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ذاملدتخلص

( بالبركة، ( من الصحابة األجالء، دعا لُو الرسول )) الرحمن بن عوف عبد
فممك ثروة كبيرة جعميا في خدمة اإلسالم والمسممين باإلنفاق والصدقة وتجييز جيوش الفتح 
اإلسالمي، وكانت لُو أسرة مباركة وصل عدد أفرادىا الى ثمانية وعشرين ولدًا، قاموا ىم 

السير عمى خطى أبييم، فكان منيم المجاىد في سبيل اهلل عز وجل في الفتوحات وأبناؤىم ب
اإلسالمية، ومنيم العالم والفقيو والمحدث. ومنيم من تولى منصبًا إداريًا وقضائيًا في الدولة 
اإلسالمية في العصرين األموي والعباسي، أفادوا بعمميم الناس، بما ورثوه عن الصحابة 

 ( فكانوا خير خمف لخير سمف.الرسول ) والتابعين من ىدي
The role of al-Rahman ibn Awf (may Allah be pleased with him) in 

administrative Islamic Arab state until the end of the second century AH 
Abstract 

Abdul Rahman bin Auf (may Allah be pleased with him) companions 
evacuation, which called him the Prophet (peace be upon him) blessing, reigned 
over a large fortune made in the service of Islam and Muslims, spending and 
charity and equip the armies of the Islamic conquest, and he had a family 
blessing bringing the number of members to twenty-eight were born male and 
female, they are and their children to walk in the footsteps of their father, was of 
them fights for the sake of God Almighty in the Islamic conquests, Menhmalaalm 
and al-Faqih and updated. Some of them served as an administrative and judicial 
in the Islamic state in the Umayyad and Abbasid, reported their knowledge of 
people and what they inherited from the companions and followers of the 
teachings of the Prophet (peace be upon him) They were the best successor to 
the best predecessor. 
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ذاملقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خير خمق اهلل أجمعين، سيدنا محمد 
رسول اهلل وعمى آل بيتو الطاىرين، وأصحابو المكرمين، ومن تبعيم بإحسان الى يوم الدين... 

 وبعد.
يد تأريخ الدولة العربية اإلسالمية ظيور العديد من األسر التي كان ليا الدور ش

الكبير في نيضة ورفعة األمة وبناء تأريخيا المجيد الزاخر بالبطوالت والحافل باألمجاد 
(، التي جعمت والمفاخر، ومن ىذه األسر، أسرة الصحابي الجميل عبدالرحمن بن عوف )

اإلسالمية، إلى نياية القرن الثاني اليجري، موضوعًا ليذا البحث،  دورىا اإلداري في الدولة
وان سبب اختياري ليذا الموضوع كونو من المواضيع التي لم يسبق، بحسب عممي، دراستو، 

 ولم أقف عمى رسالة عممية أكاديمية تخصصت بو.
قسمت الموضوع عمى مبحثين، تضمن المبحث األول أسماء آل عبدالرحمن بن عرف 

( وأسرىم، أما المبحث الثاني فتضمن دورىم اإلداري في العصرين األموي والعباسي، فقد )
( العديد من المناصب اإلدارية والقضائية في الدولة تقمد آل عبدالرحمن بن عوف )

دارية في الدولة العباسية وكانوا من المقربين األموية، وتولى أحفاده ) ( مناصب قضائية وا 
 ن ومن خاصتيم.لمخمفاء العباسي

ذمتهود

ذ(:)ذالرمحنذبنذعوفذندبذوسريةذالصحابيذاجللولذعبد

الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زىرة بن كالب بن مرة  عبد
 .(ٔ)بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزىري

الكعبة، فسماه الرسول  يكنى أبا محمد، كان أسمو في الجأىمية، عبد عمرو، وقيل عبد
(عبدالرحمن ) ()(ٕ) أمو الشفاء بنت عون بن عبد الحارث بن زىرة، حضرت والدة .

 .(ٖ)((، وتوفيت في حياتو )) (، أسممت وىاجرت مع النبي) الرسول
الرحمن بن عوف بعد عام الفيل بعشر سنين، وىو أحد العشرة المبشرين  ولد عبد

بالجنة، وأحد الثمانية السابقين الى اإلسالم. وأحد الثالثة الذين أنتيت الييم الخالفة من الستة، 
( لمخالفة. وأحد ) وىو الذي أجتيد في تقديم الصحابي الجميل ذو النورين عثمان بن عفان
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( وصاحبو في الغار أبو بكر ) ين أسمموا عمى يدّي رفيق ىجرة الرسولالصحابة الخمسة الذ
 .(ٗ)(الصديق)

ىاجر اليجرتين الى أرض الحبشة، وىاجر الى المدينة، وشارك في جميع غزوات 
(، أحدى وعشرين ) م، وىو يدافع عن الرسولٕٗٙىـ/ٖ(. وجرح يوم أحد الرسول )

 . (٘)وسقطت ثناياهجراحة، وجرح في رجمو حتى عرج منيا 
( فمو رفعت حجرًا الرحمن ) ( بالبركة في مالو. فقال: عبددعا لو الرسول )

. وىو كثير األنفاق والصدقة، حتى أنو أعتق في يوم (ٙ)لرجوت أن أصيب تحتو ذىبًا أو فضة
واحد ثالثين عبدًا، وتصدق بقافمة، جاءت من الشام، تحمل بضاعة الى المدينة. في وقت 

فيو أىل المدينة في أمس الحاجة لممؤنة، فتصدق بيا وبما عمييا، وكانت القافمة سبعمائة كان 
ائة راحمة في مجمل وعمييا سبعمائة حمل. وتصدق بأربعين ألف دينار، وحمل عمى خمس

( في ) الرحمن ( خمف عبد. وصمى الرسول )(ٚ)سبيل اهلل. وكان أغمب أموالو من التجارة
م، وعمره ٕ٘ٙىـ/ٕٖم. وتوفي في سنة ٖٓٙىـ/ٜفي السنة  (ٛ)تبوك صالة الفجر في غزوة

( وعمي بن خمس وسبعون سنة، ودفن في البقيع وصمى عميو الخميفة عثمان بن عفان )
 . (ٜ)(أبي طالب)

ذاملبحثذاالول

ذالرمحنذبنذعوفذ)رضيذالهذعنه(ذأوالدذعبد

ناثًا من اميات ( ثمانية وعشرون ولدًا؛ ذكورًا كان لعبدالرحمن بن عوف ) وا 
. توفي بعضيم في حياتو وىم أطفال، ومنيم من أستشيد في أثناء الفتوحات (ٓٔ)متعددة

اإلسالمية في المشرق والمغرب، ومنيم من كان لو عقب فكان ليم والبنائيم الفضل في حمل 
لي )صمى اهلل عميو وسمم(، وتو  العمم والحديث والفقو والتفسير ورواية سيرة ومغازي الرسول

المناصب القضائية واإلدارية في الدولة اإلسالمية في العصرين األموي والعباسي. والمعقبون 
 .(ٔٔ)من أبناء عبدالرحمن تسعة

 (:) الرحمن بن عوف أواًل: إبراهيم بن عبد
. (ٕٔ)أمو أم كمثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس

الرسول)صمى اهلل عميو وسمم(. كانت وفاتو في سنة  يكنى أبا أسحاق، ولد قبل وفاة
 .(ٖٔ)ٗٔٚىـ/ٜٙم وقيل سنة ٖٔٚىـ/ٜ٘
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 (:زوجات إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف) -1
أم القاسم بنت سعد بن أبي وقاص بن أىيب بن عبد مناف بن زىرة. أبناؤىا، ُقرير وأم  -أ 

 .(ٗٔ)القاسم وُشفية أو )الشفاء(
بن أىيب بن عبد مناف بن زىرة. فقد صاىر إبراىيم ام كمثوم بنت سعد بن أبي وقاص  -ب 

(، سعد بن أبي وقاص مرتين؛ تزوج أم القاسم بنت سعد بن عبدالرحمن بن عوف)
وبعدىا تزوج أم كمثوم بنت سعد. أنجبت أم كمثوم، عمر، والمسور، وسعد، وصالح، 

 .(٘ٔ)وزكريا، وأم عمرو الكبرى
ن عوف بن ُعبيد بن عويج بن عدي بن بنت ُمطيع بن االسود بن حارثة بن نضمة ب -ج 

 .(ٙٔ)كعب، وىي أم عتيق وحفصة
أم موسى بنت عبداهلل بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زىرة. وىي بنت  -د 

(، أنجبت أسحاق، وىو الذي يكنى بو إبراىيم بن عم إبراىيم بن عبدالرحمن بن عوف )
 (.عبدالرحمن)

وىي أم عثمان بن إبراىيم بن عبدالرحمن بن  عمياء بنت معروف بن عامر بن خرنق. -ه 
 .(ٚٔ)(عوف)

(. )أسميا، أمنة، وقيل سكينة بنت الحسين بن عمي بن أبي طالب بن عبد المطمب) -و 
. ووصفت سكينة بأنيا (ٛٔ)أميمة، وسكينة لقب عرفت بو(. أميا الرباب بنت امرئ القيس
 .(ٜٔ)دب والبالغةمن أجمل النساء في عصرىا، وتكممت بالفصاحة، وتميزت باأل

، ولم يوافق بنو (ٕٓ)(، سكينة وكانت ثيباً الرحمن بن عوف ) تزوج إبراىيم بن عبد
الرحمن، تزوج  . وذكر ابن سعد، أن إبراىيم بن عبد(ٕٔ)ىاشم عمى ىذا الزواج فخمعت منو

بأن  ، الى والي المدينة(ٕٕ)الممك سكينة واقامت عند ثالثة أشير، فأرسل الخميفة ىشام بن عبد
 ىـ/ٔٚٔ( في مكة سنة ، توفيت سكينة بنت الحسين )(ٖٕ)يفرق بينيما ففرق بينيما

