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Abstract 

This research includes ALAmash  narratives in the person of the prophet 
peace be upon him and it's narratives in the call and migration to AL –Madeenah 
AL- Manawarah, including its narratives in the financial  transactions and the 
scientific  narratives. Also the research includes the conclusion and sources list. 

 :املقذهت
الحمد هلل الذم أصطفى عباده المتقيف، كأليميـ العمؿ في طريؽ اليدل كاليقيف، 

لو كأصحابو أجمعيف إلى كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد المبعكث رحمة لمعالميف، كعمى آ
 .يـك الديف

كعات الميمة في المكض تعد دراسة كتب السنف، كاستخالص السيرة النبكية منيا مف
، إذ تضمنت معمكمات غاية في الدقة لحرص أصحابيا عمى استسقائيا مف التاريخ اإلسالمي

أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كمف الذيف عاصركىـ مف أتباعيـ، فضالن عف اعتمادىا 
شريفة مف عمى السند، فيي مضبكطة مف جية الراكم كالركاية، كلعؿ دراستنا لمسيرة النبكية ال

خالؿ مركيات األعمش في كتب السنف جاءت لتأكيد ذلؾ، السيما كاف األعمش ىك أحد أفذاذ 
، كمنارات عمـ كصالح، إذ قدـ ، فكانكا ىداة ميدييفالحديث الذم طبقكا مبادئو، كمثمكا ميادينو
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، كالقضاء، الشخصية كالمعيشية، كصفاتو  مادة تضمنت جكانب ميمة مف حياتو النبي 
 لجكانب العسكرية، كمركيات اقتصادية، كعممية.كا

كاف األعمش شخصية عممية بارزة، تركت أثارىا في أعقابو الذم أخذكا عنو في 
 تدكيف الحديث النبكم الشريؼ، كىناؾ عدة أسباب كانت الدافع لمبحث في ىذا المكضكع، منيا

، ي السيرة النبكيةكعمى مركياتو ف عدـ كجكد بحث عممي يسمط الضكء عمى شخصية األعمش
، دكف االلتفات إلى تدرسو مف المنظار الحديثي البحت كأف أغمب الدراسات في كتب الحديث

اإلبعاد التاريخية كمنيا السيرة النبكية، كالتي تجمع مادتيا العممية كتدرسيا بصكرة متكاممة، 
ني لميجرة /السابع كأف البحث في رجاؿ الحديث الذيف عاشكا كأثركا بأىؿ القرنيف األكؿ كالثا

كالثامف الميالدم، تكسب أىميتيا مف ككنيا استميمت عمميا في الحديث مف الصحابة رضكاف 
 اهلل عمييـ إذ نقمو ليـ التابعيف.

تضمف البحث مقدمة كخمسة مباحث رئيسة، تناكؿ المبحث األكؿ حياتو كشخصيتو، 
انتو العممية، كالمبحث الثاني إذ شمؿ أسمو كنسبو ككفاتو، كشيكخو، كتالميذه، كصفاتو كمك

، كمركياتو في أحكالو ، كزكجاتو ، إذ شمؿ صفاتو مركيات األعمش في شخص النبي 
  المعيشية إذ شممت طعامو، كمالبسو كبسطو كمظاىر الزينة، كمركياتو في مرض ،

كالمبحث الثالث مركيات األعمش في بداية  ،، كفي ميراثو األخير ككفاتو  النبي 
، كالمبحث الخامس مركياتو الدعكة كاليجرة الى المدينة المنكرة، كالمبحث الرابع في قضائو 

كالمبحث السادس  ،في الجانب العسكرم، إذ شمؿ التشجيع عمى الرماية، كغزكات النبي 
منيي عنيا، كالربا، كالمكارد المالية في مركياتو االقتصادية كتضمنت البيكع المباحة كالبيكع ال

كشمؿ الزكاة، كالجزية كالغنائـ، كالمبحث السابع مركيات األعمش العممية كشممت تشجيع 
لمعمـ، كالعمكـ النظرم كتضمنت العمكـ الدينية )الفقو(، كالتاريخ، كعمـ الجغرافية،  النبي 
بية، كعمـ الكراثة؛ كذيؿ البحث بخاتمة، ، كالعمكـ التطبيقية كمنيا مركياتو الط، كالترجمةكالشعر
 .لممصادر التي أعتمد عمييا البحث كثبت

كأخيران فإف ىذا البحث كرس لمكشؼ عف السيرة النبكية الشريفة مف خالؿ مركيات 
لمتاريخ اإلسالمي كالسيرة النبكية عمى كجو  األعمش في كتب السنف التي كثقت لو، خدمة ن

في البدء جمع المادة العممية مف مجمدات الحديث في كتب  ، بذلت فيو جيدان تطمبالخصكص
، إذ أغنت ىذه الكتب بمعمكمات في السيرة ألربعيف مجمدان السنف كالتي تجاكزت الخمس كا
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النبكية إلى جانب كتب الحديث األخرل قد ال نجد ليا مثيؿ في الكتب المتخصصة في دراسة 
تعالى أف يكفقنا لما مى اإلسناد. سأؿ اهلل تبارؾ ك السيرة النبكية، فضالن عمى اعتماد الركاية ع

، إنو نعـ المكلى كنعـ النصير كباإلجابة ة النبكية الشريفة، كفي خدمة السير يحبو كيرضاه
 جدير.      

 :املبحث األول: حٍاة األعوش الشخصٍت
 ــ أمسه ونسبه:

، (ُ)أبك محمد، ككنيتو األعمش سميماف بف ميرافترجـ لو عدد كبير مف العمماء، ىك 
لكالء ، كلقب بعدة ألقاب، فاألسدم الكاىمي نسبة با(ِ)ـَٖٔىػ /ُٔلد في عاشكراء مف سنة ك 

، (ٓ)كالسكنى في مدينة الككفة (ْ)، كالككفي نسبة إلى الكالدة(ّ)إلى بني كاىؿ مف قبيمة أسد
بمقب األعمش أشتير لعممو كمكانتو، ك  (ٖ)الحافظ الثقة شيخ اإلسالـك  (ٕ)كاإلماـ (ٔ)المحدثك 

جاء أبكه إلى  (َُ)ندباك نديقاؿ أصمو مف طبرستاف مف قرية يقاؿ ليا ، (ٗ)لعمش في عينيو
، كأجمعت أغمب المصادر (ُِ)مف بني كاىؿ مف بني أسيد فأعتقو فاشتراه رجؿ (ُُ)الككفة

 .(ُّ)ـٕٓٔىػ / ُْٖكفاتو كانت  في عاـ عمى إف 
   ذقوخه:ــ 

تذكر لو المصادر مف الرحالت العممية سكل ما نشأ األعمش كعاش بالككفة، كلـ 
 ،(ُْ)، كيبدك أنيا زيارة قصيرةذكره الخطيب البغدادم مف لقائو ببعض الشيكخ في مدينة بغداد

، إذ رأل الصحابي كأدرؾ جماعة مف الصحابة كعاصرىـ، كلقي كبار التابعيف كركل عنيـ
أنس بف مالؾ 

، كقاؿ ككيع عف األعمش: (ُٔ)مرفكعان يقرأ كلـ يحمؿ عنو شيئان كسمعو  (ُٓ)
، كقاؿ رحمو (ُٕ)(رأيت أنس بف مالؾ كما منعني أف أسمع منو إال استغنائي بأصحابي )...
كاف بيننا كبيف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ستر قاؿ أبك عبد اهلل أحمد  )... اهلل:

، (ُٖ)(صمى اهلل عميو كسمـ بف حنبؿ رحمو اهلل تعالى صدؽ ىكذا كاف كقد رأل أصحاب النبي
ربؾ عز  أكرمتأبا بكرة الثقفى كأخذ لو بركابو فقاؿ لو يا بني إنما ، ك (ُٗ)النخعي إبراىيـكرأل 
 كأبي عمرك الشيباني سعد بف إياس ،(ِِ)كزيد بف كىب، (ُِ)كزر بف حبيش ،(َِ)كجؿ

ركل ك  (ِٔ)ة بف الحجاجكشعب، (ِٓ)كسفياف الثكرم كغيرىـ ،(ِْ)كسعيد بف جبير، (ِّ)الشيباتي
كعكرمة مكلى ابف ، (ِٖ)عبد اهلل بف أبي أكفى، كرأل  (ِٕ) عف أبى كائؿ شقيؽ بف سممة

 أتيكنت  )... قكلو: األعمش، كذكر الذىبي نقالن عف (َّ)بف جبر المكي كمجاىد ،(ِٗ)عباس
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كقرأ القرآف عمى ، (ِّ)كالمعركر بف سكيد، (ُّ)(مجاىدا فيقكؿ لك كنت أطيؽ المشي لجئتؾ
كثاب ككرد أيضا أنو قرأ عمى زيد بف كىب كزر بف حبيش كعرض القرآف عمى أبي يحيى بف 

 .(ّْ)مؽ كثير مف كبار التابعيف كغيرىـكخ، (ّّ)ة الرياحي كمجاىد كعاصـ بف بيدلةالعالي
تمقى األعمش تعميمو عمى عدد أخر مف العمماء نعرضيـ عمى حسب الحركؼ 

براىيـ التيمي ،(ّٓ)ف  أباف بف أىبي عياشاليجائية، إذ ركل ع سماعيؿ بف أىبي ، (ّٔ)كا  كا 
سماعيؿ بف رجاء، (ّٕ)خالد سماعيؿ بف مسمـ المكي، (ّٖ)الزبيدم كا  كتميـ بف سممة في ، (ّٗ)كا 

كأبي ، (ّْ)كأبي صخرة جامع بف شداد ،(ِْ)كثمامة بف عقبة، (ُْ)كثابت بف عبيد، (َْ)الصالة
 كحساف بف، (ْٔ)كحبيب بف صيباف، (ْٓ)كحبيب بف أبي ثابت، (ْْ)بشر جعفر بف أىبي كحشية

كحفص ، (ْٗ)كأبي ظبياف حصيف بف جندب الجنبي، (ْٖ)كالحسيف بف المنذر، (ْٕ)األشرس أبي
كحكيـ بف ، (ُٓ)كالحكـ بف عيينة في الكضكء ،(َٓ)ف غياث كخمؽ كثير مف جمة العمماءب

 ،(ْٓ)سمع داكد بف سكيدك  ،(ّٓ)في الزكاة كالصمة الجعفي الرحمف كخيثمة بف عبد ،(ِٓ)جبير
قاؿ:  خالد األحمر، كذكر الذىبي عف أبك (ٔٓ)ذككاف كأبا صالح، (ٓٓ)ذر بف عىبد اهلل اليمداني

كزبيد ، (ٖٓ)رمصانرجاء األى ، ك (ٕٓ)(سمعت األعمش يقكؿ كتبت عف أبي صالح ألؼ حديث)
كأبي سبرة ، (ُٔ)كسالـ بف أبي الجعد ،(َٔ)كزياد بف الحصيف أبي جيمة ،(ٗٓ)اليامي
بد اهلل بف عيد بف سعك  ،(ْٔ)كسعد أبي مجاىد الطائي، (ّٔ)عبيدة كسعد بف، (ِٔ)النخعي

 ،(ٖٔ)شجعيسمماف األ ، كأبي حاـز(ٕٔ)كسالـ أبي شرحبيؿ، (ٔٔ)لسفر اليمدانيكأبي ا ،(ٓٔ)ججري
 ،(ُٕ)ماف بف ميسرة االحمسييمى سك ، (َٕ)كسميماف بف مسير ،(ٗٔ)كسممة بف كييؿ في الصـك

كطارؽ بف أىبي  ،(ْٕ)كالضحاؾ المشرقي ،(ّٕ)كشمر  بف عطية، (ِٕ)الشعبيكعامر 
كأبي سفياف طمحة بف  (ٕٕ)كطمحة بف مصرؼ ،(ٕٔ)كطارؽ بف عبد الرحمف ،(ٕٓ)الحسناء

كعبد الرحمف بف  ،(َٖ)س عبد الرحمف بف ثركاف األىكًدمٌ كأبي قي، (ٕٗ)كطمؽ بف حبيب، (ٖٕ)نافع
كعبد اهلل بف  ،(ّٖ)اإليمافالعزيز بف رفيع في  كعبد، (ِٖ)كعبد الرحمف بف أبي ليمى ،(ُٖ)زياد

 اهلل بف مرة كعبد ،(ٖٔ)إذ لقيو ببغداد ،(ٖٓ)بد اهلل الرازمععبد اهلل بف ك  ،(ْٖ)الخميؿ الحضرمي
، كعبد الممؾ بف (ٖٗ)كعبد الممؾ بف عمير ،(ٖٖ)عبد اهلل بف يسار الجينيك  (ٕٖ)اليمداني
 ،(ّٗ)كعثماف بف قيس ،(ِٗ)كأبي اليقظاف عثماف بف عمير (ُٗ)كعبيد بف أبي الحسف ،(َٗ)ميسرة

، (ٔٗ)كعطاء بف السائب ،(ٓٗ)كعطاء بف أىبي رباح ،(ْٗ)كعدم بف ثابت في اإليماف كغيره
 (ََُ)الميثي كعمارة بف عمير ،(ٗٗ)كعمي بف مدرؾ ،(ٖٗ)األقمركعمي بف  ،(ٕٗ)كعطية العكفي
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حاؽ عىٍمرك بف عىبد اهلل كأبي إس ،(َُُ)في الزكاة كالزىد بف شبرمة كعمارة بف القعقاع
، (َُٓ)كقيس بف مسمـ ،(َُْ)كقيس بف أىبي حاـز، (َُّ)كعمرك بف مرة في الزكاة ،(َُِ)السبيعي

كمحمد بف عبد الرحمف بف يزيد ، (َُٕ)كمالؾ بف الحارث في الفضائؿ ،(َُٔ)ككميؿ بف زياد
كأبي الزبير محمد بف مسمـ  (َُٗ)كأبي جعفر محمد بف عمي بف الحسيف (َُٖ)النخعي
 (ُُِ)كمسعكد بف مالؾ بف معبد األسدم، (ُُُ)الجيادكالمختار بف صيفي في  ،(َُُ)المكي

، (ُُٓ)كالمسيب بف رافع في الصالة ،(ُُْ)صبيح مسمـ بف (ُُّ)كمسمـ البطيف في الصكـ
، (ُُٖ)ركعمكالمنياؿ بف  (ُُٕ)، كمنذر الثكرم أبي يعمى(ُُٔ)كالمقداـ بف شريح بف ىانئ

 ،(َُِ)داكد االعمىكنفيع أبي  ،(ُُٗ)في الزكاة كالعمـ الخطمي اهلل بف يزيد كمكسى بف عبد
كيحيى بف  ،(ُِّ)كيحيى بف ساـ، (ُِِ)كالكليد بف عبادة بف الصامت ،(ُُِ)كىالؿ بف يساؼ

كأبي يحيى مكلى آؿ جعدة  ،(ُِٓ)كأبي يحيى القتات، (ُِْ)عبيد أبي عمر البيراني في األشربة
 .(ُِٕ)، كيزيد الرقاشي(ُِٔ)في األطعمة
 ــ تالمقذه:

 ،(ُِٖ)حدث عنو أمـ ال يحصكفالعمـ، ك تتممذ عمى يد األعمش عدد كبير مف طالب 
براىيـ بف طيماف، (ُِٗ)النحكم أباف بف تغمبإذ ركل عنو  إبراىيـ بف محمد  ،(َُّ)كا 

 ،(ُّْ)القرشي كأسباط بف محمد، (ُّّ)كأحمد بف بشير، (ُِّ)كأبك بكر بف عياش، (ُُّ)الفزارم
سحاؽ بف عيسى أبك ىاشـ بف بنت داكد بف أبى ىند سمع سميماف بف ميراف األعمشك  ، (ُّٓ)ا 

سحاؽ بف يكسؼ  سرائيؿ بف يكنس ،(ُّٔ)األزرؽكا  سماعيؿ بف أبي خالد كىـ كميـ  ،(ُّٕ)كا  كا 
سماعيؿ بف زكريا، (ُّٖ)مف أقرانو ، (ُُْ)كجابر بف نكح الحماني، (َُْ)كأيكب السختياني (ُّٗ)كا 

كالحسف بف  (ُْْ)ف أبي ثابتكحبيب ب ،(ُّْ)كجرير بف عبد الحميد ،(ُِْ)كجرير بف حاـز
حماد  كأبك أسامة ،(ُْٕ)كىك مف شيكخو ،كالحكـ بف عتيبة، (ُْٔ)فص بف غياثحك ، (ُْٓ)عياش

كحميد بف  ،(َُٓ)قرأ عميو حمزة الزيات كغيره ،(ُْٗ)كحمزة بف حبيب الزيات، (ُْٖ)بف أسامة
كداكد بف نصير ، (ُّٓ)كأبك خالد األحمر، (ُِٓ)كخالد الحذاء، (ُُٓ)الرؤاسي الرحمف عبد

كزىير بف معاكية في  ،(ُٔٓ)كىك مف شيكخو ،كزبيد اليامي، (ُٓٓ)بف قدامة كزائدة ،(ُْٓ)الطائي
، (َُٔ)كسعد بف الصمت (ُٗٓ)كزيد بف أسمـ ،(ُٖٓ)كزياد بف عىبد اهلل البكائي، (ُٕٓ)الكضكء

كسفياف بف ، (ُّٔ)كسفياف الثكرم ،(ُِٔ)األمكمكسىًعيد بف مسممة ؛ (ُُٔ)كسعيد بف أبي عركبة
بف معاذ  كسميماف بف قـر ،(ُٓٔ)في الزكاة سالـ بف سميـ كأبك األحكص، (ُْٔ)عيينة
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كىك مف ، ركل عنو سييؿ بف أبي صالح، (ُٕٔ)كىك مف أقرانو ،كسميماف التيمي ،(ُٔٔ)الضبي
ف ب شعبةك  ،(َُٕ)كشىًريؾ بف عىبد اهلل النخعي ،(ُٗٔ)كسيؼ بف محمد الثكرم، (ُٖٔ)أقرانو

كقرأ عميو طمحة ، (ُّٕ)كصفكاف بف سميـ ،(ُِٕ)النحكم الرحمف شيباف بف عبد، ك (ُُٕ)الحجاج
حدثنا أبك إسرائيؿ عف طمحة بف  ذ قاؿ: )...أ، (ُْٕ)ككاف أسف منوالقرآف   بف مصرؼ

مصرؼ قاؿ كنا نختمؼ إلى يحيى بف كثاب نقرأ عميو كاألعمش ساكت ما يقرأ فمما مات 
كعبثر ، (ُٕٔ)كعاصـ بف أبي النجكد، (ُٕٓ)(يحيى بف كثاب فتشنا أصحابنا فإذا األعمش أقرأنا

كعبد  ،(ُٕٗ)الحميد بف عبد الرحمف الحمانيبد كع، (ُٖٕ)، كعبدة بف سميماف(ُٕٕ)بف القاسـ
 ،(ُِٖ)عبد السالـ بف حرب، ك (ُُٖ)عبد الرحمف بف مغراءك  ،(َُٖ)بف محمد المحاربي الرحمف

 الكاحد بف كعبد ،(ُْٖ)كعبد العزيز بف مسمـ القسممي ،(ُّٖ)عة الينانيكعبد العزيز بف ربي
كعبد  ،(ُٖٖ)اهلل بف بشركعبد  ،(ُٕٖ)جمحكعىبد اهلل بف األ، (ُٖٔ)اهلل بف إدريس كعبد، (ُٖٓ)زياد

 ،(ُُٗ)كعبد اهلل بف المبارؾ، (َُٗ)كعبد اهلل بف عبد القدكس الرازم، (ُٖٗ)اهلل بف داكد الخريبي
، كعيبىيد اهلل بف (ُْٗ)الرقي ، كعيبىيد اهلل بف عىٍمرك(ُّٗ)كعيبىيدة بف حميد ،(ُِٗ)اهلل بف نمير كعبد

، (ُٖٗ)بف مسمـ، كعطاء (ُٕٗ)كعصاـ بف طميؽ ،(ُٔٗ)كعثاـ بف عمي العامرم، (ُٓٗ)مكسى
كعمار بف  ،(َُِ)، كعمي بف ىاشـ بف البريد(ََِ)كعمي بف مسير ،(ُٗٗ)كعقبة بف خالد

سممة التبكذكي عف  كركل أبك، )(َِْ)كأبك عكانة، (َِّ)عمر بف عبيد الطنافسيك ، (َِِ)رزيؽ
ت أخذت بيده فأخرجتو إلي فقمت : أعطيت امرأة األعمش، خماران فكنت إذا جئأبي عكانة قاؿ

حاجة، قاؿ: ما ىي قمت: إف لـ تقضيا فال تغضب عمي، قاؿ: ليس قمبي في  : إف لي إليؾلو
كأبك نعيـ الفضؿ بف  ،(َِٔ)كعيسى بف يكنس، (َِٓ)(: أمؿ عمي، قاؿ: ال أفعؿ، قمتيدم
كالفضؿ بف مكسى  ،(َِٗ)، كفضيؿ بف مرزكؽ(َِٖ)كفضيؿ بف عياض ،(َِٕ)دكيف

كقتادة بف  ،(ُُِ)عبد الرحمف بف عبد اهلل بف مسعكد بف معف القاسـ  كأبك عبيدة ،(َُِ)السيناني
 ،(ُِْ)كمالؾ بف سعير بف الخمس ،(ُِّ)بف سباه العزيز كقطبة بف عبد ،(ُِِ)الفضيؿ الرىاكم

ركل عنو ، ك (ُِٕ)كمحمد بف بشر ،(ُِٔ)كمحمد بف أنس القرشي ، (ُِٓ)كمحاضر بف المكرع
 ،(َِِ)بف مصرؼكمحمد بف طمحة  ،(ُِٗ)كمحمد بف ربيعة الًكالبي، (ُِٖ)محمد بف حاـز

بف  كمحمد بف فضيؿ، (ِِِ)افسيبف عبيد الطن ، كمحمد(ُِِ)كمحمد بف عبد الرحمف الطفاكم
كمفضؿ بف ميميؿ في  ،(ِِٓ)كمفضؿ بف صالح، (ِِْ)كمحمد بف كاسع، (ِِّ)غزكاف
كأبك المغيرة النضر بف  ،(ِِٖ)كمكسى بف أعيف ،(ِِٕ)كمنصكر بف أىبي األسكد ،(ِِٔ)الصالة
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كيحيى بف ، (ِِّ)بف الجراح كككيع، (ُِّ)بف بشير كىشيـ، (َِّ)كىريـ بف سفياف ،(ِِٗ)إسماعيؿ
كيحيى ، (ِّْ)كيحيى بف زكريا بف أبي زائدة في الكضكء ،(ِّّ)زكريا بف أىبي الحكاجب الككفي

بف سىًعيد األيمىًكم
الممؾ بف أىبي  كيحيى بف عبد، (ِّٔ)كيحيى بف سعيد القطاف ،(ِّٓ)

، (َِْ)العزيز ، كيزيد بف عبد(ِّٗ)كيحيى بف يماف ،(ِّٖ)الرممي كيحيى بف عيسى ،(ِّٕ)عييىٍينىة
 تتكافد كىكذا كاف األعمش رحمو اهلل (ِِْ)كيكنس بف بكير، (ُِْ)بف عبيد الطنافسي كيعمى

الناس ثـ ترؾ ذاؾ في آخر عمره  ككاف يقرمء) ، إذ قاؿ ابف سعد:عميو الناس لطمب العمـ
ككاف يقرأ القرآف في كؿ شعباف عمى الناس في كؿ يكـ شيئا معمكما حيف كبر كضعؼ 
كيحضركف مصاحفيـ فيعارضكنيا كيصمحكنيا عمى قراءتو ككاف أبك حياف التيمي يحضر 
مصحفا لو كاف أصح تمؾ المصاحؼ فيصمحكف عمى ما فيو أيضا ككاف األعمش يقرأ قراءة 

شمؿ ك  (ِْْ)...(أقرأ الناس كنشر العمـ دىرا طكيال ، كقاؿ الذىبي )(ِّْ)(د اهلل بف مسعكدعب
 .(ِْٓ)ذىبيال يحصكف عمى قكؿ ال خالئؽذلؾ 

 ــ صػاته ومؽانته العؾؿقة:

كاف األعمش في حياتو منصرفان إلى الديف كالعمـ كالسيما الحديث، كيتمثؿ ذلؾ مف 
سنة لـ تفتو التكبيرة  األعمش قريبا مف سبعيف كافسيرتو، إذ ذكر عنو نقالن عف ككيع: )

، كذكر الخطيب البغدادم نقالن (ِْٔ)(األكلى كاختمفت إليو قريبا مف ستيف فما رأيتو يقضي ركعة
سمعت يحيى القطاف إذا ذكر األعمش قاؿ كاف مف : )عرعرة قاؿ محمد بف إبراىيـ بفعف 

 )... أكرد عنو:، ك (ِْٕ)(األكؿالنساؾ ككاف محافظا عمى الصالة في جماعة كعمى الصؼ 
يكسؼ بف مكسى كنقالن عف  ،(ِْٖ)(لو فضؿ كصاحب قرآف ...كاف األعمش يشبو النساؾ 

سمعت عبد اهلل بف داكد الخريبي يقكؿ مات األعمش يكـ مات كما خمؼ أحدا مف ) :قاؿ
، كعاش األعمش فقيران  غير مكترث بأحد مف (ِْٗ)(عبد منو قاؿ ككاف صاحب سنةأالناس 
عيسى بف نياء أك صاحب سمطاف، إذ قاؿ ابف خمكاف نقالن عف احد معاصريو كىك األغ
منيـ عند األعمش مع فقره  أحقرما رأيت األغنياء كالسالطيف عند أحد ) :نسيك 

، (ُِٓ)(فقير صبكر مجانب لمسمطاف كرع عالـ بالقرآف، كذكر في ترجمتو )...(َِٓ)(كحاجتو
  لك رأيت األعمش لقمت )... عف سفياف قاؿ:كقاؿ ابف الجكزم نقالى عف احد معاصريو: 

قاؿ نعيـ بف حماد حدثنا ابف عيينة قاؿ رأيت األعمش ذكر الذىبي قاؿ: )ك  ،(ِِٓ)(مسكيف
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كعميو فرك غميظ كخفاف أظنو قاؿ غميظاف كأنو إنساف سائؿ فقاؿ يكما لكال القرآف كىذا العمـ 
 .(ِّٓ)(عندم لكنت مف بقالي الككفة

ة كطمبو المتكاصؿ لمحديث، مما أكسبو المكانة العالية بيف ركز األعمش عمى الدراس
كاف محدث أىؿ الككفة في زمانو يقاؿ أقرانو، فمف ذلؾ العمـ الذم كعاه ما ذكره العجمي: )... 
ككاف األعمش ثقة ثبتا في الحديث ... انو ظير لو أربعة آالؼ حديث كلـ يكف لو كتاب 

ككاف فصيحا ال يمحف حرفا ككاف عالما  ...رأسا فيو ككاف كثير الحديث ككاف عالما بالقرآف 
كاف جرير إذا حدث عف ، كقاؿ عنو ابف أبي حاتـ نقالن عف المغيرة قاؿ: )(ِْٓ)(بالفرائض

  حدثنا: )... كقكلو نقالن عف األعمش ،(ِٓٓ)(األعمش قاؿ ىذا الديباج كىك أستاذ الككفة
لي ألنو  إالشريؾ عف األعمش قاؿ ما كاف إبراىيـ يسند ألحد الحديث  منجاب بف الحارث نا

     كاف يعجبني حدثنا عبد الرحمف قاؿ سمعت أبى يقكؿ األعمش ثقة يحتج بحديثو حدثنا 
، كقاؿ الخطيب البغدادم: (ِٔٓ)إماـ(عبد الرحمف قاؿ سمعت أبا زرعة يقكؿ سميماف األعمش 

: قاؿ زياد بف أيكبكقاؿ نقالن عف  ،(ِٕٓ)(كثر حديثا منوكلـ يكف في زمانو مف طبقتو أ )...
بالككفة أحدا أقرأ لكتاب اهلل مف األعمش كال أجكد حديثا كال افيـ  سمعت ىشيـ يقكؿ ما رأيت)

سمعت أبا بكر : )محمد بف خمؼ التيمي قاؿ، كنقالن عف  (ِٖٓ)(كال أسرع إجابة لما يسئؿ عنو
كاف يقارف ، كذكر انو: )... (ِٗٓ)...( حدثيفبف عياش يقكؿ كنا نسمى األعمش سيد الم

)...  ، كقاؿ صاحب كتاب تيذيب الكماؿ نقالن عف معاصريو:(َِٔ)...(بالزىرم في الحجاز 
مكة  فألىؿحفظ العمـ عمى أمة محمد صمى اهلل عميو كسمـ ستة:  :عمي ابف المديني قاؿ
الككفة أبك إسحاؽ السبيعي،  كألىؿالمدينة ابف شياب الزٍُّىًرٌم،  كألىؿك بف دينار، عمر 

مىٍيماف بف ميراف األعمش،  قىاؿ عاصـ .. . البصرة يحيى بف أىبي كثير ناقمة، كقتادة كألىؿكسي كى
عبد الرحمف فقاؿ: ىذا الشيخ أعمـ الناس بقكؿ عىبد اهلل بف  : مر األعمش بالقاسـ بف األحكؿ
ألعمش أصحابو بأربع خصاؿ: : سمعت اف عييىٍينىة يقكؿ: سبؽ اف سيؿ بف حميمة، كعمسعكد

قىاؿ ، ... ، كذكر خصمة أخرل، كأعمميـ بالفرائضكاف أقرأىـ لمقرآف، كأحفظيـ لمحديث كى
: كنا عف طمحة بف مصرؼ، : ما رأيت بالككفة أحدا كاف أقرأ لكتاب اهلل مف األعمشىشيـ

تشنا عند يحيى بف كثاب نقرأ عميو كاألعمش ساكت ما يقرأ، فمما مات يحيى بف كثاب ف
أبك إسحاؽ كاألعمش رجال  ... :قاؿ أحمد بف حنبؿاقرأنا، ... عف أصحابنا فإذا األعمش 

 ، كقاؿ أبك الكليد الباجي:(ِِٔ)اإلسالـ(عالمة ) :القطاف يحيى، كقاؿ عنو (ُِٔ)(أىؿ الككفة
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، كقاؿ أبف حجر العسقالني نقالن عف (ِّٔ)اإلثبات(مة في الحديث الحفاظ ئىك أحد األ)...
، (ِْٔ)(كاف جرير إذا حدث عف األعمش قاؿ ىذا الديباج الخسركاني: )معيفيحيى بف 

أشاد العمماء بأمانتو ، ك (ِٓٔ)(كاف ثقة عالما فاضال  اإلماـ المشيكر : )...ككصفو ابف خمكاف
قاؿ النسائي ، ك (ِٔٔ)(يف: ثقةمععف يحيى بف : )إسحاؽ بف منصكر، إذ ذكر نقالن عف كصدقو

، كقاؿ الخزرجي نقالن عف (ِٖٔ)( ذكره بف حباف في ثقات التابعيف)ك، (ِٕٔ)(ثقة ثبتعنو )... 
عبد اهلل بف داكد ، كأكرد ابف حجر عف (ِٗٔ)(كاف يسمى المصحؼ لصدقو: )عمرك بف عمي

، ككصفو الذىبي بػ (َِٕ)(كاف شعبة إذا ذكر األعمش قاؿ المصحؼ المصحؼ: )الخريبي
ىك عالمة ): قاؿ يحيى القطافعف ، كنقالن (ُِٕ)(الحافظ المقرئ أحد األئمة األعالـ)... 

