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 في العهد المكي هـ( ومرويات التاريخية 911يونس بن بكير )ت اإلمام  

UONES BN BUKAer and his torical n arrations 

 د.وليد غازي عبد العزيز المشهداني 
 كلية اآلداب –جامعة األنبار 

 ملخص البحث .
المبعدو  رحمد   الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم االنبياء والمرسلين محمدد 

 ما بعد . للعالمين أ
بسدديرة عاما هددا وعباترتهددا ليسددتمدوا مددن هددا أبنا الحيدد  والوددعوب الراتيدد  تددا ر دا مددا  األمددمن فدد 

رتهم ي حافل بتراجم عاماء المسلمين ، الاين طبقت وهاإلسالموالعبرة ، والتاريخ    سيرتهم العا
 فقمددت رفيعدد  وسدديرة مسددتقيم   وأخددال صددال  الخددافقين لمددا اتصدد وا بددا مددن ويمددان بدداهلل وتقددو  وا  

العالمدد  ويدددونب بددن ب يدددر بددن واصدددل اإلمددام بتوفيدد  مددن اهلل وفبدددلا بتوةيدد  سددديرة وحيدداة الحدددافا 
أخددا الحدددي  وال قددا ، و ددال  بددرش ودديوخا الدداين نهددل مددنهم العلددم و تمددت بددا ر أ او الودديباني. . ، 

بددين الندداب ،  وأودداعو رض ، فددي بقددا  األا منددا العلددم وانتوددروا خدداو تالماتددا الدداين أ شبددر ا ددرت أ
وعملددددت علددددى توةيدددد  سدددديرتا العلميدددد  والددددت لم عددددن العصددددر الددددا  عددددا  فيددددا اتتصدددداديا وسياسدددديا 

،  الموبدو  مهات المصدادر التدي تناولدت  داا في السيرة وتوةيقها من أ اواجتماعيا وا ر مرويا ت
 تد وفقت في  اا العمل ومن اهلل التوفي  .  أ ون أن  رجووأ

Abstract 
Praise be to (Allah) the Good of man kind The almighty God help me in 

this modest research which focuses on the life and biography of the 

esteemed scholar (UONES BN BUKAER)and his historical narrations. In 

this research I had mentioned his masters (Sheikhs) and students. I also 

referred to his writings and his trips in looking for knowledge in different 

cities as well as the opinions of scientists about him . The research also 

deals with the most important historical events that took place in his age . 

I had also made mention to his distinctive narrations about the prophets 

biography and the Islamic history . Those narrations  
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 هـ( ومرويات التاريخية في العهد المكي 911اإلمام يونس بن بكير )ت
 لمقدمة ا
لمبعدو  ا محمدد  المرسلين سديدناو  ءانبيالاتم ام على خلسالاة و لصالالمين و العالحمد هلل رب ا

 :بعد امأ لمين.ارحمً  للع
مددن  اليسددتمدو  اترتهدداوعب ا هددابسدديرة عام ا هددابنا ا مدداتيدد  تددا ر دالر الوددعوب الحيدد  و ا األمددمن  فدد

لددداين طبقددددت ا ،لمسدددلمين اء اجم عامدددافدددل بتدددر اي حاإلسدددالمريخ التددداو  ،لعبدددرة او  العاددد   سددديرتهم 
وتدد   رفيع  وسديرة مسدتقيم  خالأو   صالا  و هلل وتقو  اب نايموبا من  اتص و ا امفقين لالخاوهرتهم 

 ،رالمختددداء لي دددون موبدددو  بحةدددي العلمددداء لم مدددن  ددد الار علدددى عددداختيدددالان يقددد  أحرصدددت علدددى 
 ، لاجيددألاينيددر دروب  اسددالنبويدد  لي ددون نبر ا ةلسددير افددي  اتدداومرويتددا امددن حي اسدديرتا ووددي  فأتندداول

 أواللن سدددي  أتددددم أنسدددتطي  أربهم لعلدددي اوتجددد ،ر ال بددداء العلمدددال ةيدددر مدددن ا  ا نددد نأوتدددد علمدددت 
لبسدديط لعلددي البحدد  ا الددي  ددا لىاهلل تعددالطريدد  وتددد يسددر العلددم ومبدد  علددى اب ولغيددر  مددن طددال

 . ي اإلسالملعربي  الم تب  ا ولى اجديد اوي  بيفأ
ويونب بدددن ب يدددر. إلمدددامامددد  لعالافا الحدددالجليدددل الم العددداة البحددد  حدددول سددديرة وحيدددا ا دددا تر دددش 

سديرتا  أنبسدبب  ؛لبح افي حقا لرجل ا ا ا إلي اءلسيرة ولقد وجدت صعوب   بيرة اتا في اومروي
 اً نادددر  ،نيداسدددألالحددددي  و اودددهرتا فدددي  تدددب  علدددى الدددر م مدددن اجددد  تليلددد  جددددالمر ادر و المصدددافدددي 

  .يسالماإل لعربي واريخ التالوريف و النبو  الحدي  المدرس   التي تدمها لالتهامات
ولدت المددن وتدد حا أتصىا في يلول لحدي  ورحات في سبيل طلب الصعوبال ةير من ا  اع وتد
ة اولدددددت سددددديرة وحيدددددالتدددددي تناجددددد  المر ادر و المصدددددافدددددي  التدددددي وجددددددتهات المعلومددددداب دددددل  طددددد احإلا
لداين اةم ا درت وديوخا ،تدااريخ وفاسما ونسبا و نيتدا وتدالبح  افتبمن ،ويونب بن ب ير.فاالحا

 ولدىعلمدا  امنا ونقلو  الاين تعلمو اماتا برش تالأ توا ر ،لمعرف التعلم ونقل العلم و اا طري  ب اسل و 
ة الحيا اعصر  مةبت درستةم ،فيا وتوةيقهم لا األعالمء العلما  أةم ا رت ر ،لعلما ير م من طلب  

 لتدددي السددديرة و اتدددا فدددي ابدددا ر مرويوتمدددت  دددال  ،اعياجتماو  اسدددياوسي الحقبددد  دينيدددافدددي تلددد  مددد  العا
 لتوفي  . اهلل اريخي  ومن التادر المصا تناولتها
 ته : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وسنة وفا:  أوال
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سدم اسدما و ال تدب علدى ا دا    اجمدا اين لنديبدلتي ترجمت للم لف ال تب البح  في ال من خال
 در: المصافي  ت  ورد ا م اا ر ا او ال  لقبا و نيتا . و ن ،ا وجد  أبي

وي ندى  ،ن اوديبصدل مدن بندي الم رخ يونب بن ب ير بدن و المحد  افا و الحالجليل الم العاو و 
  ل وفددد  سدددن  تسددداوتدددوفي فدددي  ، وسدددحا بدددن اش  صدددحب المغددداحب ال صدددالجمدددال دددوفي اب دددر  ابدددأ

 . .1ومونألماف     في خالاوتسعين وم
 ثانيا : شيوخه :

ة علمدا وفبدلا و ةدرة مروياتدا ال  راب  لمن مةدل م اند  الحدافا المد رخ ويدونب بدن ب يدر. و دشار 
، ومدن خدالل  ميديهم وانتهل من علمهم ووااب علدى االخدا مدنهأن ي ون لا ويوخ تد تتلما على أ

مدن الوديوخ الداين  مجموعدا لدا وجددت  ترجمت اطالعي على ما تيسر لي من  تب التراجم التي 
 سا موا في تعليما وتدريسا . 

 أبرش ويوخا او الاين سم  منهم فهم : 
 ( م164/هـ941هشام بن عروة )ت .9

الشبيدر   .2والمندار القرودي أبدوالحدافا الحجد  اإلمدام  و  وام بن عدروة بدن الشبيدر بدن العدوام ، 
سلما وطا    ، وحد  عنا ابن نميدر ويحيدى  أبيا و أبيالمدني ال قيا، حد  عن عما ابن الشبير و 

خل   ةير ، تال ابن سعد  ان  ودام و  .3وحني   ويونب بن ب ير أبوالقطان وعبيد اهلل بن موسى و 
  .4و د.141مام في الحدي  توفي سن  ووةق     وتيل حافا ةق  ةبتا  ةير الحدي  حج  ،

 ( م167/هـ941التميمي )ت يحيى طلحة بن .2

ا وأعمامدا ، وابندي أبيدالمدني نشيل ال وف  ، يرو  عدن  .5وطلح  بن يحيى بن عبيد اهلل التميمي
 أبددوبددن طلحدد  ومجا ددد بددن جبددر وو يدد  و  وسددحا طلحدد  ومعاويدد  بددن  بددرا يم بددن محمددد بددنوعمددا 

، ووةقدا  .6ونعديم أبدونعيم و ير م ، رو  عنا الةور  ويحيى بن سدعيد القطدان ويدونب بدن ب يدر و 
 .. 1وابن معين ويعقوب وويبا والدار تطني وابن حيان ، مات سن  ةمان واربعين وما  

 ( م166/هـ941زائدة )ت أبيزكريا بن  .3

خالد من  تيل  شا دة فيروش و  أبييحيى ، واسم  أبو  نيتا عمى شا دة الهمداني األ أبي ريا بن ش 
و ير م رو  عنا الةور  وو ي  ويونب بن ب ير وابنا  وسحا  أبي ل ال وف  يرو  عن الوعبي و أ

 . .8وربعين وما  أيحيى بن ش ريا مات سن  تس  و 
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 ( م166/هـ941كهمس بن الحسن )ت .4

الط يدل وعبدد اهلل بدن بريددة  أبديالحسن البصر  ، رو  عدن  أبون الحسن التميمي  و  همب ب
وسدددديار بددددن مناددددور و يددددر م ، ورو  عنددددا ابددددن المبددددار  وو يدددد  وسدددد يان بددددن حبيددددب وجع ددددر بددددن 

   توفي ان في الةقاتحب و ير م ، وتال بن خةيم   ةق  وا ر ، ابن  .10وويونب بن ب ير .9وسليمان
 .  .11و ربعين وما أسن  تس  و 

 ( م161/هـ971)ت إسحاقمحمد بن  .7

عبددد اهلل المطلبددي المدددني لددا  تدداب فددي السدديرة  أبددوبددن يسددار بددن جبددار  وسددحا  ددو محمددد بددن 
و تاب المبتدأ  و تاب المغاش  ، صدو  تو  الحدي  ومدام السديما فدي السديرة تدوفي سدن  خمسدين 

 . .12ووما  
 (م161/هـ972صالح بن رستم )ت .6

 أبدي، رو  عدن ابدن ا امر الخدشار البصدر  مدولى مشيند  ، مودهور ب نيتدعد أبدوصالح بدن رسدتم 
داود سعيد بن عامر البيعي ، وعةمان بن  أبوملي   ، ويحيى بن  ةير وع رم  وجماع  ، وعنا 

داود صددالح  أبددوحدداتم ي تددب حديةددا وتددال  أبددوتددال  .13ونعدديم ويددونب بددن ب يددر أبددوعمددر بددن فددارب و 
 .  .14وباب با ، توفي سن  اةنتين وخمسين وما  الخشار ةق  ، وتال ابن عد  ال 

 (م113/هـ976عمر بن ذر بن عبد اهلل )ت .1

ار الهمددداني ال ددوفي اخددرا للبخددار  فددي التوحيددد وبدددء الخلدد   أبددوعمددر بددن ار بددن عبددد اهلل ، 
ا ار بدن عبدد أبيدواالست اان و ير موب  رو  عن و ي  وابن المبار  وابن نعديم و يدر م ، وعندا 

  .16ونعيم مات سن  ما ا وست وخمسين أبو، ويونب بن ب ير تال البخار  و  .15و داهلل ومجا
 ( م111/هـ961شعبة بن الحجاج )ت .1

يدرو   .11ومير الم منين في الحددي أبسطام ،  أبووعب  بن الحجاا بن الورد الواسطي ،  نيتا 
صددريون ،  ددان رو  عنددا الةددور  وحمدداد بددن سددلما ، ويددونب بددن ب يددر والب وسددحا  أبدديعددن تتددادة و 

 ددل شمانددا ح اددا وورعدددا أسدد ل واسدددط  ددان مددن سددادات أمولددد  سددن  ةددال  وةمددانين بنهريددان تريدد  
مراء المحدةين وجانب البع اء والمتدرو ين حتدى صدار أفت  بالعرا  عن  أول منوفبال ، و و 

 .  .18و ل العرا  مات سن  ستين وما  أعلما يقتد  با ةم تبعا 
 تالميذه : 
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صبح عالما بالحدي  ورجالدا وم رخدا ، واا  أونب بن ب ير. العلم من ويوخا ، خا ويأن أبعد 
 ددل أصدديتا فقدددم عليددا طلبدد  العلددم ليتتلمدداوا علددى يددد  ، وينهلددوا مددن علمددا ف ددان  نددا  ال ةيددر مددن 

 برش تالميا  : أالعلم الاين برشوا بعد يونب ومن 
 هـ( 227لضبي )تسعيد بن سليمان ا .9

، س ن بغداد رو  عدن  .19وعةمان الو اسطي البشاش المعروف أبوي  و سعيد بن سليمان البب
معاويدد  بددن صددالح وسددليمان بددن المغيددرة وحمدداد بددن سددلما ويددونب بددن ب يددر و يددر م ، ورو  عنددا 

شرعددد  ويحيدددى بددن معدددين والددددارمي وجع دددر  أبددوداود بدددال واسددط  والبددداتون بواسدددط  و  أبدددوالبخددار  و 
مأمون ، وتال العجلي ةق  وتال ابن سعد ةق   ةير الحدي  حاتم ةق   أبوالطيالسي وجماع  ، تال 

 .  .20وتوفي في بغداد سن  خمب وعورين وما تين
 هـ( 221عبيد بن يعيش )ت .2

 .21ومحمددد ال ددوفي العطددار رو  عددن ابددرا يم بددن محمددد بددن حمددشة أبددوعبيددد بددن يعددي  المحدداملي 
   بددن حبددان فددي  تدداب الةقددات داود ةقدد  وا ددر  ا أبددوتددال     علددي ، وشيددد بددن سددم  يددونب بددن ب يددر
مددن بلددد م تددوفي فددي وددهر   الحدددي  و ددو مددن الح دداا الدداين مددا ارتحلددوا بدد  ددان يقدديم الليددل فددي  تا

 . .22ورمبان سن  ةمان وعورين وما تين
 
 هـ(231عبد الحميد بن عجالن ) .3

ب ر بدن عيدا  وابدن  أبيصالح ال وفي ، رو  عن  أبو و عبد الحميد بن صالح بن عجالن  
  بن عياض وح ص بن  يدا  ويدونب بدن ب يدر و يدر م ، وعندا عمدر بدن منصدور النسدا ي مبار 

 أبدوتدال  .23وشرعد  ،  دان يحدد  فدي مسداجد ال وفد  أبدوحداتم و  أبدواألنصدار  و  وسدحا ومحمد بن 
 . .24وحاتم صدو  ، وا ر  ابن حبان في الةقات وتيل مات سن  ةالةين وما تين

 هـ( 239يوسف بن يعقوب الصفار )ت .4

سددماعيل بددن عليددا ويددونب بددن ب يددر ، رو  عنددا وو يوسددف بددن يعقددوب الصدد ار ، سددم  مددن  دد
داود ووةقا وتدال مدات يوسدف الصد ار  أبو و ةق  وا ر   :حاتم أبوول الجهاد ، تال أالبخار  في 
 .  .25وحد  وةالةينا  سن  م تين و 

 هـ( 234)ت أبو خيثمة   .7
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الحدافا ندشل بغدداد ، رو     ن بغددادبدن ودداد أصدلا مدن نسدا سد  و ش يدر بدن حدرب بدن خةيمد 
 دد. 234داود والنسا ي  و ةبت مات سدن و أبوعن جرير و يةم وابن ب ير، وعنا البخار  ومسلم و 

