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   خالد بن معدان الشامي سريته الشخصوة والعلموة

 امساء حممد هندي أ.م.د. عثمان عبد العزوز صاحل 

كلوة الرتبوة للعلوم  –جامعة األنبار 

 اإلنسانوة

 

 ادلستخلص

خالد بن معدان الشامي تابعي من الطبقة الثالثة ينتمي الى قبيمة ذي الكالع اليمنية 
سرة تحب العمم فكان عالمًا أاال انو سكن الشام فعرف بالشامي، يكنى ابا عبد اهلل نشأ في 

ي بمكانة عند ظىل السنة والجماعة جاىد في سبيل اهلل في كثير من الفتوحات، وحأورعًا من 
سًا بل وليد بن عبد الممك اتيمو بعض من المحدثين بالتدليس اال انو لم يكن مدلالخميفة ال

عمم الحديث اذ روى احاديث  منيا ةنو ثقة ثبت، اتقن عموم كثير أوصفو كثير من اىل العمم ب
بالتفسير  هؤ آرافكانت  اآلياتعمم التفسير ففسر كثير من و كثيرة حتى كان من رجال البخاري، 

ه وقيل ٖٓٔتوفى سنة )، رخاً ؤ كان فقييًا وم ، فضال عمى انوالمفسرين يوخش معتد بيا عند
 ه( رحمو اهلل واسكنو فسيح جناتو.ٗٓٔ

ABSTRACT 
Khalid bin Madan was one of those characters who despite their 

importance has not reseived fame so it was motivation  for me to choose a 
research topic to highlight on the dignified personal who shared in the transfer of 
many narrations.  

The title of the research has becom (Khalid bin Madan Al Claai and his 
sciences) The research included Khalid bin Madans era in terms of political 
military and cultural and his personal life in terms of his name lineage, birth, 
death, faith and fights. 

Khalid was known with (truthful) in the book of actuling and scepticising, 
the research also explained his sciences such as "Alhadeeth and Altafseer" and 
his catch-words and actions.. 
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 اواًل: سريته الشخصوة

 امسه:

ومما  (ٖ)وىناك من ذكر أبا كرب بـ" أبي كريب" (ٕ)بن أبي كرب (ٔ)ىو خالد بن معدان
يذكر في ىذا الشأن أن أصحاب كتب التراجم الذين لدييم أكثر من مصنف ذكروا ىذين 

، أما في كتابو (ٗ)االسمين مثااًل عمى ذلك ابن حبان ذكر ابن أبي كريب في كتابو الثقات
 .(٘)مشاىير عمماء األمصار فبين أنَّ أسمو ابن أبي كرب

 نسبُه ولقبُه وكنوتُه:

من ساكني  ألنو (ٚ)كما ويمقب بالشامي (ٙ)الى قبيمة الكالع ينتمي خالد بن معدان
 .(ٓٔ)ألنو استقر فييا (ٜ)ويمقب الحمصي (ٛ)الشام

 ، وعبد اهلل ىو أحد أوالده.(ٔٔ)أما كنيتو فيكنى أبا عبد اهلل
 نشأته وأسرته:

لم ترفدنا المصادر المختمفة شيئًا عن  طفولة خالد بن معدان ونشأتو، أما أسرتو فمم 
، منيا ما ذكر عن ابيو معدان أذ أشار الطبراني أنَّ عنيا المصادر إال بمعمومات قميمةتتحدث 

أن  "قال: وأورد الحديث عن خالد بن معدان عن أبيو عن النبي لو صحبة مع رسول اهلل 
ق يحب الرفق ويرضاه ويعين عميو ما ال يعين عمى العنف فإذا ركبتم ىذه الدواب رفي اهلل 

العجم فانزلوىا منازليا فأْن اجدبت األرض فانجوا عمييا فأن األرض تطوى بالميل ما ال تطوى 
ياكم والتعريس بالطريق فأّنو طريق الدواب ومأوى الحياة  . وذكرت العديد من (ٖٔ()ٕٔ)"بالنيار وا 

( عن خالد بن معدان عن أبيو عن أي معدان، كما ذكر عنو )(ٗٔ)در ىذا الحديثىذه المصا
 .(ٙٔ()٘ٔ)"مثل األيمان مثل القميص تتقمصو مرة وتنزعو مرة  "قال: جده عن النبي 

، اما اوالده فمو بنت  ي شيء عنيما في المصادر المختمفةأما أمو وزوجتو فمم نجد أ
، وروت عن أبييا أحاديث كثيرة إال أن الجوزجاني قال: (ٚٔ)عبدة وتعرف بأم عبد اهلل تدعى

حث عمى السماع منيا إذ قال:  (ٜٔ)، ومما يروى أن األوزاعي(ٛٔ)عنيا " أحاديثيا منكرة جدًا"
: كان األوزاعي يعظم خالد بن معدان فقال لنا: لو عقب؟ فقمنا: لو أبنة، (ٕٓ)بقية بن الوليد

. فكانت (ٕٔ)فسموىا عن ىدي أبييا، فقال: فكان سبب إتياننا عبدة بسبب األوزاعي قال: ائتوىا
عبدة تروي عن أبييا األحاديث وتنقل لنا آثاره فروت من كيفية إيواء خالد بن معدان إلى 

والصحابة الكرام من المياجرين واألنصار إذ قالت: قمما كان خالد  فراشو محبة لرسول اهلل 
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لى الصحابة من المياجرين  إال وىو يذكر فيو شوقو إلى رسول اهلل يأوي إلى فراشو  وا 
لييم يحن قمبيواألنصار ثم يسمييم ويقو  طال شوقي إلييم فعجل ربي  ،ل ىم أصمي وفصمي وا 

  .(ٕٕ)قبضي إليك حتى يغمبو النوم وىو في بعض ذلك
روى عن أبيو  (ٖٕ)ولو ولد يدعى عبد اهلل تحدثت عنو المصادر بأنو من أىالي الشام

 .بعض الروايات
أما أحفاده فان لو حفيدًا يسمى عتبة بن عبد اهلل روى عن أبيو وجده واخذ منو بقية 
بن الوليد، وكذلك لعبد اهلل ابن أخر اسمو داود اشار اليو كل من ابن حجر العسقالني 

يذكره أي من  ، ولم(ٕٗ)والخزرجي إال أنيما ذكراه بـ" داود بن عبيد اهلل بن خالد بن معدان"
 المصادر األخرى.

 :صبقته

وىي الطبقة الثانية أو  –قبل التعرف عمى الطبقة التي ينتمي إلييا خالد بن معدان 
 أود أن أشير إلى معنى الطبقة لغة واصطالحا: –الثالثة 

فالطبقة لغة: الجيل بعد الجيل أو القوم المتشابيون في سن أو عيد والحالة والمنزلة 
، وقيل الطبقة عشرون سنة فالذي جاء في كتاب اليجري عن ابن عباس (ٕ٘)والدرجةوالمرتبة 

. فإذا مضى قرن بدأ قرن وقيل لمقرن طبق ألنيم طبق لألرض (ٕٙ)قال: الطبقة عشرون سنة
، بق أي مضى عالم وجاء عالمثم ينقرضون ويأتي طبق آخر ويقال مضى طبق وجاء ط

 .(ٕٚ)ويقال: الطبق األمة بعد األمة
أما الطبقة اصطالحا: فيناك من يرى الصحابة كميم طبقة واحدة ثم التابعين بعدىم 

خير الناس قرني ثم الذي  ":بقول الرسول عميو الصالة والسالمويستشيد عمى ىذا القول 
فذكر بعد قرنو قرنين أو ثالثة ومن الناس من يقسم الصحابة إلى  "يمونيم، ثم الذي يمونيم 

 .(ٕٛ)ين من بعدىم وىكذاطبقات وكذلك التابع
إذًا فالطبقة معناىا قوم تقاربوا في السن واإلسناد أو في اإلسناد فقط ومعنى التقارب 

، وبيذا يكون ابن معدان من (ٜٕ)في اإلسناد أن يكون شيوخيم شيوخ األخر أو يقاربون شيوخو
رجاًل من أواسط التابعين ألنو وحسب ما روي عنو انو ما روى عنو قال: لقيت سبعين 

(ٖٓ)أصحاب رسول اهلل
. 
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أما طبقتو فقد وضعو أغمب المؤرخين في الطبقة الثالثة من تابعي وفقياء أىل الشام 
، إال أن الرأي األول ىو األرجح (ٕٖ)، وىناك من ذكره في الطبقة الثانية(ٖٔ)بعد الصحابة الكرام

، أما القول األخر غيرهثل ابن سعد وخميفة بن خياط و ألنو ذكرتو أغمب المصادر المتقدمة م
 تناولتو المصادر المتأخرة مثل الذىبي وابن تغري بردي.

لتركبن  وأود أن أشير إلى أن تعبير الطبقة قد ورد في القرآن الكريم في قولو تعالى:
طبقًا عن طبق

ا حااًل بعد حال إلى يوم ، وقد فسر ىذه اآلية ابن كثير عمى أن معناى(ٖٖ)
 .(ٖٗ)القيامة

 وورعه:عبادته 

، عبدًا ذاكرًا هلل في ليمو ونيارهاذ كان مت (ٖ٘)يعد خالد بن معدان من خيار عباد اهلل
سوى ما يقرأ من القرآن  (ٖٙ)وعرف عنو انو كان يسبح في اليوم والميمة أربعين ألف تسبيحة

ويعد  (ٖٚ)الكريم فمما مات وضع عمى سريره ليغسل جعل يشير بأصبعو ويحركيا يعني يسبح
،  ومما يذكر انو مات وىو واضع أصبعو عمى اآلخر في ىيئة التسبيح. (ٖٛ)التابعين من ثقاة

كما وذكر ابن سعد أن خالد بن معدان كان "يصفر لحيتو"، وبيذا إتباع لمسنة النبوية 
أنو كان يصفر لحيتو فسئل عن ذلك  (ٜٖ)إذ روي عن عبد اهلل بن عمر ولصحابة رسول اهلل 
: غيروا الشيب وال . كما روى الزبير قال: رسول اهلل (ٓٗ)لحيتو يصفر فقال: رأيت النبي 

ولو كانت يسيرة إذ قال: ما  . كما انو كان كثير الحمد عمى نعم اهلل (ٔٗ)تشبيوا بالييود
أحدث اهلل لي نعمة قط إال أحدثت لو شكر حتى أن الرجل يسمم عمي أو يوسع لي في 

 .(ٕٗ)المجمس فآوي لمسجود هلل شكراً 
روى األوزاعي عنو قال: بمغني عن خالد انو كان يقول: أكل وحمد خير من وكذلك 

 .(ٖٗ)أكل وصمت
أما عن ورعو فكان شديدًا إذ ذكر أن ابنة الخميفة سميمان بن عبد الممك كتبت إلى 
عبدة بنت خالد بن معدان قالت ليا زوريني فكتبت إلييا عبدة: أما بعد فان أبي رحمو اهلل كان 

وم القيامة لم سيرًا ليس ىو فيو ضامنًا عمى اهلل أو يأكل طعامًا إذا سئل عن ييكره أن يسير م
، وان من ورع خالد وخشيتو من  اهلل (ٗٗ)، وقد كرىت من ذلك ما كره أبييكن عنده فيو مخرج