 .(ٕٗ)مٚٛٚ
 زوجات إبراهيم من أمهات االوالد: -2

أم ولد، أنجبت ىود، وشفية الصغرى، وأم ولد، أبناءىا، الزبير وام َعباد وأم ولد، 
 .(ٕ٘)أنجبت أم عمرو الصغرى، أم ولد، أنجبت الوليد بن إبراىيم
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 (:الرحمن بن عوف ) ثانيًا: أبو سلمة بن عبد
اهلل واسماعيل، والمشيور بو ىو  وىو من حفاظ المدينة وأعالميا وفقيائيا، سمي عبد

. أمو تماضر ابنة االصبغ بن عمرو بن ثعمبة بن الحارث (ٕٙ)أبو سممة، ويكنى باسمو نفسو
سممة ىي أول امرأة بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب بن ىبل من كمب. وأم أبو 

 . (ٕٚ)كمبية تزوجيا قريشي
ولد أبو سممة في المدينة المنورة، ولم تحدد المصادر سنة والدتو، لكن ذكر أنو ولد 

 .(ٕٛ)م،  وىو أبن أثنين وسبعين سنةٕٔٚىـ/ٜٗسنة بضع وعشرين لميجرة. وتوفي سنة 
 (:أبناء وزوجات أبو سلمة بن عبد الرحمن) -1
(، وىو الذي يكنى بو أبي سممة. أمو عبد الرحمن بن عوف )سممة بن أبي سممة بن  -أ 

 .(ٜٕ)م(ٖٚٚ-مٜٕٚىـ(، )ٕٓٔ-ٔٔٔأم ولد وتوفي سممة بين سنتي)
 .(ٖٓ)مٜٗٚىـ/ ٕٖٔالرحمن، أمو أم ولد وتوفي في سنة عمر بن أبي سممة بن عبد -ب 
أمو أم الجبار بن أبي سممة من ابنائو الزىريون الذي باألندلس في باجة وبطميوس.  عبد -ج 

 .(ٖٔ)حسن بنت سعد بن االصبغ بن عمرو بن ثعمبة بن الحارث
العزيز بن أبي  حسين بن أبي سممة وحسن بن أبي سممة وأبو بكر بن أبي سممة وعبد -د 

سممة. أميم أم حسن بنت سعد بن االصبغ بن عمر وبن ثعمبة بن الحارث. وىم أخوة 
 .(ٕٖ)الجبار بن أبي سممة ألمة وأبيو عبد

 .(ٖٖ)بن أبي سممة بن عبدالرحمن. أمو أم ولدعبدالممك  -ه 
 (:الرحمن بن عوف ) ثالثًا: حميد بن عبد

. (ٖٗ)أمو أم كمثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس
الرحمن بن  الرحمن. وىو فقيو وعالم، وراوي لمحديث الشريف، روى عن أبيو عبد يكنى أبا عبد

. وروى عن خالو الخميفة عثمان بن عفان (ٖ٘)كمثوم بنت عقبة(، وعن أمو أم ) عوف
( حيث أن أم كمثوم بنت عقبة أميا أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ،)

بن عبد مناف بن قصي، وأخاىا ألميا، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
 .(ٖٚ)مٖٔٚىـ/ٜ٘الرحمن في سنة ، توفي حميد بن عبد(ٖٙ)() شمس
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 (:الرحمن بن عوف ) زوجات وأبناء حميد بن عبد -1
جويرية بنت أبي عمرو بن عدي بن عالج بن أبي سممة الثقفي. وىي أم إبراىيم،  -أ 

 .(ٖٛ)والمغيرة، وحبابو الكبرى، وام كمثوم، وأم حكيم
اهلل بن عمر بن مخزوم،  اهلل بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد قريبة بنت محمد بن عبد -ب 

 . (ٜٖ)اهلل بن حميد وىي أم عبد
 زوجات حميد من أمهات األوالد: -2
اهلل االصغر، وبالل،  الرحمن بن حميد، وأم ولد، وىي أم عبد أم ولد، وىي أم عبد -أ 

الممك  وعونة، وحكيمة الصغرى، وأم ولد، وىي أم بريية بنت حميد، وأم ولد، وىي أم عبد
 .(ٓٗ)بن حميد

 (:عوف ) رابعًا: سهيل بن عبد الرحمن بن
 .(ٔٗ)امو مجد بنت يزيد بن سالمة ذي فائش الحميري ،بيضاأل أبايكنى 

 زوجات سهيل بن عبد الرحمن: -1
عبد مناف القرشية الثريا بنت عبد اهلل بن الحارث بن امية االصفر بن عبد شمس بن  -أ 

 . (ٕٗ)االموية المكية
 .(ٖٗ)مناف بن زىرةعمرة وىي العمياء بنت سعد بن ابي وقاص مالك بن وىب بن عبد  -ب 
 .(ٗٗ)أم عثمان ابنة يزيد بن محصن، من بني الحارث بن كعب -ج 

 :سهيل بن عبد الرحمن أبناء -2
عبد المجيد بن سييل، وىو من رواة الحديث الشريف. يكنى ابا محمد وابا وىب، امو ام  -أ 

 .(٘ٗ)م(ٔ٘ٚىـ/ٖٗٔولد. توفي سنة )
 .(ٙٗ)لمحديث الشريفالحسن بن سييل بن عبد الرحمن، وىو من الرواة  -ب 
 .(ٚٗ)الزبير بن سييل بن عبد الرحمن -ج 
 .(ٛٗ)عبد العزيز بن سييل بن عبد الرحمن -د 
 .(ٜٗ)عبد الرحمن بن سييل بن عبد الرحمن -ه 
 .(ٓ٘)مصعب بن سييل بن عبد الرحمن -و 
 . (ٔ٘)عتير بن سييل بن عبد الرحمن، امو ام عثمان ابنة يزيد بن محصن -ز 
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 (: بن عوف )خامسًا: عثمان بن عبد الرحمن 
 . (ٕ٘)امو غزال بنت كسرى، ام ولد من سبي يوم المدائن

 زوجة عثمان بن عبد الرحمن: -1
الحسن بن عثمان بن عبد أم بي وقاص وىي أم الحكم الصغرى بنت سعد بن أ

 المدينة، روى عن عمو ابا سممة بن عبد أىل(، الذي يعد من اشراف الرحمن بن عوف )
 .(ٖ٘)الرحمن

 (:بن عبد الرحمن بن عوف )سادسًا: عمر 
، يكنى ابا حفص، روى (ٗ٘)امو سيمة بنت عاصم بن عدي العجالني االنصاري

 .(٘٘)الحديث عن ابيو عبد الرحمن
 عمر بن عبد الرحمن: أبناء -1
(، روى الحديث عن والده وعن جدتو حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ) -أ 

 سييمة بنت عاصم بن عدي.
 .(ٙ٘)بن عبد الرحمن، وىو من رواة الحديث الشريفعبد العزيز بن عمر  -ب 
 . (ٚ٘)حميدة بنت عمر بن عبد الرحمن -ج 

 (:سابعًا: محمد بن عبد الرحمن بن عوف)
(، عبد الرحمن بن عوف )أبو يكنى وبو (، في عيد الرسول ) سالمولد في اإل

 .(ٛ٘)امو ام كمثوم بنت عقبة بن ابي معيط بن ابي عمرو بن امية بن عبد شمس .با محمدأ
 محمد بن عبد الرحمن: أبناء -1
عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن، روى الحديث عن جده عبد الرحمن بن عوف  -أ 

()(ٜ٘). 
 .(ٓٙ)أمة الرحمن بنت محمد بن عبد الرحمن -ب 
 .(ٔٙ)بنت ابي العاصالقاسم بن محمد بن عبد الرحمن، امو مريم  -ج 

 (:ثامنًا: مصعب بن عبد الرحمن بن عوف )
 .(ٖٙ)م(ٖٛٙىـ/ٗٙزرارة، توفي سنة ) أبا، يكنى (ٕٙ)م حريث من سبي بيراءأمو أ

 وزوجات مصعب بن عبد الرحمن: أبناء -1
 .(ٗٙ)زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن، وبو يكنى مصعب، امو ليمى بنت االسود -أ 
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 (ٛٗ ( 
 

عبد الرحمن، امو ليمى بنت االسود، وىو اخو زرارة بن عبد الرحمن بن مصعب بن  -ب 
 مصعب المو وابيو.

 محمد بن مصعب بن عبد الرحمن. -ج 
 .(٘ٙ)مصعب بن مصعب بن عبد الرحمن، وىو من رواة الحديث. امو ام ولد -د 

 (:تاسعًا: معن بن عبد الرحمن بن عوف )
وىم من  مو سيمة بنت عاصم بن عدي بن الجد بن العجالن من بمي من قضاعةأ
 .(ٙٙ)االنصار

 معن بن عبد الرحمن: أبناء -1
 .(ٚٙ)كثير بن معن بن عبد الرحمن، وىو راوي لمحديث الشريف -أ 

ذاملبحثذالثاني

ذ(ذالقضاءذواملناصبذاإلدارية)ذالرمحنذبنذعوفذتوليذأبناءذوأحفادذعبد

 (.الرحمن بن عوف ) أواًل: المناصب اإلدارية والقضائية التي توالها أبناء عبد
 (:الرحمن بن عوف) ابو سلمة بن عبد -1

ُيعد ابو سممة من التابعين المتقدمين ومن الفقياء المجتيدين الثقات، وقال عنو أبو 
، أبا سممة في زمانو خير من ابن عمر في زمانو، وليذا فقد تولى عدة مناصب (ٛٙ)اسحاق

 .(ٜٙ)إدارية وقضائية في الدولة االموية
ىـ(، ٓٙ-ىـٔٗابي سفيان، الذي تولى الخالفة من سنة، )ففي عيد الخميفة معاوية بن 

. وقام والي (ٓٚ)م( عمى المدينة سعيد بن العاصٛٙٙىـ/ ٛٗم(، ولي في سنة )ٜٚٙ -مٔٙٙ)
المدينة سعيد بن العاص بتولية ابا سممة بن عبد الرحمن عمى القضاء في المدينة، وشيد لو 

والفقو  يو وسمم(عن الرسول )صمى اهلل عمىل المدينة بعممو وكثرة االحاديث التي يروييا 
والعمم الذي يحممو، ويستشيد في كثير من المسائل التي تعرض عميو في مجمس قضائو. 