  .26ورب  وسبعين سن أعن 
 هـ( 241سفيان بن وكيع )ت .6

محمد ال وفي اخو مليح بن و ي  وعبيد بن و ي  ،  أبو و س يان بن و ي  بن الجرا  الرواسي 
سدحا بدن بودير ال دوفي و  أحمدبرا يم بن عيين  و ورو  عن  بدن منصدور ويدونب بدن ب يدر ،  دان  ا 

  .21وربعين وما تينأويخا فابال صدوتا توفي سن  سب  و 
 هـ(241محمد بن العالء )ت .1

 ريددب ال ددوفي الحددافا رو  عددن عبددد اهلل بددن ادريددب  أبددومحمددد بددن العددالء بددن  ريددب الهمددداني 
شرعد  ، وعةمدان وعبدد  أبدوحداتم و  أبوبن المبار  ، رو  عنا وح ص بن  يا  ويونب بن ب ير و 

أح دا  ،بن وبرا يم وسحا عمر والح  فما رات منا الموايخ بعد  أبوبن حنبل ، تال  أحمداهلل بن 
ال بدداب بددا ةقدد  و ددو مددن ح دداا العددرا  ا ددتم  ةيددرا بروايدد  الحدددي   :مددن ابددن العددالء وتددال النسددا ي

  .28وربعين وما تينأ  بحةا عن الحدي  فمات سن  ةمان و دمو ولىجلا حي  ا ب أورحل من 
 هـ( 212العطار )ت أحمد .1

عمر ال وفي سما      للسيرة صحيح ، رحل     في طلب  أبو ،بن عبد الجبار العطار  أحمد
ا تم في رواي  السديرة النبويد  فدي عهدديها الم دي والمددني رو  عدن ب در بدن عيدا  وابدن  ،الحدي 

  .29وير توفي سن   اةنتين وسبعين وما تين  ولا خمب وتسعون سن ادريب ويونب بن ب 
 دراسة تاريخية عن الحياة العامة في تلك الحقبة دينيا وسياسيا واجتماعيا 

ن  داا العصدر تدد امتداش بمميددشات أويونب بدن ب يدر. يجدد اإلمدامالمتتبد  للعصدر الدا  عدا  بدا 
 واتتصاديا واجتماعيا وةقافيا . مهم  ميشتا عن العصور التي سبقتا دينيا وسياسيا 

ةرت في المجتم  في تل  ال ترة فمن الجانب الدديني أفقد امتاش  اا العصر بسمات عام  مهم  
تبدل عليدا بنددو أن عصدر الخالفد  العباسدي  تددد اصدطبة بصدبغ  دينيد  ، ويتجلدى الدد  فيمدا أنالحدا 

ي  وياهدر الد  جليدا فدي إلسدالماةدر فدي جميد  انحداء الدولد  العباب من ماا ر ديني   دان لهدا األ
ن سدهم بدأنهم أتدد حبدا م  صد ات تياديد  ، فوصد وا  الىن اهلل سبحانا وتعدأواعوا بأخطبهم ، حي  

من آل البيت ومن ةم لهم ح  مقدب في الخالف  ، و اا الح  خولهم االست ةار بالح م والسدلطان 
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يديهم أن الخالف  ستبقى في أ، فادعوا بلتقوي  سلطانهم السياسي  دينيا والن وا  اا وتد رفعوا وعارا
مةددل المنصددور ، والمهددد  والهدداد  ، و ددال   ان سددهم ألقابددأولددن تخددرا مددنهم ،  ددال  اطلقددوا علددى 

تأ يد م على ترابتهم من الرسول
 . .30و

جع در المنصدور  أبدييدونب بدن ب يدر فدي خالفد  اإلمدام أما من الجانب السياسي فقد عدا      
علي بن عبد اهلل بن عباب ، فحل بني العباب  يبد  وودجاع  وحشمدا تدولى  عبد اهلل بن محمد بن

سداني ، صداحب دعدوة امسدلم الخر  أبدوحددا  فدي عهدد  ، تتدل األ دم أ دد. ومدن 136سدن  و الخالف 
فدي عهدد  وصدل عبدد الدرحمن بدن معاويد  بدن  ودام بدن عبدد الملد  ، و  د. 138بني العباب سن  و

عهددد  الراونديدد  القددا لين بالتناسددخ فددي طبرسددتان وبندداء مديندد  ندددلب واسددتولى عليهددا واهددر فددي األ
سدداني  فقدداتلهم ا ددد. وخرجددت عددن طاعتددا الجيددو  الخر .31و148 ملهددا سددن  أ ددد و 145بغددداد سددن  و

 .32و دد. ةدم بويد  مدن بعدد  محمدد بدن عبدد اهلل بدن محمدد والمهدد .158نتصر عليهم توفي سن  ووا
حدا  مهم  ، من بينها أميش بالسخاء و ان في عهد  الا   انت مدة خالفتا عور سنين و ان يت

حتدددى سدددمي  حددداربهم فدددي  دددل بلدددد  دددانوا يتواجددددون فيدددا للقبددداء علددديهم وا ،  .33ومحاربتدددا الشنادتددد 
 .34وومحاربتددا لحر دد  المقندد  الخرسدداني التددي اهددرت فددي عهددد  وتددم القبدداء عليهددا تصدداب الشنادتدد 

لا   ان روع  من البناء وتام ب ساء ال عب  وطالء وا تم بالعمارة فبنى جام  الرصاف  في بغداد ا
ن  انددت فددي أوأمددر بتوسددي  المسددجد الحددرام حتددى توسددطت ال عبدد  بعددد   ،جدددرانها بالمسدد  والعنبددر

محمددد ولددم يدددم  أبددو، ةددم بويدد  مددن بعددد  ابنددا الهدداد   .35و ددد.169جانددب منددا و انددت وفاتددا سددن  و
  ..36وح ما طويال

ا بمحارب  الشنادت  والتن يل بهدم ، أبيخا بوصي  في عهد   ي األ حدا  السياسي األ م وأ      
 د. فدي المديند  وتتدل فيهدا الحسدين 169وفي عهد  خرجت ةورة الحسين بن علي بن الحسن سن  و

جع ر و ارون.  أبوا الرويد يخأ، ةم ولي الح م من بعد   .31وبن علي، على يد محمد بن سليمان
ين سدن  وودهرين ، تدام بأعمدال مهمد  علدى الصدعيد السياسدي ، الا  م   في الح دم ةالةد  وعودر 

وتف ن وا البرام   الاين حاولوا االست ةار بالح م وحاولوا مد ن وا م إلخبدا  الخالفد  لهدم أحي  
رب  أعبد اهلل و انت مدة خالفتا  أبومين فتولى من بعد  ابنا األ .38و د.193، توفي بطوب سن  و

ن تامددت أ،  ددان عهددد  عهددد صددرا  وفددتن فمددا  .39وحددواش  فددتح األوددهر تددم فددي عهدددأسددنين وتسددع  
خيا المأمون حتى بدأت في بالد الودام فتند  علدى يدد علدي بدن عبدد اهلل السد ياني أال تن  بينا وبين 
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، وتدد تتدل سدن  و  .40وصبحت بدالد الودام مسدرحا لل وبدى لمددة عدامينأالا  ادعى البيع  لن سا و 
 ولدى  عن والي  العهد وعهد بها أخاخيا المأمون عندما عشل أن ةر خالف بينا وبيأ د. على 198

فخرا لقتالا فقتل في تل  ال ترة ، ولي  .41وابنا موسى فخرا عليا طا ر بن الحسين في تل  ال ترة
العبددداب عبدددد اهلل الدددا  م ددد  فدددي الخالفددد  اةنتدددين وعودددرين  أبدددوا المدددأمون أخيدددالخالفددد  مدددن بعدددد  

،  .43وعلدى بدن موسدى الربدا ولدىحويا وجعدل واليد  العهدد مدن بعهدد  ماما محدةا نو،  ان  .42وسن 
  م األحدا  المهم  سياسيا في تل  ال ترة .أوتل  بعض 

مددا مددن الجاندددب االتتصدداد  ،  ددان عصدددر  عصددر اشد دددار اتتصدداد  حيدد  ودددج  خل دداء بندددي أ
مدا علدى أ،  العباب المواطنين على اسدتغالل المدوارد االتتصدادي  علدى الصدعيد الدداخلي والخدارجي

ن البددريب  العا دددة أرض إلدرا هددم بدد دددوا علددى فالحدد  األأالصددعيد الددداخلي فقددد ا تمددوا بالشراعدد  و 
منها سدت ون  بيدرة جددا  دوارد لبيدت المدال، عملدوا  دال  علدى تودجي  الصدناعات و االسدت ادة مدن 

علددى  عملددواف الةددروات المعدنيدد ،  الحديددد والددا ب وال بدد  والنحدداب، امددا علددى الصددعيد الخددارجي 
المجداورة فدي تلد  ال تدرة وعقدد المعا ددات التجاريد  للنهدوض  واإلمدارات تحسين العالتات م  الددول

 .ي  اإلسالمبالوات  االتتصاد  للدول  العربي  
من ناحي  أخر  وجعوا التبادل التجدار  والبدر  والبحدر  مد  دول  اندت مشد درة اتتصداديا و     

خددر  أوعملددوا علددى بندداء مدددن مهمدد  فددي موتعهددا، واشد ددرت مدددن  فددي تلدد  ال تددرة  الهنددد والصددين ،
 .  .44و ال وف  وحابرة العالم في تل  ال ترة بغداد ومدين  سامراء التي بنا ا الخلي   المعتصم

يونب بدن اإلمام العصر الا  عا  فيا اش ما من الناحي  ال  ري  والعلمي  والةقافي  فقد امتأ    
 ،العبدابندي ر فدي مختلدف العلدوم والمعدارف وودج  علدى الد  خل داء بنا  ان عصر اشد اأب ير ب

لدداا  انددت بغددداد تبلدد  طددالب العلددم والعلمدداء  ،بدددعوا فددي  ددل العلددومأوا اهددر فددي تلدد  ال تددرة علمدداء 
ي  اإلسدددالمنحددداء الدولددد  أفودددهدت تلددد  ال تدددرة ا تمامدددا  بيدددرا مدددن تبدددل الخل ددداء بدددالعلم فدددي مختلدددف 

رجمددد  فدددي مختلددف العلدددوم وخصوصدددا فددي عهدددد المنصدددور والروددديد ونوددطت  دددال  بينهدددا حر دد  الت
، ف دان عصدر  عصدر تقددم ء فبرشت علوم نقليد  وعقليد   ةيدرةعلى العلم بسخا وا حض والمأمون ،

 ..45وواشد ار سياسي واتتصاد  وف ر  وعلمي
  مبعث النبي محمد  .9
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بدد اهلل بدن ، تال حدةني عبد المل  بدن ع وسحا حدةنا يونب بن ب ير ، عن محمد بن  -1
راد اهلل عددش وجدددل  رامتدددا أ.. حيددد   ددل العلدددم ووأن رسددول اهلل أ، عددن بعدددض  .46والعددالء الةق دددي

ال سلم عليا ، وسم  منا ، فيلت دت رسدول اهلل خل دا وعدن يميندا ووابتداء ، ال يمر بحجر وال وجر 
الم علددي م يددا ال الوددجر ومددا حولددا مددن الحجدارة و ددي تحييددا بتحيدد  النبددوة السددووعدن وددمالا وال يددر  

 . .41ورسول اهلل

ميسدددرة عمدددر بدددن  أبددديعدددن  .48وحددددةنا يدددونب بدددن ب يدددر ، عدددن يدددونب بدددن عمدددر البيعدددي -2
وتدد و اهلل خودديت  ءت وحدد  سددمعت ندداخلدو  وندي واا :تدال لخديجدد  ن رسدول اهلل أ .49وودرحبيل

ألمانددد  ندد  لتددد د  اومددر سدددواء ، فقالددت معددداا اهلل مدددا  ددان اهلل لي عدددل بدد  ، فدددو اهلل أن ي ددون  ددداا أ
ب ر وليب رسول اهلل ، ةم ا رت خديج  حديةدا لدا  أبووتصل الرحم وتصد  الحدي  ، فلما دخل 

، فقددال ومددن اخبددر    تالددت خديجدد   50ورتدد  بددن نوفددل ولددىبددا ب ددر اا ددب مدد  محمددد أ، وتالددت يددا 
ليددا فقصددا عليددا ، فقددال ااا خلددوت وحددد  سددمعت نددداء خل ددي يددا محمددد يددا محمددد فددانطل  وفانطلقددا 

اا أتدا  فاةبدت حتدى تسدم  مدا يقدول ةدم ا تندي فداخبرني فلمدا خدال  رض فقال ال ت عل فا في األ ارب
تدل ال  –نادا  يا محمد تل ووبسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين حتى بلدة وال البدالين 

ودر بدا ابدن ند  الدا  بأودهد أندا أبودر فأبودر ةدم أ :لا وال اهلل.. فأتى ورت  فا ر ال  فقال لا ورت و
ن  سوف ت مر بالجهاد بعد يومد   داا أن  نبي مرسل، و أن  على مةل ناموب موسى ، و أمريم، و 
يتدا فدي الجند  عليدا ةيداب ألقدد ر  :جا دن مع ، فلما توفي ورتد  تدال رسدول اهللدر ني ال  ألأول ن 

 ..51ومن بيآحرير ألنا 

 سلم من الصحابة أأول من  -2

مدن بداهلل آول مدن أو اندت خديجد   :تدال وسدحا  حدةنا يونب بن ب يدر، عدن محمدد بدن  -1
ة أتى رسول اهلل حين افتربت عليا الصدال ن جبريل و، وصد  بما جاء فيا ، تال ةم ورسولا

فدي ناحيدد  الددواد  ، فدان جرت لددا عددين مداء مددشن ، فتوبددأ جبريدل ومحمددد عليهمددا  فهمدش لددا بعقبدد  
تددر اهلل عينددا وطابددت أوتددد  النبددي ربدد  سددجدات ةددم رجدد  أ، ومددن ةددم صددليا ر عتددين وسددجد مالسددال

تى بها العين فتوبأ  ما توبأ جبريل ةم ر   ر عتدين أخا بيد خديج  أن سا وجاء  ما يحب اهلل ف
 . .52ورب  سجدات  و وخديج  ةم  ان  و و خديج  يصليان سراأو 
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خديجد    ول مدن اتبد  رسدول اهللأ، تدال  دان  وسدحا حددةنا يدونب بدن ب يدر عدن ابدن  -2
طالب و دو يوم دا ابدن عودر سدنين ةدم  أبيمن با علي بن آول ا ر أد شوجتا ، ةم  ان بنت خويل

  ..53واهلل ورسولا ولىاهر وسالما ودعا أب ر  أبوسلم أب ر الصدي  ، فلما  أبوشيد بن حارةا ، ةم 

  اإلسالم إلىه ؤ اقربا دعوة الرسول  -3

، عن ابن .54ولفالحار  بن نو ، تال عبد اهلل بن  وسحا حدةنا يونب بن ب ير ، عن محمد بن 
.55وعباب

 طالب  أبي، عن علي بن  تال . لما نشلت  دا  اييد  علدى رسدول اهلل  ڇ  چ

ندي أعرفت  . تال رسول اهلل  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
ند  ون وفقدال يدا محمدد   در  فصدمت عليهدا فجداءني جبريدل أون بدأت بها تومي رأيت منهم ما 

ندار أمرندي أن أن اهلل تد ومر  با رب  عاب  رب  ، تال علي فدعاني ، فقال يا علي ألم ت عل ما 
 ددر  فصددمت عددن الدد  ةددم جدداءني أتهم لددال  رأيددت مددنهم مددا بدددأعودديرتي األتددربين فعرفددت أنددي ون 

