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 يف عصرالتارخييح  م( 808هـ/781 )خ مروياخ االمام تشر ته املفضل
 جخلالفح الراشذا

 حممذ حسه يوسف حميسه العيساوي عثود محود شىتاف الرحايل. د.أ
 املستخلص

خصص ىذا البحث لدراسة المركيات التاريخية لإلماـ بشر بف المفضؿ لعصر 
كجاءت في مكاضيع مختمفة، فمنيا ما كاف الخالفة الراشدة، كقد كردت ىناؾ ركايات عديدة ، 

كمنيا في خالفة عمر بف الخطاب، كخالفة عثماف بف عفاف،  ،في خالفة ابي بكر الصديؽ
 .كعمي بف ابي طالب رضي اهلل عنيـ

Abstract 

Customize this research to study the historical Almruyat forward Bishr ibn 
favorite era of caliphate, it has received There are many novels, and came in 
different subjects, some of which was in the succession of Abu Bakr, including in 
the succession of Omar ibn al-Khattab, and succession Othman bin Affan, and Ali 
bin Abi Talib God bless them.                     

 املقذمح
رب العالميف، الخالؽ البارئ المصكر لو األسماء الحسنى؛ كالصالة كالسالـ  الحمد هلل

، صالة كسالمان دائميف إلى أف يرث اهلل عمى أشرؼ خمقو، كأكـر رسمو، سيدنا محمد 
األرض كمف عمييا كىك خير الكارثيف، بما أدل األمانة، كما بمغ مف كحي، كما أضاء مف 

 ت كبعد.ظممات، كما ىدل مف شعكب كمجتمعا
 كقد، الراشدة الخالفة عصر عف عديدة ركايات المفضؿ بف بشر االماـ عف كردت

 خالفة في كمنيا، الصديؽ بكر ابي خالفة في كاف ما فمنيا، مختمفة مكاضيع في جاءت
 .عنيـ اهلل رضي طالب ابي بف عمي عفاف، بف عثماف كخالفة الخطاب، بف عمر

فقرات، حيث اتخذت االكلى منيا ما كاف مف كمف ذلؾ قد قسـ البحث الى اربع 
مركيات في عصر الخميفة ابك بكر الصديؽ رضي اهلل عنو، منيا بيعة عمي كالزبير لخميفة 
ابي بكر، كحركب الردة، كخركج مسيممة الكذاب، كفاتو رضي اهلل عنو، كأما الثانية تضمنت 

حداث، مثؿ مبايعة عصر الخميفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو كما كاف فيو مف ا
، كمعظة الفاركؽ كاعمالو كحزمو في حابي الجميؿ أنس بف مالؾ لمخميفة، كتعييف االمراءالص
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، كعاـ الجماعة، كمعركة نياكند، كالقضاء في عيده، كأمر الخالفة بعد أستشياده الخالفة
ف فييا رضي اهلل عنو، كعنيت الثالثة لعصر الخميفة عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو، كما كا

، أما الرابعة فتضمنت ، بيت الماؿ في عيدهمف أحداث، مثؿ تكليو لمخالفة، كحجو كالقضاء
عصر الخميفة عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو، كما تكاكبت فيو مف أحداث تاريخية ميمة، 

  منيا مكقفو مف الخكارج، كثناؤه عمى الخمفاء.
ا كاف مف كتب الطبقات، حيث أفادت الكثير مف المصادر ىذا البحث منيا م

 كالتاريخ، كالحديث، كالمغة، الجغرافية، كالبمداف.
 (م286ـ286/هـ78-77) الصذيق تكر أتي خالفح يف مروياته: أوالا 
ذ:عنهمذاهللذرضيذالصدوقذبكرذألبيذوالزبريذعليذبوعةذـ1

 أبا الناس بايع لما: ))قاؿ نضرة أبي عف الجريرم، سعيد أنبأنا: المفضؿ بف بشر قاؿ
 عمي، منزؿ فأتيا ثابت، بف كزيد الخطاب، ابف عمر إلييما فبعث. كالزبير عمي اعتزؿ بكر،
 كليس الجنة، أىؿ مف رجالف ىذاف: فقاؿ عمي إلى رجع ثـ قترة مف الزبير فنظر الباب، فقرعا
 أنت عمي يا: بكر أبك فقاؿ بكر، أبا أتيا حتى معيما خرجا ثـ ليما، افتح: قاؿ نقاتميما، أف لنا
 ال: قاؿ. منؾ بو أحؽ ألنا اهلل الىا األمر، بيذا أحؽ إني: فتقكؿ كصيره، اهلل رسكؿ عـ ابف

