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 الصحابي بسر بن أبي أرطأة دراسة تاريخية
 نافع مصعب جاسم دم.

 معهد إعداد المعلمين في الرمادي 
 المقدمة
   والصالة والسالم على خير خلق اهلل سيدنا محمد ،الحمد هلل رب العالمين        

 وبعد ...
إذ على الباحث أن  ،إن دراسة الشخصيات في التاريخ اإلسالمي مهمة صعبة ف

يجابيات  ألجل تحليل تلك الشخصيات في أداء  ،يبحث في تلك الشخصيات من سلبيات وا 
أدوارها التي أنيطت إليها ومن خالل ذلك يمكن معرفة هذه الشخصيات ، أو هؤالء األعالم 

كان له دوٌر مهم في حياة الدولة العربية اإلسالمية في  ومنهم : بسر بن أبي أرطأة ، الذي
بدء نشأتها ، وما كان له من دور عسكري وقتالي في ذلك العصر ، فهو عاش في عصر 
الرسالة وشارك مع المسلمين في الغزوات والسرايا ، وروى الحديث الشريف وتولى مناصب 

 ( . هـ  68إدارية ومنها والية البصرة ، حتى وفاته سنة ) 
Abstract 

Praises be to Allah the Master of the worlds and peace be upon 

His Messenger and all his associates. The study of the characters 

in the Islamic history states difficult task. Moreover, the 

researcher has to look after the advantages and disadvantages of 

those characters to perform their roles. Throughout this 

performance, we can know these well-known characters. One of 

them is " Busir Bin Artah" who has a great role in the pre 

Islamic era within its prime. In the same time, he has military 

and sufficient role in that period.  As well as he took part in 

many battles and narrated the prophet's proverbs.  

Throughout his life, he employed many functions in the 

Islamic nation. One of those careers was a governor of Basrah 

state until his death in (86 H.)        
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 اسمه 
 ،تهقبل أن يرطب لفضاخ : التمر   ، والبسر   (1)الباء وسكون السين بضمر س  ب  

 . (2)واحدته بسرة
 نسبه 

عمير  أرطأةأبو  القرشي واسم أرطأةأبي  ، وقيل بسر بن (3)أرطأةأبي  بسر بن
بن عامر ابن سبار بن نزار بن معيص  (4)ليسوقيل عمرو بن عويمر بن عمران بن الح

عبد الرحمن أبو  ، يكنى (8)غالب بن فهر بن مالك بن النضير بن كنانةبن لؤي بن 
بن . أما بن حبان فيقول: من قال  (6)يسار بن ليس. وأمه بنت األبرص بن الح (7)العامري
 . (9)عبد الرحمنأبو  القرشي أرطأةأبي  سر بنفقد وهم ، اسمه ب أرطأة

 والدته
وبسر  فيقول ابن سعد قبض رسول اهلل ، لقد اختلف المؤرخون في والدته 

، ويذكر القرطبي أنه ولد زمن الرسول محمد  (11)ا  صغير 
، أما ياقوت الحموي فإنه  (11)

 فيقول مولده قبل وفاة رسول اهلل  أرطأةأبي  يؤيد هذا التقارب في تاريخ مولد بسر بن
.  (13)ول اهلل وبسر صغيرا  أنه قبض رس من يوافق ما قاله ابن سعدف. أما المزي  (12)بسنتين

أي أن والدته كانت في مكة ،  (14)وأسلم صغيرا  ، أنه ولد قبل الهجرة  فيقول: أما الزركلي
 . (11)قبل الهجرة وأسلم صغيرا
  صحبته للرسول 

سول اهلل ر  ويرون في بسر أنه أدرك يؤكد الشاميون صحبته للرسول 
(18)  ،

 أرطأةأبي  . وقد اختلف المؤرخون في صحبة بسر بن* بينما يرى أهل المدينة غير ذلك 
 . (17)وينكرون صحبته الرسول محمد إلى 

 بسر من عدمها قد زادتها أحداث بوت صحبةولهذا االختالف بين الرأيين في ث
. فقد انتقل (16)لما له من دور بارز في تلك األحداث الخليفة عثمان بن عفان مقتل 

 عده المؤرخون من أهلوقضى جل حياته حتى ، الشام إلى  نبسر فيمن انتقل من المسلمي
 .  (19)وقد سكن دمشق وبنى له دارا  بدرب الشعارين ،الشام 
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ليهم يرجع تقدير عمره ، على ما تقدم فإن أهل الشام أدرى به من أهل المدينة  وا 
،  هذا السمع عن الرسول حيثيات ألنه عاش بينهم فسمعوا منه وأدركوا  ،الحقيقي 

الكثير من الصحابة كانوا قد ألن  ، الشامإلى  وظروفه وهم في المدينة قبل انتقالهم معه
ثم هم معه في الشام بعد وفاة الرسول ، الشام بعد فتحها إلى  واتوافد

فمنهم قد ،  (21)
ام وهي األكثر في وحياة الش تين ، حياة المدينة مع الرسول ي  عاشوا معه المرحلتين العمر 

 قال  واألكثر بلوغا  بالنسبة لبسر . واألنضج عمدتها 
بعمر يسمح له  وهناك دليل آخر على كونه من الصحابة أو أنه صحب الرسول 

أن بسر توفي زمن الخليفة إلى  فقد أشار ابن سعد،  أن يحفظ ويفقه ما يقول له الرسول 
عبد الملك بن مروان 

زمن الخليفة الوليد أنه توفي في إلى  بينما يشير ابن حجر،  (21)
أن عقبة بن نافع إلى  وثمة حدث آخر يشير.  (22)بن عبد الملك سنة ست وثمانين للهجرة

قرية في أفريقيا فافتتحها بسر وهي تعرف اآلن إلى  عند افتتاحه أفريقيا بعث بسر *الفهري
وبعمر اثنين  *وقيل أن الذي وجه بسر إليها هو القائد موسى بن نصير، بقلعة بسر 
 .  (23)وثمانين عاما  

هو سنة ست وثمانين ومقارنة ، وهنا نقول أنه باالستدالل على أبعد تاريخ لوفاته 
فمما ال شك فيه أنه ولد ، هذا التاريخ مع عمره المشار إليه سابقا  وهو اثنين وثمانين سنة 

آخر على أقل تقدير سنة أربع للهجرة وهو عمر يسمح له بالتلقين والسماع والحفظ على 
 ولو بشكل متواضع .  سني رسول اهلل 

 روايته للحديث النبوي الشريف 
 روايته لحديث قطع األيدي في السفر : -1

 روى عن الرسول  أرطأةأبي  أشارت المصادر التاريخية أن بسر بن
عبد الوهاب بن علي أحمد  أبو أخبرنا : )) قال  *فعن جنادة بن أمية، حديثين