مدرت بددا عداب  ربد  ، فاصدن  لنددا يدا علدي رجدل ودداة أون لددم ت عدل مدا  :فقدال يدا محمدد جبريدل 
لبن ةم اجم  لي بني عبد المطلب ف علت فاجتمعوا لا و م  .56ود لنا عبعأعلى صا  من طعام و 

 أبدوطالدب ، وحمدشة ، والعبداب ، و  أبدوربعون رجال يشيدون رجال او ينقصدونا فديهم اعمامدا أيوم ا 
اب  فوقها بأسنانا ةم رمى بها جخا رسول اهلل منها أليهم تل  الج ن  فولهب ال افر الخبي  فقدمت 

واهلل ون  ،ال آةددار أصددابعهمو ددل القددوم حتددى نهلددوا عنددا مددا يددر  أال  لددوا بسددم اهلل، ففدي نواحيهددا، وتدد
اسددقهم يدا علددي فج دت بددال  القعدب فوددربوا :   دان الرجدل مددنهم يأ دل مةلهددا ، ةدم تددال رسدول اهلل 

ن ي لمهدم بددر  أراد رسدول اهلل أن الرجدل مدنهم ليودرب مةلدا فلمدا ومنا حتى نهلوا جميعدا ، وايدم اهلل 
فلمددا  ددان تددال  ،بعدددما سددحر م صدداحب م فت رتددوا ولددم ي لمهددم رسددول اهلل :ال ددالم فقددال ولددىلهددب  وأبدد

ن  داا  يدا علدي عدد لندا مدن  بمةدل الدا  صدنعت لندا بداألمب مدن الطعدام والودراب ، فد هلل :رسول ا
 لدم القدوم ف علدت ةدم جمعدتهم لدا فصدن  رسدول اهلل  مدا أن أما تد سمعت تبدل  ولىالرجل تد بدرني 

ن وفأ لوا حتى نهلدوا عندا ةدم سدقيتهم فودربوا مدن الد  القعدب حتدى نهلدوا ، وايدم اهلل  ،ن  باألمبص
علدم أ ان الرجل منهم ليأ دل مةلهدا ويودرب مةلهدا ةدم تدال رسدول اهلل ويدا بندي عبدد المطلدب واهلل مدا 

  .51وخرةني تد ج ت م بأمر من الدنيا و ايووابا من العرب جاء توما بأفبل مما ج ت م با 
نـه ال يشـبه شـيء مـن أمن اإلعجاز و  الىف مشركي قريش بما في كتاب اهلل تععتراا -4

 .  رباب اللسانأهل اللغة و ألغاتهم مع كونهم من 
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، عدددن سدددعيد بدددن  .58ومحمدددد أبدددي، تدددال حددددةني محمدددد بدددن  وسدددحا حددددةنا يدددونب بدددن ب يدددر عدددن ابدددن 
مددن تددري  و ددان اا وددان فدديهم ، وتددد  اجتمدد  ون ددر .60ون والوليددد بددن المغيددرة.أ، عددن ابددن عبدداب، .59وجبيددر

يدا أون وفدود العدرب سدتقدم علدي م فيدا ، وتدد سدمعوا بدأمر صداحب م  داا فداجمعوا فيدا ر  :حبر الموسم فقال
ندت يدا أبدا عبدد ودمب ، فقدل أواحدا وال تختل وا في اب بعب م بعبا ويدرد تدول بعبد م بعبدا ، فقدالوا ، ف

مددا  ددو ب ددا ن، لقددد رأيددت  :نقددول  ددا ن ، فقددال :ا اسددم  ، فقددالوانددتم فقولددو أتددم لنددا رأيددا نقددوم بددا فقددال بددل أو 
، ندون ، ولقدد رايندا الجندون وعرفندا مدا  دو بمج:ال هان فما  و بشمشم  ال ا ن ، فقالوا نقول مجنون ، فقال 

نقدول وندا وداعر تدال مدا  دو بوداعر لقدد عرفندا الودعر  لدا  :فما  دو بخ تدا وال تخالجدا وال وسوسدتا ، تدالوا
يندا أومقبوب  ومبسوط  فمدا  دو بوداعر ، تدالوا ، فنقدول سداحر ، تدال فمدا  دو بسداحر ، تدد ر شجا رجش  و 

ن ا  ن لقولدا حدالوة و ويدا أبدا عبدد ودمب ، تدال واهلل  :السحار وسحر م فما  و بن ةا وال عقدد  فقدالوا مدا نقدول
تدرب القدول وال أن أن أو  ندا باطدلأال عدرف أنتم بقا لين من  اا وي ا، أن فرعا لجنا ، فما ا  أصلا لمغد ، و 

، وبدين المدرء وعوديرتا لمدرء وبدين شوجتداخيا ، وبدين اأا وبين المرء و أبيتقولوا ساحر ي ر  بين المرء وبين 
 احدددد وال حدددارو  ويدددا  وا دددرو أفت رتدددوا عندددا بدددال  فجعلدددوا يجلسدددون النددداب حدددين تددددموا المواسدددم ال يمدددر بهدددم 

 ..61وأمر 
 .  ن آللقر  استماع قريش لقراءة النبي  -7

ن أبددا جهددل وأبددا سدد يان ، و أحدددةت  .62و، تددال حدددةني الش ددر  وسددحا حدددةنا يددونب بددن ب يددر عددن ابددن 
خددا  ددل رجددل أ، خرجددوا ليلدد  ليسددتمعوا مددن رسددول اهلل و ددو يصددلي بالليددل فددي بيتددا ف .63وبددن وددري  بخددناأل

وطلدد  ال جددر اا أصددبحوا ومددنهم مجلسددا ليسددتم  فيددا و ددل ال يعلددم بم ددان صدداحبا فبدداتوا يسددتمعون لددا حتددى 
 دم بعدض سد ها  م ألوتعدتم فدي آت رتوا فجمعتهم الطري  فتالوموا ، وتال بعبهم لدبعض ، ال تعدودوا فلدوا ر 

مجلسدا فبداتوا يسدتمعون لدا  ولدىاا  اندت الليلد  الةانيد  ، عداد  دل رجدل مدنهم وةم انصرفوا حتى  ،ن سا وي ا
حتددى نتعا ددد ال نعددود فتعا دددوا علددى الدد  ةددم اا طلدد  ال جددر ت رتددوا فجمعددتهم الطريدد  فقددالوا ال نبددر  وحتددى 

تدى أبدا سد يان فدي بيتدا فقدال اخبرندي يدا أخدا عصدا  ةدم خدرا حتدى أخنب بن وري  ، صبح األأت رتوا فلما 
ودياء اعرفهدا واعدرف مدا أيا أبدا ةعلبد  واهلل لقدد سدمعت  :ي  فيما سمعت من محمد ، فقالأبا حنال  عن ر أ

يدا  :تى أبا جهل فدخل عليا بيتا فقدالأحل ت با ةم خرا من عند  حتى  نا والا وأ :خنبيراد بها فقال األ
مااا سمعت تناشعندا نحدن وبندو عبدد منداف الودرف اطعمدوا  :ي  فيما سمعت من محمد فقالأأبا الح م ما ر 

، و نددا   رسددي ر ددان ، تددالوا منددا ل ددربفأطعمنددا ، وحملددوا فحملنددا واعطددوا فأعطينددا حتددى واا تجاةينددا علددى ا
خددنب بددن بدددا وال نصدددتا فقددام عنددا األأيددا الددوحي مددن السددماء فمتددى ندددر   ددا  واهلل ال ندد من بددا نبددي يأت
 . .64ووري 
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 صحابه .أو  ذية المشركين للنبيأ -6

عت  ممن  ان يعاب فدي اهلل سدبع  أا أن أبا ب ر أبيحدةنا يونب بن ب ير ، عن  وام بن عروة ، عن 
،  اإلسدالم، فتدأبى وال  اإلسدالم ت ممن يعاب في اهلل علدى، تال فا ب بصر ا و ان .65وفا ر منهم الشنيرة
  .66وما أصاب بصر ا الالت و العش  فقال  ال واهلل ما  و  ال  ، فرد اهلل عليها بصر ا :فقال المور ون

 سالم حمزة بن عبد المطلب إ -1

سددلم ، أن أبددا جهددل اعتددرض أ، تددال حدددةني رجددل مددن  وسددحا حدددةنا يددونب بددن ب يددر ، عددن محمددد بددن 
رسول اهلل عند الص ا فأاا  ووتما ونال منا مدا ي در  مدن العيدب لديندا، فدا ر الد  لحمدشة بدن عبدد المطلدب 
فاتبل نحو  حتى ااا تام على راسا رف  القوب فبربا بها برب  وجا مندا ودج  من درة وتامدت رجدال مدن 

 تددد صددبات ، فقددال الوبددا جهددل منددا فقددالوا ، مددا نددرا  يددا حمددشة أحمددشة ينصددروا  ولددىتددري  مددن بنددي مخددشوم 
ن الددا  يقددول حدد  ، فددو اهلل ال أنددش  ، أنددا رسددول اهلل و أوددهد أنددا أحمددشة ومددا يمنعنددي وتددد اسددتبان لددي منددا 

خيدا سدبا تبيحدا ، أني واهلل لقدد سدببت ابدن  دعوا أبدا عمدارة فد :جهل أبون  نتم صادتين ، فقال ا  فامنعوني و 
 . .61ون  ف  وا عن بعض ما  انوا ينالون منان رسول اهلل تد عش وامتأسلم حمشة عرفت تري  أفلما 
 الحبشة  إلىالهجرة  -1

ب ددر ابددن عبددد الددرحمن بددن  أبددي، تددال حدددةني الش ددر ، عددن  وسددحا حدددةنا يوسددف بددن ب يددر، عددن ابددن 
وا  أصدددحاب أنهددا تالدددت لمدددا بددداتت عليندددا م ددد ، و أ م سدددلما شوا النبدددي أ، عدددن .68والحددار  بدددن  ودددام
ن رسدول اهلل ال يسدتطي  دفد  الد  عدنهم أهم من البالء، وال تن  فدي ديدنهم، و وا ما يصيبأرسول اهلل وفتنوا ور 

صدحابا فقدال لهدم أليدا وديء، ممدا ي در  ممدا يندال وو ان رسول اهلل في منع  من توما ومن عما ال يصدل 
حدددد عندددد  فدددالحقوا بدددبالد  حتدددى يجعدددل اهلل ل دددم فرجدددا أن بدددأرض الحبوددد  مل دددا ال يالدددم : ورسدددول اهلل  
لىليها ورساال حتى اجتمعنا بها فنشلنا بخير دار و ونتم فيا ، فخرجنا أما ومخرجا م مندا علدى أخيدر جدار ،  ا 

ن يبعةددوا وليددا فيندددا أت تدددري  ونددا تددد أصدددبنا دارا وأمنددا اجتمعددوا علدددى أديننددا ولددم نخوددى مندددا المددا. فلمددا ر 
فجمعددوا لددا  دددايا  .10و ربيعدد أبدديوعبددد اهلل بددن  .69وفيخرجنددا مددن بددالد  وليردنددا، فبعةددوا عمددرو بددن العدداص

 دل بطريد   ديتدا  ولدىال  ي وا لدا  ديد  علدى حددة ، تدالوا لهمدا ادفعدوا وفلم يدعوا منهم رجال  .11ووالبطارت 
ن ي لم ددم فددافعلوا . فقدددما أن اسددتطعتما أن يددرد م علددي م تبددل ا  ن تت لمددوا فدديهم ، ةددم ادفعددوا  دددايا  ، و أتبددل 

ونددا تدددمنا علددى  دداا الملدد  فددي  :موا وليددا  ديتددا و لمددو  فقددالوا لدداال تدددوعلينددا فلددم يبدد  بطريدد  مددن البطارتدد  
تددوامهم فددي ديددنهم ، ولددم يدددخلوا فددي ديددن م فبعةنددا تددومهم ليددرد م الملدد  علدديهم أسدد هاء مددن سدد ها نا ، فددارتوا 

النجاودي  ددايا  ، و دان مدن مدا يهدد   ولدىةدم تددموا  ،ن ي عدل فقدالوا ن عدلأفااا نحن  لمنا  فأويروا عليا بد
يها المل  ون فتي  من س ها نا فدارتوا ديدن تدومهم ولدم أدخلوا عليا  دايا  تالوا لا أيا من م   االدم ، فلما لو
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عمددامهم أليد  فدديهم عودا ر م و وبددالد  ، فبعةندا  ولدىيددخلوا فدي ديندد  وجداءوا بدددين مبتدد  ، ال نعرفدا لج ددوا 
عال دم أيها المل  لدو رددتهدم علديهم  دانوا أعال م عينا ، فقالت بطارتتا صدتوا أوتومهم لترد م عليهم فهم 

لدديهم حتددى ادعددو م وةددم تددال ال لعمددر اهلل ال ارد ددم  ،عينددا فدد نهم لددم يدددخلوا فددي ديندد  فتمددنعهم بددال  فغبددب
ن  دانوا  مدا تقولدون  بدالد  واختداروا جدوار  علدى جدوار  يدر  فد ولىوا   لمهم وانار ما امر م ، توم لجأف

رسدل ولديهم النجاودي أنعمهم عينا ، فأخل ما بينهم ولم أ ير ال  منعتهم ولم ن  انوا على ا  رددتهم عليهم و 
ن يسدم   المهدم فلمدا أربيعد ، مدن  أبديعمرو بن العاص وعبد اهلل بدن  ولىبغض أفجمعهم ولم ي ن ويء 

مدر دينندا أجاء م رسول النجاوي اجتم  القوم، فقال ومااا نقول   نقول واهلل ما نعرف ومدا نحدن عليدا مدن 
 أبددديا جاءندددا بدددا نبيندددا  دددا ن فدددي الددد  مدددا  دددان فلمدددا دخلدددوا عليدددا  دددان الدددا  ي لمدددا مدددنهم، جع دددر بدددن ومددد

 ..12وطالب
نتم عليا فارتتم دين توم م ولم تدخلوا في يهوديد  وال نصدراني  ، فمدا أفقال النجاوي ما  اا الدين الا   

نأ دددل الميتددد ، ونسددديء الجدددوار وةدددان و يهدددا الملددد   ندددا تومدددا علدددى الودددر  نعبدددد األأ ددداا الددددين فقدددال جع دددر 
لينددا نبيددا مددن وو ير ددا، ال نحددل ودديء وال نحرمددا فبعدد  اهلل   نا دم بعددضبعبدد ويسدد  ونسددتحل المحددارم ،

أن نعبددد اهلل وحددد  ال وددري  لددا ونصددل الددرحم ونحسددن  ولددىمانتددا، فدددعانا أن سددنا نعددرف وفدداء  وصدددتا و أ
ع  ويء مما جاء بدا، وتدد دعدا اسدات تا فدأمر م الجوار ونصلي ونصوم لا وال نعبد  ير ، تال فقال فهل م

عليدا صددرًا  هديعص  أفنوروا المصاحف حولا، فقال لا جع در نعدم، فقدال  لدم فأتدل علدي مدا جداء بدا، فقدر 
ون  داا ال دالم  :فب ى واهلل النجاوي حتى اخبلت لحيتا، وب ت اسات تا حتى اخبلوا مصداح هم، ةدم تدال

رد دم علدي م وال انعم دم عيندا فخرجندا أى، انطلقدوا راوددين ال واهلل ال ليخرا من المو اة التي جاء بهدا عيسد
ربيع ، فقال عمرو بن العاص واهلل يتيندا  ددا بمدا استأصدل  أبيبقى الرجلين عبد اهلل بن أمن عند  و ان 
 التي يعبد ا عيسى بن مريم عبد، فقدال لدا عبدد اهلل بدن االله ؛ أنهم يشعمون أن  ، فألخبرنا با خبراء م

علدن، فلمدا  دان الغدد دخدل عليدا ففقدال واهلل أل ف ن لهدم رحمدا ولهدم حد  آله ن  انوا ا  أفعل ف نهم و  الوربيع  
لدديهم ولددم ينددشل بنددا ولهم عندا فبعدد  فاسددأرسددل ولدديهم أيهددا الملدد  ونهددم يقولددون فددي عيسدى تددوال عايمددا فأفقدال 