 ابف أنا تقكؿ: لمزبير قاؿ ثـ فبايعو، يده فبسط أبايعؾ، يدؾ ابسط اهلل، رسكؿ خميفة يا تثريب،
 تثريب ال: فقاؿ. منؾ بو أحؽ ألنا اهلل الىا باألمر، أحؽ كأنا كفارسو كحكاريو اهلل، رسكؿ عمة
 .(ٔ)((فبايعو يده فبسط. يدؾ ابسط اهلل، رسكؿ خميفة يا
ذ:عنهماذاهللذرضيذباللذمعذبكرذأبوذـ2

 قعد لما بكر أبا أف: ))المسيب بف سعيد عف زيد، بف عمي عف المفضؿ، بف بشر قاؿ
: قاؿ لنفسؾ؟ أك هلل أعتقتني: قاؿ لبيؾ،: قاؿ بكر أبا يا: بالؿ لو قاؿ الجمعة يكـ المنبر عمى
 .(ٕ)((فمات الشاـ إلى فذىب لو فأذف اهلل، سبيؿ في أغزك حتى لي فأذف: قاؿ هلل،
ذ:عنهماذاهللذرضيذبكرذأبيذيفذعليذقولذــ3

 أال: يقكؿ عميان  سمعت: ))خير قاؿ عبد عف شعبة، عف المفضؿ، بف بشر قاؿ
 .(ٖ)((عنيما اهلل رضي كعمر بكر أبك اهلل رسكؿ بعد األمة ىذه بخير أخبركـ
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ذ:الردةذحروبذـ4

 عف الماجشكش، سممة أبي ْبف المَّوِ  َعْبد ْبف اْلَعِزيزِ  َعْبد َحدَّثََنا: المفضؿ ْبف بشر قاؿ
 عنيا المَّو رضي اْلُمْؤِمِنيف أـ عائشة عمتو عف بكر، أبي ْبف ُمَحمَّد ْبف اْلَقاِسـ َعفِ  الكاحد َعْبد
 اشرأب لياضيا الراسيات بالجباؿ نزؿ لك ما بأبي فنزؿ  المَّوِ  َرُسكؿ ُتُكفِّيَ )) :قالت أنيا

 َعفِ  كغنائيا بحظيا أبي اإلطار كاحدة في اختمفكا ما اهلل فك العرب كارتدت بالمدينة النفاؽ
 الردة أىؿ إلى الزحكؼ لتكجيو محارب أرض مف القصة إلى بكر أبك فخرج. قالكا اإِلْسالـ،

 زباف بف كمنظكر الفزارم بدر ْبف حذيفة ْبف حصف ْبف خارجة إلييـ فصار المسممكف كمعو
 كاتبعيـ المشرككف فانيـز شديدان  قتاال فقاتمكىـ غطفاف في العشراء بني أحد الفزارم سيار ابف

 الباقكف كفاتو رجالن  منيـ فقتؿ (ٗ)عكسجة ثنايا بأسفؿ فمحقيـ التيمي المَّو ُعَبْيد ْبف طمحة
َـّ  قحافة أبي اْبف مفَ  لمعرب كيؿ: يقكؿ حصف ْبف خارجة فجعؿ ىربا فأعجزكه  بكر أبك عقد ُث

 قيس ْبف ثابت األنصار َعَمى كجعؿ الناس، َعَمى المخزكمي المغيرة ْبف الكليد ْبف لخالد كىك
 .(٘)((اليمامة يكـ استشيد مفَ  أحد كىك األنصارم، شماس ْبف
ذ:الكذابذمدولمةذـ5

 الكذاب مسيممة، المسمميف كجيش الكليد بف خالد محاربة إلى الركاية ىذه تشير
 فبعث العرب كفرت: ))َقاؿَ  أبيو، عف ُعْرَكة عف ِىَشاـ عف: المفضؿ ْبف بشر قاؿ، كجماعتو

