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ذاملدتخلص

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد سيد االولين واالخرين وعمى 
 أجمعين.ألو وصحبو 

ان األمم المتطورة والمتحضرة تتذكر باستمرار سير أبنائيا العظماء في أعماليم 
وعموميم وألخذ العبر والدروس من إنجازات ىؤالء والسير عمى خطاىم ألجل جعل الحياة 
مستمرة ولكن بتطور أكثر ومتابعتو ومواكبة تطور الحياة في شتى المجاالت والتبادل 

 خرى.الحضاري مع األمم األ
ىـ(  427والتاريخ اإلسالمي حافل بمثل ىذه النماذج ومنيم أبو إسحاق السبيعي )ت 

الذي أصبح عممًا من أعالم الحضارة العربية اإلسالمية عمى مدى قرن من الزمن فتناولتو 
بالدراسة و قبيمتو التي ينتمي الييا وىي بطن سبيع من ىمدان ومنازليم وديانتيم ودرست كذلك 

وال سيما زواجو وابنائو وصفاتو واوصافو واقوالو وافعالو واقوال االخرين فيو وروايتو حياتو ال
 ىـ.  427لممرويات التاريخية وروايتو لمحديث الشريف وسيرتو حتى وفاتو سنة 

Abo Ishaak Amru bin Abdullah Al Subeie  (D.127AH/745AD.) 
Abstract 

The developed and civilized nations continuously remember the biography 
and works of its great sons to make use of their achievements in the scientific 
matters and the other aspects of life . this helps them continue their life with more 
progressive in all aspects and interact with the other civilizations of nations . the 
Islamic history has such these great figures among them Abu Ishaak Al-Subeie 
who was died 127 A.H. he became a great figure of the Arab Islamic civilization 
for a century . this paper deals with this famous figure and the tribe that he 
belongs to ,i.e, Sabee' . the study also deals with the places this tribe lives in and 
its religion . the study also deals with his own life : his marriage , his sons, his 
characteristics , his sayings , his acts , the sayings of the others that concern him 
, the historical novels he recited, his narrating of Hadeeth and his biography until 
his death 127 A.H.                                                         
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ذاملقدمةذ:ذذ

الم عمى أشرف األنبياء والمرسمين سيدنا محمد الحمد هلل رب العالمين والصالة والس
 وعمى ألو واصحابو اجمعين الى يوم الدين.

 وبعد: 
تعد دراسة الشخصيات واالسر من الدراسات الميمة في التاريخ العربي اإلسالمي 
وذلك ألّن معظم ىؤالء لم يكونوا مغمورين ولم يذع صيتيم ولكنيم سطروا أمجادًا في كثير من 

ياة ومن بين ىؤالء عائمة أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد اهلل بن عمي مجاالت الح
السبيعي اليمداني وابنائو واحفاده ونزلوا في بالد متفرقة من بالد العرب والمسممين ولكن كان 
مركز استقرارىم في الكوفة ولقبوا بالكوفيين, ولكونيم لم يكونوا مشيورين اخترت ىذا العنوان 

, والختيار ىذا الموضوع لم نو كونيم حفاظًا ومحدثين وفقياءورىم الذي يستحقو لبحثنا إلبراز د
( و بحث اكاديمي )رسالة او أطروحةنجد َمن بحث فيو إن كان بحثًا منشورًا في مجمة عممية أ

وألىمية ىذا الموضوع  قدمنا ىذا البحث المتواضع الذي قد تكون اسيمنا في إضافة معمومة 
ظيار ىذه النخبة التي تستحق البحث والتقصي عن اخبارىم صغيرة الى المكتبة  العربية وا 

 .ل من ينتسب الى ال سبيع من ىمدانوامجادىم وعموميم كي يفتخر ك
ذدرادةذيفذحواتهذالعلموةذ

ذندبذبينذدبوعذ:ذ-1

تعد دراسة سير الشخصيات واالعالم من الدراسات الميمة في التاريخ االسالمي وبعد 
لبطون واالفخاذ والقبائل بطون المصادر التاريخية عن ال سبيع بين ا البحث والتقصي في

, فوجدنا ثالث بطون تسمت بيذا االسم ويعود السبب الى ضعف شأن البعض العربية
واختالط النسب بسبب تشابو االسماء ولكن ذكرت كتب النسب أنيم ثالث فروع من القبائل 

 العربية وكما يأتي : 
نبسة ) عبسة ( بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بنو سبيع بن قيس بن ع -أ 

 .(4)بن الحارث بن الخزرج
بنو سبيع ) الذين دخموا مع خزاعة ( وىو سبيع بن خثعمة بن النمر بن وبرة بن تغمب بن  -ب 

  .(2)حموان بن عمران بن الحافي بن قضاعة



ذأ.م.د.ذعبدذالبادطذعبدذالرزاقذحدني

ذ

مروذبنذعبدذاهللذالدبوعيذأبوذإدحاقذع

ذم(ذ145هـذ/ذذ121)

 

 (426 ( 
 

بن جشم بن بن كثير بن مالك  (3)بنو سبيع وىو سبيع بن سبع بن صعب بن معاوية -ج 
بن مالك بن زيد بن  (6)بن نواف بن ىمدان (5)او خيران (4)حاشد بن جشم بن خيوان

. وىم (7)أوسمة بن ربيعة  بن زيد بن كيالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان
 .موضوع دراستنا

احد من سبعة , والسبيع في أصل المغة ىو و والسبيع بفتح السين, بطن من بطون ىمدان -د 
وىم أصحاب محمة  (8), والنسبة الى السبيع سبعي بفتح الباء وحذف الياءالرجلسمي بو 

  .(9)وجباتو في الكوفة سميت باسميم
ذمنازلذبينذدبوعذ:ذذ-ذ2

تعد منازل قبيمة ىمدان األولى في جنوب الجزيرة العربية في أطراف اليمن وبعد 
قت منازليا بين يش اإلسالمي وتفر عممية انسياح القبائل العربية مع أبنائيم المقاتمين في الج

 :االمصار وكما يمي
 ىـ ومن أشير من نزليا44نزل بنو سبيع البصرة بعد التحرير اإلسالمي ليا سنة  :البصرة -أ 

 .(41)زىير بن إسحاق السبيعي
 نزل بنو سبيع مدينة بمخ وسكنوىا ومن أشير رجاليم فييا إبراىيم بن عبد اهلل بن بمخ: -ب 

 . (44)اليونسي وتقمد فييا القضاء موسى بن يونس السبيعي
 نزل السبيعيون مدينة حمب الشامية وأقاموا فييا ومن أشير رجاليم الذين نزلوىا :حمب -ج 

, , ومن أبنائيا أبو إسحاق السبيعيالحسن بن أحمد بن صالح أبو محمد السبيعي الحمبي
 و من أموروكان ىذا من الحفاظ المشيورين, ولو درب فييا ويسمى باسمو, فضال عما ل

 .(42)أخرى كالحمام المسمى باسمو واوقفو عمى العمويين
نزل السبيعيون إقميم خراسان وذلك كونيم مقاتمين في الجيش العربي اإلسالمي  خراسان: -د 

 .(43)ظيور المختار بن أبي عبيد الثقفي كان نزوليم فييا ايامو 
 جراء الفتوحات العربية اإلسالمية , ومن أشير سكن السبيعيون إقميم سجستان :سجستان -ه 

 .(44)من نزليا أبو إسحاق السبيعي الذي رأى فييا عيينة الشيباني
دولة العربية اإلسالمية ومن أشير نزل السبيعيون الشام بعد ان أصبحت حاضرة ال :الشام -و 

 . (45)رجاليم المذين سكنوا فييا عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي
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ل السبيعيون ومنيم ال أبو إسحاق السبيعي في الكوفة وأصبح لدييم حي أو نز  :الكوفة -ز 
, ومن أشير رجاليم منيم أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد اهلل الذي أو جبانة محمة

 .(46)لقب الشعبي فييا
 نزل السبيعيون مكة المكرمة بعد أن ظير اإلسالم الحنيف وبعثت ىمدان مكة المكرمة : -ح 

( كي يسمموا ومن أشير رجاليم الذين نزلوىا عمرو بن عبد اهلل    النبي )وفودىا الى 
 . (47)بن عمي السبيعي أبو إسحاق

من بين ىؤالء عمي بن أحمد بن ذي  نزل بنو سبيع المدينة المنورة وكان :المدينة المنورة -ط 
ان يحمد جد عمرو بن عبد اهلل بن عمي السبيعي أبو إسحاق الذي قدم الى الخميفة عثم

لو: كم  ميفة عن عدد أفراد عائمتو إذ قال(, يطمب منو العطاء فسألو الخبن عفان )
الف  معك من عيالك يا شيخ, فذكر لو عيااًل لو, فامر لو بألف وخمسمائة ولعيالو بمائة

 .(49)الف
ذدوانتهمذ:ذذ-3

( ما عبدتو جميع العرب شمااًل وجنوبًا وىي اعتناق  عبدت ىمدان ) عرب الجنوب
( وىي الحنفية ولكن بعد انتقال عبادة االصنام واالوثان من دين النبي إبراىيم الخميل )

شمال الجزيرة العربية ) الشام والعراق ( الى يثرب وىي المركز التجاري والحضاري ليا 
يم ( وعبادة االصنام واالوثان له الديانة )االشراك, انتقمت ىذوارتباطيا مع مدن اليمن التجارية

. وعبد الالت َمن كان منيم في الطائف اذ كانت قريش وجميع خذوا الصنم يعوق اليًا ليموات
 . (49)العرب قد عظمتيا وكان سدنتيا من ثقيف

وقد حدد الكمبي مكانيا في خيوان وىي قرية تبعد ليمتين من صنعاء مما يمي مكة 
م اسمع ليا وال العرب ول: ) ولم اسمع ىمدان سمت بو وال غيرىا من لكمبي فيقولويذكر ا

 ,م قربوا من صنعاء واختمطوا بحمير, فدانوا معيم بالييودية, واظن ذلك النيلغيرىا فيو شعراً 
 .  (21)أيام تيود ذو نواس فتيودوا معو(

ذظهورذادرةذآلذأبوذإدحاقذالدبوعيذيفذحواةذالدولةذالعربوةذاالدالموةذ:ذذ-4

لخالفة الراشدة اذ لم يظير أحد قبل ىذا بعد أن ظير االسالم وال سيما في أواخر ا
مي بن أحمد بن ذي يحمد بن الوقت ألن والدة جدىم االعمى ) عمرو بن عبد اهلل بن ع

