ كفت.

كمما ةادـ يةبيف للا َّ
أف عبد اهلل بف م فؿ المزل ،كاف مف أ ؿ الصالة كالةاكل كالكرع الة ، ،صفة عباد كأكلياء

اهلل الصالحيف.

سادساً :تعظيمو لحديث رسول اهلل :

ِ
وب ُك ْم َوالمَّ ُو
فاؿ اهلل ةبارؾ كةعالى ل ،محكـ كةابه :قُ ْل إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ِحب َ
ُّون المَّ َو فَاتَِّب ُعوِني ُي ْحِب ْب ُك ُم المَّ ُو َوَي ْغف ْر لَ ُك ْم ُذ ُن َ
ِ
يم[آؿ عمراف ]ُّ :ذ اثية ليحا كجكب محبة اهلل كعالمةحا كلةيجةحا ك مرةحا لاذا ادعيةـ محبة اهلل  لال
َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
يكف ،مجرد الدعكل بؿ ال بد مف الصدؽ ليحا كعالمة الصدؽ اةباع الرسكؿ الكريـ  ل ،جمي أحكاله ل ،أفكاله كألعاله
ل ،أصكؿ الديف كلركعه ل ،الظا ر كالباطف لمف اةب الرسكؿ الكريـ دؿ عمى صدؽ دعكا ل ،محبة اهلل ةعالى كاحبه اهلل
كافر له ذلبهلُُٕ).

كعبد اهلل بف م فؿ  كاف مف ؤالء الذيف صدفكا ل ،دعكا ـ لمحبة اهلل  إذ َّأله كاف حريصان عمى اةباع ملحج
المصطفى  ل ،كؿ ش،ء لاد كرد عله َّ أله رأل رجالن ي ذؼلُُٖ) لااؿ له :ال ة ذؼ َّ
لإف رسكؿ اهلل  لحى عف

اليصاد به صيد كال يلكألُُٗ) به عدك كلكلحا فد ةكسر السف كةفاأ العيف) ـ رآ بعد ذلؾ
ال ذؼ أك كاف يكر ال ذؼ كفاؿ لإله ي

ي ذؼ لااؿ له :أحد ؾ عف رسكؿ اهلل َّ أله لحى عف ال ذؼ أك كر ال ذؼ كالت ة ذؼ ال أكممؾ كذا ككذالَُِ) لكالـ عبد
اهلل  لأحد ؾ رسكؿ اهلل َّ أله لحى عف ال ذؼ أك كر ال ذؼ كألت ة ذؼ ال أكممؾ كذا ككذا) ليه مف الفاه جكاز جراف
ا ؿ البدع كالفسكؽ كملابذم السلة م العمـ كأله يجكز جراله دا مان كاللح ،عف الحجراف لكؽ ال ة أياـ َّإلما ك ليمف جر
لحظ لفسه كمعايش الدليا كاما ا ؿ البدع كلحك ـ لحجرالحـ دا مانلُُِ).

كلعؿ عبد اهلل بف م فؿ يشابه لعؿ عبد اهلل بف عمر بف ال طاب  لاد حدث َّ
أف رسكؿ اهلل  فاؿ لإذا اسةأذلت

أحدكـ امرأةه إلى المسجد لال يملعحا) لااؿ لالف بف عبد اهلل :إذان كاهلل املعحا! لافبؿ عميه ابف عمر لشةمه شةمة لـ أر شةمحا
أحدان فبمه ـ فاؿ :لأحد ؾ عف رسكؿ اهلل  كةاكؿ إذان كاهلل املعحا)لُِِ).
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لالمعمكـ عف الصحابة  بشكؿ عاـ كعبد اهلل بف م فؿ  بشكؿ اص كاف لديحـ الحرص الكبير اف يبم كا للا ذا
الديف لايان مف كؿ شا بة كلذلؾ ل ار ـ ال يةحاكلكف م مف الؼ ملحج المصطفى .

كمف ذلؾ أيضا ما ركا أحد ابلاء عبد اهلل بف م فؿ فاؿ :سمعل ،أب ،كألا أف أر لبسـ اهلل الرحمف الرحيـ الحمد هلل رب

العالميف) لمما الصرلت فاؿ :يا بل ،إياؾ كالحدث ل ،اإلسالـ لإل ،صميت مؼ رسكؿ اهلل  ك مؼ أب ،بكر ك مؼ
عمر كع ماف رض ،اهلل ةعالى علحـ لكالكا ال يسةفةحكف الاراءة لببسـ اهلل الرحمف الرحيـ) كلـ أر رجالن فط أب ض إليه

الحدث ملهلُِّ) .كمعلى ذلؾ أف عبد اهلل بف م فؿ  ذكر عف رسكؿ اهلل  كعف أب ،بكر الصديؽ كعمر الفاركؽ
لُِْ)

كع ماف ذم اللكريف  ألحـ كالكا ال يجحركف بالبسممة ل ،الصالة
لُِٔ)

أم ار ملك انر كاير معركؼ ل ،السلة

لُِٓ)

لاعةبر الجحر بالبسممة

مف فبؿ ابله حد ان أم

كاالبف يصؼ حاؿ أبيه باكله لكلـ أر رجالن فط أب ض إليه الحدث مله) كعبد اهلل

بف الم فؿ  سبب ب ضه لمحدث َّ
أف اللب  ،فاؿ :لمف أحدث ل ،أمرلا ذا ما ليس ليه لحك رد)لُِٕ).
من كل ذلك نستدل ما يمي:

ُ -إ َّف عبد اهلل بف م فؿ  كاف مف أ ؿ السلة الشريفة كاةباع األحاديث اللبكية بشكؿ دفيؽ جدان كمف أشد المدالعيف
علحم ػ ػا لحك ليس ممف يضرب السلة اللبكي ػ ػة عرض الحا ط كيأ ذ بالرأم ال اطئ بؿ شعار اإلةباع لمحبي ػ ػ ػب
المصطفى .

ِ -حرص عبد اهلل بف م فؿ  عمى ةعميـ اللاس الحدم اللبكم بشكؿ كاض م األدلة المعركلة لديحـ.

ّ -ةشديد عمى مف ةرؾ الملحج اللبكم حةى كاف أضطر إلى فط رحمه كاسةعماؿ األلفاظ العليفة مف دكف ةجري .

ككذلؾ مف ةعظيمه لحديث رسكؿ اهلل  كمكاعظه ألبلا ه َّ
أف عبد اهلل بف م فؿ  سم ابله ياكؿ :المحـ ال ،اسألؾ
الاصر االبيض عف يميف الجلة اذا د مةحا؟ لااؿ :أم بل ،سؿ اهلل الجلة كع ٍذ ً
به مف اللار؟ لإل ،سمعت رسكؿ اهلل  ياكؿ
ي
لُِٖ)
ضُّرًعا َو ُخ ْفَي ًة إَِّن ُو
فكـ يعةدكف ل ،الدعاء)
ك لا الصحاب ،الجميؿ عبد اهلل  طبؽ اثية الكريمةْ  :اد ُعوا َرَّب ُك ْم تَ َ
لسيككف ه
ين[األعراؼ.]ٓٓ :
ََل ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْعتَِد َ
ككذلؾ طبؽ الحديث الشريؼ لاف ابله اعةدل ل ،الدعاء أم جاكز الحد ل ،الطمب إذ َّ
أف االعةداء ل ،الدعاء عمى

كجك ك يرة ملحا أله يدعك بدعكات ليست مكجكدة ل ،الكةاب العزيز أك يدعك بدعكات لـ ةرد عف اللب  ،ـ يرل صكةه
بالصياح كي ةار ألفاظان اريبة أك يدعك أف ةككف له ملزلة لب ،أك رسكؿ ك كذالُِٗ).
املبحح الجالح :آثاره العلنًة والفكرية:
أوَلً :سفره إلى البصرة:

البصرة  ،المديلة المشحكرة ل ،جلكب العراؽ مصرت ل ،زمف ال ميفة الراشد ال ال ،عمر بف ال طاب  لةككف
لَُّ)

فاعدة لممسمميف يلطماكف ملحا للشر الديف اإلسالم ،ل ،بالد المشرؽ اصة كفد كةب الاا د عةبة بف ازكاف



لُُّ)
أف ال بد لممسمميف مف مكاف يككف مرك انز لحـ؟ لأذف
إلى ال ميفة عمر َّ أله لزؿ مكاف يسمى ال ريبة
أك البصيرة ك ٍ
ال ميفة الراشد بةمصير المكاف عمى أف يككف كاليان لحـ ليه الماء كالعشب الذم يصم لمرع ،ككاف ذلؾ سلة أرب عشرة
لُِّ)

كفيؿ مس عشرة لمحجرة

لُّّ)

ـ فاـ ال ميفة عمر  برلد البصرة بالجلد كالاادة كالشجعاف م ؿ عرلجة بف ر مة

لُّْ)
أف يككف لاؾ رلدنا عمى المسةكل الفكرم كالعمم،
 كآ ريف
لحذا عمى مجاؿ الجحد العسكرم لكف ذلؾ ال يكف ،إذ يجب ٍ
ك ذا لـ ي ب عف ذ ف ال ميفة الراشد الذم يضرب به الم ؿ ل ،فيادة الدكلة الصحيحة لااـ  بإرساؿ الفاحاء كالعمماء إلى
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لُّٓ)

البصرة ذلؾ المركز الجديد ككاف مف ؤالء العمماء األجالء عمراف بف حصيف
لُّٔ)

ال ميفة 

لُّٕ)

كالذم ا ةار عشرة مف لاحاء الصحابة 

اال ةيار لاد الطمؽ إلى البصرة بأمر ال ميفة الفاركؽ  م

 الذم كصؿ إلى البصرة بأمر مف

ككاف عبد اهلل بف م فؿ المزل  ،له لصيب ل ،ذا

ذ المجمكعةلُّٖ) .ك لا يجب أف لمعف اللظر حكؿ السبب

المحـ ل ،ضـ عبد اهلل بف م فؿ  لحذ الاالمة العممية المباركة المةكجحة إلى البصرة المديلة الجديدة كالمعركؼ َّ
أف ال ميفة
لُّٗ)

عمر  صاحب ا ةيارات محمة جدان كيؼ ال!! كفد فاؿ عله اللب  ،لإف اهلل جعؿ الحؽ عمى لساف عمر كفمبه)

كال

شؾ اف ال ميفة الراشد كجد ما يم:،

ُ -لاد بت َّ
أف عبد اهلل بف م فؿ  مف لاحاء الصحابةلَُْ).
ِ -إ الصه العظيـ ل ،ديله سيما مكففه ل ،ازكة ةبكؾ علدما ا ذ بالبكاء لعدـ ةكلر الراحمة لمجحاد م بعض الصحابة
الذيف اطمؽ عميحـ البكا ييف كما مر بلا كال شؾ َّ
أف ال ميفة عمر كاف حريصان عمى االسةعالة بالم مصيف الذيف
ياكمكف بأداء كاجباةحـ بكؿ و
ةفاف كصدؽ.

ّ -فربه مف اللب  ،ك اصة يكـ الحديبية علدما كاف يرل أاصاف الشجرة عف رسكؿ اهلل  كاير ا مف المكافؼ
الة ،لـ ة ب عف ذ ف ال ميفة الراشد.

ْ -ال شؾ أف ال ميفة عمر  له دراية كاممة بالصحابة ك اصة العمماء ملحـ الذيف يعةمد عميحـ بلاؿ اإلرث اللبكم
إلى األمصار الجديدة.
ثانياً :مكانتو العممية:

أكردت للا بعض المصادر الةاري ية أسماء العمماء األجالء عمى مر العصكر ككؿ بحسب مرةبةه العممية كا ةصاصه

لُُْ)
كعد مف مشا ير
المشحكر كمف ؤالء الذيف أشارت اليحـ المصادر ك عبد اهلل بف م فؿ المزل ،لاد ذكر ابف حباف
ٌ
عمماء األمصارلُِْ) أما أبك إسحاؽ الشيرازملُّْ) لاد َّ
عد سبعة عشر صحابيان ك ـ لاحاء الصحابة كمف ؤالء عبد اهلل
لُْْ)

ابف م فؿ 

لُْٓ)

ل ،الديف

كفد اةفات المصادر كالمراج َّأله أحد الر ط الذيف بع حـ سيدلا عمر بف ال طاب  يفاحكف أ ؿ البصرة

كمف لا يةبيف للا بكضكح َّ
أف لعبد اهلل  مكالة لاحية كعممية مرمكفة جعمةه بؿ كم ٌكلةه مف أف يةرؾ إر ان

عمميان كبي انر كيككف أحد الصحابة األجالء الذيف سا مكا ل ،الةأسيس لممدارس العممية بكؿ أبكابحا الحاا.
ثالثاً :فتاواه:

إذا فرألا سيرة الصحاب ،الجميؿ عبد اهلل بف م فؿ  كجدلا ا ممي ة بالصفحات المشرفة الة ،ةبيف للا أ مية ذا

الش ص ل ،ةاري لا اإلسالم ،ككاف مف آ ار الكبيرة لفعه لممجةم كملحا لةاكيه إذ أله كاف يسةلد ل ،لةاكيه إلى الارآف
الكريـ كالسلة الشريفة:

لُْٔ)

ُ -لعف حبيب بف أب ،ابت

فاؿ جاءت امرأة إلى عبد اهلل بف م فؿ لسألةه عف امرأة لجرت لحبمت لمما كلدت فةمت

كلد ا؟ لااؿ عبد اهلل بف م فؿ  :مالحا؟ لحا اللار! لالصرلت ك  ،ةبك ،لدعا ا ـ فاؿ :ما أرل أمرؾ إال أحد
أمريف وم ْن يعم ْل سوءا أو ي ْظمِم َن ْفس ُو ثَُّم يستَ ْغ ِف ِر المَّ َو ي ِجِد المَّ َو َغفُ ا ِ
يما[اللساء ]َُُ :فاؿ لمسحت عيلحا ـ
َ
َْ
َ ْ َ
َ َ ََْ ُ ً
ً
ور َرح ً
مضتلُْٕ) ك لا بشر ا برحمة اهلل  كأعطا ا أمالن بالحياة كمالزمة االسة فار علد ذلؾ لجد الحؽ ةبارؾ كةعالى
افك انر رحيمان ك ذا مف لاحه الكبير كعممه ل ،اثيات الشريفة كدال محا ـ اسةحضار كاسةشحاد باثية الملاسبة ك ذا
يدؿ عمى سعة اطالعه بآيات الارآف الكريـ.
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لُْٖ)