م(، عندما عزل ٖٚٙىـ/ ٗ٘وبقى أبو سممة بن عبد الرحمن عمى قضاء المدينة الى سنة )
لي مكانو عمييا مروان الخميفة معاوية بن أبي سفيان والي المدينة المنورة سعيد بن العاص وو 

 ىـ/ٜٗ( في المدينة في سنةالرحمن بن عوف ) . وتوفي أبو سممة بن عبد(ٔٚ)بن الحكم
 .(ٕٚ)مٗٔٚ
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 (:) الرحمن بن عوف حميد بن عبد -2
يد ليم بالفضل والعمم والتقوى، عاصر عيد المدينة ومن الذين شُ  أىلفاضل أوىو من 

الذي تولى الخالفة بعد  ،الخميفة يزيد بن معاويةبي سفيان، عيد أالخميفة االموي معاوية بن 
، م(ٜٚٙىـ/ٓٙ) ، قام الخميفة يزيد سنة(ٖٚ)م(ٖٛٙ-مٜٚٙىـ(، )ٗٙ-ىـٓٙوالده من سنة )
الى نياية خالفة يزيد وبقى واليًا عميو واليًا عمى ديوان المدينة  () الرحمن بتولية حميد عبد

وان حميد يالمدينة عمى صاحب الد أىلوقد اثنى  .م(ٖٛٙىـ/ٗٙ) بن معاوية عند وفاتو سنة
مانة واالخالص والنبل والتقوى وانصافو وعدلو في توزيع بن عبد الرحمن لما وجدوا منو من األ

 .(ٗٚ)م(ٖٔٚىـ/ ٜ٘العطاء وفي جباية الخراج، وكانت وفاة حميد في سنة )
 (:) الرحمن بن عوف مصعب بن عبد -3

الصحابة الذين تميزوا برجوح العقل وحسن السيرة وااللتزام  أبناءوىو من بين 
بالفروض والعبادات، روى الحديث النبوي الشريف عن ابيو، وىو من اشجع رجال عصره من 

بي سفيان، أتولى القضاء والشرطة في المدينة في عيد الخميفة معاوية بن  .(٘ٚ)المدينة أىل
الى القضاء، لشدة مصعب وحزمة، فتشدد  ضاف والية الشرطةأم(، و ٖٚٙىـ/ٗ٘في سنة )

المدينة وجمد من اساء منيم، وقام بيدم دور العاصين والخارجين عمى اوامر  أىلعمى 
 .(ٙٚ)لي مصعب تسودىم الفوضى واالضطرابالمدينة قبل تو  أىلالسمطان، وكان 

الرحمن عمى الشرطة في  مصعب بن عبد ةوفي عيد الخميفة يزيد بن معاوية، تم تولي
بسبب رفض الحسين بن عمي  ،اضطربت المدينة وفييام(، ٜٚٙىـ/ٓٙ) المدينة في سنة

(وعبد اهلل بن الزبير ،) ()(ٚٚ)  البيعة لمخميفة يزيد بن معاوية، فامر والي المدينة عمرو
، صاحب الشرطة مصعب بن عبد الرحمن، بان يقوم بيدم دور بني ىاشم ومن (ٛٚ)بن سعيد

ل الزبير بن العوام من بني اسد بن عبد العزى، ويضعيم آ، وييدم دور يوالييم ويتشدد عمييم
مر أفي السجن ويجمدىم بالسياط وال تاخذه بيم شفقة وال رحمة، فامتنع مصعب عن تنفيذ ما 

تناع عن بيعة م( من اال( وعبد اهلل )بو، وقال بانو ال ذنب ليؤالء فيما قام بو الحسين )
، فرمى مصعب (ٜٚ)"لقد قمدناك سيفنا وتعصي امرنا" :الي عمروزيد، فقال لو الو يالخميفة 

ن أر، وبقى يقاتل مع ابن الزبير الى يالسيف وخرج من عنده وانضم الى عبد اهلل بن الزب
 .(ٓٛ)م(ٖٛٙىـ/ٗٙحاصر جيش الخميفة يزيد مكة، فقتل مصعب في الحصار سنة )
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 (:) الرحمن بن عوف أحفاد عبدثانيًا: المناصب اإلدارية والقضائية التي توالها 
 (:) الرحمن بن عوف بن عبد إبراهيمسعد بن  -1

ُيعد من الرواة الثقات لمحديث الشريف، ومن اصحاب العمم والفقو والورع والتقوى 
كان و بن سعد انو يعمم بعمائم ويعممني معو وانا صغير،  إبراىيموالصالح، وقال عنو ابنو 

يصوم الدىر، وقد استمر في صومو اربعين سنة، ويختم القران الكريم كل يوم  إبراىيمسعد بن 
، الذي تولى (ٕٛ)، ولي قضاء المدينة في عيد الخميفة يزيد بن عبد الممك(ٔٛ)وليمة او ليمتين

م(، والذي ٕٕٚىـ/ ٗٓٔ، وذلك في سنة )م(ٖٕٚ-مٜٔٚ/ىـ٘ٓٔ-ىـٔٓٔ) الخالفة من سنة
عن قضاء  إبراىيموعزل سعد بن  .(ٖٛ)المدينة عبد الواحد بن عبد اهللواله عمى القضاء والي 

 .(ٗٛ)المدينة ىم الذين يختارون القضاة ويولونيم ةم(، حيث ان والٖٕٚىـ/٘ٓٔ) المدينة سنة
/ ىـٕ٘ٔ-ىـ٘ٓٔ) وفي عيد الخميفة ىشام بن عبد الممك الذي تولى الخالفة من سنة

-مٖٕٚ/ىـٙٓٔ-ىـ٘ٓٔ) في المدينة سنة اءإبراىيم القضم(، ولي سعد بن ٕٗٚ-مٖٕٚ
 .(٘ٛ)م(ٕٗٚ

/ ىـٕٙٔ-ىـٕ٘ٔ) ، الذي تولى الخالفة من سنة(ٙٛ)وفي عيد الخميفة الوليد بن يزيد
م(، ولم ٕٗٚىـ/ ٕ٘ٔ، في سنة )(ٚٛ)يوسف بن محمد واله والي المدينةم(، ٖٗٚ-مٕٗٚ

ىـ/ ٕٙٔفي سنة )يستمر عمى القضاء لمدة طويمة فقد عزل قبل مقتل الخميفة الوليد 
 .(ٛٛ)م(ٖٗٚ

ىـ ٕٙٔ-ىـٕٙٔ) الفة من سنةخ، الذي تولى ال(ٜٛ)وفي عيد الخميفة يزيد بن الوليد
، الذي قام بتولية سعد بن (ٜٓ)م(، تولى والية المدينة عبد العزيز بن عبد اهللٖٗٚ-م ٖٗٚ/

لوليد وتم تولية عزل قبل وفاة الخميفة يزيد بن ا ياعمى قضاء المدينة، وفي السنة نفس إبراىيم
 .(ٜٔ)قاضيا بدال عنو

، محمودًا في سيرتو في مدة قضائو عمى المدينة، وان إبراىيمكان القاضي سعد بن 
كثرة توليتو وعزلو لم يكن في تقصير منو وال خمل في عممو وتقواه، ولكن لكثرة تبدل الوالة 

مركز الخالفة االموية، ويقوم والي  منوتولية غيرىم  ليم عمى المدينة بسبب عزل الخمفاء
المدينة لمقاضي سعد بعدلو وزىده وتقواه  أىلالمدينة بتولية القاضي عمى القضاء فييا، شيد 

 ، وقد مدحو الشعراء في شعرىم واثنوا عمى اخالقو وصفاتو الحميدة:(ٕٜ)في قضائو
 عـــفاٌف وعدُل فاضٍل وَتُكرمِ  لسعد بن إبراىيم َخمُس مناقبٍ 
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طعاٌم اذا ىبْت الصبا         (ٖٜ)وأمٌر بمعروٍف اذا الناُس أحجموا ومجٌد وا 
من الفقياء والعمماء الذين يؤخذ منيم العمم ويوثق  إبراىيموُيعد القاضي سعد بن 

 بروايتيم وحديثيم، وقد مدح بابيات من الشعر:
 بغائبِ فـَظنـي بسعٍد خيَر ظِن  اقمي عمَي الموَم يا اَم حاجـِب     
 إذا ما إلتقيَنا خيَر ظِن بصاحبِ  فظني بِو في كِل امٍر حضرتُو    

 أبـو امِو سعٌد رئيُس المقانب ابوُه حواري النبي وجــُدُه       
 بسيٍم عظيَم األجِر والذكر صائب رمى في سبيل اهلل اول من رمى    

 (ٜٗ)غالبذرى االكرمين من لؤي بن  تفرع االعراق يرمـين بالفــتى   
 .(ٜ٘)م(ٗٗٚىـ/ٕٚٔفي المدينة سنة ) إبراىيموتوفي القاضي سعد بن 

 (:) الرحمن بن عوف بن عبد إبراهيمبن سعد بن  إبراهيم -2
ُيعد من الفقياء الحفاظ والمحدثين الثقات، روى الحديث عن أبيو، وروى عنو أبناه 