, وقيل لثالث سنين بقين من (22)(ىـ في خالفة عثمان بن عفان )29, سنة (24)السبيع
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, وربما ساحوا مع القبائل العربية االخرى من جنوب اليمن ومنيم اليمدانيون كونيم (23)خالفتو
و , وكان من بينيم عائمة عمر سالمي واستقروا في مدينة الكوفةمقاتمين في الجيش العربي اإل

, ومن عمى يد شيوخيا وفقيائيا ومحدثييا, وتعمم فييا بن عبد اهلل أبي إسحاق السبيعي
ذ عنيم اإلمام عمي بن أبي طالب وحبر األمة عبد اهلل بن عباس بن عبد الصحابة الذين أخ

المطمب وعبد اهلل بن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان وعدي بن حاتم الطائي والبراء 
بن عازب وزيد بن األرقم وجابر بن سمرة وحارث بن وىب وحبشي بن جنادة وأبا جحيفة 

لخزاعي وعبد اهلل بن يزيد وجرير بن عبد اهلل البجمي وذا والنعمان بن بشر وسميمان بن صرد ا
الجوشن وعمارة بن رويبة واألشعث بن قيس الكندي والمغيرة بن شعبة واسامة بن زيد وعمرو 
بن الحارث وعمرو بن حريث ورافع بن خديج والمسور بن مخرمة وسممة بن قيس االشجعي 

أصحاب أبي إسحاق شعبة والثوري  وسراقة بن مالك وعبد الرحمن بن أبزي وكان اثبت
()(24) . 

ذأدرتهذ:ذ

خوانو  لم تردنا معمومات تفصيمية عن أسرة أبي إسحاق السبيعي والده ووالدتو وا 
نما ذكرت المصادر بعض المعمومات عن اسمي , زوجتيو والبعض من اوالده أحفاده وأخواتو وا 

 . أذ تزوج أبو(25)وفقو وحديث الذين ذاعت شيرتيم العممية إذ أصبحوا من بعده أصحاب عمم
, عالية بنت أيفع بن شرحبيل والتي لم نعرف أصميا ومتى إسحاق السبيعي عمرو بن عبد اهلل

( وسمعت  )  والتي حجت مع أم المؤمنين عائشة (26)وأين تزوجيا سوى إنيا أم ابنو يونس
كمما ارادت الخروج  انيا( عندما رأت عمييا درعا ممردا وخمارا جيشمنيا وسألتيا عائشة )

 . (27)( قالت ليا ولمن معيا من النساء حرام عميكن ان تصغيين ألزواجكن) من عائشة
رك أبي إسحاق وتزوج أبي إسحاق من امرأة الحارث األعور التي أوقعت كتبو إليو وت

 :السبيعي من األبناء
, (29)ثا وفقيياىـ( وكان محد 457إسحاق الذي تكنى بو ولو من االوالد يوسف المتوفي ) -4

 .(31)وسمك طريقتو ابنو ابراىيم في طمب العمم والعموم الشرعية
فترك ىذا  (ىـ462) يونس وىو كذلك سمع من والده وأصبح محدثا وفقييا توفي سنة -2

         ثالثة اوالد من بعده االول إسرائيل اذ أصبح محدثا وفقييا ذاع صيتو في االمصار توفي    
, والثاني عيسى إذ سمك طريق والده وجده في طمب العمم اذ توفي سنة (32)ىـ462سنة 
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والثالث موسى فولد لموسى ابنو عبد اهلل فولد لعبد اهلل ابراىيم الذي جد في  (33)ىـ494
 . (34)طمب العمم والمعرفة وال سيما العموم الدينية وأصبح قاضيا في بمخ توفي سنة

 .(35)يث وحدث بو وروى عن بشرالحسن بن عمرو بن عبد اهلل روى الحد -3
ذأخالقهذوصفاتهذ:ذ

, يقول عنو ابن سحاق السبيعي شيخ الكوفة وعالمياكان عمرو بن عبد اهلل أبو إ
ذىبي كان صدوقًا في , ويقول ال(36)ناصر الدين كان احد أئمة اإلسالم ومن حفاظيا المكثرين

, وكان وعبد اهلل بن عمرو رافع بن خديج , وكان يجالس (37)صنيف, حسن التالتحري ورعاً 
, وكان (39)من محدثي الكوفة المشيورين وكان ينفرد بالرواية واألخذ عن الكثير من الصحابة

, وكان طمبو لمعمم كبير القدر, فوثقو عمماء العاممين ومن جمة التابعينإمامًا لطمبة العمم ومن ال
, وكف (41)فظو ولكنو لم يخمطالذىبي اذ وصفو بأنو حجة بال منازع وفي نياية عمره تغير ح

قيام بمفرده إال بمساعدة , إذ لم يكن قادرًا عمى البصره, وضعف جسده قبل وفاتو بسنتين
 . (44), فإذا استتم قائما قرأ وىو قائم ألف آيةاآلخرين
ذتعلومهذ:ذ

تممذ التابعي الجميل أبو إسحاق السبيعي عمى أيدي الكثير من المشايخ من صحابة 
, ن التابعين ثالثمائة أو أربعمائة, وم(42)ذ سمع من ثمانية وثالثين صحأبياً ( إرسول اهلل )

, ومن أشير الرواة الذين اخذ عنيم (43)الحارث األعور أربعة أحاديث فقط وقيل إنو سمع من
 وعرفوا بشيوخو: 

 (44)ىـ( 95وف بن مالك. بن نظمو )ت األسود بن ىالل المحاربي و أبي االحوص ع
 أنس بن مالك األنصاري )ت .(47)أسامة بن زيد النبوي .(46). األعمش(45)واألسود بن يزيد

الحارث بن أبي  .(54)حارثة بن مضرب .(51). جابر بن سمرة(49)البراء بن عازب .(48)ىـ( 416
 .(54))خاقان( أبو إسحاق الشيباني سميمان بن فيروز .(53)زيد بن األرقم .(52)ربيعة األعور

 .(56)سفيان الثوري .(55)ان بن ميران األعمش االسدي الكاىمي موالىم أبو محمد الكوفيسميم
 .(57)سعيد بن وىب الخيواني. شريح القاضي. وشير بن ذي الجوش. وصمة بن زفر العبسي

عمي بن أبي طالب  الضحاك بن قيس الفيري. وعبد اهلل بن عباس بن عبد المطمب.
()(58).  عمرو بن عبد اهلل األصم اليمداني الو  .(59)الخطابعبد اهلل بن عمر بن

وأبو عبد الرحمن السممي. عمقمة بن قيس. وعمرو بن شراحيل اليمداني. عمرو بن  .(61)ادعي
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 عاصم بن ضمرة. عبد اهلل بن عتبة بن مسعود. سعد الزىري. عبيدة بن عمرو السمماني.
وعبد اهلل بن معقل. أبو عبيدة   زاعي.عبد الرحمن بن يزيد ابزي الخ وعمر بن ميمون االودي.

كميل بن زياد النخعي. الميمب  .(62)عدي بن حاتم الطائي .(64)بن عبد اهلل  بن مسعود اليذلي
مسروق بن األجدع الفقيو اليمداني الكوفي  مسمم بن نذير. ىـ(. 83)ت  بن أبي صفرة االزدي

ومعمر بن راشد بن أبي  .(64)(ىـ 424محمد بن شياب الزىري )ت . (63)ىـ(63ىـ / 62ت)
 .(66)الياللي العامري أبو سممو الكوفيومعمر بن كدام بن ظيير بن عبيدة  .(65)عمرو االزدي
ذتالموذهذ:

بعد أن حفظ العموم وسمع القراءات وقرأ عمى شيوخو ما تعممو منيم وأجاد في ذلك 
ون عنو شتى العموم ذأجازه شيوخو في الحديث والفقو وأصبحت لو حمقات درس وتالميذ يأخ

 : ومن بين ىؤالء
. واألعمش سميمان بن (67)أبو االحوص سالم بن سميم الحنفي موالىم الكوفي الحافظ

سماعيل بن أبي (68)ىـ(448االسدي مولى بني كاىل )ت  ميران ألكاىمي . أشعث بن سوار. وا 
سرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي )تخالد  طيمان.إبراىيم بن  ىـ(.462. وا 

 جرير بن حازم.. (71)ىـ(453. وأبو بكر عياش بن سالم الكوفي الحناط المقرئ )ت (69)االجمح
 .(74)الحسين بن واقد حديج بن معاوية أخو زىير. وحمزة الزيات. الحسن بن صالح بن حي.

ن زيد بن أبي انيسة. زكريا ب. (72)وحجاج بن أرطأة بن ثور بن ىبيرة أبو أرطأة ألنخعي الكوفي
وزىير بن معاوية ابو  ىـ(.464)ت وزائدة بن قدامو أبو الصمت الكوفي ىـ(.449أبي زائدة )ت

 ىـ(.498سفيان بن عينية الياللي موالىم ابو محمد )ت ىـ(.474خيثمة الجعضي الكوفي )
وشعبة بن الحجاج بن الورد  .(75)وشعيب بن صفون .(74)شعيب بن خالد .(73)وسفيان الثوري
 .(77)وشريك بن عبد اهلل بن شريك ألنخعي الفاطمي أبو عبد اهلل. (76)ىـ(461العتكي )ت

وعمرو بن  .(78)ىـ(432) وصفوان بن سميم الزىري مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف
. وقتادة بن (81)وأبو عوانة الوضاح. وعمار بن زريق. فطر بن خميفة .(79)أبو عينية عبيد.