ِ -عف لضيؿ بف زيد الرفاش،

أله أةى عبد اهلل بف م فؿ لااؿ أى برل ،بما يحرـ عميلا مف الشراب؟ لااؿ :ال مر
لُْٗ)

فمت :ك ل ،الارآف؟ فمت :ما أحد ؾ إال ما سمعت محمدان  لبدأ باالسـ أك بالرسالة)
لَُٓ)

الدباء

لُُٓ)

فاؿ :لااؿ :للحى عف

كاللايرلُِٓ))لُّٓ) .ك لا كالت اإلجابة كاضحة مف عبد اهلل بف م فؿ  إذ اله أجاب بحديث

كالحلةـ

شريؼ عف اللب  ،فد فط الشؾ باليايف.
لُْٓ)

فاؿ كاف عبد اهلل بف م فؿ المزل ،صاحب رسكؿ اهلل  يعمملا أف لا أر مؼ اإلماـ ل،

ّ -عف عمر بف أب ،سحيـ

لُٓٓ)

الظحر كالعصر ل ،الركعةيف األكلييف بفاةحة الكةاب كسكرة كل ،اال رييف بفاةحة الكةاب

كفد مر بلا ل ،مباحث
لُٔٓ)

ساباة أف عبد اهلل بف م فؿ  كاف ياكؿ لصميت مؼ رسكؿ اهلل  ك مؼ أب ،بكر كعمر كع ماف )

ككذلؾ كاف يؤـ اللاس ل ،رمضاف لحذا كمه يدؿ َّأله كاف عارلان بأحكاـ الصالة كلذلؾ لـ يسةشحد بآية أك حديث

شريؼ إلما عممحـ مف الؿ الفةرة الطكيمة الة ،فضا ا ل ،ذ العبادة م
لُٕٓ)

ةذكر أف اللاس كالكا يسألكف عبد اهلل بف م فؿ 

ير اللاس كالمصادر الة ،بيف أيديلا

لكف ذكرلا ذ االم مة المكجزة كاللماذج إلظحار أ ر الفاح،

ل ،صدر اإلسالـ.
رابعاً :عممو في القرآن الكريم:
عممو في القراءات :يعد عمـ الاراءات مف العمكـ الجميمة إذ َّ
أف اللب  ،أجاز لمابا ؿ العربية فراءة الارآف عمى لحجاةحـ

ُ)

لُٖٓ)

كالصحاب ،الجميؿ عبد اهلل  كاف له أ انر ل ،ذا العمـ كلأ ذ ألمكذجان مف ذلؾ ك ،
ضمف ضكابط كفكاعد اصة
َّة ِم ْن م ٍ
ق ُك َّل َداب ٍ
اء[اللكر ]ْٓ :كفد ا ةمؼ الاراء ل ،كممة ل مؽ) لأامب فراء أ ؿ الككلة يارؤكلحا
فكله ةعالىَ  :والمَّ ُو َخ َم َ
َ
لكاهلل الؽ كؿ دابة) اما عامة فراء المديلة الملكرة كالبصرة يارؤكلحا لكاهلل مؽ كؿ دابة) ك ما فراءةاف مشحكرةاف مةااربةا
لُٗٓ)

المعلى كالاارئ مصيب ل ،كمةيحما

كعبد اهلل بف م فؿ  ف أر لكاهلل الؽ كؿ دابة)لَُٔ).

المحـ علدلا اف عبد اهلل  لما كاف يؤـ اللاس ل ،الصالة كاف عالمان بما يا أر عارلان بحركؼ الارآف كأحكامحا.
ِ) عممو في التفسير :كاف لعبد اهلل بف م فؿ  لصيب مف ذا العمـ لكاف عالمان بةفسير بعض اثيات كمف ذ اثيات
ين آم ُنوا أَْن ِفقُوا ِم ْن َ ِ
َِّ
س ْبتُ ْم َو ِم َّما أخرج َنا لَ ُك ْم ِم َن ْاْل َْر ِ
ون
ض َوََل تََي َّم ُموا ا ْل َخِب َ
يث ِم ْن ُو تُْن ِفقُ َ
طِّي َبات َما َك َ
فكله ةعالىَ  :يا أَُّي َيا الذ َ َ
ضوا ِف ِ
آخِذ ِ
ولَستُم ِب ِ
يد[البارة ]ِٕٔ :لاهلل ةبارؾ كةعالى بيف لعباد فكاعد كضكابط
اعمَ ُموا أ َّ
يو إََِّل أ ْ
َن المَّ َو َغِن ٌّي َح ِم ٌ
يو َو ْ
َن تُ ْغ ِم ُ
َ ْ ْ

الصدفة لعمى المسمـ أف يةصدؽ بأطيب ما كسب مف الةجارة كالذ ب كالفضة ككذلؾ يةصدؽ بما أ رج اهلل  له مف االرض
مف ةمر كعلب كحلطة كشعير كاير ذلؾ كال ةاصدكا ال بيث كالردمء مف أمكالكـ لةةصدفكا بحا كةعمدكا عميحا بكضعحا ل،
لُُٔ)
ون فاؿ عبد اهلل بف م فؿ
الصدفات كلكف ةصدفكا مف الطيب الجيد
كل ،فكله ةعالىَ  :وََل تََي َّم ُموا ا ْل َخِب َ
يث ِم ْن ُو تُْن ِفقُ َ
يصدؽ بالحشؼلُِٔ) كالدر ـ الزيؼ كما ال ير ليه) لُّٔ) ك لاؾ لماذج أ رل
 :لكسب المسمـ ال يككف بي ان كلكف ال ٌ
لُْٔ)

ةظحر أف عبد اهلل بف م فؿ  كاف يفسر بعض اثيات كيرشد إلى معلا ا

كال يمكف ألم ش ص أف ياكـ بةفسير

اثيات العظيمة إال إذا كاف عالما بأسباب اللزكؿ كالفحـ الكاس لكةاب اهلل م فكة الم ة كالبالاة حةى يعط ،اثية الكريمة

ةفسير ا الكاض .

خامساً :عممو في الحديث النبوي الشريف:
ُ)

روايتو لمحديث النبوي الشريف :ة بت المصادر الة ،بيف أيديلا َّ
أف عبد اهلل بف م فؿ  ممف ركل عف اللب  ،أحاديث

لُٓٔ)

شريفة

 .كفد ةلا رت ذ الركايات ل ،م ةمؼ كةب الحديث اللبكم الشريؼ كاير ا مف الكةب إذ َّأله ركل أحاديث ل،
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الصاحيب اجللًل عبد اهلل بً مغفل املزىٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م ةمؼ االحكاـ كالعبادات كاير الُٔٔ).
ِ)

مجموع ما روى :بعد الرجكع إلى كةب الرجاؿ ل ،الةاريخ كجدلا ا فد ةةبعت مجمكع ما ركل عبد اهلل بف م فؿ 
لُٕٔ)

شأله شأف باف ،الصحابة  لكاف مجمكع ما ركل عف اللب  ،ال ة كأربعكف حدي ان

لحك ليس مف المك ريف ل،

الركاية كربما ص ر عمر كاف سببان ل ،ذلؾ؟ أك ربما سكله ل ،المديلة الملكرة كاف مةأ انر؟ كفد يككف ركل أحاديث لكلحا
لـ ةصؿ إليلا؟ كربما الش اله بةعميـ الارآف كاف أك ر مف طمبه لمحديث الشريؼ؟ ككذلؾ لسةطي أف لاكؿ كلفسر ذلؾ

بضعؼ مالزمةه لمرسكؿ  أسكة كماارلة ب ير مف كبار الصحابة كالسيدة عا شة كسيدلا أب ،بكر الصديؽ كسيدلا عمر

 جميعا كاهلل اعمـ.
ّ)

طريقة الرواية :كالت لاؾ عدة صكر كأكجه لركاية الحديث اللبكم الشريؼ لكاف عبد اهلل بف م فؿ  يةلكع

بطرياة الركاية كحسب ما ةاةضيه الملاسبة كمف ذلؾ:
أ.

َّ
إف رسكؿ اهلل  فاؿلُٖٔ).
لُٗٔ)

ب .رأيت رسكؿ اهلل 
ج .ف أر اللب ،لَُٕ).

.

د.

لحى رسكؿ اهلل لُُٕ).

ك.

أال أحد ؾ ما سمعت رسكؿ اهلل َّ ألهلُّٕ).

إل،لُِٕ).
ق .لالةفت لإذا رسكؿ اهلل  يبةسـ ٌ

ذ بعض اللماذج ك لاؾ الك ير كفد ذكرلا ذلؾ عمى سبيؿ اإليجاز.
سادساً :شيوخو:

لـ ةكف الركاية لعبد اهلل بف م فؿ  عف اللب  ،لاط بؿ ركل عف بعض الصحابة  كلحف لذكر ـ كشيكخ له

م المعمكـ كالكاض َّ
أف أجؿ الشيكخ كأزكا ـ كأطحر ـ كأعممحـ ك اللب  ،ـ بعد ذلؾ بعض الصحابة  ملحـ:
ُ -أبك بكر الصديؽ  لُُ ػ ُّ-ػِّٔ/ـّْٔ-ـ)لُْٕ).
ِ -ع ماف بف عفاف  لِْ ػ ّٔ-ػْٔٓ/ـٕٔٓ-ـ)لُٕٓ).

ّ -عم ،بف أب ،طالب  لّٔ ػ َْ-ػٕٔٓ/ـُٔٔ-ـ)لُٕٔ).

ْ -عبد اهلل بف سالـ بف الحارث اإلس ار يم ،ـ األلصارم يكلى أبا يكسؼ ك ك مف ذرية سيدلا يكسؼ  كاف حميفان
لأللصار كاف اسمه الحصيف لسما اللب  ،عبد اهلل أسمـ كحسف إسالمه كاف عالمان جميالن لزلت ل ،حاه بعض

اثيات كبشر اللب  ،بالجلة ركل عف اللب  ،الك ير مف األحاديث كركل عله مؽ مف الصحابة كعبد اهلل بف م فؿ
 ككذلؾ ركل عله الك ير مف الةابعيف ةكل ،سلة ال ة كأربعيف لُٕٕ).

سابعاً :تالميذه:
لاد ركت ظمألا المصادر الة ،بيف أيديلا لاد ذكرت الك ير مف ةالميذ عبد اهلل بف م فؿ  كسلذكر ألمكذجان م ةص انر
لةالميذ كلذكر ملحـ أحفاد أكالن ـ بعد ذلؾ لذكر أسماء مشحكرة ك ـ مف العمماء األجالء -رحمحـ اهلل:-
ُ -زاع ،بف زياد بف عبد اهلل بف م فؿ المزل ،لُٖٕ).
يمه اسمحا يرة كالت ة دـ أـ المؤمليف أـ سممة -رض ،اهلل
ِ -الحسف بف أب ،الحسف يسار البصرم كاف مف المكال ،كأ ٌ
علحا -كربما أرسمةحا أـ سممة -رض ،اهلل علحا -ل ،حاجة لبكى الحسف ك ك رضي لةرضعه أـ المؤمليف -رض،
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اهلل علحا -لكالكا يركف َّ
أف ةمؾ الحكمة كالعمكـ الة ،أيكةيحا الحسف مف بركة ةمؾ الرضاعة الشريفة ككالت أيمه ةؤ ذ
إلى الصحابة  ليدعكف له ككاف ال ميفة عمر  يدعكا له بالفاه لكاف عالمان جميالن ةايان كرعان يضرب به الم ؿ ل،
الكرع كالعبادة ركل عف الك ير مف الصحابة ملحـ عبد اهلل بف م فؿ  كةرؾ الك ير مف الةالميذ ةكزعكا ل ،االمصار
كةرؾ عممان ك ي انر ةكل ،ل ،السلة العاشرة بعد الما ة -رحمه اهلل-لُٕٗ).

ّ -عبد اهلل بف بريدة بف الحصيب األسمم ،أبك سحؿ المركزم فاض ،مرك أ ك سميماف بف بريدة ككالا ةكأميف كلد ل،
السلة ال ال ة ل اللة أمير المؤمليف عمر بف ال طاب  رحؿ م كالد الصحاب ،الجميؿ بريدة بف الحصيب األسمم،

إلى راساف ـ عيف فاضيان لاؾ ككاف مف العمماء المشحكريف ركل عف الك ير مف الصحابة  ملحـ عبد اهلل بف
م فؿ  كةرؾ الك ير مف الةالميذ ككاف صاحب فدر كجاللة كمكالة عالية علد اللاس كل ،الاضاء سليف كعم انر

طكيالن ةكل ،سلة مسة عشر كما ة -رحمه اهلل-لَُٖ).
ْ -مطرؼ بف عبد اهلل بف الش ير العامرم أبك عبد اهلل البصرم ك كأ ك يزيد بف عبد اهلل مف العمماء األجالء ركل

عف الك ير مف الصحابة  ملحـ عبد اهلل بف م فؿ المزل  ،كركل عله الك ير مف الةالميذ كاف مطرؼ -رحمه اهلل-

كرعان ةايان ذا عاؿ كأدب ككاف مجاب الدعكة صاحب حكـ كمكاعظ كز د لجا اهلل ةبارؾ كةعالى مف لةف ك يرة ككاف
يأةكف إليه مف كؿ مكاف يسألكله كيلةفعكف بعممه ةكل ،سلة مس كةسعيف لمحجرة -رحمه اهلل-لُُٖ).
وفاتو:
ثامناً:
ُ

لما أحس الصحاب ،عبد اهلل بف م فؿ  بدلك أجمه أكصى بكصية فيمة كمماةحا فميمة َّ
لكف دال محا كبيرة
ُ) وصيتوٌ :
لملحا فاؿ :لإذا ألا مت لاجعمكا ل ،آ ر اسم ،كالك انر ككفلكل ،ل ،كبيف لبرديف)لُِٖ) كفميص لإل ،رأيت رسكؿ اهلل 
لُّٖ)

لعؿ به ذلؾ)

لأما الكالكر لحك الطيب كفد أكصى اللب  ،بكض الكالكر كالسدر ل ،اسؿ الميتلُْٖ) .ك ذا يدؿ َّ
أف

يص عمى إةباع المصطفى  كأما البرديف كالاميص لحذ مسألة ةكمـ ك ي انر ليحا الفاحاء إذ كرد لأف رسكؿ
عبد اهلل  حر ه
اهلل  كفف ل ،ال ة أ كاب يمالية بيض سحكليةلُٖٓ) مف كرسؼلُٖٔ) ليس ليحف فميص كال عمامة)لُٕٖ).
كأما فكؿ عبد اهلل بف م فؿ  لكفلكل ،ل ،كبيف) لاد كرد عف اللب  ،لما ةكل ،أحد الصحابة فاؿ لككفلك ل،