أحد األعالـ الحفاظ ، ككصؼ بػ )(ِّٕ)(أحد األعالـ، كذكره السيكطي بقكلو: )(ِِٕ)(اإلسالـ
 ... قاؿ شعبة ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني األعمش، كذكر عنو: )... (ِْٕ)(كالقراء

كحكى الحاكـ عف بف معيف أنو قاؿ أجكد األسانيد األعمش عف إبراىيـ عف عمقمة عف عبد 
قاؿ ابف عيينة كاف أقرأىـ ، كتميز مف بيف معاصريو بما ذكر عنو: )... (ِٕٓ)...( اهلل

 .(ِٕٔ)(كأعمميـ كأحفظيـ 
خالصو في دينو،  كلـ يدخؿ رحمو اهلل  في شيء مف الفتف، كلعؿ ذلؾ يعكد لكرعو كا 

ىاجت فتنة بالككفة فعمؿ الحسف بف حيي طعاما كثيرا كدعا قراء أىؿ  ذكر العجمي: )... إذ
الككفة فكتبكا كتابا يأمركف فيو بالكؼ كينيكف عف الفتنة فدعكه فتكمـ بثالث كممات فاستغنكا 
بيف عف قراءة ذلؾ الكتاب فقاؿ رحـ اهلل امرأ ممؾ لسانو ككؼ يده كعالج ما في صدره تفرقكا 

، كما لـ يخض في الخالفات التي سبقت كذلؾ ما كرده ابف (ِٕٕ)(كاف يكره طكؿ المجمس فإنو
بعث ىشاـ بف عبد الممؾ إلى األعمش أف اكتب لي مناقب عثماف  خمكاف بقكلو: )...

عمي فأخذ األعمش القرطاس كأدخميا في فـ شاة فالكتيا كقاؿ لرسكلو قؿ لو ىذا  مساكئك 
جكابؾ فقاؿ لو الرسكؿ إنو قد آلى أف يقتمني إف لـ آتو بجكابؾ كتحمؿ عميو بإخكانو فقالكا لو 

عميو كتب لو بسـ اهلل الرحمف الرحيـ أما بعد يا أمير  ألحمكافتده مف القتؿ فمما  يا أبا محمد
يف فمك كانت لعثماف رضي اهلل عنو مناقب أىؿ األرض ما نفعتؾ كلك كانت لعمي المؤمن

 ككاف، (ِٖٕ)(رضي اهلل عنو مساكلء أىؿ األرض ما ضرتؾ فعميؾ بخكيصة نفسؾ كالسالـ
قيؿ إنو جاءه  نذكر كاحدة منيا، مع جاللتو في العمـ كالفضؿ صاحب ممح كمزاح، رحمو اهلل
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لكال أف في منزلي مف ىك أبغض إلي منكـ ما خرجت ) :أصحاب الحديث يكمان فخرج فقاؿ
  .(ِٕٗ)(إليكـ

 املبحث الثانً: هروٌاث األعوش عن شخص النبً صلى اهلل علٍه وسلن:  
 ـ مرووات األعؿش يف صػات الـيب صؾى اهلل عؾقه ودؾم:    

، فعف أبي صالح في الكتب قبؿ مبعثو أكرد األعمش ركاية ذكر فييا صفة الرسكؿ 
 قاؿ كعب: نجد مكتكبا: محمد رسكؿ اهلل، ال فظ كال غميظ، كال صخاب باألسكاؽ، ) :قاؿ

كال يجزم بالسيئة السيئة، كلكف يعفك كيغفر، كأمتو الحمادكف، يكبركف اهلل عمى كؿ نجد، 
كيحمدكنو في كؿ منزلة، يتأزركف عمى أنصافيـ، كيتكضؤكف عمى أطرافيـ، منادييـ ينادم في 

القتاؿ كصفيـ في الصالة سكاء، ليـ بالميؿ دكم كدكم النحؿ، مكلده  جك السماء، صفيـ في
  .(َِٖ)(بمكة، كمياجره بطابة، كممكو بالشاـ

، فعف البعد عف الفحش كالتفحش  عمش ركاية تفيد إف مف صفات النبيكأكرد األ
لـ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: خياركـ أحاسنكـ أخالقا، ك ) قاؿ: عبد اهلل بف عمرك

، كمف الصفات التي ذكرىا األعمش (ُِٖ)(يكف النبي صمى اهلل عميو كسمـ فاحشا كال متفحشا
كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ينادييـ: يا أييا الناس إنما أنا رحمة )أبي صالح قاؿ: عف 
  .(ِِٖ)(ميداة

خطبنا )قاؿ:   جرير بف عبد اهلل، ما أكرده عف كذكر األعمش مف صفاتو 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فحث الناس عمى الصدقة فأبطؤكا حتى باف في كجيو 
الغضب، ثـ إف رجال مف األنصار جاء بصرة فتتابع الناس حتى رئي في كجيو السركر فقاؿ: 
مف سف سنة حسنة كاف لو أجره، كمثؿ أجر مف عمؿ بيا مف غير أف ينقص مف أجكرىـ 

ف عميو كزره، كمثؿ كزر مف عمؿ بيا مف غير أف ينقص مف شيء، كمف سف سنة سيئة كا
  .(ِّٖ)(أكزارىـ شيء

عف أنس بف ، فعيادة المرضى كأكرد األعمش كركاية تضمنت مف صفات النبي 
دخؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى مريض يعكده، فقاؿ: أتشتيي شيئا؟ )قاؿ:   مالؾ

  .(ِْٖ)(أتشتيي كعكا؟ قاؿ: نعـ، فطمبكا لو
 عف ابف عباسزيارة القبكر كالترحـ عمى ساكنييا ف األعمش كذكرىا كمف صفاتو 

مر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بقبريف فقاؿ: إنيما ليعذباف كما )قاؿ:  رضى اهلل عنيما
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أك مف  -يعذباف في كبير، كاف أحدىما يمشي بالنميمة، ككاف اآلخر ال يستنزه عف البكؿ 
جريدة رطبة فكسرىا، فغرز عند رأس كؿ قبر منيما قطعة، ثـ قاؿ: قاؿ: ثـ أخذ  -البكؿ 

 .(ِٖٓ)(عسى أف يخفؼ عنيما حتى ييبسا
 قاؿ: إبراىيـ بذكم العاىات، فعف  كأكرد األعمش ركاية تدؿ عمى عناية النبي 

، فعثر فتردل في بئر، بي صمى اهلل عميو كسمـ في الصالةجاء رجؿ ضرير البصر كالن)
كمف  ،(ِٖٔ)(النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف ضحؾ أف يعيد الكضكء كالصالةفضحككا فأمر 

عبد ، ما ذكره األعمش في منعو تركيع المسمميف بعضيـ لمبعض اآلخر، فعف صفاتو 
قاؿ: حدثنا أصحاب محمد صمى اهلل عميو كسمـ أنيـ كانكا يسيركف  الرحمف بف أبي ليمى 

يـ إلى أحبؿ معو، فأخذىا، منيـ، فانطمؽ بعضمع النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فناـ رجؿ 
   .(ِٕٖ)(ال يحؿ لمسمـ أف يركع مسمما)، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ففزع

إذ ذكر األعمش  ،بأمر المسمميف كالسمر مف أجؿ ذلؾاالىتماـ  كمف صفات النبي 
قاؿ: )كاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يسمر مع أبي بكر في  عف عمر بف الخطاب 

 .(ِٖٖ)األمر مف أمر المسمميف كأنا معيما(
 قاؿ:  أبي صالححبو لمقميؿ الدائـ فعف  كذكر األعمش مف صفات النبي 

سئمت عائشة، كأـ سممة، أم العمؿ كاف أحب إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قالتا: ما )
ف  ، إذ  أكرد األعمش ركاية تنص عمى ذلؾ، ككاف الكـر مف صفاتو . (ِٖٗ)(قؿديـ عميو كا 

أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ جعؿ سبع حيطاف لو : )عائشة رضي اهلل عنيافعف 
 .(َِٗ)(بالمدينة صدقة عمى بني عبد المطمب كبني ىاشـ

فعف ، مف أذل أثر سقكطو عف فرسو  عمش ركاية مفادىا ما أصاب النبيذكر األ
، (ُِٗ)(أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ: سقط عف فرسو عمى جذع، فانفكت قدمو: )جابر

، كأكرد ركاية (ِِٗ)عف األعمش كذلؾ لكف بصكرة مفصمة كذكر الدارقطني كالبييقي الركاية
، فعف عائشة رضى كشدة صبره عمى البالء تنص عمى شدة الكجع الذم يصاب بو النبي 

، (ِّٗ)(ت الكجع عمى أحد أشد منو عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـما رأي: )اهلل عنيا قالت
دخمت عمى رسكؿ اهلل قاؿ: ) كعف كفارة المرض ذكر األعمش عف عبد اهلل بف مسعكد 

صمى اهلل عميو كسمـ كىك يكعؾ، فكضعت يدم عميو فقمت: يا رسكؿ اهلل إنؾ لتكعؾ كعكا 
، قاؿ: قمت: ذلؾ بأف لؾ أجريف، قاؿ: أجؿ، شديدا، فقاؿ: إني أكعؾ كما يكعؾ رجالف منكـ
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مرض فما سكاه إال حط عنو مف سيئاتو، كما تحط الشجرة   كما مف مسمـ يصيبو أذل
 .(ِٔٗ)، كركاه مسمـ(ِٓٗ)أخرجو البخارم مف أكجو عف األعمش، (ِْٗ)(كرقيا

 ـ مرووات األعؿش عن زوجات الـيب صؾى اهلل عؾقه ودؾم:  

االجتماعية، منيا زكاجو مف عائشة  أكرد األعمش عدة ركايات عف حياة النبي 
تزكجيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىي بنت : )األسكد عف عائشةرضى اهلل عنيا، فعف 

  .(ِٖٗ)ركاه مسمـ ،(ِٕٗ)(تسع كمات عنيا كىي بنت ثماني عشرة
فعف أـ سممة رضى اهلل عنيا  مف أـ سممة رضى اهلل عنيا،  كذكر األعمش زكاجو

قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: إذا حضرتـ الميت فقكلكا خيرا؛ فإف المالئكة : )قالت
قالت: فمما مات أبك سممة قمت: كيؼ أقكؿ يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ: قكلي:  ،يؤمنكف عمى ما تقكلكف

ا منو، رسكؿ اهلل صمى اهلل قالت: فأعقبني اهلل خير  ،الميـ اغفر لو، كأعقبنا منو عقبى صالحة
 .(ِٗٗ)(عميو كسمـ

، كمنو الزكاج مف األخت بالرضاعة عمش بعض أنكاع الزكاج المنيي عنوكأكرد األ
ألف اإلسالـ بطبيعتو نظـ العالقات الزكجية عمى أسس صحيحة بعيدة عف عادات الجاىمية، 

لؾ تنكؽ في قريش قمت يا رسكؿ اهلل ما قاؿ: ) كمنو زكاج األخت بالرضاعة، فعف عمي 
كتدعنا قاؿ كعندؾ أحد قمت نعـ بنت حمزة قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إنيا ال تحؿ 

 .(َُّ)ركاه مسمـ في الصحيح، (ََّ)(لي إنيا ابنة أخي مف الرضاعة
مف الخيار  ذكر األعمش ما منحو النبي  كفي الخيار عند الزكجات النبي 

خيرنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فاخترناه، قالت: ) ، فعف عائشة رضى اهلل عنيالزكجاتو
  .(َّّ)ركاه مسمـ، (َِّ)(فمـ يره شيئا

منيا ما أكرده  ، كعف أىؿ بيتومع زكجاتو  لنا األعمش صكران مف حياة النبي كنقؿ
لقد كنت أغسؿ رأس رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كأنا ) قالت: رضى اهلل عنيا عف عائشة

كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل ) :قالت، كعف عائشة رضى اهلل عنيا (َّْ)(عاكؼحائض، كىك 
عميو كسمـ يضع فاه عمى المكضع الذم أشرب منو فيشرب مف فضؿ سؤرم كأنا 

عف عائشة دخمت ييكدية عمييا ، كعف مسركؽ عف عائشة رضى اهلل: )(َّٓ)(حائض
قبر قالت عائشة فكقع في فاستكىبتيا شيئا فكىبت ليا عائشة فقالت أجارؾ اهلل مف عذاب ال

نفسي مف ذلؾ حتى جاء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فذكرت ذلؾ لو فقاؿ إنيـ ليعذبكف 
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كنت أفتؿ القالئد : )قالت، كعف عائشة رضى اهلل عنيا (َّٔ)(في قبكرىـ عذابا تسمعو البيائـ
يجتنب شيئا مما ليدم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فيقمد ىديو ثـ يبعث بيا ثـ يقيـ ال 

أف ميمكنة زكج النبي صمى اهلل : )عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة، كعف (َّٕ)(يجتنبو المحـر
عميو كسمـ استدانت فقيؿ ليا يا أـ المؤمنيف تستدينيف كليس عندؾ كفاء قالت إني سمعت 
 رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ مف أخذ دينا كىك يريد أف يؤديو أعانو اهلل عز

عف زينب، أنيا كانت تفمي رأس رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : )عف كمثكـ كعف ،(َّٖ)(كجؿ
   .(َّٗ)...(كسمـ، 

 ــ مرووات األعؿش يف أحوال الـيب صؾى اهلل عؾقه ودؾم املعقشقة:   

 :ــ طعامه صمى اهلل عميه وسمم
مف حيث قمة  تطرؽ األعمش عف الحالة المعشية التي كاف عمييا آؿ محمد 

، حتى كانت تمر األياـ، كال يستكقد في بيتيـ ناران، كاقتصار زادىـ عمى التمر كالماء، الطعاـ
كسمـ مف طعاـ ثالثة أياـ حتى ما شبع آؿ محمد صمى اهلل عميو قاؿ: ) فعف أبي ىريرة 

ما شبع آؿ محمد صمى )عف عائشة رضي اهلل عنيا أنيا قالت:  ، كذكر األعمش(َُّ)(قبض
أكرد ، ك (ُُّ)(طعاـ بر ثالث لياؿ تباعا حتى قبضاهلل عميو كسمـ، منذ قدـ المدينة مف 

إنا كنا آؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ )عف عائشة رضي اهلل عنيا أنيا قالت: األعمش 
 .(ُِّ)(لنمكث شيرا ما نستكقد بنار، إنما ىك التمر كالماء

أبي المعيشية فعف   أخرل تكضح حالة الرسكؿكزكدنا األعمش بركاية تاريخية 
أتي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يكما بطعاـ سخف، فأكؿ، فمما فرغ، قاؿ: ) قاؿ:  ىريرة

، كذكر ىذه الركاية البييقي عف (ُّّ)(الحمد هلل، ما دخؿ بطني طعاـ سخف منذ كذا، ككذا
 كمف األطعمة التي تناكليا الرسكؿ  ،(ُّْ)األعمش مع اختالؼ بسيط، إذ لـ يرد )الحمد هلل(

أنيا قالت:  رضى اهلل عنيا عائشةما كاف يتصدؽ بو الناس عمى بريرة، إذ ذكر األعمش عف 
يا رسكؿ اهلل، إف الناس يتصدقكف عمى بريرة فتيدم إلينا، فنأكؿ؟ قاؿ: نعـ إنو عمييا صدقة، )

أشترل  كذكر األعمش عف عائشة رضى اهلل عنيا إف رسكؿ اهلل  ،(ُّٓ)(كىك لكـ ىدية
أف النبي صمى اهلل عميو طعامان مف ييكدم كذلؾ برىف درعو، إذ قالت رضى اهلل عنيا: )

مف  كمسمـ (ُّٕ)ركاه البخارم، ك (ُّٔ)(كسمـ، اشترل مف ييكدم طعاما إلى أجؿ، كرىنو درعو
لبييقي حدد فيو نكع الطعاـ كاف مف في سياؽ ا األعمش. كذكر (ُّٖ)كجو آخر عف األعمش
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و مرىكنة تكفي النبي صمى اهلل عميو كسمـ كدرع)عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت: ف الشعير،
 .(ُِّ)ركاه البخارم، (َِّ)(مف شعير (ُّٗ)عند ييكدم بثالثيف صاعا

كمف األطعمة التي أشار إلييا األعمش طعاـ الكالئـ كالتي كانت تقدـ في المناسبات 
أف رسكؿ اهلل صمى اهلل : )قاؿ أنس فعف  الخاصة، كدعكة الناس إلييا كمنيـ رسكؿ اهلل 
أمر بالنطع فبسط ثـ ألقى عميو تمرا كسكيقا  ،عميو كسمـ لما تزكج أـ سممة رضي اهلل عنيا

: الكليمة في أكؿ يكـ حؽ، كالثاني معركؼ، كالثالث رئاء  فدعا الناس فأكمكا، كقاؿ
عقبة بف لدعكة أصحابو فعف  كذكر األعمش ركاية مفادىا تمبية الرسكؿ  ،(ِِّ)(كسمعة
رسكؿ اهلل صمى اهلل  أف رجال مف األنصار يقاؿ لو أبك شعيب أبصر في كجو: )قاؿ عمرك 

عميو كسمـ الجكع ككاف لو غالـ لحاـ فقاؿ: اصنع لي طعاما لعمي أدعك رسكؿ اهلل صمى اهلل 
لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو عميو كسمـ خامس خمسة فدعاىـ فتبعيـ رجؿ لـ يدع، فقاؿ 

  .(ِّْ)ركاه البخارم عف األعمش، (ِّّ)(؟ قاؿ: نعـكسمـ: إف ىذا قد تبعنا فتأذف لو
أبي ىريرة لمدعكة، كقبكلو اليدية، فعف  كركل األعمش ركاية تضمنت إجابة الرسكؿ 

 :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: كالذم نفسي بيده لك دعيت إلى كراع ألجبت، ) قاؿ
كمف األطعمة التي تناكليا الناس في  ،(ِّٔ)، ركاه البخارم(ِّٓ)(كلك أىدم إلي ذراع لقبمت

كما ذكر األعمش  الضباب إال أنيـ نيكا عف ذلؾ بإشارة مف الرسكؿ عصر الرسالة، لحكـ 
كنا في سفر فأصابنا جكع، فنزلنا منزال كثير الضباب، ) قاؿ: عبد الرحمف ابف حسنة عف 

: إنو مسخت أمة مف بني فبينما القدكر تغمي بيا إذ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
  .(ِّٕ)(فأكفينا القدكر، كأخاؼ أف تككف ىذه، إسرائيؿ

 ــ آداب الطعام:
ما عاب رسكؿ )قاؿ:   أبي ىريرة، فعف في الطعاـ بيف األعمش آداب الرسكؿ 

ال تركو ، كمف اآلداب التي (ِّٖ)(اهلل صمى اهلل عميو كسمـ طعاما قط، إف رضيو، أكمو، كا 
كسمـ طعاما قط ما عاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو )، قاؿ:  عف أبي ىريرةفاألعمش، ذكرىا 

ف كرىو تركو ، كأخرجو مسمـ مف أكجو عف (َّّ)ركاه البخارم، (ِّٗ)(إف اشتياه أكمو، كا 
أبي حذيفة، ، كمف آداب الطعاـ التي ذكرىا األعمش التسمية قبؿ األكؿ، فعف (ُّّ)األعمش

كنا إذا حضرنا مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ طعاما لـ يضع أحدنا ) عف حذيفة، قاؿ:
نا حضرنا معو طعاما، فجاء أعرابي كأنما  يده حتى يبدأ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كا 
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يدفع، فذىب ليضع يده في الطعاـ، فأخذ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بيده، ثـ جاءت 
يدىا في الطعاـ، فأخذ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بيدىا، جارية كأنما تدفع، فذىبت لتضع 

نو جاء بيذا األعرابي  كقاؿ: إف الشيطاف ليستحؿ الطعاـ الذم لـ يذكر اسـ اهلل عميو، كا 
يستحؿ بو، فأخذت بيده، كجاء بيذه الجارية يستحؿ بيا فأخذت بيدىا، فكالذم نفسي بيده إف 

ما ذكره  اب الطعاـ التي حث عمييا الرسكؿ كمف آد ،(ِّّ)(يده لفي يدم مع أيدييما
قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: إذا كقعت المقمة مف يد ) قاؿ: عف جابراألعمش 

أكد عمى  كأكرد األعمش أف الرسكؿ  ،(ّّّ)(أحدكـ، فميمسح ما عمييا مف األذل، كليأكميا
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: مف قاؿ رسكؿ )قاؿ:   أبي ىريرةالنظافة بعد تناكؿ الطعاـ، فعف 

 .(ّّْ)(بات كفي يده ريح غمر فأصابو شيء فال يمكمف إال نفسو
 ــ مرووات األعؿش يف مالبس وبسط ومظاهر الزوـة لؾـيب صؾى اهلل عؾقه ودؾم:

 :صمى اهلل عميه وسممــ مالبس النبي 
حدثني أبك سعيد الخدرم، أنو قاؿ: ) فعف جابر أكرد األعمش مالبس النبي 

، (ّّٓ)(يصمي في ثكب كاحد، متكشحا بو دخؿ عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك 
كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل )قاؿ:   عف أبي ىريرةالقميص ف  كذكر لنا األعمش مف مالبسو

كاضحة آلداب المبس بأف يبدأ  ، كىذه أشارة(ّّٔ)(عميو كسمـ إذا لبس قميصا بدأ بميامنو
 بيمينو.