كان إذا عظمت حمقتو في المسجد أو في أي مكان ثاني يقوم وينصرف ألنو كان يكره الشيرة 
 .(٘ٗ)ان بن عمروحسب ما رواه لنا صفو 
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 :عقودته وتدونه

لم تشير أي المصنفات والكتب التاريخية إلى أن خالد بن معدان كان عمى عقيدة 
معينة وىذا أن دلَّ عمى شيء فإنما يدل عمى  انو عمى مذىب أىل السنة والجماعة، إال إني 

معدان ىو عمى وجدت رواية واحدة أوردىا ابن قتيبة في كتاب المعارف قال: فيو بأن خالد بن 
، وأظنو بل وجزم بأنو ليس بخالد الكالعي فمعمو يكون خالد بن معدان (ٙٗ)مذىب القدرية

 وذلك ألسباب منيا: (ٚٗ)الطائي
 .تاريخية األخرى غير كتاب المعارفألن ذلك لم يذكر في أي من المصادر ال -ٔ
والتي نقمت إلينا عن طريق خالد بن معدان ىي  ألن من الروايات التي نقمت عن النبي  -ٕ

عمى اعتناق أي فرقة أو غالية ومن ضمنيا  حديث نبوي ينيانا فييا الرسول الكريم 
: أحب آل محمد "القدرية: عن خالد بن معدان عن عمر بن الخطاب قال رسول اهلل 

أصابك فمن اهلل وال تكن وال تكن رافضيًا وارج األمور إلى اهلل وال تكن مرجئًا واعمم أن ما 
فمو كان خالد الكالعي قدريًا لما  (ٛٗ)"قدريًا واسمع وأطع ولو عبدًا حبشياً  وال تكن خارجياً 

 ذكر ىذا الحديث.
أن الراوي عن خالد بن معدان ومحدث أىل حمص ثور بن يزيد كان يرى القدر لذلك نفاه  -ٖ

 .خالد قدريًا لنفاه أىل حمص أيضاً ، فمو كان (ٜٗ)أىل حمص
نما  -ٗ ثم أن ابن قتيبة لم يذكر أي سبب جعمو يصنف خالد بن معدان عمى انو قدريًا وا 

اكتفى بذكر اسمو فقط وبدون أي دليل عمى قدريتو ومن الجدير بالذكر بان ابن قتيبة كان 
يكتفي بذكر كل فرقة عمى حدة ثم ذكر أسماء األشخاص المنتمين إلييا فقط وبدون 

 توسع.
 :التدلوس عنده

الرغم من كل الصفات الحميدة التي يتمتع بيا خالد من عمم ودراية وصدق، إال عمى 
أن بعض المؤرخين وأصحاب الحديث قد اتيموه بالتدليس وقبل التعرف عمى نوع االتيام ال بد 
لنا من تعريف التدليس لغة واصطالحًا: فالتدليس لغًة: يقصد بو تزيين السمعة لمبيع من غير 

أي كتم البائع العيب عن المشتري مع عممو بو  (ٓ٘)نسبتيا أو في صفاتياتدليس وال كذب في 
، وقيل اختالط الظالم (ٕ٘)ودلس عمي أي أخفى عميو عيبو (ٔ٘)مما يوىم المشتري عدمو

 .(ٖ٘)بالنور
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أما التدليس اصطالحا: عند المحدثين فيو قسمان قسم مضر يمنع القبول وىو تدليس 
( ومثالو أن يدخل الراوي شيئًا من المدرجوح ويسمى )المتن عمدًا وىو محرم وفاعمو مجر 

كالمو فيو بشكل من األشكال بحيث يوىم أنو من جممة الحديث الذي رواه ويسمى تدليس 
، أما القسم الثاني فيو غير مضر لكنو مرتكب محرمًا مجروح عند العمماء المتون وفاعمو

ولو صور أحدىما أن يسمى شيخو في رواية باسم لو غير  (ٗ٘)مكروه مطمقًا عند الحنابمة
، وأما تدليس اإلسناد وىو (٘٘)مشيور من كنيتو أو لقب أو نحوه فيذا ما يسمى تدليس الشيوخ

أن يروي عمن لقيو أو عاصره مالم يسمعو منو موىمًا سماعو منو قائاًل: قال فالن ونحوه 
ليس يسمى تدليس التسوية: وىو أن يروي ، وىناك تد(ٙ٘)وربما لم يسقط شيخو ويسقط غيره

حديثًا عن شيخ ثقة وذلك الثقة يرويو عن ضعيف عن ثقة فيقوم المدلس الذي سمع الحديث 
. وقيل بان (ٚ٘)، فيستوي اإلسناد كمو ثقةط الضعيف الذي في السندمن الثقة األولى بإسقا

سمعت أبا أسامة يقول: التدليس ىو الكذب واخو الكذب فقد ذكر ابن الحسن الحمواني قال: 
، أما حكم التدليس فأن العمماء أكثرىم (ٛ٘)خرب اهلل بيوت المدلسين ما ىم عندي إال كاذبون
 .(ٜ٘)كرىوه وال سيما أنيم ذموا القسم األول منو ذّمًا شديداً 

بعد أن عرفنا معنى كممة التدليس فقد ُنسب التدليس إلى خالد بن معدان فقد ذكره 
الثبات غير انو يدلس ويرسل الحديث في الكتب الستة رحمو اهلل الذىبي بأنو "احد ا

خالد بن معدان الشامي الثقة  "، نقل عنو األمام ابن حجر العسقالني ذلك قائاًل: (ٓٙ)تعالى"
 .(ٔٙ)"شيور قال: الذىبي كان يرسل ويدلسالم

إن ىذه التيمة قد تقمل من شأن مروياتو إْن صحت لكن المتمعن في مروياتو ال يجد 
ن وصفو  تدليسًا من النوع الضار الذي يصل إلى حد الكذب، ألن تدليسو في اإلسناد ، وا 

خالد بن  ا نستطيع القول أن الثابت عند، إال أنن(ٖٙ()ٕٙ)بالمدلس قد يورث الخشية من عنعنتو
 ، ومن ذكره في التدليس جعمو ممن احتمل تدلسو ألسباب منيا: التدليس،ال(ٗٙ)معدان اإلرسال

لم يذكر ىذه الصفة أي من المحدثين أو من كتب عمم الحديث ورجالو المقدمين والسيما  -ٔ
 .الكتب الست وغيرىم بل أثنوا عميوأصحاب 

ل: في الذىبي قا لم أجد من العمماء من وصفو بالتدليس سوى الذىبي والعسقالني ثم أنَّ  -ٕ
، ولم يذكر أنو كان مدلسًا إالَّ في كتابو تذكرة الحفاظ (٘ٙ)"يرسل عن الكبار "كتابو الكاشف
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أّما في باقي كتبو فمم يذكر شيئًا عن تدليسو، بل يثني عميو كقولو: االمام شيخ أىل 
  .(ٛٙ)ووصفو بعالم أىل بمده في زمانو (ٚٙ)والفقيو العابد (ٙٙ)الشام

في طبقات المدلسين كالم الذىبي وكأنو لم يرَض عن ذلك نقل ابن حجر العسقالني  -ٖ
تب المدلسين وىؤالء تقبل عنعنتيم، وذكره في كتاب فذكر ذلك في الطبقة الثانية من مرا

 ، ولم يشر إلى تدليسو في كتبو األخرى.(ٜٙ)"يرسل كثيرًا  ": التقريب فقال
 جهاده:

الدين اإلسالمي إذ كان عرف عن خالد حبو لمجياد في سبيل اهلل من أجل نشر 
 العمماء في عصره في مقدمة الجيوش اإلسالمية المتوجية إلى مقاتمة األعداء ونشر اإلسالم.

اشترك أبو عبد اهلل خالد في تمك الجيوش بل في مقدمتيا إذا دعا داعي الجياد، 
 .(ٓٚ)وشارك في العديد من الغزوات ضد الروم واجتاز بحمب

، كما شارك في (ٕٚ()ٔٚ)كان فسطاطو أول فسطاط بدابق وذكر انو إذا نودي بالغزاة
، إذ إن فتح الممك بن مروان حصار القسطنطينية في عيد الخميفة سميمان بن عبد

القسطنطينية ىو اليدف الذي يسعى إلى تحقيقو كل المسممين، فيو الطموح الذي لم يمت في 
ْن تسابق الخمفاء الواحد نفوسيم بل ظل أماًل حيًا متجددًا يراودىم متحينين الفرص إل نجازه ، وا 
نما جاء بسبب بشارة الرسول  بفتحيا وامتدح الجيش والقائد  بعد األخر لم يأِت اعتباطًا وا 

يرىا ولنعم الجيش ذلك لتفتحن القسطنطينية ولنعم األمير أم " الذي يفتحيا فقد قال:
، حالو حال (ٗٚ)(مٚٔٚ-مٗٔٚه/ٜٜ-هٜٙ) ، فالخميفة سميمان بن عبد الممك(ٖٚ)"الجيش

أسالفو من قبمو قد استعد لفتح القسطنطينية والسيما بعد أْن حدث العمماء أنَّ الخميفة الذي 
يفتح القسطنطينية اسمو اسم نبي ولم يكن في مموك بني أمية من اسمو اسم نبي غيره فطمع 

بن عبد  ، فجيز لحممة ىائمة فأرسل إلييا الجيوش والحمالت بقيادة أخيو مسممة(٘ٚ)في ذلك
، م(ٙٔٚىـ/ٜٛن ألف جندي وذلك سنة )، وسار معو الجيش وبمغ عدده مئة وعشري(ٙٚ)الممك

، ولما مره فقضى فييا الشتاء وفصل الصيفوأمره الخميفة أن يقيم فييا حتى يفتحيا أو يأتيو ا
من الطعام حتى  (ٚٚ)اقترب من القسطنطينية أمر كل فارس أن يحمل عمى عجز فرسو ُمّدين

القسطنطينية ويزرعو فييا وعمموا بيوتًا من خشب والناس يأكمون ما أصابوا من  يأتي بو
الغارات ثم أكموا من الزرع وقام مسممة بالقسطنطينية قاىرًا ألىميا وعمو وجوه أىل الشام وفي 

 .(ٛٚ)دابق اجتمعت الجيوش ومن ىناك ودعيم الخميفة سميمان بن عبد الممك
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يقال لو اليون من أرمينيا وواطأه في الباطن  وقد داخل مسممة رجل من النصارى
ليأخذ لو بالد الروم فظير منو النصح في بادي األمر ثم توفي ممك القسطنطينية فأرسل الروم 

إْن صرفت عنا  (ٜٚ)إلى مسممة يعطونو عن كل رأس دينار فمم يقبل فقالت الروم إلليون
فقال لو: أن الروم قد عمموا انك ال  المسممين ممكناك عمينا فاستوثق منيم فأتى مسممة بحيمة

تصدقيم القتال وانك تطاوليم مادام الطعام عندك فمو أحرقتو أعطوا الطاعة بأيدييم فأمر بو 
، حتى أكموا كل شيء إال التراب فمم تزل ذلك (ٓٛ)فاحرق فقوي الروم وضاق الحال بالمسممين

ن عبد العزيز فغادروا جميعًا إلى دأبيم حتى جاءتيم وفاة سميمان بن عبد الممك وتوليو عمر ب
الشام وقد جاىدوا جيدًا شديدًا لكن لم يرجع مسممة حتى بنى مسجدًا بالقسطنطينية شديد البناء 