لُٖٖ)

كبيف)

كأما الاميص لمسألة اللية ل ،فميص اللب  ،الذم اسؿ ليه ؿ لزع عف جسد الشريؼ أـ اللُٖٗ)؟ لكف م

ذلؾ لإف ذا الجزء مف الكصية يدؿ عمى َّ
يص كؿ الحرص عمى اةباع دم المصطفى  ككذلؾ االطالع
أف عبد اهلل  حر ه
الؽ ألكامر المبعكث رحمة لمعالميف.
ال زير كمةابعةه ألدؽ الةفاصيؿ ك اصة معرلةه بطرياة ال سؿ كالةكفيف الذم ك مك ه
ك لاؾ فسـ آ ر مف الكصية لاد كرد عف عبد اهلل  لأكصى أف ال ةةبعكل ،بصكت كال لار كال ةرمكل ،بالحجارة

يعل ،المدر الذم يككف عمى شفير الابر)لَُٗ) .ألف اللب  ،يلحى عف إةباع الجلا ز بالصكت كالعكيؿ كالصراخ كاشعاؿ
لُُٗ)

الليراف لعف عبد اهلل بف عباس -رض ،اهلل علحما -فاؿ :للعف رسكؿ اهلل از رات الابكر كالمة ذيف عميحا المساجد كالسرج)

كالسرج  ،المصابي كايااد الليراف لحذا كاض كليه المبال ة ل ،ةعظيـ الابكر كالةشبه بالمجكس كألف ذ اللار مف آ ار
جحلـ كفد أكصت السيدة عا شة -رض ،اهلل علحا -لأف ال ةةبعكل ،بمجمر) كفد كردت ذ الكصية عف ك ير مف الصحابة
لُِٗ)



شرعه
كأما فكله لال ةةبعكل ،بصكت) لحذا ك رأس الفاه كالةاكل كالكرع إذ اله لحا ـ عف اللياحة كالصراخ ك ك ما ٌ
لُّٗ)

ككاف أ يؿ
اللب  ،باكله لاللا حة إذا لـ ةةب فبؿ مكةحا ةااـ يكـ الايامة كعميحا سرباؿ مف فطراف كدرع مف جرب)
الجا مية يةبعكف جلا ز ـ باللياحة كالصراخ كةمزيؽ ال ياب كضرب الكجك كلةؼ الشعكر كفصحالُْٗ) ك ذا يدؿ ايضان َّ
أف
عبد اهلل  لديه إحاطة كاممة بما يفعمه أ يؿ الجا مية كبما شرعه اللب. ،
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أما عف ة سيمه كةكفيله كالصالة عميه لاد أكصى أف يةكلى ذلؾ أصحابه أم الصحابة األجالء  الذيف كالكا معه ل،
البصرة كاكصى أف ال يصم ،عميه عبيد اهلل بف زياد كال ياـ عمى فبر لمما ةكل ،عبد اهلل  أرسمكا إلى أب ،برزة األسمم،

لُٓٗ) كالى عا ذ بف عمرك لُٔٗ) كالى لفر مف أصحاب رسكؿ اهلل  بالبصرة لةكلكا ة سيمه كةكفيله لُٕٗ).
ِ)

سنة وفاتو :ا ةمفت المصادر الة ،بيف أيديلا ل ،سلة كلاة الصحاب ،عبد اهلل  عمى أربعة افكاؿ:
أ.

سلة سب ك مسيف لمحجرةلُٖٗ).

ب .سلة ةس ك مسيف لمحجرةلُٗٗ).
ج .سلة سةيف لمحجرةلََِ).
د.

سلة إحدل كسةيف لمحجرةلَُِ).

لَِِ)

كاذا ةةبعلا المصادر الة ،بيف أيديلا لجد َّ
أف سلة سةيف لمحجرة فد ذكرت أك ر مف اير ا

حةى َّ
أف بعض المؤر يف

حاكلكا الجم بيف ةمؾ الركايات كفالكا ةكل ،ل ،آ ر اللة معاكية لَْ ػُٔٔ-ـ َٔ/ػِٖٔ-ـ) لَِّ).

لاد شاء اهلل  ل ،ذ السلة أف ةي ةـ ذ السيرة العطرة لفاضت ركحه لةمحؽ بالرليؽ األعمى ةاركة جسدان طا انر
كسيرة معطرة بفكح الصحبة ال ةبمى شذا ا األياـ لكالت الرفدة األ يرة ل ،البصرة كالذم أصب جزءان مف أرضحا الة ،ال
ةمكت كالطكت راية فافة كةرجؿ لارس اض المعارؾ ل ،مياديف الجحاد كمحراب العمـ كالفاه كساحات العمؿ كالز د
كالكرع رحـ اهلل عبد اهلل بف م فؿ المزل.،
اخلالصة وأهه اليتائج:

كلا فد ةلاكللا ل ،بح لا لالصحاب ،الجميؿ عبد اهلل بف م فؿ المزل  ،سيرةه كأ ر ل ،صدر اإلسالـ) كفد ةبيف

للا ما يم:،

ُ -إ َّف عبد اهلل  يعكد لسبه إلى فبيمة مف الابا ؿ العربية المعركلة ل ،الجزيرة العربية كيعد مف ألراد ا المشحكريف الذيف
لحـ أ ر كبير ل ،صدر اإلسالـ.

ِ -ةرؾ عبد اهلل  عدة أبلاء كأحفاد كاف لحـ أ ر كاض ل ،الحياة العامة بكؿ صكر ا ل ،الحضارة اإلسالمية.
ّ -شارؾ ل ،بعض ال زكات اللبكية كله أ ر كبير كفد أكردت المصادر الدكر البارز له ل ،ذ ال زكات كيعد مف الفرساف
الشجعاف كله مشاركات جحادية ل ،لةكحات المشرؽ.

ْ -يطمؽ عمى عبد اهلل  م مجمكعة مف الصحابة األجالء لاب البكا ييف كفد لزلت ل ،حاحـ آيات ل ،الارآف الكريـ
ك ذا مف الةشريؼ العظيـ لحـ.
ٓ -لظ ار لمكالةه العممية الكبيرة كبأمر مف ال ميفة الراشد عمر بف ال طاب  ةـ إرساله إلى البصرة لياكـ بدكر كبير لاؾ.
ٔ -يعد مف العمماء األجالء الذيف ذكركا ل ،كةب الفاه كالعمـ ككالت له ركايات ك يرة ل ،الحديث اللبكم الشريؼ كله آراء
مشحكرة كمعركلة ةلاكلةحا كةب الفاحاء ككذلؾ له آراء ل ،الةفسير ك ذا يدؿ عمى ا ازرة عممه.

ٕ -له الك ير مف المكافؼ الشجاعة كالمكاعظ كالكصايا كالحكـ كالفةاكم الة ،يلةف ملحا اللاس إلى يكـ الايامة.
ٖ -أ ذ العمـ مف عدة شيكخ أجالء ككاف أشرؼ ؤالء الشيكخ ك اللب ،محمد  ككذلؾ ةرؾ الك ير مف الةالميذ الذيف
لشركا العمـ ل ،األمصار ك اصة ل ،ركاية الحديث اللبكم الشريؼ إذ أله يعد مف ركاةه المشحكريف.
ٗ-

بت أله ةكل ،ل ،مديلة البصرة ل ،جلكب العراؽ كةكلى دلله كة سيمه كةكفيله بعض الصحابة  ممف كاف مكجػكدا
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ل ،ةمؾ المديلة كذلؾ بكصية مف علد .
َُ -مكاففه الشجاعة كالت ل ،آ ر لحظات حياةه ككاف ال ةؤ ذ ل ،اهلل لكمة ال ـ.
ُُ -شعار اإل الص هلل  ل ،عممه ك ذا ما لمسلا ل ،سيرة حياةه الطيبة.
كل ،ةاـ ذا البحث الذم أظحر سيرة رجؿ كعمـ مف أعالـ ةاري لا العرب ،اإلسالم ،فد حاكللا أف لكجز شي ا مف

عرليف به كسا ميف اهلل  أف لككف مكلايف ل ،عمملا ذا كأف ال يؤا ذلا إف لسيلا أك أ طألا.
حياةه بكؿ جكالبحا يم ٌ
اهلىامش:

لُ) يلظر :ابف سعد محمد بف سعد بف ملي لت َِّ ػػْٖٔ/ـ) الطبقاات الكبارى دار صػادر بيػركت ب-ت جٕ صُّ؛ ابػف
عبد البر يكسؼ بػف عبػد اهلل بػف محمػد لت ّْٔ ػػ ََُٕ/ـ) اَلساتيعاب فاي معرفاة اْلصاحاب ةحايػؽ :عمػ ،محمػد البجػاكم

طُ دار الجب ػػؿ بي ػػركت ُُِْ ػ ػػُِٗٗ/ـ جْ صُْٕٗ؛ الل ػػككم مح ػػ ،ال ػػديف ب ػػف ش ػػرؼ لت ٕٔٔ ػ ػػُِٕٖ/ـ) تياااذيب

اْلسااماء والمغااات ةحايػػؽ :مكةػػب البحػػكث كالد ارسػػات طُ دار الفكػػر بيػػركت ُِْٔ ػػُٗٗٔ /ـ جُ صُِٕ؛ المػػزم أبػػك
الحجػػاج يكسػػؼ بػػف الزكػػ ،لت ِْٕ ػػَُّْ/ـ) تيااذيب الكمااال ةحايػػؽ :بشػػار ع ػكاد معػػركؼ طُ مؤسسػػة الرسػػالة بيػػركت

ََُْ ػَُٖٗ/ـ جُٔ صُّٕ.

لِ) ابف عبد البر ،اَلستيعاب ،ج ،7ص333؛ ابن اْلثير ،أباو الحسان عاز الادين عماي بان محماد ت 373ىاا3373/م) ،أساد الغاباة
فااااي معرفااااة الصااااحابة ،تحقيااااق :عااااادل أحمااااد الرفاااااعي وآخاااارون ،ط ،3دار إحياااااء التااااراث العربااااي ،بيااااروت – لبنااااان،

3333ىا3333/م ،ج ،7ص.333

 )7ابن عبد البر ،اَلستيعاب ،ج ،3ص.3333
 )3ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ،3ص33؛ ابن عبد البر ،اَلستيعاب ،ج ،7ص333؛ المزي ،تيذيب الكمال ،ج ،33ص.333
 )3الذىبي ،شمس الدين محمد بان أحماد ت 333ىاا3733/م) ،ساير أعاالم النابالء ،تحقياق :شاعيب اَلرنااؤوط ا محماد نعايم

العرقسوسي ،ط ،3مؤسسة الرسالة ،بيروت3333 ،ىا3333/م ،ج ،3ص337؛ ابن حجر العسقالني ،أحمد ابان عماي بان

حجاااار ت 333ىااااا3333/م) ،اإلصااااابة فااااي تمييااااز الصااااحابة ،تحقيااااق :عمااااي محمااااد البجاااااوي ،ط ،3دار الجياااال ،بيااااروت
3333ىا3333/م ،ج ،3ص.333

 )3السمعاني ،أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصاور التميماي ت 333ىاا3333/م) ،اْلنسااب ،تقاديم وتعمياق عباد اهلل عمار
البارودي ،مركز الخادمات واْلبحااث الثقافياة ،ط ،3مؤسساة الكتاب الثقافياة ،دار الجناان ،بياروت – لبناان 3333ىاا3333/م،

ج ،3ص333؛ ابان اْلثياار ،أبااو الحساان عاز الاادين عمااي باان محمااد ت 373ىاا3373/م) ،المباااب فااي تيااذيب اْلنساااب ،دار
صااادر ،بيااروت3333 ،ى اا3333/م ،ج ،7ص333؛ المباااركفوري ،محمااد باان عبااد الاارحمن ت 3737ى اا3373/م) ،تحفااة
اْلحوذي شرح جامع الترمذي ،دار الكتب العممية ،بيروت ب–ت ،ج 33ص.333

 )3الطبراني ،أبو القاسم سميمان بن أحمد ت 733ىا333/م) ،المعجام الصاغير الاروض الاداني) ،تحقياق :محماد شاكور محماود
الحاج أمرير ،ط ،3المكتب اإلسالمي دار عمار ،بيروت ،عمان 3333ىا3333/م ،ج ،3ص333؛ العيني ،بادر الادين محماود

بن أحمد ت 333ىا3333/م) ،عمدة القاري بشرح صحيح البخاري ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ب-ت ،ج ،33ص.333
 )3الحموي ،أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل ت 333ىا3333/م) ،معجم البمدان ،دار الفكر ،بيروت ،ب–ت ،ج ،3ص373؛
الزبيدي ،محمد مرتضى الحسيل ،تاج العروس من جواىر القاموس ةحايؽ :مجمكعة مف المحاايف لدار الحداية بال مكاف
ب–ت جَُ صَِّ.
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لٗ) ابف سعد الطبقات الكبرى جٕ صُّ؛ ابف حجر العساالل ،اإلصابة جْ صِِْ.
لَُ) الملاكم محمد عبد الرؤكؼ الملاكم لت َُُّ ػُُِٔ/ـ) التيساير بشارح الجاامع الصاغير طّ مكةبػة اإلمػاـ الشػالع،
الرياض َُْٖ ػُٖٖٗ/ـ جُ صّٓ.

لُُ) يلظر :السمعال ،اْلنساب جُ صُِٗ؛ ابف األ ير المباب في تيذيب اْلنساب جُ صٖٗ.
لُِ) اللككم تيذيب اْلسماء والمغات جُ صِِٕ.

لُّ) السمعال ،اْلنساب جٓ صِّٓ؛ ابف األ ير المباب في تيذيب اْلنساب جّ صُْٖ.
لُْ) ابف عبد البر اَلستيعاب جّ صٔٗٗ؛ اللككم تيذيب اْلسماء والمغات جُ صُِٕ.
لُٓ) الذ ب ،سير أعالم النبالء جِ صّْٖ.

لُٔ) ابف حباف أبك حاةـ محمد بف حباف الةميم ،البسة ،لت ّْٓ ػػْٗٔ/ـ) الثقاات ةحايػؽ :شػرؼ الػديف أحمػد طُ دار الفكػر
بيركت ُّٓٗ ػُٕٗٓ/ـ جّ صِّٔ.

لُٕ) المزم تيذيب الكمال جُٔ صُْٕ.