سليمان بن إلى  بإسناده، ب محمد بن حسن الماوردي ، مناولةغالأبو  األمين ، أخبرنا
، عن عياش بن ح ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنيبن صالأحمد  قال : حدثنا، األشعث 

: أمية قال أبي  عباس القتباني عن شييم بن بتيان ، ويزيد بن صبح ، عن جنادة بن
، *في البحر فأتى بسارق يقال له مصدر قد سرق بختيه أرطأةأبي  كنا مع بسر بن ))
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ذلك وال ال تقطع األيدي في السفر ، ول) ) :يقول  فقال سمعت رسول اهلل 
 .  (24)((لقطعته

 من عذاب القبر  ةواإلعاذروايته لحديث حسن العاقبة  -2

اللهم أحسن عاقبتنا  )) : آخر ا  حديث عن الرسول  أرطأةأبي  روى بسر بن
 :وكان بسر عندما قيل له (21)((في األمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة 

فلم أزل أدعو به أبدا  حتى  إني سمعته من الرسول  : ))قال ، أنت تلزم هذا الدعاء 
من لزمه مات قبل أن يصيبه جهد من  )) يقول : أموت فإني سمعت رسول اهلل 

 .(28)(( بالء
ال أعرف له إال هذين الحديثين  : ))يقول الجرجاني في رواية هذين الحديثين 

مما يعزز رواية  (27)ومصر وال أرى بإسناد هذين بأسا  ((وأسانيده من أسانيد الشام 
 الحديثين . 

 شجاعته وكرمه :
في الفتوحات وجهاده بصمات واضحة إذ لم  أرطأةأبي  كان لجهود بسر بن

يكن بسر مقاتال  عاديا  ، بل كان أحد األمراء والقادة الذين يعتمد عليهم الجيش العربي 
اإلسالمي في فتوحه ، وكان يمتاز بالشجاعة المفرطة حتى إن الخليفة عمر بن 

قدامهلكان قد شمله بالعطاء  الخطاب   لعاصعمرو بن اإلى  وكتب ، شجاعته وا 
نها لخارجة بيعة : أن افرض لمن شهد بيعة الحديبية أو قال  الرضوان مئتي دينار وا 

 . (26)لشجاعته أرطأةأبي  وبسر بن، بن حذافة لضيافته 
جعل عمرو بن العاص في ،  وفي رواية أخرى أن عمر بن الخطاب 

 ، الضيفصبر على أألنه  ،وعمير بن وهب الجمحي في مئتين ، ألنه أمير  ،مئتين
رب فتح قد فتحه اهلل  )):وقال  ، ألنه صاحب السيف ،في مئتين  أرطأةأبي  وبسر بن
 .  (29)(( على يديه

وهو أحد من بعثه عمر بن  وقال أهل الشام : سمع من رسول اهلل 
فيه أيضا  فمن ذكره على اختالف  ،مددا  لعمرو بن العاص لفتح مصر الخطاب
 ، وبسر بن، وعمير بن وهب، وخارجه بن حذافةقال : كانوا أربعة : الزبير ، فيهم 
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: عمر أبو  ، وقال الزبير والمقداد ، وعمير ، وخارجة، واألكثر يقولون :  أرطأةأبي 
 .  (31)وهو أولى بالصواب ، قال : ولم يختلفوا أن المقداد شهد فتح مصر
 يس بن سعد بن وهناك شهادة أخرى بينتها المصادر على لسان ق

على مصر ففي تلك األيام  طالب أبي  عامل الخليفة علي بن*  عبادة 
 طالب أبي  والظروف التي عاشتها الدولة العربية من فتنة ، كتب اإلمام علي بن

فأبى ، وهو يومئذ عشرة آالف ، مر على الخالفة قيس بن سعد يأمره بقتال من يتآإلى 
أنهم وجوه أهل مصر : ))  طالب أبي  الخليفة علي بنإلى  قيس أن يقاتلهم وكتب

وأعطياتهم وقد علمت وأشرافهم وقد رضوا مني أن أؤمن سربهم وأجري عليهم أرزاقهم 
أن هواهم مع معاوية فلست مكايدهم بأمر هون علي وعليك من الذي أفعل بهم ولو 

، ومسلمة بن  أرطأةأبي  ومنهم بسر بن، أني غزوتهم كانوا لي قرنا  وهم أسود العرب 
 . (31)((ديج فذرني فأنا أعلم بما اداري منهم مخلد ومعاوية بن خ

ورواية تقول من شجاعته وكرمه كان بسر على شاتيه بأرض الروم فوافق يوم 
األضحى فالتمسوا الضحايا فلم يجدوها فقام في الناس يوم األضحى فحمد اهلل وأثنى 

سنا الضحايا اليوم والتمسوها فلم نقدر منهم على عليه ثم قال أيها الناس إنا قد التم
ضحي به إال هذه معه نجيبه له يشرب لبنها لقوح ولم يجد شيء يشيء قال وكانت 

بها عني وعنكم فإن االمام أب ووالد ثم قام فنحرها ثم قال اللهم  وأنا مضح النجيبة
جزء من  تقبل من بسر ومن بنيه ثم قسم لحمها بين األجناد حتى صار له منها

 . (32)األجزاء مع الناس
 دوره في العمليات العسكرية 

كان له دور بارز في فتوحات الدولة العربية اإلسالمية وأعمالها العسكرية فقد 
تلك الفتوحات ، ويقول الطبري في حدثيه عن فتوح شارك في فترة مبكرة من تاريخ 

فشخص خالد من الحيرة في ربيع اآلخر سنة ثالث عشرة وأتى  )) خالد بن الوليد 
 أرطأةأبي  مرج رهط فأغار على غسان في يوم فهجم فقتل وسبى ووجه بسر بن

إلى  فسبوا الرجال والنساء وساقوا العيال سةكني االغوطة فأتو إلى  وحبيب بن مسلمة
 .  ))(33)خالد بن الوليد 
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أهل ودان إلى  أرطأةبسر بن  القائد عمرو بن العاص أرسل  ـه21في سنة 
 . (34)وأهل فزان فصالحها

، بعد أن  تولى بسر أمر ودان في خالفة عمر بن الخطاب  ـه23في سنة 
 . (31)نقضت صلحها مع بسر وسيطر عليها

 (38)من سرت *داشمغمإلى  أرطأةأبي  توجه بسر بن ـه28وفي سنة 
 .فصالحها 

بعث  ـه41سنة ، وفي (37)فتح مصر أرطأةأبي  شهد بسر بن ـه39وفي سنة 
المدينة ومكة واليمن يستعرض الناس إلى  أرطأةبسر بن  سفيان أبي  معاوية بن