 َىَذا: األنصار فقالت مسيممة أناطح َحتَّى أنتيي ال كاهلل َقاؿَ  ُثـّ  فمقييـ الكليد ْبف َخاِلد بكر أبك
 أنتيي ال كاهلل: فقاؿ كراعنا، نريح َحتَّى المدينة إلى ارجع بكر أبك بو يأمرؾ لـ بو تفردت رأم
َـّ  األنصار، عنو فرجعت أناطحو َحتَّى  كلئف خسسنا لقد أصحابنا ظير لئف صنعنا إذا. َقاُلكا ُث
 مدبريف المسممكف فكلى كالمشرككف، المسممكف فالتقى معو كمضكا فرجعكا خذلناىـ، لقد ىربكا
 ألمرم فميس الرحاؿ بمغتـ َقدْ  الناس أييا: فقاؿ ،(ٙ)العكاـ فبْ  السائب فقاـ الرحاؿ، بمغكا َحتَّى
. البقرة سكرة أصحاب يا يكمئذ شعارىـ ككاف مسيممة، كقتؿ المشركيف المَّو فيـز رحمو بعد مفر

 :يقكؿ أنشأ محكـ قتؿ فمما حنيفة بني في مجاكران  كاف رجالن  أف اليمامة أىؿ بعض كحدثني
 عظيمة منيا أنج منيا أنج فإف

 

ال   محكـ كأس شارب فإني كا 
 

 أكثر إف لخالد (ٚ)مجاعة فقاؿ منيـ، كبمغت المسمميف نيكت َقدْ  الحرب ككانت: َقاُلكا
نما لقتالكـ يخرجكا لـ اليمامة أىؿ  مصالحؾ كأنا أرل ما منكـ بمغكا كقد القميؿ منيـ قتمتـ كا 
 خالدا أف ُثـّ  كالكراع، كالحمقة كالبيضاء الصفراء كنصؼ السبي نصؼ َعَمى فصالحو عنيـ
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 أف المشايخ مف باليمامة كمف كالنساء الصبياف أمر اليمامة دخؿ فمما إلييـ كبعثو منو تكثؽ
 إلييـ نظركا حيف كالمسممكف َخاِلد يشؾ فمـ ذلؾ، ففعمكا الحصكف َعَمى كيقكمكا السالح يمبسكا
 إف: فقاؿ المسمميف عسكر أتى َحتَّى خرج مجاعة أف ثـ مجاعة صدقنا لقد: فقالكا مقاتمة، أنيـ
 بيـ أزؿ كلـ رجاال مممكءة العرض حصكف كىذه لحربؾ كاستعدكا مصالحتؾ يقبمكا لـ القكـ
 فاستقر، كالكراع كالحمقة كالبيضاء الصفراء كنصؼ السبي ربع َعَمى يصالحكا بأف رضكا َحتَّى

 بيا بقي مف رأل فمما اليمامة، خالدان  مجاعة كأدخؿ كأمضاه بو َخاِلد كرضي ذلؾ َعَمى الصمح
 بكر أبي كتاب خالدنا كأتى الصدقة، منيـ فأخذت اليمامة أىؿ كأسمـ جماعة يا خدعتني َقاؿَ 

 َعْمرك ابف سمرة اليمامة عمى كاستخمؼ البحريف إلى فسار ،(ٛ)الحضـر ْبف العالء بإنجاد
 .(ٓٔ)((عشرة اثنتي سنة اليمامة فتح ككاف ،(ٜ)العنبرم

ذرضيذاهللذعنه:ذالصّدوقذوفاةذـ6

 قاؿ بكر أبا أف عائشة عف عركة، عف عركة، بف ىشاـ عف المفضؿ، بف بشر قاؿ
 فيما ألرجك إني اهلل، شاء ما: قاؿ اإلثنيف يكـ في: قالت اهلل؟ رسكؿ مات يكـ أم في: ))ليا

 ليس يمانية، (ٔٔ)سحكلية بيض أثكاب ثالثة في: قالت كفنتمكه؟، ففيـ: قاؿ الميؿ، كبيف بيني
 (ٕٔ)مشؽ أك زعفراف ردع فيو ىذا، ثكبي انظرم: بكر أبك فقاؿ عمامة، كال قميص فييا