لُٖ) الس ػ اكم شػػمس الػػديف الس ػ اكم لت َِٗ ػػُْٗٓ/ـ) التحفاااة المطيفاااة فاااي تااااريش المديناااة الشاااريفة طُ دار الكةػػب
العممية بيركت ُُّْ ػُّٗٗ/ـ جِ صٓٗ.

لُٗ) الملاكم تيسير بشرح الجامع الصغير جُ صّٓ.

لَِ) ال طيب الب دادم أبك بكػر أحمػد بػف عمػ ،بػف ابػت لت ّْٔ ػػََُٕ/ـ) تااريش بغاداد دار الكةػب العمميػة بيػركت ب–ت
جٓ صْْ.

لُِ) م فؿ مف ال فمة ك ك لاد الشعكر بما حاه أف يشعر به أك ك الػذ كؿ عػف الشػ،ء كفمػة الةػياظ كالػةحفظ .يلظػر :ابػف ملظػكر

محمد بف مكرـ االلريا ،المصرم لت ُُٕ ػُُُّ/ـ) لسان العارب طُ دار صػادر بيػركت ب–ت جُُ صْٕٗ؛

الزبيدم تاج العروس جَّ صَُٗ.

لِِ) ابف ماككال عم ،بف بة اهلل بف أب ،لصر لت ْٕٓ ػَُّٖ/ـ) اإلكمال في رفاع اَلرتيااب عان المؤتماف والمختماف فاي اْلساماء
والكنى طُ دار الكةب العممية بيركت ُُُْ ػُُٗٗ/ـ جٕ صَِّ؛ ابف األ ير المباب فاي تياذيب اْلنسااب جّ

صُِْ.

لِّ) يلظر :ابف سػعد الطبقاات الكبارى جٕ صُّ؛ ابػف عبػد البػر اَلساتيعاب جْ صُْٕٗ؛ اللػككم تياذيب اْلساماء والمغاات
جِ صُُْ.

لِْ) يلظػػر :الب ػػارم أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف إسػػماعيؿ لت ِٔٓ ػػُٖٕ/ـ) التاااريش الكبياار ةحايػػؽ :السػػيد اشػػـ اللػػدكم دار
الفكػػر بيػػركت ب–ت جٓ صِّ؛ ابػػف فةيبػػة أبػػك محمػػد عبػػد اهلل بػػف مسػػمـ الػػديلكرم لت ِٕٔ ػػّٖٗ/ـ) المعاااارف

ةحايؽ :د .ركت عكاشة دار المعارؼ الاا رة ب–ت صِٕٗ.

لِٓ) ابف حجر العساالل ،أحمد بف عم ،بف حجر لت ِٖٓ ػُْٕٓ/ـ) تعجيل المنفعة بزوائد رجال اْلئمة اْلربعة ةحايؽ:
إكراـ اهلل إمداد الحؽ طُ دار الكةاب العرب ،بيركت ب –ت صُْٓ.

لِٔ) الحي مػػ ،عمػػ ،بػػف أبػػ ،بكػػر لت َٕٖ ػػَُْٓ/ـ) مجمااع الزوائااد ومنبااع الفوائااد ،دار الريػػاف لمة ػراث دار الكةػػاب العربػػ،
الاا رة بيركت َُْٕ ػُٖٕٗ/ـ جٓ صُِّ.

لِٕ) ال طيب الب دادم تاريش بغداد ،جٖ صُّٔ.
لِٖ) الزبيدم تاج العروس جَّ صَُٗ.

لِٗ) ابف حجر العساالل ،اإلصابة جْ صِِْ.

لَّ) الب ارم التاريش الكبير جّ صِِٔ؛ البرديج ،أبك بكر أحمد بف اركف لت َُّ ػُْٗ/ـ) اْلسماء المفردة ةحايؽ:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفاء محد
عبد عم ،ككشؾ طُ دار المأمكف لمةراث دمشؽ َُُْ ػَُٗٗ/ـ صَُٗ.
لُّ) يحيػػى بػػف معػػيف بػػف عػػكف بػػف زيػػاد أبػػك زكريػػا المػػرم ال طفػػال ،مػكال ـ الب ػػدادم إمػػاـ الجػػرح كالةعػػديؿ كػػاف عالمػان جمػػيالن از ػػدان
عابدان مف أ مة الحديث ةكل ،سلة الث ك ال ػيف كمػا ةيف -رحمػه اهلل .-ابػف حجػر العسػاالل ،أحمػد بػف عمػ ،بػف حجػر لت

ِٖٓ ػػُْٕٓ/ـ) تيااذيب التيااذيب طُ دار الفكػر بيػػركت َُْْ ػػُْٖٗ/ـ جُُ صُِٓ؛ السػػيكط ،جػػالؿ الػػديف
عبد الرحمف لت ُُٗ ػَُٓٓ/ـ) طبقات الحفاظ طُ دار الكةب العممية بيركت َُّْ ػُّٖٗ/ـ) صُٖٖ.

لِّ) ابف أب ،شيبة أبك بكر عبد اهلل بف محمد لت ِّٓ ػُٖٓ/ـ) مصنف ابن أبي شايبة ةحايػؽ :كمػاؿ يكسػؼ الحػكت طُ

مكةبة الرشيد الرياض َُْٗ ػػُٖٗٗ/ـ جِ صَْٕ؛ ابػف أبػ ،حػاةـ أبػك محمػد عبػد الػرحمف بػف أبػ ،حػاةـ الػرازم لت

ِّٕ ػّٗٓ/ـ) الجرح والتعديل طُ دار إحيػاء الةػراث العربػ ،بيػركت ُُّٕ ػػُِٗٓ/ـ جّ صَّْ؛ ابػف الجػكزم
أب ػػك الف ػػرح عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف عم ػػ ،لت ٕٗٓ ػ ػػََُِ/ـ) المناااتظم فاااي تااااريش المماااوك واْلمااام طُ دار ص ػػادر بي ػػركت

ُّٖٓ ػُّٖٗ/ـ جٓ صِّٓ.
لّّ) ابػػف فػػال

أبػػك الحسػػيف عبػػد البػػاف ،لت ُّٓ ػػّٕٗ/ـ) معجاام الصااحابة ،ةحايػػؽ :صػػالح بػػف سػػالـ المصػراة ،طُ مكةبػػة

ال رباء األ رية المديلة الملكرة ُُْٖ ػُٖٗٗ/ـ جُ صَِٗ؛ الملصكرم أبك الطيب لايؼ بف صالح بػف عمػ ،إرشااد
القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني فدـ لػه د سػعد بػف عبػد اهلل الحميػد راجعػه كل ػص أحكامػه كفػدـ لػه أبػك الحسػف

مصطفى بف إسماعيؿ السميمال ،المأرب ،دار الكياف الرياض مكةبة ابف ةيمية اإلمارات ب ػ ت صّٓٓ.
لّْ) يلظر :ال طيب الب دادم تاريش بغداد جٖ صُّٔ.

لّٓ) راة مديلة عظيمة مشحكرة مف أمحات مدف راساف كمف أجمؿ البالد كأل محا ميا حػا ازيػرة كبسػاةيلحا جميمػة كفػد ظحػر ليحػا
الك ير مف العمماء .يلظر :الحمكم معجم البمدان جٓ صّٔٗ.

لّٔ) مرك ةسمى مرك الشا جاف أك مرك العظمى مف أشحر مدف ارسػاف كياػاؿ مػرك الحجػارة كالشػا جاف أم ركح السػمطاف كفػد لسػب
إليحػػا الك يػػر مػػف العممػػاء ك ػػ ،فصػػبة ارسػػاف .يلظػػر :البكػػرم أبػػك عبيػػد عبػػد اهلل بػػف عب ػد العزيػػز األلدلسػػ ،لت ْٕٖ ػػَُّٗ/ـ)

معجاام مااا اسااتعجم ماان أسااماء الاابالد والمواضااع ةحايػػؽ :مصػػطفى السػػاا طّ عػػالـ الكةػػب بيػػركت َُّْ ػػُّٖٗ/ـ جْ
صُُِٔ؛ الحمكم معجم البمدان جٓ صُُْ.
لّٕ) يلظر :ابف ماككال اإلكمال جٕ صَِّ؛ الزبيدم تاج العروس جَّ صَُٗ.
لّٖ) ابف أب ،حاةـ الجرح والتعديل جِ صِْ؛ ال طيب الب دادم تاريش بغداد جْ صْْ.
لّٗ) السمعال ،اْلنساب جٓ صّّٓ.
لَْ) الحػػاكـ أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف عبػػد اهلل لت َْٓ ػػَُُّ/ـ) المسااتدرك عمااى الصااحيحين ةحايػػؽ :مصػػطفى عبػػد الاػػادر
عطا طُ دار الكةب العممية بيركت ُُُْ ػَُٗٗ/ـ جّ صِٗٔٔ.

لُْ) ال طيب الب دادم تاريش بغداد جٓ صْٓٓ.
لِْ) الحارث كآ ر الحارث بف أبػ ،أسػامة لت ِِٖ ػػّٖٗ/ـ) ػ لػكر الػديف الحي مػ ،لت َٕٖ ػػَُْٓ/ـ) مساند الحاارث وزوائاد الييثماي
ةحايؽ :حسيف أحمد صال الباكرم طُ مركز دمة السلة كالسيرة اللبكية المديلة الملكرة ُُّْ ػُِٗٗ/ـ جِ صٖٗٔ.

لّْ) ابػػف لاصػػر الػػديف ابػػف لاصػػر الػػديف شػػمس الػػديف محمػػد بػػف عبػػد اهلل الدمشػػا ،لت ِْٖ ػػُّْٗ/ـ) توضاايح المشااتبو فااي
ضاااابط أسااااماء الاااارواة وأنسااااابيم وألقااااابيم وكناااااىم ةحاي ػػؽ :محمػ ػػد لع ػػيـ العرفسكس ػػ ،طُ مؤسس ػػة الرس ػػالة بيػ ػػركت

ُُّْ ػُّٗٗ/ـ جٖ صُِٖ.

لْْ) ابف لاصر توضيح المشتبو جٖ صُِٖ.
لْٓ) ابف لاصر توضيح المشتبو جٖ صُِٖ.
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لْٔ) السبك ،ةاج الديف عم ،بف عبد الكال ،لت ُٕٕ ػػُُّٕ/ـ) طبقات الشاافعية الكبارى ةحايػؽ :محمػد محمػكد الطلػاح– ،
عبد الفةاح محمد الحمك طِ

جر لمطباعة كاللشر كالةكزي

بال مكاف ُُّْ ػُّٗٗ/ـ جّ صُٕ.

لْٕ) الذ ب ،سير أعالم النبالء جُٔ صُُٖ.

لْٖ) يلظر :الذ ب ،سير أعالم النبالء جُٔ صُُٖ؛ السبك ،طبقات الشافعية الكبرى جّ صُٕ.
لْٗ) الحاكـ المستدرك عمى الصحيحين جّ صٗٔٔ.

لَٓ) ابف حجر العساالل ،أحمد بف عم ،بف حجر لت ِٖٓ ػػُْٕٓ/ـ) فاتح البااري بشارح صاحيح البخااري ةحايػؽ :محػب الػديف
ال طيب دار المعرلة بيركت ب -ت جٔ صّْٓ؛ المباركفكرم تحفة اَلحوذي ،جَُ صَّٔ.

لُٓ) إف كلاة ابف حجر العساالل ،لِٖٓ ػ) كأما المباركفكرم لح ،لُّّٓ ػ).

لِٓ) ابف أب ،شيبة مصنف ابن أبي شيبة جْ صَِِ رفـ الحديث ُُّّٗ

لّٓ) الذ ب ،شمس الديف محمد بف أحمد لت ْٖٕ ػػُّْٕ/ـ) تااريش اإلساالم ووفياات المشااىير واْلعاالم ةحايػؽ :عمػر عبػد السػالـ
ةدمرم طُ دار الكةاب العرب ،لبلاف َُْٕ ػُٖٕٗ/ـ جْ صُِٔ؛ ابف حجر العساالل ،اإلصابة جْ صِِْ.

لْٓ) يلظر :ابف شاـ أبك محمد عبد الممؾ بف شاـ الحميرم لت ُِٖ ػّْٖ/ـ) السيرة النبوياة ،ةحايػؽ :طػه عبػد الػرؤكؼ سػعد

طُ دار الجبػػؿ بيػػركت ُُُْ ػػُُٗٗ/ـ جْ صِٕٔ؛ الطبػػرم أبػػك جعفػػر محمػػد بػػف جريػػر لت َُّ ػػِّٗ/ـ) تاااريش

الطبري – تاريش اْلمم والمماوك لدار الكةػب العمميػة بيػركت ب -ت جِ صُُٓ؛ ابػف ك يػر أبػك الفػداء إسػماعيؿ بػف عمػر

ابػػف ك يػػر الاريشػػ ،لت ْٕٕ ػػُِّٕ/ـ) البدايااة والنيايااة لمكةبػػة المعػػارؼ بيػػركت ب -ت جْ صُْٔ؛ المبػػاركفكرم
صف ،الرحمف المباركفكرم الرحيق المختوم طُ جمعية إحياء الةراث اإلسالم ،الككيت ُُْٗ ػُٖٗٗ/ـ صُّْ.

لٓٓ) ابف عبد البر اَلستيعاب جّ صٔٗٗ؛ ابف األ ير أسد الغابة جٓ صّْٖ؛ اللػككم تياذيب اْلساماء والمغاات جُ
صُِٕ.

لٔٓ) ابف عبد البر اَلستيعاب جّ صٕٗٗ؛ الذ ب ،سير أعالم النبالء ،جِ صّْٖ.

لٕٓ) يلظر :الارطبػ ،أبػك عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد األلصػارم لت ٕٔٔ ػػُِٕٕ/ـ) تفساير القرطباي – الجاامع ْلحكاام القارآن

ةحايؽ :أحمد البردكل – ،إب ار يـ طفيش طِ لدار الكةب المصرية الاا رة ُّْٖ ػُْٗٔ/ـ جُٔ صِْٕ؛ ابف ك يػر

أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بػف ك يػر الدمشػا ،لت ْٕٕ ػػُِّٕ/ـ) تفساير ابان كثيار – تفساير القارآن العظايم ةحايػؽ:
محمد حسيف شمس الديف طُ دار الكةب العممية بيركت ُُٕٗ ػُٗٗٗ/ـ جٕ صَّٕ.

لٖٓ) الةرمذم سنن الترمذي جٓ ص ٔٗٔ رفـ الحديث ّّٖٔ.