  فقددال نقددول واهلل الددا  تددال اهلل ن  ددو سدأل م عندداوفددي عيسددى  مددااا يقولدون لددا :مةلهدا فقددال بعبددنا لددبعض
مرندا بدا نبيندا أنقدول فيدا   فددخلوا عليدا وعندد  بطارتتدا فقدال مدااا تقولدون فدي عيسدى بدن أفيا والدا   الىتع

مدريم العداراء البتدول، فددنا النجاودي يدد   ولدىلقا دا أمريم  فقال جع در نقدول عبدداهلل ورسدولا و لمتدا وروحدا 
يا فقدال مدا عددا عيسدى بدن مدريم مدا تلدت  داا العويدد فتندافرت بطارتتدا صدبعأخا عويدد بدين أاألرض، و  ولى

 ددرم ةددم ، مددن سددب م  ددرم ةددم مددن سددب م ربددي واليددوم ايمنددونأنتم اليددوم فددي أن تنددافرتم واهلل اا بددوا فددا  فقددال و 
 . .13وخرجا من بالد ا  رم ةال ، ردوا عليهم  دايا م فال حاج  لي بها سب م من



 3102العدد األول )آذار(                                        ار للعلوم االنسانية  مجلة جامعة األنب
 

- 011 - 

 

 ول اهلل اتباع القسس والرهبان لرس  -9
عورون رجال و و  ، تال ةم تدم على رسول اهلل وسحا  أبيحدةنا يونب بن ب ير، عن  

اهر جند  من الحبو  فوجدو  في المجلب ف لمو  وسألو   ، واو تريب من ال  من النصار أبم   
ا م رسول رادوا، دعألتهم رسول اهلل عما أنديتهم حول ال عب  ، فلما فر وا من مسأورجال من تري  في 

منوا با آا لا و ابو عينهم من الدم  ةم استجأاهلل عش وجل وتال عليهم القرآن، فلما سمعوا فابت  ولى اهلل 
جهل في  أبومر  فلما تاموا من عند  اعتربهم أوصدتو  وعرفوا منا ما  ان يوصف لهم في  تابهم ما 

 ل دين م ترتادون لهم فتأتونهم بخير أن ر من تري  ، فقالوا خيب م اهلل من ر ب بعة م من ورا م من 
حم  من م أو أالرجل فال نطم ن مجالس م عند ، حتى فارتتم دين م وصدتتمو  بما تال ل م ما نعلم ر با 

ن الن ر وعمالنا ول م أعمال م، ال نالوا ان سنا خير فيقال أ ما تالوا لهم فقالوا سالم علي م ال نجا ل م لنا 
 . .15و ل نجرانأمن  .14والنصار 

 النجاشي إلى  ي  ما جاء في كتاب النب  -91
النجاودي ووبسدم  ولدى ، تدال  داا  تداب مدن النبدي محمدد  وسدحا حدةنا يونب بن ب ير، عن  

النجاوددي األصددحم عادديم الحبودد  ، سددالم علددى  ولدىاهلل الدرحمن الددرحيم..  دداا  تدداب مددن محمددد رسددول اهلل 
لددا وال اهلل وحدد  ال وددري  لدا، ولدم يتخددا صداحب  وال ولدددا ون ال أمدن بدداهلل ورسدولا وودهد آمدن اتبد  الهددد  و 

 ولددى ددل ال تدداب تعددالوا أني أنددا رسددولا فاسددلم تسددلم ، يددا  دعددو  بدعايدد  اهلل فددأن محمدددا عبددد  ورسددولا، و أو 
ن  ربابدًا مدن دون اهلل فدأال نعبدد وال اهلل وال نودر  بدا ودي ا وال يتخدا بعبدنا بعبدا أ لم  سدواء بينندا وبيدن م 

 . .16وت فعلي  أةم النصار  توم أبين  نا مسلمون ف فقولوا اوهدوا ب تولوا
 ملك الحبشة اسم النجاشي -99

نمددا ا  تددال  ددان اسددم النجاوددي مصددحم  و ددو بالعربيدد  عطيدد  و  وسددحا حدددةنا يددونب بددن ب يددر عددن ابددن 
 . .11والنجاوي اسم المل   قول   سر   رتل

 طالب أبيمرض  -92
عددن  .18وتددال حدددةني العبدداب بددن عبددداهلل بددن معبددد،  وسددحا حدددةنا يددونب بددن ب يددر عددن ابددن  

لدا وال و  عدم تدل ال أبدا طالدب فدي مربدا فقدال لدا أ تدى رسدول اهللأ لا عن ابن عباب تال لمدا أبعض 
 دل بيتد  أن ت دون سدب  عليد  وعلدى أاهلل استحل ل  بها الو اع  يوم القيام  ، فقال يا ابدن اخدي واهلل لدوال 

طالدب  أبدوتولها وال ألسر  بهدا فلمدا ةقدل أحين نشل بي الموت لقلتها ، ال  ني تلتها جشعاأمن بعد  يرون 
ليا ليستم  تولا فرج  العباب عنا فقال يا رسول اهلل تدد واهلل تدال ال لمد  التدي ور ي يحر  و تين فاصغي 

 . .19ولم اسم  سالتا فقال النبي
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 وفاة السيدة خديجة -93
بدا طالدب ماتدا فدي أن خديجد  بندت خويلدد و وةدم ، تدال  وسدحا حدةنا يونب بن ب يدر ، عدن ابدن  

صدد  طالدب و اندت خديجد  وشيدرة  أبديالمصدا ب بهدال  خديجد  و   عام واحد فتتابعت علدى رسدول اهلل 
 . .80وليهاوو ان يس ن  اإلسالمعلى 

 سراء والمعراجاإلحادثة  -94
سدددماعيل بدددن عبددددالرحمن و، عدددن  .81وسدددباط بدددن نصدددر الهمددددانيأحددددةنا يدددونب بدددن ب يدددر عدددن  

خبددر تومددا بالرفقدد  والعالمدد  فددي العيددر، تددالوا فموددى يجدديء يددوم أو  سددر  برسددول اهلل أالقروددي ، تددال لمددا 
فشيدد لدا فدي   ربعاء فلما  ان ال  اليوم ورفت تري  ينارون وتدد ولدى النهدار ولدم يجديء فددعا النبدياأل

م ددا وعلددى يوودد  بددن حددد وال علددى رسددول اهلل يو أالنهددار سدداع  وجسددت عليددا الوددمب فلددم تددرد الوددمب علددى 
ن ي ددرم مددنهم ويدددخل أن تغيددب تبددل أنددون ، حددين تاتددل الجبددارين يددوم الجمعدد  فلمددا ادبددرت الوددمب خدداف 

 ..82والسبت فال يحل لا تتالهم فيا فدعا اهلل فرد عليا الومب حتى فرم من تتالهم
 من قبل قريش  االستهزاء بالنبي -97

جهدل  أبدوم د  فأبتاعهدا مندا  ولدىن ارا  بابدل ، تدال تددم رجدل مدوسدحا حدةنا يونب بن ب ير،عن ابدن 
راوي حتى وتف على ناد  تري  ورسول اهلل جدالب فدي ناحيد  المسدجد بن  وام فمطلا بأةمانها فاتبل األ

ني  ريب وابدن السدبيل ، وتدد  لبندي  الح م بن  وام ، ف أبيعلى   فقال يا معور تري  من رجل يعينني
جهدل مدن  أبيرسول اهلل لما يعلمون ما بينا وبين  ولىيهشون با  تر  ال  : ل المجلبأعلى حقي، فقال 

، فدا ر الد  لدا فقدام معدا  راودي حتدى وتدف رسدول اهلل العداوة ، اا ب اليا فهو يعين  عليا ، فاتبل األ
فلما راو  تام معا تالوا لرجل ممن معهم اتبعا فانار مدا يصدن  فخدرا رسدول اهلل حتدى جداء  فبدرب عليدا 

ليدا ومدا فدي وجهدا تطدرة دم وتدد انتقد  لوندا فقدال اعدط  داا ومن  اا تال محمد ، فاخرا فخرا  بابا ، فقال
لدي ةدم انصدرف رسدول وليدا بحقدا فدفعدا والرجل حقا ، تال ال تبر  حتى اعطيا الا  لدا تدال فددخل فخدرا 

خيددرا فقددد راوددي حتددى وتددف علددى الدد  المجلددب فقددال جددشا  اهلل تبددل األأراوددي الحدد  لوددان  ، فاهلل وتددال لأل
ال وخات الا  لي وجاء الرجل الا  بعةوا معا فقالوا ويح  مااا رأيت تال عجبدا مدن العجدب واهلل مدا  دو أ

ليدا وأن برب عليدا بابدا فخدرا ومدا معدا روحدا فقدال اعدط  داا الرجدل حقدا فقدال نعدم ال تبدر  حتدى اخدرا 
اهلل مدا  فقدالوا لدا ويلد  مدا لد  ، فدوجهدل ،  أبون جاء أليا حقا فأعطا  ، ةم لم يلب  وحقا ، فدخل فاخرا 

، وسدمعت صدوتا فمل دت رعبدا ةدم  أبيال أن برب علي بدوينا مةل ما صنعت ، فقال ويح م واهلل ما  و أر 
اهلل لدو  نيابدا ل حدل تدط فدوأبل ما رأيدت مةدل  امتدا وال تصدرتا وال ن فو  رأسا ل حال من اإلا  ليا و وخرجت 

 .83وت أل لنيأبي
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 ذى في تبليغه رسالة ربهوما لحقه من األ القبائلنفسه على  عرض النبي  -16
، تال حددةني الحصدين بدن عبددالرحمن بدن سدعد  وسحا حدةنا يونب بن ب ير ، عن محمد بن  

 .86وندب بدن رافد أ أبدو الحيسدر ، تال لما تددم  .85وخي بني عبد االوهلأ، عن محمود بن لبيد .84وبن معاا
يلتمسدون الحلدف مدن تدري  علدى تدومهم مدن  .81وب بدن معدااياوم   ومعا فتي  من بني عبد االوهل فيهم 

خيدر ممدا ج دتم لدا فقدالوا ومدا اا   ولدىتدا م فجلدب ولديهم فقدال لهدم  دل ل دم أالخشرا سدم  بهدم رسدول اهلل ف
أن يعبدو  وال يور وا با وي ا واندشل علدي ال تداب ةدم ا در  ولىالعباد ادعو م  ولىأنا رسول اهلل بعةني  :تال
 .لا ن فقال وياب بن معاا و ان  الما حدةًا، يا توم  اا واهلل خير مما ج تمآال عليهم القر وت اإلسالملهم 

دعندا مند   :يداب ، وتدالونب بن رافد  ح ند  مدن البطحداء فبدرب بهدا وجدا أ أبو الحيسرفاخا  
ا  المديند  و اندت وتعد  بعد ولدىعدنهم وانصدرفوا  فلعمر  لقد ج نا لغير  داا ، فسد ت ، وتدام رسدول اهلل 

 . .88ون  ل أياب بن معاا ووب والخشرا ةم لم يلب  بين األ
 ولىبيعة العقبة األ   -91
، عدن مرةدد بدن عبدداهلل .89وحبيب أبي، تال حدةني يشيد بن  وسحا حدةنا يونب بن ب ير ، عن ابن -1
ا تدال بايعند ..92و، تال حدةني عبادة بن الصامت .91وعبداهلل عبدالرحمن بن عسيل  أبي، عن  .90واليشني

ال نوددر  بدداهلل أحددد م فبايعنددا  بيعدد  النسدداء علددى أنددا أولددى ونحددن اةنددا عوددر رجددال رسددول اهلل ليلدد  العقبدد  األ
رجلندا وال نعصديا فدي معدروف أيددينا و أوالدندا وال نداتي ببهتدان ن تريدا بدين أنسر  وال نشني وال نقتل  وي ا وال

ن وداء   در واهلل ،  ولدىودي ا فدأمر م   وديتم ن ا  ن وفيتم بال  فل م الجن  و  ن ت ترض الحرب فأوال  تبل 
 . .93ون واء عابا  و 

حبيددب ، تددال لمددا انصددرف عددن  أبددي، تددال حدددةني يشيددد بددن  وسددحا حدددةنا يددونب بددن ب يددر عددن ابددن -2
 . .95ويعلمهم الدين .94ورسول اهلل القوم بع  رسول اهلل معهم مصعب بن عمير

 دعوته على القبائل عرض النبي  -91
اهددار وراد اهلل عددش وجددل أبددن يسددار تددال فلمددا  وسددحا ر ، عددن محمددد بددن حدددةنا يددونب بددن ب يدد 

عددشاش نبيددا و  نصددار الددا  لقيددا فيددا الن ددر مددن األ موسددم الحدد  نجدداش موعددد  لددا خددرا رسددول اهلل فددي ا  دينددا وا 
فعرض ن سا علدى تبا دل العدرب  مدا  دان يصدن   دل موسدم فبينمدا  دو عندد العقبد  لقدي ر طدا مدن الخدشرا 

فدال أتدال  -مدن مدوالي يهدود   تدالوا نعدمأنتم   تالوا ن ر من الخدشرا تدال أرا ، تال لهم ممن راد اهلل بهم خيأ
وتدال  اإلسدالمعدش وجدل وعدرض علديهم  تجلسون أ لم م   تالوا بلى تدال فجلسدوا معدا فددعا م رسدول اهلل

وب م و اندت األ دل  تداب وعلدأن يهدود  دانوا معهدم بدبالد م و دانوا أن و ان مما صن  اهلل لهم آعليهم القر 
ن تددد ون نبيددا مبعددو  اي :والخددشرا أ ددل وددر  وأصددحاب أوةددان ف ددانوا واا  ددان بيددنهم ودديء تالددت اليهددود

اهلل عدش وجدل ،  ولدىول د  الن در ودعدا م أأبل شمانا نتبعا فنقتل م معا تتدل عداد وارم فلمدا  لدم رسدول اهلل 
  لمدا دعدا م ابو جدأوعدد م بدا يهدود تدد اهدر فن  اا النبدي الدا  تأتال بعبهم لبعض ، يا توم اعلموا واهلل 
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ونا تدد تر ندا تومدا وال تدوم بيدنهم مدن  :، وتالوا لا اإلسالماهلل عش وجل وتبلوا منا ما عرض عليهم من  ولى
أمدر  ونعدرض علديهم الدا   ولدىن يجمعهم اهلل ب  ونتقددم علديهم فنددعو م أالعداوة والور بينهم وعسى اهلل 

راجعدين  عش من  ةم انصرفوا عن رسدول اهللأن يجمعهم اهلل علي  فال رجل  ن فجبنا  وليا من  اا الديأ
 بالد م تد امنوا وصدتوا . ولى

 قريش في دار الندوة وقرارها بقتل النبي  -91
مدر رسدول أفلما أيقنت تري  أن محمدا تدد بويد  و  وسحا حدةنا يونب بن ب ير ،عن محمد بن  

ن فدداجمعوا مروا فيمددا بيددنهم فقددالوا ايآحقددوا بدد خوانهم بالمديندد  ، تددصددحابا أن يلأ مددن  ددان بم دد  مددن   اهلل
و اتتلدو  أو أخرجدو  ، فداجتمعوا لدا فدي دار النددوة أ ر علدي م بالرجدال فداةبتو  أنا تد مر محمد فواهلل ل أفي 

ليقتلددو  فلمددا دخلددوا الدددار ، اعتربددهم الودديطان فددي صددورة رجددل جميددل فددي بددت لددا ، والبددت ال سدداء ، فقددال 
راد أن يحبدر  مع دم فعسدى أ دل نجدد سدم  بالدا  اجتمعدتم لدا ، فدأنت تدال أندا رجدل مدن أدخل فقالوا من ا
مدر مدا تدد جل فادخل ، فلما دخل تال بعبهم لبعض تد  دان فدي األأونصح فقالوا  رأ ن ال يعدم م منا أ