ولعممو وفقيو فقد ولي عمى  لمحديث، ةً المدينة حفظًا ورواي أىليعقوب وسعد، وىو من أكثر 
 القضاء في المدينة في عيد الخميفة العباسي ىارون الرشيد الذي تولى الخالفة من سنة

، القاضي إبراىيموالية  مدة عمىالمدينة  أىلوقد اثنى  .م(ٛٓٛ-مٙٛٚىـ(، )ٖٜٔ-ىـٓٚٔ)
م(، ٓٓٛىـ/ٗٛٔوفي سنة ) .(ٜٙ)لمعرفتو باألحكام وعممو وتقواه وغزارة حفظو لمحديث الشريف

ليو وواله عمى إحسن أو، فاكرمو الخميفة ىارون الرشيد وقربو و أىمقدم الى بغداد ونزل فييا ىو و 
فتى بتحميل أو  .جموه لمكانتو وعمموأالعراق و  أىلالقضاء وبيت المال في بغداد، وقد سمع منو 

ووصل  .قبموفاقسم انو ال يحدث بحديث حتى يغني  ،الحديث أىل، والمو في ذلك (ٜٚ)الغناء
( في السرقة، وطمب لو عن حديث رسول اهلل )أالخبر الى الخميفة ىارون الرشيد فدعاه وس

 إبراىيموعندىا عمم  .قال ال ولكن عود الطرب ،العود فقال الخميفة الرشيد اعود البخور إبراىيم
مر لو بعود الطرب، وانشد . فأقبل الحديث ،و عمى الغناءمان الخميفة الرشيد وصمو خبر قس

 من الشعر بصوت رفيع عذب: بياتاً أ
 َقَل الثـواُء لئن كاَن الرحيَل غدا يا اَم طمَـحة إَن البـيَن َقد افـِدا      

 (ٜٛ)من َذا َتَطوَف باالركان َاو سجدا َامسى العراقي ال يدري إذا َبرزت      
 .(ٜٜ)م(ٔٓٛىـ/ ٘ٛٔبن سعد في بغداد سنة ) إبراىيموتوفي 
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 (:) الرحمن بن عوف العزيز بن عمر بن عبد محمد بن عبد -3
الذي تولى الخالفة من سنة  (ٓٓٔ)بو جعفر المنصورأفي عيد الخميفة العباسي 

، وقام والي المدينة (ٔٓٔ)م(، ولي عمى المدينة محمد بن خالدٗٚٚ -مٖ٘ٚ/ىـٛ٘ٔ-ىـ ٖٙٔ)
( عمى قضاء المدينة ) بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوفبتولية محمد 

م(، وكان ٚٙٚىـ/ ٓ٘ٔم(، وبقى عمى القضاء الى سنة )ٓٙٚىـ/ ٖٗٔوذلك في سنة )
المدينة اظيروا لو العداوة وعدم  أىللمقاضي محمد بن عبد العزيز شرف ومكانة كبيرة، ولكن 

، فكان الحسن يتتبع (ٖٓٔ)عميو لخالف كان بينيما، حرضيم (ٕٓٔ)القبول الن الحسن بن زيد
 اخطاء القاضي محمد بن عبد العزيز، وشيد شاىد عمى القاضي بانو ينشد وىو قاض شعراً 

 :(ٗٓٔ)لطرفة بن العبد
 ولم تبك بالبؤسى عـدوَّك فأْبَعد اذا انت لم تنفع بودك أىمو  
 من معروفيا فتزود فما اسطعت لعمرك ما االيـــام اال مـعارة

 وال قائـل ياتـيك بعـد التـمدد وال خير في خير ترى الشر دونو   
 فكل قـــرين بالمقارن يقتدي عن المرء ال تسال وابصر قرينو    
 ويأتيك باألخبار من لم تــزود ستبدي لك االيام ما كنت جـاىال    

 (٘ٓٔ)لو وقت موعد بتاتا ولم تضرب وياتيك باألنباء من لم تبــع لو    
وعندما وصل خبر انشاد القاضي لمشعر الى الحسين بن زيد قام بحبسو وضربو 

 م(.ٚٙٚىـ/ ٓ٘ٔومعاقبتو وكان ذلك في والية الحسن بن زيد عمى المدينة سنة )
بن القاضي ا إبراىيموُعرف القاضي محمد بن عبد العزيز بسخائو وكرمو وجوده، قال 

بيتو، فقال لي  أىلمرني ان اكتب لخاصتو و أبي جائزة، فأل ن عبد العزيز خرجتممحمد 
و، قمت ال قال بمى رجل لقيني فسمم عمي سالما جميال، وذكر نغفمنا عأتذكر ىل بقي احد 

وعندما عزل محمد بن عبد العزيز بن عمر عن قضاء  .(ٙٓٔ)صفتو اكتب لو عشرة دنانير
 شعرا وصفو فيو: (ٚٓٔ)المدينة، انشد داود بن سمم

 تريد اهلل جيدك ما استطعتا امين كنت تحكم حين كنتا                
 .(ٛٓٔ)اتاك اليوم مـنو ما اردنا فان تعزل فميس بشر شؤم              

-مٚٚٚ/ىـٓٚٔ-ىـٔٙٔ) لم تحدد سنة وفاتو لكن ذكر أنو توفي بين سنتي
 .(ٜٓٔ)م(ٙٛٚ
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ذاخلامتة:

في الدولة العربية اإلسالمية حتى نياية اإلداري  (الرحمن بن عوف ) دور آل عبد
 القرن الثاني اليجري موضوع ىذا البحث وقد تبين منو ما يأتي.

( أسرة كبيرة وصل عدد أفرادىا الى ثمانية ) الرحمن بن عوف ان لمصحابي الجميل عبد -ٔ
 وعشرين ولدًا ذكورًا وأناثًا من أميات متعددة.

يم وألبنائيم دور في تولى القضاء والمناصب ( ىم تسعة، كان ل) المعقبون من أبنائو -ٕ
 اإلدارية في العصرين االموي والعباسي.

( من ذوي القرب والمكانة ) الرحمن بن عوف كان عدد من أبناء الصحابي الجميل عبد -ٖ
الرفيعة والمنزلة الكبيرة عند الخمفاء االمويين، وليذا فقد تولوا مناصب إدارية وقضائية في 

 الدولة االموية.
اهلل بن  ( الى ثورة عبد) الرحمن بن عوف أنضم بعض أبناء الصحابي الجميل عبد -ٗ

( عندما رفض البيعة ليزيد بن معاوية بالخالفة، وشاركوا في القتال الذي حدث ) الزبير
 م.ٖٛٙىـ/ٗٙم. حصار مكة في سنة ٕٛٙىـ/ٖٙفي وقعة الحرة في المدينة سنة 

( بالثقة والقبول والقرب من ) الرحمن بن عوف حظي احفاد الصحابي الجميل عبد -٘
الخمفاء واالمراء العباسيين لما حمموه من العمم والفقو والسيرة الحسنة، فولوىم مناصب 

 إدارية وقضائية ميمة، ومنيا تولي قضاء بغداد مركز الخالفة العباسية.
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ذاهلوامش:

م(، أمتاع االسماع بما لمنبي من االحوال ٔٗٗٔىـ/٘ٗٛ)ت القادر المقريزي، أحمد بن عمي بن عبد -ٔ
 ه ٕٓٗٔ)بيروت،  ، دار الكتب العممية،ٔالنميسي، طواالموال والحفدة والمتاع، تح، محمد عبدالحميد 

 .ٜٖٔ-ٖٛٔ/صٜج م(،ٜٜٜٔ /
القادر  م(، الطبقات الكبرى، تح، محمد عبدٗٗٛىـ/ٖٕٓ)ت ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزىري -ٕ

 .ٖٜ-ٕٜ/صٖم(، جٜٜٓٔىـ/ٓٔٗٔ، الكتب العممية، )بيروت، ٔعطا، ط
م(، بيجة المحافل وبغية ٚٛٗٔىـ/ٖٜٛ)ت الحرضي، يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري -ٖ

 .ٔٗ/صٔاالماثل في تمخيص المعجزات والسير والشمائل، ط بال، دار صادر، )بيروت، ال.ت(، ج
م(، تأريخ اإلسالم ووفيات ٕٖٛٔىـ/ٛٗٚ)ت مد بن أحمد بن عثمانالذىبي، أبو عبداهلل شمس الدين مح -ٗ

 ىـ/ٖٔٗٔ، دار الكتاب العربي، )بيروت، ٕالسالم التدمري، ط المشاىير واالعالم، تح، عمر عبد
 .ٜٖٔ-ٜٖٓ/صٖم(، جٖٜٜٔ

م(، تأريخ الخميس في أحوال أنفس ٛ٘٘ٔىـ/ٜٙٙالَديار بكري، حسين بن محمد بن الحسن )ت -٘
 .ٕٚ٘/صٕصادر، )بيروت، ال.ت(، جالنفيسي، دار 

م(، مسند االمام أحمد بن حنبل، ت، ٘٘ٛىـ/ٕٔٗ)ت أحمد بن حنبل، ابو عبداهلل بن ىالل الشيباني -ٙ
 .ٕٔٚ/صٖم(، جٕٔٓٓىـ/ٕٔٗٔ، مؤسسة الرسالة )بيروت، ٔشعيب االرنؤوط وآخرون، ط

لروض األنف في شرح م(، ا٘ٛٔٔىـ/ٔٛ٘)ت اهلل بن أحمد السييمي، أبو القاسم عبدالرحمن بن عبد -ٚ
، دار أحياء التراث العربي )بيروت، ٔالسالم السالمي، ط السيرة النبوية البن ىشام، تح، عمر عبد

 .٘ٗ٘-ٗٗ٘/صٚم(، جٕٓٓٓ ىـ/ٕٔٗٔ
تبوك، وىي اقصى ما وصل اليو رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( في غزواتو عمى طرف بالد الشام  -ٛ