لٗٓ) أبك داكد سميماف بف األشعث السجسةال ،لت ِٕٓ ػِٖٗ/ـ) سنن أبي داود ةحايؽ :مح ،الديف عبد الحميػد لدار الفكػر

بيركت ب -ت جْ صُِّ رفـ الحديث ّْٓٔ؛ اللسا  ،أبك عبد الرحمف أحمػد بػف شػعيب لت َّّ ػػُٗٔ/ـ) سانن
النسائي الكبرى ةحايؽ :د .عبد ال فار سميماف البلدارم – سيد كركم حسف دار الكةب العممية بيركت ُُُْ ػُُٗٗ/ـ

جٔ صْْٔ رفـ الحديث لُُْْْ).

لَٔ) الب ارم أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ لت ِٔٓ ػُٖٕ/ـ) صحيح البخاري ةحايؽ :مصػطفى ديػب الب ػا طّ دار ابػف
ك ير اليمامة بيركت َُْٕ ػُٖٕٗ/ـ جْ صُِٔٓ رفـ الحديث ِّّٗ.

لُٔ) يلظػػر :ابػػف حجػػر العسػػاالل ،فااتح الباااري بشاارح صااحيح البخاااري جٕ صّْْ؛ العيلػػ ،عماادة القاااري بشاارح صااحيح
البخاري جُٕ صُِٓ.

لِٔ) يلظر :ابف شاـ السيرة النبوية جْ صِٕٗ كمػا بعػد ا؛ الطبػرم تااريش الطباري جِ صُّٓ؛ الكالعػ ،أبػك الربيػ

سميماف بف مكسى االلدلسػ ،لت ّْٔ ػػُِّْ/ـ) اَلكتفااء بماا تضامنو مان مغاازي رساول اهلل والثالثاة الخمفااء ةحايػؽ:

محمد كماؿ عز الديف عم ،عالـ الكةب بيركت ُُْٕ ػُٕٗٗ/ـ جِ صُُٖٔ.
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لّٔ) للزكت اللزك الك كب كلزكت عمى الش،ء ك بت عميه ابف ملظكر لسان العرب جُٓ صُّٗ.
لْٔ) الب ارم صحيح البخاري جّ صُُْٗ.

لٓٔ) يلظر :ابف ملظكر لساان العارب ج ُ صََْ ػ جُِ صْْٔ؛ ابػف ك يػر البداياة والنياياة جْ صُٓٗ؛ الحمبػ،

عم ،بف إبػ ار يـ بػف أحمػد لت َُْْ ػػُّْٔ/ـ) السايرة الحمبياة – إنساان العياون فاي سايرة اْلماين الماأمون طِ دار
الكةب العممية بيركت ُِْٕ ػََِٕ/ـ جّ صٗٓ.

لٔٔ) يلظ ػػر :اب ػػف س ػػعد الطبقاااات الكبااارى جِ صُُٕ؛ اب ػػف ك ي ػػر البداياااة والنياياااة جْ صَِِ؛ المب ػػاركفكرم الرحياااق
المختوم صَّٓ.

لٕٔ) يلظػػر :ابػػف سػػعد الطبقااات الكباارى جِ صَُِ؛ ابػف حػػزـ أبػػك محمػػد عمػػ ،بػػف أحمػػد االلدلسػػ ،الارطبػػ ،لت ْٔٓ ػػَُّٔ/ـ)
جوامع السيرة النبوية ،دار الكةب العممية بيركت ب ػ ت صُْٕ؛ ابف ك ير البداية والنياية جْ صِِٔ.

لٖٔ) يلظر :ابف سػعد الطبقاات الكبارى جِ صُّْ؛ ابػف ك يػر البدايػة كاللحايػة جْ صِٖٕ؛ الحضػرم ،محمػد بػف عمػر

ابف مبارؾ الحميرم الحضرم ،لت َّٗ ػػُِّٓ/ـ) حدائق اْلنوار ومطالع اْلسرار فاي سايرة النباي المختاار ةحايػؽ :محمػد
اساف لصكح عزفكؿ طُ دار الملحاج جدة ُُْٗ ػُٗٗٗ/ـ صّْٓ؛ الحمب ،السيرة الحمبية جّ صَُِ.

لٗٔ) يرج الةرجي

ك ةرديد الاراءة كملحا ةرجي األذاف .ابف ملظكر لسان العرب جٖ صُُٓ.

لَٕ) الب ارم صحيح البخاري جْ صَُٔٓ.

لُٕ) ابف عبد البر اَلستيعاب جْ صُْٕٗ؛ ابف حجر العساالل ،اإلصابة جٔ صُْٗ.

لِٕ) الحارث بف عمير االزدم بع ه اللب  ،بكةابه إلى الشػاـ لمايػه شػرحبيؿ بػف عمػرك ال سػال ،لاةمػه صػب انر كلػـ ياةػؿ لرسػكؿ 
رسػكالن ايػػر ككػػاف ذلػػؾ سػػببا ل ػػزكة مؤةػػة .يلظػػر :ابػػف عبػػد البػػر اَلسااتيعاب جُ صِٖٗ؛ الػػذ ب ،سااير أعااالم الناابالء

جِ صُُٖ.

لّٕ) شرحبيؿ بف عمرك ال سال ،ك ك أحد فادة الكفار ل ،معركة مؤةة ك ػك الػذم فةػؿ الحػارث بػف عميػر أحػد رسػؿ اللبػ  ،إلػى الممػكؾ.
يلظر :ابف سعد الطبقات الكبرى جِ صُِٗ؛ الذ ب ،سير أعالم النبالء جِ صُُٖ.

لْٕ) مؤةػػة بالضػػـ ػػـ كاك محمػػكزة سػػاكلة مػػف مػػات يمػػكت ك ػػ ،فريػػة مشػػحكرة مػػف فػػرل البماػػاء عمػػى حػػدكد الشػػاـ كالػػت ليحػػا ال ػػزكة
الشحيرة كةسمى ازكة األمراء أيضان .يلظر :الحمكم ياقوت الحموي جٓ صُُٗ؛ ابف ملظكر لسان العرب جِ صْٗ.

لٕٓ) يلظػػر :ابػػف سػػعد الطبقااات الكباارى جِ صُِٗ؛ الكالعػػ ،اَلكتفاااء جُ صِْٗ؛ المبػػاركفكرم الرحيااق المختااوم
صِْٗ؛ العمرم الدكةكر أكرـ ضياء الوجيز في السيرة النبوية مطاب فطر الكطلية فطر ب -ت صْٗ.

لٕٔ) ةبكؾ مديلة مشحكرة بأرض الشاـ كالت ليحا ال زكة المشحكرة كفد ةجمعت حشكد ك يرة ل ،ذ المديلة مف الركـ كفبا ؿ عربيػة
أ رل لكف اللب  ،لـ يصطدـ معحـ لةفرفحـ لبا ،عدة أيػاـ ػـ رجػ كصػال بعػض أ محػا .يلظػر :الحمػكم معجام البمادان

جِ صُٓ؛ الزبيدم تاج العروس جِٕ صٕٖ المباركفكرم الرحيق المختوم صِْٗ.

لٕٕ) لاسةحممكا أم طمبكا شي ان يحممحـ كلافة محممة أم مةلامة كالحمكلة أيضان اإلبػؿ الةػ ،ةحمػؿ أ اػاال .يلظػر :ابػف ملظػكر لساان
العرب جُُ صُٕٗ؛ الزبيدم تاج العروس جِٖ صّّْ.

لٖٕ) يلظر :ابف سػعد الطبقاات الكبارى جِ صُٓٔ؛ الكالعػ ،اَلكتفااء جُ صْٕٓ؛ المبػاركفكرم الرحياق المختاوم صِْٗ؛
العمرم الوجيز في السيرة النبوية صٓٗ.

لٕٗ) ابف سعد الطبقات الكبارى جٕ صُّ؛ اللػككم تياذيب اْلساماء والمغاات جُ صُِٕ؛ الػذ ب ،ساير أعاالم النابالء
جِ صْْٖ؛ ابف حجر العساالل ،اإلصابة جْ صِِْ.

لَٖ) يلظر :ابف أب ،حاةـ أبك محمد عبد الرحمف بف أب ،حاةـ الرازم لت ِّٕ ػّٗٓ/ـ) تفسير ابان أباي حااتم ةحايػؽ :اسػعد
محمد الطيػب طّ مكةبػة لػزار مصػطفى البػاز المممكػة العربيػة السػعكدية ُُْٗ ػػَََِ/ـ جٔ صُّٖٔ؛ ابػف الجػكزم
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الصاحيب اجللًل عبد اهلل بً مغفل املزىٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبػك الفػػرج عبػد الػػرحمف بػف عمػػ ،لت ٕٗٓ ػػََُِ/ـ) زاد المسااير فااي عماام التفساير ةحايػػؽ :عبػد الػػرزاؽ المحػػدم طُ دار
الكةاب العرب – ،بيركت ُِِْ ػََِِ/ـ جِ صِٖٖ.

لُٖ) ياميف بف ياميف كيااؿ بف عمير مف بل ،اللضير أسمـ كحسف إسالمه ك ك مف الصحابة األجالء يعد مف مسمم ،أ ؿ الكةػاب
 .ابف األ ير أسد الغابة جٓ صّْٖ؛ ابف حجر العساالل ،اإلصابة جٔ صَِٓ.
لِٖ) أبك ليمى عبد الرحمف بف كعب بف عمرك بػف عػكؼ األلصػارم المػازل ،شػحد معركػة أحػد كالمشػا د كمحػا ككػاف مػف البكػا يف ةػكل،
ل ،أ ر اللة عمر  .ابف عبد البر اَلستيعاب جْ صُِْٕ؛ ابف حجر العساالل ،اإلصابة جْ صِْٗ.
لّٖ) يلظر :ابف األ ير أسد الغابة جٓ صّْٖ؛ ابف حجر العساالل ،اإلصابة جٔ صَِٓ.
لْٖ) ةيسةىر بالضـ ـ السككف كلة الةاء األ رل مػف أعظػـ المػدف ب كزسػةاف فيػؿ أصػمحا شكشػةر أم الحسػف كالمطػؼ لةحػت لػ ،زمػف
ال ميفة عمر  كجعمحا ةابعة لمبصرة كبحا فبكر ك يػر مػف الصػحابة  كظحػر ملحػا الك يػر مػف العممػاء .يلظػر :ابػف الفايػه أبػك

عبػد اهلل أحمػػد بػف محمػػد بػػف إسػحاؽ لت ّٓٔ ػػٕٕٗ/ـ) البمػػداف البػف الفايػػه ةحايػؽ :يكسػػؼ الحػػادم طُ عػالـ الكةػػب بيػػركت
ُُْٔ ػُٗٗٔ/ـ صّٗٓ؛ الحمكم معجم البمدان جِ صَّ.

لٖٓ) أبػػك مكسػػى األشػػعرم عبػػد اهلل بػػف فػػيس بػػف سػػميـ مػػف الصػػحابة األجػػالء اسػػةعممه اللبػػ  ،عمػػى بعػػض الػػيمف ككػػذلؾ اسػػةعممه
ال مفػػاء عمػػى بعػػض الكاليػػات كالفةػػكح كػػاف عالمػان جمػػيال ةػػكل ،سػػلة أربػ كأربعػػيف كفيػػؿ ايػػر ذلػػؾ  .الػػذ ب ،سااير أعااالم الناابالء

جِ صَّٖ؛ ابف حجر العساالل ،اإلصابة جْ صُّٖ.

لٖٔ) األحػكاز جمػ حػػكز كةمفػػظ ػػكز ك ػػ ،أكؿ كػكر ل ػ ار سػػاف ك ػػ ،بػػيف البصػرة كلػارس مديلػػة مشػػحكرة ليحػػا اسػكاؽ كالحػػار كليحػػا
الك ي ػػر م ػػف اث ػػار الفارس ػػية مبلي ػػة ف ػػديمان كلةح ػػت س ػػلة س ػػت عشػ ػرة .يلظ ػػر :اب ػػف ي ػػاط أب ػػك عم ػػرك ميف ػػة ب ػػف ي ػػاط لت

َِْ ػػٖٓٔ/ـ) تاااريش خميفااة باان خياااط ةحايػػؽ :مصػػطفى لجيػػب لػكاز – حكمػػت كشػػم ،لػكاز طُ دار الكةػػب العمميػػة

بيركت ُُْٓ ػُٗٗٓ/ـ صّٕ؛ الحمكم معجم البمدان جُ صِٖٔ.

لٕٖ) الحرمػزاف مػف الاػادة كالػكالة المشػحكريف لمفػرس ككػاف عمػػى االحػكاز كمػا حكلحػػا أ ػذ أسػي انر إلػى ال ميفػػة عمػر  كأسػةأمف عمػػى

لفسػػه كاةحػػـ باالشػػةراؾ باةػػؿ عمػػر  لاةمػػه عبيػػد اهلل بػػف عمػػر بػػف ال طػػاب سػػلة أرب ػ كعش ػريف لمحج ػرة .ابػػف ك يػػر البدايااة
والنياية جٕ صُْٓ؛ الزبيدم تاج العروس جُٓ صِّٖ.

لٖٖ) يلظػػر :ابػػف يػػاط تاااريش خميفااة باان خياااط صِٖ؛ الػػبالذرم أبػػك الحسػػف أحمػػد بػػف يحيػػى بػػف جػػابر لت ِٕٗ ػػٖٗٔ/ـ)
فتااوح البماادان ةحايػػؽ :عبػػد الاػػادر محمػػد عمػػ ،طِ دار الكةػػب العمميػػة بيػػركت ُِّْ ػػ َُِْ/صِِٔ؛ ابػػف ك يػػر
البداية والنياية جٕ صٖٔ.

لٖٗ) يلظر :ابف ياط تاريش خميفة بن خياط صِٖ؛ اللككم تيذيب اْلساماء والمغاات جُ صِِٕ؛ الػذ ب ،شػمس الػديف
محمد بف أحمد لت ْٖٕ ػُّْٕ/ـ) الكاشف فاي معرفاة مان لاو رواياة فاي الكتاب الساتة ةحايػؽ :محمػد عكامػة – أحمػد
محمد لمر ال طيب طُ دار الابمة لم االة اإلسالمية – دراسة عمكـ الارآف جدة ُُّْ ػُِٗٗ/ـ صََٔ؛ ابػف ك يػر

البداية والنياية جٕ صْٖ؛ ال زرج ،أحمد بف عبد اهلل بف أب ،ال ير الساعدم اليملػ ،لت ِّٗ ػػُُٕٓ/ـ) خالصاة
تذىيب تياذيب الكماال فاي أساماء الرجاال ةحايػؽ :عبػد الفةػاح أبػك اػدة طٓ مكةبػة المطبكعػات اإلسػالمية دار البشػا ر

حمب بيركت ُُْٔ ػ ُٗٗٔ/صُِٔ.