بندداء ربيعدد  ، أعتبدد  يددا واحدددا و ددان ممددن اجتمدد  لددا فددي دار الندددوة ودديب  و أعلمددتم فدداجمعوا فددي  دداا الرجددل ر 
أن تحبسدددو  وتربصدددوا بدددا ريدددب ر  أ، فقدددال تا دددل مدددنهم  .96وجهدددل بدددن  ودددام ، والنبدددر بدددن الحدددار  أبدددوو 

 سلمى والنابغ  و ير ما. أبي، حتى يهل   ما  ل  من  ان تبلا من الوعراء ش ير بن المنون
مدن وراء   ولدىسدتمو  حب حيد  سدا وحديةدا أ  واهلل لد ن فعلدتم ليخدرا ر أفقال النجد  واهلل ما  اا ل م بدر  
يددي م مدن أمدر م ، فقدال تا دل مدنهم بدل أيدي م ةم يغلبو م على مدا فدي أصحابا فأوو  أن ينتشعا من أمن 

يددن وتدد  مددن الددبالد ، ولدد ن  ددان أاا  يددب عنددا وجهددا وحديةددا فددواهلل مددا نبددالي  نخرجددا فنن يددا مددن بالدنددا فدد
  أمدا رأيدتم حدالوة منطقدا أالنجدد  ال واهلل مدا  داا ل دم بدر  مرندا وأصدلحنا اات بينندا ، تدالأجمعنا بعد ال  أ

ن فعلدتم الد  تدد دخدل علدى تبيلد  مدن ووحسن حديةدا و لبتدا علدى مدن يلقدا  دون مدن خال دا واهلل ل داني بدا 
  ، تدال أيا ، ةم سار بهم الي م حتى يطأ م بهم فال واهلل ما  اا ل دم بدر أتبا ل العرب فأجمعت معا على ر 

ر  أن تأخدداوا مددن  ددل أن لددي فيددا لرأيددا مددا أرا ددم وتعددتم عليددا تددالوا ومددا  ددو تددال ووددام واهلل جهددل بددن   أبددو
ا وسدديطا ةددم تقطعددو م ودد ارا صددارم  ةددم يجتمعددوا فيبددربو  بددرب  نسددبي تبيلدد  مددن تددري   المددا نهدددا جلدددا 

م يقدووا علدى رجل واحد ، فااا تتلتمو  ت ر  دما في القبا ل فلم تددر بندي عبدد منداف بعدد الد  مدا تصدن  ولد
  أن يأخداوا العقدل ، فتدوندا لهدم تدال النجدد  هلل در ال تدى  داا الدر أحرب تومهم ، ف نما أتصر م عند الد  
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ال فددال مددر أن ال ينددام علددى فراوددا تلدد  أالخبددر و  اهلل ى رسددول تددأ، فت رتددوا علددى الدد  واجتمعددوا لددا و وددي وا 
 .  .91و بجعاحي   ان يبيت وبيت عليا في م الليل  فلم يبت رسول اهلل 

 عدد من شهد العقبة من الرجال والنساء -21
وب والخدشرا مدن ودهد العقبد  مدن األ :فجميد  :، تدال وسدحا حدةنا يونب بن ب ير ، عدن ابدن  

حددددا ما أم عمدددارة وشوجهدددا وابنا دددا ، فجميددد  ووأبنددداء القبا دددل ، سدددبعون رجدددال وامرأتدددان مدددن بندددي الخدددشرا 
 ..2ون سا  المرأتين خمس  وسبعون م  صحاب العقب  أ

 بيعة العقبة الثانية : -29
ن العبداب أ .98وحدةنا يونب بن ب ير ، عن ابن عباب ، تال حدةني عاصم بن عمر بدن تتدادة 

خددا بنددي سددالم تددال ويددا معوددر الخددشرا  ددل تدددرون علددى مددا تبددايعون رسددول اهلل ، أ .99وبددن عبددادة بددن نبددل 
نهددا واا نه ددت أمددوال م مصدديب  وأوددراف م تددتال أن  نددتم تددرون  حمددر واألسددود فددن ددم تبايعونددا علددى حددرب األو

ن دم مسدتالمون لدا وافدون لدا أن  ندتم تدرون ا  خدرة ، و ن فعلتم خدش  الددنيا وايوأسلمتمو  فمن اين فهو واهلل 
 ..100وخرة.موال وتتل األوراف فهو واهلل خير الدنيا وايبما عا دتمو  عليا على مصيب  األ

 م معبد :أة يثرب ومروره بخيم إلى هجرة الرسول  -22
م معبدد و دي التدي  درد أ، تال ونشل رسول اهلل بخيمد   وسحا حدةنا يونب بن ب ير ، عن ابن  

، فدأرادوا القدر  ، فقالدت  .101وحدرمأبها الجن بأعلى م   ، واسمها عات   بنت خالد بن منقدا بدن ربيعد  بدن 
اهلل ببعض  نمها فمسدح بدرعها بيدد  واهلل ما عندنا طعام وال لنا منح  وال لنا واة اال حا ل ، فدعا رسول 

ندت أحد  بدا فدرد  عليهدا أم معيدد ، فقالدت اودرب فأودعا اهلل وحلب في العير حتى ر ى ، وتال اودربي يدا 
خدر ف عدل بهدا مةدل الد  فسدقى آخدر ف عدل بهدا مةدل الد  فودرب ، ةدم دعدا بحا دل آفوربت ، ةم دعا بحا ل 
م أ. حتدى بلغدوا  قى عدامرا، وطلبدت تدري  رسدول اهلل خر ف عل بهدا مةدل الد  فسدآدليلا ، ةم دعا بحا ل 

در  مدا تقولدون تدد بدا  حالدب أمعبد فسألو ا عندا فقدالوا رأيدت محمددا وحليتدا  داا فوصد و  لهدا فقالدت مدا 
   .102والحا ل ، تالت تري  فاا  الا  نريد

 تمةالخا
بعدد معرفد  سديرة تقددم و  ال مدحادت مدن خدال. ال هلل ام على رسدول لسالاة و لصالالحمد هلل و ا 

 -:النتا   من  البح   ااهر في  ا ام برشأن نسجل ألجليل ويونب بن ب ير. الم العا
 ن .ا ةر من م أفي  انو الاين  انهل علما من ويوخا   بير   لم  ايونب بن ب ير ع اإلمام  ان  -1
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 قددا لافددي  المددان عاد فيددا ف دداجددأ ةددر مددن علددم و أحددو   يموسددوع لم  ايددونب بددن ب يددر عدد اإلمددام ددان  -2
 لنبوي  .السيرة اي  ابر  في رو  ريخ والتالسيرة و الحدي  و او 

 عنا . العلم وروو امنا  اخاو أماة م يونب بن ب ير تالامن لإلا  -3

ن ولقدول النبوي  ويم دن السيرة ا  احدأما بتسجيل ا تما ولى ير يونب بن ب اإلمامت امروي توير  -4
 ريخي  .التادر المصا اخر  لم تورد أت الا مروي

 لنبوي  .السيرة اتا تد برشت في امروين و -5

لجليدل الم العدا ات  دااة ومرويدانب وسيرة وحياتد وفقت في  وف بعض جو  أ ونن أهلل ارجو من أو  ا ا
ۇ  ۇ   چ :  لىالتدي ترجمدت لدا وحسدبي تولدا تعددا المصددادر والمراجد  ت فدي المعلومداتديح لدي مدن ا ابمد

ەئ  وئ  وئ   ۇئ     ەئى  ائ  ائ    ې  ې  ې  ى   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ

مب  ىب     خبمئ  ىئ  يئ   جب  حب  حئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  ېئۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

 . .286لبقرة : او چيب  جت  حت  خت  
محمدد بدن  العاديم سديدنالودر  القدويم و الطريد  احب المرسدلين صداو   لخلداودرف أم على لسالاة و لصالاو 
 . وأصحابالا آهلل وعلى اعبد
 
 
 

 والمراجع درالمصا ثبت 
 األولية:المصادر أوال 
 (م9233/ هـ631)ت  الكرم أبيالحسن  علي بن  أبوثير ، أل ابن ا
 م. .1996لعربيوبيروت/ا  التر اء احيور اد،1ط،عيالرفا أحمددل ا،تح.عفي معرف  الصحاب  ب الغاسد أ .1
 بن محمد أحمد،  اال دنروي 
 م. .1991لسعودي  / الح م والعلوم و ا، م تب  1، طخش لالح ان بن صالم سرين، تح . سليمات اطبق .2
 هـ(979ر )ت ا، محمد بن يس إسحاقبن ا
 . .ت رة / بالالقالعربي  وا  ابحالات و اسالدر ا، معهد  1ط ،هللا،تح. محمد حميد وسحا بن اسيرة . 3
 هـ(376لفرج )ت ا أبوني ، اصبهالا
 م. .1995ن / اولبن ل  رار اير ، داوسمير ح اني ، تح . علي مهنا الا .4
 هـ(317)ت  إسحاقهلل محمد بن اعبد أبو ني ، اصبهالا
 م. .1996لسعودي  / ال وةر واني ، م تب  اريال اتتيب  نار محمد  أبوب،تح. القالال نى و افي  بالبافتح  .5



 3102العدد األول )آذار(                                        ار للعلوم االنسانية  مجلة جامعة األنب
 

- 011 - 

 

 هـ(421بن علي بن منجوية )ت  أحمدني ، اصبهالا
  د. .1401عرف  وبيروت / لمار اد ، 1ط لليةي ،اهلل ال مسلم ، تح . عبدارج  .6
 م(9319هـ/113)ت أحمدبن  هلل محمد بن علياعبد أبو،  ابن حديدة 
، تدح . محمدد  يوعجمد يمدن عربد األرضملدو   ولدىمدي ورسدلا ألالنبي اب المبي في  تا  المصبا .1

  د. .1405ب وبيروت / ال تالم الدين ، عاعايم 
 (م161/هـ276عيل )ت اسمإري ، محمد بن البخا
 . .ل  ر وبيروت / بالار الندو  ، داوم السيد  ال بير ، تح . اخ ريالتا .8
 هـ(746)ت  برهان الدين لحسنا أبو  عي ، البقا
  د. .1424لعلمي  وبيروت / ال تب ار الدرر ، دانام  .9
 (م9167/هـ471لحسين بن علي )ت ابن  أحمدلبيهقي ، ا

   د. 1408 رة / القا  وان للتر الريار اد ،1ط لقلعجي ،امين ألمعطي النبوة ، تح . عبدا ل دال .10
  د. .1344د/ اباحيدر ومي الناارف المعا رة امجلب د، 1ط ء،ادر عطالقال بر ،تح.محمد عبدالسنن ا .11

 هـ(121م )ت لسالالحليم عبداعبد أحمدبن تيمية ، ا
 . .تلمدني ومصر / بالا، تح . سيد صبح لمن بدل دين المسيحلصحيح اب الجو ا .12

 (م131/هـ321دريس )ت ا محمد بنلرحمن بن اعبدتم ، اح أبيبن ا
  د. .1211لعربي وبيروت / ا  التر اء احيور اد ،1طلتعديل ،الجر  و ا .13

 (م9194/هـ417)ت  محمد بن عبداهلل بن محمد هللاعبد أبو ري ، بو النيساكم الحا
وت لعلميددد  وبيدددر ال تدددب ار اد ، 1ط،  ادر عطددالقالصدددحيحين ، تددح . مصدددط ى عبددددالمسددتدر  علدددى ا .14

 م. .1990د  د1411/
 (م167هـ374)ت البستيتم محمد اح أبو،  حبان بن ا

  د. .1396لوعي وحلب / ار اد ،1طيد ،ا يم ش ابر وت ، تح . محمود الةقا .15
 م. .1959لعلمي  ، وبيروت / ال تب ار ايوهمر ، در ، تح . م. فالامصالاء ا ير علمامو .16

 (م9441/هـ172 )ت  عليبن  أحمد الفضل أبو، العسقالني بن حجرا
 م. .1959لجيل وبيروت / ار اد،1ط و  ،البجاب  ، تح . علي محمد الصحاب  في تميش اصإلا .11
  د. .1406/  الرويد وسوريار اد ،1ط م  ،التهايب ، تح . محمد عو اتقريب  .18
ت وبيددددروت / اعلمددددي للمطبوعددددألام سسدددد  ،  3 ط ميدددد  ،الناالمعرفدددد  ا ددددرة ان ، تددددح. دالميددددش ان السدددد .19
 . د.1406
  د. .1404ل  ر وبيروت / ار اد ،1طلتهايب ،اهايب ت .20

 م(   9791هـ/ 123 )تهللابن عبد أحمدلدين الخزرجي ، صفي ا
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ي  اإلسددددالمت المطبوعددددا، م تبدددد   5 دددددة  ،طأبو   ال تال ، تددددح . عبدددددال مدددداصدددد  تددددا يب تهددددايب خال .21
  د. .1416وبيروت / 

 (م9111/هـ463)ت   بن علي  أحمد بكر أبودي ،البغدالخطيب ا
 . .تلعلمي  وبيروت / بالال تب ار اد ، داريخ بغدات .22

 هـ(317لحسن علي بن عمر )ت ا أبير قطني ، الدا
ل تدددب الحدددوت ، م سسددد  ال يوسدددف او  و مدددانلبدددان ابعين ومدددن بعدددد م ، تدددح . بدددور التددداء اسدددمأا دددر  .23

 . .م1985 د د1406لعلمي  وبيروت /ا
 (م9341/هـ141ن )ت ابن عثم أحمدلدين محمد بن الذهبي ، شمس ا

 م.1981لعربي وبيروت / اب ال تار اد، 1طم تدمر  ، لسالا، تح. د. عمر عبد اإلسالمريخ ات  .24
 .تلعلمي  وبيروت / بالال تب ار اد ،1ط ا ،الح اتا رة  .25
ل  الرسددام سسد  ،  9ط لقرتوسدي ،ا وط ومحمدد ومحمدد سدعيد ارندالاء ، تدح. ودعيب لندبالام عدالأسدير  .26

  د.1413وبيروت / 
 م.1954ل ويت / ال ويت والمنجد ، مطبع  ح وم  الين ا  ي خبر من  بر ، تح. د. صاللعبر فا .21
 م.1992ي  وجدة / اإلسالمف  القبل  للةقار اد ،1ط م  ،اوف ، تح. محمد عو ال ا .28
 .تلمعرف  وبيروت / بالار الدين عنتر ، داء ، تح. د. نور البع المغني في ا .29
ل  وبيددروت / الرسدداسسدد   وط ، م  ارنددالاد معددروف ووددعيب او ر عددار ، تددح. د. بوددال بدداء القددر امعرفدد   .30
  د.1404
 لموجود ،اعبددد أحمدددل الوديخ عدالوديخ علدي محمدد معددوض و ال ، تدح. الرجددال فدي نقدد اعتددالان اميدش  .31

 م.1995لعلمي  وبيروت / ال تب ار اد ،1ط
 (م9261/هـ666 بكر )ت  أبيمحمد بن  عبداهلل أبوزي ،الر ا

 م.1995ن وبيروت / اطر ، م تب  لبنامود خ  ، تح. محالصحار امخت .32
 (م111/هـ 311)ت     أحمدهلل بن امحمد بن عبد سليمان أبو، الربعي 

  د.1410ض / الرياصم  والعار الحمد ، دان اسليم أحمدهلل اتهم ، تح. د. عبداء ووفيالعلمامولد  .33
 (م144/هـ231)ت  محمد بن منيع هللاعبد أبو، بن سعد ا

 .تدر وبيروت / بالار صاد،1ط ،ل بر  ات الطبقا .34
 هـ(112)ت  الخير بن محمد أبو لديناوي ، شمس السخا