 أحؽ الحي إف: فقاؿ خمؽ ىك أبت، يا: عائشة فقالت آخريف، ثكبيف معو كاجعمي فاغسميو،
نما بالجديد،  اهلل رسكؿ فأدرج (ٖٔ)حبرة حمة أعطاىـ بكر أبي بف اهلل عبد ككاف لمميمة، ىك كا 

 الحمة اهلل عبد فأخذ بيض، أثكاب ثالثة في فكفف منيا استخرجكه ثـ فييا، صمى اهلل عميو كسمـ
 أكفف ال كاهلل: ذلؾ بعد قاؿ ثـ صمى اهلل عميو كسمـ، النبي مس شيء في نفسي ألكفنف: فقاؿ
 عائشة كماتت ليالن  كدفف الثالثاء ليمة بكر أبك كمات فيو، يكفف أف نبيو اهلل منعو شيء في
 .(ٗٔ)((ليالن  الزبير بف اهلل عبد فدفنيا ليالن 

 (. م268 ـ286/هـ68-78رضي اهلل عىه ) اخلطاب ته عمر خالفح يف مروياته: ثاويا
ذ:اخلطابذبنذعمرذللخلوفةذمالكذبنذانسذالصحابيذمباوعةذـ1

 المدينة، قدمت: ))قاؿ مالؾ بف أنس عف زيد، بف عمي عف المفضؿ، بف بشر قاؿ
 عميو بايعت ما عمى أبايعؾ يدؾ ارفع: لعمر فقمت عمر، كاستخمؼ بكر، أبك مات كقد

 .(٘ٔ)((استطعت ما كالطاعة السمع عمى قبمؾ، صاحبؾ
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ذ:األمراءذتعونيذـ2

 ثـ، مكانو عبيدة أبي كتعييف الكليد بف خالد عزؿ إلى بدايتيا في الركاية ىذه تشير
 يكافؽ ال الركاية ىذه سياؽ اف إذ ذلؾ يعقؿ فال الردة أىؿ لقتاؿ الصديؽ بكر أبي خركج ادرج

: قاؿ أبيو عف عركة بف ىشاـ عف المفضؿ، بف بشر قاؿ، التاريخية األحداث سياؽ تسمسؿ
 مف بكر أبك خرج خالدا كعزلت استعممتؾ قد إني عبيدة أبي إلى كتب عمر استخمؼ لما))

 أسامة كيقاؿ الضمرم سناف المدينة عمى كاستخمؼ الردة أىؿ لقتاؿ (ٙٔ)القصة ذم إلى المدينة
 بف العالء البحريف عمى بكر أبي عماؿ تسمية المدينة أنقاب عمى مسعكد ابف زيد بف

 .(ٚٔ)((عمر فأقره بكر أبك تكفي حتى الحضرمي
ذ:اخلالفةذحولذالفاروقذرضيذاهللذعنهذذموعظةذـ3

 قاؿ: قاؿ (ٛٔ)محمد بف القاسـ عف سعيد، بف يحيى أخبرنا: المفضؿ بف بشر قاؿ
 إني كالبعيد، القريب عنو سيريده أف بعدم مف األمر ىذا كلي مف ليعمـ)) :الخطاب بف عمر
 أقدـ لكنت مني عميو أقكل الناس مف أحدا أف عممت كلك قتاال، نفسي عف الناس ألقاتؿ

 . (ٜٔ)((أليو أف مف إلي أحب عنقي فتضرب
ذ:(م639/هـ18)ذاجملاعةذعامذـ4

 بف عمر أف)) عمير بف عبيد بف اهلل عبد عف حميد، حدثنا المفضؿ، بف بشر قاؿ
 إليو فبعث بطعاـ، إلي فابعث ىمكت، العرب إف: األشعرم مكسى أبي إلى كتب الخطاب
 أف المؤمنيف أمير يا رأيت فإف الطعاـ، مف ككذا بكذا إليؾ بعثت قد إني: إليو ككتب بطعاـ،
 أىؿ إلى عمر فكتب فيستسقكف، فيو، فيخرجكف يكـ في فيجتمعكف األمصار، أىؿ إلى تكتب

 .(ٕٓ)((يصؿ كلـ فاستسقى، مكسى، أبك فخرج األمصار،
ذ:خالفتهذمدةذوأعمالهذاخلطابذبنذعمرذاخللوفةذحزمذـ5