لَٗ) بكر بف عبد اهلل بف عمرك بف الؿ أبك عبد اهلل المزل ،البصػرم سػم عػف بعػض الصػحابة كػاف صػاحب فػدر كجاللػة ةػكل،
سلة ما ة كسةة -رحمه اهلل .-الب ارم التاريش الكبير جِ صَٗ؛ ابف ك ير البداية والنياية جٗ صَِٔ.
لُٗ) معاػػؿ بػػف يسػػار المزلػػ ،البصػػرم  مػػف الصػػحابة األجػػالء كمػػف أ ػػؿ بيعػػة الرضػكاف كػػاف لارسػان شػػجاعان ركل عػػف اللبػػ ،
كعف ك ير مف الصحابة ةكل ،آ ر اللة معاكية  .ابف عبد البر اَلستيع ا ااب جّ صُّّْ؛ الذ ب ،سير أعالم النبا االء
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جِ صٕٔٓ.

لِٗ) الب ارم التاريش الكبير جّ صَٗ؛ ابف حباف الثقات جْ صْٕ.

لّٗ) يلظػػر :ابػػف سػػعد الطبقاااات الكبااارى جٕ صُّ؛ ابػػف عبػػد البػػر اَلساااتيعاب جّ صٔٗٗ؛ اللػػككم تياااذيب اْلساااماء
والمغاات جُ صِِٕ؛ الع ارفػ ،كآ ػػركف زيػف الػديف عبػػد الػرحيـ بػف الحسػػيف لت َٖٔ ػػَُْٓ/ـ)  -أحمػد بػػف زيػف عبػػد

الػػرحيـ بػػف الحسػػيف لت ِٖٔ ػػُِّْ/ـ) طاارح التثريااب فااي شاارح التقريااب دار إحيػػاء الة ػراث العربػػ – ،مؤسسػػة الةػػاريخ

العرب – ،دار الفكر العرب – ،الككيت – مصر ب -ت جُ صٕٓ.

لْٗ) الملاكم التيسير بشرح الجامع الصغير جُ صّٓ.

لٓٗ) مسمـ أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج الليسابكرم لت ُِٔ ػٖٕٔ/ـ) صحيح مسامم ةحايػؽ :محمػد لػؤاد عبػد البػاف ،دار احيػاء

الةراث العرب ،بيركت ب -ت جِ صََُٔ؛ اللككم مح ،الديف بف شرؼ لت ٕٔٔ ػػُِٕٖ/ـ) شارح صاحيح مسامم-
المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج طِ لدار إحياء الةراث العرب ،بيركت ُِّٗ ػُِٕٗ/ـ جٗ صُْٓ.

لٔٗ) يلظر :أبك لعيـ أبك لعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد االصبحال ،لت َّْ ػَُْٖ/ـ) معرفة الصحابة ْلباي نعايم ةحايػؽ:
عادؿ بف يكسؼ العزازم طُ دار الكطف لملشر الرياض ُُْٗ ػُٖٗٗ/ـ جْ صَُٖٕ.

لٕٗ) يلظر :ابف أب ،شيبة مصنف ابن أبي شيبة جٓ صُٓٓ.

لٖٗ) يلظر :الااض ،عياض عياض بف مكسى بف عياض اليحصب ،لت ْْٓ ػُُْٗ/ـ) مشارق اْلنوار عمى صحاح اآلثار

المكةبة العةياة – دار الةراث – بيركت ب -ت جُ صِّْ؛ المطرزم لاصر بف عبد السيد أبػ ،المكػارـ بػف عمػ ،لت

َُٔ ػُُِٕ/ـ) المغرب في ترتيب المعرب دار الكةاب العرب ،بيػركت ب -ت صُٗٓ؛ ابػف ملظػكر لساان العارب
جِ صِِٔ؛ عمر كآ ركف د .أحمد م ةار عبػد الحميػد لت ُِْْ ػػََِّ/ـ) معجام المغاة العربياة المعاصار طُ

عالـ الكةب بيركت ُِْٗ ػََِٖ/ـ جِ صُِّْ.

لٗٗ) ابف عبد البر اَلستيعاب جّ صٔٗٗ؛ ابف حجر العساالل ،تيذيب التيذيب جٔ صّٖ؛ ال زرجػ ،خالصة تاذىيب
تيذيب الكمال صُِٔ.

لََُ) يلظر :ابف ملظكر لسان العرب جُ صٕٗٔ؛ الزبيدم تاج العروس جْ صَّّ.

لَُُ) عبيػد اهلل بػف زيػاد كياػاؿ ابػف زيػاد بػف أبػ ،سػفياف كياػاؿ ابػف زيػػاد بػف أبيػه إلػى اير ػا أميػر العػراؽ بعػد أبيػه كلػ ،إمرةػه فةػػؿ
سيدلا الحسيف كجرت أحداث ك يرة ك طيػرة لػ ،كفةػه كفةػؿ عمػى يػد الم ةػار بػف أبػ ،عبيػد لػ ،سػلة سػب كسػةيف لمحجػرة.

الذ ب ،تاريش اإلسالم جٓ صُٕٓ؛ ابف ك ير البداية والنياية جٖ صْٓٔ.

لَُِ) الذ ب ،تاريش اإلسالم جٓ صُٕٗ.

لَُّ) لػػبالء م ػػف اللبػػؿ بالض ػػـ ك ػػك ال ػػذكاء كاللجاب ػػة كاللبيمػػة الفض ػػيمة كملػػه ف ػػكـ ل ػػبالء .األز ػػرم محم ػػد بػػف أحم ػػد الح ػػركم لت
َّٕ ػَٖٗ/ـ) تيذيب المغاة ةحايػؽ :محمػد عػكض مرعػب طُ دار إحيػاء الةػراث العربػ ،بيػركت ُُِْ ػػََُِ/ـ جُٓ
صِٖٓ؛ ابف ملظكر لسان العرب جُُ صَْٔ.

لَُْ) الصحاح أم صحي اإلماـ أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ الب ػارم كصػحي اإلمػاـ مسػمـ بػف الحجػاج الليسػابكرم كيطمػؽ لفػظ
الصحيحيف عميحما كيطمؽ عمى كةب أ رل أحيالان كالةرمذم كاللسػا  .،يلظػر :ال طيػب الب ػدادم أبػك بكػر أحمػد بػف عبػ ،بػف

ابت لت ّْٔ ػََُٕ/ـ) الجاامع ْلخاالق الاراوي وآداب الساامع ةحايػؽ :محمػكد الطحػاف مكةبػة المعػارؼ الريػاض ب-

ت جِ صُٖٓ؛ الكلػػال ،أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف إبػ ار يـ بػػف سػػعد اهلل لت ّّٕ ػػُِّّ/ـ) المنياال الااروي لػػ ،م ةصػػر

عمكـ الحديث اللبكم ةحايؽ :مح ،الديف عبد الرحمف رمضاف طِ دار الفكر دمشؽ َُْٔ ػُٖٗٔ/ـ صّٕ.

لَُٓ) شمس الديف محمد بػف أحمػد لت ْٖٕ ػػُّْٕ/ـ) تاذكرة الحفااظ طُ دار الكةػب العمميػة بيػركت ُُْٗ ػػُٖٗٗ/ـ جُ
صّٖ.
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الصاحيب اجللًل عبد اهلل بً مغفل املزىٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لَُٔ) الاارم عمػ ،بػف سػمطاف محمػد المػال الحػركم لت َُُْ ػػَُٔٓ/ـ) مرقااة المفااتيح شارح مشاكاة المصاابيح طُ دار
الفكر بيركت -لبلاف ُِِْ ػََِِ/ـ جُ صّْٖ.

لَُٕ) يلظر :ابف ملظكر لسان العرب جٗ صَُٕ؛ الزبيدم تاج العروس جِّ صّْٗ.

لَُٖ) ح الة ك ك الردمء مف كؿ ش،ء كملحا ح الة الةمر أم الردمء .يلظر :ابػف ملظػكر لساان العارب جُُ صُِْ؛ الزبيػدم
تاج العروس جِٖ صِٖٕ.

لَُٗ) يلظر :ابف عساكر أبك الااسـ عم ،بف الحسف بف بػة اهلل الشػالع ،لت ُٕٓ ػػُُٖٔ/ـ) تااريش مديناة دمشاق ةحايػؽ:

محػب الػػديف أبػػ ،سػػعيد بػػف عمػػر ا ارمػػة العمػػرم لدار الفكػػر بيػػركت ُِْٓ ػػَُٗٗ/ـ جّٕ صْْٕ؛ الػػذ ب ،تاااريش

اإلسااالم جٓ صُٖٕ .كالاصػػة لحػػا ركايػػة م ةمفػػة عػػف صػػحاب ،آ ػػر يلظػػر :مسػػمـ صااحيح مساامم جّ صُُْٔ؛
الطبرال ،أبك الااسـ سميماف بف أحمػد لت َّٔ ػػِٕٗ/ـ) المعجام الكبيار ةحايػؽ :حمػدم بػف عبػد المجيػد السػمف ،طِ

مكةبة ابف ةيمية – الاا رة دار الصميع - ،الرياض ُُْٓ ػُْٗٗ/ـ جُٖ صُٕ.

لَُُ) يلظر :ابف األ ير أبك السعادات المبارؾ بف محمد بػف األ يػر الشػيبال ،لت َٔٔ ػػُُِّ/ـ) النياياة فاي غرياب الحاديث

واْلثر ةحايؽ :طا ر أحمد الزاكم – محمكد محمد الطلاح ،المكةبػة العمميػة بيػركت ُّٗٗ ػػُٕٗٗ/ـ جُ صَِْ؛

ابف ملظكر لسان العرب جُِ صُّٗ؛ الزبيدم تاج العروس جُّ صَٔٓ.

لُُُ) مسمـ صحيح مسمم جُ صْٓ رفـ الحديث ُِ.

لُُِ) يلظػر :اللسػا  ،سانن النساائي الكبارى جُ صُّٓ؛ السػػيكط ،جػالؿ الػديف عبػد الػرحمف لت ُُٗ ػػَُٓٓ/ـ) الاادر
المنثور في التفسير بالمأثور دار الفكر بيركت ُُّْ ػ ُّٗٗ/جُ صِٗ.

لُُّ) الدار فطل ،عم ،بف عمػر بػف أحمػد الب ػدادم لت ّٖٓ ػػٗٗٓ/ـ) سانن الادار قطناي ةحايػؽ :شػعيب االرلػاؤكط ػ حسػف
عبػد المػلعـ عبػد المطيػؼ حػرز اهلل ػ أحمػد بر ػكـ طُ مؤسسػة الرسػالة بيػركت – لبلػاف ُِْْ ػػََِْ/ـ جِ صُِٓ
رفـ الحديث ُُُّ.

لُُْ) يلظر :ابف أب ،شيبة مصنف ابن أبي شيبة جِ صُٖٔ؛ ابػف حػزـ أبػك محمػد عمػ ،بػف أحمػد االلدلسػ ،الارطبػ ،لت
ْٔٓ ػَُّٔ/ـ) المحمى باآلثار دار الفكر بيركت ب -ت جٖ صُٓٗ.

لُُٓ) حمػة :أم رداء كفمػػيص كياػػاؿ الحمػػة الػػرداء كالامػػيص كاإلزار أم كػػؿ ال ػة أ ػكاب حمػػة .يلظػػر :ابػػف ملظػػكر لسػػاف العػػرب
جُُ صُِٕ؛ الزبيدم تاج العروس جِٖ صِِّ.

لُُٔ) يلظر :ابف أب ،شيبة مصنف ابن أبي شيبة جِ صُٖٔ؛ ابف حزـ المحمى جٖ صُٓٗ.

لُُٕ) يلظر :السعدم عبد الرحمف بػف لاصػر لت ُّٕٔ ػػُّٗٓ/ـ) تيساير الكاريم الارحمن فاي تفساير كاالم المناان ةحايػؽ:
عبد الرحمف بف معال المكيحؽ طُ مؤسسة الرسالة بيركت َُِْ ػَََِ/ـ صُِٖ.

لُُٖ) ي ػػذؼ ػػك رميػػؾ حصػػاة أك لػكاة ةأ ػػذ ا بػػيف سػػبابةيؾ كةرمػػ ،بحػػا أك ةة ػػذ م ذكلػػة مػػف شػػب ػػـ ةرمػػ ،بحػػا الحصػػاة بػػيف
إبحامػػؾ كالسػػبابة كياػػاؿ ذلػػه بالعصػػا ػػذلان .يلظػػر :ابػػف األ يػػر النيايااة فااي غريااب الحااديث واْلثاار جِ صُٔ؛ ابػػف

ملظكر لسان العرب جٗ صُٔ.

لُُٗ) يلكأ يااؿ لكيت ل ،العدك الكػ ،لكايػة إذا أك ػرت لػيحـ الجػراح كالاةػؿ لك لػكا لػذلؾ كظفػرت بحػـ .يلظػر :ابػف األ يػر النياياة
في غريب الحديث واْلثر جٓ صُُٕ؛ الزبيدم تاج العروس جَْ صَُّ.

لَُِ) الب ارم صحيح البخاري جٓ صَِٖٖ رفـ الحديث ُِٔٓ.

لُُِ) يلظر :ابف بطاؿ أبك الحسف عم ،بف مؼ لت ْْٗ ػَُٕٓ/ـ) شرح صحيح البخاري َلبن بطال ةحايؽ :أبك ةميـ ياسر

ابػػف إب ػ ار يـ طِ مكةبػػة الرشػػيد السػػعكدية – الريػػاض ُِّْ ػػََِّ/ـ جٓ صّٖٗ؛ اللػػككم شاارح النااووي عمااى
مسمم جُّ صَُٔ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفاء محد
لُِِ) الدارم ،أبك محمد عبد اهلل بف عبد الػرحمف لت ِٓٓ ػػَٖٕ/ـ) سانن الادارمي ةحايػؽ :حسػيف سػميـ أسػد الػدارال ،طُ
دار الم ل ،لملشر كالةكزي

السعكدية ُُِْ ػَََِ/ـ جُ صَْٖ رفـ الحديث ْٔٓ.