 م.1993لعلمي  وبيروت / ال تب ار اد ،1طلوري   ،المدين  اريخ اللطي   في تالتح   ا .35
 (م9411/ هـ762)ت  بن منصوردلكريم بن محماعبد سعد أبو ني ،السمعا

 م.1998ل  ر وبيروت / ار اد ،1طرود  ،الباهلل محمد اب ، تح. عبدانسالا .36
 (م9717/هـ199بكر  )ت  أبيلرحمن بن اعبد الفضل أبولسيوطي ،ا
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  د.1403لعلمي  وبيروت / ال تب ار اد ،1ط ا ،الح ات اطبق .31
 م.1985لعلمي  وبيروت / ال تب ار اد، 1طل بر  ،ا ص الخصا .38
 م.1993ل  ر وبيروت / ار المنوور ، دالدر ا .39

 هـ(337م )سعيد هيث أبوشي ، الشا
  د.1410لمنورة / المدين  الح م والعلوم و اهلل ، م تب  الرحمن شين اوي ، تح. مح وا الوامسند  .40

 هـ(161هلل )ت الدين محمد بن عبدابدر  عبداهللأبو لشبلي ،ا
 م.1994 رة / القان وآلقر الجمل ، م تب  ا يم محمد ابر و، تح. ح ام الجانفي أ نالمرجام ا أ .41

 هـ(631لكرم )ت ا أبيلحسن علي بن ا أبو،  ثيرابن األ  
  د.1415لعلمي  وبيروت / ال تب ار اد ،1طبي ،القاهلل اريخ ، تح. عبدالتامل في ال ا .42

 هـ(361)ت  أيوببن  أحمدن بن اسليم قاءبال أبوني ،الطبر ا
 م.1983لموصل / اء والش ر السل ي ، م تب  المجيد ال بير ، تح. حمد  عبدالمعجم ا .43

 هـ(391عفر محمد بن جرير )ت ج أبو لطبري ،ا
 م.1911ب  بيروت وبيروت / ا، مط وبرا يمل بل ا أبولملو  ، تح. محمد الرسل و اريخ ات .44

 هـ(269هلل )ت ابن عبد أحمدلحسن اأبو  لعجلي ، ا
 م.1985لمنورة/ المدين  ار والدالبسنو  ، م تب  العايم العليم عبدات ، تح . عبدالةقامعرف   .45

 هـ(617بن محمد )ت  عيلاسمإلعجلوني ، ا
  د.1445لعربي ومصر / ا  التر اء احيور اب ، دالنالسن  أدي  على احألاوتهر من اء ، الخ ا وف  .46

 هـ(621)ت  بن هبة اهلل لرحمن بن محمداعبد منصور أبوكر ،ابن عسا
  د.1406ل  ر ودمو  / ار اد ،1طفا ،الحالم منين ، تح. محمد مطي  ات امهاتب اربعين في منالا .41
تدداريخ مديندد  دمودد ،تح.محب  م .1116 ددد/511القاسددم علددي بددن الحسددن بددن  بدد و  أبوعسددا ر، بددنا .48

 م.1995 ،دار ال  روبيروت/1الدين العمر  ،ط
 لعسكري ، مرتضىا

 م.1994لتوحيد للنور ، وتيش  و  / ا و  ، الم منين عا أمدي  احأ .49
 م(9414/ هـ116الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين )  أبو قي ، العر ا

 م.1910ل  ر وبيروت / ار ان ، دالرحمن محمد عةما ،تح.عبدلصالابن ا  ور  مقدم  ايبالاو  التقيد .50
 هـ(169سعيد خليل )ت  أبوئي ، لعال ا 

 م.1986ل تب وبيروت / الم السل ي ، عالمجيد اسيل ، تح. حمد  عبدالمر ام اح ألتحصيل في ام  اج .51
 هـ(216ينوري )ت دلام هلل بن مسلامحمد عبد أبوبن قتيبة ، ا

 م.1960لعلمي  وبيروت/ال تب ار او  ، مطبع  دارف ، تح. ةروت ع المعا .52
 هـ(9161هلل )ت اعبد بن لقسطنطيني ، مصطفىا
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  د.1413لعلمي  وبيروت / ال تب ار المصن ين ، دا وآةارلم ل ين اء اسمأرفين العاي  ا د .53
 هـ(142هلل )ت الدين محمد بن عبدالقيسي ، شمس ا

لعرتسوسددي، ا، تددح. محمددد نعدديم  و نددا م وألقددابهم وأنسددابهمسددماء الددرواة الموددتبا فددي بددبط أ بدديحتو  .54
 م.1993ل  وبيروت / الرسام سس  ،1ط

 (م 117/هـ269)ت  القشيري جالحجامسلم بن  الحسن أبو، ريبو االنيس 
  د.1404لمنورة / المدين  اي  واإلسالممع  الجالرحيم محمد ، اء ، تح. عبداسمألال نى و ا .55

 (م9371/  ـه179بكر )ت  أبيهلل محمد بن اعبد أبولقيم ، ابن ا
 .تلمنورة / بالالمدين  اي  واإلسالممع  الجار  ، الحياي  ا د .56

 هـ(611دي )ت البغدالدين علي الشيخ ظهير اوني ، ر ز الكابن ا
 م.1910د / اع  وبغدالطباف  و ام  للصحالعالم سس  اد اريخ ، تح. د. مصط ى جو التامختصر  .51

 هـ(114)ت  بن عمر  إسماعيل الفداء أبوبن كثير ،ا
  د.1405رف وبيروت / المعام تب  ،1طي  ،النهاي  و البدا .58
  د.1401لتوشي  وم   / ار طيب  للنور و ام  ، دمي بن محمد بن سالالعايم ، تح. سان آلقر ات سير  .59

 هـ(311لحسين )ت ابن محمد بن  أحمدذي ، ابلكالا
  د.1401لمعرف  وبيروت / ا رة ا، د1،طلليةياهلل ا، تح. عبدر  البخال صحيح ارج .60

 هـ(634ن بن موسى )ت الربيع سليما أبوعي ، لكالا
لم الدددين ، عددال ا، تددح. د. محمددد  مددوالةالةدد  الخل دداء   هللاش  رسددول اغددتبددمنا مددن م اء بمددا ت ددالا .61

  د.1411ل تب وبيروت / ا
 هـ(142)ت  الحجاج يوسف بن عبد الرحمن أبو لمزي ، ا

،موسسددددددد  الرسدددددددال  و 1،طد معدددددددروفار عدددددددو ال ، تدددددددح. د. بودددددددالرجددددددداء اسدددددددمأل فدددددددي ال مددددددداتهدددددددايب  .62
 م.1980 د/1400

 هـ(346)ت   لحسين ابن  علي لحسنا أبولمسعودي ، ا
 م.1982ني وبيروت / اللبناب ال تار الجو ر ، دادن الا ب ومعامروا  .63

 هـ(9999 لملك بن حسين )ت المكي ، عبدا
لعلميد  ال تدب ار اد ،1ط لموجود وعلدي محمدد معدوض ،اعبدد أحمدددل الي ، تح. عدالعو النجوم اسمط  .64

 م.1998وبيروت / 
 هـ(162هلل )ت الدين بن قلن عبداء وي ، عالالطغم

 م.2000 رة/ القال جر للنور وار ارا ، دالبان علي ا ليب اسيآء ، تح. الخل اريخ امختصر ت .65
 هـ(293لحميدي )ت امحمد  أبولملك ام ، عبدابن هشا

  د.1412لجيل وبيروت / ار الر وف سعد ، دالنبوي  ، تح. طا عبدالسيرة ا .66
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 هـ(117لدين )ت ام احس علي بن لديناء لهندي ، عالا
 م.1998لعلمي وبيروت/ ال تب ار اد،1ططي،الدميا، تح. محمود فعالفي سنن األتوال واألل العما نش  .61

 هـ(111)ت بكر  أبيعلي بن  الحسن نور الدين أبولهيثمي ،ا
  د.1401ن وبيروت / الريار ا، دومنب  ال وا د د الشو امجم   .68

 (م 117/هـ212)ت بن اسلم الواسطي بن سهيل  الحسن اسلم أبو،بحشل  
  د.1406ل تب وبيروت / الم اع، 1طد ،اسط ، تح.  ور يب عو اريخ و ات .69

 (م9361/ هـ161سعد )ت اهلل بن اعبد عفيف الدين محمد أبوفعي ،اليا
 م.1993 رة / القاي ، واإلسالمب ال تار ان ، دالجنا مرآة .10

 ثانيا:المراجع الحديثة
 هـ(9216التميمي ، محمد بن عبدالوهاب )ت 

 م. .1991، دار ال يحاء ودمو  /  مختصر سيرة الرسول  .11
  هـ(9144الحلبي ، علي برهان الدين )ت 

 . . د  1400السيرة الحلبي  ، دار المعرف  وبيروت/  .12
 أحمد الزيات ،

 م.1985المعجم الوسيط ، دار الدعوة والقا رة /  .13
 ، محمد هادي الغروي 

 م.1998لباني، دار القلم ودمو  / لعالم  محمد بن ناصر الدين األفقا السيرة ، تح. ا .14
 الهاشمي ،عبد المنعم  

 .161م.،ص2006الخالف  العباسي  ،دار ابن حشم للنور وبيروت/ .15
                                                 

دار صادر وبيروت  ،الطبقات ال بر   ،. م844/ د230وت أبو عبد اهلل محمد بن مني   ،  ابن سعد  .1و
الباب في . ، فتح م1012/ د 395وت وسحا عبد اهلل محمد بن  يأبصبهاني ، ؛ األ 6/399. ، ت/بال

،  1م. ط1996م تب  ال وةر والسعودي  / ،1، ط أبيتتيب  نار محمد الغاري أبوال نى وااللقاب ، تح . 
سماء الرجال أ. ، تهايب ال مال في م1341/ د 142الحجاا يوسف وت أبي؛ المش  ، جمال الدين  1/136

عبد اهلل  أبو؛ الا بي،  32/494م.،  1998روت /م سس  الرسال  وبي، 1طواد معروف ،، تح : د . بوار ع
 326 /1. ،تدار ال تب العلمي  وبيروت /بال، 1ط. ، تا رة الح اا ،م1341/ د 148ومب الدين محمد وت

    . 
.  تح  صحيح البخار  ، رجال. ،  م1001/ د398بن محمد بن الحسين وت أحمد أبو نصرا  ،ابال ال .2و

؛ ابن  1/144، الا بي، تا رة الح اا ،  2/110 د.، 1401دا رة المعرف  وبيروت /،1ط عبد اهلل الليةي،
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. ، لسان الميشان ، تح . دا رة المعرف  م1448/ د852وت   أبو ال بل أحمد بن علي حجر العسقالني ، 
   . 1/419 د. ، 1406علمي للمطبوعات وبيروت /م سس  األ،3طالناامي  ، 

دار  ، 1ط .، طبقات الح اا ،م1505 د/911ال بل وت أبوب ر  أبيحمن بن السيوطي ، عبد الر  .3و
 .  1/69 د. ، 1401ال تب العلمي  وبيروت /

. ، رجال مسلم ، تح . عبد اهلل الليةي ، دار م1034/ د428بن علي بن منجوي  وت أحمدصبهاني ، األ .4و
 .  318 ص د. ،1401المعرف  وبيروت /

، تح   د . ، ا ر اسماء التابعين ومن بعد م385و ت  أحمدالحسن علي بن عمر بن  أبو الدار تطني، (1)
 ؛2/123م.،1985م سس  ال تب العلمي  و بيروت/ ،1،ط. بوران البنوا  و  مال يوسف الحوت

للةقاف  ، ال اوف،تح.محمد عوام  ، دار القبل   .م1341/ د148وت الا بي،ومب الدين محمد بن عةمان
 .515/ 1م.، 1992ي  و جدة/اإلسالم

حياء الترا  م. ، الجر  والتعديل دار و938/ د321ودريب الراش  و  ابن أبي حاتم ، عبدالرحمن بن أبي (1)
 . 4 11/ 4 د . 1211العربي و بيروت / 

ر الوعي و برا يم شاد ، دامحمود و . ، الةقات ، تح .م965 د 354حاتم محمد وت  ابن حبان ، أبو ( 7)
 .  48/ 1. ،  د 1396حلب / 

مصار ، تح . م . فال يوهمر ، دار ال تب العلمي  ، موا ير علماء األ 6/334لةقات ، ابن حبان، ا .8و
؛ القشويني ، عبد ال ريم بن 1/361ا  ، رجال صحيح البخار  ، ا؛ ال الب1/110م. ، 1959وبيروت /
، تح . عشيش اهلل العطار ، دار ال تب العلمي  وبيروت خبار تشوين أالتدوين في  د. ، 426محمد وت

 .   3/26م. 1981/
ال تب  . ، تهايب التهايب ، دارم1448/ د852وتي بن عل أحمدأبو ال بل ، العسقالني ابن حجر .9و

 1/83؛ السيوطي ، طبقات الح اا ،  1/346؛ ابن حجر ، لسان الميشان ،  8/404 د. ، 1404وبيروت /
 . 
 .  1/326بي ، تا رة الح اا ، الا  .10و
؛ ابن حجر العسقالني ،  1/152؛ ابن حبان، موا ير علماء االمصار ،  1/358ابن حبان، الةقات ،  .11و

 .  8/404تهايب التهايب ، 
. ، المغني في البع اء ، تح . د م1341/ د148بن عةمان وت أحمدالا بي ، ومب الدين محمد بن  .12و

؛ القسطنطيني ، مصط ى بن عبد اهلل  2/552ر المعرف  وبيروت /بال . ، . نور الدين عنتر ، دا
 د. ، 1413المصن ين ، دار ال تب العلمي  وبيروت / وآةارسماء الم ل ين أو  د. ،  داي  العارفين 1061وت
6/1  . 
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لرحيم ، تح . عبد ا واألسماء.، ال نى م814/  د261بن الحجاا بن مسلم وت أبو الحسن ،النيسأبور   .13و

؛ الا بي، ومب الدين 1،1/583 د.ط1404والمدين  المنورة / ي اإلسالم، الجامع   1أحمد،طمحمد بن 
لويخ علي محمد معوض والويخ .، ميشان االعتدال في نقد الرجال، تح. ا1341/ د148وت أحمدمحمد بن 

،  ، تاريخ اإلسالم؛ الا بي 3/403م. ، 1995عبد الموجود، دار ال تب العلمي  وبيروت / أحمدعادل 
9/436  . 
 .  1/151مصار ، ؛ ابن حبان، موا ير علماء األ 6/451ابن حبان، الةقات ،  .14و
 .  1/311لسان الميشان ، ؛ ابن حجر1/326؛ الا بي، تا رة الح اا، 1/168ابن حبان، الةقات،  .15و
 أحمدتح . د . عبد اهلل  ووفياتهم،  د.، مولد العلماء319وت أبو سليمان أحمد بن عبداهلل بن أحمد،الربعي.16و

 .  1/364 د.، 1410سليمان الحمد ، دار العاصم  والرياض /
عالم ال تب  ،1، ط د.، تاريخ واسط.  ور يب عواد292وتبن أسلم سهل بن سلمأبو الحسن أ،بحول  .11و

 تقريب .،م1448/ د852وت  أبو ال بل أحمد بن علي،العسقالني ؛ ابن حجر1/109 د.، 1406وبيروت/
بن محمد ،  أحمد، دنرو ؛ اال1/266 د. ، 1406وسوريا /دار الرويد ، 1ط التهايب ، تح . محمد عوام  ،

 .  1/20م. ، 1991م تب  العلوم والح م والسعودي  /، 1ططبقات الم سرين،تح.سليمان بن صالح الخش  ، 
بن  أحمد أبو ب رب البغداد ،ي؛ الخط1/111،األمصارموا ير علماء  ؛ 6/446بن حبان، الةقات، ا .18و