 عمى الناس مع الخطاب بف عمر الخميفة حـز إلى بدايتيا في الركاية ىذه تشير
 التاريخ كضع مف في الخميفة أعماؿ ذكرت ثـ(، المؤمنيف أمير) تسمية أكؿ تضمنت ثـ، الحؽ

 عف فضال، األرض عمى الخراج ككضع، كاذربيجاف كايراف العراؽ في الفتكحات كفتح، اليجرم
 عف الجريرم، سعيد عف المفضؿ، بف بشر قاؿ، الحج أداء سنيف منيا األخرل األعماؿ بقية
 ىيئتو فأعجبتو الخطاب بف عمر إلى كفد أنو: ))(ٕٔ)الحارثي زياد بف الربيع عف نضرة، أبي

 بطعاـ الناس أحؽ إف المؤمنيف، أمير يا: الربيع أكمو، فقاؿ غميظا طعاما عمر فشكا كنحكه،
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 كاهلل أما: كقاؿ رأسو، بيا فضرب معو جريدة عمر فرفع ألنت، ليف كممبس ليف، كمركب ليف،
 تدرم ىؿ كيحؾ، فيؾ، أف ألحسب كنت إف مقاربتي، إال بيا أردت كما اهلل، بيا أردت أراؾ ما
 رجؿ إلى نفقاتيـ فدفعكا سافركا قكـ مثؿ: قاؿ كمثميـ؟ مثمؾ كما: قاؿ ىؤالء؟ كمثؿ مثمي ما

 المؤمنيف، أمير يا ال: قاؿ بشيء؟ منيا يستأثر أف لو يحؿ فيؿ عمينا، أنفؽ: لو فقالكا منيـ،
 أبشاركـ، ليضربكا عمالي عميكـ أستعمؿ لـ إني: عمر قاؿ ثـ كمثميـ، مثمي فكذلؾ: قاؿ

 فمف نبيكـ، كسنة ربكـ، كتاب ليعممككـ استعممتيـ كلكني أمكالكـ، كيأخذكا أعراضكـ، كليشتمكا
: العاص بف عمرك فقاؿ منو، أقصو حتى إلي ليرفعيا عمي، لو إذف فال بمظممة عاممو ظممو

 ال لي كما: عمر فقاؿ منو؟ أتقصو رعيتو، مف رجال أمير أدب إف أرأيت المؤمنيف، أمير يا
 تضربكا ال: األجناد أمراء إلى عمر ككتب نفسو؟ مف يقص  اهلل رسكؿ رأيت كقد منو أقصو

 (ٕٕ)الغياض تنزلكىـ كال فتفتنكىـ، تجمركىـ كال فتكفركىـ، تحرمكىـ كال فتذلكىـ، المسمميف
 خميفة: لو يقاؿ كاف الصديؽ بكر أبك كاستخمؼ تكفي لما اهلل رسكؿ إف: قالكا فتضيعكىـ

 رسكؿ خميفة خميفة: لعمر قيؿ الخطاب بف عمر كاستخمؼ بكر، أبك تكفي فمما اهلل، رسكؿ
 السالـ عميو اهلل رسكؿ خميفة خميفة خميفة: لو قيؿ عمر بعد جاء فمف: المسممكف فقاؿ اهلل،

 فقاؿ الخمفاء، مف بعده مف بو يدع الخميفة بو تدعكف اسـ عمى أجمعكا كلكف ىذا، فيطكؿ
 أكؿ فيك المؤمنيف، أمير: عمر فدعي أميرنا كعمر المؤمنكف نحف: اهلل رسكؿ أصحاب بعض
 مف فكتبو عشرة، ست سنة األكؿ ربيع شير في التأريخ كتب مف أكؿ كىك بذلؾ، سمي مف

 سف مف أكؿ كىك الصحؼ، في القرآف جمع مف أكؿ كىك المدينة، إلى مكة مف النبي ىجرة
 رمضاف شير في كذلؾ البمداف، إلى بو ككتب ذلؾ، عمى الناس كجمع رمضاف، شير قياـ
 الخمر في يصمي كقارئان  بالرجاؿ، يصمي قارئا: قارئيف بالمدينة لمناس كجعؿ عشرة، أربع سنة