لُِّ) اإلمػػاـ أحمػػد أبػػك عبػػد اهلل أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حلبػػؿ الشػػيبال ،لت ُِْ ػػٖٓٔ/ـ) مسااند اإلمااام أحمااد ةحايػػؽ :شػػعيب
االرلػػاؤكط – عػػادؿ مرشػػد – إشػراؼ عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف الةركػػ ،طُ مؤسسػػة الرسػػالة بيػػركت ُُِْ ػ ػََُِ/ـ

جّْ صُٕٓ؛ العيل ،بدر الػديف محمػكد بػف أحمػد لت ٖٓٓ ػػَُْٔ/ـ) نخاب اْلفكاار فاي تنقايح مبااني اْلخياار فاي
شرح معاني اآلثار ةحايؽ :أبك ةميـ ياسر بػف إبػ ار يـ طُ ك ازرة األكفػاؼ كالشػؤكف اإلسػالمية فطػر ُِْٗ ػػََِٖ/ـ

جّ صٕٖٓ.

لُِْ) يلظر :العيل ،نخب اْلفكار جّ صٕٖٓ؛ الكلكم محمد بف عم ،بػف آدـ شرح سنن النسائي المسمى لذخيارة العقباى
في شرح المجتبى) طُ دار المعراج الدكل ،لملشر دار آؿ بركـ لملشر كالةكزي

بال مكاف ب -ت جُُ صَْٔ.

لُِٓ) مسألة الجحر بالبسػممة مػف المسػا ؿ الةػ ،جػرل ليحػا ػالؼ كبيػر بػيف العممػاء .يلظػر :اللػككم محػ ،الػديف بػف شػرؼ لت ٕٔٔ ػػ/
ُِٖٕـ) المجموع شرح الميذب دار الفكػر بيػركت ب -ت جّ صّْْ؛ الشػككال ،محمػد بػف عمػ ،بػف محمػد لت
َُِٓ ػػُّٖٕ/ـ) نيااال اَلوطاااار شااارح منتقاااى اْلخباااار ةحايػػؽ :عص ػػاـ الػػديف الص ػػبابط ،طُ دار الحػػديث مص ػػر
ُُّْ ػُّٗٗ/ـ جِ صِِّ.

لُِٔ) ابف األ ير النياية في غريب الحديث واْلثر جُ صُّٓ؛ ابف ملظكر لسان العرب جِ صُُّ.
لُِٕ) الب ارم صحيح البخاري جِ صٗٓٗ.

لُِٖ) ابػف أبػػ ،شػػيبة مصاانف اباان أبااي شاايبة جٔ صّٓ رفػػـ الحػديث َُِْٗ؛ ابػػف ماجػػة أبػػك عبػد اهلل محمػػد بػػف يزيػػد لت
ِّٕ ػ ػػٖٖٖ/ـ) سااانن ابااان ماجاااة ةحاي ػػؽ :محم ػػد لػ ػؤاد عب ػػد الب ػػاف ،دار إحي ػػاء الةػ ػراث العرب ػػ ،س ػػكرية ب -ت جِ
صُُِٕ رفـ الحديث ّْٖٔ.

لُِٗ) يلظر :الارطب ،تفسير القرطبي جٕ صِِٔ؛ أبك حياف أبػك حيػاف محمػد بػف يكسػؼ االلدلسػ ،لت ْٕٓ ػػُِّْ/ـ)
البحر المحيط ةحايؽ :صدف ،محمد جميؿ دار الفكر بيركت َُِْ ػَُٗٗ/ـ جٓ صٗٔ.

لَُّ) عةبة بف ازكاف بػف جػابر بػف ك يػب المضػرم مػف الصػحابة األجػالء السػابايف األكلػيف إلػى اإلسػالـ شػحد المشػا د كمحػا مػ

رسكؿ اهلل  ك ك الذم بلى البصرة كله أ ر عظيـ ل ،اإلسالـ ةكل ،سلة مسة عشر كفيؿ ايػر ذلػؾ  .ابػف عبػد البػر
اَلستيعاب جّ صَُِٕ؛ الذ ب ،سير أعالم النبالء جُ صَّْ.

لُُّ) ال ريبة ةص ير ال ربة ك ك مكض مشحكر ل ،البصرة كةسمى بصػيرة الصػ رل .الحمػكم معجام البمادان جِ صّْٔ
الزبيدم تاج العروس جِ صّْٓ.

لُِّ) ك لاؾ أفكاؿ أ رل ل ،سلة ةمصػير البصػرة .يلظػر :ابػف يػاط ةػاريخ ميفػة بػف يػاط صٖٔ؛ الػبالذرم فتاوح البمادان

صَِٕ؛ الطبػػرم تااااريش الطباااري جِ صّْٗ؛ ابػػف الج ػػكزم المناااتظم فاااي تااااريش المماااوك واَلمااام جْ صَُٖ؛
الحمػػكم معجػػـ البمػػداف جُ صُّْ؛ ابػػف ك يػػر البدايااة والنيايااة جٕ صْٔ؛ العمػػ ،صػػال أحمػػد خطااط البصاارة
ومنطقتياااا

ا دراساااة فاااي أحوالياااا العمرانياااة والمالياااة فاااي العياااود اإلساااالمية طُ مطبع ػػة المجمػ ػ العمم ػػ ،ب ػػداد

َُْٔ ػ ػػُٖٗٔ/ـ صّْ كم ػػا بع ػػد ا؛ جع ػػيط
ُّْٔ ػَُِٓ/ـ صِّٕ كما بعد ا.

ش ػػاـ نشاااأة المديناااة العربياااة اإلساااالمية طّ دار الطميع ػػة بي ػػركت

لُّّ) عرلجة بف ر مة بف عبد العزل البارف ،مف الاادة الشجعاف الذيف شػارككا لػ ،الفةكحػات لػ ،الجزيػرة كالعػراؽ كاير ػا لػه أ ػر
عظيـ ل ،لشر اإلسالـ  .ابف األ ير أسد الغابة جْ صِِ؛ ابف حجر العساالل ،اإلصابة جْ صَُْ.

لُّْ) يلظر :البالذرم فتوح البمدان صَِٕ؛ ابف ك ير البداية والنياية جٕ صْٔ.

لُّٓ) عمراف بف حصيف بف عبيد ال زاع ،مف الصحابة األجالء شارؾ ل ،الك ير مف المعارؾ الجحادية كاف ةايان كرعان عالمان جميالن
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الصاحيب اجللًل عبد اهلل بً مغفل املزىٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ركل الك ير عف اللب  ،ةكل ،ل ،البصرة سلة ا لةيف ك مسيف لمحجرة .ابف سعد الطبقات الكبرى جْ صِٖٖ؛ ابف
حجر العساالل ،اإلصابة جّ صِٕ؛ الجبكرم صفاء جاسـ حمػد الصحابي الجميال عماران بان حصاين سايرتو وأثاره

فااي صاادر اإلسااالم ،رسػػالة ماجسػػةير ايػػر ملشػػكرة بإش ػراؼ الػػدكةكر محمػػكد ةركػػ ،المحيبػػ ،معحػػد الةػػاريخ العربػػ ،ب ػػداد

ُِْٔ ػََِٓ/ـ صَِِ.

لُّٔ) يلظر :الذ ب ،سير أعالم النبالء جِ صَٖٓ؛ ابف حجر العساالل ،اإلصابة جّ صِٕ.

لُّٕ) يلظػػر :ابػػف عبػػد البػػر اَلسااتيعاب جّ صٔٗٗ؛ اللػػككم تيااذيب اْلسااماء والمغااات جُ صُِٕ؛ الػػذ ب ،تاااريش اإلسااالم
جْ صُِٔ.

لُّٖ) ابػػف سػػعد الطبقااات الكباارى جٕ صُّ؛ المػػزم تيااذيب الكمااال جُٔ صُْٕ؛ الػػذ ب ،سااير أعااالم الناابالء جِ
صِِْ؛ الزركم،

ير الػديف اْلعالم – قاموس تراجم ْلشير الرجال والنسااء مان العارب والمساتغربين والمستشارقين

طُٓ دار العمـ لمماليف بيركت ُِِْ ػََِِ/ـ جْ صَُْ.

لُّٗ) أبك داكد سنن أبي داود جّ صُّٗ رفـ الحديث ِِٔٗ؛ الةرمذم سنن الترمذي جٓ صُٕٔ رفـ الحديث ِّٖٔ.
لَُْ) اللككم المجموع شرح الميذب جّ صِّ.

لُُْ) ابف حباف محمد بف حباف بف أحمػد أبػك حػاةـ البسػة ،مػف الحفػاظ الكبػار كالعممػاء األجػالء ألٌػؼ المؤلفػات الك يػرة كرحػؿ إلػى
البمػداف سػم المشػايخ كةػػكلى الاضػاء ككػاف لريػػد عصػر ةػكل ،سػلة ال ما ػػة كأربػ ك مسػكف -رحمػػه اهلل .-الػذ ب ،ةػذكرة الحفػػاظ
جّ صَٗ؛ ابف ك ير البداية والنياية جُُ صِٗٔ.

لُِْ) مشا ير عمماء األمصار كأعالـ لاحاء األفطار ةحايؽ :مرزكؽ عم ،إبػ ار يـ طُ دار الكلػاء لمطباعػة كاللشػر كالةكزيػ –
الملصكرة ُُُْ ػُُٗٗ/ـ صٕٔ.

لُّْ) أبك إسحاؽ إب ار يـ بف عم ،بف يكسؼ الشيرازم كاف از دان عابدان ةايان كرعان صلؼ المؤلفات الك يرة كاف إماما ل ،الفاه شػي ان
لمشالعية ماربان مف األمراء كاللاس ةكل ،سلة أربعما ة كسةة كسبعكف -رحمه اهلل .-الذ ب ،ساير أعاالم النابالء جُٖ صّْٓ؛

ابف ك ير البداية والنياية جُِ صَٓٓ.

لُْْ) طباات الفاحاء ةحايؽ :إحساف عباس طُ دار ال ار د العرب ،بيركت -لبلاف َُّٗ ػَُٕٗ/ـ صُٓ.

لُْٓ) يلظر :ابف عساكر تاريش مدينة دمشق جّٕ صْْٔ؛ الذ ب ،ةاريخ اإلسالـ جٓ صُٕٗ؛ ابف حجػر العسػاالل،

اإلصابة جْ صِِْ؛ العظيـ أبادم محمد اشرؼ بف أمير بف عم ،لت ُِّٗ ػػُُُٗ/ـ) عون المعبود شرح سنن

أب ،داود ،طِ دار الفكر بيركت ُُْٓ ػُٗٗٓ/ـ جُ صٔٗ؛ الزركم ،اْلعالم جْ صَُْ.

لُْٔ) حبيب بف أب ،ابت أبك يحيى الاريش ،اإلماـ الحالظ لايه الككلػة فيػؿ إف اسػـ أبيػه لفػيس) حػدث عػف ك يػر مػف الصػحابة كعبػد
اهلل بػف عبػاس  كػػاف عالمػان جمػػيالن ةػكل ،سػػلة ةسػ عشػرة كما ػة كفيػؿ ايػػر ذلػؾ -رحمػػه اهلل .-المػزم تيااذيب الكمااال جٓ
صّٖٓ؛ الذ ب ،سير أعالم النبالء جٓ صِٖٗ.

لُْٕ) يلظر :الطبرم أبك جعفر محمد بف جرير لت َُّ ػػِّٗ/ـ) تفسير الطباري -جاامع البياان فاي تأويال القارآن ،ةحايػؽ:
أحمد محمد شاكر طُ دار الرسالة َُِْ ػَََِ/ـ جٗ صُٓٗ؛ ابف ك ير تفسير ابن كثير جِ صِّٔ.

لُْٖ) لضيؿ بف زيد الرفاش ،أبك حساف مف أ ؿ البصرة ركل عف ال ميفػة عمػر  كركل عػف عبػد اهلل بػف م فػؿ  كػاف اػة جمػيالن
ةكل ،سلة مس كةسعيف -رحمه اهلل .-ابف أب ،حاةـ الجرح والتعديل جٕ صِٕ؛ ابف حباف الثقات جٓ صِْٗ.

لُْٗ) بدأ باالسـ أك بالرسالة .ك شؾ مف أحد الركاة أم فاؿ لسمعت رسكؿ اهلل  )أك فاؿ لمحمػد رسػكؿ اهلل  .)يلظػر :العمػرم أبػك
عاصـ لبيؿ بف اشـ لة الملاف شرح كةحايؽ :كةاب الدارم ،أب ،عبد اهلل بف عبد الرحمف المسمى بالمسلد الجام
دار البشا ر اإلسالمية – المكةبة الممكية ُُْٗ ػُٗٗٗ/ـ جٖ صِْٔ.

طُ

لَُٓ) الدباء ك ك الارع يجعمكلحا أكعية كيلةبذكف بحا ألف اللبيذ بحا يلضج كيسكر بسرعة .ابف األ ير النياية في غريب الحدث واْلثر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفاء محد
جِ صٔٗ؛ ابف ملظكر لسان العرب جُْ صِْٗ.

لُُٓ) الحلةـ ك  ،جرار ضر ةضرب إلى الحمرة يكض ليحا ال مر كاللبيذ المسكر كفيؿ حرمػت أللحػا كالػت ةعجػف مػف طػيف ي مػط
بدـ كشعر .ابف األ ير النياية في غريب الحديث واْلثر جُ صْْٖ؛ ابف ملظكر لسان العرب جُ صُُٔ.

لُِٓ) اللاير ك ك أصؿ الل مة يلار كسطه ـ يلةبػذ ليػه الةمػر كيماػى عميػه المػاء ليصػير لبيػذان مسػك انر .ابػف ملظػكر لساان العارب
جٓ صِِٖ؛ الزبيدم تاج العروس جُْ صِٕٓ.

لُّٓ) يلظ ػػر :ال ػػدارم ،ساااانن الااادارمي جِ صُِّْ رف ػػـ الح ػػديث ُِٖٓ؛ الطب ارل ػػ ،أب ػػك الااس ػػـ س ػػميماف ب ػػف أحم ػػد لت
َّٔ ػِٕٗ/ـ) المعجم اْلوسط ةحايؽ :طارؽ بف عكض اهلل بف محمد – عبد المحسػف بػف إبػ ار يـ الحسػيل ،دار الحػرميف
الاا رة ب -ت جٓ صِٖٔ رفـ الحديث َِٖٓ.

لُْٓ) عمر بف أبػ ،سػحيـ البحػزم أبػك معاػؿ البصػرم ركل عػف عبػد اهلل بػف م فػؿ  .ابػف أبػ ،حػاةـ الجارح والتعاديل جٔ صُْْ؛
ابف حباف الثقات جٓ صَُٓ؛ المزم تيذيب الكمال جُِ صّْٓ.