كان في  (36)شهرا  فأقام في المدينة  طالب أبي  فيقتل من كان في طاعة علي بن
إلى فهرب أبو أيوب األنصاري  صاحب النبي محمد  أيوب األنصاريأبو  المدينة

،  (39)ر المدينة ولم يقاتله بها أحدبفي الكوفة فصعد بسر من طالب أبي  علي بن
عثمان  : فجعل ينادي يا دينار يا رزيق يا نجار شيخ سمح عهدته هاهنا باألمس يعني

يا أهل المدينة واهلل لوال ما عهد إلي أمير المؤمنين ما  : وجعل يقول بن عفان ا
بني سلمة فقال ال إلى  ركت بها محتلما إال قتلته وبايع أهل المدينة لمعاوية وأرسلت

فخرج  من أمان وال مبايعه حتى تأتوني بجابر بن عبداهلل صاحب النبي واهلل عندي 
 . (41)وهدم في المدينة دورا  كثيرة (41)لمعاوية أرطأةأبي  جابر بن عبداهلل فبايع بسر بن

موسى على نفسه أبو  فخافه *موسى األشعريأبو  مكة وكان بها الى ثم توجه
أبو  ، وكتبألقتله وقد خلع عليا  ولم يطلبه أن يقتله فهرب فقيل ذلك بسر فقال ما كنت

اليمن أن خيال  مبعوثة من عند معاوية تقتل الناس وتهدم البيوت ومن إلى  موسى
 (42)زيزالبيوت التي هدمها دار جرول بن مالك بن عمرو بن ع

عبيد  طالب أبي  اليمن وكان عامل االمام علي بنإلى  ومضى بسر سائرا  
طالب عامال  على أبي  الكوفة واستخلف الخليفة علي بنإلى  اهلل بن العباس فهرب منه

عبيد  بابنيفأتى  (43)فأتى بسر فقتله وقتل ابنه *اليمن عبداهلل بن عبد المدان الحارثي
يرين )عبدالرحمن وقثم( فذبحهما فنال أمهما عائشة بنت عبد اهلل بن العباس وهما صغ

 : (44)المدان من ذلك أمر عظيم فأنشدت تقول
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 ما الصدف ـدرتين تشظى عنهـكال  ا     ـذين همـها من أحسن بني الل
 سمعي وعقلي وقلبي اليوم مزدهف   ما   ـن هـها من أحسن بني اللذي

 رفوا ـقيلهم ومن االثم الذين اقت من  بسرًا وما صدقت ما زعموا    تحدث
 رفـتــحوذة وكذاك االثم يقـمش   فة     ـي ابني مرهـأنحى على ودج

 ف سلـى صبيين ضال إذ غدا الـعل      رى مفجعة    ـة حـن ذا لوالهـم
ثم وسوست فكانت تقف في الموسم تنشد الشعر وتهيم على وجهها وذكر تمام 

 .أيضا  نحوه المبرد الخبر 
فلما بلغ عليا  مسير بسر وما صنع بعث في عقب بسر بعد منصرفه من الشام 

 حتى انتهى ه،فجعل ال يلقى أحدا  خلع عليا  إال قتله وأحرق، جارية بن قدامة السعدي 
سعيد بن يونس أبو  فلذلك سمت العرب جارية بن قدامة محرقا  ، وأكد ،اليمن إلى 

يد اهلل بن العباس جويرية بنت قارض ويقال أن أم عبد الرحمن وقثم ابني عب
وكان عبيد اهلل بن العباس قد جعل ابنيه عبد الرحمن وقثم عند رجل من ،  (41)الكنانية

، كان مع جارية الفين ووهب بن مسعود في الفين ،  (48)بني كنانة بعد إليهما فقتلهما
وهرب بسر  فسار جارية حتى أتى نجران فقتل بها ناسا  من شيعة عثمان بن عفان 

وأصحابه منه واتبعه جارية حتى أتى مكة ، فقال بايعوا أمير المؤمنين ، فقالوا : قد 
ثم سار ،  (47)هلك فلمن نبايع؟ قال : لمن بايع له أصحاب علي ، فبايعوا خوفا  منه

يصلي بالناس فهرب منه فقال جارية لو وجدت  هريرة أبو  حتى أتى المدينة وكان
 فبايعوه وأقام يومه ثم عاد م ألهل المدينة : بايعوا الحسن بن علي ه ثتأبا سنور لقتل

 . (46)يصلي بهم هريرة أبو  الكوفة ورجعإلى 
جبرهما ور وكذلك ودان مما ألوبيه وساب أرطأةأبي  غزا بسر بن ـه43في سنة 

 .وكذلك شهد في هذه السنة صفين  (49)على الصلح
 (11)وشريك الذنه بارض الروم أرطأةأبي  غزا بسر بن ـه48في سنة 

ومعه  (11)رض الرومإلى أ أرطأةـ كانت غزوة بسر بن أبي ه11وفي سنة 
 (12)رض الروم بالجمروكذلك اعقبتها حملة الصوافي في أ *سفيان بن عوف االزدي
 . (13)وقد شهد القسطنطينية
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فجعلت ساقته ال يزال يصاب منها طرف ، غزا بسر الروم  ـه12وفي سنة 
، فيكمن لهم الكمين فجعلت ، ن يصيب الذين يلتمسون عورة ساقته أيلتمس  فجعل

جيشه ثم جعل فلما رأى ذلك تخلف في مائة من ، بعوثه تلك ال تصيب وال تظفر 
قرية ذات إلى  ذ رفع، إودية الروم ما هو يسير في بعض أيتأخر حتى تخلف وحده في

جانبهم فيها إلى  والكنيسة ،مربوطة بالجوز ثالثين برذونا   *ذا براذيها  و ، جوز كثير 
فنزل عن فرسه فربطه مع تلك ،  ساقتهفرسان تلك البراذين الذين كانوا يعقبونه في 

،  (14)بابهاغلق عليه وعليهم أثم ، تى الكنيسة فدخلها ، ثم مضى حتى أالبراذين 
، ثالثة  عرماحهم حتى صر لى إ غالقه وهو وحده فما اشتغلوافجعلت الروم تعجب من إ

ميركم خرج للناس إن أ ن تجعلوا مثال  وفقده أصحابه فالموا أنفسهم فقالوا : إنكم ألهل أ
دي حتى اتو مرابط لم يهلك منكم احد فبيناهم يسيرون في الوا، فضيعتموه حتى هلك

ذا بها إف ،توها أذا فرسه مربوط معها فعرفوه وسمعوا الجلبة في الكنيسة فتلك البراذين فإ
معائه بيده اليسرى فنزلوا عليها وهو ممسك طائفة من أمغلق فقلعوا طائفة من سقفها 