معجم  م(،ٜٕٕٔىـ/ٕٙٙعبداهلل ياقوت شياب الدين الرومي )ت من ارض الحجاز؛ ياقوت الحموي، أبو
 .ٗٔ، صٕم(،جٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔدار صادر،)بيروت، ،ٕط البمدان،

 .ٕٕٖ/صٔٔالذىبي، تاريخ اإلسالم، ج -ٜ
م(، سبل اليدى والرشاد في سيرة خير العباد ٖ٘٘ٔىـ/ٕٜٗ)ت الصالحي، محمد بن يوسف الشامي -ٓٔ

الموجود وعمي محمد  ي المبدأ والمعاد، تح، عادل أحمد عبدوذكر فضائميا واعالم نبوتة وأفعالو ف
 .ٕٖٔ-ٖٛٔ/ٔٔم(،جٖٜٜٔىـ/ٗٔٗٔدار الكتب العممية،)بيروت،  ،ٔمعوض، ط

م(، جميرة أنساب العرب، تح، لجنة ٖٙٓٔىـ/ٙ٘ٗ)ت ابن حزم، ابو محمد عمي بن أحمد االندلسي -ٔٔ
 .٘ٙٗ-ٗٙٗ/صٔم(،جٖٜٛٔىـ/ٖٓٗٔالعممية،)بيروت،دار الكتب  ،ٔط من العمماء،

 .ٕٛٔ-ٕٚٔ/صٖابن سعد، الطبقات الكبرى، ج -ٕٔ
م(، طبقات خميفة، تح، ٗ٘ٛىـ/ٕٓٗ)ت خميفة بن خياط، ابو عمر خميفة بن خياط الميثي العصفري -ٖٔ

 .ٕٕٗ/صٔم(، جٖٜٜٔىـ/ٗٔٗٔسييل زكار، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، )بيروت، 
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 .ٙ٘-٘٘/ص٘ات الكبرى، جابن سعد، الطبق -ٗٔ
م(، الجوىرة ٕٚٗٔىـ/٘ٗٙالُبري التممساني، محمد بن أبي بكر بن عبداهلل بن موسى االنصاري )ت -٘ٔ

)الرياض،  ، دار الرفاعي لمنشر والتوزيع،ٔفي نسب النبي واصحابو العشرة، تح، محمد التنوخي، ط
 .ٖٖٔ-ٖٖٓ/صٕم(، جٖٜٛٔىـ/ٖٓٗٔ

 .ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٛالذىبي، تاريخ اإلسالم، ج -ٙٔ
 .ٙ٘-٘٘/ص٘ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج -ٚٔ
أمرئ القيس بن عدي بن أوس الكمبي، كان نصرانيًا، فجاء الى الخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل  -ٛٔ

عمى من أسمم في الشام من قضاعة، وخطب الحسين بن عمي )رضي اهلل عنو(  عنو(، فاسمم وواله
أبنتو الرباب، فزوجو اياىا، فأنجبت عبد اهلل وسكينة. مصعب الزبيري، عبداهلل بن مصعب بن ثابت 

/ دار المعارف )القاىرة، ٖم(، نسب قريش، تح، ليفي بروفنسال، طٓ٘ٛىـ/ٖٕٙ)ت اهلل بن عبد
 .ٜ٘/صٔال.ت(، ج

م(، االغاني، تح، سمير جابر، ٜٚٙىـ/ٖٙ٘الفرج االصفياني، عمي بن الحسين بن محمد )ت، ابو  -ٜٔ
 .ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٙٔ، دار الفكر )بيروت، ال.ت(، جٕط

ثيب: يقال فالنة ثيب، وفالن ثيب لمذكر واالنثى، أي أذا كانت المرأة متزوجة، أو الرجل متزوج،  -ٕٓ
م(، المزىر في عموم المغة ٘ٓ٘ٔىـ/ٜٔٔ)ت الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي، عبد

 /ٕم(، جٜٜٛٔىـ/ٛٔٗٔ، دار الكتب العممية، )بيروت، ٔوانواعيا، تح، فؤاد عمي منصور، ط
 .ٜ٘ٔص

 .ٖٖٔ-ٖٖٓ/صٕالُبري التممساني، الجوىرة في نسب النبي واصحابو العشرة، ، ج -ٕٔ
 ىـ/ٕ٘ٔ-ىـ٘ٓٔ) ن سنةالممك بن مروان، وىو الخميفة األموي الذي تولى الخالفة م ىشام بن عبد -ٕٕ

م(، أمو فاطمة بنت ىشام بن أسماعيل المخزومي، البالذري، ابو الحسن أحمد بن يحيى ٕٗٚ-مٖٕٚ
 ، دار الفكرٔم(، أنساب االشراف، تح، سييل زكار ورياض الزركمي، طٕٜٛىـ/ٜٕٚ)ت بن جابر
 .ٖٚٙ/صٛم(، جٜٜٙٔىـ/ٚٔٗٔ)بيروت، 

 .ٖٚٗ-ٖٙٗ/صٛابن سعد، الطبقات الكبرى، ج -ٖٕ
م(، المنتظم في تاريخ المموك ٕٓٓٔىـ/ٜٚ٘الرحمن بن عمي بن محمد )ت ابن الجوزي، ابو الفرح عبد -ٕٗ

، دار الكتب العممية، )بيروت، ٔالقادر عطا، ط القادر عطا ومصطفى عبد واالمم، تح، محمد عبد
 .ٓٛٔ-ٜٚٔ/صٚم(، جٕٜٜٔ ىـ/ٕٔٗٔ

 .ٙ٘-٘٘/ص٘ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج -ٕ٘
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/صٔقريش، ج مصعب الزبيري، نسب -ٕٙ
 .ٕٛٙ-ٕٙٙ/صٔمصعب الزبيري، نسب قريش، ج -ٕٚ
، الييئة ٕم(، المعارف، تح، ثروت عكاشة، طٜٛٛىـ/ٕٙٚ)ت اهلل بن مسمم ابن قتيبة، ابو محمد عبد -ٕٛ

 .ٖٔ٘/صٔم(، جٕٜٜٔىـ/ٖٔٗٔالمصرية العامة لمكتاب، )القاىرة، 
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 .ٕٕٗ/صٛالذىبي، تأريخ اإلسالم، ج -ٜٕ
م(، ٛٗٗٔىـ/ٕ٘ٛالفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد العسقالني )ت ابن حجر العسقالني، ابو -ٖٓ

-ٙ٘ٗ/صٚم(، جٜٛٓٔىـ/ٕٖٚٔ، مطبعة دائرة المعارف النظامية )اليند، ٔتيذيب التيذيب، ط
ٗ٘ٚ. 

 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ص٘ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج -ٖٔ
 .ٛ٘ٔ-٘٘ٔ/ص٘المصدر نفسو، ج -ٕٖ
 .ٜ٘ٔ-ٙ٘ٔ/ص٘المصدر نفسو، ج -ٖٖ
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/صٔالعرب، جابن حزم، جميرة أنساب  -ٖٗ
م(، البداية والنياية، ٕٖٚٔىـ/ٗٚٚ)ت ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين بن اسماعيل بن عمر الدمشقي -ٖ٘

 .ٔٙٔ/صٜم(، جٜٙٛٔىـ/ٚٓٗٔدار الفكر، )بيروت، 
 .ٔٚٗ/صٔالبالذري، أنساب االشراف، ج -ٖٙ
سسة الرسالة، )دمشق، ، دار القمم، مؤ ٕخميفة بن خياط، تاريخ خميفة، تح، أكرم ضياء العمري، ط -ٖٚ

 .ٖٖٙ-ٖٖ٘/صٔم(، جٜٙٚٔىـ/ٜٖٚٔ
 .ٜٖٕ-ٖٕٚ/صٔأبن قتيبة، المعارف، ج -ٖٛ
 .ٕٓٗ-ٖٕٚ/صٔ؛ ابن قتيبة، المعارف، ج٘٘ٔ-ٖ٘ٔ/ص٘ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج -ٜٖ
 .ٕٓٗ-ٖٕٚ/صٔأبن قتيبة، المعارف، ج -ٓٗ
م(، التحفة ٜٙٗٔىـ/ ٕٜٓالسخاوي، شمس الدين ابو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد )ت،  -ٔٗ

/ ٔم(، جٖٜٜٔىـ/ ٗٔٗٔ، دار الكتب العممية، )بيروت، ٔالمطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، ط
 .ٖٗٗص

م(، تاريخ دمشق، تح، عمرو ٘ٚٔٔىـ/ٔٚ٘)ت ابن عساكر، أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل -ٕٗ
-ٔٛ/صٜٙم(، جٜٜ٘ٔىـ/٘ٔٗٔبن غرامة العمري، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، )ال.مك، 

ٖٛ. 
 .ٕٙ-ٕ٘/ٓٔ؛ البالذري، أنساب االشراف، جٜٖٔ-ٖٛٔ/صٖابن سعد، الطبقات الكبرى، ج -ٖٗ
 .ٖٕٚ-ٕٕٚ/صٔمصعب الزبيري، نسب قريش، ج -ٗٗ
 .ٗٚٗ/صٛ؛ الذىبي، تاريخ اإلسالم، جٖ٘ٗ/صٔخميفة بن خياط، طبقات خميفة، ج -٘ٗ
 .ٔٛٔ/صٕابن حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، ج -ٙٗ
 .ٖ٘ٔ/صٔانساب العرب، جابن حزم، جميرة  -ٚٗ
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/صٔالمصدر نفسو، ج -ٛٗ
 .ٕٕ/صٔالبالذري، أنساب االشراف، ج -ٜٗ
 .ٓٚ-ٜٙ/صٔالسخاوي، التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، ج -ٓ٘
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؛ السخاوي التحفة المطيفة في تاريخ المدينة ٕٕٚ-ٕٓٚ/صٔمصعب الزبيري، نسب قريش، ج -ٔ٘
 .ٓٚ-ٜٙ/ٔالشريفة، ج

)أنوشروان( فتحيا  ن العراق، تبعد عن بغداد )سبعة فراسخ( وفييا أيوان كسرىالمدائن: وىي من مد -ٕ٘
 م(، اليعقوبي، أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وىبٖ٘ٙىـ/ٗٔ) سعد بن ابي وقاص سنة

-ٚ٘ٔ/صٔم(، جٕٔٓٓىـ/ٕٕٗٔ، دار الكتب العممية )بيروت، ٔم(، البمدان، طٜٗٓىـ/ٕٜٕ)ت
ٔ٘ٛ. 