 ــ بسط وفرش النبي صمى اهلل عميه وسمم: 
ذكر األعمش مف الفرش المستخدمة في عيد الرسالة الحصير كقد يستخدـ لمجمكس 

، (ّّٕ)(صمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى حصير)قاؿ:   أبي سعيدكالصالة فعف 
قالت:  رضى اهلل عنيا عائشة، أكرد لنا األعمش مف األغطية الممحفة فعف (ّّٖ)أخرجو مسمـ

سرقت ممحفة ليا، فجعمت تدعك عمى مف سرقيا، فجعؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، يقكؿ: )
كمف الفرش المستخدمة في  ،(ّّٗ)(ال تسبخي عنو، قاؿ أبك داكد: ال تسبخي: أم ال تخففي

قاؿ رسكؿ اهلل : )عائشة رضي اهلل عنيا قالت، فعف ش ذلؾ، إذ أكرد األعمعيد النبكة الخمرة
صمى اهلل عميو كسمـ ناكليني الخمرة مف المسجد قالت إني حائض فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل 

 . (َّْ)(عميو كسمـ ليست حيضتؾ في يدؾ
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 ــ مظاهر الزينة:
تطرؽ األعمش عف مظاىر الزينة التي استخدمت في عيد الرسالة كمنيا الطيب، 

، (ُّْ)(كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يعرؼ بالميؿ بريح الطيب) قاؿ: فعف إبراىيـ 
كأني أنظر إلى )قالت: عف عائشة رضى اهلل عنيا   كذكر األعمش طيب اإلحراـ لمنبي 
، (ّّْ)ركاه مسمـ، (ِّْ)(صمى اهلل عميو كسمـ، كىك يمبي كبيص الطيب في مفارؽ رسكؿ اهلل

كاف ) قاؿ:  حذيفةلمسكاؾ في تنظيؼ األسناف، فعف   أشار األعمش إلى استخداـ النبيك 
   .(ّْْ)(رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: إذا قاـ مف الميؿ يتيجد، يشكص فاه بالسكاؾ

 األخير ووفاته:ــ مرويات األعمش في مرض النبي صمى اهلل عميه وسمم 
عمى قكاه كصحتو، مما منعو مف إمامة  أثر المرض األخير الذم تكفي عمى أثره 
عنو باإلمامة كما أشار األعمش بركاية  المسمميف في الصالة، كتكميؼ أبك بكر الصديؽ 

لما مرض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مرضو الذم مات عائشة رضى اهلل عنيا قالت: )
جاء بالؿ يؤذنو بالصالة، فقاؿ: مركا أبا بكر فميصؿ  -أبك معاكية: لما ثقؿ كقاؿ  -فيو 

كمتى ما يقكـ مقامؾ يبكي  -تعني رقيؽ  -بالناس قمنا: يا رسكؿ اهلل إف أبا بكر رجؿ أسيؼ 
ميصؿ بالناس، فإنكف فال يستطيع، فمك أمرت عمر فصمى بالناس، فقاؿ: مركا أبا بكر ف

منا إلى أبي بكر فصمى بالناس، فكجد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ، قالت: فأرسصكاحبات يكسؼ
كسمـ مف نفسو خفة، فخرج إلى الصالة ييادل بيف رجميف، كرجاله تخطاف في األرض، فمما 
أحس بو أبك بكر ذىب ليتأخر، فأكمى إليو النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف مكانؾ، قاؿ: فجاء 

بكر يأتـ بالنبي صمى اهلل عميو كسمـ، كالناس  حتى أجمساه إلى جنب أبي بكر، فكاف أبك
، كما أشار األعمش إلى الكممات (ّْٕ)ركاه مسمـك ، (ّْٔ)كركاه البخارم (ّْٓ)(يأتمكف بأبي بكر

 في مرضو الذم تكفي فيو فعف عائشة رضى اهلل عنيا   التي كاف يرددىا رسكؿ اهلل 
، رب الناس، الباسأذىب )ات كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يتعكذ بيؤالء الكمم) قالت: 

فمما ثقؿ النبي صمى اهلل عميو  (كاشؼ أنت الشافي، ال شفاء إال شفاؤؾ، شفاء ال يغادر سقما
كسمـ في مرضو الذم مات فيو، أخذت بيده، فجعمت أمسحو كأقكليا، فنزع يده مف يدم، ثـ 

سمعت مف كالمو  قالت: فكاف ىذا آخر ما (الميـ اغفر لي، كألحقني بالرفيؽ األعمى)قاؿ: 
مف مرضو  كذكر األعمش شدة الكجع الذم أصاب رسكؿ اهلل  ،(ّْٖ)(صمى اهلل عميو كسمـ
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أشد عميو الكجع مف رسكؿ اهلل  ما رأيت أحدان ): األخير، فعف عائشة رضى اهلل عنيا قالت
 .(ّْٗ)(صمى اهلل عميو كسمـ

 ــ مرويات األعمش في ميراث النبي صمى اهلل عميه وسمم:
درىمان كال ديناران، كال أكصى  إذ لـ يترؾ  عند كفاتو، ذكر األعمش تركة النبي 

ما ترؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ دينارا كال )قالت: بشيء، فعف عائشة رضى اهلل عنيا 
 .(ُّٓ)ركاه مسمـ ،(َّٓ)(كال أكصى بشيء درىما، كال شاة كال بعيرا،

 هروٌاث األعوش يف بذاٌت الذعىة واهلجرة إىل املذٌنت املنىرة.   ث:لاملبحث الثا
 ــ الدعوة يف عفدها املؽي )األجفار بالدعوة(:  

بنشر مبادئ  بتعاليـ اإلسالـ أخذ رسكؿ اهلل  عندما نزؿ الكحي عمى رسكؿ اهلل 
الديف الجديد بشكؿ سرم بيف أصحابو المقربيف إليو، كأثمرت جيكده عف إسالـ عدد مف 

، كبقي عمى ىذا المنكاؿ حتى جاءه جاؿ األحرار كالمكالي  أك النساءالصحابة سكاء مف الر 
نذار عشيرتو األقربيف، كتفاصيؿ ذلؾ يركييا األعمش عف  األمر الرباني بأجيار الدعكة كا 

، كرىطؾ (ِّٓ)((كأنذر عشيرتؾ األقربيف))لما نزلت ىذه اآلية قاؿ: ) ابف عباس  طريؽ
، (كصباحاه)منيـ المخمصيف، خرج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حتى صعد الصفا فيتؼ 

فقالكا: مف ىذا الذم ييتؼ؟، قالكا: محمد، قاؿ: فاجتمعكا إليو، فقاؿ: يا بني فالف، يا بني 
فالف، يا بني عبد مناؼ، يا بني عبد المطمب، أرأيتكـ لك أخبرتكـ أف خيال تخرج بسفح ىذا 

فإني نذير لكـ بيف يدم عذاب الجبؿ أكنتـ مصدقي؟ ، قالكا: ما جربنا عميؾ كذبا، قاؿ: 
)تبت يدا )قاؿ: فقاؿ أبك ليب: تبا لؾ ما جمعتنا إال ليذا، ثـ قاـ، فنزلت ىذه اآلية:  ،شديد

، (ّٔٓ)مسمـك  ،(ّٓٓ)، ركاه البخارم(ّْٓ)(. كذا قرأ األعمش إلى آخر السكرة(ّّٓ)((...أبي ليب 
قريش ما قد يصيبيـ جراء تعنتيـ، ككقكفيـ  ، حذر فييا الرسكؿ كفي ركاية أخرل لألعمش

صعد رسكؿ اهلل صمى اهلل ) قاؿ:  ابف عباسالمية مف عذاب أليـ فعف ضد الدعكة اإلس
عميو كسمـ ذات يـك عمى الصفا فنادل: يا صباحاه، فاجتمعت إليو قريش، فقاؿ: إني نذير لكـ 

أك مصبحكـ أكنتـ تصدقكني؟  بيف يدم عذاب شديد، أرأيتـ لك أني أخبرتكـ أف العدك ممسيكـ
 .(ّٖٓ) (ّٕٓ)...(( تبت يدا أبي ليب كتب))فقاؿ أبك ليب: أليذا جمعتنا؟ تبا لؾ، فأنزؿ اهلل: 
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 :صؾى اهلل عؾقه ودؾمــ أدالقب األذى اليت انتفجتفا قروش جتاه الـيب 

سمكت قريش عدة طرؽ إليقاؼ الدعكة اإلسالمية مف االنتشار في ربكع مكة المكرمة، 
، كمحاكلة طرد المستضعفيف مف أتباعو، فضالن منيا طمب الخكارؽ كالمعجزات مف الرسكؿ 

كما أشار األعمش  كلممسمميف مف أتباعو، منيا التعرض لو  عف تسميط أنكاع العذاب لو 
جاء جبريؿ عميو السالـ ذات يكـ إلى رسكؿ اهلل صمى ) قاؿ: :عف طريؽ انس بف مالؾ 

اهلل عميو كسمـ، كىك جالس حزيف قد خضب بالدماء، قد ضربو بعض أىؿ مكة، فقاؿ: ما 
فنظر إلى شجرة  ،ارنيلؾ؟ فقاؿ: فعؿ بي ىؤالء، كفعمكا، قاؿ: أتحب أف أريؾ آية؟ قاؿ: نعـ، 

دعاىا فجاءت تمشي، حتى قامت بيف يديو، قاؿ: قؿ مف كراء الكادم، قاؿ: ادع تمؾ الشجرة، ف
صمى اهلل عميو كسمـ:  اهلل  ليا فمترجع، فقاؿ ليا، فرجعت حتى عادت إلى مكانيا، فقاؿ رسكؿ

  .(ّٗٓ)(حسبي
 هلجرة إىل املدوـة:اـ 

، كعدـ استجابة أىؿ الطائؼ لدعكتو ،مف قكمو في مكة بعد إف يأس رسكؿ اهلل 
ينشر مف خاللو تعاليـ الديف الجديد بيف القبائؿ العربية، فأستثمر أخذ يفكر في مكاف جديد 

، و عمى قبائؿ العرب كيدعكىـ قبيمةبذلؾ المكاسـ التجارية كمكاسـ الحج، فقد كاف يعرض نفس
، كعندما أدركت قريش بأف الديف ه عف إسالـ عدد مف األكس كالخزرجحتى أثمرت جيكد

ندئذ أخذت تعد العدة الالزمة لمتخمص مف صاحب الجديد أصبح لو أتباع في المدينة، ع
الخركج مف  ، كجراء ىذه الضغكط التي مارستيا قريش أضطر الرسكؿ الدعكة محمد 

رضي اهلل بالقتاؿ كما أشار األعمش بركاية ابف عباس  مكة كاليجرة إلى المدينة كاألذف لو 
ؿ أبك بكر الصديؽ رضي اهلل أخرج أىؿ مكة النبي صمى اهلل عميو كسمـ، قا)عنيما، قاؿ: 

نا إليو راجعكف، أخرجكا نبييـ؛ لييمكف. قاؿ: فقرأ:  أذف لمذيف يقاتمكف بأنيـ ))عنو: إنا هلل كا 
ف اهلل عمى نصرىـ لقدير ككاف ابف عباس رضي اهلل عنو يقرؤىا. قاؿ أبك  ،(َّٔ)((ظممكا كا 

أكؿ آية نزلت في بكر الصديؽ رضي اهلل عنو: فعممت أنيا قتاؿ. قاؿ ابف عباس: كىي 
 .(ُّٔ)(القتاؿ
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 املبحث الرابع: هروٌاث األعوش يف قضاء النبً صلى اهلل علٍه وسلن.
 ـ قضاة الـيب صؾى اهلل عؾقه ودؾم:

 ، إذ أشار أف الرسكؿ أكرد لنا األعمش جكانب ميمة مف القضاء في عيد النبي 
قد أرسؿ القضاة إلى المناطؽ البعيدة عف المدينة لفصؿ الخصكمات بيف أبناء األمة، كحؿ 

بعثني ) قاؿ:  عمي، فعف إذ أرسمو إلى اليمف  ، كمف قضاتو عمي بف أبي طالبالتنازع
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى اليمف، فقمت: يا رسكؿ اهلل تبعثني كأنا شاب أقضي بينيـ، 

ما القضاء؟ قاؿ: فضرب بيده في صدرم، ثـ قاؿ: الميـ اىد قمبو، كثبت لسانو، قاؿ:  كال أدرم
  .(ِّٔ)(فما شككت بعد في قضاء بيف اثنيف

 ــ أقضقة الـيب صؾى اهلل عؾقه ودؾم:

حتى عمى ذكر األعمش في ركاية أف القضاء لـ يقتصر عمى عامة الناس بؿ يطبؽ 
إذ كاف في عيده لصاحب الحؽ سمطاف، كمنيا حادثة األعرابي  ، حاكـ كقائد الدكلة النبي
جاء أعرابي إلى النبي صمى اهلل )قاؿ:   أبي سعيد الخدرم، فعف الذم قاضى نبي األمة 

عميو كسمـ يتقاضاه دينا كاف عميو، فاشتد عميو، حتى قاؿ لو: أحرج عميؾ إال قضيتني، 
قاؿ: إني أطمب حقي، فقاؿ النبي صمى اهلل  فانتيره أصحابو، كقالكا: كيحؾ تدرم مف تكمـ؟

بنت قيس فقاؿ ليا: إف كاف  خكلوثـ أرسؿ إلى  عميو كسمـ: ىال مع صاحب الحؽ كنتـ؟
عندؾ تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيؾ، فقالت: نعـ، بأبي أنت يا رسكؿ اهلل، قاؿ: 

فقاؿ: أكلئؾ خيار الناس، إنو  فأقرضتو، فقضى األعرابي كأطعمو، فقاؿ: أكفيت، أكفى اهلل لؾ،
 .(ّّٔ)(ال قدست أمة ال يأخذ الضعيؼ فييا حقو غير متعتع

األعمش  كلـ يقتصر القضاء بيف المسمميف بؿ شمؿ أىؿ الذمة، إذ زكدنا في ذلؾ
عف األشعث بف قيس بيف األشعث بف قيس كييكدم، ف النبي  بركاية تاريخية قضى فييا

ييكد أرض، فجحدني، فقدمتو إلى النبي صمى اهلل عميو كاف بيني كبيف رجؿ مف ال) قاؿ:
كسمـ، فقاؿ لي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ىؿ لؾ بينة؟ قمت: ال، قاؿ لمييكدم: احمؼ، 

إف الذيف يشتركف بعيد اهلل كأيمانيـ ))قمت: إذا يحمؼ فيو فيذىب بمالي، فأنزؿ اهلل سبحانو 
 .(ّٓٔ)((ّْٔ)...(( ثمنا قميال

، فعف ، كذكرىا األعمش، رجـ الييكدم كالييكديةكمف القضايا التي حكـ فييا النبي 
مر النبي صمى اهلل عميو كسمـ بييكدم محمـ مجمكد. فدعاىـ فقاؿ: )البراء بف عازب قاؿ: 
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ىكذا تجدكف في كتابكـ حد الزاني؟ قالكا: نعـ. فدعا رجال مف عممائيـ فقاؿ: أنشدؾ باهلل الذم 
اة عمى مكسى، أىكذا تجدكف حد الزاني؟ قاؿ: ال. كلكال أنؾ نشدتني لـ أخبرؾ. نجد أنزؿ التكر 

حد الزاني في كتابنا الرجـ، كلكنو كثر في أشرافنا. فكنا إذا أخذنا الشريؼ تركناه، ككنا إذا 
أخذنا الضعيؼ أقمنا عميو الحد. فقمنا: تعالكا فمنجتمع عمى شيء نقيمو عمى الشريؼ 

نا عمى التحميـ كالجمد مكاف الرجـ. فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: الميـ كالكضيع، فاجتمع
 .(ّٔٔ)(. كأمر بو فرجـإني أكؿ مف أحيا أمرؾ، إذ أماتكه

قتؿ رجؿ ) قاؿ: أبي ىريرة كمف األقضية التي ذكرىا األعمش قضايا القتؿ، فعف 
عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فرفع ذلؾ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فدفعو 
إلى كلي المقتكؿ، فقاؿ القاتؿ: يا رسكؿ اهلل، كاهلل ما أردت قتمو، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل 

اؿ: ككاف عميو كسمـ لمكلي: أما إنو إف كاف صادقا ثـ قتمتو دخمت النار. قاؿ: فخمى سبيمو، ق
 .(ّٕٔ)(مكتكفا بنسعة، فخرج يجر نسعتو، فسمي ذا النسعة

 هروٌاث األعوش يف هغازي النبً صلى اهلل علٍه وسلن. :املبحث اخلاهس
 تشجقع الـيب صؾى اهلل عؾقه ودؾم عؾى الرماوة:         

عمى التدريب، كالحث الدقة في إصابة األىداؼ مف خالؿ تشجيع  ركز النبي 
اؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل ق) ، قاؿ: مجاىدالمسمميف عمى الرماية، كذكر األعمش ركاية عف 

أبي ، كركاية أخرل عف (ّٖٔ)(: إف المالئكة ال تحضر مف ليككـ إال الرىاف كالرميعميو كسمـ
، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ية يرمكفكسمـ مر بفت أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو: )العالية

 .(ّٗٔ)(كسمـ: ارمكا يا بني إسماعيؿ؛ فإف أباكـ كاف راميا
ثكاب مف يقاتؿ في سبيؿ اهلل بأف مثكاه   ي الحث عمى الجياد بيف رسكؿ اهللكف

ركاية الجنة، كذلؾ يككف لمف قاتؿ لتككف كممة اهلل ىي العميا، كذكر األعمش في ىذا السياؽ 
قيؿ: يا رسكؿ اهلل إف الرجؿ يقاتؿ حمية، كشجاعة، كعالنية، فقاؿ: مف قاتؿ ) قاؿ: شقيؽعف 

عف إبراىيـ التيمي، عف ، كذكر في ركاية أخرل (َّٕ)(لتككف كممة اهلل ىي العميا دخؿ الجنة
، فضرب قاؿ حذيفة ألبي مكسى: أرأيت لك أف رجال خرج بسيفو يبتغي كجو اهلل) أبيو، قاؿ:

: ال، كلكف إذا خرج بسيفو يبتغي ، فقاؿ حذيفة؟ فقاؿ لو أبك مكسى: نعـفقتؿ كاف يدخؿ الجنة
، كفي السياؽ نفسو ذكر األعمش ركاية (ُّٕ)(، دخؿ الجنةكجو اهلل ثـ أصاب أمر اهلل فقتؿ بو

جاء رجؿ بناقة مخطكمة فقاؿ: ىذه في سبيؿ اهلل، فقاؿ )عف أبي مسعكد األنصارم قاؿ: 
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ركاه  (ِّٕ)(صمى اهلل عميو كسمـ: لؾ بيا يكـ القيامة سبع مائة ناقة، كميا مخطكمةرسكؿ اهلل 
 .(ّّٕ)مسمـ

 :الغزواتــ 

 م(:222هـ / 2ــ غزوة بدر )
ألبي جيؿ،  أكرد األعمش ركاية تنص عمى قتؿ الصحابي عبد اهلل بف مسعكد 

فعف عبد اهلل رضي اهلل عنو قاؿ: )انتييت إلى أبي جيؿ كىك في القتمى صريع كمعي سيؼ 
رث، فجعمت أضربو بسيفي فمـ يعمؿ شيئا. قاؿ: كنظر إلي، فقاؿ: أركيعينا بمكة؟ فكقع سيفو 
فأخذتو فضربتو بو حتى قتمتو، ثـ جئت أشتد حتى أخبرت النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فقاؿ: 

نت قتمتو؟  قمت: نعـ، حتى استحمفني ثالث مرات فحمفت لو، ثـ قاؿ: انطمؽ فأرنيو. فانطمؽ أ
تضمنت  ذكر األعمش ركايةكفي يـك بدر ، (ّْٕ)فأريتو إياه، فقاؿ: كاف ىذا فرعكف ىذه األمة(

اؿ رسكؿ )ق قاؿ: الغنائـ التي أحميا اهلل سبحانو كتعالى لممسمميف، كسياقيا عف أبي ىريرة 
، كانت تنزؿ نار مف ؿ الغنائـ لقـك سكد الرؤكس غيركـ: لـ تحصمى اهلل عميو كسمـ اهلل

، فأنزؿ اهلل عز كجؿ: ))لكال كتاب ف يكـ بدر أسرع الناس في الغنائـالسماء فتأكميا، فمما كا
 .(ّٕٔ)((ّٕٓ)((فكمكا مما غنمتـ حالال طيبا ... ،سبؽ لمسكـ فيما أخذتـ عذاب عظيـ مف اهلل

  حديث طكيؿ في ذلؾ، منيا مشاكرة الرسكؿ  ر ذكر األعمشبد كفي شأف أسرل
قاؿ: )لما كاف يـك بدر قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل  الصحابة بشأنيـ، فعف عبد اهلل بف مسعكد 

عميو كسمـ: ما تقكلكف في ىؤالء األسارل؟ فقاؿ أبك بكر: يا رسكؿ اهلل، قكمؾ كأصمؾ، 
، كقاؿ عمر: يا رسكؿ اهلل، كذبكؾ كأخرجكؾ، مييـكب عاستبقيـ كاستتبيـ؛ لعؿ اهلل أف يت

قدميـ فاضرب أعناقيـ، كقاؿ عبد اهلل بف ركاحة: يا رسكؿ اهلل، أنت في كاد كثير الحطب 
فأضـر الكادم عمييـ نارا، ثـ ألقيـ فيو، قاؿ: فسكت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فمـ يرد 

، كقاؿ ناس: يأخذ بقكؿ عمر، كقاؿ أبي بكر خذ بقكؿعمييـ شيئا، ثـ قاـ فدخؿ، فقاؿ ناس: يأ
ناس: يأخذ بقكؿ عبد اهلل بف ركاحة. ثـ خرج عمييـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ: إف 
ف اهلل ليشدد قمكب رجاؿ فيو حتى تككف  اهلل ليميف قمكب رجاؿ فيو حتى تككف أليف مف المبف، كا 

ف مثمؾ يا أبا بكر كمثؿ إبر  نو مني كمف اىيـ قاؿ ))... فمف تبعني فإأشد مف الحجارة، كا 
ف مثمؾ يا أبا بكر كمثؿ عيسى قاؿ ))إف تعذبيـ فإنيـ (ّٕٕ)((عصاني فإنؾ غفكر رحيـ ، كا 

ف تغفر ليـ فإنؾ أنت العزيز الحكيـ(( ف مثمؾ يا عمر مثؿ مكسى قاؿ ))... (ّٖٕ)عبادؾ كا  ، كا 
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ف (ّٕٗ)يركا العذاب األليـ((ربنا اطمس عمى أمكاليـ كاشدد عمى قمكبيـ فال يؤمنكا حتى  ، كا 
، أنتـ (َّٖ)مثمؾ يا عمر كمثؿ نكح قاؿ ))... رب ال تذر عمى األرض مف الكافريف ديارا((

عالة؛ فال ينفمتف أحد منيـ إال بفداء أك ضربة عنؽ، فقاؿ ابف مسعكد: قمت: يا رسكؿ اهلل، إال 
اهلل عميو كسمـ، فما ، فسكت رسكؿ اهلل صمى ـسييؿ بف بيضاء؛ فإني سمعتو يذكر اإلسال

، حتى قاؿ رسكؿ اهلل  رأيتني في يكـ أخكؼ أف تقع عمي حجارة مف السماء مني في ذلؾ اليـك
صمى اهلل عميو كسمـ: إال سييؿ بف بيضاء فأنزؿ اهلل عز كجؿ ))ما كاف لنبي أف يككف لو 

 .(ِّٖ)إلى آخر الثالث اآليات( (ُّٖ)أسرل ...((
 م(: 223هـ / 3غزوة أحد )ــ 

خبر استشياد الصحابي مصعب  ، تضمنتعف يكـ أحد األعمش ركاية كاحدةذكر 
إف مصعب بف : )عف خباب قاؿ، كذكر فييا تفاصيؿ دفنو رضى اهلل عنو، فبف عمير 

ذا غطينا  عمير، قتؿ يكـ أحد، كلـ يكف لو إال نمرة، كنا إذا غطينا بيا رأسو خرج رجاله، كا 
هلل عميو كسمـ: غطكا بيا رأسو، كاجعمكا عمى رجميو رجميو خرج رأسو، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى ا

 .(ّٖٓ)، كركاه مسمـ(ّْٖ)أخرجو البخارم مف أكجو أخر عف األعمش ،(ّّٖ)(شيئا مف اإلذخر
 م(: 225هـ /  5ــ غزوة األحزاب )

، لمعرفة عدد كعدة بعث العيكف كالطالئع مف المسمميف مف ضمف الخطط العسكرية
في األحزاب ليذه الميمة  ، لذلؾ أنتدب النبي ـتحصيانتيفضالن عف معرفة أماكف  العدك،

إبراىيـ التيمي عف أبيو، ، كما أشار إلى ذلؾ األعمش فعف الصحابي حذيفة بف اليماف 
كنا عند حذيفة بف اليماف رضي اهلل عنو فقاؿ رجؿ: لك أدركت رسكؿ اهلل صمى اهلل )قاؿ: 

حذيفة: أنت كنت تفعؿ ذاؾ؟ لقد رأيتنا مع رسكؿ اهلل عميو كسمـ قاتمت معو أك أبميت. فقاؿ لو 
، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل حزاب في ليمة ذات ريح شديدة كقرصمى اهلل عميو كسمـ ليمة األ

عميو كسمـ: أال رجؿ يأتيني بخبر القكـ يككف معي يـك القيامة؟ فمـ يجبو منا أحد، ثـ الثانية 
، فقاؿ: ائتني القكـ: يا حذيفة قـ فأتنا بخبر مثمو ثـ قاؿ ، فمـ أجد بدا إذ دعاني باسمي أف أقـك

بخبر القكـ كال تذعرىـ عمي. قاؿ: فمضيت كأنما أمشي في حماـ حتى أتيتيـ، فإذا أبك سفياف 
يصمي ظيره بالنار، فكضعت سيمي في كبد قكسي كأردت أف أرميو، ثـ ذكرت قكؿ رسكؿ اهلل 

رميت ألصبتو قاؿ: فرجعت كأنما أمشي في حماـ  صمى اهلل عميو كسمـ: ال تذعرىـ عمي، كلك
فأتيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ثـ أصابني البرد حيف فرغت كقررت فأخبرت رسكؿ اهلل 
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صمى اهلل عميو كسمـ، فألبسني رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف فضؿ عباءة كانت عميو يصمي 
صمى اهلل عميو كسمـ: قـ يا كؿ اهلل فييا، فمـ أزؿ نائما حتى الصبح فمما أف أصبحت قاؿ رس

، كفي السياؽ ذاتو عف غزكة األحزاب، ذكر األعمش قكؿ الرسكؿ (ّٕٖ)ركاه مسمـ ،(ّٖٔ)(نكماف
 شتير بف بيف المغرب كالعشاء، فعف  في ذلؾ اليكـ إذ شغؿ المسمميف فصمكا العصر ما

ما بيف المغرب  سمعت عميا يقكؿ: لما كاف يكـ األحزاب صمينا العصر) شكؿ العبسي قاؿ:
كالعشاء فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: شغمكنا عف صالة الكسطى صالة العصر مأل اهلل 

 .(ّٖٗ)أخرجو مسمـ عف األعمش (ّٖٖ)(قبكرىـ كأجكافيـ نارا
 م(: 222هـ / 2ــ صمح الحديبية )

ذكر األعمش ركاية كاحدة عف صمح الحديبية تضمنت عدد المسمميف في ذلؾ اليكـ، 
قمنا لجابر بف عبد اهلل: كـ كنتـ يـك الحديبية، قاؿ: خمس )عف سالـ بف أبي الجعد قاؿ: ف

 .(ِّٗ)ركاه مسمـك  ،(ُّٗ)أخرجو البخارم (َّٗ)(عشرة كمائة
 م(: 236هـ / 9ــ غزوة تبوك )

بسيطة عف غزكة تبكؾ، كذلؾ ضمف الحديث عف  أكرد األعمش ركاية تضمنت أشارة
عف أبي ، ف(ّّٗ)الجياد في سبيؿ اهلل، بينما أسيب المصادر بذكر التفاصيؿ عف ىذه الغزكة

خرج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في غزكة تبكؾ فطمقت ناقتو فأقاـ عمييا )، قاؿ: المخارؽ
ينا كاليكـ رجال أجمد كال أقكل لك كاف سبعا، فمر بناس مف أصحابو كىـ يتحدثكف، فقالكا: ما رأ

، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو يا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـىذا في سبيؿ اهلل، فسمع
ف كاف يسعى عمى  كسمـ: إف كاف يسعى عمى صبية لو صغار ليغنييـ فيك في سبيؿ اهلل، كا 

ف كاف يسعى عمى نفسو ل يغنييا كيكافئ الناس فيك في كالديو ليغنييما فيك في سبيؿ اهلل، كا 
ف كاف يسعى سمعة كرياء فيك لمشيطاف   .(ّْٗ)(سبيؿ اهلل، كا 

   يف عهذ الرسالت.هروٌاث األعوش يف املعاهالث االقتصادٌت  :املبحث السادس
جابر بف عبد اهلل لعممية شراء، فعف  ذكر األعمش ركاية تضمنت ممارسة النبي 

 كنت مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في سفر ككنت عمى جمؿ فقاؿ ما لؾ في ) :قاؿ
آخر الناس قمت أعيا بعيرم فأخذ بذنبو ثـ زجره فإف كنت إنما أنا في أكؿ الناس ييمني رأسو 
فمما دنكنا مف المدينة قاؿ ما فعؿ الجمؿ بعنيو قمت ال بؿ ىك لؾ يا رسكؿ اهلل قاؿ ال بؿ 

ك لؾ قاؿ ال بؿ بعنيو قد أخذتو بكقية اركبو فإذا قدمت المدينة فأتنا بو فمما بعنيو قمت ال بؿ ى
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قدمت المدينة جئتو بو فقاؿ لبالؿ يا بالؿ زف لو أكقية كزده قيراطا قمت ىذا شيء زادني 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فمـ يفارقني فجعمتو في كيس فمـ يزؿ عندم حتى جاء أىؿ 

أخرجاه في الصحيح مف حديث األعمش، البخارم ، (ّٓٗ)(كا منا ما أخذكاالشاـ يكـ الحرة فأخذ
 .(ّٕٗ)، كمسمـ بالركاية(ّٔٗ)باإلشارة إليو

ركاية تضمنت أحدل أسس تنظيـ المعامالت االقتصادية التي تتـ في األعمش كذكر 
 المبيع مستيمؾإذا اختمؼ البيعاف ك )قاؿ:   بف مسعكد عف عبد اهللالسكؽ )البيع كالشراء(، ف

  .(ّٖٗ)(، كرفع الحديث إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ في ذلؾفالقكؿ قكؿ البائع
 :التجارة خيالطفا احلؾف والؾغوــ 

كذكر األعمش ركاية تضمنت النيي في الحمؼ الكاجب لمخديعة في التجارة، كالنيي 
يكمميـ اهلل قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ثالثة ال ) قاؿ:  عف أبي ىريرةعف ذلؾ، ف

عز كجؿ يكـ القيامة، كال ينظر إلييـ، كال يزكييـ، كليـ عذاب أليـ: رجؿ عمى فضؿ ماء 
بالفالة يمنعو ابف السبيؿ، كرجؿ بايع رجال سمعة بعد العصر فحمؼ باهلل ألخذىا بكذا ككذا 

لو، ى فصدقو، كىك عمى غير ذلؾ، كرجؿ بايع إماما ال يبايعو إال لدنيا، فإف أعطاه منيا كف
ف لـ يعطو منيا لـ يؼ لو أبي عف كذكر األعمش في ركاية أخرل  ،(ََْ)، ركاه مسمـ(ّٗٗ)(كا 

قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ثالثة ال يكمميـ اهلل عز كجؿ يكـ القيامة كال : )قاؿ ذر
 ينظر إلييـ كال يزكييـ كليـ عذاب أليـ المناف بما أعطى كالمسبؿ إزاره كالمنفؽ سمعتو بالحمؼ

  .(َِْ)أخرجو مسمـ، (َُْ)(الكاذب
 :التوقي يف التجارةــ 

أبي  قيس بف فكذكر األعمش ركاية تضمنت ما يشكب التجارة مف الحمؼ كالمغك فع
كنا نسمى في عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ السماسرة، فمر بنا رسكؿ اهلل )غرزة، قاؿ: 

يا معشر التجار إف البيع يحضره )صمى اهلل عميو كسمـ، فسمانا باسـ ىك أحسف منو، فقاؿ: 
خرج )قيس بف أبي غرزة، قاؿ: ، كفي ركاية أخرل عف (َّْ)(الحمؼ كالمغك، فشكبكه بالصدقة

إف  عميو كسمـ كنحف نسمى السماسرة، فقاؿ: يا معشر التجار، عمينا رسكؿ اهلل صمى اهلل
 .(َْْ)(الشيطاف، كاإلثـ يحضراف البيع، فشكبكا بيعكـ بالصدقة
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 ـ البقوع:1

 بيع الرهن:ــ 
 عف عائشة، ف، كمارسيا النبي احة التي ذكرىا األعمش بيع الرىفمف البيكع المب

كسمـ، اشترل مف ييكدم طعاما إلى أجؿ، كرىنو أف النبي صمى اهلل عميو ) رضى اهلل عنيا:
عف ف ،قي حدد فيو الطعاـ بثالثيف صاعان ركاية في سياؽ البيي األعمش، كذكر (َْٓ)(درعو

تكفي النبي صمى اهلل عميو كسمـ كدرعو مرىكنة عند ييكدم )عائشة رضي اهلل عنيا قالت: 
 .(َْٔ)(بثالثيف صاعا مف شعير

قاؿ رسكؿ ) قاؿ:  عف أبي ىريرة، فاع بالرىفاالنتفكذكر األعمش ركاية تضمنت 
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: الظير يركب إذا كاف مرىكنا، كلبف الدر يشرب إذا كاف مرىكنا، 

 .(َْٖ)ركاه البخارم (َْٕ)(كعمى الذم يركب كيشرب نفقتو
إذ ىناؾ بيكع  كمف  البيكع المنيي عنيا التي ذكرىا األعمش البيكع المحرمة لذاتيا،

، كمنع التعامؿ بيا؛ لمضرر الذم يكجد في ذات السمعة المتبادلة، كثمف الكمب أبطميا اإلسالـ
نيى رسكؿ اهلل )قاؿ:   عف أبي ىريرةكالسنكر كالخمر، كذكر األعمش ركاية تتضمف ذلؾ، ف
جابر بف عبد اهلل: ، كأكرد ركاية عف (َْٗ)(صمى اهلل عميو كسمـ عف ثمف الكمب، كعسب الفحؿ

، كذكر ىذا الحديث (َُْ)(أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ نيى عف ثمف الكمب كالسنكر)
، كفي تحريـ التجارة في الخمر، ذكر األعمش عف (ُُْ)البخارم كمسمـ مع إضافة بسيطة

لما نزلت اآلية التي في آخر سكرة البقرة في الربا، خرج رسكؿ ) قالت:رضى اهلل عنيا  عائشة
كركاه ، (ُِْ)( صمى اهلل عميو كسمـ فتالىف عمى الناس، ثـ حـر التجارة في الخمراهلل

 .(ُّْ)البخارم
 : ـ  الربا2

كفي الشرع ىك الزيادة  (ُْٓ)يربكا ربكان أم زاد، أم ربا الشيء (ُْْ)الربا في المغة الزيادة
عمى أصؿ الماؿ مف غير عقد  ، كقيؿ الزيادة(ُْٔ)في الذىب كالفضة، كسائر المطعكمات

، أك ىك فضؿ خاؿ عف عكض ألحد المتعاقديف كنيى اإلسالـ مف التعامؿ بو، كعمى أف تبايع
 يتـ التبادؿ عمى أساس الكيؿ أك الكزف.