قبلوا أف، صحابه في الكنيسة سقط بسر مغشيا  عليه أفلما تمكن ، والسيف بيده اليمنى 
فقالوا ننشدكم اهلل من ،  (11)سارىفأقبلت عليهم األو قتلوا أسروا أعلى من كان بقي ف

 ولدت النساء مثله فعمدوا: فقالوا ،  أرطأةأبي  بسر بن: قالوا ؟ هذا الرجل دخل علينا 
هم وحملوه على مثم عصبوه بعمائ، معاه فردوه في جوفه ولم ينخرق منه شيء إلى 

 . (18)توا العسكر فخاطوه فسلم وعوفيأحتى ، شقه الذي ليست به جراح 
رض الروم جمعته مع بسر قصة جهاد في أ *مسلم الخوالنيأبو  وكان للزاهد

جله فعاده بسر أدركه أف أرطأةأبي  رض الروم وكان شتا مع بسر بنأمات ب ))فقد 
تي آن أرجو أني إمسلم : يا بسر اعقد لي على من مات في هذه الغزوة فأبو  فقال له

ادة ذلك الجيش كانت ن قيأوهذا مما يدل على ،  (17)((بهم يوم القيامة على لوائهم
 . أرطأةأبي  معقودة لبسر بن

 واليته على البصرة 
سفيان وفي هذه أبي  معاوية بن صالح الحسن بن علي  ـه41في سنة 

بسر  سفيان أبي  رسل معاوية بنأف،  (16)بان على البصرةأبن ثناء وثب حمران األ
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يعلم  نشدت اهلل رجال  : ثم قال، على البصرة فخطب بسر بالناس وتعرض لعلي  واليا  
 ال كاذبا  إ: اللهم ال سلمك  بكرهأبو  فقال، و كذبني أو كاذب وال صدقني أني صادق أ
 .  (81)ـه41فتغلب بسر على حمران وواله على البصرة سنة ،  (19)مر به فخنقأف

وما لبث بالخليفة ،  (81)بيهأتعرض بسر البني زياد بن إلى  وتشير الروايات
سفيان عن عزل بسر عن والية البصرة وعين مكانه عبداهلل بن أبي  معاوية بن

 .(82)عامر
 وفاته 

نه توفي ، فمنهم من يرى أاختلف المؤرخون في تحديد سنة وفاته بشكل دقيق 
رجح وفاته بسبب المرض ومنهم من ي ، (83)في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان

 . (84)ـه68ة يام الخليفة الوليد بن عبد الملك سنوالخرف في أ
بن أبي ن بسر توفي في زمن معاوية أإلى  خرونبينما يشير باحثون آ

 .(81)((مات بسر في خالفة معاوية ))يقول صاحب المستدرك  إذ سفيان
حيث يقول صاحب االعالم  ، يضا  أما مكان وفاته فلم يتفق عليه الباحثين أ

 .(88)مات في دمشق وقيل في المدينة نحو تسعين عاما  
قتل جماعة كنيستهم فإلى  نه كان له نكاية في الروم دخل وحدهويشير الذهبي أ

قتلوا من بقي ف، دركوه وهو يذب عن نفسه بسيفه أجناده فوجرح جراحات ثم تالحق أ
إلى  حد وبقيي القراب سيف من خشب لئال يبطش بأخر جعل له فواحتملوه وفي اآل

 .(87)حدود سنة سبعين رحمه اهلل
في يوم صفين فطعنه  بارز عليا  بن أبي أرطأة  ن بسرأعبد البر ويقول ابن 

ذكروا مع القائد فصرعه فانكشف له فكف عنه كما عرض له فيما  مام علي اإل
 شعار مذكورة في موضعها ومنها :عمرو ولهم فيها أ

 ةـط العجاجة باديـورته وسـوعليـس ينتهي        أتى كل يوم فارس 
 ي الخالء معاويةـنانه       ويضحك منها فـسي ـنه علـف لها عـيك

 اذيهـها حذو حـورة بسر مثلـبدت امس من عمرو فقنع رأسه        وع
 ث ثانية ـقيا الليـبيلكما ال تلــرا        سـفقوال لعمرو ثم بسر اال انظ
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 ية ـس واقـتا واهلل للنفـا كانـبا وخصاكما       همـوال تخمدوا ال الج
 ها عن العود ناهيةـا فيـنانه        وتلك بمـتنجحوا من سولوالهما لم 

 يل ناحية ـيها علي فاتركا الخـمتى تلقيا الخيل المشيمة صبحه        وف
 (86)ا ان التجارب كافيةـنا        نحوركمـوكونا بعيدا حيث ال تبلغ الق

 
 الخاتمة 

 أرطأةأبي  بسر بن وتبين من خالله أن  ، نجزت هذا البحث المتواضع قد أ
وقاد  ، وروى عنه روايتين تميز بالشجاعة المفرطة صحابي جليل عاصر الرسول 

 .العديد من الحمالت العسكرية ضد بالد الروم 
راءهم حسب آواختلفت ، اختلف الباحثون في تحليل شخصية هذا الصحابي 

حد الباحثين ا أ، فالشخصية الواحدة قد يرى فيهو تلك إلى هذه الشخصية أانحيازهم 
نسان بطبعه معصوم من اإل ن  بعضهم يرى أ ولكن، قد ال يراه فيها باحث آخر  رأيا  

ا جرى م ساس فإن  ، وعلى هذا األرضوان اهلل عليهم بما فيهم الصحابة الكرام ، الخطأ 
 ناس يصيبون ويخطئون . بينهم من خالفات ال تغدوا أن تكون اجتهادات من أ

 الهوامش
 الحسن علي بن محمد الجزري أبي  ثيراألثير ، عزالدين بن األابن  -1

حياء عادل أحمد الرفاعي ، دار إ :الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق أسد، م( 1232-ـه831)ت 
 . 213 ص1م(ج1971-ودار الشعب )المك، 271 ص1م/ج1998 –، لبنان التراث العربي ، بيروت 

مين م( لسان العرب ، تحقيق : أ1311ـ/ه711)ت الفضل محمد بن مكرمأبو ،  ابن منظور -2
، م( 1999-)بيروت،  2ط، حياء التراث العربي إدار ، ومحمد صادق العبيدي ، محمد عبد الوهاب 

 .411 ص،1ج

شرف : تحقيق ،  ثقاةال،م( 988/ـه314)ت ، حاتم التميميأبو أحمد  محمد بن ، ابن حبان -3
اهلل بن  ابن عبد البر يوسف بن عبد ؛ 38 ص،  3ج، م( 1971-)بيروت، دار الفكر أحمد  الدين

االستيعاب في معرفة األصحاب ، تحقيق : علي محمد  ،( م 1171/ـه483محمد بن عبد البر )ت
عبداهلل أبو  شمس الدين، الذهبي  ؛ 117 ص، 1ج هـ ( ، 1412 –البجاوي ، دار الجيل ، ) بيروت 