 .ٖٖٔ-ٕٖٔص/ٔابن حزم، جميرة انساب العرب، ج -ٖ٘
الموجود وعمي محمد  ابن حجر العسقالني، االصابة في تمييز الصحابة، تح، عادل أحمد عبد -ٗ٘

 .ٗٙٗ/صٖم(، جٜٜٗٔىـ/٘ٔٗٔ، دار الكتب العممية، )بيروت، ٔمعوض، ط
م(، تيذيب الكمال في اسماء الرجال، ٖٔٗٔىـ/ ٕٗٚالرحمن )ت،  المزي، ابو الحجاج يوسف بن عبد -٘٘

-ٕ٘ٗ/صٕٔم(، جٜٓٛٔىـ/ ٓٓٗٔ، مؤسسة الرسالة، )بيروت، ٔف، طتح، بشار عواد معرو 
ٕٗٙ. 

 ص /ٚ؛ ابن حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، جٕٕٖ-ٕٖٔ/صٖٙأبن عساكر، تأريخ دمشق، ج -ٙ٘
ٖٗٚ 

 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/صٖٙالمصدر نفسو، ج -ٚ٘
 .ٖٕٛ-ٖٕٚ/صٔ؛ ابن قتيبة، المعارف، جٕٗٙ-ٕٕٙ/صٔمصعب الزبيري، نسب قريش، ج -ٛ٘
؛ البري التممساني، الجوىرة في نسب النبي واصحابو ٙٙٗ-٘ٙٗ/صٚلكبرى، جابن سعد، الطبقات ا -ٜ٘

 .ٖٖٓ/صٕالعشرة، ج
 .ٚٙٗ-٘ٙٗ/صٚالمصدر نفسو، ج -ٓٙ
 .ٜٚ-ٛٚ/صٔابن حزم، جميرة أنساب العرب، ج -ٔٙ
 بيراء، قبيمة في اليمن تنسب ليا أم حريث، الفارابي، أبو إبراىيم اسحاق بن إبراىيم بن الحسن -ٕٙ

ديوان االدب، تح، أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب لمصحافة م(، معجم ٜٔٙىـ/ٖٓ٘)ت
 .ٜ/صٕم(، جٖٕٓٓىـ/ٕٗٗٔوالطباعة والنشر، )القاىرة، 

؛ البري التممساني، الجوىرة في نسب النبي واصحابو العشرة، ٚٓٗ/ٔخميفة بن خياط، الطبقات، ج -ٖٙ
 .ٖٖٔ-ٖٖٓ/صٕج

زىرة بن كالب، واالسود بن عوف، اخو ليمى بنت االسود بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن  -ٗٙ
 .ٕٚٙ -ٕٙٙ/ صٔعبد الرحمن بن عوف )رضي اهلل عنو(،  مصعب الزبيري، نسب قريش، ج

، دائرة  ٔم(،الثقات، طٜ٘ٙىـ/ٖٗ٘)ت ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي -٘ٙ
 .ٛٚٗ/صٚم(، جٖٜٚٔىـ/ٖٜٖٔالدكن، اليند،  -المعارف العثمانية، )حيدآباد

 .ٕٛٔ-ٕٚٔ/صٖابن سعد، الطبقات الكبرى، ج -ٙٙ
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م(، الجرح ٖٜٛىـ/ ٕٖٚابن ابي حاتم، ابو محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي الرازي )ت،  -ٚٙ
/ ٚم(، جٕٜ٘ٔىـ/ ٕٖٚٔالدكن، اليند،  -، دائرة  المعارف العثمانية، )حيدآبادٔوالتعديل، ط

 .ٚ٘ٔص
ني، روى عن ابي اوفي والشعبي وعكرمة، وروى ابو اسحاق، سميمان بن ابي سميمان بن فيروز الشيبا -ٛٙ

م(، مسمم بن ٘٘ٚىـ/ ٖٛٔعنو سميمان التيمي والثوري، وىو من الثقات في الحديث، توفي سنة )
، ٔالرحيم أحمد القشقري، ط م(، الكنى واالسماء، تح، عبدٗٚٛىـ/ٕٔٙ)ت الحجاج بن مسمم القشيري

 .ٖٙ/ صٔم(، جٜٗٛٔىـ/ٗٓٗٔينة المنورة، عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية، )المد
م(، أخبار القضاة، تح، عبدالعزيز مصطفى ٜٛٔىـ/ٖٙٓ)ت وكيع، أبو بكر محمد بن خمف البغدادي -ٜٙ

 .ٚٔٔ/صٔم(، جٜٚٗٔىـ/ٖٙٙٔ، المكتبة التجارية الكبرى، )مصر، ٔالمراغي، ط
ناف بن قصي، امو سعيد بن العاص بن سعيد بن احيجة بن العاص بن امية بن عبد شمس بن عبد م -ٓٚ

ام كمثوم بنت عمرو بن عبد اهلل بن ابي قيس، يكنى ابا عثمان، روى عن عمر بن الخطاب )رضي 
اهلل عنو( وعثمان بن عفان )رضي اهلل عنو( وعائشة ام المؤمنين )رضي اهلل عنيا( وروى عنو سالم 

والية المدينة في خالفة وابنو يحيى، تولى والية المدينة في خالفة عثمان )رضي اهلل عنو( وتولى 
م(، ابن سعيد، الطبقات الكبرى، ٚٚٙىـ/ ٛ٘)رضي اهلل عنو(، توفي سنة ) معاوية بن ابي سفيان

 .ٕٕ-ٕٔص /٘ج
 .٘ٔٔ-ٗٔٔ/صٔوكيع، أخبار القضاة، ج -ٔٚ
 .ٖٕ٘/صٙالذىبي، تاريخ اإلسالم، ج -ٕٚ
 .ٓ٘-ٗٗ/صٓٔالبالذري، أنساب االشراف، ج -ٖٚ
م(، الكامل في التأريخ، تح، ٕٖٖٔىـ/ٖٓٙالكريم )ت بن عبدابن االثير، أبو الحسن عمي بن محمد  -ٗٚ

 .ٛٙٔ/صٗم(، جٜٜٚٔىـ/ٚٔٗٔ، دار الكتاب العربي، )بيروت، ٔالسالم تدمري، ط عمر عبد
 .ٖٕٛ-ٖٕٙ/صٔابن قتيبة، المعارف، ج -٘ٚ
 .ٕٛٙ-ٕٚٙ/صٔمصعب الزبيري، نسب قريش، ج -ٙٚ
)رضي اهلل عنو(، يكنى ابا بكر، امو  ىعبد اهلل بن الزبير بن العوام بن خويمد بن اسد بن عبد العز  -ٚٚ

اسماء بنت ابي بكر الصديق )رضي اهلل عنو(، وىو اول مولود من المياجرين في المدينة بعد اليجرة، 
روى عن الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( وابيو )رضي اهلل عنو( وجده ابي بكر الصديق )رضي اهلل 

وى عنو أبناؤه واخوه عروة. بويع لو بالخالفة بعد وفاة عنو( وعائشة ام المؤمنين )رضي اهلل عنيا(، ور 
م(. وحكم الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان واغمب ٖٛٙىـ/ ٗٙالخميفة يزيد بن معاوية، سنة )

مدن الشام. قتمو الحجاج بن يوسف الثقفي بامر الخميفة عبد الممك بن مروان بعد حصار مكة، سنة 
 .ٗٗ/ صٔطبقات خميفة، ج م(. خميفة بن خياط،ٕٜٙىـ/ ٖٚ)
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عمرو بن سعيد بن العاص بن احيحة بن العاص بن امية بن عبد شمس، امو ام البنين بنت الحكم بن  -ٛٚ
ابي العاص بن امية بن عبد شمس، يكنى ابا امية، ويمقب باالشدق لفصاحتو، روى عن عمر بن 

مؤمنين )رضي الو عنيا(، الخطاب )رضي اهلل عنو( وعثمان بن عفان )رضي اهلل عنو( وعائشة ام ال
تولى مكة والمدينة لمخميفة معاوية وابنو الخميفة يزيد، كان محبوبا عند أىل الشام، قتمو الخميفة عبد 

 .ٖٛٔ/ ص٘م(، ابن سعد، الطبقات الكبرى، جٜٛٙىـ/ ٓٚالممك بن مروان سنة )
 .ٜٔٔ/صٔوكيع، أخبار القضاة، ج -ٜٚ
 .ٜٕٗ/ص٘الذىبي، تاريخ اإلسالم، ج -ٓٛ
 .ٖٕٙ/صٚزي، المنتظم في تاريخ المموك واالمم، جابن الجو  -ٔٛ
يزيد بن عبد الممك بن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن امية بن عبد شمس، امو عاتكة بنت يزيد  -ٕٛ