 .(ٔٛ)محكمًا رحب الفناء شاىقًا في السماء
يعد ىذا الحصار الرائع أشد ىجوم قام بو العرب عمى القسطنطينية وأكثر خطرًا عمى 

 .(ٕٛ)ة وىو أشير حصارًا لكثرة ما ذكر عنو في المصادر التاريخيةاإلمبراطورية البيزنطي
قسوة الظروف الطبيعية  من أىم األسباب في فشموإنَّ ىذا الحصار قد استمر عامين و 

في استعمال النار اإلغريقية، وعزم أىل المدينة  ن البيزنطيين)المناخية(، وميارة المقاتمي
واستماتتيم في الدفاع عنيا يساعدىم في ذلك منعة أسوارىا وموقعيا كما أن السبب الرئيس 
المستجد ىو محالفة المسممين ألحد الروم البيزنطيين وىو القائد العسكري ليون االرمني الذي 

 .(ٖٛ)غدرىم وخان بيم
 مكانته عند اخللوفة:

، فكان يكُن لو (ٗٛ)ت لخالد بن معدان منزلة كبيرة لدى الخميفة الوليد بن عبد الممككان
كتب الوليد بن عبد الممك  "عظيم التقدير ويرفع من شأنو فقد روي عن بحير بن سعد قولو: 

، وىذا يدل عمى أن رأي (٘ٛ)"ألة فأجابو فحمل القضاء عمى قولوإلى خالد بن معدان في مس
كان رأيًا صحيحًا سميمًا يؤخذ بو وأنو من ابرز العمماء الموجودين في ذلك خالد بن معدان 

 الوقت ويدل أيضًا عمى المكانة والمنزلة الرفيعة التي يتمتع بيا خالد لدى الخميفة.
حدثنا أبو زرعة قال: "... عن ثور بن يزيد قال: كتبت لخالد بن معدان إلى بعض  

 .(ٙٛ)"الخمفاء فبدأ بنفسو
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 وفاتُه:

اما سنة وفاة خالد بن معدان فمختمف فييا، فيي أكثر من رواية فيناك من ذكروا أن 
م( فقد قال: ابن سعد: "اجمعوا عمى أن خالد توفي سنة ثالث ومائة ٕٔٚىـ/ٖٓٔوفاتو سنة )

 سنة أكد أكثر من واحد بأن وفاتو كان وقد ،(ٛٛ()ٚٛ)في خالفة يزيد بن عبد الممك"
، كما أن (ٜٓ)م(ٕٕٚهٗٓٔ) ذكر أن تاريخ وفاتو كان سنة، وىناك من (ٜٛ)(ٕٔٚه/ٖٓٔ)

 ، وقيل بل سنة(ٜٔ)م(ٖٕٚه/٘ٓٔ) ىناك رأي أخر عن وفاتو إذ يذكر أنو مات سنة
، وقد (ٖٜ)م(ٕٙٚه/ٛٓٔ)  ، وقد أنفرد خميفة بن خياط بقولو مات سنة(ٕٜ)م(ٕٗٚه/ٙٓٔ)

المصادر التاريخية اال  بالرغم من كثرة التواريخ التي تذكرىا (ٜٗ)تناقمت بعض المصادر قولو
أن الكثير من العمماء ال يطمئن إلييا كثيرًا إلجماع أغمب المصادر عمى أّن وفاتو إما سنة 

م( كما أن بعض المصادر عندما تذكر السنوات األخرى ٕٕٚم او ٕٔٚه/ٗٓٔىـ أو ٖٓٔ)
أما م( فأنيا تأتي بيا ٕٙٚم، ٕٗٚم، ٖٕٚىـ/ ٛٓٔىـ ،  ٙٓٔىـ ،  ٘ٓٔمن تاريخ وفاتو )

( وىي لفظة وقيلم( أو تذكرىا بمفظ )ٕٕٚم، ٕٔٚه/ ٗٓٔه،  ٖٓٔبعد السنتين األولى )
 تحمل الشك دون اليقين.

إذ ذكر أنو  (ٜ٘)إن المصادر أجمعت عمى أّن خالد بن معدان توفي في شير رمضان
، كما روى عن عفير بن (ٜٛ()ٜٚ)وقد مات في انطرسوس أو أنطرطوس (ٜٙ)مات وىو صائم

حمص فاجتمعنا في المسجد فجعل يقول:  (ٓٓٔ)قال: " قدم عمينا عمر بن موسى (ٜٜ)معدان
حدثنا شيخكم الصالح فمما كثر قمت من شيخنا الصالح؟ سمو لنا حتى نعرفو فقال: خالد بن 
معدان قمت: في أي سنة لقيتو؟ قال: سنة ثمان ومائة قال: قمت واين لقيتو؟ قال: لقيتو في 

يا شيخ وال تكذب مات خالد سنة أربع ومائة فأنت  : اتق اهلل غزوة أرمينية، قال: قمت لو
تزعم أنك لقيتو بعد موتو بأربع سنين وأزيدك أخر انو لم يكن يغزو أرمينية كان يغزو 

 .(ٔٓٔ)الروم"
كما قال: إسماعيل بن عياش:" ال اشيد عمى احد بالكذب إال عمى عبد القدوس بن 

مر بن موسى فأني قمت لو في أي سنة سمعت ، وعمر بن موسى الوجييي فأما ع(ٕٓٔ)حبيب
 .(ٖٓٔ)ومائة ومات خالد سنة أربع ومائة خالد بن معدان قال: سنة عشر

 ثانوًا: سريته العلموة

 علومه ومعارفه
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 علمه باحلدوث النبوي الشروف

اىتم خالد بن معدان بعمم الحديث رواية ودراية فكان من الرواة الثقات والعمماء 
المتقنين، إذ درس عمى يدي كبار المحدثين كما درس الكثير من طمبة العمم الميتمين 

 بالحديث النبوي الشريف، حتى صار عممًا يشار لو بالبنان. 
ء الحديث وعمماء الجرح قد عدت سمسمتو من السالسل الجيدة المقبولة عند عمما

والتعديل، ودليل ذلك كثرة مروياتو في كتب الحديث فقد نقل عنو االمام احمد بن حنبل في 
، ولم ينقل عنو االمام مسمم (٘ٓٔ)والبخاري في صحيحو أربعة أحاديث (ٗٓٔ)( حديثاً ٘ٗمسنده )

 .(ٙٓٔ)في صحيحو سوى حديثًا واحدًا فقط
 (ٛٓٔ)( حديثاً ٖٔوالترمذي في سننو ) (ٚٓٔ)يثاً ( حدٗٔاما ابن داود فقد نقل في سننو )
 .(ٓٔٔ)( حديثاً ٚٔاما ابن ماجو فنقل ) (ٜٓٔ)( حديثاً ٗٔونقل عن النسائي في السنن الصغرى )

 علمه بالتفسري 

 عمم التفسير من العموم الميمة حرص العمماء وطمبة العمم عمى االخذ منو والتبحر بو
، واكتسب عمم التفسير ىذِه االىمية ألنو عمى تماس منذ عصر الصحابة وحتى يومنا ىذا

. اما بالنسبة لخالد ماء لنيل شرف االىمام بكالم اهلللذلك تسابق العم مباشر مع كالم اهلل 
بن معدان فكان من الميتمين بعمم التفسير ايضًا فقد حظي بيذا الشرف فمم يكتف ابن معدان 

طمب اسمى عمم اال وىو عمم التفسير  وىذا إْن دلَّ عمى بكونو محدثًا وفقييًا ولم يثنو ذلك عن 
شيء فإنما يدل عمى عمو ىمتو حتى إنو افنى عمره في طمب العمم  والتعميم وانو لينطبق عميو 

 قول المتنبي:
 (ٔٔٔ)في مرادىا االجسام تعبت            ا كانت النفوس كبارًا   واذ

اآليات القرآنية فضاًل عن كونو موثوقًا وبما ان ابن معدان لو عمم ودراية في تفسير  
في عمم الحديث قد ادخمت مروياتو في أوثق كتب التفسير، فقد ادخل القاسم بن سالم روايتين 

والنحاس ادخل  (ٖٔٔ)اما الطبري فقد ادخل تسع روايات في تفسيره (ٕٔٔ)في كتابو فضائل القرآن
 (ٙٔٔ)ضاً والبغوي ادخل ثماني اي (٘ٔٔ)اما ابن ابي حاتم فقد ادخل ثماني روايات (ٗٔٔ)روايتين

وىذا  (ٛٔٔ)اما ابن كثير فقد ادخل ثالث وعشرين رواية (ٚٔٔ)والقرطبي ادخل ثالث عشرة رواية
 يدل عمى أنو من الثقات الذين يوثق بمروياتيم.
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 بعض من تفسريه

 عن سورة البقرة

 .(ٜٔٔ)قال خالد بن معدان سورة البقرة ىي فسطاط القرآن
 علوهما السالم (عن سورة ووسف ومروم ) 

عن خالد بن معدان انو قال: "سورة يوسف وسورة مريم يتفكو بيا أىل الجنة في 
 .(ٕٓٔ)الجنة"

 عن سورة احلج

قال :" فضمت سورة الحج  عن عامر بن جشيب عن خالد بن معدان أن النبي 
 .(ٕٔٔ)عمى القرآن بسجدتين"

 عن سورة السجدة

حدثتنا عبدة عن خالد بن معدان قال: اقرؤوا المنجية وىي " الم تنزيل " فأنو بمغني ان 
: رب الخطايا فنشرت جناحيا عميو وقالترجاًل كان يقرؤىا ما يقرأ شيئًا غيرىا وكان كثير 

: "اكتبوا لو بكل خطيئة حسنة من قراءتي فشفعيا الرب فيو وقال اغفر لو فأنو كان يكثر
 .(ٕٕٔ)رجة"وارفعوا لو د

 عن ذي القرنني

َخْرًجا َلكَ  َنْجَعلُ  َفَهلْ  اْْلَْرضِ  ِفي ُمْفِسُدونَ  َوَمْأُجوجَ  َيْأُجوجَ  ِإن   اْلَقْرَنْينِ  َذا َيا َقاُلوا 
َسدًّا َوَبْيَنُهمْ  َبْيَنَنا َتْجَعلَ  َأنْ  َعَمى

(ٕٖٔ). 
 الرواية ىي: 

 سئل عن ذي القرنين فقال:  حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان ان رسول اهلل 
 .(ٕٗٔ)"ممك مسح االرض من تحتيا باألسباب"
: سمع عمر بن " .... باألسباب وقال خالد قد ذكرت بزيادة عمييا وبالسند نفسو

: الميم غفرًا ، اما رضيتم ان تسموا باألنبياء ذا القرنين فقال عمررجاًل يقول: يا  الخطاب 
 .(ٕ٘ٔ)حتى تسميتم بالمالئكة"
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 راء العلماء فوه آ

اجمع كل من ذكر خالد بن معدان عمى انو ثقة وصدوق وىذا إن دلَّ عمى شيء 
فإنما يدل عمى مكانتو العممية فقد شيدوا لو بالعمم والفقو فأبن سعد وثقو وذكره في الطبقة 