لُٓٓ) البيحا ،أبػك بكػر أحمػد بػف الحسػيف لت ْٖٓ ػ َُٓٔـ) السػلف الكبػرل لمبيحاػ ،ةحايػؽ :محمػد عبػد الاػادر عطػا طّ دار
الكةب العممية بيركت –لبلاف ُِْْ ػََِّ/ـ جِ صِْْ؛ المزم تيذيب الكمال جُِ صّْٓ.

لُٔٓ) يلظر :اللسا  ،سنن النسائي الكبرى جُ صُّٓ.

لُٕٓ) يلظر الدارم ،سنن الدارمي جِ صَّٓ؛ ابف أب ،شيبة مصنف بن أبي شيبة جْ صِِٕ.

لُٖٓ) يلظر :ابف سالـ أبك عبيد الااسـ بف سالـ الحركم لت ِِْ ػػَْٔ/ـ) فضاائل القارآن لمقاسام بان ساالم ةحايػؽ :مػركاف
العطيػة – محسػػف اربػػة – كلػػاء ةاػػ ،الػػديف طُ دار ابػػف ك يػػر دمشػػؽ – بيػػركت ُُْٓ ػػُٗٗٓ/ـ صّّْ؛ ابػػف فةيبػػة

أبػػك محمػػد عبػػد اهلل بػػف مسػػمـ الػػدليكرم لت ِٕٔ ػػّٖٗ/ـ) تأوياال مشااكل الق ارآن ةحايػػؽ :إب ػ ار يـ شػػمس الػػديف دار الكةػػب
العممية بيركت ب -ت صِٗ.

لُٗٓ) يلظر :الطبرم تفسير الطبري جُٗ صَِّ؛ الارطب ،تفسير القرطبي ،جُِ صُِٗ.
لَُٔ) السيكط ،الدر المنثور ،جٔ صُِِ.

لُُٔ) يلظر :الطبرم تفسير الطبري جٓ صٗٓٓ؛ الارطب ،تفسير القرطبي جّ صِّٔ.

لُِٔ) الحشػػؼ الةمػػر اليػػابس الفاسػػد كفيػػؿ الضػػعيؼ الػػذم ال لػػكل لػػه .ابػػف ملظػػكر لسااان العاارب جٗ صّٕ؛ الفيػػركز آبػػادم أبػػك
طا ر محمد بف يعاكب لت ُٕٖ ػُُْْ/ـ) القاموس المحيط ةحايؽ :مكةب ةحايؽ :الةػراث لػ ،مؤسسػة الرسػالة بإشػراؼ

محمد لعيـ العرفسكس ،طٖ مؤسسة الرسالة لمطباعة كاللشر كالةكزي

بيركت لبلاف ُِْٔ ػََِٓ/ـ صََٖ.

لُّٔ) ابف ك ير تفسير ابن كثير جُ صِِّ؛ السيكط ،الدر المنثور جِ صَٔ.

لُْٔ) يلظر :ابف أب ،شيبة مصنف ابن أبي شيبة جِ صِِٓ؛ السيكط ،الدر المل كر جُ صَٗٔ.

لُٓٔ) يلظر :المزم تيذيب الكمال جُٔ صُْٕ؛ الذ ب ،سير أعالم النبالء جِ صّْٖ؛ العراف ،طرح التثريب في شارح
التقريب جُ صٓٔ.

لُٔٔ) يلظر :ابف سعد الطبقاات الكبارى جِ صٗٗ؛ الب ػارم صاحيح البخااري جُ صَِٔ؛ مسػمـ صاحيح مسامم جُ صْٕٓ؛
الةرمذم سنن الترمذي جُ صِٔٓ؛ ابف ك ير البداية والنياية جْ صُٓٗ.

لُٕٔ) ابػف الجػكزم أبػك الفػرج عبػد الػرحمف بػف عمػ ،لت ٕٗٓ ػػََُِ/ـ) تمقايح فياوم أىال اْلثار طُ شػركة دار األرفػـ بػف أبػ،
األرفـ بيركت ُُْٕ ػػُٕٗٗ/ـ جُ صِٓٔ؛ اللػككم تياذيب اْلساماء والمغاات جُ صُِٕ؛ العيلػ ،عمادة القااري
جٓ صٖٓ؛ ال زرج ،خالصة تذىيب تيذيب الكمال صُِٔ؛ الزركم ،اْلعالم جْ صَُْ.

لُٖٔ) الب ارم صحيح البخاري جُ صِِٓ.
لُٗٔ) مسمـ صحيح مسمم جُ صْٕٓ.
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الصاحيب اجللًل عبد اهلل بً مغفل املزىٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لَُٕ) ابف أب ،شيبة مصنف ابن أبي شيبة جِ صِِْ.
لُُٕ) الدارم ،سنن الدارمي جُ صَْٔ.
لُِٕ) أبك داكد سنن أبي داود جّ صٓٔ.
لُّٕ) الطبرال ،المعجم اْلوسط جٓ صِٖٔ.
لُْٕ) يلظر :المزم تيذيب الكمال جُٔ صُْٕ؛ العراف ،طرح التثريب في شرح التقريب جُ صٓٔ.
لُٕٓ) يلظر :المزم تيذيب الكمال جُٔ صُْٕ؛ ابف حجر العساالل ،تيذيب التيذيب جٔ صّٖ.
لُٕٔ) يلظر :ابف أب ،شيبة مصلؼ ابف أب ،شيبة جِ صْٕٗ؛ ابف األ ير أبك السعادات المبػارؾ بػف محمػد بػف األ يػر الشػيبال،
لت َٔٔ ػُُِّ/ـ) الشافي في شرح مسند الشافعي َلبن اْلثير ةحايؽ :أحمد بف سميماف ػ أبك ةميـ ياسر بف إبػ ار يـ
طُ مكةبة الرشد الرياض ُِْٔ ػََِٓ/ـ جٓ صَِٓ.

لُٕٕ) ابف عبد البػر اَلساتيعاب جّ صُِٗ؛ المػزم تياذيب الكماال جُٓ؛ صٕٓ؛ ابػف حجػر العسػاالل ،اإلصاابة جْ
صَُِ.

لُٖٕ) الب ارم التاريش الكبير جّ صِِٔ؛ ابف أب ،حاةـ الجرح والتعديل جّ َِّْ.
لُٕٗ) يلظر :ابف ك ير البداية والنياية جٗ صِٔٔ؛ المزم تيذيب الكمال جٔ صٖٗ.
لَُٖ) يلظر :المزم تيذيب الكمال جُْ صِّّ؛ العاة ،مأمكف رشيد أحمػد الصحابي الجميل بريدة بن الحصيب اْلسممي
 سيرتو وأثره في صدر اإلسالم رسػالة ماجسػةير بإشػراؼ د .فحطػاف حمػدم محمػد ايػر ملشػكرة جامعػة ةكريػت كميػة

الةربية ُّْٕ ػَُِٔ/ـ صْٕ.

لُُٖ) يلظر :المزم تيذيب الكمال جِٖ صَٕ؛ الذ ب ،تذكرة الحفاظ جُ صِٓ.
لُِٖ) برديف م لى بردة ك ػ ،كسػاء يمةحػؼ بػه كبعضػحـ ياػكؿ ال ػكب يكػكف لػ ،طػكط أك كشػ .،يلظػر :ابػف األ يػر النياياة فاي
غريب الحديث واْلثر جُ صُُٔ؛ ابف ملظكر لسان العرب جّ صٕٖ.

لُّٖ) يلظر :الركيال ،أبك بكر محمد بف اركف لت َّٕ ػَِٗ/ـ) مسند الروياني ةحايػؽ :أيمػف عمػ ،أبػك يمػال ،طُ مؤسسػة
فرطبة الاا رة ُُْٔ ػُٗٗٔ/ـ جِ صٓٗ؛ الحاكـ المستدرك عمى الصحيحين جّ صَٕٔ.

لُْٖ) يلظر :الب ارم صحيح البخاري جُ صِِْ مسمـ صحيح مسمم جِ صِٔٔ.
لُٖٓ) سحكلية ةا أر بفة السيف كضمحا أما بالفة أم فصيرة كفيؿ ملسكبة إلى مديلػة بػاليمف كأمػا بالضػـ أم ال ػكب األبػيض اللاػ،
مف الاطف .الجزرم اللحاية ل ،اريب الحديث كاأل ر جِ صّْٕ؛ ابف ملظكر لسان العرب جُُ صِّٖ.
لُٖٔ) كرسؼ أم الاطف .ابف ملظكر لسان العرب جٗ صِٕٗ؛ الزبيدم تاج العروس صجُٔ صِْْ.
لُٕٖ) الب ارم صحيح البخاري جُ صِْٓ رفـ الحديث َُِٓ؛ مسمـ صحيح مسمم جِ صْٗٔ رفـ الحديث ُْٗ.
لُٖٖ) الب ارم صحيح البخاري جُ صِْٓ رفـ الحديث ُِٓٔ؛ مسمـ صحيح مسمم ،جِ صٖٓٔ رفـ الحديث َُِٔ.
لُٖٗ) يلظػػر :ابػػف بطػػاؿ شاارح صااحيح البخاااري َلباان بطااال جّ صِٗٓ؛ اللػػككم شاارح النااووي عمااى مساامم جٕ صٕ؛
العراف ،طرح التثريب في شرح التقريب جّ صَِٕ.
لَُٗ) ابف أب ،شيبة مصنف ابن أبي شيبة جِ صِْٕ.
لُُٗ) الةرمذم سنن الترمذي جِ صُّٔ رفـ الحديث َِّ.
لُِٗ) يلظر :ابف أب ،شيبة مصنف ابن أبي شيبة ج ِ ص ِْٕ؛ اإلماـ أحمد مسند اإلمام أحمد جُّ ص ِّٗ كما بعد ا؛
الاارم مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،جِ صَٗٔ؛ الشككال ،نيل اَلوطار جْ صَٗ.

لُّٗ) يلظر :مسمـ صحيح مسمم جِ صْْٔ رفـ الحديث ّْٗ.
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لُْٗ) يلظر :العيلػ ،عمدة القاري شرح صحيح البخااري جٖ صْٖ؛ الاػارم مرقااة المفااتيح شارح مشاكاة المصاابيح جّ
صُِّٓ؛ الشككال ،نيل اْلوطار جْ صُِٗ.

لُٓٗ) أبك برزة األسمم ،اسمه لضمة بف عبيد بف الحارث كفيؿ اسمه اير ذلؾ مف الصحابة األجالء كشحد لة مكة ـ ةحكؿ إلى
البصػرة ػػـ شػػحد لةػػكح المشػػرؽ ةػػكل ،سػػلة سػػةيف لمحجػرة كفيػػؿ ايػػر ذلػػؾ  .ابػػف عبػػد البػػر اَلسااتيعاب جْ صُْٓٗ؛
الذ ب ،تاريش اإلسالم جِ صّٓٓ.

لُٔٗ) عا ذ بف عمرك بف الؿ أبك بيرة المزل ،مف الصحابة األجالء مف أ ؿ بيعػة الشػجرة ركل عػف اللبػ  ،ػـ سػكف البصػرة
كةكل ،بحا سلة إحدل كسةيف كفيؿ اير ذلؾ  .ابف عبد البر اَلستيعاب جِ صٕٗٗ؛ ابف حجر العسػاالل ،تياذيب
التيذيب جٓ صٖٗ.

لُٕٗ) يلظر :ابػف سػعد الطبقاات الكبارى جٕ صُّ؛ الػذ ب ،ساير أعاالم النابالء جّ صْٓٓ؛ ابػف حجػر العسػاالل ،اإلصاابة
جْ صِِْ.

لُٖٗ) المزم تيذيب الكمال جُٔ صُْٕ؛ العراف ،طرح التثريب شرح التقريب جُ صٓٔ؛ الزركم ،اْلعالم جْ صَُْ.
لُٗٗ) ابػػف حبػػاف الثقااات جّ صِّٔ؛ اللػػككم تيااذيب اْلسااماء والمغااات جُ صِِٕ؛ ابػػف حجػػر العسػػاالل ،اإلصااابة جْ
صِِْ السام ار  ،يكلس الشيخ إب ار يـ ةحػذيب االكراؽ لػيمف مػات مػف صػحابة الرسػكؿ بػالعراؽ مكةبػة الشػرؽ الجديػد

ب داد َُْٖ ػُٖٖٗ/ـ صٖٖ.

لََِ) ابف عبد البر اَلساتيعاب جّ صٔٗٗ؛ اللػككم تياذيب اْلساماء والمغاات جُ صِِٕ؛ المػزم تياذيب الكماال جُٔ
صِِْ؛ الذ ب ،تاريش اإلساالم ،جْ صُِٔ؛ ابػف حجػر العسػاالل ،اإلصاابة جْ صِْْ؛ الزركمػ ،اْلعاالم جْ
صَُْ.

لَُِ) المػػزم تيااذيب الكمااال جُٔ صُْٕ؛ ابػػف حجػػر العسػػاالل ،اإلصااابة جْ صِْْ .الزركمػػ ،اْلعااالم جْ صَُْ؛
عبد اهلل بف م فؿ .www.al-emen.com

لَِِ) يلظر :ابف عبد البر اَلستيعاب جّ صٔٗٗ؛ اللككم المجموع شرح الميذب جّ صِّ؛ الػذ ب ،تااريش اإلساالم
جْ صُِٔ؛ العيل ػػ ،عمااادة القااااري شااارح صاااحيح البخااااري جٓ صٖٓ؛ الا ػػارم مرقااااة المفااااتيح شااارح مشاااكاة
المصابيح جِ صْٔ.

لَِّ) يلظر :ابف سعد الطبقات الكبرى جٕ صُّ؛ الب كم أبك الااسـ عبد اهلل بػف محمػد لت ُّٕ ػػِٗٓ/ـ) معجام الصاحابة

ةحايػػؽ :محمػ ػد األم ػػيف محم ػػد الجكل ػػ ،طُ مكةبػػة دار البي ػػاف الككي ػػت ُُِْ ػ ػػَََِ/ـ جْ صُِّ؛ الكالب ػػاذم أب ػػك
لصر احـ بف محمد لت ّٖٗ ػػََُٖ/ـ) رجال صاحيح البخااري -اليداياة واإلرشااد فاي معرفاة أىال الثقاة والساداد،

ةحايؽ :عبد اهلل المي  ،طُ دار المعرلة بيركت َُْٕ ػػُٖٕٗ/ـ جُ صِّٗ؛ أبػك لعػيـ معرفاة الصاحابة َلباي نعايم
جْ صَٖٕ.
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