 .   9/255وبيروت /بال.،  .، تاريخ بغداد، دار ال تب العلمي م1010/ د463وت علي 
، تح . د. عمر  اإلسالم. ، تاريخ م1341/ د148بن عةمان وت أحمدالا بي ، ومب الدين محمد بن  .19و

 ؛ 1/438؛ الا بي، ال اوف، 1/116، 1م.، ط1981دار ال تب العربي  وبيروت/ ،1طعبد السالم التدمر ،
 .   1/231؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهايب ،  1/481عالم النبالء ، أسير  الا بي،

 .  4/138بن حجر العسقالني ، تهايب التهايب ، ا .20و
 .   19/250؛ المش  ، تهايب ال مال ،  2/141سماء ، القوير  ، ال نى واأل .21و
 .  6/106تهايب التهايب ، ابن حجر العسقالني ،  .22و
 .  8/402ابن حبان، الةقات ،  .23و
. ، معرف  القراء ال بار ، تح . د. بوار عواد م1341/ د148بن عةمان  وت أحمدالا بي ، محمد بن  .24و

 .  1/202 د.، 1404صالح مهد  عباب ، م سس  الرسال  وبيروت / ومعروف ، وعيب االرناووط 
 .    11/380، تهايب التهايب ،  العسقالني ابن حجر ؛ 815/ 2البخار ، ال الباا  ، رجال صحيح.25و
،  1/211؛ ابن حجر ، تقريب التهايب ،  1/401؛ الا بي ، ال اوف ،  8/256ابن حبان، الةقات ،  .26و

 .  1/194السيوطي ، طبقات الح اا ، 
 .  11/200؛ المش  ، تهايب ال مال ،  2/385وسط ، البخار  ، التاريخ األ .21و
 .  1/500؛ ابن حجر، تقريب التهايب، 2/208؛ ال اوف،  11/396عالم النبالء، أالا بي، سير  .28و
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 1/81؛ ابن حجر، تقريب التهايب،8/45؛ ابن حبان، الةقات ، 2/62حاتم ، الجر  والتعديل،  أبيابن  .29و
 . 
امل في التاريخ ، تح. عبد اهلل . ، ال م1232/ د630ل رم وت ا أبيالحسن علي بن  أبوالةير، ابن ا .30و

أحمد، معالم تاريخ الدول  ؛ عبد الحسين علي  5/61 د.، 1415دار ال تب العلمي  وبيروت /،  2ط القابي،
 .  65-64م. ص2001والدوح  / األ اديميي ، المر ش العربي  اإلسالم

. سعيد محمود عقيل ،  . ، تاريخ الخل اء تحم1505/ د911جالل الدين عبد الرحمن وت ، السيوطي .31و
 .   255م. ، ص2005دار الجيل وبيروت /،  1ط
سيا آ.، مختصر تاريخ الخل اء، تح. م1318/ د162بن عبد اهلل وت  تلن  مغلطا  ، عالء الدين بن .32و

  بن عمر  وسماعيل أبو ال داء؛ ابن  ةير،211م.، ص2000 ليبان علي، دار ال جر للنور والتوشي  والقا رة /
 .    10/152.،تم تب  المعارفوبيروت/بال، 1ط.، البداي  والنهاي ، م1312/ د114وت

 .  5/294ابن االةير ، ال امل في التاريخ ،  .33و
ر وديوان المبتدا والخبر ، دار القلم وبيروت ب د. تاريخ الع808ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد وت .34و
 .   1/22م.، 1984/
؛ الهاومي ، عبد المنعم ، الخالف  العباسي  ، دار ابن حشم  112-111 اء ، صمغلطاني ، تاريخ الخل .35و

 .   161م. ، ص2006للنور وبيروت /
ال بل  أبو. ، تاريخ الرسل والملو  ، تح محمد م922/ د310محمد بن جرير وت أبو جع رالطبر  ، .36و

 .    8/181،  م. 1911دار المعارف والقا رة /،  4ط ،  وبرا يم
 .  182/184الهاومي ، الخالف  العباسي  ، ص .31و
ن الجو ر ، تح . محمد  د. ، مروا الا ب ومعاد346الحسن علي بن الحسين وت أبوالمسعود  ،  .38و

 .  2/321م. ، 1981، الم تب  العصري  وبيروت /محيي الدين
 .  8/551الطبر  ، تاريخ الرسل والملو  ،  .39و
 . 323ي  ، صالهاومي ، الخالف  العباس   .40و
 .  8/551الطبر  ، تاريخ الرسل والملو  ، .41و
 .  155مغلطاو  ، مختصر تاريخ الخل اء ، ص .42و
 .  2/321الطبر  ، تاريخ الرسل والملو  ،  .43و
 .  90-89ي  ، صاإلسالم، معالم تاريخ الدول  العربي   أحمدعبد الحسين على  .44و
 .   116-115، ص المرج  ن سا  .45و
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 ان واعي  جالب  وسحا س يان بن جاري  ، تال ابن  أبيس يان و و بن  أبيد المل  بن عبد اهلل بن عب .46و

. ، التاريخ ال بير ، تح . م869/ د256وت وسماعيل. البخار  ، محمد بن ةق لي   بني ش رة حالعلماء و و 
 . 5/144.، ت، دار ال  روبيروت/بال الندو  السيد  اوم 

، تح . محمد حميد اهلل ، معهد  وسحا بن ا د. ، سيرة 151مد بن يسار وت ، مح وسحا . ابن 41و
الحميد  وت  عبد المل  أبو محمد،بن  واما؛2/101.، تبالراسات واالبحا  العربي  والقا رة/الد

 د. ، 1412دار الجيل وبيروت /  ، 1ط . ، السيرة النبوي  ، تح . طا عبد الر وف سعد ،م833/ د218
. ،الطبقات ال بر  ، دار صادر وبيروت / م844/ د230عبد اهلل وت أبوعد ، محمد بن مني  ؛ ابن س 2/66

. ، المستدر  على م1014/ د 405وتمحمد بن عبداهللاهلل أبو عبد   ،بور  اس، الحا م الني 1/151بال. ، 
 . 4/19م. ، 1990الصحيحين ، تح . مصط ى عبد القادر عطا ، دار ال تب العلمي  وبيروت / 

بن حدي  رو  عنا يحيى القطان  العيشارال وفي الهمداني سم  ابا  و  وسحا  أبي. يونب بن عمر بن 48و
 .    4/130ةق  صدو  . البخار  ، التاريخ ال بير ، 

مام مسجد ومر وعلي وابن مسعود و ير م و ان ميسرة عمر بن ورحبيل الهمداني ، حد  عن ع أبو. 49و
عبيد اهلل بن شياد في والي   توفي سن  ةال  وستين خا عطا ا تصد  منا أاا ون  اسرا يل بن يونب وةق  تال 

 .    4/136النبالء ،  أعالم سير . الا بي ، 
. و ان بن عم خديج  شوا النبي واسد بن عبد العش  بن تصي القروي االسد  ورت  بن نوفل بن أ(  50)

ال را وو ت  أبو ل ابا ح األوةان . االصبهاني ، أ ناعتشل عبادة األوةان وامتن  م الجا لي تد تنصر في 
 .133/ 3م .، 1995، اال اني ، تح علي مهنا وسمير جابر دار ال  ر و لبنان /  د. 356
؛ ابن سعد ، الطبقات 66/  2؛ ابن  وام ، السيرة النبوي  ، 101/ 2،  وسحا ، سيرة ابن  وسحا ابن  10

  .151/ 1ال بر  ، 

. ، دال ل النبوة ، تح . عبدالمعطي أمين  م1065 د/458 بن الحسين بن علي و ت  أحمدالبيهقي،  .52و
؛ ابن عسا ر ، عبد الرحمن بن محمد و 160/ 2 د. ، 1408ار الريان للترا  و القا رة / ، د 1ط القلعجي ،

  / ال  ر  و دمو. ، األربعين في مناتب امهات الم منين ، تح . محمد مطي  الحافا ، دار   د620ت 
.، البداي  والنهاي ، م تب  م1312/ د 114ال داء وت أبوسماعيل بن عمر ؛ ابن  ةير ، و 1/51 د . ، 1406

. ، م1448/ د852و ت   بن علي أحمد، العسقالني ؛ ابن حجر 3/24 ،  د. 1405المعارفو بيروت/
 .12/108م.، 1992اإلصاب  في تمييش الصحاب  ، تح . علي محمد البجاو ، دار الجيل و بيروت/

القاسم  أبي؛ ابن عسا ر ،  2/165؛ البيهقي ، دال ل النبوة ،  1/45، وسحا ، سيرة ابن  وسحا . ابن 53و
م. 1995سعيد العمر  ، دار ال  ر وبيروت / أبي د.، تاريخ مدين  دمو  ، محب الدين 511بن الحسن وت

د وااليبا  ور  مقدم  ابن الصال  ، تح . عبد الرحيم بن الحسن ، التقي شين الدين العراتي ،   19/354، 
 .   1/309م. ، 1910عبد الرحمن محمد عةمان ، دار ال  ر وبيروت /

حول ولى البصرة ت ، ولد على عهد النبي نوفل بن الحار  بن عبد المطلب . عبد اهلل بن الحار  بن54و
 ،.م1001/ د398حمد بن الحسين وتبن م أحمدال الباا  ، بعمان مدني تابعي ةق . توفي و ان واليا عليها
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 د. ، 1401، تح . عبد اهلل الليةي ، دار المعرف  وبيروت /لةق  والسدادا أ لمعرف   رواد فيالهداي  واإل
النبالء ، تح. وعيب  أعالمر .، سيم1341/ د148محمد بن أحمد بن عةمان وت ؛ الا بي، 1/399

عيد س أبوسعيد خليل بن  أبوالعال ي ، ؛ 1/168 د.،1413،م سس  الرسال  وبيروت /1،طاالرناووط 
ح ام المراسيل ، تح . مهد  عبد المجيد السل ي ، عالم ال تب وبيروت أ د. ، جام  التحصيل في 161وت
 .        1/208م. ، 1986/
م  وفقيا ألان ، ةق  حبر آأبو العباب الهاومي ، ترجمان القر . عبد اهلل بن عباب بن عبد المطلب 55و

 .    3/5 د. . البخار  ، التاريخ ال بير ، 10سن  و توفي مام الت سير ا  و عصر  
م. ، 1985، المعجم الوسيط ، دار الدعوة والقا رة / أحمد. عب والعب . القد  ال بير. الشيان ، 56و
2/600  . 
 . ،م458/1065وت، أبو ب ر أحمد بن الحسين ؛ البيهقي  1/41، السيرة النبوي  ،  وسحا . ابن 51و

 9/1 د. ، 1344، مجلب دا رة المعارف الناامي  وحيدر اباد /ا مد عبد القادر عطالسنن ال بر  ، تح . مح
. ، م1232/ د630ال رم محمد وت أبيالحسن علي بن  أبو،  ابن األةير ؛  2/118دال ل النبوة ،  البيهقي،؛

؛  1/359،  .   د1415وبيروت / ار ال تب العلمي ، د 2،طال امل في التاريخ ، تح . عبد اهلل القابي
دار ال تب  ، 1ط ي ،ط د. ،  نش العمال ، تح . محمود عمر الدميا915الهند  ، عالء الدين حسام وت

ي ، مجم  ال  ر ، محمد  اد  ، موسوع  التاريخ اإلسالم؛ الغرو   13/58م. ، 1998العلمي  وبيروت /
 .  145-44 د. ، 1411ود ار /

. ابن حبان، الةقات ،  وأربعينسن  تس   توفي ةق  ، األنصار مولى شيد بن ةابت  دمحم أبي. محمد بن 58و
 .  2/401؛ تقريب التهايب ،  9/433، تهايب التهايب،  العسقالني ؛ ابن حجر 1/392
 ب تتل سن  خم و ير م عن ابن عباب وابن عمررو   األعالمحد أسعيد بن جبير ال وفي ال قيا  .59و

بن عبد اهلل ، خالص  تا يب تهايب  أحمد. الخشرجي ، ص ي الدين بن يوسف ا الحجاا تتل   هالوتسعين 
 .  1/136 د. ، 1416ي  وبيروت /أبو  دة ، م تب  المطبوعات اإلسالمال مال ، تح . عبد ال تا  

ل  ان عد ألنابا عبد ومب و و العدل أاهلل بن عمر بن مخشوم  ان ي نى  . الوليد بن المغيرة بن عبد60و
وهر أا وحد  ، مات بعد الهجرة بةالة  تري   انت ت سو البيت جميعا و ان الوليد ي سو  الن تري   لها

 .   1/593، ال امل في التاريخ ،  ابن األةير و و ابن خمب وتسعين ودفن بالحجون . 
، بيهقي ؛ ال 1/168؛ ابن  وام ، السيرة النبوي  ،  50- 1/49،  وسحا ، سيرة ابن  وسحا . ابن 61و

. ، اال ت اء بما تبمنا م1250/ د634الربي  سليمان بن موسى وت  أبو؛ ال العي ،  2/199دال ل النبوة ، 
 د. ، 1411، تح د. محمد  مال الدين ، عالم ال تب وبيروت /والةالة  الخل اءمن مغاش  رسول اهلل 

القران العايم ، تح . سامي بن . ، ت سير م1312/ د114وت وسماعيلال داء  أبو؛ ابن  ةير ،  1/164
، عبد الرحمن بن ال مال  السيوطي؛  4/549م. ، 1999محمد بن سالم  ، دار طيب  للنور والتوشي  وم   /
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؛ التميمي ، محمد  5/98م. ، 1993ور ، دار ال  ر وبيروت /ةالمن الدر. ، م1505/ د911جالل الدين وت
 142-1/141م. ، 1991، دار ال يحاء ودمو  / ول  د. ، مختصر سيرة الرس1206بن عبد الو اب وت

   . 
ال م  احد أأبو ب ر الحافا المدني . محمد بن مسلم بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن وهاب الش ر  ، ال قيا 62و
وعالم الحجاش والوام ، رو  عن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب وعبد اهلل بن جع ر توفي سن  ما    ألعالما

؛ ابن حجر ، تهايب  2/211في رمبان و و ابن اةنين وسبعين سن  . الا بي ، ال اوف ، وةال  وعورين 
 .    9/398التهايب ، 

 وتوفي بن عمرو بن و ب الةق ي ، حليف بني ش رة ،  ان من الم ل   وهد حنين   خنب بن وري. األ63و
 .  1/38في تمييش الصحاب  ،  اإلصاب ،  العسقالني خالف  عمر . ابن حجر أولفي 
، دال ل البيهقي؛ 169/  1؛ ابن  وام ، السيرة النبوي  ،  65/  1،  وسحا ، سيرة ابن  وسحا ابن  .64و

؛ السيوطي ، 118/ 1؛ ال العي ، اال ت اء بما تبمنا من مغاش  رسول اهلل ،  201 – 206/  2النبوة ، 
    دار ال تب العلمي  ،  1، ط خصا ص ال بر ال. ،  م1505د/ 911ال بل جالل الدين عبدالرحمن و  أبو
 .141/  1؛ التميمي ، مختصر السيرة ،  118/  1م . ، 1985بيروت / و
ب ر واعتقهم .  أبوب ر الصدي   ي احد السبع  الاين  انوا يعابون في اهلل فاوترا م  أبي. شنيرة موالة 65و

،  1ط ، تحقي  علي محمد ،صحابفي معرف  األ د. ، االستيعاب 463ابن عبد البر ، يوسف بن عبد اهلل و
 .       4/184 د. ، 1413دار الجيل وبيروت /

 ؛ الا بي ، تاريخ اإلسالم 2/283بوة ، ؛ البهقي ، دال ل الن 4/111،  وسحا ، سيرة ابن  وسحا . ابن 66و
 .   1/241؛ السيوطي ، الخصا ص ال بر  ،  1/218، 
،  .م922/ د310جع ر محمد بن جرير وت أبو  ، ؛ الطبر 2/151، وسحا ، سيرة ابن وسحا . ابن 61و