اما خميفة بن خياط فقد ذكره في الطبقة الثانية من أىل  (ٕٙٔ)الثالثة من تابعي أىل الشام
وكذلك وثقو يعقوب بن شيبة فعده في الطبقة  .(ٕٛٔ)ووثقو العجمي بقولو: تابعي ثقو (ٕٚٔ)امالش

 .(ٜٕٔ)الثالثة من فقياء أىل الشام بعد الصحابة
وعده من "  (ٖٓٔ)اما ابن حبان فذكره في ثقاتو بقولو: " وكان من خيار عباد اهلل "

كما وقد مدحو الذىبي في كتبو فسماه االمام شيخ  (ٖٔٔ)متقشفي العباد والمتجردين من الزىاد"
" فقيو كبير ثبت  (ٖٗٔ)ووصفو بعالم أىل بمده في زمانو (ٖٖٔ)والفقيو العابد (ٕٖٔ)أىل الشام

، وقال عنو الطبري: "وكان خالد غير (ٖٙٔ)كما وثقو النسائي وابن خراش (ٖ٘ٔ)مييب مخمص"
ني ابن ابي : حدثبن الوليد قال وروي عن بقية (ٖٚٔ)متيم فيما روى وحّدث من خبر في الدين"،

 .(ٖٛٔ): "ما خفنا أحدًا من الناس مخافة خالد بن معدان"صالح قال
؟ قمنا لو لنا : لو عقبكما حدثنا بقية قال: كان االوزاعي يعظم خالد بن معدان فقال 

، وكذلك حدثنا سبب إتياننا عبدة بسبب االوزاعي : ائتوىا فسموىا عن ىدي ابييا فكانابنة قال
 .(ٜٖٔ)وليد بن مسمم قال: كان االوزاعي يفضل خالد بن معدانال

: سمعت وروى يزيد بن عبد ربو قال (ٓٗٔ): ما رأيت الزم لمعمم منوال يحيى بن سعيدوق
: ما رأيت أحدًا اكرم لمعمم من خالد وكان عممو في الوليد حدثني عن بحير بن سعد قالبقية 

 .(ٖٗٔ)حفظًا لو (ٕٗٔ)لو ازرار وعرى (ٔٗٔ)مصحف
كما قال عنو سفيان الثوري:  (ٗٗٔ): ما رأيت الزم لمعمم من أبيوقالت ابنتو ام عبد اهلل

يان عن الربيع بن روح الحمصي ، وروى ابو يوسف يعقوب بن سف(٘ٗٔ)ما أقّدم عمى خالد أحداً 
: حدثنا عثمان بن مقسم قال:" كان خالد إذا قعد لم يقدر أحد منيم أن يذكر الدنيا عنده قال
  .(ٙٗٔ)"ىيبة

 من أقواله وأفعاله

 آ. أفعال خالد بن معدان

 عبادته يف لولة النصف من شعبان
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يمبسون في ليمة النصف من شعبان أحسن  (ٚٗٔ)كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر
 .(ٛٗٔ)ثيابيم  ويتبخرون ويتكممون ويقومون في المسجد ليمتيم تمك

 ال خياف يف اهلل لومة الئم 

واليًا عمى حمص فحضر يوم الجمعة الصالة وخالد بن  (ٜٗٔ)قدم العباس بن الوليد"
معدان في الصف فمما رآه خالد اذ عمى العباس ثوب من حرير فقام إليو خالد وشق الصفوف 

نيى الرجال عن لبس ىذا فقال يا عم ىال قمت اخفي من  حتى أتاه فقال: ان رسول اهلل 
فخرج منيا وسكن الطرطوس فكتب  ىذا فقال: وعمك ما قمت واهلل ال سكنت بمدًا أنت فيو

العباس إلى أبيو أن يخبره بذلك فكتب الوليد اليو يا بني الحقو بعطائو اينما كان فأنا ال نأمن 
 .(ٓ٘ٔ)ان يدعو عمينا بدعوة فنيمك فأقام بالطرطوس متعبدًا مرابطًا إلى ان مات

 امتثاله حلدوث رسول اهلل 

: حدثني ابو حدثني يزيد بن حمير حدثني سنان بن قيس: حدثني  شبيب بن نعيم:
: " من أخذ ارضًا بجزيتيا فقد استقال ىجرتو ومن نزع صغار : قال رسول اهلل لالدرداء قا

ي عنقو فقد ولي اإلسالم ظيره قال: فسمع خالد بن معدان ىذا الحديث كافر من عنقو فجعمو ف
الي بالحديث قال: فكتب دمت فسمو فميكتب : فاذا قثك؟ قمت: نعم، قال: أشبيب حدّ فقال لي

؟ فأعطيتو فمما قرأه ترك ما في يده من دمت سألني خالد بن معدان القرطاس: فمما قلو
 .(ٔ٘ٔ)االرضين حين سمع ذلك

حدثنا صفوان بن عمرو عن خالد بن معدان إنو أخذ مزرعة من السمطان بما عمييا 
، وكان لقمان بن عامر االوصابي زرعيا ويؤدي عنيا الجزية حتى ماتمن الجزية فمم يزل ي

: نأخذىما بما عمييا من الجزية ونؤدي عنيا فيكون زيادة في فيء يا فكانا يقوالنشريكو في
 .(ٕ٘ٔ)المسممين خير من أن نتركيا كما ىي

 ب. اقوال خالد بن معدان

 عن خلق ابلوس

ما روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: خمق اهلل ابميس من مارج من نار فم
خمق عمق في اليواء فقال: يا ىواء ان كنت فوقي فارفعني اليك وان كنت اسفل مني فاىبطني 
اليك فنودي ان اهلل بكل مكان ومع كل أنس وجان فاصطكا اسنانو وخرج من فيو شرر خمق 

 .(ٖ٘ٔ)من كل شرارة شيطانًا مخمداً 
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 عن تسبوح ادلالئكة

مالئكة يسبحون  عن صفوان بن عمرو قال: سمعت خالد بن معدان يقول: إن هلل 
، ويقول تسبيحيم أىل السموات يقول االول: سبحان ذي الممك والممكوت تحت العرش يسبع

الحي الذي ال يموت ويقول  : سبحان، ويقول الثالث: سبحان ذي العرش والجبروتلثانيا
 .(ٗ٘ٔ)ال يموت: سبحان الذي يميت الخمق و الرابع

 عن شجرة يف اجلنة

أخرج ابن ابي الدنيا وابن ابي حاتم في تفسيره عن خالد بن معدان قال:" ان في الجنة 
لشجرة يقال ليا طوبى  كميا ضروع فمن مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى 

 .(٘٘ٔ)(عميو السالموحاضنيم ابراىيم خميل الرحمن" )
 

 
 اهلوامش

                                                 

 ٙٚٔ/ ٖ؛ البخاري، التاريخ الكبير،ٖٙٔ / ٚابن سعد، الطبقات،  (ٔ)
/  ٚ؛ المزي، تيذيب الكمال، ٖٔٓٔ/ ٚ؛ ابن العديم، بغية الطمب، ٖٕٗأبو زرعة الدمشقي، التاريخ،  (ٕ)

ٔٙٚ. 
 .ٕٙٗ/  ٔ، تاريخ مولد العمماء، الربعي (ٖ)
(ٗ)ٗ  /ٜٔٙ. 
(٘)ٖٔٛ 
 .ٜٖٙ؛ الذىبي، الكاشف، ٜٙٔ/ٗ، حبان، الثقات؛ ابن ٘ٙٔ/ ٕالطبري، تاريخ الرسل ،  (ٙ)
 .ٔٛٔ/ ٕالبخاري، التاريخ الكبير،  (ٚ)
 .ٕٔٔالطبري، المنتخب،  (ٛ)
 .ٖٛٚ/ٔ؛ الذىبي، العبر، ٖٔٓٔ/ ٚ، / ابن العديم، بغية الطمبٜٛٔ/ ٙٔابن عساكر، تاريخ دمشق،  (ٜ)
 .ٜٜٕ / ٕاألعالم،  ،الزركمي (ٓٔ)
 .ٗٔٔ، األسامي والكنى، ابن حنبل (ٔٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٕٓ، ، المعجم الكبيرالطبراني (ٕٔ)
 .ٕٛٙ، رقم الحديث ٜٕ٘/ ٕ، لباني ، سمسمة األحاديث الصحيحة، األصحيح( الحديث ٖٔ)
 ٕٛٔ/  ٘، ابن األثير، أسد الغابة (ٗٔ)
 . ٖٖٗ/  ٔ، ابن قانع، معجم الصحابة (٘ٔ)
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 .ٛٙٛٙ، رقم الحديث ٗ٘ٛ/ ٗٔسمسمة األحاديث الضعيفة، ، األلباني ،الحديث ضعيف (ٙٔ)
 .ٖٓ٘، التاريخ، أبو زرعة الدمشقي (ٚٔ)
 .ٜٕٛ، الجوزجاني، احوال الرجال (ٛٔ)
االوزاعي: وىو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد يكنى أبا عمرو من األوزاع وىم بطن من ىمذان قال:  (ٜٔ)

نما نزل في مح مة األوزاع فغمب عميو النسب ثم تحول إلى بيروت وظل محمد بن سعد لم يكن من أنفسيم وا 
وكان ثقة فاضاًل كثير العمم والحديث  الشاموكان فقييا إمام أىل  م(ٖٚٚىـ/ٚ٘ٔمرابطًا حتى مات سنة )

والفقو سئل عن الفقو ولو ثالث عشر سنة يقال انو أجاب في سبعين ألف مسألة وقد أصبح األوزاعي لو 
؛ أبن ٜٖٖ/ ٚ، الطبقات، ابن سعد ىب األوزاعي انتشر في الشام واألندلس. ينظر:مذىبًا مستقاًل يدعى مذ

 .ٜٚٗ، قتيبة، المعارف
أىل حمص كان محدث  بقية بن الوليد بن صائد الحميري الكالعي التميمي يكنى أبو يحمد حافظ من (ٕٓ)

غير نقية كما ذكر م( اال أن أحاديثو ٕٔٛه/ٜٚٔ) م( ومات سنةٕٛٚه/ٓٔٔ) ، ولد سنةالشام في عصره
، ؛ الزركمي ٕٖٖ – ٖٖٔ/ ٔ، و. ينظر: الذىبي، ميزان االعتدالذلك أبو مسير وُذكر انو ال يحتج ب

 .ٓٙ/ ٕاألعالم، 
 .ٖٓ٘، التاريخ ،ابو زرعة الدمشقي (ٕٔ)
 