ككاف يمارس عمى نطاؽ كاسع كفي  كالربا كسيمة مف كسائؿ التعامؿ عند العرب،
كبعد دخكؿ اإلسالـ إلى يثرب شف حممة  سكاء،مختمؼ البيكع، زاكلو العرب كالييكد عمى حد 
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نيكٍا القتصادمكبيرة ضد التعامؿ بالربا بيدؼ إصالح النظاـ ا ، قاؿ تعالى: )) يىاأىيُّيىا الًَّذيفى ءىامى
ـٍ تيٍفًمحيكفى ...(( فىةن كىاتَّقيكٍا المَّوى لىعىمَّكي اعى بىا أىٍضعىافان مُّضى ))ياأىيُّيىا الًَّذيفى كقكلو تعالى:  (ُْٕ)الى تىٍأكيميكٍا الرِّ

ـٍ تىٍفعىميكٍا فىٍأذىنيكاٍ  بىكٍا ًإف كينتيـٍ مٍُّؤًمًنيفى فىًإف لَّ كٍا مىا بىًقىى ًمفى الرِّ ذىري نيكٍا اتَّقيكٍا المَّوى كى ٍربو مِّفى المًَّو ءىامى  ًبحى
ـٍ الى تىٍظًمميكفى كىالى تيظٍ  ـٍ ريءيكسي أىٍمكىاًلكي ف تيبتيـٍ فىمىكي ف كىافى ذيك عيٍسرىةو فىنىًظرىةه ًإلىى كىرىسيكًلًو كىاً  مىميكفى كىاً 

عيكفى ًفيًو ًإلىى المًَّو ثيَـّ  ـٍ ًإف كينتيـٍ تىٍعمىميكفى كىاتَّقيكٍا يىٍكمنا تيٍرجى ٍيره لَّكي دَّقيكٍا خى ٍيسىرىةو كىأىف تىصى فَّى كيؿُّ مى  تيكى
)) ـٍ الى ييٍظمىميكفى لمربا،  كاية عف نيى رسكؿ اهلل . كذكر األعمش  ر (ُْٖ)نىٍفسو مَّا كىسىبىٍت كىىي

، كنيى عف (ُْٗ)قاؿ: )... ينياكـ اهلل عف الربا ...( فعف عمراف بف حصيف عف النبي 
قاؿ: )آكؿ الربا  التعامؿ بو حتى لعف آكمو ككاتبو كشاىديو، إذ ذكر األعمش عف عبد اهلل 
ة كالمرتد أعرابيا بعد كمككمو ككاتبو إذا عممكا ذلؾ كالكاشمة كالمكشكمة لمحسف كالكم الصدق

 .(َِْ)اليجرة ممعكنكف عمى لساف محمد صمى اهلل عميو كسمـ يـك القيامة(
 :املوارد املالقةــ 

 أ ـ الـزكـاة:
، إذ ىي حؽ الفقراء في أمكاؿ ضة كركف مف أركاف اإلسالـ الخمسةالزكاة فري

نما ألنو ليس لجميع  كال تعد مكردان مف مكارد بيت الماؿ؛ األغنياء، المسمميف الحؽ فيو، كا 
دىقىاتي ًلٍمفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكيًف مميف كتكزع حسب يحقؽ مكردان لبعض المس ا الصَّ قكلو تعالى: ))ًإنَّمى

ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىًاٍبًف السَّبً  قىاًب كىاٍلغىاًرًميفى كى ًفي الرِّ ـٍ كى لَّفىًة قيميكبييي مىٍييىا كىاٍلميؤى ةن ًمفى  يؿً كىاٍلعىاًمًميفى عى فىًريضى
ًميـه حى   ، فعف أبي ذرش العقاب الذم سيناؿ مانع الزكاة، كقد ذكر األعم(ُِْ)((ًكيـه المًَّو كىالمَّوي عى

 قىاؿ: )قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ما مف صاحب إبؿ، كال غنـ، كال بقر، ال ،
يؤدم زكاتيا، إال جاءت يـك القيامة أعظـ ما كانت كأسمنو، تنطحو بقركنيا، كتطؤه بأخفافيا، 

، كأكرد األعمش ركاية (ِِْ)كمما نفدت أخراىا، عادت عميو أكالىا، حتى يقضى بيف الناس(
)قاؿ جئت إلى النبي صمى اهلل عميو : التغميظ في حبس الزكاة، فعف أبي ذرأخرل تتضمف 

كسمـ كىك جالس في ظؿ الكعبة فمما رآني مقبال قاؿ ىـ األخسركف كرب الكعبة فقمت ما لي 
لعمي أنزؿ في شيء قمت مف ىـ فداؾ أبي كأمي قاؿ األكثركف أمكاال إال مف قاؿ ىكذا كىكذا 

يمينو كعف شمالو ثـ قاؿ كالذم نفسي بيده ال يمكت رجؿ فيدع إبال كىكذا حتى بيف يديو كعف 
أك بقرا لـ يؤد زكاتيا إال جاءت يكـ القيامة أعظـ ما كانت كأسمنو تطؤه بأخفافيا كتنطحو 

، كذكر األعمش ركاية (ِّْ)بقركنيا كمما نفدت أخراىا أعيدت أكالىا حتى يقضى بيف الناس(
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قاؿ: )بعث رسكؿ  عف أبيو  ،(ِْْ)ف بف أبي جحيفةتكزيع الزكاة، فعف عك تضمنت كجية 
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ساعيا عمى الصدقة، فأمر أف يأخذ الصدقة مف أغنيائنا فيقسميا في 

كفي الكعيد فيمف كنز ماؿ  ،(ِْٓ)(فقرائنا، ككنت غالما يتيما ال ماؿ لي فأعطاني منيا قمكصا
قاؿ: )الكم الصدقة ممعكف  زكاة كلـ يؤد زكاتو، ذكر األعمش عف عبد اهلل بف مسعكد 

 .(ِْٔ)عمى لساف محمد صمى اهلل عميو كسمـ يـك القيامة(
كفي زكاة الحيكانات، فتجب عمييا إذا بمغت النصاب كيحكؿ عمييا الحكؿ، فعف زكاة 

قاؿ: )بعثني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى  جبؿ  البقر، أكرد األعمش عف معاذ بف
 .(ِْٕ)(اليمف فأمرني أف آخذ مف كؿ أربعيف بقرة مسنة، كمف كؿ ثالثيف تبيعا أك تبيعة

 المعفو من الزكاة:
كذكر األعمش ركايات تضمنت استثناء الخيؿ كالرقيؽ كالخضركات مف الزكاة، فعف 

عميو كسمـ: )عفكت لكـ عف الخيؿ كالرقيؽ كليس ، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عمي 
، كعف مكسى بف طمحة، عف أبيو قاؿ: )أف النبي صمى اهلل عميو (ِْٖ)فيما دكف المائتيف زكاة(

 .(ِْٗ)كسمـ قاؿ ليس في الخضراكات صدقة(
 الركاز:

أما الركاز كىك دفيف أىؿ الجاىمية كسمي بيذا االسـ )كأنو القطعة مف جكاىر 
، فزكاتو  فييا الخمس، فعف ىزيؿ ، فقد ذكر األعمش في ركاية لو(َّْ)فييا( األرض المرككزة

اؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: المعدف جبار، كالبئر جبار، كالسائمة بف شرحبيؿ قاؿ: )ق
 .(ُّْ)(، كفي الركاز الخمسجبار، كالرجؿ جبار

 ب ـ الجزية:
، (ّّْ)كالجزية بمنزلة ماؿ الخراج ،(ِّْ)الجزية: ما يؤخذ مف أىؿ الذمة كالجمع الجزم

كيسمى بالخراج كخراج الرأس، كعرفيا الماكردم: بأنيا  أك أنيا الماؿ الذم يكضع عمى الذمي،
الجزية المكضكعة عمى الرؤكس كاسميا مشتؽ مف الجزاء إما جزاء عمى كفرىـ ألخذىا منيـ 

كاألصؿ منيا قكلو تعالى: ))قىاًتميكٍا ، (ّْْ)كأما جزاء عمى أماننا ليـ ألخذىا منيـ رفقان  صغاران،
ـى المَّوي كىرىسيكليوي كىالى يىًدينيك  رَّ رِّميكفى مىا حى ؽِّ الًَّذيفى الى ييٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىالى ًباٍليىٍكـً اآلخر كىالى ييحى فى ًديفى اٍلحى

تَّى ييٍعطيكٍا اٍلًجزٍ  كفى يىةى عىف يىدو كىىي ًمفى الًَّذيفى أيكتيكٍا اٍلًكتىابى حى اًغري كذكر األعمش مقدار ، (ّْٓ)((ـٍ صى
، فقد حدد قيمتيا دينار كاحد أك ما يعادلو مف أخذىا مف أىؿ اليمف  الجزية التي أمر النبي 
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)أف النبي  :فعف معاذ  إلى اليمف، األشياء األخرل، كذلؾ عندما بعث معاذ بف جبؿ 
ف البقر مف كؿ ثالثيف تبيعا، أك صمى اهلل عميو كسمـ لما كجيو إلى اليمف أمره أف يأخذ م

 (ّْٔ)يعني محتمما دينارا، أك عدلو مف المعافر -تبيعة، كمف كؿ أربعيف مسنة، كمف كؿ حالـ 
   .(ّْٕ)(ثياب تككف باليمف

 :الغنائم جـ ـ
كعرفيا ابف منظكر ما أكجؼ عميو  (ّْٖ)ي ما أخذ مف المشركيف بقير كغمبةالغنيمة ى

 ككاف أكؿ صداـ مسمح بيف الرسكؿ  ،(ّْٗ)المسممكف بخيميـ كركابيـ مف أمكاؿ المشركيف
رو كتب اهلل النصر فييا كبيف المشركيف في رمضاف مف السنة الثانية مف اليجرة في بد

، كقد قسـ سممكف، فجمعيا الم، كترؾ المشرككف المنيزمكف كراءىـ أمكاالن طائمة(َْْ)لممسمميف
نيمة خمسيا ككانت أكؿ غ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، الغنيمة بيف أصحابو كخمسيا.

ًنٍمتيـٍ ًمٍف شىٍيءو (ُْْ)رسكؿ اهلل بيف أصحابو ، كذلؾ استنادان إلى اآلية الكريمة ))كىاٍعمىميكا أىنَّمىا غى
ًلًذم اٍلقيٍربىى كى  ًلمرَّسيكًؿ كى ميسىوي كى مىا فىأىفَّ ًلمًَّو خي ٍنتيـٍ ًبالمًَّو كى اٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍبًف السًَّبيًؿ ًإٍف كيٍنتيـٍ آمى

)) مىى كيؿِّ شىٍيءو قىًديره ٍمعىاًف كىالمَّوي عى ٍبًدنىا يىٍكـى اٍلفيٍرقىاًف يىٍكـى اٍلتىقىى اٍلجى مىى عى ٍلنىا عى أىٍنزى
كشكمت  (ِْْ)

ئـ كذلؾ لتشجيع المقاتميف في ساحات القتاؿ، ففي ككانت الغنا مكردان ماليان ميمان لبيت الماؿ،
قاؿ: )لـ تحؿ الغنائـ لقكـ سكد  عف النبي  غزكة بدر أكرد األعمش عف أبي ىريرة 

الرؤكس غيركـ، كانت تنزؿ نار مف السماء فتأكميا، فمما كاف يكـ بدر أسرع الناس في 
كـ فيما أخذتـ عذاب عظيـ، فكمكا الغنائـ، فأنزؿ اهلل عز كجؿ: ))لكال كتاب مف اهلل سبؽ لمس

عف شراء  ، كركل األعمش ركاية  تتضمف نيي النبي (ْْْ)((ّْْ)مما غنمتـ حالال طيبا((
، فعف ابف عباس رضى اهلل عنيما قاؿ: )نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو الغنائـ قبؿ إف تقسـ

 .(ْْٓ)يقسـ(، كعف شراء المغنـ حتى كسمـ عف كؿ ذم ناب مف السباع، كعف قتؿ الكلداف
 هروٌاث األعوش العلوٍت. املبحث السابع:
 ؾعؾم:ــ تشجقع الـيب صؾى اهلل عؾقه ودؾم ل

اإلسالـ بطبيعتو كاف دائمان عامالن مشجعان عمى طمب العمـ، كأكؿ سكرة نزلت في 
طمب العمـ بمثابة  ، كأقرف طريؽالقرآف الكريـ ىي سكرة أقرأ دالة عمى ضركرة االىتماـ بالعمـ

قاؿ )قاؿ:   أبي ىريرةطريؽ الكصكؿ إلى الجنة، كذكر األعمش عدة ركايات بذلؾ، فعف 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ما مف رجؿ يسمؾ طريقا يطمب فيو عمما إال سيؿ اهلل لو بو 
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 يرةعف أبي ىر كذكر عف أبي  ،(ْْٔ)(طريقا إلى الجنة، كمف أبطأ بو عممو لـ يسرع بو نسبو
  :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ما مف رجؿ يسمؾ طريقا يطمب فيو عمما، إال )قاؿ

  فضؿ نشر العمـ ، كفي(ْْٕ)(سيؿ اهلل لو بو طريؽ الجنة، كمف أبطأ بو عممو لـ يسرع بو نسبو
قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ) قاؿ:رضى اهلل عنيما  ابف عباسأكد األعمش عف 

 .(ْْٖ)(كيسمع منكـ كيسمع ممف سمع منكـتسمعكف 
 أــ العؾوم الـظروة:

 ــ العموم الدينية )الفقه(:
التفقو في الديف، كزكدنا  مف العمكـ التي تناكليا المسممكف كأخذكىا مف لساف النبي 

ذكر النبي صمى اهلل عميو كسمـ )قاؿ:   عف زياد بف لبيداألعمش بركايات دالة عمى ذلؾ ف
ذاؾ عند أكاف ذىاب العمـ، قمت: يا رسكؿ اهلل ككيؼ يذىب العمـ، كنحف نقرأ  شيئا، فقاؿ:

القرآف، كنقرئو أبناءنا، كيقرئو أبناؤنا أبناءىـ إلى يكـ القيامة؟ قاؿ: ثكمتؾ أمؾ زياد إف كنت 
ألراؾ مف أفقو رجؿ بالمدينة، أكليس ىذه الييكد، كالنصارل، يقرءكف التكراة، كاإلنجيؿ ال 

أبي ، كذكر ركاية تتضمف أىمية دراسة القرآف الكريـ، فعف (ْْٗ)(مما فييما؟ يعممكف بشيء
ما اجتمع قكـ في بيت مف بيكت اهلل تعالى، )عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:   ىريرة

بينيـ، إال نزلت عمييـ السكينة، كغشيتيـ الرحمة، كحفتيـ  يتمكف كتاب اهلل كيتدارسكنو
   .(َْٓ)(المالئكة، كذكرىـ اهلل فيمف عنده

 ــ التاريخ )األخبار(:
مف اإلشارات التي تضمنتيا ركايات األعمش التاريخية ما ذكره بما يتعمؽ بالمسجد 

قمت: يا : )قاؿ  أبي ذر الغفارمالحراـ كالمسجد األقصى، كأييما كضع  قبؿ األخر، فعف 
رسكؿ اهلل أم مسجد كضع أكؿ؟ قاؿ: المسجد الحراـ قاؿ قمت: ثـ أم؟ قاؿ: ثـ المسجد 

قمت: كـ بينيما؟ قاؿ: أربعكف عاما، ثـ األرض لؾ مصمى، فصؿ حيث ما أدركتؾ  األقصى
: رضى اهلل عنيماابف عمر ، كركاية  تضمنت أخبار الكفؿ، إذ ذكر عف (ُْٓ)(الصالة

مى اهلل عميو كسمـ يحدث حديثا لك لـ أسمعو إال مرة أك مرتيف حتى عد سبع سمعت النبي ص)
مرات، كلكني سمعتو أكثر مف ذلؾ، سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: كاف الكفؿ 
مف بني إسرائيؿ ال يتكرع مف ذنب عممو، فأتتو امرأة فأعطاىا ستيف دينارا عمى أف يطأىا، 

ؿ مف امرأتو أرعدت كبكت، فقاؿ: ما يبكيؾ أأكرىتؾ؟ قالت: ال كلكنو فمما قعد منيا مقعد الرج
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عمؿ ما عممتو قط، كما حممني عميو إال الحاجة، فقاؿ: تفعميف أنت ىذا كما فعمتو؟ اذىبي 
فيي لؾ، كقاؿ: ال كاهلل ال أعصي اهلل بعدىا أبدا، فمات مف ليمتو فأصبح مكتكبا عمى بابو، 

 .(ِْٓ)(إف اهلل قد غفر لمكفؿ
 :ــ عمم الجغرافية

تضمنت انفالؽ كاف لممظاىر الجغرافية حضكر في مركيات األعمش، كمنيا ركاية 
انفمؽ القمر عمى عيد رسكؿ ) قاؿ:رضى اهلل عنيما  ابف عمر، فعف  القمر في عيد النبي

، كذكر ركاية (ّْٓ)(اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: اشيدكا
دخمت المسجد حيف غابت الشمس كالنبي صمى اهلل ) أبي ذر قاؿ:، فعف بشأف الشمسأخرل 

عميو كسمـ جالس، فقاؿ: يا أبا ذر، أتدرم أيف تذىب ىذه؟ قاؿ: قمت: اهلل كرسكلو أعمـ، قاؿ: 
فإنيا تذىب تستأذف في السجكد فيؤذف ليا ككأنيا قد قيؿ ليا اطمعي مف حيث جئت فتطمع مف 

 .(ْْٓ)(رأ كذلؾ مستقر ليا، قاؿ: كذلؾ قراءة عبد اهلل بف مسعكدمغربيا قاؿ: ثـ ق
 ــ الشعر:

كصؼ القرآف الكريـ الشعراء بقكلو تعالى: ))كالشعراء يتىبعيـ الغاككف، ألـ تر أنيـ في 
الحات كذكركا اهلل كثيران  كؿ كاد يييمكف، كأنيـ يقكلكف ما ال يفعمكف، إال الذيف أمنكا كعممكا الصى

، كذكر األعمش (ْٓٓ)بعد ما ظممكا كسيعمـ الذيف ظممكا أم منقمب ينقمبكف((كانتصركا مف 
قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ) قاؿ:  عف أبي ىريرةركايات تضمنت ما يتعمؽ بالشعر، ف

، كعف نيي (ْٔٓ)(كسمـ: ألف يمتمئ جكؼ الرجؿ قيحا حتى يريو، خير لو مف أف يمتمئ شعرا
قاؿ رسكؿ ) قالت: رضى اهلل عنيا عائشةاألعمش عف  عف اليجاء في الشعر، ذكر النبي 

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: إف أعظـ الناس فرية لرجؿ ىاجى رجال، فيجا القبيمة بأسرىا، كرجؿ 
، كأكرد األعمش ركاية تتضمف تداكؿ الشعر في بعض مجالس (ْٕٓ)(انتفى مف أبيو كزنى أمو

هلل عميو نجالس أصحاب رسكؿ اهلل صمى اكنا )أبك خالد الكالبي قاؿ:  فعف أصحاب النبي 
 .(ْٖٓ)(، كيتذاكركف أياميـ في الجاىميةكسمـ فيتناشدكف األشعار

 ــ الترجمة:
كانت المعرفة بمغات األقكاـ األخرل مقتصرة عمى فئة قميمة مف أبناء المدينة، كلمحفاظ 

أكردىا األعمش عف كتفاصيؿ ذلؾ  مكتكبة بالسريانية، عمى سرية الكتب التي ترد لمرسكؿ 
قاؿ لي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: تأتيني كتب ال أحب )قاؿ:  زيد بف ثابت  طريؽ
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قمت: ال، قاؿ: فتعمميا، فتعممتيا في سبعة عشر يكما لفظ ؟ أف يقرأىا أحد، فتحسف السريانية
  .(ْٗٓ)حديث ابف الفضؿ

 ب ــ العؾوم التطبقؼقة:

 ــ مرويات األعمش الطبية:                                  
 ــ الطب الوقائي )الوقاية من اإلمراض(:

غسؿ اإلناء مف  أكرد األعمش عدة ركايات تتضمف طرؽ الكقاية مف األمراض، منيا
قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إذا كلغ الكمب في : )قاؿ  ف أبي ىريرة، فعكلكغ الكمب

، كذكر ركاية تضمنت تؤكد عمى كراىية النكـ (َْٔ)(ء أحدكـ فميرقو ثـ ليغسمو سبع مراتإنا
قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: مف بات ) قاؿ:  ىريرةكفي اليد غمر مف الطعاـ، فعف 

، كذكر ركاية تضمنت أىمية (ُْٔ)(كفي يده ريح غمر فأصابو شيء فال يمكمف إال نفسو
أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف إذا قاـ مف الميؿ : ) حذيفةاستعماؿ السكاؾ، فعف 

 .(ِْٔ)(يشكص فاه بالسكاؾ
 ــ عيادة المرضى:

لممرضى،  أكرد األعمش عدة ركايات تضمنت عيادة المرضى، منيا زيارة النبي 
دخؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى مريض يعكده، فقاؿ: )قاؿ:   أنس بف مالؾفعف 

، كذكر ركاية لزيارة لعبد اهلل بف مسعكد (ّْٔ)(أتشتيي كعكا؟ قاؿ: نعـ، فطمبكا لوأتشتيي شيئا؟ 
  لمنبي فعف عبد اهلل بف مسعكد ، ( :دخمت عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ فإذا قاؿ

ىك يكعؾ، فمسستو فقمت: يا رسكؿ اهلل إنؾ لتكعؾ كعكا شديدا، قاؿ: أجؿ، إني أكعؾ كما 
قمت: ألف لؾ أجريف، قاؿ: نعـ، كالذم نفسي بيده، ما عمى األرض يكعؾ رجالف منكـ قاؿ: 

 .(ْْٔ)(مسمـ يصيبو أذل مف مرض فما سكاه إال حط اهلل عنو خطاياه كما تحط الشجرة كرقيا
رضى اهلل  أـ سممةكأكرد األعمش ركاية تضمنت الدعاء لممريض عند عيادتو، فعف 

كسمـ: إذا حضرتـ المريض أك الميت فقكلكا قاؿ لنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ) قالت:عنيا 
قالت: فمما مات أبك سممة أتيت النبي صمى اهلل ، خيرا، فإف المالئكة يؤمنكف عمى ما تقكلكف

عميو كسمـ، فقمت: يا رسكؿ اهلل، إف أبا سممة مات، قاؿ: فقكلي: الميـ اغفر لي كلو، كأعقبني 
 .(ْٓٔ)(منو عقبى حسنة
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د مريضان مف أصحابو مسح كاف إذا عا كذكر األعمش ركاية تضمنت إف النبي 
أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو رضى اهلل عنيا: ) عائشة، كدعا لو بالشفاء، فعف عمى صدره

كسمـ كاف إذا عاد مريضا مسح كجيو كصدره أك قاؿ: مسح عمى صدره، كقاؿ: أذىب البأس، 
أخرجو ، (ْٔٔ)...(شفاء إال شفاؤؾ، شفاء ال يغادر سقما رب الناس، كاشؼ أنت الشافي، ال 

 .(ْٖٔ)، كأخرجو مسمـ(ْٕٔ)البخارم، مف حديث الثكرم عف األعمش
 ــ أدوية الطب النبوي:

ألشخاص الذيف كاف ليـ تمرس اف الطب عند العرب قبؿ اإلسالـ يعتمد عمى بعض ا
اإلسالـ أكد عمى بعضيا، كنيى عندما جاء ، ك دكاء كاف أساسو النباتات العشبية، كالبالطب

 :   األدكية فمنيا، كأشار األعمش الى بعض تمؾ عف أدكية أخرل
 :والعجوة ــ الكما

عف أبي ، فالعيف كالشفاء مف السـعالج  أكرد األعمش ركاية تضمنت كصؼ النبي 
ف، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: الكمأة مف الم)قاال: رضى اهلل عنيما  سعيد كجابر

  .(ْٗٔ)(كماؤىا شفاء لمعيف، كالعجكة مف الجنة، كىي شفاء مف السـ
 ــ الطب بالكي:

قاؿ:   جابرذكر األعمش ركاية تضمنت جكاز العالج بالكي عند الحاجة، فعف 
مرض أبي بف كعب مرضا، فأرسؿ إليو النبي صمى اهلل عميو كسمـ، طبيبا، فككاه عمى )

 .(ُْٕ)بمفظ مختمؼ ركاه مسمـ، (َْٕ)(أكحمو
 ــ العالج بالرقى:

معركفان عند العرب قبؿ اإلسالـ، كنيى اإلسالـ عف الرقى  (ِْٕ)كاف العالج بالرقى
   عف جابرالمخالؼ لمشريعة، كذكر األعمش ركاية تضمنت ما رخص فيو مف الرقى، فعف 