م(، بعد الخميفة ٖٕٚ -مٜٔٚىـ/٘ٓٔ-ىـ ٔٓٔبن معاوية، يكنى ابا خالد، تولى الخالفة من سنة )
الخميفة سميمان بن عبد الممك، واستمرت خالفتو اربع  العادل عمر بن عبد العزيز، بعيد من اخيو
 .ٖٔٓ-ٖٓٓ/ ص٘ٙسنين ونصف، ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج

عبد الواحد بن عبد اهلل بن كعب بن عمير النصري الشامي، يكنى ابا بشر، روى عن واثمة بن  -ٖٛ
ىـ/ ٙٓٔتوفي سنة ) االسقع، وروى عنو عمرو بن روية، وىو من التابعين الثقات، تولى والية المدينة،

 .ٕٚٔ/ ص٘م(، ابن حبان، الثقات، جٕٗٚ
 .ٖٖٙ-ٖٖ٘/صٔخميفة بن خياط، تاريخ خميفة، ج -ٗٛ
 .ٜٖٕ-ٖٕٚ/صٔابن قتيبة، المعارف، ج -٘ٛ
الوليد بن يزيد بن عبد الممك بن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن امية، امو ام الحجاج بنت محمد  -ٙٛ

لو بالخالفة بعد عمو ىشام بن عبد الممك بعيد من ابيو يزيد بن يوسف الثقفي، يكنى ابا العباس، بويع 
م(، وكانت خالفتو سنة ٖٗٚ-م ٕٗٚىـ/ٕٙٔ-ىـ ٕ٘ٔبن عبد الممك، تولى الخالفة من سنة )

وشيرين، انشغل بالميو والطرب فانكر الناس عميو ذلك فبايعوا سرًا يزيد بن الوليد بن عبد الممك، فسار 
م(، الذىبي، سير أعالم النبالء، تح، مجموعة من المحققين بأشراف ٖٗٚىـ/ ٕٙٔاليو وقتمو سنة )

 .ٖٔٚ-ٖٓٚ/ص٘، مؤسسة الرسالة، )بيروت، ال.ت(،جٖشعيب االرناوؤط، ط
يوسف بن محمد بن يوسف بن الحكم الثقفي، وىو ابن اخو الحجاج بن يوسف، وخال الخميفة الوليد  -ٚٛ

م(، وكيع، اخبار القضاة، ٖٗٚىـ/ ٕٙٔبعد سنة )بن يزيد، تولى والية المدينة ومكة والطائف، توفي 
 .ٛٚٔ/ صٔج

 .ٕٗٗ/ص٘ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج -ٛٛ
يزيد بن الوليد بن عبد الممك بن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن امية، امو ام ولد، يكنى ابا خالد،  -ٜٛ

م(، ٖٗٚ-م ٖٗٚىـ/ ٕٙٔ-ىـ ٕٙٔتولى الخالفة بعد قتمو ابن عمو الخميفة الوليد بن يزيد، سنة )
كانت خالفتو ستة اشير. ولقب بالناقص النو انقص عطاء الجند، توفي اثر مرض الطاعون، وقيل 

 .ٙٙٔ/ صٙمات مسموما، الذىبي، سير اعالم النبالء، ج
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عبد العزيز بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان )رضي اهلل عنو(، امو ابنة عبد اهلل بن خالد بن  -ٜٓ
 .ٜٕ٘ -ٜٕٗ/ صٜم(، البالذري، انساب االشراف، جٖٗٚىـ/ ٕٙٔلمدينة، سنة )اسيد، تولى والية ا

 .ٖٔٚ/صٔخميفة بن خياط، تاريخ خميفة، ج -ٜٔ
 .ٖٕٙ-ٕٕٙ/صٚابن الجوزي، المنتظم في تاريخ المموك واالمم، ج -ٕٜ
 .ٕٕٓ/صٕٓابن عساكر، تاريخ دمشق، ج -ٖٜ
حمية األولياء وطبقات االصفياء، م(، ٖٛٓٔىـ/ٖٓٗ) اهلل ابن أحمد االصبياني ابو نعيم احمد بن عبد -ٜٗ

 .ٕٚٔ-ٜٙٔ/ صٖم(، جٜٗٚٔىـ/ٜٖٗٔ)مصر،  دار ومطبعة السعادة
 .ٖٖٓ-ٜٕٖ/صٗابن االثير، الكامل في التاريخ، ج -ٜ٘
 .ٖٚٓ-ٖٙٓ/صٛالذىبي، سير اعالم النبالء، ج -ٜٙ
 .ٕٚ/صٔالسخاوي، التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، ج -ٜٚ
 .ٕ٘ٓ/صٔج ابو الفرج االصفياني، االغاني، -ٜٛ
 .ٕ٘-ٔ٘/صٕٔالذىبي، تاريخ اإلسالم، ج -ٜٜ

اهلل بن عباس، تولى  اهلل بن محمد بن عمي بن عبد ابو جعفر المنصور: ىو الخميفة العباسي عبد -ٓٓٔ
م(، وىو ثاني الخمفاء ٗٚٚ-مٖ٘ٚىـ/ٛ٘ٔ-ىـٖٙٔ) الخالفة بعد اخيو ابي العباس، من سنة

 /٘دار السالم، ابن سعد، الطبقات الكبرى، جالعباسيين، أمو أم ولد، بنى مدينة بغداد وسماىا 
 .ٕٖٛص

محمد بن خالد بن عبد اهلل القسري، واله الخميفة ابو جعفر المنصور عمى المدينة في سنة  -ٔٓٔ
 .ٚٛ/صٖم(،البالذري، أنساب االشراف، جٓٙٚىـ/ ٖٗٔوبقى الى سنة ) م(،ٛ٘ٚىـ/ٔٗٔ)

و( الياشمي، امو أم ولد، يكنى ابا )رضي اهلل عن الحسن بن زيد بن الحسن بن عمي بن أبي طالب -ٕٓٔ
محمد، روى عن ابيو وعكرمة وروى عنو محمد بن أسحاق وزيد بن حباب، وىو من الثقات، ابن 

 .ٓٙٔ/صٙحبان، الثقات، ج
 .ٖٕٔ-ٕٕٔ/صٔوكيع، أخبار القضاة، ج -ٖٓٔ
أشعار طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد، البكري الوائمي، ومن شعراء الجأىمية من الطبقة االولى لو  -ٗٓٔ

م(. ابن عساكر، تاريخ دمشق، ٗٙ٘-ٖٛ٘ق.ىـ/نحو ٓٙ-ٙٛكثيرة تسمى )معمقة طرفة()ت، نحو 
 .ٕٚٛ/صٛٗج

م(، عيار ٖٖٜىـ/ ٕٕٖابن طباطبا، ابو الحسن محمد بن احمد بن محمد الحسني العموي )ت، -٘ٓٔ
 .ٙٓٔ/ صٔ)القاىرة،ال.ت(،ج مكتبة الخانجي، الشعر، تح، عبد العزيز بن ناصر المانع،

م(، تاريخ بغداد، تح، بشار عواد ٓٚٓٔىـ/ ٖٙٗيب البغدادي، ابو بكر احمد بن عمي، )ت، الخط -ٙٓٔ
 .٘ٓٙ-ٗٓٙ/صٖم(، جٕٕٓٓىـ/ ٕٕٗٔ، دار الغرب اإلسالمي، )بيروت، ٕمعروف، ط
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داود بن سمم، وىو مولى بني تيم بن مرة ثم الل ابي بكر الصديق )رضي اهلل عنو( يعرف باالدلم  -ٚٓٔ
م(، ٓ٘ٚىـ/ ٕٖٔلدولتين االموية والعباسية، من أىل المدينة، توفي سنة )لشدة سواده وىو شاعر ا

 .ٛٗٔ/ صٚٔابن عساكر، تاريخ دمشق، ج
 .ٕ٘ٔ/صٔوكيع، أخبار القضاة، ج -ٛٓٔ
 .ٓٔ٘/صٗالذىبي، تاريخ اإلسالم، ج -ٜٓٔ

 

ذ

ذاملصادر:

 م(.ٕٖٕٔىـ/ٖٓٙالكريم )ت ابن االثير، ابو الحسن عمي بن محمد بن عبد -ٔ
 ىـ/ٚٔٗٔ)بيروت،  ، دار الكتاب العربي،ٔالسالم تدمري، ط الكامل في التاريخ، تح، عمر عبد  -

 م(.ٜٜٚٔ
 م(.٘٘ٛىـ/ٕٔٗ)ت اهلل بن ىالل الشيباني أحمد بن حنبل، ابو عبد -ٕ
 ىـ/ٕٔٗٔ، مؤسسة الرسالة )بيروت، ٔمسند االمام أحمد بن حنبل، ت، شعيب االرنؤوط وآخرون، ط -

 م(.ٕٔٓٓ
 م(.ٕٚٗٔىـ/٘ٗٙاهلل بن موسى االنصاري )ت التممساني، محمد بن أبي بكر بن عبدالُبري  -ٖ
، دار الرفاعي لنشر والتوزيع ٔالنبي واصحابو العشرة، تح، محمد التنوخي، ط نسبالجوىرة في  -

 م(.ٖٜٛٔىـ/ٖٓٗٔ)الرياض، 
 .م(ٕٜٛىـ/ٜٕٚ)ت البالذري، ابو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر  -ٗ
 م(.ٜٜٙٔىـ/ٚٔٗٔ، دار الفكر، )بيروت، ٔأنساب االشراف، تح، سييل زكار ورياض الزركمي، ط  -
 م(.ٕٓٓٔىـ/ٜٚ٘الرحمن بن عمي بن محمد )ت ابن الجوزي، ابو الفرح عبد -٘
، دار ٔالقادر عطا، ط القادر عطا ومصطفى عبد المنتظم في تاريخ المموك واالمم، تح، محمد عبد -