 .ٓٗٙ-ٜٖٙ/ٕ، القسطالني، المواىب المدنية  (ٕٕ)
 .ٙٛٔ/ ٔٔ، ؛ السمعاني، األنسابٕٚ/ ٚابن حبان، الثقات،  (ٖٕ)
 ٕٕٔ/  ٚ، ان الميزان، لسابن حجر العسقالني (ٕٗ)
 .ٔ٘٘/ٕمصطفى، المعجم الوسيط،  (ٕ٘)
 .ٕٔٔ/  ٓٔ، ابن منظور، لسان العرب (ٕٙ)
 ٓ٘/ٕٙتاج العروس،  الزبيدي، (ٕٚ)
 .ٕ٘ٗابن كثير، اعتقاد عموم الحديث،  (ٕٛ)
 .ٕٓٛ، الطحان، تيسير مصطمح الحديث (ٜٕ)
 ٕٚ/ ٔ؛ الذىبي، تذكرة الحفاظ، ٖٜٔ/ٙٔ ابن عساكر، تاريخ دمشق، (ٖٓ)
 ؛ المزي، تيذيب الكمال،ٕٜٔٔ/ ٙٔ ؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق،ٖٙٔ/ٚالطبقات، ينظر: ابن سعد، (ٖٔ)
ٛ/ٜٔٙ. 
 . ٖٚ/  ٔ، الذىبي، المعين (ٕٖ)
 .ٜٔسورة االنشقاق، آية (ٖٖ)
 .ٜٖ٘/ ٛ، تفسير القرآن الكريم (ٖٗ)
 . ٜٙٔ/  ٗ، ابن حبان، الثقات (ٖ٘)
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 . ٜٙ/ ٔالذىبي، العبر،  (ٖٙ)
 .  ٕٔٓ/  ٙٔابن عساكر، تاريخ دمشق،  (ٖٚ)
 .ٕٗٔ، الثقات، العجمي(ٖٛ)
عبد اهلل بن عمر بن الخطاب كنيتو أبو عبد الرحمن كان مولده قبل الوحي بسنة لم يشيد بدرا وعرض  (ٜٖ)

وقبمو يوم الخندق، كان من  يوم أحد وىو أبن أربعة عشر سنة فمم يقبمو رسول اهلل  عمى رسول اهلل 
، أعتزل الفتن وقعد في البيت صالحي الصحابة وقرائيم وزىادىم وكان من أكثرىم تتبعًا آلثار رسول اهلل 

ابن حبان،  م(.ٕٜٙىـ/ٖٚ) عن الناس اال أن يخرج حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا أدركتو المنية وىو حاج سنة
 .ٖٚمشاىير عمماء، 

 .ٙٛٔ/ٛ، الصغرى النسائي، السنن (ٓٗ)
 .ٕٖ٘/ ٛالنسائي، السنن الكبرى،  (ٔٗ)
 . ٖٛٓٔ/ ٚ، يم، بغية الطمبابن العد (ٕٗ)
 .ٕٚٔ/ٛ، المزي، تيذيب الكمال (ٖٗ)
 .ٖٕٔ – ٕٕٔ، المحاسبي، رسالة المسترشدين (ٗٗ)
 . ٓٚٔ/  ٛ، يب الكمال، تيذالمزي (٘ٗ)
(ٗٙ)ٕٙ٘. 
: ىو تابعي من أىل اإلصالح والدين والبأس والنجدة وىو من مؤيدي الخميفة خالد بن معدان الطائي (ٚٗ)

يب بن راشد عمي بن أبي طالب وكان رئيس البعث الذي أرسمو عبد اهلل بن العباس لنجدة قيس في قتالو لمخر 
 .ٚٔٚ/  ٕ، ؛ ابن األثير، الكاملٖٕٔ/ ٘م(. ينظر: الطبري، تاريخ الرسل، ٛ٘ٙىـ/ٖٛسنة)

 .ٛٙٔ/ ٔ، العبر الذىبي، (ٛٗ)
 ٛٙٔ/ٔالعبر،  الذىبي، (ٜٗ)
 .ٖٙٔ/ٖ٘، ؛ الزبيدي، تاج العروسٕٕٓ/ ٖٔسان العرب، ، لابن منظور (ٓ٘)
 .ٕٖٔأبو حبيب، القاموس الفقيي،  (ٔ٘)
 .ٜٕٗ/ٔ الزمخشري، اساس البالغة، (ٕ٘)
 .٘ٛ، نزىة النظر، ابن حجر العسقالني (ٖ٘)
 ٜٕٔ - ٕٛٔ/  ٕ، ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب (ٗ٘)
 .ٜٕٔ/  ٕ، المصدر نفسو (٘٘)
 .ٜٕٔ/ٕ، نبمي، شذرات الذىبابن العماد الح (ٙ٘)
 .ٕٕٗ/  ٔ، العراقي، شرح التبصرة والتذكرة (ٚ٘)
 .ٚٓٔ – ٙٓٔ/ ٔ، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ٛ٘)
 ٜٖالضاري، محاضرات في عموم،  (ٜ٘)
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 .ٕٚ/ ٔ تذكرة الحفاظ،( ٓٙ)
 .ٖٔ، طبقات المدلسين (ٔٙ)
. ن التحدث أو األخبار أو السماع: من عنعن الحديث إذا رواه الراوي بـ ) عن ( من غير بياالعنعنة (ٕٙ)

 .ٜ٘ٔ/  ٔرح عمل الترمذي، ابن رجب الحنبمي ، 
 .ٜٔٔ/ٕالسيد، ابن القيم الجوزي وجيوده،  (ٖٙ)
اإلرسال: نوعان ) ظاىر وخفي ( فاإلرسال الظاىر: ىو أن يروي الرجل عمن لم يعاصره بحيث ال  (ٗٙ)

من غير أن يذكر الواسطة، أما  ، وىو ما رواه التابعي عن النبي ديثيشتبو إرسالو باتصالو عمى أىل الح
منو أو عمن عاصره اإلرسال الخفي: ىو أن يروي عمن سمع منو ما لم يسمع منو أو عمن لقيو ولم يسمع 

حديث لكونيما قد جمعيما عصر واحد. ينظر: العراقي، شرح ولم يمقو فيذا يخفى عمى كثير من أىل ال
 ٗٔٔ/ٕ، التبصرة

(ٙ٘ )ٔ /ٖٜٛ. 
 .ٖٚ٘/ ٗ، سير اعالم النبالء (ٙٙ)
 .ٜٙ/ ٔ، العبر (ٚٙ)
 .ٕٚ/ ٔ( تذكرة الحفاظ، ٛٙ)
(ٜٙ)ٜٔٓ. 
 . ٖٔٓٔ/ٚ، ابن العديم، بغية الطمب (ٓٚ)
 .ٙٔٗ/ٕ، معجم البمدان ،ن حمب أربعة فراسخ. ياقوت الحمويدابق: قرية قرب حمب بينيا وبي (ٔٚ)
 .ٓٚٔ/ٛ، ؛ المزي ، تيذيب الكمالٜٚٔ/ٙٔ، ابن عساكر، تاريخ دمشق (ٕٚ)
 .ٜٔٚ، تخريج األحاديث المرفوعة، عبد الكريم (ٖٚ)
م( يوم وفاة أخيو الوليد وىو ٗٔٚه/ٜٙسميمان بن عبد الممك: ىو الخميفة األثير السادس بويع سنة ) (ٗٚ)

م(، كان ٚٔٚىـ/ٜٜ)  ابن سبع وثالثين سنة فممك سنتين وثمانية أشير ثم مرض مرضو الذي مات فيو سنة
ابيضًا جعدًا فصيحًا وكان حسن السيرة أطمق األسرى وأخمى السجون ورد المظالم وأحسن إلى الناس واستخمفو 

 .ٖٓٙيقال عنو فتح بخير وختم بخير. ينظر: ابن قتيبة، المعارف، فكان  الخميفة عمر بن عبد العزيز 
 .ٕٔٗ، احمد، دراسات (٘ٚ)
 .ٖٓ٘/ٙ، الطبري، تاريخ الرسل (ٙٚ)
مدين مفردىا مد بالضم وىو رطل وثمث عند أىل الحجاز والشافعي ورطالن عند أىل العراق وأبي  (ٚٚ)

 .ٓٓٗ/ٖحنيفة والصاع أربعة أمداد. ابن منظور، لسان العرب، 
 .ٙٛ/ٗ، الكامل، ابن األثير (ٛٚ)
 .ٖٔٙ/ٕٔ، ابن كثير، البداية والنياية (ٜٚ)
 .ٛٙ/ٗابن األثير، الكامل،  (ٓٛ)



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

              3102)كانون األول(  ( 4العدد )

              اجمللد األول

 

) ٙٚ ) 
 

                                                                                                                                        

 .ٖٕٙ/ٕٔابن كثير، البداية والنياية،  (ٔٛ)
 .ٖٔٗ، احمد، دارسات (ٕٛ)
 . ٖٛينظر: أبو عبية، موجز عن الفتوحات اإلسالمية،  (ٖٛ)
كنيتو أبو العباس بويع لو بالخالفة بعد أبيو سنة                               الممك بن مروان الوليد بن عبد (ٛٛ)
، االنباء( كانت مدة خالفتو تسع سنين وسبعة أشير. ابن العمراني، ٗٔٚ/ٜٙ) توفي سنة م(،٘ٓٚىـ/ ٙٛ)

٘ٓ. 
 .ٜ٘ٔ/ٙٔ، ؛ ابن عساكر، تاريخ  دمشقٖٔ٘أبو زرعة الدمشقي، تاريخ،  (٘ٛ)
 .ٖٓ٘، تاريخ، الدمشقيأبو زرعة  (ٙٛ)
 يزيد بن عبد الممك بن مروان أبو خالد األثير كان صاحب ليو ولذات ولي الخالفة سنة (ٚٛ)
ابن قتيبة،  .سنة ٜٕربع سنين وقد بمغ من السن م( كانت واليتو أٖٕٚىـ/٘ٓٔ) م( ومات سنةٜٔٚىـ/ٔٓٔ)

 .ٖٗٙ، المعارف
 .ٖٕٓ/ٙٔ، ؛ ابن عساكر، تاريخ دمشقٕٖٙ/ٔٔ؛ الطبري، التاريخ، ٖٚٔ/ٚابن سعد، الطبقات،  (ٛٛ)
 .  ٖٗٔ/ٚ ، بغية الطمب،ابن العديم (ٜٛ)
 .ٖٜٔ/ٙٔ، ابن عساكر، تاريخ دمشق ٜٚٔ/ ٗ، بن حبان، الثقاتا؛ ٙٚٔ/ٖ ،البخاري، التاريخ الكبير (ٜٓ)
 . ٕٖٔٔ/ ٚ، ، بغية الطمب؛ ابن العديمٕٗ٘/ٔ ،ينظر: الربعي، تاريخ مولد العمماء (ٜٔ)
 .ٖٚٔ/ٛ، المزي، تيذيب الكمال (ٕٜ)
 .٘ٙ٘، الطبقات( ٖٜ)
 .ٖٚٔ/ٛ؛ المزي، تيذيب الكمال، ٖٖٔٔ/ٚابن العديم، بغية الطمب،  ( ٜٗ)
 .ٗٛ/ٚ، ابن الجوزي، المنتظم (ٜ٘)
 .ٕٚٔ/ٛ؛ المزي، تيذيب الكمال، ٕٔٓ/ٙٔ؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق؛ ٖٚٔ/ٚابن سعد، الطبقات،  (ٜٙ)
ية وأول أعمال بحر الشام وىي أخر أعمال دمشق من البالد الساحم طرطوس: بمد من سواحللا (ٜٚ)

 .ٕٓٚ/ٔ، معجم البمدان، حمص. ياقوت الحموي
 .ٜ٘ٔ/ٖٔالذىبي، ميزان االعتدال ،  (ٜٛ)
عفير بن معدان الحميصي أبو عائذ المؤذن ليس بثقة وىو منكر الحديث ضعيف. ابن عدي، الكامل،  (ٜٜ)
ٚ/ٜٚ – ٜٛ. 
وجيو الوجييي يكنى أبا حفص من أىل دمشق وقيل أنو كوفي وىذا ليس صحيح  عمر بن موسى بن (ٓٓٔ)