 9ط، مؤسسة الرسالة ، عالم النبالء ، سير أ( 1347/ـه746بن عثمان بن قايماز )تأحمد  محمد بن
الفضل العسقالني أبو  بن علي بن حجرأحمد  ، ابن حجر؛  411 ص،  3ج، م( 1993-)بيروت
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دار الجبل ، علي محمد البجاوي  : تحقيق، الصحابةصابة في تمييز ، اإل( 1446/ـه612الشافعي )ت
 . 269 ص،  1ج، م( 1992-)بيروت، 

نساب ، جمهرة أ(1183/ـه418ندلسي )تبن سعيد األأحمد  محمد علي بنأبو ،  ابن حزم -4
 . 171 ص،  م(1982-دار المعارف )القاهرة، عبد السالم محمد هارون: تحقيق ، العرب 

: تحقيق ، الطبقات الكبرى ، ( م 641/ـه231محمد بن سعد بن منيع الزهري )ت، ابن سعد  -1
 . 419 ص،  7ج، الت( -حياء التراث العربي )بيروتإدار ، رياض عبداهلل عبد الهادي 

 . 271 ص،  1ج، الغابة  أسد، ثير ابن األ -8

 . 117 ص،  1ج، االستيعاب ، ابن عبد البر  -7

تهذيب الكمال ، ( م  1344/ـ ه744الحجاج يونس بن زكي الدين )تأبو  جمال الدين، المزي  -6
،  4ج، ( 1996-مؤسسة الرسالة )بيروت،  1ط، بشار عواد معروف : تحقيق ، سماء الرجال أفي 
 . 81 ص

 . 38 ص،  3ج، قاة لثا -9

دار العلم ،  2ط، خير الدين االعالم ، الزركلي ؛  419، ص  7الطبقات الكبرى ، ج  – 11
 .  23 ص،  1ج، م( 2112-)بيروت، للمالبين 

سالم مصطفى : تحقيق  ، م( تفسير1272/ـه871االنصاري )تأحمد  اهلل محمد بن عبدأبو  - 11
 . 171 ص،  8ج، م( 2111-دار الكتب العلمية )بيروت،  1ط، البدري 

 ـه828عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الحموي الرومي البغدادي )تأبو  ياقوت شهاب الدين- 12
 . 18 ص، 1ج، م( 1917-منشورات دار صادر )بيروت، معجم البلدان  ،م( 1226/

 . 89 ص، تهذيب الكمال  - 13

 . 11 ص،  2ج، االعالم  - 14

 . 112 ص،  1ج، صابة اإل،ابن حجر   - 11

حياء إدار ،  1ط، علي محمد البجاوي: تحقيق ، االعتدال في نقد الرجال  ميزان ،الذهبي  – 18
 ، نهم يحتجون بتاريخ ميالده القريب من وفاة الرسول أل، 319 ص، م( 1983-كتب العربية )المكلل

الكامل  ،م( 971/ـه381عبداهلل بن عدي )تأحمد  أبو،  الجرجاني ،ن يكون قد سمع منه  ألذلك انكروا 
، م( 1997-دار الكتب العلمية )بيروت،  1ط، عبد الموجود أحمد  عادل: تحقيق ، في ضعفاء الرجال 

 . 1ص،  2ج

لسان الميزان تحقيق دائرة المعرف  ،ابن حجر  ؛ 89 ص،  4ج، تهذيب الكمال  ،المزي  – 17
،  1ج، واالصابة ،  163 ص،  7ج، م( 1968-)بيروت 3علمي للمطبوعات طالنظامية مؤسسة األ

 .  269 ص
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 . 319 ص، ميزان االعتدال  ، الذهبي – 16

 . 89 ص،  4ج، تهذيب الكمال  ،المزي  – 19

 419 ص،  7ج ، الطبقات الكبرى، ابن سعد  – 21

 . 269 ص،  1ج، صابة اإل ، ابن حجر – 21

  391،  ص،  4ج، معجم البلدان  ،ياقوت  – 22

وهو ابن خالة عمرو بن العاص واله ابن  عقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري ولد على عهد الرسول * 
وهو  ـه41فقتل وسبى وذلك سنة ، طاعوا ثم كفروا فغزاهم ثانية أته ومزاته فالو إلى  فريقيا فانتهىأالعاص 

دار ، االستيعاب  ،ابن عبد البر . ودي على يد كسبلة بن لمزم األ ـه83الذي اختط القيروان قتل سنة 
    . 177 ص،  3ج، الت( -)القاهرة، النهضة مصر 

سالمية من جهة الغرب عظم القادة الذين وجهتهم الخالفة اإلأبل من  موسى بن نصير قائدا  عظيما  *
بوادي القرى في شمالي  عمر بن الخطاب في خالفة ـ ه19وهو رجل تابعي من التابعين ولد سنة 

، دار ابن حزم ،  1ط، ندلسية الخالفة األ ،عبد المنعم ، الهاشمي ،  ـه97الحجاز وتوفي سنة 
 . 78و37 ص، م( 2117-)بيروت

 .   391 ص،  2ج، معجم البلدان  ،ياقوت  – 23

شهد ، وروى عنه  زدي الزهراني من بني زهران من صغار الصحابة سمع النبي مية األجنادة بن أ*
،  1ج، االستيعاب  ،ابن عبد البر  ـه87فتح  مصر مع عبادة بن الصامت سكن الشام ومات فيها سنة 

 .  112 ص،  1ج، صابة اإل ،ابن حجر  ؛ 249 ص
محمد ، باديآالعظيم . عناق والذكر بختي والجمع بخت وبخاتي نثى من الجمال طوال األ*بختيه: األ
، م( 1991-)بيروت، دار الكتب العلمية ، 2ط، داود أبي  سننعون المعبود في شرح  ،شمس الحق 

 . 14 ص،  12ج

: تحقيق ، سنن ال ،م( 666/ـه271)ت، زدي السجستاني شعث األسليمان بن األ، داود أبو  – 24
كتاب الحدود  ،م( 2111-)بيروت، حياء التراث العربي إدار ،  2ط، محمد عدنان بن ياسين درويش 
عيسى محمد بن عيسى بن أبو ،  الترمذي ؛ 142 ص،  4ج، يقطع أباب في الرجل يسرق في الغزو 

ن ال أبواب الحدود باب ما جاء أ ،الت( -)المك، مطبعة الحلبي ، السنن  ،م( 692/ـه279)ت سورة
بن شعيب بن علي أحمد  عبد الرحمنأبو ،  النسائي ؛ 13 ص،  4ج، يدي في الغزو تقطع األ