والقاسم بن  .(84)ىـ(448بن الخطاب السدوسي البصري )تدعامة بن قتادة بن عزيز الحافظ 
. المطمب بن (83)االسديمخيمرة اليمداني أبو عروة الكوفي وقيس بن الربيع أبو محمد الكوفي 

محمد بن سيرين  ومحمد بن شياب الزىري. .(85). المسعود. مسعر. مالك بن مغول(84)زياد
ورقاء  .(87)ىـ(434ر بن زاذان الواسطي )تمنصو و  .(86)ىـ(441أبو بكر مولى انس بن مالك)
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 .(89)ويونس بن أبي إسحاق السبعي .(88)ورقة بن مصقمو أبو وكيع الجراح بن مميح. بن عمر.
 .(91)ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبعي

ذاقوالهذوافعالهذ

 عي, فقال الشعبي ألبيي: أجتمع الشعبي وابو إسحاق السبعن سفيان عن مشايخو: قال -4
, بل نكبا إسحاق, فأجابو ابا إسحاق: ال واهلل ما انا بخير مأ إسحاق: انت خير مني يا

 .(94)خير مني, واسن مني انت 
: عن صالة السفر, فقال وسألوالشيباني  ةيينععي يابو إسحاق السب رأى في سجستان -2

 .(92)ركعتين حتى ترجع الى اىمك لص
 مخمد عن أبي بكر بن عياش قال: رأيت أبا إسحاق السبيعي يبكي إبراىيمعن عثمان بن  -3

, قال: ذىبت قوتي وذىبت الصالة مني ال استطيع ان يبكيكفقمت: يا أبا إسحاق ما 
 .(93)بالبقرة وآل عمران إالقائما  أصمي

 ,(94)أبيض المحية أصمع عمياً : رأيت ين عن أبي إسحاق السبيعي قالكعن الفضل بن د -4
 ( الجمعة حين مالت الشمس, قالرواية ابنو زىير انو اذ صمى مع عمي )فضال عن 

 .(95)حوالمحية, وىو اجم الرأسفرأيتو أبيض 
ذىب ابو إسحاق السبيعي في بعث مع الجيش العربي االسالمي فوجد الجيش ال يصمي  -5

صالتو )جمعا( اي يجمعون صالة الظير مع العصر وصالة المغرب مع العشاء وانما 
 .بأوقاتيايصمونيا  كانوا

 قمنسوتو من االرض يضعيا عمى راسو يأخذعي عندما يصمي يكان ابو إسحاق السب -6
 .(96)ويمبسيا

( بعد ما زالت صمى أبو إسحاق السبيعي الجمعة بالياجرة مع االمام عمي ) -7
 .(97)الشمس

يقول ذ إبو اسحاق السبيعي دائم النصح واالرشاد لمن حولو ومنيم حفيده اسرائيل أكان  -8
 ميرأحرص عمى مالزمة ثالث اصحاب عمم وفصاحة اوليم عبد الممك بن ع لو:

 .(98)بن حرب كاالعمش وثالثيما سما وثانييما
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عي قال: غزوت في زمن زياد بن أبيو ست غزوات او سبع, يحدثنا أبي إسحاق السب -9
العزيز؟ بن عبد  عمر وال , ولم ار قط خير من زياد فقال لو رجل:أبيوزياد بن  فمات
 .(99): ما كان زمن زياد االعرسقال

 ( أغتنم خمسا قبلاهلل ) كان ابو إسحاق السبيعي ينصح الشباب عمال بقول رسول -41
حتى اعتمد عمى رجمي فاذا  ما استطيع ان استوي قائما ذ كان يقول:إ, (411)خمس

 . (414)ت القرانأقائما قر  اعتدلت
 فكان ينصح ابناؤه (412)اية برواية ولد يونس عي يقرأ كل ليمة الفيبو إسحاق السبأكان  -44

قرأ فييا الف اية أذ يقول ما مرت ليمة اال وانا في إواحفاده في اغتنام الشباب والقوة, 
 ني ألصوم األشير الحرم وثالثة ايام من كل شير واالثنينا  البقرة في ركعة و  أقر أل واني

 .(413)والخميس
قط,  سمعت أبا إسحاق السبيعي يعيب أحداً بو بكر بن عياش: ما أومن صفاتو يقول  -42

 .نو أفضميم عندهأذكر رجل من الصحابة فك واذا
عن الفضل بن مرزوق قال: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: وددت أن أنجوا من  -43

 عممي كفافا, وذلك النو امانة في اعناق اصحابو.
 .(414)عينثقة وثقة االمام أحمد بن حنبل ويحيى بن م يكان ابو إسحاق السبيع -44
لم يرو  وروى عن ثمانين محدثاً  من ثمانية وثالثين صحأبياً  يسمع ابو إسحاق السبيع -45

 .(415)نيم غيرهع أحد
ذ كان من إ (61-44الروم في خالفة معاوية بن أبي سفيان ) يبو إسحاق السبيعأغزا  -46

 . (416)الجيوش االموية قادة
 شيادتي فأجازشريح في وصية  دعي: شيدت عنيقال شعبة , قال أبي إسحاق السب -47

ي انو ذا ثقة عالية بدون شك, بينما تجد رواية عن شبابة عن شعبة, ن, ويع(417)وحدي
قال: ما سمع ابو إسحاق من الحارث اال أربعة احاديث, ويضيف ان أبا إسحاق كان 

 أبيالكالم فيو شك وريبة, اذ ان جميع الفقيا والعمماء والحفاظ لم يطعنوا ب يدلس وىذا 
عن جواب  لو بالصدق وحسن العبادة وكثرة الصالة والصوم, فضالً  إسحاق بل شيدوا
يقول: ال يسمع قول االقران بعضيم في بعض اي أن جرير والمغيرة  يحيى بن معين أذ

إسحاق عاشوا في عصر واحد وىم اقران في العمر ومن الممكن ان يظير  أبيو 
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ين االسالم ويقع لنا و ق محتج بو في دوان حديث أبي إسحاأاسد بينيم, ويضيف حالت
 .(418)من عواليو

ذاقوالذاالخرونذفوهذ

: ىو احفظ مني ويشبيو بالزىري في كثرة يكان أبو حاتم يقول في أبي إسحاق السبيع -4
 .(419)رواياتو واتساعو في الرجال

او ثمانين لم يرو عنيم  عن سبعين رجالً  يقال عمي المديني روى عن أبي إسحاق السبيع -2
ربعمائة شيخ وقيل انو سمع من أمن ثالثمائة شيخ او  حصيت مشيختو نحواً أغيره, وقد 

 . (441)ثمانية وثالثين صحأبيا
عمش وفي البصرة بو إسحاق واألأمة ستة, في الكوفة قال المديني حفظ العمم عمى األ -3

 السادس. ويحيى بن أبي كثير وفي المدينة الزىري ولم يذكر قتادة
: ىذا عمرو عي قالوايصحاب ابن مسعود اذا راوا أبا إسحاق السبأقال االعمش, كان  -4

 .الذي ال يمتفت القارئ
 ن في كل ثالث.آالقر  أعي يقر يبو إسحاق السبأقال ابن فضل, عن أبيو: كان  -5
 .(444)(قال جرير بن عبد الحميد, كان يقال من جالس ابا إسحاق فقد جالس عميا ) -6
 حسن حديثاً أ: وما كان يصنع بو, ىو فأجاببو إسحاق من مجاىد!, أبة: أسمع قيل لشع -7

 من مجاىد ومن الحسن البصري ومن محمد بن سيرين.
: ما بقي منك؟ قال: أقرأ البقرة في قال عون بن عبد اهلل ألبي إسحاق :ةقال ابن عيين -8

 ركعة قال لو: بقي خيرك وذىب شرك.
: الزىري : وجدنا الحديث عند اربعةقال أحمد بن عبده: سمعت أبا داود الطيالسي يقول -9

بو أو  باإلسنادعمميم أوالزىري  فاعمميم بالخال دةوقتاده وابو إسحاق واالعمش, فكان قتا
عمي وابن مسعود وكان االعمش من كل ىذا, لم يكن عند واحد  ثإسحاق اعمميم بحدي
 .(442)نلفيأمن ىؤالء اال ألفين 

 .(443)بو إسحاق أحد أئمة االسالم والحفاظ المكثرينأقال ابن ناصر الدين: كان  -41
وممن حضر جنازة أبي الحسن عمم لقال الذىبي كان ابو إسحاق من اوعية ا -44

 .(444)البصري
ذ
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ذمروواتهذالتارخيوةذ:

 بوأن جده أ(: عن اسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي, عمي ) لإلمامروايتو عن رؤيتو  -4
( يخطب عمى المنبر وكان إسحاق قال: رفعني أبي حتى رأيت عمي بن أبي طالب )

 سو ولحيتو أبيضان.أر 
عن عمي  يإسحاق السبيع أبي: عن ( عند ركوبو راحمةروايتو عن دعاء االمام عمي ) -2

(لما خرج من باب القصر, قال ,) فوضع رجمو في الغرر فقال بسم اهلل الرحمن :
عمى الدابة, قال: الحمد هلل الذي كرمنا وحممنا في البر والبحر ورزقنا الرحيم, ثم أستوى 

, سبحان الذي سخر لنا ىذا وما كنا لو من الطيبات وفضمنا عمى كثير ممن خمق تفضيالً 
نا الى ربنا لمنقمبون, رب اغفر لي ذنوبي انو ال يغفر الذنوب   .(445)نتأال إمقرنين وا 

( أبيض المحية اجمح عي )يإسحاق السب أبي( عن وصاف االمام عمي )أروايتو عن  -3
 .(446)وكان ال يخضب لحيتو وكانت ضخمة

: ضربني عمي قال يإسحاق السبيع أبي( لو: عن روايتو عن ضرب االمام عمي ) -4
(.بالدرة عن الميضاة ) 

: قم فانظر الى بي: قال أعي قاليإسحاق السب أبي: عن (روايتو عن االمام عمي ) -5
, أبيض الراس والمحية, أجمح, ضخم البطن. ذا ىو عمى المنبر مشيخاً إ, فنينالمؤممير أ

ع يده, فقال لو رجل: يا ابا إسحاق فربعة, عميو ازار ورداء, وليس عميو قميص, ولم ير 
 .(447): الفأجابوت؟ قنعا

عي عن االمام عمي يإسحاق السب أبي: عن بناء بيت اهلل الحرام وبئر زمزم روايتو عن -6
(قال )( أقبل النبي إبراىيم : والممك والسكينة والصرد دليال حتى عمى تبوأ البيت )

سسيا, امال خمف االبل ال يحرك الصخرة اال ثالثون رجال, أ فيالحرام, فحفر عن ربض 
وجل: رب, واين؟ قال عز  ( : قم فأبن لي بيتا, قال : يا) إلبراىيمقال اهلل عز وجل 

 يأمرك: ان ربك أس تكمم ابراىيم فقال يا ابراىيمسحابة فييا ر : فبعث اهلل تعالى سنريك قال
قدرىا, فقال لو الراس: أقد فعمت؟  ويأخذان تخط قدر ىذه السحابة, فجعل ينظر الييا 