، يرقكف مف الحمة، ككاف رسكؿ  قاؿ: كاف أىؿ بيت مف األنصار، يقاؿ ليـ آؿ عمرك بف حـز
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، قد نيى عف الرقى، فأتكه فقالكا: يا رسكؿ اهلل، إنؾ قد نييت عف 

نا نرقي مف الحمة، فقاؿ ليـ: اعرضكا عمي فعرضكىا عميو، فقاؿ: ال بأس بيذه،  ،الرقى، كا 
عف جابر بف عبد اهلل ، كذكر األعمش ىذه الركاية، كجاءت بسياؽ البييقي، (ّْٕ)(يؽىذه مكاث

 :ككاف عند آؿ عمرك بف حـز رقية مى اهلل عميو كسمـ عف الرقىنيى رسكؿ اهلل ص) قاؿ ،
يرقكف بيا مف العقرب، فأتكا النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقالكا: يا رسكؿ اهلل إنؾ نييت عف 
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رقية نرقي بيا مف العقرب. قاؿ: فاعرضيا عمي. فعرضيا عميو فقاؿ: ما  الرقى ككانت عندنا
 .(ْٕٓ)ركاه مسمـ ،(ْْٕ)(أرل بأسا، مف استطاع منكـ أف ينفع أخاه فمينفعو

  أبي سعيد الخدرمكأكرد األعمش ركاية أخرل تضمنت الرخصة في الرقى، فعف 
، فسألناىـ أف بعثنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ثالثيف راكبا في )قاؿ:  سرية، فنزلنا بقـك

يقركنا فأبكا، فمدغ سيدىـ، فأتكنا، فقالكا: أفيكـ أحد يرقي مف العقرب؟ فقمت: نعـ، أنا، كلكف ال 
أرقيو حتى تعطكنا غنما، قالكا: فإنا نعطيكـ ثالثيف شاة، فقبمناىا، فقرأت عميو الحمد سبع 

، فقمنا: ال تعجمكا حتى نأتي النبي مرات فبرئ، كقبضنا الغنـ، فعرض في أنفسنا منيا شيء
ما عممت أنيا رقية؟  صمى اهلل عميو كسمـ، فمما قدمنا ذكرت لو الذم صنعت، فقاؿ: أك

 .(ْٕٔ)(اقتسمكىا كاضربكا لي معكـ سيما
 ــ الحجامة:
الدماء  ير في عيد الرسالة الطب بالحجامة لعالج بعض األمراض، كىك أخراجأشت

أف النبي صمى اهلل : ) عف جابر، ف، منيا أحتجاـ النبي الفاسدة، كأشار األعمش إلى ذلؾ
قاؿ ككيع: يعني أف النبي صمى اهلل  ،سقط عف فرسو عمى جذع، فانفكت قدمو عميو كسمـ:

قاؿ:  جابركذكر األعمش في ركاية أخرل عف  ،(ْٕٕ)(عميو كسمـ احتجـ عمييا مف كثء
، كأكرد األعمش ركاية (ْٖٕ)(ى اهلل عميو كسمـ إلى أبي طبيبا فقطع منو عرقابعث النبي صم)

رخص لمصائـ في )قاؿ:  رضى اهلل عنيماابف عباس  ، فعفئـتضمنت رخصة الحجامة لمصا
  .(ْٕٗ)(الحجامة

 ــ طرق عالجية منهي عنها:
قاؿ:   عف أبي ىريرةف ذكر األعمش طرؽ عالجية منيي عنيا، منيا العالج بالسـ،

قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: مف شرب سما، فقتؿ نفسو، فيك يتحساه في نار جينـ، )
عف ابف أخت زينب امرأة ألجؿ التداكم، ف (ُْٖ)، كمنيا تعميؽ التمائـ(َْٖ)(خالدا مخمدا فييا أبدا

كانت عجكز تدخؿ عمينا ترقي مف الحمرة، ككاف لنا ) عف زينب قالت: بف مسعكد عبد اهلل
ؿ القكائـ، ككاف عبد اهلل إذا دخؿ تنحنح كصكت، فدخؿ يكما فمما سمعت صكتو سرير طكي

احتجبت منو، فجاء فجمس إلى جانبي فمسني فكجد مس خيط فقاؿ: ما ىذا؟ فقمت: رقى لي 
فيو مف الحمرة فجذبو كقطعو فرمى بو كقاؿ: لقد أصبح آؿ عبد اهلل أغنياء عف الشرؾ، 

شرؾ، قمت:  (ِْٖ)مـ يقكؿ: إف الرقى، كالتمائـ، كالتكلةسمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كس
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ذا  فإني خرجت يكما فأبصرني فالف، فدمعت عيني التي تميو، فإذا رقيتيا سكنت دمعتيا، كا 
ذا عصيتو طعف بإصبعو في عينؾ،  تركتيا دمعت، قاؿ: ذاؾ الشيطاف، إذا أطعتو تركؾ، كا 

مـ كاف خيرا لؾ، كأجدر أف تشفيف كلكف لك فعمت كما فعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كس
، ال شفاء إال الشافي تنضحيف في عينؾ الماء كتقكليف: أذىب الباس رب الناس، اشؼ أنت

عف أبي ، كمف األدكية المكركىة التي ذكرىا األعمش، ف(ّْٖ)(شفاؤؾ، شفاء ال يغادر سقما
ا سما فسمو مف حس)قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ) قاؿ:  صالح، عف أبي ىريرة

 .(ْْٖ)(في يده، يتحساه في نار جينـ خالدا مخمدا فييا أبدا
 عمم األجنة(:ــ عمم الوراثة ) 

زيد ذكر األعمش ركاية تضمنت أشارات إلى العمكـ التطبيقية كمنيا عمـ األجنة، فعف 
قاؿ: عبد اهلل بف مسعكد، حدثنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك )قاؿ:   بف كىب
المصدكؽ أنو: يجمع خمؽ أحدكـ في بطف أمو أربعيف يكما، ثـ يككف عمقة مثؿ ذلؾ،  الصادؽ

ثـ يككف مضغة مثؿ ذلؾ، ثـ يبعث اهلل إليو الممؾ، فيؤمر بأربع كممات، فيقكؿ: اكتب عممو، 
الذم نفسي بيده، إف أحدكـ ليعمؿ بعمؿ أىؿ الجنة، حتى  كأجمو، كرزقو، كشقي، أـ سعيد، فك

ف ما يككف بينو ك  بينيا إال ذراع، فيسبؽ عميو الكتاب، فيعمؿ بعمؿ أىؿ النار فيدخميا، كا 
أحدكـ ليعمؿ بعمؿ أىؿ النار، حتى ما يككف بينو كبينيا إال ذراع، فيسبؽ عميو الكتاب، 

قاؿ:   عف أبي ىريرة، كأكرد األعمش ركاية أخرل (ْٖٓ)(فيعمؿ بعمؿ أىؿ الجنة فيدخميا
كسمـ: ليس شيء مف اإلنساف إال يبمى، إال عظما كاحدا، كىك  قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو)

 .(ْٖٔ)(عجب الذنب، كمنو يركب الخمؽ يـك القيامة
 اخلامتت

 بعد االنتياء مف البحث تـ التكصؿ إلى نتائج كثيرة كمتنكعة يمكف إيجازىا باآلتي:
اليجرم / السابع  أف األعمش محدث مشيكر، كلد في النصؼ الثاني مف القرف األكؿ -ُ

، كلقي كبار ، مما أتاح لو أف يدرؾ جماعة مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـالميالدم
 .التابعيف كركل عنيـ

نشأ كعاش كمات رحمو اهلل في الككفة، كلـ تذكر لو المصادر مف الرحالت سكل ما  -ِ
ثيران عف ذكره الخطيب البغدادم مف لقائو ببعض الشيكخ في مدينة بغداد التي ال تبعد ك

 الككفة.
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أف لمركايات التي ذكرىا أىمية كبيرة في سد الكثير مف الثغرات التي ال تغطييا كتب  -ّ
 التاريخ، في مكضكع السيرة النبكية، كالسيما مجتمع المدينة المنكرة.

لـ يتناكؿ األعمش تاريخ الدعكة اإلسالمية، كالجكانب السياسية، كاإلدارية بشيء مف  -ْ
نما اكت  فى بإيراد ركايات قميمة كمقتضبة لبعض تمؾ الجكانب.التفصيؿ، كا 

، السيما في طعامو، أكضح األعمش جكانب ميمة مف الحالة المعيشية لمنبي  -ٓ
 .كصفاتو، كمرضو األخير، ككفاتو كميراثو 

، ، شممت ذكر بعض قضاتو قدـ ركايات ميمة في القضاء في عيد النبي  -ٔ
 .كأقضيتو 

، شمؿ ركايات اقتصرت عمى جكانب مف شكؿ مقتضباكؿ الجكانب العسكرية بتن -ٕ
 بعض الغزكات.

تبيف مف خالؿ مركياتو االقتصادية كالمالية إقرار المنيج االقتصادم اإلسالمي، في  -ٖ
معامالت البيع كالشراء، كتحريـ الربا، كفي المكارد االقتصادية كشممت الزكاة كالجزية 

 كالغنائـ. 
اب الزكاة في الحيكانات، كالمعفك مف الزكاة، بيف الركايات التي ذكرىا تحديد نص -ٗ

 فضالن عف زكاة الركاز. 
قدـ ركايات قيمة عف الجكانب العممية، كخاصة الطبية منيا قد ال نجد ليا مثيؿ في  -َُ

 كتب التاريخ.
ث كال كفي النياية، أقكؿ أف البحث في السيرة النبكية مف خالؿ ركايات رجاؿ الحدي -ُُ

، كطمبو المتكاصؿ ، الذم كرس حياتو لمديف كالعمـسيما عالـ كبير مثؿ األعمش
، كسمي ، حتى كصؼ بالعالـ كاإلماـ، كمحدث أىؿ الككفة في زمانولمحديث الشريؼ
، كالثقة كعالمة اإلسالـ، تكسب أىميتو مف خالؿ الدقة في النقؿ بسيد المحدثيف

و أتباعيـ، ، كما نقمو عنالعتماده عمى  أخذىا مف أفكاه الرجاؿ مف أصحاب النبي 
ـ، كبذلؾ أدرؾ جماعة  َٖٔىػ /  ُٔخاصة إذا ما عممنا بكالدة األعمش في سنة 

 مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، كالتقى بكبار التابعيف.
 .مد هلل رب العالميف أكالن كأخران كالح
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(، الطبقات ـ ْْٖىػ /  َِّسعد، أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع البصرم الزىرم )ت  ابف( ُ)
؛ ابف خياط، أبك عمر خميفة بف خياط الميثي العصفرم ِّْ ، صٔ، جػ ، د. ت، دار صادر، بيركتالكبرل

دار  ،ِ ط الطبقات، تحقيؽ: أكـر ضياء العمرم، ـ(، ْٖٓ /  قَِْالتميمي البصرم الممقب بشباب )ت
ىػ ُِْ؛ ابف حنبؿ، أحمد أبك عبد اهلل الشيباني )تُْٔ، ص ُ، جػ ـ ُِٖٗىػ/  َُِْ ،، الرياضطيبة

، مكتبة دار األقصى، الككيت، ُ ط ـ(، األسامي كالكنى، تحقيؽ: عبد اهلل بف يكسؼ الجديع، ٖٓٓ/
؛ البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفي )ت ُُٔ ، صُـ، جػ  ُٖٓٗىػ / َُْٔ
، مكتبة دار دار الكعي، ُـ(، التاريخ الصغير )األكسط(، تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد، ط  ٖٗٔىػ /  ِٔٓ
؛ العجمي، أبك الحسف أحمد بف عبد اهلل بف صالح ُٗ، ص ِ، جػ ـُٕٕٗىػ / ُّٕٗ، حمب، القاىرة، التراث

ف الضعفاء كذكر مذاىبيـ ـ(، معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كم ْٕٖىػ/  ُِٔ)ت الككفي 
 ، صُـ، جػ  ُٖٓٗىػ/  َُْٓ، مكتبة الدار، المدينة المنكرة، ُ، ط البستكم، تحقيؽ: عبد العميـ كأخبارىـ

كاألسماء، تحقيؽ: (، الكنى ـ ْٕٖىػ /  ُِٔرم النيسابكرم )ت أبك الحسف بف الحجاج القشي ؛ مسمـ،ِّْ
، ِ ، جـ ُْٖٗىػ / َُْْ، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنكرة، ُعبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم، ط 

، المعرفة كالتاريخ ـ(، َٖٗىػ /  ِٕٕ؛ الفسكم، أبك يكسؼ يعقكب بف سفياف بف جكاف )ت ِّٕص 
 ،ابف أبي حاتـ ؛ُّ، ص ّـ، جػ  ُٗٗٗىػ / ُُْٗتحقيؽ: خميؿ المنصكر، دار الكتب العممية، بيركت، 

، ُ ـ(، الجرح كالتعديؿ، ط ّٖٗىػ/  ِّٕ)ت  عبد الرحمف بف محمد بف إدريس أبك محمد الرازم التميمي
ابف حباف، محمد بف حباف بف  ؛ُْٔ، ص ْـ، جػ  ُِٓٗىػ / ُُِٕدار إحياء التراث العربي، بيركت، 
، دار ُ، ط لسيد شرؼ الديف أحمدالثقات، تحقيؽ: ا ـ(، ٓٔٗىػ / ّْٓأحمد أبك حاتـ التميمي البستي )ت 

، أبك نصر أحمد بف محمد بف الحسيف ؛ الكالباذمَِّ، ص ْـ، جػ  ُٕٓٗ / ُّٓٗ، ، بيركتالفكر
ـ(، اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد المعركؼ صحيح رجاؿ  ََُٕىػ / ّٖٗ البخارم )ت

ابف  ؛ُُّ، ص ُـ، جػ  ُٖٔٗىػ /َُْٕ، دار المعرفة، بيركت، ُالبخارم، تحقيؽ: عبد اهلل الميثي، ط 
ىػ(، رجاؿ صحيح مسمـ، تحقيؽ: عبد اهلل  َُّٔىػ / ِْٖمنجكيو، أبك بكر أحمد بف عمي األصبياني )ت 

، أبك بكر أحمد بف عمي ؛ الخطيب البغدادمِْٔ، ص ُىػ، جػ  َُْٕ، دار المعرفة، بيركت، ُالميثي، ط 
؛ أبك الكليد الباجي، ْ، ص ٗ ت، جػ ، د.، بيركت، تاريخ بغداد، دار الكتب العممية(ـ ََُٕىػ/ ّْٔت )

خرج لو البخارم في الجامع ـ(، التعديؿ كالتجريح، لمف  َُُٖىػ /  ْْٕسميماف بف خمؼ بف سعد )ت 
، ّ ـ، جػ ُٖٔٗىػ / َُْٔ، دار المكاء لمنشر كالتكزيع، الرياض، ُ، تحقيؽ: أبك لبابة حسيف، ط الصحيح

 ـ(، ُُٔٔىػ / ِٔٓ؛ السمعاني، أبك سعيد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي )ت ُُُٔص 
؛ ابف الجكزم، أبك ِّ، ص ٓ ، جػـُٖٗٗ، األنساب، تحقيؽ: عبد اهلل عمر الباركدم، دار الفكر، بيركت

، دار ُ ط كاألمـ،ـ(، المنتظـ في تاريخ الممكؾ  ََُِىػ / ٕٗٓالفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد )ت 
؛ ابف خمكاف، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد ُُِ، ص ٖـ، جػ  ُّٗٗىػ/ ُّٖٓصادر، بيركت، 
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نباء أبناء الزماف، تحقيؽ: إحساف عباس دار الثقافة،  ِِٖىػ / ُٖٔبف أبي بكر )ت  ـ(، كفيات األعياف كا 
مي بف مكسى بف سعيد األندلسي )ت ابف سعيد المغربي، أبك الحسف ع ؛ََْ، ص ِ، جػ ت بيركت،  د.

 ُٓٓٗ، ، القاىرة، دار المعارؼّ ، ط: شكقي ضيؼـ(، المغرب في حمى المغرب، تحقيؽ ُِٖٔىػ / ٖٓٔ
ـ(، تيذيب  ُُّْىػ / ِْٕ؛ المزم، أبك الحجاج يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ )ت ِْْ، ص ِـ، جػ 

، ص ُِـ، جػ  َُٖٗىػ / ََُْ ، بيركت،، مؤسسة الرسالةُ ، ط: بشار عكاد معركؼالكماؿ، تحقيؽ
تاريخ اإلسالـ ـ(،  ُْْْىػ / ْٖٕ)ت الذىبي، أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف  ؛ٕٔ

 ىػَُْٕ ، دار الكتاب العربي، بيركت،ُ ككفيات المشاىير كاألعالـ، تحقيؽ: عمر عبد السالـ تدمرل، ط
، ص ُ، دار الكتب العممية، بيركت، د. ت، جػ ُ ، طلحفاظ، تذكرة االذىبي؛ ُُٔ، ص ٗـ، جػ  ُٕٖٗ/

، دار ُ؛ الذىبي، الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ، تحقيؽ: محمد إبراىيـ المكصمي، ط ُْٓ
؛ الذىبي، سير أعالـ النبالء، تحقيؽ: َُٓ، ص ُـ، جػ  ُِٗٗىػ / ُُِْ، ، بيركتالبشائر اإلسالمية

، ص ٔـ، جػ  ُّٗٗىػ /ُُّْ، مؤسسة الرسالة، بيركت، ٗمد نعيـ العرقسكسي، ط شعيب األرناؤكط كمح
، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ كشعيب األرناؤكط راء الكبار عمى الطبقات كاألعصار؛ الذىبي، معرفة القِِٕ

؛ الذىبي، ميزاف االعتداؿ ْٗ، ص ُ، جػ ىػَُْْ، ، مؤسسة الرسالة، بيركتُكصالح ميدم عباس، ط 
، دار الكتب ُد الرجاؿ، تحقيؽ: الشيخ عمي محمد معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، ط في نق

؛ صالح الديف العالئي، أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد اهلل ُّٓ، ص ّـ، جػ  ُٓٗٗالعممية، بيركت، 
يد السمفي، ـ(، جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ، تحقيؽ: حمدم عبد المج ُّٗٓىػ /  ُٕٔالدمشقي )ت 

؛ ابف العراقي، كلي الديف أحمد بف عبد ُٖٖ، ص ُـ، جػ  ُٖٔٗىػ / َُْٕ، ، بيركت، عالـ الكتبِط 
، تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، تحقيؽ: عبد (ـ ُِّْىػ /  ِٖٔالرحيـ بف الحسيف أبي زرعة )ت 

العجمي، أبك الكفاء برىاف الديف ؛ سبط ابف ُّْ، ص ُـ، جػ  ُٗٗٗ، ، الرياضاهلل نكارة، مكتبة الرشد
ـ(، التبييف ألسماء المدلسيف، تحقيؽ:  ُّْٖىػ / ُْٖإبراىيـ بف محمد بف خميؿ الحمبي الطرابمسي )ت 

؛ ابف َُٓ، ص ُـ، جػ  ُْٗٗىػ/  ُُْْمؤسسة الرياف، بيركت،  ،ُمحمد إبراىيـ داكد المكصمي، ط 
، تقريب ـ( ُْْٖىػ/  ِٖٓ)ت بف عمي الكناني  حجر العسقالني، شياب الديف احمد بف عمي بف محمد

؛ ابف ِْٓ، ص ُـ، جػ  ُٖٔٗىػ /  َُْٔ، دار الرشيد، دمشؽ، ُ ، ط: محمد عكامة، تحقيؽالتيذيب
؛ ابف ُٓٗ، ص ْـ، جػ  ُْٖٗىػ/  َُْْ، دار الفكر، بيركت، ُ، ط ، تيذيب التيذيبحجر العسقالني

 َُّْعماف،  ، مكتبة المنار،ُـ بف عبداهلل القريكتي، ط حجر العسقالني، طبقات المدلسيف، تحقيؽ: عاص
، ، بيركت، مؤسسة األعممي لممطبكعات، لساف الميزاف؛ ابف حجر العسقالنيّّ، ص ُـ، جػ  ُّٖٗىػ/ 

، نزىة األلباب في األلقاب، تحقيؽ: عبد العزيز ؛ ابف حجر العسقالنيِّٖ، ص ٕـ، جػ  ُٖٔٗىػ/  َُْٔ
؛ السيكطي، ٖٖ، ص ُـ، جػ  ُٖٗٗىػ /َُْٗ، ، الرياض، مكتبة الرشدُط محمد بف صالح السديرم، 

، دار الكتب العممية، ُ، ط ، طبقات الحفاظـ( َُٓٓىػ / ُُٗعبد الرحمف بف أبي بكر أبك الفضؿ )ت 
، صفي الديف أحمد بف عبد اهلل بف أبي الخير بف ؛ الخزرجيْٕ، ص ُـ، جػ  ُّٖٗىػ / َُّْبيركت، 
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ـ(،  ُُٕٓىػ/ بعد  ِّٗبد اهلل بف عمي بف حسف األنصارم الساعدم اليمني )ت بعد عبد العميـ بف ع
، مكتب المطبكعات ٓ: عبد الفتاح أبك غدة، ط ، تحقيؽخالصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ

 .ُٓٓ، ص ُـ، جػ  ُٔٗٗ ىػ/ ُُْٔبيركت، ، حمب ك اإلسالمية كدار البشائر
 ؛ُُُ، ص ُ؛ ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار، جػ ّّْ، ص ُجػ العجمي، معرفة الثقات، ( ِ)

الخطيب ؛ ِٓٔ، ص ُ، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ ابف منجكيو؛ ُُّ، ص ُالكالباذم، اليداية كاإلرشاد، جػ 
ابف الجكزم، ؛ ُُُٕ، ص ّأبك الكليد الباجي، التعديؿ كالتجريح، جػ ؛ ٔ، ص ٗالبغدادم، تاريخ بغداد، جػ 

الذىبي، سير أعالـ النبالء، جػ ؛ َّْ، ص ِابف خمكاف، كفيات األعياف، جػ ؛ ُُِ، ص ٖ المنتظـ، جػ
، ُ؛ ابف حجر العسقالني، تقريب التيذيب، جػ ٓٗ، ص ُالذىبي، معرفة القراء الكبار، جػ  ؛ِِٕ، ص ٔ

 .ِْٓص 
ؿ بف إبراىيـ البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعي؛ ِّْ، ص ٔ( ابف سعد، الطبقات الكبرل، جػ ّ)

، جػ ت : السيد ىاشـ الندكم، دار الفكر، بيركت، د.، التاريخ الكبير، تحقيؽـ( ٖٗٔىػ /  ِٔٓالجعفي )ت 
، تحقيؽ: ـ. فاليشيمر، دار الكتب العممية، بيركت، ، مشاىير عمماء األمصار؛ ابف حبافّٕ، ص ْ

؛ ابف منجكيو، رجاؿ صحيح ُُّ، ص ُ، اليداية كاإلرشاد، جػ ؛ الكالباذمُُُ، ص ُُـ، جػ  ُٗٓٗ
؛ ابف خمكاف، كفيات ُُُٔ، ص ّ؛ أبك الكليد الباجي، التعديؿ كالتجريح، جػ ِْٔ، ص ُمسمـ، جػ 

، ص ٗالذىبي، تاريخ اإلسالـ، جػ  ؛ٕٔ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ  ؛ََْ، ص ِاألعياف، جػ 
؛ الذىبي، ِِٕ، ص ٔ؛ الذىبي، سير أعالـ النبالء، جػ ُْٓ، ص ُجػ ، الذىبي، تذكرة الحفاظ؛ ُُٔ

؛ الذىبي، المقتنى في سرد الكنى، تحقيؽ: محمد صالح عبد العزيز ْٗ، ص ُجػ معرفة القراء الكبار، 
؛ الذىبي، ْْ، ص ِـ، جػ  ُٖٖٗىػ / َُْٖ، الجامعة اإلسالمية بالمدينة، المدينة المنكرة، ُالمراد، ط 
؛ ابف حجر ِْٓ، ص ُ؛ ابف حجر العسقالني، تقريب التيذيب، جػ ُّٓ، ص ّجػ عتداؿ، ميزاف اال

؛ ابف ِّٖ، ص ٕ؛ ابف حجر العسقالني، لساف الميزاف، جػ ُٓٗ، ص ْالعسقالني، تيذيب التيذيب، جػ 
؛ ْٕ، ص ُ؛ السيكطي، طبقات الحفاظ، جػ ٖٖ، ص ُ، جػ ، نزىة األلباب في األلقابحجر العسقالني

 .ُٓٓ، ص ُجي، خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ، جػ الخزر 
 .ُٓٗ، ص ْابف حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، جػ ( ْ)
؛ ابف منجكيو، رجاؿ ُْٔ، ص ْ؛ ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، جػ ِّْ ، صٔابف سعد، جػ ( ٓ)

كفيات األعياف، ؛ ابف خمكاف، ْ، ص ٗ ؛ الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، جػِْٔ، ص ُصحيح مسمـ، جػ 
 .ُْٓ، ص ُ، جػ ُ الذىبي، تذكرة الحفاظ، ط ؛ََْ، ص ِجػ 
 .ٖٖ، ص ُابف حجر العسقالني، نزىة األلباب في األلقاب، جػ ( ٔ)
؛ الذىبي، ُُٔ، ص ٗجػ ؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ، ََْ، ص ِابف خمكاف، كفيات األعياف، جػ ( ٕ)

 .ُٖٖ ، صُالديف العالئي، جامع التحصيؿ، جػ ؛ صالح ْٗ، ص ُمعرفة القراء الكبار، جػ 
 .ُْٓ، ص ُالذىبي، تذكرة الحفاظ، جػ ( ٖ)
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؛ أبك ِْٔ، ص ُ؛ ابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ ُٗ، ص ِالبخارم، التاريخ الصغير، جػ ( ٗ)
المزم،  ؛ََْ، ص ِجػ ، ، كفيات األعياف؛ ابف خمكافُُُٔ، ص ّ، التعديؿ كالتجريح، جػ الكليد الباجي

، ُالذىبي، تذكرة الحفاظ، جػ ؛ ُُٔ، ص ٗالذىبي، تاريخ اإلسالـ، جػ  ؛ٕٔ، ص ُِتيذيب الكماؿ، جػ 
؛ ابف حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، ِْٓ، ص ُ؛ ابف حجر العسقالني، تقريب التيذيب، جػ ُْٓص 
ىة األلباب سقالني، نز ؛ ابف حجر العِّٖ، ص ٕ؛ ابف حجر العسقالني، لساف الميزاف، جػ ُٓٗ، ص ْجػ 

 .ْٕ، ص ُ؛ السيكطي، طبقات الحفاظ، جػ ٖٖ، ص ُجػ ، في األلقاب
مكضع بالقرب مف قاشاف، كىي مف ككر الرم، بينيا كبيف طبرستاف، فييا عيكف كثيرة، البكرم، أبك ( َُ)

ماء البالد مف أسـ(، معجـ ما استعجـ  َُْٗىػ/ ْٕٖعبيد عبد اهلل بف عبد العزيز بف محمد األندلسي )ت 
؛ ياقكت الحمكم، شياب الديف أبك عبد ٖٓٓ، ص ِىػ، جػ َُّْ، ، بيركت، عالـ الكتبّكالمكاضع، ط 

، ِـ، جػ  ُٓٗٗ، دار صادر، بيركت، ِ ـ(، معجـ البمداف، ط ُِِٖىػ /ِٔٔاهلل بف عبد اهلل الركمي )ت 
الركض  ـ(، ُْٓٗىػ/ ََٗ؛ الحميرم، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ )ت ّْٔص 

ـ، ص  َُٖٗ، مؤسسة ناصر لمثقافة، بيركت، ُ ط المعطار في خبر األقطار، تحقيؽ: إحساف عباس،
ِّْ. 