دار الكتب ،  1ط، شمس الدين أحمد :  تحقيق، السنن الكبرى  ،م(1911/ـه313)ت، الخراساني 
بن الحسين بن علي أحمد  بكرأبو ،  البيهقي ؛ 349 ص،  4ج، م( 2112-)بيروت، العلمية 

-)بيروت، دار الكتب العلمية ، محمد عبد القادر عطا : تحقيق ، السنن  ،م( 1181/ـه416)ت
 .  114 ص،  9ج، م( 1999
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بن أحمد  مسند االمام ،م( 611/ـه241)ت، عبداهلل الشيباني أبو  بن حنبلأحمد  ، ابن حنبل – 21
السنن  ،النسائي .  171 ص،  29ج،  أرطأةحديث بسر بن ، الت( -)القاهرة، مؤسسة قرطبة ، حنبل 

 ،م( 1121/ـه411)ت، عبداهلل أبو  عبداهللمحمد بن ، الحاكم النيسابوري  ؛ 114 ص،  3ج، الكبرى 
-)بيروت، دار الكتب العلمية ، مصطفى عبد القادر عطا : تحقيق ، المستدرك على الصحيحين 

 . .  116 ص،  3ج، االستيعاب  ،ابن عبد البر  ؛ 863 ص،   أرطأةذكر بسر بن ، م( 1411

 . 1 ص،  2ج، الكامل في ضعفاء الرجال  ،الجرجاني  – 28

 . 1 ص،  2ج، الكامل في ضعفاء الرجال  – 27

 .  84 ص،  4ج، تهذيب الكمال  ،المزي  – 26

 .  81 ص،  4ج، تهذيب الكمال  ،المزي  – 29

أبو  محمد: تحقيق ، تاريخ الرسل والملوك  ،م( 922/ـه311)ت، محمد بن جرير ، ي الطبر  – 31
 .  81 ص،  3ج، م( 1968-)بيروت، دار الكتب العلمية ،  4ط، الفضل 

سخيائهم ودهاتهم أمن كرام الصحابة و ، عبد الملك أبو ،  نصاري الخزرجي*قيس بن سعد بن عبادة األ
وكان منه مكان صاحب ،  صحب رسول اهلل ، هل الرأي والمكيدة في الحرب مع النجدة والبسالة أو ، 

صحب الخليفة ، بيه سعد أالراية يوم الفتح بعد شكوى الناس من  عطاه النبي أمير الشرطة من األ
ثم لزم المدينة ، وشهد معه معارك الجمل وصفين والنهروان ولم يفارقه حتى قتل  طالب أبي  علي بن

 . 1269 ص،  3ج، االستيعاب  ،ابن عبد البر .  ـه81قبل على العبادة حتى مات فيها سنة أو 

 . 341 ص،  2ج، تاريخ الرسل والملوك  ، الطبري – 31

 .  84و83 ص،  4ج، تهذيب الكمال  ، المزي – 32

 .   341 ص،  2ج، تاريخ الرسل والملوك  ،الطبري  – 33

ياقوت . فريقيا ولها قلعة حصينة ايام من جهة أفريقيا بينها وبين ذويلة عشرة اودان ، مدينة في جنوبي *
 . 388 ص،  1ج، معجم البلدان  ،

تاريخ  ،م( 697/ـه264)ت، يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح أبي  بنأحمد ،  اليعقوبي – 34
 .  118 ص،  2ج، الت( -)بيروت، دار صادر ، اليعقوبي 

 .  41 ص،م(1961-دار العلم للماليين )بيروت، 1ط، سالمي فيصل حركة الفتح اإل ،شكري  – 31

 . 213 ص،4ج،معجم البلدان،ياقوت. مغمداش ، مدينة في جنوب سرت من ودان في جنوبي افريقيا  *

 .  176 ص، م( 2116-)بيروت، المكتبة العصرية ،  2ط،سالمياإل الفتح،علي محمد،الصالبي – 38

 .  144 ص،  1ج، ميزان االعتدال  ،الذهبي  – 37

 /ـه171)ت، بن هبة اهلل بن عبداهلل الشافعي القاسم علي بن الحسينأبي ،  ابن عساكر – 36
 .  141 ص، 11ج،الت(-)بيروت، دار الفكر ، علي شيري : تحقيق ، تاريخ مدينة دمشق  ،م( 1178
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تاريخ  ،م( 614/ـه241)ت، هبيرة العصفري الليثي أبي  بن، خليفة بن خياط بن خياط ا – 39
،  1ج، م( 1987-)النجف، داب مطبعة اآل،  1ط، كرم ضياء العمري : أتحقيق ، خليفة بن خياط 

تاريخ العرب منذ ظهور  ،عبد العزيز سالم  ؛ 84 ص،  4ج، تهذيب الكمال  ،المزي  ؛ 162 ص
 .  314 ص، م( 1969-)مصر، مؤسسة شباب الجامعة ، موية سالم حتى سقوط الدولة األاإل

 . 314 ص، تاريخ العرب  ،عبد العزيز  ؛ 19 ص،  4ج، تهذيب الكمال  ،المزي  – 41

 .269،  1ج، صابة اإل ،ابن حجر  ؛ 176،  3ج، تاريخ الرسل  ،الطبري  – 41

مه امرأة ، أشعر عبداهلل بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن األ: شعري بو موسى األ*أ
 هل السفينتين ورسول اهلل أسلم هو بمكة وهاجر للحبشة وقدم مع ، أسلمت وماتت بالمدينة أمن لبك 
هل السفينتين واله الخليفة أوافق قدوم  شعريون على رسول اهلل : ان قدومه وقومه األويقال ، بخيبر 

ويختلف المؤرخون بين ،  الخليفة عثمان بن عفان  ان الكوفة فما زال عليها حتى وفاةان بن عفعثم
 .  211 ص،  4ج، صابة اإل ،ابن حجر ؛( في موته ـه12-42سني وفاته )

 ، 1ج، االستيعاب  ،ابن عبد البر  ؛ 162 ص،  1ج، تاريخ  ،ابن خياط  – 42
 . 269 ص،  1ج، صابة اإل ،ابن حجر  ؛181 ص

*عبداهلل بن عبد المدان واسمه عمرو بن الديان والديان اسمه يزيد بن قطن بن زياد بن الحارث بن كعب 
من انت ؟ قال :  الحارثي وفد على النبي صلى  اهلل عليه وسلم في وفد بني الحارث فقال له النبي 