 .ٜٖٗ – ٖٗٗ/ ٘ٗوىو متروك الحديث ليس ثقة كان يضع حديثو. ينظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق، 
  ٖٔٔٔ/ٚ، بغية الطمب، لعديم؛ ابن اٖٚٗ/٘ٗر: ابن عساكر، تاريخ دمشق ينظ (ٔٓٔ)
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المحدث أبو سعيد الوحاظي الشامي قيل عنو ليس بثقة وال مأمون  عبد القدوس بن حبيب الكالعي (ٕٓٔ)
، م(. الذىبي، سير أعالم النبالءٙٛٚىـ/ٓٚٔ) قيل عنو ذاىب ومطروح الحديث عاش إلى ما بعد سنة

ٛ/ٖٔ٘- ٖٔٙ. 
 .ٖٗٗ/ٕٔ، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد (ٖٓٔ)
 ،ٖٙٙ/ٕٛ ،ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٕٛ،ٖٔ/ٕٛ، ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٕٗ، ٖٓ٘/ٗٔ، ٕٙ/ٔٔ ابن حنبل، المسند، (ٗٓٔ)

ٕٛ/ٖٖٚ ،ٕٛ/ٖٜٔ ،ٕٛ/ٖٜٕ ،ٛ/ٗٔ٘، ٕٛ/ٗٔٚ، ٕٛ/ٜٗٔ ،ٕٛ/ٕٗٔ، ٕٛ/ٕٗٙ ،ٕٛ/ٕٗٛ، 
ٕٛ/ٕٗ٘، ٕٛ/٘ٚٙ  ،ٕٛ/ٜ٘ٛ، ٕٜ/ٔٛٗ، ٕٜ/ٜٔٗ، ٕٜ/ٜٔ٘، ٕٜ/ٜٔٚ، ٕٜ/ٕٖٙ، ٕٜ/ٕٚٚ ،
ٕٜ/ٕٗ٘ ،ٖٕ/ٔٛٚ ،ٖ٘/ٕٖٜ ،ٖٙ/ٖٔ ،ٖٙ/ٖٙٛ، ٖٙ/ٖٜٙ، ٖٙ/ٖٚ٘ ،ٖٙ/ٗٔٚ ،ٖٙ/٘ٓٓ، 
ٖٚ/ٔٗٗ. 
(ٔٓ٘) ٖ/٘ٚ ،ٖ /ٙٚ ،ٗ/ٕٗ ،ٚ/ٕٛ. 
(ٔٓٙ )ٖ/ٙٗٚ. 
، ٖٖٔ/ٖ، ٓٛٔ/ٖ، ٙٛ/ٖ، ٕٚ/ٖ، ٖٔ/ٖ، ٗ/ٖ، ٕٖٓ/ٕ، ٖٛ/ٕ، ٖٕٓ/ٔ ابو داود، السنن، (ٚٓٔ)
ٖ/ٖٙٙ ،ٗ/ٔٔٙ ،ٗ/ٔٙٙ ،ٗ/ٕٓٓ ،ٗ/ٖٔٔ ،ٗ/ٖٖٔ. 
، ٔٙٙ/ٗ، ٚٛٔ/ٗ، ٕٚٔ/ٗ، ٛٙٗ/ٖ، ٕٔٔ/ٖ، ٔٔٔ/ٖ، ٖٓٗ/ٕ، ٕٗٔ/ٔ الترمذي، السنن، (ٛٓٔ)
٘/ٗٗ ،٘/ٗٗ ،٘/ٔٛٓ ،٘/ٔٛٔ ،٘/٘ٓٚ . 
(ٜٔٓ) ٕ/ٖٔ ،ٕ/ٜٕ ،ٗ/ٔٗٙ ،ٗ/ٔٗٙ ،ٗ/ٖٔ٘ ،ٗ/ٕٓٔ ،٘/ٛٓ ،ٙ/ٖٖ ،ٚ/ٛٛ ،ٚ/ٔ٘٘ ،ٚ/ٔٚٙ ،
ٚ/ٕٓٗ ،ٛ/ٜٕٔ ،ٛ/ٕٕ٘. 
، ٖٕٚ/ٕ، ٜٗٙ/ٔ، ٚٙ٘/ٔ، ٖ٘٘/ٔ، ٓ٘٘/ٔ، ٕٛ٘/ٔ، ٖٛٔ/ٔ، ٚٔ/ٔابن ماجو، السنن،  (ٓٔٔ)
ٕ/ٖٚٓ ،ٕ/ٚ٘ٔ ،ٕ/ٜٖ٘ ،ٕ/ٜٕٔٓ ،ٕ/ٕٖٔٔ ،ٕ/ٔٔٚٙ ،ٕ/ٕٔٓٚ ،ٕ/ٖٜٔٙ ،ٕ/ٕٔٗ٘. 
 .ٔٔٔ، التمثيل والمحاضرة ( الثعالبي،ٔٔٔ)
 .ٕٛ٘ -ٕٛٗ، ( البغدادي، فضائل القرآنٕٔٔ)
، ٜٚٔ/ٕٕ، ٖٕٓ/ٛٔ، ٗٓٔ/ٛٔ، ٓ٘٘/٘ٔ ،ٖٛٗ/٘ٔ، ٕٕٗ/ٗٔ ،ٜٕٗ/ٛ ،ٕٛ/ٖ( جامع البيان، ٖٔٔ)

ٕٗ/ٕٔٙ. 
 .ٜٖٗ/ٗ، ٕٗٛ/ٗ ( النحاس، معاني القرآن،ٗٔٔ)
، ٕٚٔٙ/ٛ، ٕٓ٘٘/ٛ ،ٜٔٛٔ/ٙ ،ٜٚٔٔ/ٙ، ٕٙٛٔ/ٙ، ٕٕٙٔ/ٗ، ٔٙ/ٔ( تفسير القران العظيم، ٘ٔٔ)

ٔٓ/ٖٖٔٓ. 
، ٕ٘ٗ/ٖ، ٗٛٔ/ٖ، ٕٗٚ/ٕ، ٖٕٗ/ٕ، ٙٚٔ/ٕ، ٖ٘ٙ/ٔنة البغوي، معالم التنزيل، محيي الس (ٙٔٔ)
ٖ/ٜ٘ٙ ،ٗ/ٖٔٗ. 
، ٖٚ/ٓٔ، ٜٛٔ/ٚ، ٖٔٔ/ٕ، ٖٛٛ/ٔ، ٖٕٛ/ٔ ،ٕ٘ٔ/ٔ، القرطبي، الجامع إلحكام القرآن (ٚٔٔ)

ٔٔ/ٗٙ ،ٔٔ/ٖٜٔ ،ٔٗ/ٛٗ ،ٔ٘/ٕٜٗ ،ٔٚ/ٔ٘ٓ  ،ٔٛ/ٖٓ٘، ٜٔ/ٜٔٗ. 
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، ٚٙ/٘، ٜ٘ٗ/ٗ، ٖٔ٘/ٗ، ٖٚٙ/ٖ، ٙ٘/ٖ، ٖٔٓ/ٕ، ٕٗٚ/ٕ، ٓٚٔ/ٕ، ٖٛٔ/ٔير، التفس (ٛٔٔ)
٘/ٚٙ ،٘/ٕٕ٘ ،٘/ٗٓ٘ ،ٙ/ٖٔٓ ،ٚ/ٖٜٓ ،ٚ/ٗٓٙ ،ٚ/ٖٗٙ ،ٚ/ٖٜ٘ ،ٚ/٘ ،ٛ/ٔٔٓ ،ٛ/ٗٓٓ ،
ٛ/ٗٓٙ ،ٛ/ٗٗ٘ ،ٛ/ٖٕ٘. 
 .ٕ٘ٔ/ٔالقرطبي، الجامع،  (ٜٔٔ)
 .٘/ٖ ، تفسير القرآن،أبو المظفر السمعاني (ٕٓٔ)
 .ٜٜ ،القرآن من الجامعابن وىب،  تفسير  (ٕٔٔ)
 .ٗٛ/ٗٔالقرطبي، الجامع،  (ٕٕٔ)
 .ٜٗ، آية ( سورة الكيفٖٕٔ)
 .ٜٓ/ٖ، الروض اآلنف، ( السييميٕٗٔ)
 .ٖٚٓ/ٔابن ىشام، السيرة  (ٕ٘ٔ)
 .ٖٙٔ/ٚ، ( الطبقاتٕٙٔ)
 .ٙٙ٘، ( الطبقاتٕٚٔ)
 .ٕٗٔ، ( تاريخ الثقاتٕٛٔ)
 .ٖٓٔٔ/ٚ؛ ابن العديم، بغية الطمب، ٕٕٓ/ٙ، ( ابن عساكر، تاريخ دمشقٜٕٔ)
(ٖٔٓ) ٗ/ٜٔٙ. 
 ٖٛٔ، مشاىير عمماء األمصار (ٖٔٔ)
 .ٖٚ٘/ٗ، ( سير اعالم النبالءٕٖٔ)
 .ٜٙ/ٔ، ( العبرٖٖٔ)
 .ٕٚ/ٔ( تذكرة الحفاظ، ٖٗٔ)
 .ٜٖٙ/ٔ ( الكاشف،ٖ٘ٔ)
 .ٜٔٔ/ٛ، ( المزي، تيذيب الكمالٖٙٔ)
 .ٕٔٔ، (الطبري، المنتخبٖٚٔ)
 .ٓٚٔ/ٛ؛ المزي، تيذيب الكمال، ٜٙٔ/ٙٔ( ابن عساكر، تاريخ دمشق، ٖٛٔ)
 .ٖٓ٘( ابو زرعة الدمشقي، التاريخ، ٜٖٔ)
 .ٖٕ/ٕ؛ ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ٜٙ/ٔ( الذىبي العبر، ٓٗٔ)
 .ٜٗٔ/ٙٔ؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ٙٚٔ/ٖ، التاريخ الكبير، ( البخارئٗٔ)
؛ المزي، ٜ٘ٔ/ٙٔ؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ٖٓ٘ابو زرعة الدمشقي، التاريخ،  ( اضاف ذلك،ٕٗٔ)

 .ٕٚ/ٔ؛ الذىبي، تذكرة الحفاظ، ٓٚٔ/ٛتيذيب الكمال، 
 .ٕٙعبد المطمب، توثيق السنة،  (ٖٗٔ)
 .ٜ٘ٔ/ٙٔ ( ابن عساكر، تاريخ دمشق،ٗٗٔ)
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 .ٖٕ/ٕأبن العماد الحنبمي، شذرات الذىب،  ؛ٕٚ/ٔ( الذىبي، تذكرة الحفاظ، ٘ٗٔ)
 .ٓٚٔ/ٛتيذيب الكمال،  ؛ المزي،ٜٙٔ/ٙٔاكر، تاريخ دمشق، ( ابن عسٙٗٔ)
فيو تابعي ثقة قال أبو  قمان بن عامر الوصابي ويقال الوصابي يكنى ابا عامر الشامي الحمصي( لٚٗٔ)