(, قال السحابة فأبرز عن اسس ثابت ألرض, فبناه إبراىيم ) فارتفعت! قال: نعم
ابراىيم! خذ قدري من االرض ال تزد وال : ثم نزلت كييئة الراس, يتكمم ويقول: يا السبيعي

 .(448)تنقص, فخط ذلك بكة وما حواليو مكة
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: عن أبي إسحاق (عون عند زيارتيا لنساء النبي )ظعثمان بن م امرأةروايتو عن  -7
( فرأينيا دخمت عمى نساء النبي ) مظعونعثمان بن  امرأة: أن عن أبي بريدة يالسبيع

, اما فما في قريش اغنى من بعمك, قالت: ما لنا منو شيءمالك؟  :سيئة الييئة, فقمن ليا
عثمان بن  يا , فقال:(, فذكرن ذلك لو فمقيوليمو فقائم واما نياره فصائم, فدخل النبي )

الميل,  أما لك بي أسوة؟ فقال: بأبي انت وأمي وما ذاك؟ قال نصوم النيار ونقوم مظعون
 ألىمكلجسدك حقا, وان  نّ ا  لعينيك عميك حقا, و تفعل! أن  (: ال, قال )ألفعل: اني قال

: مو؟ عروس, فقمن ليا كأنيا, عطرة حقا, فصل ونم وصم وأفطر, قال: فأتيتين بعد ذلك
 .(449)فقالت أصابنا ما أصاب الناس

سبيعي عن عبد الرحمن بن إسحاق ال أبي: عن (روايتو عن صوم عبد اهلل بن مسعود ) -8
: تصوم! فقال ال: لم من عبد اهلل بن مسعود, فقيل لو أقل صوماً  فقييا: ما رأيت يزيد قال

 .(421)صمت ضعفت عن الصالة فإذاالصالة عمى الصوم,  اني اختار
ن أإسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد  أبي: عن روايتو عن كرم االسود بن يزيد -9

 .(424): ما بالعراق رجل اكرم عمي من االسود بن يزيدالت( قعائشة )
(: قال ابن عيينة: دخمت عمى أبي إسحاق السبيعي وىو في قبة عمي ) رؤيتو لإلمام -41

تركية )ومسجى( عمى بابيا وىو في المسجد, فقمت: كيف انت؟ قال مثل الذي اصابو 
ربيعة االعور؟ قال  : اسمعت  من الحارث بن أبيفالج ما ينفعني يد وال رجل؟ فقمتال

مع من الحارث أفقمت يا ابا يس(, فكيف لم ): ىو قد رأى عميا لي ابنو يوسف
 .(422)؟ قال: نعمإسحاق: رأيت عمياً 

في خالفة معاوية بن أبي سفيان  قال: : عن أبي إسحاق السبيعيوه لمرومغز روايتو في  -44
قدار عطاء ولدي عمرو بن الخميفة معاوية عن م فسألنيىـ( غزوة الروم,  44-61)

: فقمت نعمة طائمة, اذا حصل الشير, فقال: ففرضيا ليثمائة في : ثالفأجبتو, عبد اهلل
, وكانوا (423)في الشير ثالثمائة درىم مع نصيبو من الغنائم وحديثاً  لمفارس قديماً 

بو إسحاق وقد أدرك أنو إيفرضون لمرجل في مثل عطاء أبيو, فذكر: أبو بكر بن عياش 
 .(424)ه الف درىم من الزيادةؤ بمغ عطا

و قال: أتيت ابو إسحاق أبيفضل عن  أبيعي: عن يإسحاق السب ذكر فقدان بصر ابو -42
ني واهلل احبك لوال إقمت: تعرفني؟ قال: فضيل؟ قمت نعم, قال:  :بعد ما كف بصره, قال
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الحياء منك لقبمتك, فضمني الى صدره, ثم قال: )لو انفقت ما في االرض جميعا ما 
 في المحتاجين. اآليةنزلت ىذه  (426)ألفت بين قموبيم ولكن اهلل الف بين قموبيم (

ذرواوتهذللحدوثذالشروف

 (:عن أبي إسحاق السبيعي عن ام سممة, قالت: قال رسول اهلل ) :حديث طالق المرأة -4
نما رزقيا عمى اهلل عز إل المرأة طالق أختيا لتكتفئ ما في صفحتيا, فأال تس)

 .(427)(وجل
م أسممة عن  أبيإسحاق السبعي عن  أبيحديث صالة الجموس والعمل الصالح: عن  -2

حب أكثر صالتو وىو جالس, وكان أسممة قالت: الذي ذىب بنفسو ما مات حتى كان 
 .(428)وم عميو العبد وان كان يسيراااالعمال اليو العمل الصالح الذي يد

سممة بن عبد  أبيإسحاق السبيعي عن  أبي: عن (لرسول اهلل )أحب العمل حديث  -3
(, ما توفي حتى كان الرحمن, عن ام سممة, قالت : الذي توفي نفسو, تعني النبي )

 ن  ا  وم عميو صاحبو, و اب العمل اليو الذي يدأحال المكتوية, وكان إ أكثر صالتو قاعداً 
 .(429)كان يسيراً 

م : عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي سممة عن ا(حب االعمال الرسول اهلل )أحديث  -4
 .(431)( ما ديم عميو وان قلسممة, قالت: كان أحب االعمال الى رسول اهلل )

يعي عن أبي سممة عن ام سممى حديث أحب العمل ما دوم عميو: عن أبي إسحاق السب -5
حب العمل اليو ما دوم عميو صاحبو أ: ما مات حتى كان اكثر صالتو قاعدا وكان قالت

 .(434)(قل, تعني النبي ) ن  ا  و 
(: عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي سممة بن م سممة )أ( من زواج النبي )حديث  -6

( انو اتاىا فمف رداءه ووضعو عمى اسكفة الباب م سممة عن النبي )أعبد الرحمن عن 
ن يبدو الى أخاف أني امرأة شديدة الغيرة, و إواتكأ عميو وقال: ىل لك يا ام سممة؟ قالت: 

نصرف ثم عاد, وقال: ىل لك يا أم سممة ؟ أن كان بك ( مني ما يكره, فارسول اهلل )
الزيادة في صداقك زدنا. فعادت لقوليا, فقالت ام عبد اهلل: يا ام سممة, تدرين ما تتحدث 

حدث منو أمن قريش  رادت شاباً أنيا قمن ان ام سممة انما ردت محمدا أليبو نساء قريش 
   .(432)فتزوجيا( , قالت: فأتت رسول اهلل )واكثر ماالً  سناً 
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حديث سؤال الجنة واالستجارة من النار: عن أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي مريم  -7
ل اهلل الجنة ثالث مرات, قال أمن س)أ (:عن انس عن مالك, قال: قال رسول اهلل )

الجنة: الميم أدخمو الجنة, ومن استجار باهلل من النار, قالت النار: الميم أجره من 
 .(433)(النار

, قال خرج عمينا رسول عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء :حديث االحرام بالحج لمعمرة -8
مركم بو, أأنظروا الذي ): بالحج, فكيف نجعميا عمرة ؟ فقال ( واصحابو, فأحرمنااهلل )

( غضبان, , فردوا عميو القول, فغضب ثم انطمق حتى دخل عمى عائشة )فأفعموا(
, قال: )وما لي ال اغضب؟ : من اغضبك؟ أغضبو اهللفقالتفرات الغضب في وجيو, 

 .(434)(فال أتبع باألمروانا آمر 
نو إ: عن أبي إسحاق السبيعي عن عمقمة بن وائل عن أبيو, مين بعد الفاتحةأحديث الت -9

 , قال: آمين.(436): )وال الضالين((435)( لما قالسمع النبي )
: عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة, قال: صميت مع النبي حديث قصر الصالة -41

(باأل )(437)بطح ركعتين صالة العصر. 
عن  يحديث وضع حاجز بين المصمى والمارة عمى الطريق: عن أبي إسحاق السبيع -44

, وقدم بين يديو بطح العصر ركعتين( صمى باأل: رأيت رسول اهلل )أبي جحيفة قال
 .(438)لطريقعنزة بينو وبين مارة ا

أبي إسحاق السبيعي عن  ز بين المصمين والمارة في الطريق: عنجحديث وضع حا -42
 .(439)( بمنى فركز عنزة فصمى الييا: امر النبي )أبي جحيفة

(: عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة, قال: رأيت لنبي )احديث بياض شفة   -43
, زاد عمرو بن خالد في حديثو, شار الى عنفقتوأ( ىذه منو بيضاء, و رسول اهلل )

 .(441)نت يومئذ؟ قال: أبري النبل واريشياأفقيل لو: مثل: مثل من 
, قال: كان رسول أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة : عنالنيي عن المغط حديث -44

: , فقيلمن عالميم ولغطاً  نويكرىو  ( قاعدا ذات يوم وقدامو  قوم يصنعون شيئاً )اهلل 
تيو وليست  أن يأاحدىم  ألوشكال تنياىم؟ فقال: لو نييتيم عن الحجون يا رسول اهلل, ا

 .(444)لو حاجة
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حديث عقد الخير عمى نواصي الخيل: عن أبي إسحاق السبيعي قال: وقف عمينا   -45
, يقول: الخيل (اهلل ) : سمعت رسولحدثنا, قالعروة البارقي ونحن في مجمسنا, ف
 .(442)القيامةمعقود في نواصييا الخير الى يوم 

, قال: خرج الناس يستسقون وخرج ي(: عن أبي إسحاق السبيعحديث غزوات النبي ) -46
عشرة غزوة, قمت:  (؟ قال:: كم غزا رسول اهلل )زيد بن ارقم, فدنوت اليو, فقمت فييم

كم غزوت معو؟ قال: سبع عشرة غزوة, قال: وصمى بالناس ركعتين, وزاد ابو الوليد في 
  .(443)ذا العسرة أو العشيرة (؟ قال: ذاول ما غزا الرسول )أ حديثو, قمت: ما

ن أرقم. أعن زيد بن  ي( بعد اليجرة عن أبي إسحاق السبيعحديث صحبة الرسول )  -47
 .(444)(حجة الوداع)( حج بعد ما ىاجر حجة واحدة لم يحج بعدىا رسول اهلل )