 ربيعة كغرب حانكتا، ككاف الثقفي ركيشد بيت كأحرؽ كالتيـ، الريب أىؿ عمى كاشتد ثمانيف،
 مف أكؿ كىك فارتد، الركـ أرض فدخؿ شراب، صاحب ككاف خيبر إلى (ٖٕ)خمؼ بف أمية بف

 مف أىيب عمر لدرة: بعده قيؿ كلقد بيا، كأدب الدرة كحمؿ بالمدينة، عممو في (ٕٗ)عس
 فتح كالفيء، الخراج فييا التي (ٕ٘)كالككر األرضكف كىي الفتكح، فتح مف أكؿ كىك سيفكـ،
 كككر كفارس، األىكاز، كككر كأرضيا البصرة كككر كأذربيجاف كالجباؿ السكاد كمو، العراؽ
 عمر كفتح اهلل، رحمو الصديؽ، بكر أبي خالفة في فتحت فإنيا ،(ٕٙ)أجناديف خال ما الشاـ
 فتحكا كقد الرم عمى كخيمو اهلل، رحمو كقتؿ، كاإلسكندرية، كمصر كالمكصؿ الجزيرة ككر
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 عمى كالجزية األرضيف، عمى الخراج ككضع الجبؿ، كأرض السكاد مسح مف أكؿ كىك عامتيا،
 كعمى درىما، كأربعيف ثمانية الغني عمى فكضع البمداف، مف فتح فيما الذمة أىؿ جماجـ
 درىـ منيـ رجال يعكز ال: كقاؿ درىما، عشر اثني الفقير كعمى درىما، كعشريف أربعة الكسط

 ألؼ كعشريف ألؼ ألؼ مائة اهلل، رحمو عمر، عيد عمى كالجبؿ السكاد خراج فبمغ شير، في
ر مف أكؿ كىك كنصؼ، (ٕٚ)كدانقاف درىـ كالكاؼ كألؼ، ألؼ  كالبصرة، الككفة،: األمصار مصِّ

 كىك لمقبائؿ، خططا كالبصرة الككفة كخط العرب، كأنزليا كالمكصؿ، كمصر، كالشاـ، كالجزيرة،
 قبائميـ، عمى الناس ككتب الديكاف دكف مف أكؿ كىك األمصار، في القضاة استقضى مف أكؿ

 عمى كفضميـ بدر ألىؿ كفرض الناس، في القسكـ كقسـ الفيء، مف األعطية ليـ كفرض
 في الطعاـ حمؿ مف أكؿ كىك اإلسالـ، في كتقدميـ أقدارىـ عمى لممسمميف كفرض غيرىـ،
 إذا عمر، ككاف المدينة، إلى، الجار مف حمؿ ثـ، البحر كرد حتى البحر في مصر مف السفف
 بف سعد منيـ عزلو، إذا مالو منيـ كاحد غير قاسـ كقد مالو، كتب مدينة عمى لو عامال بعث
 عمرك مثؿ السالـ عميو اهلل رسكؿ أصحاب مف رجال يستعمؿ ككاف ىريرة، كأبك كقاص، أبي
 عثماف مثؿ منيـ أفضؿ ىك مف كيدع شعبة بف كالمغيرة سفياف أبي بف كمعاكية العاص بف

 بو، كالبصر العمؿ عمى أكلئؾ لقكة كنظرائيـ عكؼ بف الرحمف كعبد كالزبير كطمحة كعمي
 اهلل رسكؿ أصحاب مف األكابر تكلي ال لؾ ما: لو كقيؿ لو، كىيبتيـ عمييـ عمر كإلشراؼ

 الدقيؽ: بعضيـ كقاؿ الرقيؽ، دار عمر كاتخذ. بالعمؿ أدنسيـ أف أكره: فقاؿ السالـ؟ عميو
 ينزؿ كالضيؼ بو المنقطع بو يعيف إليو، يحتاج كما كالزبيب كالتمر كالسكيؽ الدقيؽ فييا فجعؿ
 مف كيحمؿ بو ينقطع مف يصمح ما كالمدينة مكة بيف ما السبؿ طريؽ في عمر ككضع بعمر،
 فيما المطمب عبد بف العباس دار كأدخؿ فيو، كزاد اهلل رسكؿ مسجد عمر كىدـ ماء، إلى ماء
 جزيرة مف كأجالىـ الحجاز مف الييكد أخرج كىك بالمدينة، الناس كثر لما كبناه ككسعو زاد،