 .  181 ص،  4ج ، صابةاإل، ابن حجر  ؛ عبد الحجر قال له : انت عبداهلل 

 .  163 ص،  1ج، تاريخ ، ابن خياط  – 43

 .  111 ص،  11ج، تاريخ دمشق ، ابن عساكر  – 44

 .  81 ص،  4ج، تهذيب الكمال ، المزي  – 41

 .  114و113 ص،  1ج، االستيعاب ، ابن عبد البر  – 48

 .  162 ص،  1ج، تاريخ ، ابن خياط  – 47

 .  176 ص،  3ج، تاريخ الرسل ، الطبري  – 46

 .  117 ص،  11ج، تاريخ دمشق ، ابن عساكر  – 49

 .  116 ص،  11ج، تاريخ دمشق  ، ابن عساكر – 11

 .   217 ص،  3ج، تاريخ الرسل ، الطبري  – 11

 استعمله معاوية بن، اء سخوكان له بأس ونجدة و  زدي صحب النبي *سفيان بن عوف االسلمي األ
 .  128 ص،  3ج، صابة ـ ، ابن حجر اإله13سفيان على الطوائف حتى مات سنة أبي 

 .  119 ص،  11ج، تاريخ دمشق ، ابن عساكر  – 12

 .  112 ص،  1ج، صابة اإل، ابن حجر  – 13
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مختار ، م( 1287/ـه888بكر عبد القادر )تأبي  محمد بن ، الرازي، مؤخرة ال*ساقة الجيش : 
 . 131 ص ، 1ج، م( 1991-الصحاح مكتبة لبنان )بيروت

 .  11 ص،13ج،لسان العرب،ابن منظور،كان من الخيل من غير نتاج العرب براذين،ما*

 .  83 ص،  4ج، تهذيب الكمال ، المزي  - 14

 .  84 ص،  4ج، تهذيب الكمال  ، المزي – 11

  .88 ص،  4ج، تهذيب الكمال ، المزي  – 18

ات وفضائل مكراو عوف كان فاضال  ناسكا  عابدا  له أعبداهلل بن توب : اسمه ، بو مسلم الخوالني أ*
، ني رسول اهلل أشهد أتمسلم فقال له : إلى أبو  سود بن قيس العنسي بعثومن كراماته عندما تنبأ األ

قال ، ني رسول اهلل أتشهد أفقال له : ، قال : نعم ، محمدا  رسول اهلل  ن  أتشهد أقال : ، سمع أقال : ما 
، فلم يزل يجيبه نفس ال : نعم فرددها عليه مرارا  ق، محمدا  رسول اهلل  ن  أتشهد أقال : ، سمع أ: ما 

سود : غربه عنك مسلم فلم تضره شيئا  فقيل لألأبو  لقى فيهاأسود بنار عظيمة و مر األأجابة عند ذلك اإل
وعندما  رسول اهلل المدينة وقد قبض إلى  تىأسود بالرحيل فرحل و مره األأفسد عليك من اتبعك فأال وا  

مة محمد من فعل به كما فعل أراني من أوقال له : الحمد هلل الذي  عرفه الصحابة اعتنقه عمر 
 .  1717 ص،  4ج، االستيعاب ، ابن عبد البر . بإبراهيم 

         . 13 ص،  4ج، سير اعالم النبالء ، الذهبي  – 17

البصرة فنزلها وادعى إلى  وتحولروى عن عثمان  *حمران بن ابان مولى الخليفة عثمان بن عفان 
ولده انهم من النمر بن قاسط بن ربيعة وكان كثير الحديث ولم ارهم يحتجون بحديثه ابن سعد الطبقات 

 .  139 ص،  1ج، الكبرى 

، دار الكتاب العربي ، عمر عبد السالم تدمري : تحقيق ، الكامل في التاريخ ، ثير ابن األ – 16
 .  13 ص،  3ج، م( 2111-)بيروت

ـ ه616)ن، زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون المالكي أبو ،  ابن خلدون – 19
يام العرب والعجم والبربر ومن عامرهم من ذوي أكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ، م( 1411/

-بيروت )، بتاريخ ابن خلدون منشورات مؤسسة جمال للطباعة والنشر لبنان كبر المعروف السلطان األ
 .  8 ص،  3ج، ( 31979

م( 1372/ـه774)ت، سماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي إالفداء أبي  ابن كثير عماد الدين – 81
 2183 ص،  6ج، م( 2111-)بيروت، دار الكتب العلمية ، سهيل زكار : تحقيق ، البداية والنهاية ، 
 .  8 ص، م( 1982-)بغداد، ابن الغمالس والة البصرة ومتسلموها دار منشورات البصري  ؛

المكتبة ، موية عوامل االزدهار وتداعيات االنهيار ، علي محمد ، الدولة األالصالبي  – 81
 .  311 ص،  1ج، م( 2119-)بيروت، العصرية 
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م( 2111 -)بغداد، دار الكتب للطباعة ، سالمية الدولة العربية اإل، رشيد عبداهلل ، الجميلي  – 82
 .  14 ص، 

 .  163 ص،  7ج، ابن حجر لسان الميزان ؛  81 ص،  4ج، تهذيب الكمال ، المزي  – 83

مروج الذهب م(، 916ـ/ه348)ت، الحسن علي بن الحسين بن علي أبي ،  المسعودي – 84
ابن ؛  76 ص،  1ج، الت( -دار صادر )بيروت،  1ط، حاطوم نايف : تحقيق ، ومعادن الجوهر 

 .  118 ص،  11ج، تاريخ دمشق ، عساكر 

 ص،  1ج، الغابة  أسد، ثير ابن األ؛  863 ص،  3ج، المستدرك ، النيسابوري  الحاكم – 81
271  . 

 .  23 ص،  1ج، الزركلي  – 88

 .  9 ص، عالم النبالء سير أ – 87

 .  69 ص،  1ج، االستيعاب  – 86

  والمراجعالمصادر 
  األولية أواًل: المصادر

 م(1232هـ /836بن محمد الجزري )ت* ابن االثير , عز الدين بن االثير أبي الحسن علي 
أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق : عادل حمد الرفاعي دار إحياء التراث العربي بيروت  .1

 م( .1971-( ،ودار الشعب )المك1998-، )لبنان
-الكامل في التاريخ ، تحقيق : عمر عبد السالم تدمري ، دار الكتاب العربي ، )بيروت .2

 م( .2111
 م( 1615هـ /856* البيهقي , أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي )ت

 م(. 1999-السنن ،تحقيق : عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، )بيروت .3
 م( 622هـ /272* الترمذي , أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة )ت

يدي في الت( ، أبواب الحدود باب ما جاء أن ال تقطع األ-السنن مطبعة الحلبي ، )المك .4
 الغزو .