زيد بن ارقم, يقول: كنا مع نو سمع إ: عن أبي إسحاق السبيعي, (445)حديث المنافقين -48
 )ال ألصحابو( في سفر اصاب الناس فيو شدة, فقال عبد اهلل بن أبي رسول اهلل )

المدينة  , وقال: لئن رجعنا الىد رسول اهلل حتى ينفضوا من حولو(تنفقوا عمى من عن
لو أالى عبد اهلل فس فبعث, فأخبرتو (رسول اهلل ) فأتيتخرجن االعز منيا االذل(, نل

فاجتيد بيمينو, فقال: كذب يا رسول اهلل, فوقع في نفسي مما قالوا شدة, حتى انزل اهلل 
( ليستغفر ليم فمووا , فدعاىم النبي )(446)المنافقون( ك)أذا جاءذلك تصديقي في 

 جمل شيء.أ , قال: كانوا رجاالً (447)خشب مسندة( كأنيارؤوسيم وقولو )
, قال سمعت زيد بن أرقم, يقول رمدت لسبيعيحديث رمد العين: عن أبي إسحاق ا  -49

ن عينيك لما بيما كيف أ( في الرمد, فقال: يا زيد, لو , فعادني رسول اهلل )عيناي
ن عينيك لما بيما فصبرت أزيد لو  كنت تصنع؟ قال: كنت اصبر واحتسب, قال: يا

 .(448)واحتسبت لم يكن لك ثواب دون الجنة
: عن أبي إسحاق السبيعي, عن زيد بن أبي ارقم, قال: (449)حديث جياد اىل العاىة  -21

)ال يستوي القاعدون من المؤمنين, ) والمجاىدون في سبيل اهلل(, جاء  اآليةلما نزلت 
: ال, قال ابن مكتوم: الميم اني ؟ قالابن ام مكتوم, فقال: يا رسول اهلل أمالي رخصة

 ( بكتابتيا.مر رسول اهلل )أ, ف(451)ولي الضرر(أضرير فرخص لي فأنزل اهلل )غير 



ذجملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ2013)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذاألول

ذ

) 439 ) 
 

حديث غزوة حنين: عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد ابن ارقم, قال: انيزم الناس عن   -24
النبي ال كذب انا ابن عبد انا )(: ( يوم حنين, فقال رسول اهلل )رسول اهلل )

 .(454)(المطمب
البيراني عن ى بن عبيد  ىعن يحي يعن أبي إسحاق السبيع :حديث شرب ماء الزبيب -22

 .(452)( كان ينقع لو الزبيب فيشربو يومو والغد وبعدأبي عباس ان رسول اهلل )
(: عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن ارقم قال: قال حديث الكذب عمى النبي )  -23

 .(453): من كذب عمي متعمدا فميتبوأ مقعده من النار(رسول اهلل )
عن البراء وزيد بن ارقم, قاال:  يحديث حرمة دم المسمم: عن أبي إسحاق السبيع  -24

موالكم عميكم حرام كحرمة يومكم ىذا في أدمائكم و  نّ إ( يقول: )سمعنا رسول اهلل )
 .(454)بمدكم ىذا(

: عن أبي إسحاق السبيعي عن (ىل بيت رسول اهلل )أحديث ال تحل الصدقة عمى   -25
رفع غصن نم, ونحن خ ( يوم غديرمع رسول اهلل ) ام, قال كنالبراء وزيد بن ارق

ان الصدقة ال تحل ال لي وال الىل بيتي, لعن اهلل من ادعى  )الشجرة عن راسو, فقال:
 .(455)(غيرا بيو, ولعن اهلل من تولى غير مواليو

السبيعي عن ىبيرة بن يريم عن إسحاق : عن أبي (حديث والية االمام عمي )    -26
 ( ناشد الناس من سمع رسولن عميا )إ, ن وىب وحبة العرني وزيد ابن ارقمسعيد ب

: من كنت وليو فعمي وليو, فقام بضعة عشر, فشيدوا انيم سمعوا رسول اهلل اهلل, يقول
(يقول: من كنت وليو فعمي وليو ,)(456). 

ن أحديث الدعاء المستجاب: عن أبي إسحاق عن عمرو بن ذي مر وزيد بن ارقم   -27
عممك دعاء تدعو بو لو كان عميك مثل عدد الذر أال أ(, قال: يا عمي, ول اهلل )رس

ذنوبا لغفرت لك مع انو مغفور لك؟ قل: اهلل ال الو اال انت الحكيم تباركت سبحانك رب 
 .(457)العرش العظيم

ن جرير, ع: عن أبي إسحاق السبيعي عن أبيو يرحم الناس ال يرحمو اهلل حديث من ال  -28
 .(458): ) من ال يرحم الناس ال يرحمو اهلل (( يقولعت رسول اهلل ): سمقال
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: عن أبي إسحاق السبيعي عن جرير عن م االيام البيض واالثنين والخميسحديث صيا  -29
يام البيض ثالث عشرة أل: صيام ثالثة ايام من كل شير صيام الدىر, ا( قالالنبي )

  .(459)من كل شير قمري ربع عشرة وخمس عشرةأو 
)من لم  (:: عن أبي إسحاق السبيعي عن جرير, قال: قال رسول اهلل )حديث الشكر -31

 .(461)يشكر الناس لم يشكر اهلل(
( حديث الرحمة: عن أبي إسحاق السبيعي عن جرير قال: سمعت رسول اهلل )  -34

 .(464)) أرحم من في االرض يرحمك من في السماء( :يقول
ذوفاتهذ:

وفاة ابو إسحاق السبيعي, ولكن معظميم ذكروا ان سنة اختمف المؤرخون في سنة 
, وانفرد ابن سعد في ذكر (463)ىـ 426, وانفرد السيوطي في ذكر وفاتو سنة (462)ىـ427وفاتو 

, (465)ىـ  429ن سنة وفاتو سنة أما البخاري وابن سعد فذكرا أ, (464)ىـ 428سنة وفاتو سنة 
 وبمغ عمره المئة سنة او اكثر.

ذواالدتنتاجاتاخلامتةذ

الذين  بطن سبيعالى  يمن خالل دراستنا لموضوع أبي إسحاق السبيعي تبين أنو ينتم
خرى منيم من أن ىناك من تسمى بالسبيعي من قبائل أعن  يصل نسبيم الى ىمدان, فضالً 

 يصل نسبيم الى خزاعة واخرين يصل نسبيم الى الخزرج.
مع قبائل  وساحواوبنوا سبيع اليمدانيين تعود اصوليم الى جنوب الجزيرة العربية 

العرب مع الجيش العربي االسالمي وسكنوا امكان متفرقة ولكن معظميم نزلوا الكوفة 
وأصبحت ليم فييا خطة وجبانة ومسجد ودروب وذاعت شيرتيم بالعمم الذي حمموه والفقو 

تشرفوا بحفظو والتحدث بو وأصبحوا من الرواة الثقات والحفاظ الذي تفقيوا بو والحديث الذي 
عمرو ووالده عبد اهلل وابناءه واحفاده يونس  أبو إسحاقذوي العمم الغزير وأشير ىؤالء 

سحاق ويوسف واسرائيل, لذا اوصي زمالئي الباحثين وابنائي طمبة الماجستير والدكتوراه في  وا 
ابناءىا البراز ىوية ىذه العائمة الكريمة التي حممت  البحث عن ىذه البطن والعائمة وجميع

 العموم الدينية الذين تشرفوا بحممو لينالوا جزائيم في الدنيا واالخرة. 
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 .  468, ص, طبقات خميفة خميفة -34
  429ص4. ابن االثير المباب في تيذيب االنساب , ج 468, طبقات خميفة , صخميفة -32
 .  347, طبقات خميفة , صخميفة -33
 . 525ص4ابن ماكوال, اكمال االكمال , ج -34
 .  31ص 4أبو عبد الرحمن السممي , طبقات الصوفية ,ج -35
 . 299ص 4, ج, شذرات الذىبنبمي. ابن العماد الح 248ص  5,  جبالءسير اعالم الن ,الذىبي -36
 . 316ص  6,  سير اعالم النبالء ,  جالذىبي -37
 . 464ص6, التاريخ الكبير , جالبخاري -38
 . 248ص  5,  جسير اعالم النبالء ,الذىبي -39
 . 249ص  5,  جسير اعالم النبالء ,الذىبي -41
 . 254ص  5,  جسير اعالم النبالء ,الذىبي -44
 .  262-264ص4, ج, أسماء التابعين. الدار قطني366, ص, تاريخ الثقاةالعجمي -42
 .  559ص3, تاريخ اإلسالم ,ج. الذىبي366, ص, تاريخ الثقاةالعجمي -43
.  249ص  5ج ,,  سير اعالم النبالء. الذىبي 99-98ص 2, ج, رجال صحيح مسممويوابن منج -44

 .  36, صقات المحدثين. المعين في طب216, صذكر أسماء من تكمم فيو وىو موثوق
  249ص 5. الذىبي , سير اعالم النبالء , ج 464ص6البخاري , التاريخ الكبير , ج -45
 .  464-461ص6البخاري , التاريخ الكبير , ج -46
  249ص 5. الذىبي , سير اعالم النبالء , ج 464ص6البخاري , التاريخ الكبير , ج -47
  251ص 5سير اعالم النبالء , ج. الذىبي ,  462ص6البخاري , التاريخ الكبير , ج -48
. السيوطي , طبقات  559ص 3. الذىبي , تاريخ اإلسالم ج 464ص6البخاري , التاريخ الكبير , ج -49

 . 43الحفاظ , ص
 .  249السيوطي , طبقات الحفاظ ,ص -51
 . 249ص 5الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -54
 .249ص 5لنبالء , ج. الذىبي , سير اعالم ا 464ص6البخاري , التاريخ الكبير , ج -52
. السيوطي , طبقات  559ص 3. الذىبي , تاريخ اإلسالم ج 464ص6, جالبخاري , التاريخ الكبير -53

  299ص2, شذرات الذىب ,ج. ابن العماد الحنبمي43, صالحفاظ
 .  66, ص, طبقات الحفاظالسيوطي -54
 . 67, ص, طبقات الحفاظالسيوطي -55
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 .  464 - 461ص6, ج, التاريخ الكبيرالبخاري -56
 .  249ص5, ج, سير اعالم النبالءالذىبي -57
 3, قرفة االصحاب, االستيعاب في مع. ابن عبد البر464ص6, جالكبير , التاريخالبخاري -58