 .ٕٚٗ–ٕٙٗ/ٕٗ؛ المزي، تيذيب الكمال، ٜٜٖ. العجمي، الثقات، حاتم عنو: يكتب حديثو
 .ٖٔٓ/ٖ( القسطالني، المواىب المدنية، ٛٗٔ)
يد اكبر ولد امية كان يسكن حمص واستعممو ( العباس بن الوليد بن عبد الممك بن مروان يكنى أبو الولٜٗٔ)

 ابوه عمييا وواله المغازي اكثر من مرة وكان فارسًا وكان يقال لو فارس بني امية. ابن عساكر، تاريخ دمشق،
ٕٙ/ٖٗٛ. 
 .ٜٚٔ/ٗابن حبان، الثقات،  (ٓ٘ٔ)
 .ٕٖٓ/ٓٔ( شمس الدين ابن مفمح، الفروع ومعو  تصحيح، ٔ٘ٔ)
 .ٕٓ٘، ( ابن زنجويو، االموالٕ٘ٔ)
 .ٚٚٔ/ٔ( ابن الجوزي، المنتظم، ٖ٘ٔ)
 .ٜ٘ٔ/  ٔ، ( المصدر نفسوٗ٘ٔ)
 .ٓٙٗ/ٔ، بيجة المحافل، العامري الحرضي (٘٘ٔ)

                                                  
 

 :ثبت ادلصادر

 القران الكريم
 م (ٕٖٕٔىـ/ٖٓٙابن األثير، أبو الحسن عمي بن أبي الكرم ) ت  -
 ٜٜٗٔ-) بـال م. ٔ، دار الكتـب العمميـة، طحمد معوض وعادل احمد عبد الموجـودتح عمي م. أسد الغابة، ٔ

 م(.
 م ( .ٜٜٚٔ –) بيروت  ٔ، طلسالم تدمري، دار الكتاب العربي، تح عمر عبد ا. الكامل في التاريخٕ
 م( ٓٚٛىـ/ٕٚ٘، محمد بن إسماعيل ) ت البخاري - 
 بال ت.(  –الدكن  –، ) حيدر أباد ط بال . التاريخ الكبير، دار المعارف العثمانية،ٖ

 م(ٖٛٛىـ/  ٕٕٗ، ابو عبيد القاسم بن سالم )ت البغدادي
 م (  ٜٜ٘ٔ -، ) دمشق / بيروت ٔعطية واخرين، دار ابن كثير، ط، تح مروان الائل القرآن. فضٗ
 م( ٕٜٛىـ/ٜٕٚالترمذي ، محمد بن عيسى بن سؤرة ) ت  -
 –) مصـــر ٕخـــرين، شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى االبـــي الحمبـــي، ط. الســـنن، تـــح احمـــد محمـــد شـــاكر وآ٘

 م( ٜ٘ٚٔ
 م(ٖٚٓٔىـ/ٜٕٗ، عبد الممك بن محمد ) ت الثعالبي -
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 م( ٜٔٛٔ –)بالم.  ٕ، ط. التمثيل والمحاضرة، تح عبد الفتاح محمد الحمو، الدار العربية لمكتابٙ
 م( ٕٚٛىـ/ٜٕ٘، ابراىيم بن يعقوب بن إسحاق )ت الجوزجاني -
–باكســتان  -احــوال الرجــال، تــح عبــد العمــيم عبــد العظــيم البســتوي، حــديث اكــادمي، ط بــال )فيصــل ابــاد  .ٚ

 بالت.(
 م( ٕٓٓٔىـ/ٜٚ٘، جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن عمي )تابن الجوزي -
القــادر عطــا، دار الكتــب  تــح  محمــد عبــد القــادر عطــا و مصــطفى عبــد ،المنــتظم فــي تــاريخ االمــم والممــوك .ٜ

 م( ٕٜٜٔ -، )بيروت ٔ، طالعممية
 م(                                                       ٖٜٛىـ/ٕٖٚ، ابو محمد عبد الرحمن بن محمد )ت ابن ابي حاتم -

 –، )الســـــعودية ٖ، ط. تفســـــير القـــــران العظـــــيم، تـــــح اســـــعد محمـــــد الطيـــــب، مكتبـــــة نـــــزار مصـــــطفى البـــــازٓٔ
 م(ٜٜٛٔه/ٜٔٗٔ

 م( ٜ٘ٙىـ/ٖٗ٘، محمد بن حبان بن احمد )تابن حبان -
 م(  ٖٜٚٔ -، )اليند ٔ، ط.الثقات، دائرة المعارف العثمانيةٔٔ
، دار الوفــاء لمطباعــة والنشــر تــح  مــرزوق عمــي ابــراىيم ،اء االمصــار واعــالم فقيــاء االقطــار.مشــاىير عممــٕٔ

 م(ٜٜٔٔ -)المنصورة  ،ٔط والتوزيع،
 م( ٛٗٗٔىـ/ٕ٘ٛسقالني، ابو الفضل احمد بن عمي )تابن حجر الع -

 –) نيودليي ٔ، مجمع البحوث اإلسالمية، طي حال الخضر، تح صالح مقبول احمد. الزىر النضر فٖٔ
 م( ٜٛٛٔ

 م(ٖٜٛٔ-)عمان ،ٔط اهلل، مكتبة المنار، تح عاصم بن عبد ،. طبقات المدلسينٗٔ
 (م ٜٔٚٔ –، ) بيروت ٕ. لسان الميزان، تح دائرة المعارف النظامية، مؤسسة األعممي لممطبوعات، ط٘ٔ
 م( ٘٘ٛىـ/ٕٔٗ، أبو عبد اهلل احمد بن محمد ) ت ابن حنبل -

 م (. ٜ٘ٛٔ –، )الكويت ٔ. األسامي والكنى، تح  عبد اهلل يوسف الجديع، مكتبة دار األقصى، طٙٔ
 م(.ٕٔٓٓ –) بال م.  ،ٔط ألرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة،مسند، تح شعيب ا. الٚٔ
 م(.ٓٚٓٔىـ/ٖٙٗ، أبو بكر أحمد بن عمي ) ت الخطيب البغدادي -

 م(ٕٕٓٓ –) بيروت  ٔ، ط. تاريخ بغداد، تح بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالميٛٔ
 م(ٗ٘ٛىـ/ ٕٓٗ، أبو عمرو خميفة بن خياط العصفري ) ت خميفة بن خياط -

 م (. ٖٜٜٔ –، ط بال ) بال م. لمطباعة والنشر والتوزيع ، دار الفكر. الطبقات، تح سييل زكارٜٔ
 م(.ٛٛٛه/ ٕ٘ٚ، سميمان بن األشعب بن إسحاق ) ت ابو داود -

 بالت. ( –، ط بال ) بيروت . السنن، تح محمد محي الدين، المكتبة العصريةٕٓ
 م(ٖٚٗٔىـ/ ٛٗٚ، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد ) ت الذىبي -

 م(  ٜٜٛٔ –، ) بيروت ٔالحفاظ، دار الكتب العممية، ط. تذكرة ٕٔ
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، ٖاألرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة، ط ، تح مجموعـة مـن المحققـين بإشـراف الشـيخ شـعيب. سير أعالم النبالءٕٕ
 م(. ٜ٘ٛٔ –)بال م. 

 بال ت.( -، ) بيروتبال يد، دار الكتب العممية، ط . العبر في خبر من غبر، تح أبو ىاجر محمد السعٖٕ
ــــــــر ٕٗ ــــــــد ال ــــــــح ىمــــــــام عب ــــــــي طبقــــــــات المحــــــــدثين، ت  –)عمــــــــان  ٔ، دار الفرقــــــــان، طحيم ســــــــعيد. المعــــــــين ف

 م(. ٖٜٛٔه/ٗٓٗٔ
-) بيــــروت ٔ، طعرفــــة لمطباعــــة، دار الم. ميــــزان االعتــــدال فــــي نقــــد الرجــــال، تــــح عمــــي محمــــد البجــــاويٕ٘

 م(.ٖٜٙٔ
 م(ٜٜٛىـ/ٜٖٚ، أبو سميمان محمد بن عبد اهلل ) ت الربعي -

 م(.ٜٜٛٔىـ/ٓٔٗٔ –، )الرياض ، تح عبد اهلل احمد سميمان، دار العاصمة. تاريخ مولد العمماء ووفياتيمٕٙ
 م(ٕٜٖٔىـ/ ٜ٘ٚ، زيد الدين عبد الرحمن بن أحمد ) ت ابن رجب الحنبمي -

 م(. ٜٚٛٔ –الزرقاء  –، ) االردن ٔمكتبة المنار، ط ،. شرح عمل الترمذي، تح ىمام عبد الرحمنٕٚ
 م(ٜٗٛىـ/ ٕٔٛ، عبد الرحمن بن عمرو ) ت أبو زرعة الدمشقي -

 بال ت.(. –، ) دمشق . التاريخ، تح شكر اهلل نعمة اهلل الفواجي، مجمع المغة العربية، ط بالٕٛ
 م(.ٖٗٔٔه/ ٖٛ٘، أبو القاسم محمود بن عمرو )ت الزمخشري -

 م(ٜٜٛٔ –، ) بيروت ٔط كتب العممية،، دار ال. اساس البالغة، تح محمد باسلٜٕ
 م(.٘ٙٛه/ٕٔ٘، ابو احمد حميد بن مخمد )تابن زنجوية -

-)الســـعوديةٔ.االمـــوال، تـــح شـــاكر ذيـــب فيـــاض، مركـــز الممـــك فيصـــل لمبحـــوث والدراســـات االســـالمية، طٖٓ
 م(  ٜٙٛٔ

 م( ٗٗٛىـ/ٖٕٓ، ابو عبد اهلل محمد بن سعد )تابن سعد -
 م( ٜٜٓٔ-، )بيروتٔ، طالقادر عطا، دار الكتب العممية . الطبقات الكبرى، تح  محمد عبدٖٔ
 م(.ٙٙٔٔه/ٕٙ٘، عبد الكريم بن محمد بن منصور )تالسمعاني -

-)حيـــدرابادٔ. االنســـاب، تـــح عبـــدالرحمن بـــن يحيـــى المعممـــي وغيـــره، مجمـــس دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة، طٕٖ
 م( ٕٜٙٔ

 م( ٘ٛٔٔىـ/ٔٛ٘، ابو القاسم عبد الرحمن عبد اهلل )تالسييمي -
راث ، دار احيــاء التــشــام، تــح عمــر عبــد الســالم الســالمي.الــروض االنــف فــي شــرح الســيرة النبويــة البــن ىٖٖ

 م( ٕٓٓٓ-)بيروت ،ٔالعربي، ط
 م(ٖٔٙٔىـ/ٖٙٚ، محمد بن مفمح  بن محمد ) شمس الدين أبن مفمح -

حسن التركـي، ، تح عبد اهلل بن عبد المء الدين عمي بن سممان المرتديلعال. الفروع ومعو تصحيح الفروع ٖٗ
 م(ٕٕٓٓىـ/ٖٕٗٔ –، ) الكويت ٔمؤسسة الرسالة، ط