 م(.ٕٜٜٔىـ/ٕٔٗٔ الكتب العممية، )بيروت،
 م(.ٖٜٛىـ/ ٕٖٚابن ابي حاتم، ابو محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي الرازي )ت،  -ٙ
 م(.ٕٜ٘ٔىـ/ ٕٖٚٔ)الدكن، اليند،-)حيدرآباد دائرة  المعارف العثمانية،، ٔالجرح والتعديل، ط -
 م(.ٜ٘ٙىـ/ٖٗ٘)ت ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي -ٚ
 م(.ٖٜٚٔىـ/ٖٜٖٔالدكن، اليند،  -ة  المعارف العثمانية، )حيدآباد، دائر ٔطالثقات،  -
 م(.ٛٗٗٔىـ/ٕ٘ٛابن حجر العسقالني، ابو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد العسقالني )ت -ٛ
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، دار الكتب ٔالموجود وعمي محمد معوض، ط االصابة في تمييز الصحابة، تح، عادل أحمد عبد -
 .م(ٜٜٜٔىـ/٘ٔٗٔالعممية، )بيروت، 

 م(.ٜٛٓٔىـ/ٕٖٙٔ)اليند،  ، مطبعة دائرة المعارف النظاميةٔتيذيب التيذيب، ط -
 م(.ٚٛٗٔىـ/ٖٜٛ)ت الحرضي، يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري -ٜ
بيجة المحافل وبغية األماثل في تمخيص المعجزات والسير والشمائل، ط بال، دار صادر، )بيروت،  -

 ال.ت(.
 م(.ٖٙٓٔىـ/ٙ٘ٗ)ت أحمد االندلسيابن حزم، ابو محمد عمي بن  -ٓٔ
 م(.ٖٜٛٔىـ/ٖٓٗٔ، دار الكتب العممية، )بيروت، ٔجميرة أنساب العرب، تح، لجنة من العمماء، ط -
 م(.ٓٚٓٔىـ/ ٖٙٗالخطيب البغدادي، ابو بكر احمد بن عمي، )ت،  -ٔٔ
 م(.ٕٕٓٓىـ/ ٕٕٗٔ، دار الغرب اإلسالمي، )بيروت، ٔتاريخ بغداد، تح، بشار عواد معروف، ط -
 م(.ٗ٘ٛىـ/ٕٓٗ)ت خميفة بن خياط، ابو عمر خميفة بن خياط الميثي العصفري -ٕٔ
 م(.ٜٙٚٔىـ/ٜٖٚٔ، دار القمم، مؤسسة الرسالة، )دمشق، ٕتاريخ خميفة، تح، أكرم ضياء العمري، ط -
 م(.ٖٜٜٔىـ/ٗٔٗٔالطبقات، تح، سييل زكار، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، )بيروت،  -
 م(.ٛ٘٘ٔىـ/ٜٙٙن محمد بن الحسن )تالَديار بكري، حسين ب -ٖٔ
 تأريخ الخميسي في أحوال أنفس النفيس، دار صادر، )بيروت، ال.ت(. -
 م(.ٕٖٛٔىـ/ٛٗٚ)ت اهلل شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي، أبو عبد -ٗٔ
، دار الكتاب العربي، ٕالسالم التدمري، ط تأريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واالعالم، تح، عمر عبد -

 م(.ٖٜٜٔىـ/ٖٔٗٔروت، )بي
، مؤسسة الرسالة، ٖسير أعالم النبالء، تح، مجموعة من المحققين بأشراف شعيب االرناوؤط، ط -

 )بيروت، ال.ت(.
 م(.ٜٙٗٔىـ/ ٕٜٓالسخاوي، شمس الدين ابو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد )ت،  -٘ٔ
 م(.ٖٜٜٔىـ/ ٔٔٗٔ، )بيروت، ، دار الكتب العمميةٔفي تاريخ المدينة الشريفة، ط المطيفةالتحفة  -
 م(.ٗٗٛىـ/ٖٕٓ)ت ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزىري -ٙٔ
 م(.ٜٜٓٔىـ/ٓٔٗٔ، الكتب العممية، )بيروت، ٔالقادر عطا، ط الكبرى، تح، محمد عبد الطبقات -
 م(.٘ٛٔٔىـ/ٔٛ٘)ت اهلل بن أحمد الرحمن بن عبد السييمي، أبو القاسم، عبد -ٚٔ
، دار أحياء ٔالسالم السالمي، ط نبوية البن ىشام، تح، عمر عبدالروض االنف في شرح السيرة ال -

 م(.ٕٓٓٓىـ/ٕٔٗٔ)بيروت،  التراث العربي
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 م(.٘ٓ٘ٔىـ/ٜٔٔ)ت الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي، عبد -ٛٔ
، دار الكتب العممية، )بيروت، ٔالمزىر في عموم المغة وانواعيا، تح، فؤاد عمي منصور، ط -

 م(.ٜٜٛٔىـ/ٛٔٗٔ
 م(.ٖٖ٘ٔىـ/ٕٜٗ)ت الصالحي، محمد بن يوسف الشامي -ٜٔ
سبل اليدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائميا واعالم نبوئة وأفعالو في المبدأ والمعاد، تح،  -

 م(.ٖٜٜٔىـ/ٗٔٗٔ، دار الكتب العممية، )بيروت، ٔالموجود وعمي محمد معوض، ط عادل أحمد عبد
 م(.ٖٖٜىـ/ ٕٕٖد بن محمد الحسني العموي )ت،ابن طباطبا، ابو الحسن محمد بن احم -ٕٓ
 الشعر، تح، عبد العزيز بن ناصر المانع، مكتبة الخانجي، )القاىرة، ال.ت(. عيار -
 م(.٘ٚٔٔىـ/ٔٚ٘)ت ابن عساكر، أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل -ٕٔ
مك، ، تح، عمرو بن غرامة العمري، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، )ال.دمشقتاريخ  -

 م(.ٜٜ٘ٔىـ/٘ٔٗٔ
 م(.ٜٔٙىـ/ٖٓ٘)ت الفارابي، أبو إبراىيم اسحاق بن إبراىيم بن الحسين -ٕٕ
االدب، تح، أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب لمصحافة والطباعة والنشر، )القاىرة،  ديوانمعجم  -

 م(.ٖٕٓٓىـ/ٕٗٗٔ
 م(.ٜٙٙىـ/ ٖٙ٘)ت،  ابو الفرج االصفياني، عمي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الييثم المرواني -ٖٕ
 االغاني، تح، سمير جابر، دار الفكر لمطباعة والنشر، )بيروت، ال.ت(. -
 م(.ٜٛٛىـ/ٓٙٚ)ت ابن قتيبة، ابو محمد عبداهلل بن مسمم -ٕٗ
 م(.ٕٜٜٔىـ/ٖٔٗٔ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، )القاىرة، ٕ، تح، ثروت عكاشة، طالمعارف -
 م(.ٕٖٚٔىـ/ٗٚٚ)ت ماعيل بن عمر الدمشقيابن كثير، أبو الفداء عماد الدين بن اس -ٕ٘
 ىـ/ٜٖ٘ٔالواحد، دار المعرفة لمطباعة والنشر والتوزيع، )بيروت،  السيرة النبوية، تح، مصطفى عبد -

 م(.ٜٙٚٔ
 م(.ٖٔٗٔىـ/ ٕٗٚالمزي، ابو الحجاج جمال الدين يوسف )ت،  -ٕٙ
ىـ/ ٓٓٗٔ، مؤسسة الرسالة، )بيروت، ٔفي اسماء الرجال، تح، بشار عواد معروف، ط الكمالتيذيب  -

 م(.ٜٓٛٔ
 م(.ٗٚٛىـ/ٕٔٙ)ت مسمم بن الحجاج بن مسمم القشيري -ٕٚ
، عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية، )المدينة ٔالكنى واالسماء، تح، عبدالرحيم أحمد القشقري، ط -

 م(.ٜٗٛٔىـ/ٗٓٗٔالمنورة، 
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 م(.ٓ٘ٛىـ/ٖٕٙ)ت اهلل بيري، عبداهلل بن مصعب بن ثابت بن عبدمصعب الز  -ٕٛ
 / دار المعارف )القاىرة، ال.ت(.ٖ، تح، ليفي بروفنسال، طقريشنسب  -
 م(.ٔٗٗٔىـ/٘ٗٛالقادر، )ت المقريزي، أحمد بن عمي بن عبد -ٜٕ
، ٔميسي، طالحميد الن أمتاع االسماع بما لمنبي من االحوال واالموال والحفدة والمتاع، تح، محمد عبد -

 م(.ٜٜٜٔىـ/ٕٓٗٔدار الكتب العممية، )بيروت، 
 م(.ٖٛٓٔىـ/ٖٓٗ) اهلل ابن أحمد االصبياني ابو نعيم احمد بن عبد -ٖٓ
 م(.ٜٗٚٔىـ/ٜٖٗٔ)مصر،  حمية االولياء وطبقات االصفياء، دار ومطبعة السعادة -
 م(.ٜٛٔىـ/ٖٙٓ)ت وكيع، أبو بكر محمد بن خمف البغدادي -ٖٔ
 ىـ/ٖٙٙٔ، المكتبة التجارية الكبرى، )مصر، ٔالعزيز مصطفى المراغي، ط القضاة، تح، عبد أخبار -

 م(.ٜٚٗٔ
 م(.ٜٕٕٔىـ/ٕٙٙ)ت اهلل ياقوت شياب الدين الرومي ياقوت الحموي، أبو عبد -ٕٖ
 م(.ٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔ)بيروت،  ، دار صادرٕمعجم البمدان، ط -
 م(.ٜٗٓىـ/ٕٜٕ)ت اليعقوبي، أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وىب -ٖٖ
 م(.ٕٔٓٓىـ/ٕٕٗٔدار الكتب العممية )بيروت،  ،ٔالبمدان، ط -

 