ر ، المستدر  على بو ا؛ الحا م النيس1/549، دار ال تب العلمي  وبيروت/بال.، الرسل والملو   تاريخ
؛ ابن  ةير، البداي    ،1/226؛ ال العي، اال ت اء بما تبمنا من مغاش  الرسول2/213الصحيحين، 

خر  ول ن لم يرد فيها ا ر يونب بن ب ير. أ  انها تد وردت في مصادر . ويوة   ا  الرواي 3/33والنهاي ، 
الغاب  ،  أسد. م1232/ د630وت  أبو الحسن علي بن محمد،األةير؛ ابن 1/314ابن  وام، السيرة النبوي ، 

، الطبر ، محب الدين 2/61م. ، 1996الترا  العربي وبيروت / وحياءدار ، 1ط الرفاعي، أحمدتح. عادل 
؛  1/113.، تفي مناتب او  القربى، دار ال تب المصري  ومصر/بال  العقبى د. ، اخا ر 694وت أحمد

 د.، سمط النجوم 1111؛ الم ي، عبد المل  بن حسين بن عبد المل  وت1/111، اإلسالمالا بي، تاريخ 
 .       1/311م. ، 1998الموجود وعلي محمد معوض، دار ال تب العلمي  وبيروت/ أحمدالعوالي، تح. عادل 
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ندبهم عةمان ل تاب  المصحف حد من أ وام بن المغيرة المخشومي،  ان  . عبد الرحمن بن الحار  بن68و
 د. .  43توفي في شمن معاوي  سن  و ربي اهلل عنهما جواد والرفعاء ، حد  عن عمر وعةمانمن األ

 .   1/338، تقريب التهايب، العسقالني ؛ ابن حجر 16/624الا بي ، ال اوف 
الموهور اسلم عام الحديبي  وولي امر مصر مرتين  بيابن العاص بن وا ل السهمي، الصح و. عمر 69و

 .  16/433. ابن حجر، تقريب التهايب  جري  ربعينأالا  فتحها مات بمصر سن  اةنين و و و 
. اليافعي ،  ربيع  المخشومي و ان جليال نبيال توفي سن  خمب وةالةين للهجرة أبي.  و عبد اهلل بن 10و

 .  1/89م. ، 1993يوالقا رة / اإلسالمالجنان، دار ال تاب  مرآة.،  م1385/ د 168عبد اهلل بن السعد وت
  1/61. البطر  مقدم النصار  ور يب ر ساء االسات   ا  العالم. الشيات، المعجم الوسيط،11و
 ولىالحبو  ةم  اجر  ولى اجر  .عبد اهلل الهاومي تتل في حياة النبي و أبوطالب  أبي. جع ر بن 12و

 261بن عبد اهلل وت أحمدالحسن  أبو ، العجمي، 2/185، التاريخ ال بير، بخار يوم م ت . التل المدين  فق
م. 1985الدار والمدي  المنورة /  م تب  ،1ط .، معرف  الةقات، تح. عبد العليم عبد العايم،م181/ د
،1/269   
؛ دال ل النبوة  9/9؛ البيهقي ، السنن ال بر  ،  195-194-4/193،  وسحا ، سيرة ابن وسحا ابن  .13و
 . 13-3/12؛ ابن  ةير ، البداي  والنهاي  ،  2/301-302، 
؛ البيهقي، دال ل النبوة، 1/444؛ ابن  وام، السيرة النبوي ، 4/199، وسحا ، سيرة ابن وسحا ابن  .14و
لمن بدل دين  . ، الجواب الصحيحم1445/ د128وت عبدالحليم بن عبدالسالم أحمد؛ ابن تيمي ، 2/306

عبداهلل، محمد  أبو؛ ابن القيم، 1/268.، ت، تح . علي سيد صبح المدني، مطبع  المدنيومصر/ بالالمسيح
والمدين  المنورة / ي اإلسالم، الجامع  في أجوب  اليهود والنصار   د.،  داي  الحيار 151ب روت أبيبن 
 ولىعبداهلل محمد بن علي، المصبا  المبي في  تاب النبي االمي ورسل   أبو ،األنصار ؛ 1/26.، تبال

 . 1/258 د.، 1405، تح. محمد عايم الدين، عالم ال تاب وبيروت/يوعجم يمن عرب األرضملو  
من ناحي  م   سميت بنجران بن شيدان بن سبا بن يوجب بن يعرب  اليمن مخالف  ي بلد في -نجران .15و

،معجم البلدان،   م.1229 د/626أول من عمر ا .ياتوت الحمو  ،أبوعبداهلل بن عبداهللوت  بن تحطان ألنا
  5/266،. بالت وبيروت /  دار ال  ر

؛ 4/24، المستدر  على الصحيحين، ر ابو النيس؛ الحا م  4/210، وسحا ، سيرة ابن وسحا ابن  .16و
 .2/308البيهقي، دال ل النبوة ، 

؛ 2/619، المستدر  على الصحيحين ، ر ابو النيس؛ الحا م  2-4/1، وسحا ن ، سيرة ابوسحا ابن  .11و
؛ القسي ، ومب الدين محمد بن  1/220،  اإلسالم؛ الا بي ، تاريخ  2/310البيهقي ، دال ل النبوة ، 

، تح . محمد نعيم وأنسابهم وألقابهم و نا م ةفي ببط أسماء الروا الموتبا د. ، توبيح  842عبداهلل وت 
 . 3/109م ، 1993لعرتسوسي ، م سس  الرسال  بيروت / ا
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الراش  ،  -نا حافا ةق أوسحا  تال عن منصور عن يحيى بن معين العباب بن عبداهلل مدني ا ر  ابن  .18و

 . 1/535؛ الا بي ، ال اوف ،  1/314؛ ابن حبان، الةقات ،  6/212الجر  والتعديل ، 
؛ ابن عسا ر ، تاريخ  2/346؛ البيهقي ، دال ل النبوة ،  1/220  وسحا ، سيرة ابن  وسحا ابن  .19و
؛ ابن حجر ، االصاب  في تمييش الصحاب  ،  1/228،  ؛ الا بي ، تاريخ اإلسالم 66/331و  ، دم
1/231 . 
اب  ، سد الغأ؛ الجشر  ،  2/352النبوة ، ؛ البيهقي ، دال ل  1/86 وسحا ، سيرة ابن  وسحا ابن  .80و
؛  1/36م. ، 1994الم منين عا و  ، التوحيد للنور وتيش و  /  أمحادي  أ  ، مرتبى ، ؛ العس ر  1/95
 . 84/64 د. ، 1428ي والقا رة / ل  البيان ، تتصدر عن المنتد  اإلسالممج
 ل ال وف  يرو  عن السد  أأبو نصر من يوسف ويقال  أبوسباط بن نصر الهمداني بس ون الميم أ .81و

، التاريخ  البخار  ا عمرو بن حماد بن طلح  و ير  تال فيا يحيى بن معين ةق  . وسما  بن حرب رو  عن
 . 6/85؛ ابن حبان، الةقات ،  2/53ال بير ، 

. ، نام الدرر ، دار  د 546الحسن و  أبو؛ البقاعي ، بر ان الدين  404/  2البيهقي ، دال ل النبوة ،  82
. ،  وف د 615؛ العجلوني ، اسماعيل بن محمد و ت 681/  2. ،  د 1424ال تب العلمي  و بيروت / 

 . 428/ 1ه.،1445الخ اء عم اوتهر من االحادي  على السن  الناب ، دار احياء الترا  العربيومصر/
؛ البيهقي ، دال ل  2/235؛ ابن  وام، السيرة النبوي  ،  4/116،  وسحا ، سيرة ابن  وسحا ابن  .83و

؛ ابن  ةير، البداي   1/218 ت اء بما تبمنا من مغاش  رسول اهلل ، ؛ ال العي ، اال 2/194النبوة، 
 . 1/212؛ السيوطي ، الخصا ص ال بر  ،  3/45والنهاي ، 

عمرو بن سعد بن معاا االنصار  االوهلي المدني ، من ا ل المدين  ،  أبيالحصين بن عبدالرحمن ،  .84و
؛  1/294. الش ر  ، الطبقات ال بر  ،   جري  تابعي ةق  تليل الحدي  توفي سن  ست وعورين وما  

 د. ، التح   اللطي   في تاريخ المدين  الوري   ، دار ال تب العلمي  وبيروت 902السخاو  ، ومب الدين وت 
 . 1/298،  1م. ، ط1993/ 
محمود بن لبيد االوهلي االنصار  ولد في ايام النبوة في المدين  ، سم  عمر وعةمان وحد  عنا  .85و

؛  3/391الةقات ،  . ابن حبان،  جري  الا بي ومحمود بن ابرا يم التميمي ةق  مات سن  ةال  وتسعين
 . 3/485عالم النبالء  أالا بي ، سير 

بن امرئ القيب بن شيد االنصار  من االوب وهد بدر وتتل يوم احد وهيدا .  الحيسر أبونب بن راف  أ .86و
 . 1/188الغاب  ،  أسدةير ، ابن األ ؛ 1/284بر ، االستيعاب ، بن عبدالا
ت وسط فيمن ماصحب  وا ر  البخار  في تاريخا األ حبان نصار  االوهلي ، تال ابنياب بن معاا األو .81و

،  العسقالني ومات . ابن حجر  ولين تدم م   و و  الم تبل الهجرة فرجعلى عهد النبي من المهاجرين األ
 . 1/161،  اإلصاب 

. ، المعجم م910/ د360وت  أيوب؛ الطبراني ، سليمان بن  2/215،  وسحا ، سيرة ابن  وسحا ابن  .88و
؛ الحا م  1/216،  3م. ، ط1983ال بير ، تح . حمد  عبدالمجيد السل ي ، م تب  الش راء والموصل / 
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دالبر ، ؛ ابن عب421د 2/420؛ البيهقي ، دال ل النبوة ،  3/198ر  ، المستدر  على الصحيحين ، بو االنيس
 د. ، 801ب ر وت  أبي؛ الهيةمي ، علي بن  1/238الغاب  ،  أسد،  ابن األةير ؛ 1/126االستيعاب ، 

 . 13/128؛ الهند  ،  نش العمال ،  6/36 د. 1401مجم  الشوا د ، دار الريان وبيروت / 
 بعد سن  خمسين في  شد ، ولدأبو رجاء األالحج  م تي الديار المصري  ،  اإلمامحبيب  أبيشيد بن ي .89و

عالم النبالء ، أةق   ةير الحدي  .الا بي، سير معاوي  ، و و من صغار التابعين  ان حليما عاتال خالف  
6/32. 
ا ر   األنصار  أيوب أبير  ال قيا رو  عن عمرو بن العاص و مصالخير ال أبومرةد بن عبداهلل اليشني  .90و

؛ الا بي  2/351ال مال ،  . المش  ، تهايب  جري  سن  تسعينفي الةقات لا فبل وعبادة توفي  ابن حبان
 . 10/14، تهايب التهايب ، العسقالني؛ ابن حجر  4/284عالم النبالء ، أ، سير 

ب ر  أبوسم   -عبداهلل تدم بعد خمب من وفاة النبي  أبوعبدالرحمن عسيل  الصنابحي المراد   .91و
؛ ابن  1/363الا بي ، ال اوف ،  -في خالف  عبدالمل  بن مروان توفي ومعااا  و من  بار التابعين ةق  

 . 1/346، تقريب التهايب ، العسقالنيحجر 
لا ما    النقباء حدأبدرا و و د شرجي االنصار  ، أبو الوليد وهعبادة بن الصامت بن تيب بن عوف الخ .92و

سعيد عبدال ريم بن محمد وت  أبو اني ، . السمع  جري  وةالةين أرب بالرمل  سن   توفي واحد وةمانون حديةا
 3/513م. ، 1998دار ال  ر وبيروت / ،  1ط ، تح . عبداهلل عمر البارود  ، األنساب. ، م1118/ د562

 . 1/533؛ الا بي ، ال اوف ، 
.  1/292،  اإلسالم؛ الا بي ، تاريخ  2/43؛ البيهقي ، دال ل النبوة ،  5/323،  المسند ابن حنبل ،  .93و
الواوي ،  .ا ر يونب بن ب ير في سند ا يرد لمول ن  أخر   ا  الرواي  انها تد وردت في مصادر وة يو 

 د. ، مسند الواوي ، تح . مح وا الرحمن شين اهلل ، م تب  العلوم والح م 335سعيد  يةم بن  ليب وت  أبو
 . 3/150لبداي  والنهاي  ، ؛ ابن  ةير ، ا 3/33 د.،ابن الجوش  ، المنتام ، 1410والمدين  المنورة/

ن يعلمهم أمر  بأو  خو بني عبد الدار بن تصي القروي تدم المدين  تبل النبي أمصعب بن عمير  .94و
، تح . محمود  األوسط. ، التاريخ م869/ د256وت  وسماعيلحد . البخار  ، محمد بن أن وتتل يوم آالقر 

 . 1/21،  م.1911، دار الوعي وحلب /  1،طشايد وبرا يم
، تح .  اإلسالم د. ، وسيل  810وت  أحمدالعباب  أبي؛ الخطيب ،  2/438البيهقي ، دال ل النبوة ،  .95و

 . 1/116؛ التميمي ، مختصر السيرة ،  1/99م. ، 1984سليمان العبد ، دار الغرب وبيروت / 
 وأصحابا ايب النبي ود تري  في ت أبا تا د و ان أحار  بن علقم  بن عبد مناف ي نى النار بن ال .96و

ببرب عنقا فقتلا  النبي  وأمرسر يوم بدر أب ال رب ويخالط اليهود والنصار  ينار في  ت  ان ،  ما
 . 1/594، ال امل في التاريخ ،  ابن األةير طالب . أبيعلي بن 

-316/ 1،ماإلسال؛ تاريخ 1/203السيرة النبوي  ،   ؛ الا بي،468-2/461البيهقي ، دال ل النبوة ،  .91و
311 
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-316/ 1، اإلسالم؛ تاريخ 1/203؛ الا بي ، السيرة النبوي  ، 468-2/461البيهقي ، دال ل النبوة ،  .1و

311 

 8/146؛ السنن ال بر  ،2/455البيهقي ، دال ل النبوة ، . 2و
علم عاصم بن عمر بن تتادة بن النعمان االنصار  رو  عن جابر بن عبداهلل  ان راوي  للعلم ولا  .3و

 13/538. المش  ، تهايب ال مال ،  جري بالمغاش  والسيرة ةق   ةير الحدي  عالما توفي سن  عورين وما   
 . 5/41؛ ابن حجر ، تقريب التهايب ، 

 ولىممن خرا    اهلل العجالن ، وهد العقبتين م  رسول العباب بن عبادة بن نبل  بن مال  بن .99و
حد وهيدا . ابن حبان، أتتل يوم  أنصار تدم المدين  ف ان يقال لا مهاجر   نأ ولىبها  وأتامرسول اهلل بم   

 . 2/13؛ السخاو  ، التح   اللطي   ،  3/630؛ ابن حجر ، االصاب  ،  3/288الةقات ، 
 أبو؛ الوبلي ، بدر الدين  3/162؛ ابن االةير ، اسد الغاب  ،  2/18ابن  وام ، السيرة النبوي  ،  .100و

المرجان ، تح . ابرا يم محمد الجمل، م تب  القران والقا رة /  ا ام د. ، 169مد بن عبداهلل وت عبداهلل مح
 . 3/630؛ ابن حجر ، االصاب  ،  1/281م. ، 1994

 . 1/188الغاب  ،  أسدةير ، ؛ ابن األ 1/281بر ، االستيعاب ، ابن عبدال .101و
؛ الحلبي ، علي بر ان الدين  2/233لبداي  والنهاي  ، ؛ ابن  ةير ، ا 2/493البيهقي ، دال ل النبوة ،  .102و

 . 3/231 د. ، 1400 د. ، السيرة الحلبي  ، دار المعرف  وبيروت / 1044وت 