. 482ص4, جلنجوم الزاىرة, ايردي . ابن تغري 295ص8, البداية والنياية ,ج. ابن كثير933ص
 . 354, صسبائك الذىب, السويدي .43السيوطي طبقات الحفاظ ,ص

 . 43, ص, طبقات الحفاظالسيوطي -59
 .559ص 3, تاريخ اإلسالم ج. الذىبي461-464ص6, ج, التاريخ الكبيرالبخاري -61
 . 249ص5, ج, سير اعالم النبالءالذىبي -64
 . 559ص 3, تاريخ اإلسالم جالذىبي -62
بن عمر بن شعبة عن أبي  : عن محمد بن قدامة في اخبار الخوارج عن حفصيذكر ابن عبد البر -63

: ) اذا كان بين يدي احدكم وبين (: قال رسول اهلل )سبيعي عن الميمب بن أبي صفرة قالإسحاق ال
ما رأيت اميرًا خيرًا من  , وقال أبو إسحاق السبيعي :مؤخر الرحل لم يقطع صالتو شيء ( القبمة قيد
الفصل في الممل  . الشيرستاني472جمة . تر 452حزم , أسماء الصحابة الرواة ص. ابن الميمب

, سير . الذىبي 396ص 57تاريخ دمشق , ج ,. ابن عساكر 474-471ص4, جواالىواء والنحل
. 464ص4, النجوم الزاىرة , ج. ابن تغري بردي49ص 4, ج. العبر249ص 5ج ,اعالم النبالء

 .  74ص 4ابن العماد الحنبمي , شذرات الذىب , ج
 .  464 – 461ص6, التاريخ الكبير , جالبخاري -64
 .  9 – 3ص 6, سير اعالم النبالء , جالذىبي -65
 .  82, طبقات الحفاظ , صالسيوطي -66
. السيوطي , طبقات الحفاظ, 559ص3, ج. تاريخ اإلسالم249ص5عالم النبالء , جذىبي سير أال -67

 . 416ص
. أبو زرعة 723ص4, جسماء. مسمم بن الحجاج , الكنى واال422ص2, ج, تاريخ خميفةخميفة -68

.  446ص4, جح والتعديل, الجر . ابن أبي حاتم الرازي489ص4, تاريخ أبي زرعة, جالدمشقي
, سير اعالم . الذىبي311ص3, جالمزي , تيذيب الكمال .46ص5, حء, حمية االوليااالصفياني

نى في سرد . المقت 345ص3, ج. ميزان االعتدال559ص3, ج. تاريخ اإلسالم249ص 5, جءالنبال
, . السيوطي345ص 4, ج, غاية النياية. ابن الجزري464ص 4, ج. الكاشف44ص2, جالكنى

, , سبائك الذىب. السويدي455, ص, خالصة تذىيب الكمال. الخزرجي43, صطبقات الحفاظ
 .  345ص

 .  559ص3. تاريخ اإلسالم , ج 249ص5ي سير اعالم النبالء , جالذىب -69
. السيوطي , طبقات  559ص3. تاريخ اإلسالم , ج 249ص5الذىبي سير اعالم النبالء , ج -71

 . 444الحفاظ, ص
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.  249ص  5. الذىبي , سير اعالم النبالء , ج 758,272,  497ابن النديم , الفيرست , ص -74
 . 559ص3تاريخ اإلسالم , ج

 . 84. السيوطي , طبقات الحفاظ, ص 559ص3ذىبي , تاريخ اإلسالم , جال -72
-484ص  3ج . الطبري  ,تاريخ الرسل والمموك 396ص2, طبقات خميفة , طبعة دمشق جخميفة -73

. 239,265, 445, ص , تاريخ جرجانالسيمي .466ص  4ج  ,الكنى األسماء ,الدوألبي 485
جال  ر  ,الكالذ بادي .433ص  ,ةسماء الثقاأ تاريخ ,ابن شاىين .282الفيرست ص, ,ابن النديم

. الحموي 26ص  3ج ,التدوين في إخبار قزوين ,القز وبني. 376ص  4ج  ,صحيح البخاري
 ,375ص 7ج ,سيرا عالم النبالء ,.الذىبي29, صالتابعون ,. ألطيبي225ص  2ج ,,معجم البمدن

 ,, تيذيب  التيذيبحجر العسقالني . ابن236ص4ج ,. العبر559ص 3ج ,تاريخ اإلسالمي ,495
ابن  .285ص ,تحفة المطائف ,جار اهلل المكي .94ص ,السيوطي ,طبقات الحفاظ .316ص 3ج

 .254ص4ج ,الذىب , شذراتالعماد الحنبمي
 .559ص3, تاريخ اإلسالمي , جالذىبي -74
 . 249ص5.سيرا عالم النبالء ,ج559ص3تاريخ اإلسالمي,ج ,الذىبي -75
تاريخ  ,الخطيب البغدادي .446ص6, جالثقاة ,.ابن حبان424-421واسط صتاريخ   ,بحشل -76

. ابن 249ص 5ج ,سير إعالم النبالء .559ص 3ج تاريخ اإلسالمي, ,الذىبي .255ص9ج ,بغداد
.االدنوي   43,98,طبقات الحفاظ ,صالسيوطي .266ص 4ج ,تقريب التيذيب ,حجر العسقالني

 .21ص4,طبقات المفسرين ,ج
.السيوطي ,طبقات الحفاظ 249ص5.سيرا عالم النبالء ,ج559ص3سالمي,جالذىبي ,تاريخ اإل -77

 . 43,98ص
 .249ص5.الذىبي ,سيرا عالم  النبالء ,ج464ص4الفسوي المعرفة والتاريخ ج -78
 .559ص3الذىبي ,تاريخ اإلسالمي ,ج -79
. تاريخ اإلسالمي 249ص5. الذىبي ,سيرا عالم النبالء , ج559ص3الذىبي ,تاريخ اإلسالمي ج -81

 .559ص3,ج
 .249ص5.الذىبي ,سيرا عالم النبالء ,ج422ص4ابن القيسراني ,تذكرة الحفاظ ,ج -84
 .47السيوطي ,طبقات الحفاظ ,ص -82
 .96السيوطي ,طبقات الحفاظ , -83
 . 559ص3الذىبي ,تاريخ اإلسالمي,ج -84
 . 249ص5.سيرا عالم النبالء ,ج559ص3الذىبي ,تاريخ اإلسالمي,ج -85
 . 249ص5الذىبي ,سيرا عالم النبالء ,ج -86
 .354.السويدي ,سبائك الذىب ,ص254-249ص5الذىبي سيرا عالم النبالء ,ج -87
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 .559ص3.تاريخ اإلسالم وج249ص5الذىبي   سيرا عالم النبالء ,ج -88
.السيوطي,طبقات الحفاظ 559ص3.تاريخ  اإلسالم , ج249ص5الذىبي سيرا عالم النبالء ,ج -89

 . 43,ص
 .559ص3الذىبي ,تاريخ اإلسالم ,ج -91
 . 344ص6ت  الكبرى ,جابن سعد , الطبقا -94
 .347ص4ابن حبان , الثقاة ,ج -92
 .6ص8ابن حبان ,الثقاة ج -93
 .48ص3ابن سعد ,الطبقات الكبرى , ج -94
 .49-48ص3ابن سعد , الطبقات الكبرى , ج -95
 .342ص3ابن سعد , الطبقات الكبرى , ج -96
 .344ص3ابن سعد , الطبقات الكبرى , ج -97
 . 366العجمي , تاريخ الثقاة , ص -98
 . 25ص5اعالم النبالء , جالذىبي , سير  -99

 حديث اغتنم خمسا قبل خمس .  -411
 .366العجمي , تاريخ الثقاة , ص -414
 . 251ص 5الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -412
 . 254ص 5الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -413
 . 252ص 5الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -414
 . 559ص 3الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -415
 .229ص2, شذرات الذىب , جابن العماد الحنبمي  -416
 . 252ص 5الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -417
 . 253-252ص 5الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -418
 . 251ص 5الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -419
 . 251-249ص 5الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -441
 . 225ص 5الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -444
 . 253ص 5جالذىبي , سير اعالم النبالء ,  -442
 .299ص2ابن العماد الحنبمي , شذرات الذىب , ج -443
 . 9-3ص 6الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -444
 .رواه الترمذي والنسائي .  284ص4محب الدين الطبري , الرياض النظرة في مناقب العشرة , ج -445
 . 452-454ابن قتيبة , المعارف , ص -446
 .  251ص 5الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -447
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. المكتبة الشاممة , طبعة دار االندلس , االصدار الثاني ,  43-36ص4ج’ االزرقي , اخبار مكة  -448
 .                                                                                                    47ص 4ج

من مات من المسممين  ىـ( , صحابي جميل ىاجر اليجرتين اول2* عثمان بن مظعون الجمحي )ت -449
طبعة دمشق . ابن عبد البر ,  56ص 4بعد بدر واول من دفن بالبقيع . خميفة , الطبقات , ج

. التقي الفاسي  4ص 4. الذىبي , العبر, ج598ص3. ابن االثير , اسد الغابة , ج 4135ص3ج
 . 412ص4. السخاوي , التحفة المطيفة , ج 49ص4, العقد الثمين , ج

 . 312ص 3طبقات الكبرى , جابن سعد , ال -421
 . 445ص3ابن سعد , الطبقات الكبرى , ج -424
 . 437ص 6ابن سعد , الطبقات الكبرى , ج -422
 . 254ص 5الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -423
 . 249ص 5الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -424
 . 251ص 5الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -425
 . 254ص 5الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -426
 . 63رة االنفال :اية : سو  -427
 . 49128. الحديث  44ص41الطبراني  , المعجم الكبير , ج -428
 . 49127. الحديث  44ص41الطبراني  , المعجم الكبير , ج -429
 . 49124. الحديث  44ص41الطبراني  , المعجم الكبير , ج -431
 . 49125. الحديث  44ص41الطبراني  , المعجم الكبير , ج -434
 . 49126. الحديث  44ص41, ج الطبراني  , المعجم الكبير -432
 . 49129. الحديث  44ص41الطبراني  , المعجم الكبير , ج -433
 .253ص 5الذىبي , سير اعالم النبالء , ج -434
 5. الذىبي , سير اعالم النبالء , ج 2742حديث  734النسائي , سنن النسائي الصغرى , ص -435