 م( 275هـ /385* الجرجاني , أبو أحمد عبداهلل بن عدي )ت
، دار الكتب العلمية ،  1الكامل في ضعفاء الرجال ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود ، ط .1

 م( .1997-)بيروت
 م( 1621هـ /865* الحاكم النيسابوري , محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل )ت

، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ،  المستدرك على الصحيحين- .8
 هـ(. 1411-)بيروت
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 م( 288هـ /358* ابن حبان , محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي )ت
 .م( 1971-)بيروت، دار الفكر ، شرف الدين أحمد : تحقيق ، الثقاة  .7

 م( 1886/ ـه652* ابن حجر, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي )ت
-)بيروت، دار الجيل ، علي محمد البجاوي :تحقيق، صابة في تمييز الصحابة اإل .6

 .م( 1992
،  3ط، علمي للمطبوعات دائرة المعرف النظامية مؤسسة األ: تحقيق ، لسان الميزان  .9

 . م( 1968-)بيروت
 م( 1683هـ /858* ابن حزم , أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد االندلسي )ت

-)القاهرة، عبد السالم محمد هارون دار المعارف : تحقيق  ، نساب العربأ جمهرة .11
 .م( 1982

 م( 655هـ /281* ابن حنبل , أحمد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباني )ت
 .حديث بسر بن أرطأة ، الت( -)القاهرة، مؤسسة قرطبة ، مسند االمام أحمد بن حنبل  .11

 م( 1865/ هـ666)ت, د بن خلدون المالكي * ابن خلدون , أبو زيد عبد الرحمن بن محم
يام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي العبر وديوان المبتدأ والخبر في أكتاب  .12

منشورات مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، كبر المعروف بتاريخ ابن خلدون السلطان األ
 .م( 1979-)بيروت، لبنان 

 م( 658هـ /285* ابن خياط , خليفة بن خياط بن أبي هبيرة العصفري الليثي )ت
، داب مطبعة اآل،  1ط، اكرم ضياء العمري : تحقيق ، تاريخ خليفة ابن خياط  .13

 .م( 1987-)النجف
 م( 666هـ /275* أبو داود , سليمان بن االشعث االزدي السجستاني )ت

، حياء التراث العربي إدار ،  2ط ،  درويشمحمد عدنان بن ياسين : تحقيق ، السنن  .14
 .يقطع أكتاب الحدود باب في الرجل يسرق في الغزو ، م( 2111-)بيروت

هـ 786)ت * الذهبي , شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز
 م( 1387/

 .م( 1993-)بيروت،  1ط، مؤسسة الرسالة ، عالم النبالء سير أ .11
دار احياء ،  1ط، علي محمد البجاوي : تحقيق ، في نقد الرجال  ميزان االعتدال .18

 .م( 1983-)المك، الكتب العربية 
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 ( 1287هـ /888* الرازي , محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )ت
 .م( 1991-)بيروت، مكتبة لبنان  ، مختار الصحاح .17

 م( 685هـ /236* ابن سعد , محمد بن سعد بن منيع الزهري )ت
، دار احياء التراث العربي ، رياض عبداهلل عبد الهادي : تحقيق ، الطبقات الكبرى  .16

 .الت( -)بيروت
 م( 222هـ /316* الطبري , محمد بن جرير )ت

-)بيروت، دار الكتب العلمية ، محمد أبو الفضل : تحقيق ، تاريخ الرسل والملوك  .19
 .م( 1968

 م( 1676هـ /388ن عبد البر )ت* ابن عبد البر , يوسف بن عبداهلل بن محمد ب
-)بيروت، علي محمد البجاوي دار الجيل : تحقيق ، صحاب االستيعاب في معرفة األ .21

 .هـ( 1412
هـ 571* ابن عساكر , أبي القاسم علي بن الحسين بن هبة اهلل بن عبداهلل الشافعي )ت

 م( 1178/
 .الت( -)بيروت، علي شيري دار الفكر : تحقيق ، تاريخ دمشق  .21

 م( 1272هـ /871* القرطبي , أبو عبداهلل محمد بن أحمد االنصاري )ت
 .م( 2111-)بيروت، دار الكتب العلمية ،  1ط، سالم مصطفى البدري:تحقيق،التفسير .22

هـ 778* ابن كثير , عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت
 م( 1372/

 .م( 2111-)بيروت، دار الكتب العلمية ،  سهيل زكار: تحقيق ، البداية والنهاية  .23

 م( 1388هـ /788* المزي , جمال الدين أبو الحجاج يونس بن زكي الدين )ت
مؤسسة ،  1ط، بشار عواد معروف : تحقيق ، سماء الرجال تهذيب الكمال في أ .24

 .م( 1996-)بيروت، الرسالة 
 م( 256هـ /388)ت, * المسعودي , أبي الحسن علي بن الحسين بن علي 

 .الت( -)بيروت، دار صادر ، 1ط،نايف حاطوم:تحقيق،مروج الذهب ومعادن الجوهر .21
 م( 1311هـ /711)ت, * ابن منظور , أبو الفضل بن مكرم 

دار احياء ، مين محمد عبد الوهاب ومحمد صادق العبيدي : أتحقيق ، لسان العرب  .28
 .م( 1999-)بيروت،  2ط، التراث 
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 م( 215/ هـ363الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني )ت* النسائي , أبو عبد 
-)بيروت، دار الكتب العلمية ،  1ط، أحمد شمس الدين : تحقيق ، السنن الكبرى  .27

 .م( 2112
هـ 828)ت * ياقوت , شهاب الدين أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الحموي الرومي البغدادي

 م( 1226/
 .م( 1917-)بيروت، ر دار صاد، منشورات ، معجم البلدان  .26

 م( 627/ هـ268* اليعقوبي , أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح )ت
 .الت( -)بيروت، دار صادر ، تاريخ اليعقوبي  .29

 ثانيًا: المراجع 
 * الجميلي , رشيد عبداهلل 

 .م( 2111-)بغداد، دار الكتب للطباعة ، الدولة العربية االسالمية  .1
 * شكري , فيصل 

 .م( 1961-)بيروت، دار العلم للماليين ،  1ط ،  حركة الفتح االسالمي- .2
 * الصالبي , علي محمد محمد 

-)بيروت، المكتبة العصرية ، موية عوامل االزدهار وتداعيات االنهيار الدولة األ .3
 .م( 2119

 .م( 2116-)بيروت، المكتبة العصرية ،  2ط، الفتح االسالمي  .4
 * عبد العزيز سالم , 

مؤسسة شباب الجامعة ، موية سالم حتى سقوط الدولة األاريخ العرب منذ ظهور اإلت- .1
 .م( 1969-)مصر، 
 بادي , محمد شمس الحق * العظيم آ

 .م( 1991-)بيروت، دار الكتب العلمية ،2ط، عون المعبود في شرح سنن أبي داود - .8
 * ابن الغمالس 

 .( 1982)بغداد ، دار منشورات البصري ، والة البصرة ومتسلموها - .7
 * الهاشمي , عبد المنعم 

 .م( 2117-)بيروت، دار بن حزم ،  1ط، ندلسية الخالفة األ- .6