 م(ٜٓٚه/ ٖٓٙ، سميمان بن أحمد بن يعقوب ) الطبراني -
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 بال ت.( –، ) القاىرة ٕ. المعجم الكبير، تح حمدي بن عبد المجيد السمفي، طٖ٘
 م (ٕٕٜه/ٖٓٔر ) ت ، محمد بن جريالطبري -

م(، دار ٜٜٚه/ٜٖٙ)ت دعريـب بـن سـع ،بع معو صمة تـاريخ الطبـري لمقرطبـي. تاريخ الرسل والمموك وطٖٙ
 م(ٜٚٙٔىـ/ٖٚٛٔ -، ) بيروتٕالتراث،  ط

 م( ٕٓٓٓ –، )بال م. ٔمحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط ، تح احمد. جامع البيان في تأويل القرآنٖٚ
 بال ت.(–، ) بيروت ل، مؤسسة األعممي لممطبوعات، ط بال. المنتخب من ذيل المذيٖٛ
 م(ٚٛٗٔىـ/ ٖٜٛ، يحيى بن أبي بكر بن محمد ) ت العامري الحرضي -

–. بيجــة المحافــل وبغيــة األماثــل فــي تمخــيص المعجــزات والســير والشــمائل، دار صــادر، ط بــال ) بيــروتٜٖ
 بالت.(

 م(ٗٚٛ/ىـ ٕٔٙ، أبو الحسن احمد بن عبد اهلل ) ت العجمي -
 م( ٜٗٛٔ -، ) بال م.ٔط  ،. تاريخ الثقات، دار البازٓٗ
 م( ٜ٘ٚىـ/  ٖ٘ٙ، ابو احمد بن عدي الجرجاني )ت ابن عدي -

–)بيــروتٔ. الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال، تــح عــادل احمــد عبــد الموجــود وآخــرون، دار الكتــب العمميــة، ط ٔٗ
 م(   ٜٜٚٔ

 م(ٕٔٙٔىـ/ ٓٙٙ، عمر بن احمد ) ت ابن العديم -
 بالت.( –، ط بال ) بال م. . بغية الطمب في تاريخ حمب، تح سييل زكار، دار الفكرٕٗ
 ه(ٙٓٛالعراقي، ابو الفضل زين الدين عبدالرحيم )ت - 

 م(    ٕٕٓٓ-)بيروتٔط .شرح التبصرة والتذكرة، تح عبد المطيف ىميم وماىر الفحل، دار الكتب العممية،ٖٗ
 م(  ٘ٚٔٔىـ/ٔٚ٘الحسن ) ت ، ابو القاسم عمي بن ابن عساكر -

 م(ٜٜ٘ٔ –، ) بالم. . تاريخ دمشق، تح  عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكرٖٗ
 م(ٗٛٔٔىـ/ٓٛ٘، محمد بن عمي بن محمد )ت ابن العمراني -

 م( ٕٔٓٓ-)القاىرة  ٔ، ط. االنباء في تاريخ الخمفاء، تح  قاسم السامرائي، دار االفاق العربيٗٗ
 م(ٕٜٙه/ ٖٔ٘الحسين عبد الباقي ) ت ، ابو ابن قانع -

 ه(ٛٔٗٔ–) المدينة المنورة ٔ، ط. معجم الصحابة، تح صالح بن سام المصراتي، مكتبة الغرباء األثرية٘ٗ
 م(ٜٛٛىـ/ ٕٙٚ، ابو محمد عبد اهلل بن مسمم ) ت ابن قتيبة -

 ( م ٕٜٜٔ –) القاىرة  ،ٕ. المعارف، تح ثروة عكاشة، الييئة العامة لمكتاب، طٙٗ
 م(ٕٕٚٔىـ/ ٔٚٙ، ابو عبد اهلل محمد بن احمد ) ت القرطبي -

بــــراىيم اطفــــيش، دار الكتــــب المصــــرية، طٚٗ  –) القــــاىرة ٕ. الجــــامع الحكــــام القــــرآن، تــــح احمــــد البردونــــي وا 
 م(ٜٗٙٔ

 م(ٚٔ٘ٔه/ ٖٕٜالقسطالني، احمد بن محمد بن أبي بكر ) ت  -
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 بال ت.( –، ) القاىرة لتوفيقية، ط بالالمواىب المدنية بالمنح المحمدية، المكتبة ا.ٛٗ
 م(ٗٚٛىـ/ ٕٔٙ، مسمم بن الحجاج أبو الحسن ) ت القشيري -

 بال ت.( -، ط بال )بيروت تح محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي ح مسمم،. صحيٜٗ
 م(ٕٖٚٔىـ/ ٗٚٚ، ابو الفداء اسماعيل بن عمر ) ت ابن كثير - 

 بال ت.( –، )بيروت ٕث، تح احمد محمد شاكر، دار الكتب العممية، ط. اختصار عموم الحديٓ٘
 م( ٜٜٚٔ –) بال م.  ٔ، طالمحسن التركي، دار ىجر لمطباعة، تح عبد اهلل بن عبد . البداية والنيايةٔ٘
 م(. ٜٜٜٔ –) بال م. ٕ، طلمنشر والتوزيع ، دار طيبة. تفسير القرآن الكريم، تح سامي بن محمد سالمةٕ٘
 م(ٙٛٛىـ/ ٖٕٚ، ابو عبد اهلل محمد بن يزيد ) ت ابن ماجو -

فيصـــل عيســـى البــابي الحمبـــي، ط بـــال )  تـــح محمــد فـــؤاد عبـــد البــاقي، دار احيـــاء الكتـــب العربيــة/ .الســنن،ٖ٘
 م(ٚ٘ٛىـ/ ٖٕٗ، الحارث بن اسد ) ت المحاسبي -بالت.(  –بالم.
 م(. ٜٔٚٔ–، ) حمب ٕلمطبوعات اإلسالمية، ط. رسالة المسترشدين، تح  عبد الفتاح ابو غدة، مكتبة اٗ٘
 م( ٕٕٔٔىـ / ٙٔ٘، ابو محمد الحسين بن مسعود ) ت محيي السنة البغوي -

 –) بيــروت  ٔ، ط. معــالم التنزيــل فــي تفســير القــران، تــح  عبــد الــرزاق الميــدي، دار احيــاء التــراث العربــي٘٘
 م(ٜٜٜٔىـ/ٕٓٗٔ

 م( ٖٔٗٔىـ/ٕٗٚ، يوسف بن عبد الرحمن ) ت المزي -
 ٜٓٛٔ –)  بيـروت  ٔ. تيذيب الكمال في اسماء الرجال، تح  بشـار عـواد معـروف، مؤسسـة الرسـالة، ط ٙ٘
 م(
 م(ٜ٘ٓٔىـ/ ٜٛٗ، منصور بن محمد ) ت المظفر السمعاني ابو -

 م( ٜٜٚٔ –، ) الرياض ٔغنيم بن عباس، دار الوطن، ط، تح ياسر بن ابراىيم و . تفسير القرآنٚ٘
 م(ٖٔٔٔىـ/ٔٔٚد بن مكرم بن عمي ) ت ، محمابن منظور -

 م(ٖٜٜٔه/ٗٔٗٔ –،) بيروت ٖ. لسان العرب، دار صادر، طٛ٘
 م(ٜ٘ٔىـ/ ٖٖٓالنسائي، أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب ) ت  -

 م( ٜٙٛٔ –، )حمب ٕ،مكتبة المطبوعات اإلسالمية، ط، تح عبد الفتاح أبو غدة . السنن الصغرىٜ٘
 م( ٕٔٓٓ –) بيروت  ٔ، طعبد المنعم ،مؤسسة الرسالةح حسن ، ت. السنن الكبرىٓٙ
 م(ـٕٛٛه/ ٖٕٔ، عبد الممك بن ىشام بن أيوب ) ت ابن ىشام -

 –) مصـر  ٕ، طبة ومطبعة البابي الحمبي واوالده، شركة ومكت. السيرة النبوية، تح مصطفى السقا وأخرونٔٙ
 م(  ٜ٘٘ٔ

 م(ٜ٘ٚىـ/ٜٚٔ، أبو محمد عبد اهلل بن وىب ) ت أبن وىب -
–) بـــال م. ٔ. تفســـير القـــرآن مـــن الجـــامع الجـــزء الثالـــث، تـــح ميكمـــوش مـــوراني، دار الغـــرب اإلســـالمي، طٕٙ

 م(ٖٕٓٓ
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 م(ٕٕٛٔىـ/ ٕٙٙ، شياب الدين أبو عبد اهلل الرومي ) ت ياقوت الحموي -
 م( ٜٜ٘ٔ –، ) بيروت ٕ. معجم البمدان، دار صادر، طٖٙ

 :ثبت ادلراجع

 احمد ، مصطفى أبو ضيف -
 ىـ ( . ٕٖٔ  - ٔ. دراسات في التاريخ الدولة العربية ) عصور الجاىمية والنبوة والراشدين واألمويين  ٗٙ
 ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين . األلباني -

–) الريـاضٔ، طرف لمنشـر والتوزيـع. سمسمة األحاديث الصحيحة وشـيء مـن فقييـا وفوائـدىا، مكتبـة المعـا٘ٙ
 م(ٜٜ٘ٔ

–) الريــــاض  ٔ، دار المعــــارف، طاألمــــةيــــث الضــــعيفة والموضــــوعة وأثرىــــا الســــيء فــــي . سمســــمة األحادٙٙ
 م(ٕٜٜٔ

 أبو حبيب ، سعدي -
 م( ٜٛٛٔ –) دمشق  ٕ، ط. القاموس الفقيي لغة واصطالحًا، دار الفكرٚٙ

 ، محمد مرتضى الزبيدي
 بال ت.( –م. ، ط بال )بال . تاج العروس من جواىر القاموس، تح مجموعة محققين، دار اليدايةٛٙ
 الزركمي، خير الدين بن محمود -

 م(  ٕٕٓٓ –، ) بال م. ٘ٔ. االعالم، دار العمم لمماليين، طٜٙ
 ، أبو حفص محمود بن احمد الطحان -

 م( ٕٗٓٓ –) بال م.  ٓٔ، ط. تيسير مصطمح الحديث، مكتبة المعارف لمنشر والتوزيعٓٚ
 الضاري، حارث -

 م(ٜٙٛٔ-مطبعة العاني، ط بال )بغداد . محاضرات في عموم الحديث، ٔٚ
 ، رفعت بن فوزي عبد المطمب -

 بال ت.(  –، )مصر ٔرن الثاني اليجري أسسو واتجاىاتو، مكتبة الخانجي، ط. توثق السنة في القٕٚ
 ، محمد عبد الكريمعبيد
 م( ٜٜٜٔ –)الرياض  ٔ، طالمسندة في كتاب التاريخ الكبير، مكتبة الرشد . تخريج األحاديث المرفوعةٖٚ
 ، عبد الحي بن احمد بن محمدالعماد الحنبميابن  -

ـــح محمـــد األرنـــاؤوط. شـــذرات الـــذىب فـــي اخبـــار مـــن ذىـــب، ٗٚ –) دمشـــق / بيـــروتٔ، دار ابـــن كثيـــر، طت
 م(ٜٙٛٔ

 ، إبراىيم وأخرونمصطفى -
 بال ت.( –، ) القاىرة . المعجم الوسيط، دار الدعوة، ط بال٘ٚ
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