 .ُُُ، ص ُ، مشاىير عمماء األمصار، جػ ابف حباف( ُُ)
 .ِٓٔ، ص ُ، جػ ، رجاؿ صحيح مسمـ؛ ابف منجكيوُُُ، ص ُ المصدر نفسو، جػ( ُِ)
؛ البخارم، ُْٔ، ص ُ، الطبقات، جػ ؛ خميفة بف خياطّّْ، ص ٔالكبرل، جػ ابف سعد، الطبقات ( ُّ)

، ص ْ، الثقات، جػ ؛ ابف حبافّّْ، ص ُ؛ العجمي، معرفة الثقات، جػ ّٕ، ص ْالتاريخ الكبير، جػ 
، ص ُ، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ ؛ ابف منجكيوُُُ، ص ُ؛ ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار، جػ َِّ
، ص ّجػ ؛ أبك الكليد الباجي، التعديؿ كالتجريح، ُِ، ص ٗبغدادم، تاريخ بغداد، جػ ؛ الخطيب الِٓٔ

، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد )ت ؛ ابف الجكزمِْ، ص ٓ، جػ ، األنساب؛ السمعانيُُُٕ
، دار المعرفة، ِـ(، صفة الصفكة، تحقيؽ: محمكد فاخكرم كمحمد ركاس قمعو جي، ط  ََُِىػ / ٕٗٓ
، كفيات ؛ ابف خمكافُُْ، ص ٖ؛ ابف الجكزم، المنتظـ، جػ ُُٖ، ص ّـ، جػ  ُٕٗٗىػ/ ُّٗٗكت، بير 

، ص ٗ؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ، جػ َٗ، ص ُِ؛ المزم، تيذيب الكماؿ، جػ َّْ، ص ِاألعياف، جػ 
حمد بف ؛ الذىبي، أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أِْٓ، ص ٔ؛ الذىبي، سير أعالـ النبالء، جػ ُٕٔ

، ط : محمد عكامةالكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة، تحقيؽـ(،  ُْْْىػ / ْٖٕ)ت عثماف 
؛ الذىبي، معرفة القراء الكبار،  ْْٔ، ص ُـ، جػ  ُِٗٗىػ /ُُّْ، دار القبمة لمثقافة اإلسالمية، جدة، ُ

، ْالعسقالني، تيذيب التيذيب، جػ ؛ ابف حجر ُّٔ، ص ّ؛ الذىبي، ميزاف االعتداؿ، جػ ٔٗ، ص ُجػ 
، ص ُ؛ الخزرجي، خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ، جػ ْٕ، ص ُ، طبقات الحفاظ، جػ ؛ السيكطئُٗص 
ُٓٓ. 

 .ْ – ّ ، صٗالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، جػ ( ُْ)
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 ؛ المزم،ُُٖ، ص ّ، صفكة الصفكة، جػ ؛ ابف الجكزمّٕ، ص ْالبخارم، التاريخ الكبير، جػ ( ُٓ)
؛ ابف حجر ُٖٖ ، صُ؛ صالح الديف العالئي، جامع التحصيؿ، جػ ٕٕ، ص ُِتيذيب الكماؿ، جػ 

 .ُٓٗ، ص ْالعسقالني، تيذيب التيذيب، جػ 
 .ُُٖ، ص ّابف الجكزم، صفكة الصفكة، جػ ( ُٔ)
 .ُٓٗ، ص ْابف حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، جػ ( ُٕ)
 .ََْ، ص ِابف خمكاف، كفيات األعياف، جػ ( ُٖ)
؛ الكالباذم، اليداية ِّٕ، ص ِ؛ مسمـ، الكنى كاألسماء، جػ ّٕ، ص ْالبخارم، التاريخ الكبير، جػ ( ُٗ)

؛ الخطيب البغدادم، تاريخ ِٓٔ، ص ُ؛ ابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ ُُّ، ص ُكاإلرشاد، جػ 
، ص ُِالكماؿ، جػ  ؛ المزم، تيذيبََْ، ص ِ؛ ابف خمكاف، كفيات األعياف، جػ ّ، ص ٗبغداد، جػ 

؛ الذىبي، ِِٕ، ص ٔ؛ الذىبي، سير أعالـ النبالء، جػ ُِٔ، ص ٗ؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ، جػ ٖٕ
 .ُٓٗ، ص ْ؛ ابف حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، جػ ٓٗ، ص ُمعرفة القراء الكبار، جػ 

المزم، ؛ ُُِ، ص ٖجػ ابف الجكزم، المنتظـ،  ؛ْ، ص ٗالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، جػ ( َِ)
 .ُٓٗ، ص ْ، جػ ، تيذيب التيذيبابف حجر العسقالني؛ ٕٕ، ص ُِتيذيب الكماؿ، جػ 

 .ْٕ، ص ُ؛ السيكطي، طبقات الحفاظ، جػ ِِٕ، ص ٔالذىبي، سير أعالـ النبالء، جػ ( ُِ)
؛ ابف أبي حاتـ، ِّٕ، ص ِ، الكنى كاألسماء، جػ ؛ مسمـّٕ، ص ْالبخارم، التاريخ الكبير، جػ ( ِِ)

؛ الخطيب البغدادم، ِٓٔ، ص ُ؛ ابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ ُْٔ، ص ْالجرح كالتعديؿ، جػ 
، ُ؛ الذىبي، معرفة القراء الكبار، جػ ٖٕ، ص ُِ؛ المزم، تيذيب الكماؿ، جػ ّ، ص ٗتاريخ بغداد، جػ 

، ص ُ؛ السيكطي، طبقات الحفاظ، جػ ُٓٗ، ص ْالتيذيب، جػ ؛ ابف حجر العسقالني، تيذيب ٓٗص 
ْٕ. 
؛ الذىبي، ٖٕ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ  ؛ِٓٔ، ص ُابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ ( ِّ)

؛ الذىبي، معرفة القراء ِِٕ، ص ٔ؛ الذىبي، سير أعالـ النبالء، جػ ُِٔ، ص ٗتاريخ اإلسالـ، جػ 
، طبقات الحفاظ، ؛ السيكطيُٓٗ، ص ْ، تيذيب التيذيب، جػ حجر العسقالني ؛ ابفٓٗ، ص ُالكبار، جػ 

 .ْٕ، ص ُجػ 
؛ الكالباذم، اليداية ِّٕ، ص ِ؛ مسمـ، الكنى كاألسماء، جػ ّٕ، ص ْالبخارم، التاريخ الكبير، جػ ( ِْ)

تاريخ الخطيب البغدادم،  ؛ِٓٔ، ص ُابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ  ؛ُُّ، ص ُكاإلرشاد، جػ 
، ص ُِ؛ المزم، تيذيب الكماؿ، جػ ََْ، ص ِ؛ ابف خمكاف، كفيات األعياف، جػ ّ، ص ٗبغداد، جػ 

 .ٓٗ، ص ُ، جػ ، معرفة القراء الكبار؛ الذىبيِِٕ، ص ٔ؛ الذىبي، سير أعالـ النبالء، جػ ٖٕ
 .ُُِ، ص ٖ، المنتظـ، جػ ابف الجكزم( ِٓ)
 .ََْ، ص ِابف خمكاف، كفيات األعياف، جػ ( ِٔ)
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؛ الكالباذم، ُْٔ، ص ْابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، جػ  ؛ّٕ، ص ْالبخارم، التاريخ الكبير، جػ ( ِٕ)
؛ الخطيب البغدادم، ِٓٔ، ص ُ؛ ابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ ُُّ، ص ُاليداية كاإلرشاد، جػ 

، ص ِكفيات األعياف، جػ ؛ ابف خمكاف، ُُِ، ص ٖ، المنتظـ، جػ ؛ ابف الجكزمّ، ص ٗتاريخ بغداد، جػ 
؛ الذىبي، تذكرة ُُٔ، ص ٗ؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ، جػ ٖٕ، ص ُِ؛ المزم، تيذيب الكماؿ، جػ ََْ

، ص ُ؛ الذىبي، الكاشؼ، جػ ِِٕ، ص ٔجػ ؛ الذىبي، سير أعالـ النبالء، ُْٓ، ص ُالحفاظ، جػ 
 .ْٕ، ص ُ، جػ طبقات الحفاظ؛ السيكطي، ٓٗ، ص ُ؛ الذىبي، معرفة القراء الكبار، جػ ْْٔ

؛ المزم، ََْ، ص ِ؛ ابف خمكاف، كفيات األعياف، جػ ُُٖ، ص ّابف الجكزم، صفكة الصفكة، جػ ( ِٖ)
؛ ابف حجر العسقالني، تيذيب ُِٔ، ص ٗ؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ، جػ ٕٗ، ص ُِتيذيب الكماؿ، جػ 

 .ْٕ، ص ُ، جػ ، طبقات الحفاظ؛ السيكطيُٓٗ، ص ْالتيذيب، جػ 
 .ٕٗ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ ( ِٗ)
؛ ِٓٔ، ص ُ؛ ابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ ُُّ، ص ُالكالباذم، اليداية كاإلرشاد، جػ ( َّ)

؛ المزم، ََْ، ص ِ؛ ابف خمكاف، كفيات األعياف، جػ ّ، ص ٗالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، جػ 
؛ الذىبي، معرفة القراء ِِٕ، ص ٔالـ النبالء، جػ ؛ الذىبي، سير أعٕٗ، ص ُِتيذيب الكماؿ، جػ 

؛ السيكطي، طبقات الحفاظ، ُٓٗ، ص ْ؛ ابف حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، جػ ٓٗ، ص ُالكبار، جػ 
 .ْٕ، ص ُجػ 
 .ِّْ، ص ٔجػ ، سير أعالـ النبالء، الذىبي( ُّ)
؛ ّ، ص ٗاريخ بغداد، جػ ؛ الخطيب البغدادم، تِٓٔ، ص ُابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ ( ِّ)

 .ِِٕ، ص ٔ؛ الذىبي، سير أعالـ النبالء، جػ َٖ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ 
 .ٓٗ، ص ُالذىبي، معرفة القراء الكبار، جػ ( ّّ)
 .ِِٕ، ص ٔالذىبي، سير أعالـ النبالء، جػ ( ّْ)
 .ٖٕ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ ( ّٓ)
؛ ّ، ص ٗالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، جػ  ؛ِٓٔ، ص ُجػ ابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، ( ّٔ)

؛ المزم، تيذيب ََْ، ص ِ، كفيات األعياف، جػ ؛ ابف خمكافُُِ، ص ٖجػ ، ابف الجكزم، المنتظـ
 .ُُٔ، ص ٗ، جػ ، تاريخ اإلسالـ؛ الذىبيٖٕ، ص ُِالكماؿ، جػ 

 .ٖٕ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ ( ّٕ)
، الذىبي ؛ٖٕ، ص ُِ؛ المزم، تيذيب الكماؿ، جػ ِٓٔ، ص ُصحيح مسمـ، جػ ابف منجكيو، رجاؿ ( ّٖ)

 .ُٓٗ، ص ْ؛ ابف حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، جػ ِِٕ، ص ٔجػ سير أعالـ النبالء، 
 .ٕٕ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ ( ّٗ)
 .ٖٕص ، ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ  ؛ِٓٔ، ص ُجػ ، ، رجاؿ صحيح مسمـابف منجكيو( َْ)
 .ِِٕ، ص ٔ؛ الذىبي، سير أعالـ النبالء، جػ ِٓٔ، ص ُجػ ابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، ( ُْ)
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 .ٖٕ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ ( ِْ)
 .ُٓٗ، ص ْابف حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، جػ ( ّْ)
 .ِِٕ، ص ٔالذىبي، سير أعالـ النبالء، جػ  ؛ٖٕ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ ( ْْ)
؛ الذىبي، ٖٕ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ  ؛ِٓٔ، ص ُ، جػ ، رجاؿ صحيح مسمـابف منجكيو( ْٓ)

 .ِِٕ، ص ٔسير أعالـ النبالء، جػ 
 .ٕٕ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ ( ْٔ)
 .ٖٕػػ  ٕٕ، ص ُِالمصدر نفسو، جػ ( ْٕ)
 .ٖٕ، ص ُِالمصدر نفسو، جػ ( ْٖ)
؛ الذىبي، ٖٕ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ  ؛ِٓٔ، ص ُمسمـ، جػ ابف منجكيو، رجاؿ صحيح ( ْٗ)

 .ُٓٗ، ص ْ؛ ابف حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، جػ ِِٕ، ص ٔسير أعالـ النبالء، جػ 
 .ََْ، ص ِابف خمكاف، كفيات األعياف، جػ ( َٓ)
 .ِِٕ، ص ٔجػ الذىبي، سير أعالـ النبالء،  ؛ِٓٔ، ص ُابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ ( ُٓ)
 .ٖٕ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ ( ِٓ)
؛ الذىبي، ٖٕ، ص ُِ، تيذيب الكماؿ، جػ المزم ؛ِٓٔ، ص ُابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ ( ّٓ)

 .ُٓٗ، ص ْ؛ ابف حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، جػ ِِٕ، ص ٔسير أعالـ النبالء، جػ 
 .ََْ، ص ِابف خمكاف، كفيات األعياف، جػ ( ْٓ)
 .ِِٕ، ص ٔالذىبي، سير أعالـ النبالء، جػ  ؛ٖٕ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ ( ٓٓ)
؛ ِٓٔ، ص ُ، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ ابف منجكيو ؛ُُّ، ص ُالكالباذم، اليداية كاإلرشاد، جػ ( ٔٓ)

 .ُِٔ، ص ٗالذىبي، تاريخ اإلسالـ، جػ  ؛ّ، ص ٗالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، جػ 
 .َِّ، ص ٔأعالـ النبالء، جػ سير ( ٕٓ)
 .ٖٕ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ ( ٖٓ)
 المصدر نفسو.( ٗٓ)
الذىبي،  ؛ٖٕ، ص ُِ؛ المزم، تيذيب الكماؿ، جػ ِٓٔ، ص ُابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ ( َٔ)

 .ِِٕ، ص ٔجػ سير أعالـ النبالء، 
؛ الذىبي، ٖٕ، ص ُِذيب الكماؿ، جػ ؛ المزم، تيِٓٔ، ص ُابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ ( ُٔ)

 .ِِٕ، ص ٔالذىبي، سير أعالـ النبالء، جػ  ؛ُِٔ، ص ٗتاريخ اإلسالـ، جػ 
 .ِِٕ، ص ٔ؛ الذىبي، سير أعالـ النبالء، جػ َٖ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ ( ِٔ)
؛ الذىبي، ٖٕ، ص ُِ؛ المزم، تيذيب الكماؿ، جػ ِٓٔ، ص ُابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ ( ّٔ)

 .ُٓٗ، ص ْ؛ ابف حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، جػ ِِٕ، ص ٔسير أعالـ النبالء، جػ 
 .ٖٕ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ ( ْٔ)
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 المصدر نفسو.( ٓٔ)
 .ِِٕ، ص ٔجػ الذىبي، سير أعالـ النبالء، ( ٔٔ)
 .ٖٕ، ص ُِ، تيذيب الكماؿ، جػ المزم( ٕٔ)
؛ الذىبي، ٖٕ، ص ُِ؛ المزم، تيذيب الكماؿ، جػ ِٓٔ، ص ُمسمـ، جػ ابف منجكيو، رجاؿ صحيح ( ٖٔ)

 .ُٓٗ، ص ْ؛ ابف حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، جػ ِِٕ، ص ٔسير أعالـ النبالء، جػ 
 .ٖٕ، ص ُِ؛ المزم، تيذيب الكماؿ، جػ ِٓٔ، ص ُجػ ، رجاؿ صحيح مسمـ، ابف منجكيو( ٗٔ)
، ص ْابف حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، جػ  ؛ِٓٔص  ،ُابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، جػ ( َٕ)

ُٗٓ. 
 .ٖٕ، ص ُِالمزم، تيذيب الكماؿ، جػ ( ُٕ)
،  ُ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ  ؛ ابف منجكيو ُُّ، ص  ُالكالباذم ، اليداية كاإلرشاد ،  جػ (  ِٕ)

 ِِٕ، ص  ٔ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ٕٗ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٓٔص 
 . ُٓٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ  ؛
 . ٖٕ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ّٕ)
 المصدر نفسو .(  ْٕ)
 المصدر نفسو .(  ٕٓ)
 المصدر نفسو .(  ٕٔ)
 . ُٓٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ (  ٕٕ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ٖٕ)

 . ُٓٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ  ؛  ٕٗ
 . ٕٗ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ٕٗ)
 المصدر نفسو .(  َٖ)
 . ٕٗ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُٖ)
 . ِِٕ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ (  ِٖ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ّٖ)

 . ُٓٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ  ؛ ٕٗ
 . ٕٗ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ْٖ)
 . ٕٗ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِِ، ص  ّالفسكم  ، المعرفة كالتاريخ ،  جػ (  ٖٓ)
 . ْ، ص  ٗالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ (  ٖٔ)
؛  ٕٗ، ص ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٓٔ، ص ُمسمـ،  جػ ابف منجكيو ، رجاؿ صحيح (  ٕٖ)

 .ُٓٗ، ص  ْحجر العسقالني، تيذيب التيذيب ، جػ  ؛ ابفِِٕ، ص ٔر أعالـ النبالء، جػ الذىبي ، سي
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 . ٕٗ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ٖٖ)
 . ُٓٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ (  ٖٗ)
 . ٕٗ، ص  ُِ، جػ المزم ، تيذيب الكماؿ (  َٗ)
 .ٕٗ، ص  ُِم ، تيذيب الكماؿ ، جػ ؛ المز  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ،  جػ ( ُٗ)
 . ٕٗ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ِٗ)
 . ٕٗ، ص  ُِالمصدر نفسو ، جػ (  ّٗ)
، ص  ُِ ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ْٗ)

 . ُٓٗ، ص  ْ؛ ابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ  ٕٗ
 . ٕٗ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ٓٗ)
 المصدر نفسو  .(  ٔٗ)
 المصدر نفسو  .(  ٕٗ)
 المصدر نفسو  .(  ٖٗ)
 المصدر نفسو .(  ٗٗ)
 ٗ؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ  ِٓٔ، ص  ُ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ  ابف منجكيو(  ََُ)

 . ّ، ص 
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  َُُ)

 . ُٓٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ  ؛ ٕٗ
 .  ِٓٔ، ص  ُمـ  ،  جػ ابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مس(   َُِ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  َُّ)

 . ِِٕ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ؛ ٕٗ
 ؛ ِِٕ، ص  ٔ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ٕٗ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  َُْ)

 . ُٓٗ، ص  ْعسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ ابف حجر ال
 . ٕٗ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  َُٓ)
 . ِِٕ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ (  َُٔ)
 .ٕٗ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ،  جػ ( َُٕ)
 . ِِٕ، ص  ٔجػ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  (  َُٖ)
 . ٕٗ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  َُٗ)
 المصدر نفسو  .(  َُُ)
 . ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُُُ)
 .َٖ، ص ُِم، تيذيب الكماؿ، جػ ؛ المز ِٓٔ، ص ُرجاؿ صحيح مسمـ، جػ ، ابف منجكيو(  ُُِ)
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،  ُ؛ ابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ  ُُّ، ص  ُالكالباذم ، اليداية كاإلرشاد ،  جػ (  ُُّ)
 . َٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ؛ ِٓٔص 

ابف  ؛ ُِٔ، ص  ٗ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ  َٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُُْ)
 ُٓٗ، ص  ْحجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ 

 .َٖ، ص ُِ؛ المزم، تيذيب الكماؿ، جػ ِٓٔ، ص ُجػ ، رجاؿ صحيح مسمـ، ابف منجكيو( ُُٓ)
 . َٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُُٔ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُُٕ)

 . ُٓٗ، ص  ْ؛ ابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ  َٖ
 . ِِٕ، ص  ٔ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  َٖ، ص  ُِلمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ ا(  ُُٖ)
 .َٖ، ص ُِ؛ المزم، تيذيب الكماؿ، جػ ِٓٔ، ص ُجػ ، ، رجاؿ صحيح مسمـابف منجكيو( ُُٗ)
 . َٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  َُِ)
؛  ِِٕ، ص  ٔ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ؛ الذىبي ُِٔ، ص  ٗالذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ (  ُُِ)

 .  ُٓٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ 
 . ِِٕ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ (  ُِِ)
 . َٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُِّ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٓٔ، ص  ُ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ  ابف منجكيو(  ُِْ)

َٖ  . 
 . َٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُِٓ)
 َٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٓٔ، ص ُ، جػ ابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ(  ُِٔ)
 . 
 . َٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُِٕ)
 . ُِٔ، ص  ٗذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ ال(  ُِٖ)
، ص  ُ؛ ابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ  ّّْ، ص  ُالعجمي ، معرفة الثقات  ،  جػ (  ُِٗ)

؛  َٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ٔ، ص  ٗ؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ  ِٓٔ
 . ِِٕ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ ؛ ُّٔ، ص  ٗالذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ 

، ص  ْ؛ ابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ  َٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  َُّ)
ُٗٓ . 

، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٔٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُُّ)
، ص  ْ؛ ابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ  ُِٔ، ص  ٗجػ ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،   َٖ

ُٗٓ . 
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، ص  ْ؛ ابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ  ِٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُِّ)
ُٗٓ . 

 . ِِٖ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ (  ُّّ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٔٔص ،  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُّْ)

َٖ . 
 . ُّٖ، ص  ٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ (  ُّٓ)
 .  ِِٖ، ص  ٔ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  َٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُّٔ)
، ص  ْالتيذيب  ، جػ  ؛ ابف حجر العسقالني ، تيذيب َٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُّٕ)

ُٗٓ . 
 . ِِٕ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ (  ُّٖ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُّٗ)

َٖ . 
 . ِِٕ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ (  َُْ)
 . َٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُُْ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٔٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُِْ)

؛  ِِٕ، ص  ٔ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ُِٔ، ص  ٗ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ   َٖ
 . ُٓٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ 

؛  َٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ّ، ص  ٗتاريخ بغداد ،  جػ الخطيب البغدادم ، (  ُّْ)
الذىبي ،  ؛ ِِٕ، ص  ٔ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ُِٔ، ص  ٗالذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ 

 . ٓٗ، ص  ُمعرفة القراء الكبار ،  جػ 
 . ِِٕ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ (  ُْْ)
 . َٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُْٓ)
 ٗ؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُْٔ)

 ؛ ُِٔ، ص  ٗ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ  َٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ّ، ص 
 . ِِٖ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ 

؛ الذىبي ُِٔ، ص  ٗ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ  َٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُْٕ)
 . ٓٗ، ص  ُ؛ الذىبي ، معرفة القراء الكبار ،  جػ  ِِٕ، ص  ٔ، سير أعالـ النبالء ،  جػ 

 ٗ؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ  ِٓٔ، ص  ُ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ  ابف منجكيو(  ُْٖ)
 . ٓٗ، ص  ُ؛ الذىبي ، معرفة القراء الكبار ،  جػ  َٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ّ، ص 

 . ُٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُْٗ)
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 . ٓٗ، ص  ُالذىبي ، معرفة القراء الكبار ،  جػ (  َُٓ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٔٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُُٓ)

ُٖ . 
 . ِِٕ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ (  ُِٓ)
، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ؛ ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُّٓ)

ِٖ . 
 . ُٖ، ص  ُِكماؿ ، جػ المزم ، تيذيب ال(  ُْٓ)
 ٗ؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ  ِٔٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُٓٓ)

؛  ابف ُْٓ، ص  ُ؛ الذىبي ، تذكرة الحفاظ  ،  جػ  ُٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ّ، ص 
 . ُٓٗ، ص  ْحجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ 

 ؛ ُٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ّ، ص  ٗالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ (  ُٔٓ)
 . ُٓٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ 

، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُٕٓ)
ُٖ  . 
 . ُٖ، ص  ُِجػ المزم ، تيذيب الكماؿ ، (  ُٖٓ)
 . ِِٕ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ (  ُٗٓ)
 . ِِٖ، ص  ٔالمصدر نفسو ،  جػ (  َُٔ)
 . ِِٕ، ص  ٔالمصدر نفسو ،  جػ (  ُُٔ)
 . ُٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُِٔ)
 . ُٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ؛ ّ، ص  ٗالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ (  ُّٔ)
 ٗ؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُْٔ)

 . ِِٖ، ص  ٔ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ُٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ّ، ص 
، ص  ُِب الكماؿ ، جػ المزم ، تيذي ؛ ِٔٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُٓٔ)

ُٖ . 
 .  ِٔٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُٔٔ)
؛  ُٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ّ، ص  ٗالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ (  ُٕٔ)

ابف ؛   ِِٕ، ص  ٔ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ُِٔ، ص  ٗالذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ 
 . ُٓٗ، ص  ْحجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ 

،  ِ؛ البخارم ، التاريخ الصغير ) األكسط (  ،  جػ  ّٕ، ص  ْالبخارم ، التاريخ الكبير ، جػ (  ُٖٔ)
  ُٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ّ، ص  ٗ؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ  ِٗص 
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، ص  ْ؛ ابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ  ِِٕ، ص  ٔالنبالء ،  جػ الذىبي ، سير أعالـ  ؛
ُٗٓ . 

 . ُٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُٗٔ)
 المصدر نفسو .(  َُٕ)
 ْ؛ ابف أبي حاتـ ، الجرح كالتعديؿ   ، الطبقات  ،  جػ  ّٕ، ص  ْالبخارم ، التاريخ الكبير ، جػ (  ُُٕ)

؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،   ِٓٔ، ص  ُو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ ؛ ابف منجكي ُْٔ، ص 
، ص  ُ؛ الذىبي ، معرفة القراء الكبار ،  جػ  ُٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ّ، ص  ٗجػ 
،  ُ؛ السيكطي ، طبقات الحفاظ ،  جػ  ُٓٗ، ص  ْ؛ ابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ  ٓٗ
 . ْٕص 

 ٗالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ  ؛ ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُِٕ)
؛  ِِٕ، ص  ٔ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ُٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ّ، ص 

 . ُٓٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ 
 . ِِٕ، ص  ٔعالـ النبالء ،  جػ الذىبي ، سير أ(  ُّٕ)
 ّّْ، ص  ُ؛ العجمي ، معرفة الثقات  ،  جػ  ِّْ، ص  ٔابف سعد ، الطبقات الكبرل   ،  جػ (  ُْٕ)

؛ الذىبي  ٕٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ٔ، ص  ٗ؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ 
 . ِّٓ، ص  ٔير أعالـ النبالء ،  جػ ؛ الذىبي ، سُّٔ، ص  ٗ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ 

 . ٔ، ص  ٗالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ (  ُٕٓ)
 . ِِٕ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ (  ُٕٔ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُٕٕ)

ُٖ . 
 ٗ؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ  ِٔٔ، ص  ُ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ  ابف منجكيو(  ُٖٕ)

 . ُٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ؛ ّ، ص 
 . ُِٔ، ص  ٗ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ  ُٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُٕٗ)
 . ُٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ ؛  ّ، ص  ٗالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ (  َُٖ)
 . ِِٖ، ص  ٔ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ُٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُُٖ)
 . ُٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُِٖ)
 المصدر نفسو  .(  ُّٖ)
 المصدر نفسو .(  ُْٖ)
؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد  ِٔٔػػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُٖٓ)

 .  ّ، ص  ٗ،  جػ 
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، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُٖٔ)
،  ْ؛ ابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ  ِِٖ، ص  ٔ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ُٖ
 . ُٓٗص 

 . ُٖ، ص  ُِ، تيذيب الكماؿ ، جػ المزم (  ُٕٖ)
 . ُٖ، ص  ُِ، جػ  المصدر نفسو(ُٖٖ)
 ِِٖ، ص  ٔ؛  الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ُِٔ، ص  ٗالذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ (  ُٖٗ)

 . ُٓٗ، ص  ْ؛ ابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ 
 . ُٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  َُٗ)
،  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ  ؛ ُِٔ، ص  ٗالذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ (  ُُٗ)

 . ُٓٗص 
 ٗ؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُِٗ)

 ِِٖ، ص  ٔ،  جػ  ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء  ُٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ّ، ص 
. 
 . ُٖ، ص  ُِالمصدر نفسو ، جػ (  ُّٗ)
 . ُٖ، ص  ُِالمصدر نفسو ، جػ (  ُْٗ)
؛  ِِٖ، ص  ٔ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ُْٓ، ص  ُالذىبي ، تذكرة الحفاظ  ،  جػ (  ُٓٗ)

 . ُٓٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ 
 . ِِٖ، ص  ٔ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ُٖ، ص  ُِ، جػ المزم ، تيذيب الكماؿ (  ُٔٗ)
 . ُٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُٕٗ)
 المصدر نفسو  .(  ُٖٗ)
 المصدر نفسو .(ُٗٗ)
 ٗ؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ََِ)

 ؛ ُِٔ، ص  ٗ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ  ُٖ، ص  ُِكماؿ ، جػ ؛ المزم ، تيذيب ال ّ، ص 
 .ِِٖ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ 

 . ُٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  َُِ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  َِِ)

ُٖ  . 
 . ُٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ّ، ص  ٗالبغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ الخطيب (  َِّ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٔٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  َِْ)

 .ُْٔ، ص  ٗالذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ  ؛ ّٖ
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 . ُْٔ، ص  ٗالذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ (  َِٓ)
 ٗ؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  َِٔ)

ابف  ؛ ُِٔ، ص  ٗ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ  ُٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ّ، ص 
 . ُٓٗ، ص  ْحجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ 

؛  ُِٔ، ص  ٗ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ  ِٖ، ص  ُِػ المزم ، تيذيب الكماؿ ، ج(  َِٕ)
 . ٓٗ، ص  ُ؛ الذىبي ، معرفة القراء الكبار ،  جػ  ُْٓ، ص  ُالذىبي ، تذكرة الحفاظ  ،  جػ 

 . ُٓٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ (  َِٖ)
 . ِٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  َِٗ)
 سو  .المصدر نف(  َُِ)
 ٔ، ص  ٗ؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ  ّّْ، ص  ُالعجمي ، معرفة الثقات  ،  جػ (  ُُِ)
. 
 . ِٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُِِ)
 .  ِٔٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُِّ)
 . ِٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُِْ)
 المصدر نفسو  .(  ُِٓ)
 .  المصدر نفسو( ُِٔ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٔٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُِٕ)

 . ُِٔ، ص  ٗ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ  ِٖ
 ٗ؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُِٖ)

 . ٓٗ، ص  ُالذىبي ، معرفة القراء الكبار ،  جػ  ؛ ّٖ، ص  ُِتيذيب الكماؿ ، جػ  ؛ المزم ، ّ، ص 
 . ِٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ُِٗ)
 المصدر نفسو .( َِِ)
 . ُٓٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ (  ُِِ)
 . ِٖ، ص  ُِذيب الكماؿ ، جػ ؛ المزم ، تي ّ، ص  ٗالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ (  ِِِ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٔٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ِِّ)

ِٖ . 
 . ُٓٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ (  ِِْ)
 . ِٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ِِٓ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٔٔ، ص  ُ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ  ابف منجكيو(  ِِٔ)

ِٖ . 
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 . ِٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ِِٕ)
 المصدر نفسو .(  ِِٖ)
 المصدر نفسو .(  ِِٗ)
 المصدر نفسو .(  َِّ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٔٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ُِّ)

 . ُٓٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ  ؛ ِٖ
 ٗ؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ  ِٓٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ِِّ)

 ؛ُِٔ، ص  ٗ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ  ِٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ   ّ، ص 
؛ الذىبي ،  ِِٖ، ص  ٔ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ُْٓ، ص  ُالحفاظ  ،  جػ الذىبي ، تذكرة 

 . ٓٗ، ص  ُمعرفة القراء الكبار ،  جػ 
 . ِٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ِّّ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٔٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ِّْ)

ِٖ  . 
 . ِِٖ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ؛ ِٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ِّٓ)
؛  ِٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ّ، ص  ٗالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ (  ِّٔ)

 . ِِٖ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ  ؛ ُِٔ، ص  ٗالذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ 
 . ِٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ِّٕ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٔٔ، ص  ُابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  جػ (  ِّٖ)

 . ُِٔ، ص  ٗالذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ  ؛ ِٖ
 . ِٖ، ص  ُِالمزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ (  ِّٗ)
، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ِٔٔ، ص  ُجػ ابف منجكيو ، رجاؿ صحيح مسمـ  ،  (  َِْ)

ِٖ . 
 . ِٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ّ، ص  ٗالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  جػ (  ُِْ)
 . ِِٖ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ (  ِِْ)
 .  ِّْ، ص  ٔالطبقات الكبرل   ،  جػ (  ِّْ)
 . ٓٗ، ص  ُر ،  جػ معرفة القراء الكبا(  ِْْ)
 المصدر نفسو .(  ِْٓ)
 . ٖٖ، ص  ُِ؛ المزم ، تيذيب الكماؿ ، جػ  ُُّػػ  ُُِ، ص  ٖابف الجكزم ، المنتظـ ،  جػ (  ِْٔ)
 .  ٖ، ص  ٗتاريخ بغداد ،  جػ (  ِْٕ)
 . ٗ، ص  ٗالمصدر نفسو ،  جػ (  ِْٖ)
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 . ٖ، ص  ٗالمصدر نفسو ،  جػ (  ِْٗ)
 .  ََْ، ص  ِكفيات األعياف ،  جػ  (َِٓ)
 . ُٔٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ (  ُِٓ)
 . ُُٖ، ص  ّصفكة الصفكة ، جػ (  ِِٓ)
 . ِِٗ، ص  ٔسير أعالـ النبالء ،  جػ (  ِّٓ)
 . ّّْػػ  ِّْ، ص   ُمعرفة الثقات  ،  جػ (  ِْٓ)
 .  ُْٔ، ص  ْالجرح كالتعديؿ  ،  جػ (  ِٓٓ)
 المصدر نفسو .(  ِٔٓ)
 . ٔ، ص  ٗتاريخ بغداد ،  جػ (  ِٕٓ)
 . ٕػػ  ٔ، ص  ٗالمصدر نفسو ،  جػ (  ِٖٓ)
 . ُُ، ص  ٗالمصدر نفسو ،  جػ (  ِٗٓ)
 . ََْ، ص  ِابف خمكاف  ، كفيات األعياف ،  جػ (  َِٔ)
 . ْٖ، ص  ُِالمزم ، جػ  (  ُِٔ)
 . ٖٖ، ص  ُِالمصدر نفسو ، جػ (  ِِٔ)
 .  ُُُٕ، ص  ّجػ   التعديؿ كالتجريح  ،(  ِّٔ)
 . ُٔٗ، ص  ْتيذيب التيذيب  ، جػ (  ِْٔ)
 . ََْ، ص  ِكفيات األعياف ،  جػ (  ِٓٔ)
 . ُٔٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ (  ِٔٔ)
 . ِْٕ، ص  ٔالذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  جػ (  ِٕٔ)
 . ُٔٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ (  ِٖٔ)
 . ُٓٓ، ص  ُخالصة تذىيب تيذيب الكماؿ ،  جػ (  ِٗٔ)
 . ُٔٗ، ص  ْتيذيب التيذيب  ، جػ  (  َِٕ)
 . ُُٔ، ص  ٗتاريخ اإلسالـ ،  جػ (  ُِٕ)
 . ُِٔ، ص  ٗالمصدر نفسو ،  جػ (  ِِٕ)
 . ْٕ، ص  ُطبقات الحفاظ ،  جػ (  ِّٕ)
 . ُٓٓ، ص  ُالخزرجي ، خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ ،  جػ (  ِْٕ)
 . ُٔٗ، ص  ْابف حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب  ، جػ (  ِٕٓ)
 . ُٓٓ، ص  ُالخزرجي ، خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ ،  جػ (  ِٕٔ)
 . ّّْ، ص  ُمعرفة الثقات  ،  جػ (  ِٕٕ)
 . َّْػػ  َِْ، ص  ِابف خمكاف  ، كفيات األعياف ،  جػ (  ِٖٕ)
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 . ُّٔ، ص  ٗالذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  جػ (  ِٕٗ)
الدارمي ، أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد التميمي السمرقندم  (َِٖ)
، دار البشائر ، بيركت ،   ُـ( ، سنف الدارمي ، تحقيؽ : نبيؿ ىاشـ الغمرم ، ط  ٖٖٔىػ / ِٓٓت  )

 . ْٗ، ص  ُجػ  ـ ،َُِّىػ / ُّْْ
ـ( ، سنف  ِٖٗىػ/ ٍِٕٗكرة بف مكسى بف الضحاؾ )ت محمد بف عيسى بف سى الترمذم ، أبك عيسى ( ُِٖ)

 . ُْٕ، ص  ّ، جػ ـ ُٖٗٗالترمذم ، تحقيؽ : بشار عكاد معركؼ ، دار الغرب اإلسالمي ، بيركت ، 
 . ََُ، ص  ُالدارمي ، سنف الدارمي ، جػ (  ِِٖ)
 . ُٓٗ، ص  ُالمصدر نفسو ، جػ (  ِّٖ)
ـ( ، سنف ابف ماجو ، تحقيؽ :  ٕٖٖىػ/ ِّٕقزكيني )ت ابف ماجو ، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد ال(  ِْٖ)

 . ّْٔ، ص  ُجػ  محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية ، القاىرة ، د . ت ،
 . ِّٗ، ص  ُالدارمي ، سنف الدارمي ، جػ (  ِٖٓ)
، أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم  ( الدارقطنئِٖ)

، مؤسسة الرسالة ،  ُـ( ، سنف الدارقطني ، تحقيؽ : شعيب االرنؤكط ك آخركف ، ط ٓٗٗىػ/ ّٖٓ)ت 
أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ؛ البييقي ، أبك بكر  ُّْ، ص  ُجػ  ـ ،ََِْىػ / ُِْْبيركت ، 

، دار الكتب العممية ،  ّـ ( ، السنف الكبرل ، تحقيؽ : محمد عبد القادر عطا ، ط َُٔٔىػ/ْٖٓ )ت
 .ِِٖ، ص  ُجػ   ـ ،ََِّىػ /  ُِْْبيركت ، 

 . َِْ، ص  َُالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ِٕٖ)
 . ِّٔ، ص  ُالترمذم ، سنف الترمذم ، جػ (  ِٖٖ)
 . ّْٗ، ص  ْالمصدر نفسو ، جػ (  ِٖٗ)
 . ِٓٔ، ص  ٔالمصدر نفسو ،  جػ (  َِٗ)
 . ُُّٓ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ُِٗ)
 . ُُّ، ص  ّ؛ السنف الكبرل ،  جػ  ِٕٗ، ص  ِسنف الدارقطني ، جػ (  ِِٗ)
 . ُٕٗ، ص  ْالترمذم ، سنف الترمذم ، جػ (  ِّٗ)
 ُِٓ، ص  ّف الكبرل ،  جػ ؛ ينظر : البييقي ، السن ّٔٔ، ص  ُالدارمي ، سنف الدارمي ، جػ (  ِْٗ)

 ؛  .
 . ُِْٓ، ص  ٓصحيح البخارم ،  جػ (  ِٓٗ)
 . ُُٗٗ، ص  ْصحيح مسمـ ،  جػ (  ِٔٗ)
،سنف النسائي ، تحقيؽ : مكتب  ـ( ُٓٗىػ /َّّ)ت أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي ، ( ِٕٗ)

نظر : البييقي ، السنف ؛ ي َّٗ، ص  ٔجػ  ىػ ،َُِْ، دار المعرفة ، بيركت ،  ٓتحقيؽ التراث ، ط 
 . ُْٖ، ص  ٕالكبرل ،  جػ 
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 . َُّٖ، ص  ِصحيح مسمـ ،  جػ (  ِٖٗ)
 . ّٗٓ، ص  ّالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ِٗٗ)
 ُُٗ، ص  ٕ؛ ينظر : البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ  َْٖ، ص  ٔالنسائي ، سنف النسائي ، جػ (  ََّ)
ىػ ِِٕبف شعبة المركزم الخراساني البمخي الطالقاني ، )ت  سعيد بف منصكر، أبك عثماف بف منصكر؛ 
، دار الكتب العممية ، بيركت ، ُـ( ، سنف سعيد بف منصكر، تحقيؽ : حبيب الرحمف األعظمي ، ط ِْٖ/

 .ّٖٕ، ص  ُـ ، جػ ُٖٓٗ
 . َُُٕ، ص  ِصحيح مسمـ ،  جػ (  َُّ)
بك داكد ، سميماف بف األشعث بف أ؛ ينظر :  ُٔٔ، ص  ُابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  َِّ)

ًجٍستاني )ت  َى ـ ( ،  سنف أبي داكد ، تحقيؽ  ٖٖٗىػ/ِٕٓإسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السِّ
؛ الترمذم ، ِِٔ، ص  ِجػ  : محمد محيي الديف عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ػ بيركت ، د.ت ،

؛ البييقي ، السنف الكبرل ،  ّْٕ، ص  ٔسنف النسائي ، جػ ؛ النسائي ،  ْْٕ، ص  ِسنف الترمذم ، جػ 
 . ٓٔٓ، ص  ٕجػ 
 . َُُْ، ص  ِصحيح مسمـ ،  جػ (  َّّ)
 . ِٖٗ، ص  ُالدارمي ، سنف الدارمي ، جػ (  َّْ)
 . ُّٔ، ص  ُالنسائي ، سنف النسائي ، جػ (  َّٓ)
 . ُُْ، ص  ْالمصدر نفسو ، جػ (  َّٔ)
 . َُٗ، ص  ٓالمصدر نفسو ، جػ (  َّٕ)
 . ِّٔ، ص  ٕالمصدر نفسو ، جػ (  َّٖ)
 . ِٖٓ، ص  ٔ؛ البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ  ُٕٗ، ص  ّأبك داكد ، سنف أبي داكد ، جػ (  َّٗ)
 . ُِْ، ص  ِالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  َُّ)
 . ُِْ، ص   ِالمصدر نفسو ،  جػ (  ُُّ)
 .ْٕ، ص  ٕالمصدر نفسو ؛ كينظر: جػ (  ُِّ)
 . َُّٗ، ص  ِماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ ابف (  ُّّ)
 . ْٕٓ، ص  ٕالسنف الكبرل ،  جػ (  ُّْ)
 . ََّ، ص  ُسعيد بف منصكر ، سنف سعيد بف منصكر ، جػ (  ُّٓ)
، ص  ٕ؛ ينظر : النسائي ، سنف النسائي ، جػ  ِٖٓ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ُّٔ)

 ؛ . ِّ، ص  ٔ؛ البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ  ّْٗ، ص  ٕ؛ النسائي ، سنف النسائي ، جػ  ِّّ
 . ّٖٕ، ص  ِصحيح البخارم ،  جػ (  ُّٕ)
 . ُِِٔ، ص  ّصحيح مسمـ ،  جػ (  ُّٖ)
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الصاع ىك الذم يكاؿ بو كىك أربعة أمداد ، كالمد ىك ما يمأل الكفيف ،الفراىيدم ، الخميؿ بف أحمد (  ُّٗ)
العيف ، تحقيؽ : ميدم المخزكمي ك إبراىيـ السامرائي ، ـ ( ، ٖٕٔىػ /َُٕبف عمرك بف تمبـ االزدم ) 

؛ ابف منظكر ، جماؿ ُٔٓ، صُ؛ الرازم ، مختار الصحاح، جػُُٗ، صٓدار كمكتبة اليالؿ ، بغداد ، جػ
ـ( ، لساف العرب ، دار صادر ، بيركت ،  د .ت ، ُُُّىػ /  ُُٕالديف محمد بف مكـر األنصارم )ت 

 . ّٖٕ، صَُجػ
 . َٔ، ص  ٔالكبرل ،  جػ السنف  (  َِّ)
 . َُٖٔ، ص  ّصحيح البخارم ،  جػ (  ُِّ)
 . ِّْ، ص  ٕالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ِِّ)
؛  ْٕٗ، ص  ُ؛ ينظر : الدارمي ، سنف الدارمي ، جػ ِّْ، ص  ٕالمصدر نفسو ،  جػ (  ِّّ)

 .ّٔٗ، ص  ِالترمذم ، سنف الترمذم ، جػ 
 . ِّٕ، ص  ِصحيح البخارم ،  جػ (  ِّْ)
 . ْْٓ، ص  ٕالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ِّٓ)
 . َٖٗ، ص  ِصحيح البخارم ،  جػ (  ِّٔ)
 . ْٓٓ، ص  ٗالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ِّٕ)
 . َُٖٓ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ِّٖ)
، ص  ّ، جػ ؛ ينظر : الترمذم ، سنف الترمذم  ّْٔ، ص  ّأبك داكد ، سنف أبي داكد ، جػ (  ِّٗ)

 .  ْٓٓ، ص  ٕ؛ البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ  ْْٓ
 . َِٓٔ، ص  ٓصحيح البخارم ،  جػ (  َّّ)
 . ُّّٔ، ص  ّصحيح مسمـ ،  جػ (  ُّّ)
 . ّْٕ، ص  ّأبك داكد ، سنف أبي داكد ، جػ (  ِّّ)
 . َُُٗ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ّّّ)
 . ّّٓ، ص  ّالترمذم ، سنف الترمذم ، جػ (  ّّْ)
 . ّّّ، ص  ُابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ّّٓ)
 . ُِٗ، ص  ّالترمذم ، سنف الترمذم ، جػ (  ّّٔ)
، ص  ُ؛ ينظر : الترمذم ، سنف الترمذم ، جػ  ِّٖ، ص  ُابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ّّٕ)

 .َٗٓ، ص  ِ؛ البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ ّْْ
 . ّٗٔص  ، ُصحيح مسمـ ،  جػ (  ّّٖ)
 . َٖ، ص  ِأبك داكد ، سنف أبي داكد ، جػ (  ّّٗ)
 . َُٔ، ص  ُالنسائي ، سنف النسائي ، جػ (  َّْ)
 . ُّٖ، ص  ُالدارمي ، سنف الدارمي ، جػ (  ُّْ)
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، ص  ٓ؛ ينظر : البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ ٕٔٗ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ِّْ)
ِٓ . 
 . ْٖٖ، ص  ِصحيح مسمـ ، جػ (  ّّْ)
، ص  ّ؛ ينظر : النسائي ، سنف النسائي ، جػ  َُٓ، ص  ُابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ّْْ)

 ؛ . ْٓ، ص  ُ؛ الدارقطني ، سنف الدارقطني ، جػ َُٔ، ص  ُ؛ ابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ ِّّ
، ص  ّكبرل ،  جػ ؛ كينظر :البييقي ، السنف ال ّٖٗ، ص  ُابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ّْٓ)

 .ّْْ، ص  ِ؛ النسائي ، سنف النسائي ، جػ ُُٓ
 . ِّٔ، ص  ُصحيح البخارم ،  جػ (  ّْٔ)
 . ُّّ، ص  ُصحيح مسمـ ،  جػ (  ّْٕ)
 . ُٕٓ، ص  ُابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ّْٖ)
 . ُٖٓ، ص  ُالمصدر نفسو ، جػ (  ّْٗ)
؛  ُُِ، ص  ّأبك داكد ، سنف أبي داكد ، جػ ؛  ََٗ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  َّٓ)

 . ّْٓ، ص  ٔ؛ البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ  َٓٓ، ص  ٔالنسائي ، سنف النسائي ، جػ 
 . ُِٔٓ، ص  ّصحيح مسمـ ،  جػ (  ُّٓ)
 . ُِْسكرة الشعراء ،  اآلية (  ِّٓ)
 سكرة المسد .(  ّّٓ)
 . ُِ، ص  ٗالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ّْٓ)
ـ ( ،صحيح البخارم ،  ٖٗٔىػ /  ِٔٓبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفي ) ت أ (ّٓٓ)

 .َُِٗ، ص  ْـ ،  جػ ُٕٖٗىػ/َُْٕ، دار ابف كثير ، بيركت ، ّتحقيؽ : مصطفى ديب البغا ،  ط 
ـ (  ،  صحيح مسمـ ، تحقيؽ  ْٕٖىػ /  ُِٔأبك الحسف بف الحجاج القشيرم النيسابكرم )ت  (ّٔٓ)
 .ُّٗ، ص ُجػ  حمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، د. ت ،:م
 سكرة المسد .(  ّٕٓ)
 . َّٖ، ص  ٓالترمذم ، سنف الترمذم ، جػ (  ّٖٓ)
 . ُّّٔ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ّٗٓ)
 . ّٗسكرة الحج ، اآلية (  َّٔ)
 . ُٗ، ص  ٗالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ُّٔ)
 . ْٕٕ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ِّٔ)
 . َُٖ، ص  ِالمصدر نفسو ، جػ (  ّّٔ)
 . ٕٕسكرة آؿ عمراف ، اآلية (  ّْٔ)
 . ٖٕٕ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ّٓٔ)
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 . ٖٓٓ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ّٔٔ)
 . ٕٖٗ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ّٕٔ)
 . ُِٕ، ص  ِسعيد بف منصكر ، سنف سعيد بف منصكر ، جػ (  ّٖٔ)
؛ ينظر : ابف ماجو ، سنف ابف  ُِٕ، ص  ِسعيد بف منصكر ، سنف سعيد بف منصكر ، جػ (  ّٗٔ)

 . ُْٗ، ص  ِماجو ، جػ 
 . ُُِ، ص  ِسعيد بف منصكر ، سنف سعيد بف منصكر ، جػ (  َّٕ)
 .ُُِ، ص   ِالمصدر نفسو ، جػ (  ُّٕ)
 . ِٖٗ، ص  ٗ؛ البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ  ْٕٓ، ص  ُالدارمي ، سنف الدارمي ، جػ (  ِّٕ)
 . َُٓٓ، ص  ّصحيح مسمـ ،  جػ (  ّّٕ)
 . َُٔ، ص  ٗالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ّْٕ)
 . ٗٔك  ٖٔسكرة األنفاؿ ، اآلية (  ّٕٓ)
،  ٓمذم ، سنف الترمذم ، جػ ؛ التر  ِّْ، ص  ِسعيد بف منصكر ، سنف سعيد بف منصكر ، جػ (  ّٕٔ)

 .ُِِص 
 . ّٔسكرة إبراىيـ  ، اآلية (  ّٕٕ)
 . ُُٖسكرة المائدة ، اآلية (  ّٖٕ)
 . ٖٖسكرة يكنس  ، اآلية (  ّٕٗ)
 . ِٔسكرة نكح ، اآلية (  َّٖ)
 . ٕٔسكرة األنفاؿ ، اآلية (  ُّٖ)
، ص  ٓمذم ، جػ ؛ ينظر : الترمذم ، سنف التر  ِِٓ، ص  ٔالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ِّٖ)

ُِِ. 
، ص  ٔ؛ ينظر : الترمذم ، سنف الترمذم ، جػ ُٗٗ، ص  ّأبك داكد ، سنف أبي داكد ، جػ (  ّّٖ)

 . ِٔٓ، ص  ّ؛ البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ  ّّٗ، ص  ْ؛ النسائي ، سنف النسائي ، جػ  ُٕٓ
 . ِْٗ، ص  ُصحيح البخارم ،  جػ (  ّْٖ)
 . ْٗٔ، ص  ِصحيح مسمـ ،  جػ (  ّٖٓ)
 . َِٓ، ص  ٗالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ّٖٔ)
 . ُُْْ، ص  ّصحيح مسمـ ،  جػ (  ّٕٖ)
 . ْٕٔ، ص  ُالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ّٖٖ)
 . ّْٕ، ص  ُصحيح مسمـ ،  جػ (  ّٖٗ)
 . ّٖٓ، ص  ٓالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  َّٗ)
 . َُُّ، ص  ّصحيح البخارم ،  جػ (  ُّٗ)
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 . ُْْٖ، ص  ّح مسمـ ،  جػ صحي(  ِّٗ)
ـ(،السير ٖٕٔىػ/ ُُٓلممزيد يراجع : ابف إسحاؽ ، محمد بف إسحاؽ بف يسار المطمبي )ت (  ّّٗ)

؛ الكاقدم ،  ِْٗـ ، ص ُٖٕٗىػ / ُّٖٗ،دار الفكر ، بيركت ،  ُكالمغازم ، تحقيؽ : سييؿ زكار ، ط 
ـ ( ، المغازم ، تحقيؽ: مارسدف  ِِٖػ/ىَِٕأبك عبد اهلل محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسممي )ت 

؛ ابف ىشاـ ، عبد الممؾ  ٖٗٗ، ص  ّـ ، جػ ُٖٗٗىػ / َُْٗ، دار األعممي ، بيركت ،  ّجكنس ، ط
ـ ( ، السيرة النبكية ، تحقيؽ : عبد الرءكؼ سعد ،  ِٖٖىػ / ُِّبف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم )ت 

 . ِْٔ، ص  ُىػ     ، جػ ُُُْدار الجيؿ ، بيركت ، 
 . ِّٔ، ص  ِسعيد بف منصكر ، سنف سعيد بف منصكر ، جػ (  ّْٗ)
، ص  ٓ؛ ينظر : البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ  ّْْ، ص  ٕالنسائي ، سنف النسائي ، جػ (  ّٓٗ)

ٕٓٓ. 
 . َُٖ، ص  ِصحيح البخارم ،  جػ (  ّٔٗ)
 . ُِِِ، ص  ّصحيح مسمـ ،  جػ (  ّٕٗ)
 . ُّْ، ص  ّالدارقطني ، جػ الدارقطني ، سنف (  ّٖٗ)
، ص  ٕ؛ ينظر : النسائي ، سنف النسائي ، جػ  ْْٕ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ّٗٗ)

 .ّٗٓ، ص  ٓ؛ البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ  ِّٖ
 . َُّ، ص  ُصحيح مسمـ ،  جػ (  ََْ)
 ؛ . ٖٓ، ص  ٓالنسائي ، سنف النسائي ، جػ (  َُْ)
 . َُِ، ص  ُػ صحيح مسمـ ،  ج(  َِْ)
 .ِِْ، ص  ّ؛ أبك داكد ، سنف أبي داكد ، جػ  ِٕٔ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  َّْ)
، ص  ٓ؛ ينظر : البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ  َٓٓ، ص  ِالترمذم ، سنف الترمذم ، جػ (  َْْ)

ّْٔ. 
 . ِّّ، ص  ٕائي ، جػ ؛ النسائي ، سنف النس  ِٖٓ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  َْٓ)
 . َٔ، ص  ٔالسنف الكبرل ،  جػ  (  َْٔ)
، ص  ّ؛ ينظر : الدارقطني ، سنف الدارقطني ، جػ  ْٔٓ، ص  ِالترمذم ، سنف الترمذم ، جػ (  َْٕ)

 . ْٔ، ص  ٔ؛ البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ  ُْْ
 . ٖٖٖ، ص  ِصحيح البخارم ،  جػ (  َْٖ)
 .ّٕٓ، ص  ٕ؛ النسائي ، سنف النسائي ، جػ  ُّٕ، ص  ِ، جػ ابف ماجو ، سنف ابف ماجو (  َْٗ)
؛  َٗٓ، ص  ِ؛ الترمذم ، سنف الترمذم ، جػ  ِٖٕ، ص  ّأبك داكد ، سنف أبي داكد ، جػ (  َُْ)

 .ُٖ، ص  ٔ؛ البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ  ُْ، ص  ْالدارقطني ، سنف الدارقطني ، جػ 
 . ُُٗٗ، ص  ّصحيح مسمـ ، جػ ؛  ٕٕٗ، ص  ِصحيح البخارم ، جػ (  ُُْ)
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؛  ُُِِ، ص  ِ؛ ابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ  ُٔٔ، ص  ُالدارمي ، سنف الدارمي ، جػ (  ُِْ)
 . ُٖ، ص  ٔالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ 

 . ّْٕ، ص  ِصحيح البخارم ،  جػ (  ُّْ)
 . ُِّ، ص  ِالدارقطني ، سنف الدارقطني ، جػ (  ُْْ)
 . ُِّ، ص  ِجػ  المصدر نفسو ،(  ُْٓ)
 المصدر نفسو .(  ُْٔ)
 المصدر نفسو .(  ُْٕ)
 المصدر نفسو .(  ُْٖ)
 المصدر نفسو .(  ُْٗ)
 .ّّ، ص ٗي ، السنف الكبرل ،  جػ ؛ ينظر : البييق  ِْٓ، ص  ٖالنسائي ، سنف النسائي ، جػ (  َِْ)
 . ُِّ، ص  ِالدارقطني ، سنف الدارقطني ، جػ (  ُِْ)
، ص  ٓ؛  ينظر : النسائي ، سنف النسائي ، جػ  ٗٔٓ، ص  ُماجو ، جػ ابف ماجو ، سنف ابف (  ِِْ)

 . ٖ، ص  ٕ؛ البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ  ِٗ
 . ُِ، ص  ٓ؛ النسائي ، سنف النسائي ، جػ  ٓ، ص  ِالترمذم ، سنف الترمذم ، جػ (  ِّْ)
، ركل مر بف صعصعة السكائي مف بنى عا: اسـ أبى جحيفة كىب بف عبد اهللعكف بف أبي جحيفة( ِْْ)

ـ، ابف سعد،  ّْٕىػ/ُُٔ، تكفي سنة عف أبيو كألبيو صحبة ركل عنو الثكرم كشعبة كمسعر، ككفي ثقة
؛ ابف حباف، مشاىير عمماء ُِٔ ، صٖ؛ البخارم، التاريخ الكبير، جػ ُّٗ، صٔالطبقات الكبرل، جػ 