 .  253ص 
 . 7سورة الفاتحة : اية :  -436
 . 4748. الحديث  441ص9, ج الطبراني  , المعجم الكبير -437
 . 47768. الحديث   215-214ص9الطبراني  , المعجم الكبير , ج -438
 . 47771. الحديث   215ص9الطبراني  , المعجم الكبير , ج -439
 . 47774. الحديث   215ص9الطبراني  , المعجم الكبير , ج -441
  47774, 47773,  47772. الحديث    215ص9الطبراني  , المعجم الكبير , ج -444
 . 47775. الحديث   215ص9الطبراني  , المعجم الكبير , ج -442
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 .  43848, 43847. الحديث   72ص7الطبراني  , المعجم الكبير , ج -443
 4916, 4915,  4914,  4913,  4912. الحديث   313ص3الطبراني  , المعجم الكبير , ج -444

,4917  ,4918  . 
 . 4919. الحديث   314ص3الطبراني  , المعجم الكبير , ج -445
 . 4944,  4941. الحديث   315ص3الطبراني  , المعجم الكبير , ج -446
 . 4سورة المنافقون : اية :  -447
 . 4سورة المنافقون : اية :  -448
 . 4942. الحديث   315ص3الطبراني  , المعجم الكبير , ج -449
. الذىبي , سير اعالم النبالء ,  3199حديث  846-845النسائي , سنن النسائي الصغرى , ص -451

 . 4943.رقم الحديث  316ص  3ج
 . 95سورة النساء:اية: -454
 . 4944. الحديث   316ص3الطبراني  , المعجم الكبير , ج -452
 . 5754.حديث  4438النسائي , سنن النسائي الصغرى , ص -453
 . 4945. الحديث   316ص3الطبراني  , المعجم الكبير , ج -454
 . 4946. الحديث   316ص3الطبراني  , المعجم الكبير , ج -455
 . 4947. الحديث   316ص3, المعجم الكبير , ج  الطبراني -456
 . 4449,  4948. الحديث   316ص3الطبراني  , المعجم الكبير , ج -457
 . 4921. الحديث   316ص3الطبراني  , المعجم الكبير , ج -458
 . 2427. الحديث   451ص2الطبراني  , المعجم الكبير , ج -459
 . 2437. الحديث   452-454ص2الطبراني  , المعجم الكبير , ج -461
 . 2438. الحديث   452ص2الطبراني  , المعجم الكبير , ج -464
 . 2439. الحديث   452ص2الطبراني  , المعجم الكبير , ج -462
. ابن حبان , مشاىير  464ص4. البخاري , التاريخ الكبير , ج 462خميفة , طبقات خميفة , ص -463

اليافعي , مرأة الجنان ,  . 46ص5. ابن االثير , الكامل في التاريخ , ج444عمماء االمصار , ص
. السويدي , سبائك الذىب ,  299ص4. ابن العماد الحنبمي , شذرات الذىب , ج244ص4ج

 .  354ص
 .  43, صالسيوطي , طبقات الحفاظ -464
 .  342ص 6, جابن سعد, الطبقات الكبرى -465
, تذكرة . الذىبي342ص 6, جسعد, الطبقات الكبرى. ابن 464ص6, ج, التاريخ الكبيرالبخاري -466

 . 444ص 4الحفاظ, ج
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ذقائمةذاملصادرذواملراجع

ذالقرانذالكروم

 ىـ ( . 631ابن االثير, عزين الدين ابو الحسن عمي بن محمد بن عبد الكريم, ) ت  *
            , دار الكتب العممية,   4 \الكامل في التاريخ , تحقيق أبو الفدا عبد اهلل القاضي, ط  -4

 (.2116 –)بيروت 
............. اسد الغابة في معركة الصحابة, تحقيق عمي محمد معوض وأحمد عبد الموجود,  -2

 الت(. –الكتب العممية , )بيروت  دار
 4 \.............المباب في تيذيب االنساب , ضبط وتحقيق عبد المطيف حسن عبد الرحمن,  ط  -3

 (.2111 –الكتب العممية, ) بيروت  , دار
 ىـ( ,  244لوليد محمد بن عبد اهلل بن أحمد )المتوفي بعد سنة االزرقي , ابو ا *

 جاء فييا من االثار, تحقيق رشدي الصالح, دار االندلس لمطباعة والنشر والتوزيع اخبار مكة وما -4
 (.4996 –)بيروت  

 ىـ( , 431االصفياني , ابو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد الكوفي, )ت   *
 ىـ(. 4415-, دار الكتاب العربي , ) بيروت  4 \االصفياء, ط  وطبقات حمية االولياء  -5

 االدنوي , أحمد بن محمد , *
 (.4997طبقات المفسرين, تحقيق سميمان بن صالح الخزي, مكتبة العموم والحكم, )السعودية  -6

 ,     ىـ(  256البخاري, ابو عبد اهلل محمد بن اسماعيل بن ابراىيم الجعفي, )ت  *
         , دار الكتب العممية ,  2\ير , تحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطا, ط التاريخ الكب -7

 (.2117-)بيروت 
 ىـ( ,  292بحشل , اسمم بن سيل الرزاز الواسطي, )ت  *

 ىـ(. 4416-عواد, عالم الكتب , ) بيروت     تاريخ واسط , تحقيق كوركيس  -8
 ىـ(, 874االتابكي, )ابن تغري بردي , جمال الدين ابو المحاسن يوسف  *

النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة, نسخصة مصورة عن نسخة طبعة دار الكتب المصرية,  -9
 الت(. –)القاىرة 

 ىـ( ,  832التقي الفاسي , محمد بن أحمد الحسني المكي , )ت  *
المحمدية  البمد االمين, طبع عمى نفقة محمد سرور الصبان , مطبعة السنة العقد الثمين في تاريخ -41

 الت(. –, ) القاىرة
 ىـ(,  954جار اهلل المكي, محمد بن عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فيد, )ت  *

الرزاق  المطائف في فضائل الحبر عبد اهلل بن عباس و الطائف,  تحقيق فاروق عبد  تحفة -44
 . 4989االلوسي, رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة بغداد, كمية التربية ابن رشد 
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 ىـ(,  833ابن الجزري, ابو الخير شمس الدين, )ت  *
 (.4933 –غاية النياية في طبقات القارء, عني بنشره برجستراسر, )مصر  -42

 ىـ(,  456ابن حزم, عمي بن أحمد بن سعيد ابو محمد االندلسي, )ت  *
 (.4962 –جميرة انساب العرب, تحقيق عبد السالم محمد ىارون, )بيروت  -43
الفصل في الممل واالىواء والنحل, تحقيق محمد ابراىيم نصر وعبد الرحمن عميرة ,  ............ -44

 الت(. –دار الجيل , ) بيروت 
 , دار  4...........اسماء الصحابة الرواد وما لكل واحد من العدد, تحقيق سيد كسروي حسن, ط -45

 (.4992 –الكتب العممية , ) بيروت 
 ىـ( ,  852مد بن عمي , )ت ابن حجر العسقالني, ابو الفضل أح *

تبصير المنتبو في تحرير المشتبو, تحقيق عمي محمد البجاوي, الدار المصرية لمتأليف والترجمة,  -46
 الت(. –المكتبة العممية, )بيروت 

 ىـ(. 4411 –...........تقريب التيذيب, دار الفكر, )بيروت  -47
 الت(.–ت, مكتبة المثنى, ) بغداد ...........االصابة في تمييز الصحابة, طبعة جديدة بأوفيس -48
, مطبعة مجمس دائرة المعارف النظامية الكائنة في اليند , حيدر 4...........تيذيب التيذيب, ط -49

 ىـ. 4326اباد الدكن 
 ىـ(,  354ابن حبان, محمد بن حبان البستي, )ت *

النشر, )القاىرة مشاىير عمماء االمصار , تصحيح م.فاليشيمر, مطبعة مكتبة التأليف والترجمة و  -21
– 4959.) 

 ىـ(. 4369 –.........الثقات , تحقيق محمود ابراىيم زايد, دار الوعي, )حمب  -24
 ىـ( ,  327ابن أبي حاتم الرازي, ابو محمد عبد الرحمن الحنظمي, ت  *

 (.4952 –, مطبعة دائرة المعارف العثمانية, )حيدر اباد الدكن اليند 4الجرح والتعديل, ط  -22
 ىـ(, 626الحموي , ياقوت بن عبد اهلل ابو عبد اهلل الرومي, ) ت *

 (.4979 –معجم البمدان , دار صادر, )بيروت  -23
 ىـ( ,  932الخزرجي , صفي الدين , أحمد بن عبد اهلل االنصاري , ) ت  *

 –, مكتبة المطبوعات اإلسالمية ,     ) بيروت  3الكمال في أسماء الرجال , ط/ خالصة تذىيب -24
4979 . ) 

 ىـ ( , 463الخطيب البغدادي , أحمد بن عمي أبو بكر , )ت *
 الت ( .  –تاريخ بغداد , دار الكتب العممية , ) بيروت  -25

 ىـ( , 684ابن خمكان , أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر , ) ت *
 ( . 4968 –, ) بيروت وفيات االعيان وانباء أبناء الزمان , تحقيق احسان عباس , دار الثقافة  -26

 ىـ( , 241خميفة , أبو عمر خميفة بن خياط شباب العصفري البصري , )ت *
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 (  4967 –, مطبعة اآلداب )النجف  4تحقيق اكرم ضياء العمري , ط/ تاريخ خميفة, -27
 –, مطبعة العاني , )بغداد  4...........طبقات خميفة , تحقيق اكرم ضياء العمري , ط/ -28

 تحقيق سييل زكار .  4966دمشق وطبعة  .(4967
 ىـ( 341الدوالبي , محمد بن أحمد , )ت *

 ىـ( .4322 –) اليند  , مطبعة حيدر اباد الدكن ,4الكنى واالسماء , ط/ -29
 ىـ( ,385الدار قطني , أبو الحسن عمي بن عمر , )ت *

عدنان عبد أسماء التابعين ومن بعدىم ممن صحت روايتو من الثقاة عند بخاري ومسمم , تحقيق  -31
 . 4983كانون الثاني  34يين المجمد من مجمة المجمع العممي العراقي جزئ الرحمن اليروي , فرزه 

 ىـ( ,748الذىبي , شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني , )ت *
) بيروت  , دار الكتب العممية ,        4سير اعالم النبالء , تحقيق محمد عبد القادر عطا , ط/ -34

– 2114 ) 
, دار الكتب العممية , ) 4............تاريخ اإلسالم , تحقيق مصطفى عبد القادر عطا , ط/ -32

 ( .  2115 –بيروت 
................تذكرة الحفاظ , مصححة عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي  -33

 الت (  –لتراث العربي , ) بيروت تحت اعانة وزارة معارف الحكومة اليندية , دار احياء ا
 ( .4961 –العبر في خبر من غير , تحقيق صالح الدين المنجد , )الكويت  -34
............ميزان االعتدال في نقد الرجال , تحقيق الشيخ عمي محمد معوض والشيخ عادل أحمد  -35

 ( .  4995 –, دار الكتب العممية , ) بيروت  4عبد الموجود , ط/
مقتنى في سرد الكنى , تحقيق محمد صالح عبد العزيز , مطابع الجامعة االسالمية , ..........ال -36

 ىـ(.4418 –) المدينة المنورة 
..........الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب التسعة , قابميا محمد بن عوامة , وأحمد  -37

ران ,           ) , دار القبمة لمثقافة اإلسالمية ومؤسسة عموم الق4محمد نمر الخطيب, ط/
 ( 4992 –السعودية 

..........ذكر أسماء من فيو وىو موثوق , تحقيق محمد شكور بن محمود المياديني , مكتبة  -38
 الت( .  –المنار ,) األردن 

, دار الفرقان, 4............المعين في طبقات المحدثين, تحقيق ىمام عبد الرحيم سعيد, ط/ -39
 (.4984 –)عمان 

 رأفت الباشا , عبد الرحمن ,  *
 ( . 2118 –, مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع , )بيروت 4صور من حياة الصحابة, ط/ -41

 ىـ(,284أبو زرعة الدمشقي , عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان النصري , )ت *
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 –لمفيد الجديدة ,)دمشق تاريخ أبي زرعة , تحقيق شكر اهلل بن نعمة اهلل القوجاني , مطبعة ا -44
4981 . ) 

 ىـ( , 345السيمي , أبو القاسم حمزة بن يوسف , ) ت *
 ( .4984 –, عالم الكتب , )بيروت  3تاريخ جرجان , تحقيق محمد عبد المعين خان , ط/ -42

 ىـ( , 912السخاوي , شمس الدين محمد بن عبد الرحمن , ) ت *
, عني بطبعو ونشره اسعد درابزوني الحسيني , مطبعة التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة  -43

 ( .4957 –السنة المحمدية , )القاىرة 
 ىـ( ,231ابن سعد , محمد بن سعد بن منيع الياشمي البصري, )ت *

 ( .4997, دار الكتب العممية , ) بيروت 2الطبقات الكبرى , تحقيق محمد عبد القادر عطا, ط/ -44
 ىـ(, 944لرحمن , )تالسيوطي , جالل الدين عبد ا *

 . (4973 –مكتبة وىبة , ) القاىرة  طبقات الحفاظ , تحقيق عمي محمد عمر , مطبعة االستقالل , .45
لب المباب في تحرير االنساب , تحقيق محمد أحمد عبد العزيز وشرف أحمد عبد العزيز , دار  -46

 ( .4994 –الكتب العممية ,)بيروت 
 السويدي , أبو الفوز محمد امين البغدادي ,  *

 (.2119 –, دار الكتب العممية , ) بيروت  4سبائك الذىب في معرفة قبائل العرب , ط/ -47
 ىـ( , 385ابن شاىين , أبو حفص عمر بن أحمد الواعظ , )ت *

 –الكويت  , الدار السمفية , ) 4تاريخ أسماء الثقاة , تحقيق الشيخ صبحي البدري السامرائي , ط/ -48
4984 . ) 

 الصفدي , خميل بن ايبك ,  *
 (. 4964-, دار فرانز شتايرز , )فيسيادت 2اعتنى بطبعو ىمموت ريتر , ط/ -49

 ىـ( , 341الطبري , أبو جعفر محمد بن جرير , )ت *
 –, دار المعارف ,    ) القاىرة  2تاريخ الرسل والمموك , تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم , ط/ -51

 الت( . 
 ىـ(, 361الطبراني , أبو القاسم سميمان بن أحمد , )ت *

, دار الكتب العممية , ) 4المعجم الكبير , ضبط نصو وخرج احاديثو أبو محمد االسيوطي , ط/ -54
 ( .2117 –بيروت 

 ىـ(, 743الطيبي , شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد اهلل , )ت *
الحديث , تحقيق ميند حمد أحمد الكربولي ,  التابعون من كتاب أسماء الرجال في رواة أصحاب -52

 .  2114رسالة ماجستير غير منشورة جامعة االنبار كمية التربية , 
 ىـ( ,264العجمي , أحمد بن عبد اهلل بن صالح أبو الحسن , )ت *
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ىـ( . وتضمينات 817تاريخ الثقاة , ترتيب الحافظ نور الدين عمي بن أبي بكر الييثمي , )ت -53
ىـ( , وثق اصولو وخرج حديثو وعمق عميو د. عبد المعطي 852جر العسقالني )تالحفظ ابن ح
 ( . 2117 –, دار الكتب العممية , ) بيروت  2قمعجي , ط/

 ىـ( , 463ابن عبد البر , يوسف بن عبد اهلل بن محمد القطبي , )ت *
 –) القاىرة االستيعاب في معرفة االصحاب , تحقيق عمي محمد البجاوي , مطبعة نيضة مصر ,  -54

 الت ( . 
 ىـ( , 4189ابن العماد الحنبمي , عبدالحي , )ت *

 . الت ( –)بيروت  لمطباعة والنشر ,, المكتب التجاري  2شذرات الذىب في اخبار من ذىب , ط/ -55
 ىـ( ,574بن عساكر , أبو القاسم عمي بن الحسن بن وىبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي , )ت*ا

تاريخ مدينة دمشق , تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن عزامة العمروي , دار الفكر , )بيروت  -56
– 4996 . ) 

 ىـ( , 277ت 1الفسوي , أبو يوسف يعقوب بن سفيان ,  *
 ( . 4975 –كتاب المعرفة والتاريخ , تحقيق اكرم ضياء العمري , مطبعة االرشاد , ) بغداد  -57

 ىـ( , 276د اهلل بن مسمم , ) تابن قتيبة , أبو محمد عب *
المعارف, تحقيق ثروة عكاشة, وزارة الثقافة واإلرشاد القومي, اإلقميم الجنوبي, اإلدارة العامة لمثقافة,  -58

 ( , تصوير مكتبة الحيدرية ايران  4961 –مطبعة دار الكتب , )المك 
 ىـ( , 426القزويني, عبد الكريم محمد )  *
 (.4987 –تحقيق عزيز اهلل العطار, دار الكتب العممية, )بيروت التدوين في أخبار قزوين,  -59
 ىـ(,  517ابن القيسراني, محمد بن طاىر, ) ت  *
 4445 –, دار االصمعي, )الرياض 4\تذكرة الحفاظ, تحقيق حمدي بن عبد المجيد السمفي, ط -61

 ىـ(.
 ىـ(,  248الكمبي, أبي المنذر ىشام بن محمد بن السائب, ) ت  *
صنام, المكتبة العربية, دار الثقافة واالرشاد القومي, )نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب كتاب اال -64

 (.4965 –(, الدار القومية لمطباعة والنشر, ) القاىرة 4924 –
 ىـ(,  398الكالباذي, أحمد بن محمد بن الحسين, )ت * 
 ىـ(. 4417 –رجال صحيح البخاري, تحقيق عبد اهلل الميثي, دار المعرفة, ) بيروت  -62
 ىـ(, 774ابن كثير, ابو الفدا الحافظ اسماعيل, ) ت  *
 (.4978 –البداية والنياية, دار الفكر , )بيروت  -63
 ىـ(, 264مسمم بن الحجاج , ابو الحسين بن مسمم القشيري النيسابوري, ) ت* 
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ة , , مطبعة الجامعة االسالمي4\الكنى واالسماء, تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشيري , ط -64
 ىـ(,  4414 –)المدينة المنورة 

 ىـ(, 742المري , جمال الدين أبي الحجاج يوسف , )ت *
 (.4998 -, مؤسسة الرسالة, )بيروت4\تيذيب الكمال, تحقيق بشار عواد معروف , ط -65
 ىـ(,  475آبن ماكوال, عمي بن ىبة اهلل , )ت  *
, مطبعة 2\والكنى واالنساب, ط االكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في االسماء -66

 الت(. –مجمس دائرة المعارف العثمانية, حيدر أياد الدكن, ) اليند 
 ىـ(,  438ابن منجوية, ابو بكر أحمد بن عمي , )ت *
 ىـ(. 4417 –, دار المعرفة, بيروت 4\رجال صحيح مسمم , تحقيق عبد اهلل الميثي, ط -67
 ىـ(,  694محمد , ) ت محب الدين الطبري, أحمد بن عبد اهلل بن  *
, دار الغري االسالمي, )بيروت 4\الرياض النظرة في مناقب العشرة, تحقيق عيسى الحميري, ط  -68

– 4996.) 
 ىـ(,  312النسائي , أحمد بن شعيب بن عمي بن سنان بن بحر, ) ت  *
سنن النسائي الصغرى, بشرح االمام السندي, تحقيق يوسف الحاج أحمد, مكتبة ابن حجر,  -69

 (.214 –)دمشق 
 ىـ(  381أبن النديم , أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق, ) ت  *
الفيرست, ضبطو وشرحو وعمق عميو وقدم لو يوسف عمي الطويل ووضع فيارسو أحمد شمس  -71

 (.2112 –, دار الكتب العممية, ) بيروت 2\الدين, ط 
 ىـ(  768اليافعي, ابو محمد بن عبد اهلل يوسف بن سميمان التيمي المكي, ) ت  *
مرآة الجنان وعدة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان , وضع حواشيو خميل المنصور  -74

 (.4997 –, دار الكتب العممية, ) بيروت 4 \, ط 
 
 
 
 
 
 