 ؛ المزم، تيذيب الكماؿ، جػّٖٓ ، صٔ ؛ ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، جػَُٓ ، صُ األمصار، جػ
 .ْْٕ ص ،ِِ
 . ُْ، ص  ٕالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ِْٓ)
 . ُّٖ، ص  ْالمصدر نفسو ،  جػ (  ِْٔ)
؛  ٕٔٓ، ص  ُ؛ ابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ  َِْ، ص  ُالدارمي ، سنف الدارمي ، جػ (  ِْٕ)

؛ النسائي ُّ، ص  ِ؛ الترمذم ، سنف الترمذم ، جػ َُُ، ص  ِينظر : أبك داكد ، سنف أبي داكد ، جػ 
سنف ؛ البييقي ، ال َْٗ، ص  ِ؛ الدارقطني ، سنف الدارقطني ، جػ ِٔ، ص  ٓ، سنف النسائي ، جػ 

 .ُٓٔ، ص  ْالكبرل ،  جػ 
؛ ينظر  ّٕ، ص  ّ؛ الدارقطني ، سنف الدارقطني ، جػ  ّٗ، ص  ٓالنسائي ، سنف النسائي ، جػ (  ِْٖ)

 .ُٖٗ، ص  ْ: البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ 
 . ْٕٗ، ص  ِالدارقطني ، سنف الدارقطني ، جػ (  ِْٗ)
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، مطبعة الشرؽ، ٕٗٗىػ/ّٕٖ(  الخكارزمي،ابك عبد اهلل بف احمد بف يكسؼ ) تَّْ) ـ (،مفاتيح العمـك
ـ ( ، مختار  ُِٕٔىػ /ٔٔٔالرازم ، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر ) ت ؛ َُـ ، ص ُِٕٗالقاىرة ،  

 .ّٔٓ، صٓ؛ ابف منظكر ، لساف العرب ، جػَُٕالصحاح ، دار الرسالة ، الككيت ، )د. ت ( ، ص
 . ٔٗٓ، ص  ٖالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ُّْ)
 . َُّالرازم ، مختار الصحاح ، ص (  ِّْ)
ـ ( ، الخراج ، تحقيؽ : ٖٕٗىػ / ُِٖأبك يكسؼ ، يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب األنصارم ) ت ( ّّْ)

 .  ُِِأحمد محمد شاكر ، بيركت ، دار المعرفة ، ) د. ت( ، ص 
 . ُُٖاألحكاـ السمطانية ، ص (  ّْْ)
 . ِٗسكرة التكبة ، اآلية (  ّْٓ)
أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ الدينكرم )ت  ابف قتيبة ،ثياب كانت تعمميا قبيمة معافر في اليمف ،  (   ّْٔ)

، مطبعة العاني ، بغداد ،  ُـ( ، غريب الحديث ، تحقيؽ : عبد اهلل الجبكرم ، ط ٖٖٗىػ /ِٕٔ
معطي أميف ؛ ابف الجكزم ، غريب الحديث ، تحقيؽ :      عبد ال ُُّ، ص  ِـ ، جػ ُٕٕٗىػ/ُّٕٗ

 . َُٖ، ص  ِـ ، جػ ُٖٓٗىػ / َُْٓ، دار الكتب العممية ، بيركت ،  ُالقمعجي ، ط 
، ص  ِ؛ ينظر : الترمذم ، سنف الترمذم ، جػ  َُُ، ص  ِأبك داكد ، سنف أبي داكد ، جػ (  ّْٕ)

البييقي  ؛ َْٗ، ص  ِ؛ الدارقطني ، سنف الدارقطني ، جػ  ِٔ، ص  ٓ؛ النسائي ، سنف النسائي ، جػ ُّ
 . ُٓٔ، ص  ْ، السنف الكبرل ،  جػ 

ـ( ، معجـ مقاييس المغة ، تحقيؽ : ََُْىػ/ّٓٗابف فارس ، أبك الحسف احمد  بف زكريا )ت (   ّْٖ)
 . ّٕٗ، ص ٓعبد السالـ محمد ىاركف ،  دار الكتب العممية ، القاىرة ،  د.ت ، جػ 

 . ْْٔ، ص ُِابف منظكر ، لساف العرب ، جػ (   ّْٗ)
ـ ( ، المغازم ،تحقيؽ : د.مارسدف ِِٖىػ/ َِٕالكاقدم ، أبك عبد اهلل محمد بف عمر ) ت   ( َْْ)

 . ُٓٓ، ص  ُـ ، جػ ُٔٔٗىػ/ ُّٖٔجكنس ،لندف ،مطبعة جامعة أكسفكرد ، 
ـ ( ، تاريخ الرسؿ كالممكؾ ، تحقيؽ : ِِٗىػ / َُّالطبرم ، أبك جعفر محمد بف جرير )ت (   ُْْ)

 . ُْٖ، ص ِـ ، جػ ُُٔٗـ ، القاىرة ، دار المعارؼ ،  محمد أبك الفضؿ إبراىي
 .  ُْسكرة األنفاؿ ، اآلية (   ِْْ)
 .  ٖٔسكرة األنفاؿ ، اآلية (   ّْْ)
؛ ينظر : الترمذم ، سنف الترمذم  ِّْ، ص  ِسعيد بف منصكر ، سنف سعيد بف منصكر ، جػ (  ْْْ)

 .  ْٕٓ، ص  ٔ؛ البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ ُِِ، ص  ٓ، جػ 
 . ّٓٓ، ص  ٓالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ْْٓ)
 . ُٔٔ، ص  ُالدارمي ، سنف الدارمي ، جػ (  ْْٔ)
 . ُّٕ، ص  ّأبك داكد ، سنف أبي داكد ، جػ (  ْْٕ)
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 . ُِّ، ص  ّالمصدر نفسو ، جػ (  ْْٖ)
 . ُّْْ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ْْٗ)
 . ُٕ، ص  ِأبك داكد ، سنف أبي داكد ، جػ (  َْٓ)
، ص  ِ؛ ينظر : النسائي ، سنف النسائي ، جػ  ِْٖ، ص  ُابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ُْٓ)

ِّٔ. 
 . ِّٗ، ص  ْالمصدر نفسو ، جػ (  ِْٓ)
 . ْٕ، ص  ْالمصدر نفسو ، جػ (  ّْٓ)
 . ْٗ، ص  ْالترمذم ، سنف الترمذم ، جػ (  ْْٓ)
 .ِِٕػػ  ِِْسكرة الشعراء ، اآلية (  ْٓٓ)
 . ُِّٔ، ص  ِف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ اب(  ْٔٓ)
 . ُِّٕ، ص  ِالمصدر نفسو ، جػ (  ْٕٓ)
 . َْٕ، ص  َُالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ْٖٓ)
 . ّّٕ، ص  ٔالمصدر نفسو ، جػ (  ْٗٓ)
 . ُّٗ، ص  ُ؛ النسائي ، سنف النسائي ، جػ َُّ، ص  ُابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  َْٔ)
 . ّّٓ، ص  ّسنف الترمذم ، جػ الترمذم ، (  ُْٔ)
، ص  ُ؛ ينظر : الدارقطني ، سنف الدارقطني ، جػ  ِّّ، ص  ّالنسائي ، سنف النسائي ، جػ (  ِْٔ)

ْٓ. 
 . ّْٔ، ص  ُابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ّْٔ)
 . ُِٓ، ص  ّالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ْْٔ)
 . ِٖٗ، ص  ِالترمذم ، سنف الترمذم ، جػ (  ْٓٔ)
 . ّٓٓ، ص  ّالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ْٔٔ)
 . َُِٕ، ص  ٓصحيح البخارم ،  جػ (  ْٕٔ)
 . ُُِٕ، ص  ْصحيح مسمـ ،  جػ (  ْٖٔ)
 . ُُِْ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ْٗٔ)
 ؛ . ٕٓٓ، ص  ٗ؛ ينظر : البييقي ، السنف الكبرل ،  جػ  ُُٔٓ، ص  ِالمصدر نفسو ، جػ (  َْٕ)
 . َُّٕ، ص  ْحيح مسمـ ،  جػ ص(  ُْٕ)
الرقي : جمع رقية العكذة،  كالمراد ما كاف بأسماء األصناـ كالشياطيف. ال ما كاف بالقرآف كنحكه ، (  ِْٕ)

 . ِّّ، ص  ُْابف منظكر ، لساف العرب ، جػ 
 . ُُُٔ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ّْٕ)
 . ٖٔٓ، ص  ٗالبييقي ، السنف الكبرل ،  جػ (  ْْٕ)
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 . ُِٕٔ، ص  ْصحيح مسمـ ،  جػ (  ْٕٓ)
، ص  ّ؛ ينظر : الترمذم ، سنف الترمذم ، جػ  ِٕٗ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ْٕٔ)

ْٔٔ. 
 . ُُّٓ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ْٕٕ)
 . ٓ، ص  ْأبك داكد ، سنف أبي داكد ، جػ (  ْٖٕ)
 . ُْٗ، ص  ّػ الدارقطني ، سنف الدارقطني ، ج(  ْٕٗ)
 . ُُْٓ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  َْٖ)
التمائـ: جمع تميمة أريد بيا الخرازات التي يعمقيا النساء في أعناؽ األكالد عمى ظف أنيا تؤثر كتدفع (  ُْٖ)

 .ٗٔ، ص  ُِالعيف ، ابف منظكر ، لساف العرب ، جػ 
 .  ُّٓ، ص  ٖالتكلة: التعاكيذ ، نكع مف السحر يحبب المرأة إلى زكجيا ، الفراىيدم ، العيف ، جػ  (ِْٖ)
، ص  ْ؛ ينظر : أبك داكد ، سنف أبي داكد ، جػ ُُٔٔ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ّْٖ)
ٗ . 
 . ٕ، ص  ْأبك داكد ، سنف أبي داكد ، جػ (  ْْٖ)
 .  ِِٖ، ص  ْ؛ أبك داكد ، سنف أبي داكد ، جػ  ِٗ، ص  ُو ، جػ ابف ماجو ، سنف ابف ماج(  ْٖٓ)
 . ُِْٓ، ص  ِابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، جػ (  ْٖٔ)
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 ثبج املصادر
 ــ القرآن الكريم . 

 ــ المصادر األولية :ـ
 ـ( .ٖٕٔىػ/ ُُٓابف إسحاؽ ، محمد بف إسحاؽ بف يسار المطمبي )ت  *
 ـ .ُٖٕٗىػ / ُّٖٗ، دار الفكر ، بيركت ،  ُػػ السير كالمغازم ، تحقيؽ : سييؿ زكار ، ط ُ
  ـ ( .  ٖٗٔىػ /  ِٔٓالبخارم ، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفي ) ت  *
 ػ التاريخ الكبير، تحقيؽ : السيد ىاشـ الندكم ، دار الفكر ، بيركت ، د. ت .ِ
، : دار الكعي ، مكتبة دار التراث ،  ُػ التاريخ الصغير )األكسط( ، تحقيؽ : محمكد إبراىيـ زايد ، ط ّ
 ـ .ُٕٕٗىػ / ُّٕٗمب ، القاىرة ، ح
 ـ .ُٕٖٗىػ/َُْٕ، دار ابف كثير ، بيركت ، ّػ صحيح البخارم ، تحقيؽ : مصطفى ديب البغا ،  ط ْ
 ـ( .َُْٗىػ/ ْٕٖالبكرم ، أبك عبيد عبد اهلل بف عبد العزيز بف محمد األندلسي )ت  *
 ـ  .ُّٖٗىػ / َُّْكتب ، بيركت ، ، عالـ ال ّػ معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد كالمكاضع، ط ٓ
 ـ ( .َُٔٔىػ/ْٖٓأحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى )ت البييقي ، أبك بكر  *
ىػ /  ُِْْ، دار الكتب العممية ، بيركت ،  ّػ السنف الكبرل ، تحقيؽ : محمد عبد القادر عطا ، ط ٔ

 ـ .ََِّ
 ـ( . ِٖٗىػ/ ِٕٗالضحاؾ )ت محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الترمذم ، أبك عيسى  *
 ـ .ُٖٗٗػ  سنف الترمذم ، تحقيؽ : بشار عكاد معركؼ ، دار الغرب اإلسالمي ، بيركت ، ٕ
 ـ ( . ََُِىػ / ٕٗٓابف الجكزم ، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد )ت  *
 ُّٗٗ، بيركت ، ، دار المعرفة  ِػ صفة الصفكة ، تحقيؽ : محمكد فاخكرم كمحمد ركاس قمعو جي ، ط ٖ
 ـ .ُٕٗٗىػ/
ىػ / َُْٓ، دار الكتب العممية ، بيركت ،  ُػػ غريب الحديث ، تحقيؽ :عبد المعطي أميف القمعجي ، ط  ٗ

 ـ .ُٖٓٗ
   ـ  .ُّٗٗىػ/ ُّٖٓ، دار صادر، بيركت ،  ُػ المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ،طَُ
 ـ(.                  ّٖٗىػ/  ِّٕك محمد الرازم التميمي)ت ابف أبي حاتـ ، عبد الرحمف بف محمد بف إدريس أب  * 

 ـ .ُِٓٗىػ / ُُِٕ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، ُػ الجرح كالتعديؿ ، طُُ
 ـ ( . ٓٔٗىػ / ّْٓابف حباف ، محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي )ت  *

 ـ .  ُٕٓٗ/ ُّٓٗ، دار الفكر ، بيركت ،  ُػ الثقات ، تحقيؽ : السيد شرؼ الديف أحمد ،  ط ُِ
 ـ  .ُٗٓٗػ مشاىير عمماء األمصار ، تحقيؽ : ـ . فاليشيمر، دار الكتب العممية ، بيركت ،  ُّ
 .ـ ( ُْْٖىػ/ ِٖٓ)ت ابف حجر العسقالني ، شياب الديف احمد بف عمي بف محمد بف عمي الكناني  *
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 ـ . ُٖٔٗىػ / َُْٔ، دار الرشيد ، دمشؽ ،  ُػ تقريب التيذيب ، تحقيؽ : محمد عكامة ، طُْ
 ـ .ُْٖٗىػ/  َُْْ،  دار الفكر ، بيركت ،  ُػ تيذيب التيذيب ، ط ُٓ
ىػ/  َُّْ، مكتبة المنار ،عماف ،  ُػ طبقات المدلسيف ، تحقيؽ : عاصـ بف عبد اهلل القريكتي ، ط ُٔ

 ـ . ُّٖٗ
 ـ .ُٖٔٗىػ/  َُْٔػ لساف الميزاف ، مؤسسة األعممي لممطبكعات ، بيركت ، ُٕ
،  مكتبة الرشد ،  ُػ نزىة األلباب في األلقاب ، تحقيؽ : عبد العزيز محمد بف صالح السديرم ، ط ُٖ

 ـ .ُٖٗٗىػ /َُْٗالرياض ، 
 ـ( .ُْٓٗىػ/ ََٗالحميرم ، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ )ت   *

، مؤسسة ناصر لمثقافة ، بيركت ،  ُػ الركض المعطار في خبر األقطار ، تحقيؽ : إحساف عباس ،طُٗ
 ـ .َُٖٗ

 ـ ( .   ٖٓٓىػ /ُِْابف حنبؿ ، أحمد أبك عبد اهلل الشيباني )ت  *
ىػ َُْٔ، مكتبة دار األقصى ، الككيت ، ُػ األسامي ك الكنى ، تحقيؽ : عبد اهلل بف يكسؼ الجديع ،طَِ
 ـ .ُٖٓٗ/ 
الخزرجي ، صفي الديف أحمد بف عبد اهلل بف أبي الخير بف عبد العميـ بف عبد اهلل بف عمي بف حسف  *

 ـ ( .ُُٕٓىػ/ بعد  ِّٗاألنصارم الساعدم اليمني )ت بعد 
، مكتب ٓػ خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، تحقيؽ : عبد الفتاح أبك غدة ،  ط ُِ

 ـ .ُٔٗٗىػ /  ُُْٔاإلسالمية كدار البشائر ، حمب ك بيركت ،  المطبكعات
 ـ ( . ََُٕىػ/ ّْٔالخطيب البغدادم ، أبك بكر أحمد بف عمي ) ت  *

 تاريخ بغداد ، دار الكتب العممية ، بيركت ، د. ت .  -ِِ
  ـ ( . ِِٖىػ / ُٖٔابف خمكاف ، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر )ت  *

 ػ  كفيات األعياف ك إنباء أبناء الزماف ، تحقيؽ : إحساف عباس دار الثقافة ، بيركت ،  د.ت  .ِّ
 ـ (. ٕٗٗىػ/ّٕٖالخكارزمي،أبك عبد اهلل بف احمد بف يكسؼ ) ت* 
، مطبعة الشرؽ، القاىرة ،  ِْ  ـ .  ُِٕٗػ مفاتيح العمـك
 ْٖٓ/ ىَِْتميمي البصرم الممقب بشباب )تابف خياط ، أبك عمر خميفة بف خياط  الميثي العصفرم ال *

 ـ( .
 ـ .ُِٖٗىػ/  َُِْ، دار طيبة ، الرياض ،ِػ الطبقات ، تحقيؽ : أكـر ضياء العمرم ،طِٓ
الدارقطني ، أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم )ت  *

، مؤسسة الرسالة ،  ُ: شعيب االرنؤكط ك آخركف ، ط ػ  سنف الدارقطني ، تحقيؽ ِٔـ(. ٓٗٗىػ/ ّٖٓ
 ـ .ََِْىػ / ُِْْبيركت ، 
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ت  الدارمي ، أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد التميمي السمرقندم ) *
 ـ( .  ٖٖٔىػ / ِٓٓ
 ـ .َُِّىػ / ُّْْيركت ،  ، دار البشائر ، ب ُػ  سنف الدارمي ، تحقيؽ : نبيؿ ىاشـ الغمرم ، ط ِٕ
ًجٍستاني )ت  * َى أبك داكد ، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السِّ

 ـ ( . ٖٖٗىػ/ِٕٓ
 ػ  سنف أبي داكد ، تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ػ بيركت ، د.ت .ِٖ
 ـ ( .ُْْْىػ / ْٖٕ) ت ديف محمد بف أحمد بف عثماف  الذىبي ، أبك عبد اهلل شمس ال  *

، دار الكتاب العربي، ُتاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ ، تحقيؽ : عمر عبد السالـ تدمرل، طػ ِٗ
 ـ .ُٕٖٗىػ/َُْٕبيركت ،

 ، دار الكتب العممية ، بيركت ، د . ت . ُػ تذكرة الحفاظ ، طَّ
، دار البشائر ُػ الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ ، تحقيؽ : محمد إبراىيـ المكصمي ، ط ُّ

 ـ . ُِٗٗىػ / ُُِْاإلسالمية ، بيركت ، 
، مؤسسة الرسالة ،  ٗ، ط  ػ سير أعالـ النبالء ، تحقيؽ : شعيب األرناؤكط ك محمد نعيـ العرقسكسيِّ

 ـ . ُّٗٗىػ/ُُّْبيركت ، 
، دار القبمة لمثقافة  ُالكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة ، تحقيؽ : محمد عكامة ، ط  ػّّ

 ـ . ُِٗٗىػ / ُُّْاإلسالمية ، جدة ، 
ػ معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاالعصار ، تحقيؽ : بشار عكاد معركؼ ك شعيب األرناؤكط ك صالح ّْ

 ىػ . َُْْ، بيركت ، ، مؤسسة الرسالة  ُميدم عباس  ، ط 
، الجامعة اإلسالمية بالمدينة ،  ُػ المقتنى في سرد الكنى ، تحقيؽ : محمد صالح عبد العزيز المراد ، ط ّٓ

 ـ . ُٖٖٗىػ /َُْٖالمدينة المنكرة ، 
ػ ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ، تحقيؽ : الشيخ عمي محمد معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبدالمكجكد ، ّٔ
 ـ .ُٓٗٗر الكتب العممية ، بيركت ، ، دا ُط 
 ـ ( . ُِٕٔىػ /ٔٔٔالرازم ، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر ) ت *

 ػ مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الككيت ، )د. ت ( . ّٕ
ىػ  ُْٖسبط ابف العجمي ، أبك الكفاء برىاف الديف إبراىيـ بف محمد بف خميؿ الحمبي الطرابمسي )ت   *
 ـ ( .ُّْٖ/

،مؤسسة الرياف ، بيركت ،  ُػ التبييف ألسماء المدلسيف ، تحقيؽ : محمد إبراىيـ داكد المكصمي ، ط ّٖ
 ـ .ُْٗٗىػ/  ُُْْ

 ـ ( .  ْْٖىػ /  َِّابف سعد ، أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع البصرم الزىرم ) ت  *
 ػ الطبقات الكبرل ، دار صادر ، بيركت ، د. ت .ّٗ
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 ـ ( .ُِٖٔىػ / ٖٓٔابف سعيد المغربي ، أبك الحسف عمي بف مكسى بف سعيد األندلسي ) ت  *
 ـ .ُٓٓٗ، دار المعارؼ ، القاىرة ،  ّػ المغرب في حمى المغرب ، تحقيؽ : شكقي ضيؼ ، طَْ
ىػ ِِٕبف شعبة المركزم الخراساني البمخي الطالقاني ، )ت  سعيد بف منصكر، أبك عثماف بف منصكر *
 ـ( . ِْٖ/

، دار الكتب العممية ، بيركت ، ُػ  سنف سعيد بف منصكر، تحقيؽ : حبيب الرحمف األعظمي ، طُْ
 ـ . ُٖٓٗ

 ـ( .  ُُٔٔىػ / ِٔٓالسمعاني، أبك سعيد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي ) ت  *
 ـ .ُٖٗٗػ األنساب ، تحقيؽ : عبد اهلل عمر الباركدم ، دار الفكر ، بيركت ، ِْ
 ـ( .َُٓٓىػ /ُُٗالسيكطي ، عبد الرحمف بف أبي بكر أبك الفضؿ  )ت  *

 ـ .ُّٖٗىػ /َُّْ، دار الكتب العممية ، بيركت ،  ُػ طبقات الحفاظ ، ط ّْ
 ـ ( . ُّٗٓىػ /  ُٕٔصالح الديف العالئي ، أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد اهلل الدمشقي ) ت   *

، عالـ الكتب ، بيركت ِاسيؿ ، تحقيؽ : حمدم عبد المجيد السمفي ، ط ػ جامع التحصيؿ في أحكاـ المر ْْ
 ـ .ُٖٔٗىػ / َُْٕ، 
 ـ ( .ِِٗىػ / َُّالطبرم ، أبك جعفر محمد بف جرير )ت  *

 ـ .ُُٔٗػ تاريخ الرسؿ كالممكؾ ، تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، القاىرة ، دار المعارؼ ،  ْٓ
 ـ ( .  ْٕٖىػ/  ُِٔعبد اهلل بف صالح الككفي ) ت  العجمي ، أبك الحسف أحمد بف *

ػ معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء كذكر مذاىبيـ كأخبارىـ ، تحقيؽ : عبد العميـ ْٔ
 .ـ ُٖٓٗىػ/  َُْٓ، مكتبة الدار ، المدينة المنكرة ، ُالبستكم ،  ط 

 ـ ( . ُِّْىػ /  ِٖٔبف الحسيف أبي زرعة ) ت  ابف العراقي ،  كلي الديف أحمد بف عبد الرحيـ *
 ـ .ُٗٗٗػ تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ ، تحقيؽ : عبد اهلل نكارة ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ْٕ

 ـ( . ََُْىػ/ّٓٗابف فارس ، أبك الحسف احمد  بف زكريا )ت  *  
 دار الكتب العممية ، القاىرة ،  د.ت .ػ معجـ مقاييس المغة ، تحقيؽ : عبد السالـ محمد ىاركف ،  ْٖ
 ـ ( . َٖٗىػ /  ِٕٕالفسكم ، أبك يكسؼ يعقكب بف سفياف بف جكاف ) ت  *

 ـ . ُٗٗٗىػ / ُُْٗػ المعرفة كالتاريخ ، تحقيؽ : خميؿ المنصكر ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ْٗ
 ـ ( .ٖٕٔ/ ىػَُٕالفراىيدم ، الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تمبـ االزدم )  *  

 ػ العيف ، تحقيؽ : ميدم المخزكمي ك إبراىيـ السامرائي ، دار كمكتبة اليالؿ ، بغداد ، د . ت .َٓ
 ـ( . ٖٖٗىػ /ِٕٔأبك محمد عبد اهلل بف مسمـ الدينكرم )ت  ابف قتيبة ، *

 ـ .ُٕٕٗىػ/ُّٕٗ، مطبعة العاني ، بغداد ،  ُػػ غريب الحديث ، تحقيؽ : عبد اهلل الجبكرم ، ط ُٓ
 ـ (. ََُٕىػ / ّٖٗالكالباذم ، أبك نصر أحمد بف محمد بف الحسيف البخارم )ت  *
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ػ اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد المعركؼ صحيح رجاؿ البخارم  ، تحقيؽ : عبد اهلل الميثي ِٓ
 ـ . ُٖٔٗىػ /َُْٕ، دار المعرفة ، بيركت ،  ُ، ط 

 ـ( . ٕٖٖىػ/ ِّٕابف ماجو ، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني )ت  *
 ػ  سنف ابف ماجو ، تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية ، القاىرة ، د . ت .ّٓ
 ـ( . ُُّْىػ / ِْٕالمزم ، أبك الحجاج يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ )ت   *

 ـ .َُٖٗىػ / ََُْ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ،ُ: بشار عكاد معركؼ ، ط ػ  تيذيب الكماؿ ، تحقيؽْٓ
 ـ (  . ْٕٖىػ /  ُِٔمسمـ ،أبك الحسف بف الحجاج القشيرم النيسابكرم )ت  *

 ػ صحيح مسمـ ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، د. ت .ٓٓ
، الجامعة اإلسالمية ، المدينة المنكرة  ُػ الكنى كاألسماء ، تحقيؽ : عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم ، ط ٔٓ
 ـ .ُْٖٗىػ/ َُْْ، 
 ىػ ( .  َُّٔىػ / ِْٖابف منجكيو ، أبك بكر أحمد بف عمي األصبياني )ت   *

 ىػ .َُْٕ، بيركت ،  ، دار المعرفةُػ  رجاؿ صحيح مسمـ ،  تحقيؽ : عبد اهلل الميثي ، ط  ٕٓ
 ـ( .ُُُّىػ /  ُُٕابف منظكر ، جماؿ الديف محمد بف مكـر األنصارم )ت  *

 ػ  لساف العرب ، دار صادر ، بيركت ،  د .ت  . ٖٓ
 . ـ( ُٓٗىػ /َّّ)ت أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي ،  *

 ىػ .َُِْة ، بيركت ، ، دار المعرف ٓػ سنف النسائي ، تحقيؽ : مكتب تحقيؽ التراث ، ط ٗٓ
 ـ ( .  ِٖٖىػ / ُِّابف ىشاـ ، عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم )ت   *

 ىػ .ُُُْػػ السيرة النبكية ، تحقيؽ : عبد الرءكؼ سعد ، دار الجيؿ ، بيركت ، َٔ
 ـ ( . ِِٖىػ/ َِٕالكاقدم ، أبك عبد اهلل محمد بف عمر ) ت  *

 ـ  .ُٔٔٗىػ/ ُّٖٔد.مارسدف جكنس ،لندف ،مطبعة جامعة أكسفكرد ، ػػ المغازم ،تحقيؽ : ُٔ
 ـ ( .        َُُٖىػ /  ْْٕأبك الكليد الباجي ،  سميماف بف خمؼ بف سعد ) ت  *

، دار  ُػ التعديؿ كالتجريح ، لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح ، تحقيؽ : أبك لبابة حسيف ، ط ِٔ
 ـ .ُٖٔٗىػ / َُْٔالرياض ، المكاء لمنشر كالتكزيع ، 

 ـ ( .ُِِٖىػ /ِٔٔياقكت الحمكم ، شياب الديف أبك عبد اهلل بف عبد اهلل الركمي )ت   *
 ـ .ُٓٗٗ، دار صادر ، بيركت ،  ِػ معجـ البمداف ، طّٔ
 ـ( . ٖٕٗىػ / ُِٖأبك يكسؼ ، يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب األنصارم  ) ت  *

 مد شاكر ، بيركت ، دار المعرفة ، ) د. ت( .ػ الخراج ، تحقيؽ : أحمد مح ْٔ
 