 (ٕٛ)الجابية إلى خرج عمر ككاف الككفة، ناحية كأنزليـ نجراف أىؿ كأخرج الشاـ، إلى العرب
 المقدس بيت فتح كحضر الصالة، يقصر ليمة عشريف بيا فأقاـ عشرة، ست سنة صفر في

 سرغ فبمغ الشاـ يريد عشرة سبع سنة األكلى جمادل في ذلؾ بعد كخرج بالجابية، الغنائـ كقسـ
 أتفر: كقاؿ الجراح بف عبيدة أبك فكممو (ٜٕ)سرغ مف فرجع بالشاـ اشتعؿ قد الطاعكف أف فبمغو
 ثماني سنة في (ٖٓ)عمكاس طاعكف كاف خالفتو كفي اهلل، قدر إلى نعـ: قاؿ اهلل؟ قدر مف

 أشير، تسعة كمجاعة كجدب محؿ الناس أصاب الرمادة، عاـ أكؿ كاف السنة ىذه كفي عشرة،
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 بف الرحمف عبد عشرة ثالث سنة كىي استخمؼ سنة أكؿ بالناس الحج عمى عمر كاستعمؿ
 خالفتو سنة كؿ في بالناس يحج الخطاب بف عمر يزؿ لـ ثـ السنة، تمؾ بالناس فحج عكؼ
 بالناس حجيا حجة آخر في السالـ عميو النبي بأزكاج كحج كالء، سنيف عشر بيـ فحج كميا،
 عشرة، سبع سنة رجب في عمرة مرات، ثالث خالفتو في عمر كاعتمر كعشريف، ثالث سنة

 .(ٖٔ)((كعشريف اثنتيف سنة رجب في كعمرة كعشريف، إحدل سنة رجب في كعمرة
االحبارذكعبذإدالمذـ6

(32)

ذ:

 العباس قاؿ: ))قاؿ المسيب بف سعيد عف زيد، بف عمي عف المفضؿ، بف بشر قاؿ
 عمر؟ عيد عمى اآلف أسممت حتى بكر كأبي اهلل رسكؿ عيد عمى تسمـ أف منعؾ ما: لكعب
 سائر عمى كختـ بيذا، اعمؿ: كقاؿ إلي، كدفعو التكراة، مف كتابا لي كتب أبي إف: كعب فقاؿ
 اإلسالـ كرأيت اآلف، كاف فمما الخاتـ، أفض ال أف كلده عمى الكالد بحؽ عمي كأخذ كتبو،
 ففضضت قرأتو، فمك كتمؾ، عمما عنؾ غيب أباؾ لعؿ: نفسي لي قالت بأسا أر كلـ يظير،
 .(ٖٖ)((العباس فكالى مسممان، اآلف فجئت كأمتو، محمد صفة فيو فكجدت فقرأتو، الخاتـ،

ذذ:(م640/هـ20)ذمصرذفتحذـ7

 مصر إلى بعث العكاـ ْبف الزبير أف: ))ُعْرَكة ْبف ِىَشاـ عف المفضؿ، ْبف بشر َقاؿَ 
 السالليـ فكضعكا: َقاؿَ  كالطاعكف، لمطعف جئنا إنما: فقاؿ كالطاعكف، الطعف بيا أف لو فقيؿ

 .(ٖٗ)((عمييا فصعدكا
ذ(:م641/هـ21(ذ)الدالدلذذات)ذنهاوندذمعركةذـ8

 المعركة، ىذه أثناء في ألصحابو (ٖ٘)المقرف بف النعماف محادثة إلى الركاية ىذه تشير
 مقرف بف النعماف إف)): بكر أبي بف عبداهلل عف ىند، أبي بف داكد عف المفضؿ، بف بشر قاؿ
 .(ٖٙ)((إلي األكقات أحب فكاف العدك اهلل رسكؿ مع لقيت إني نياكند، يكـ ألصحابو قاؿ
ذ:نهاوندذيفذمقرنذبنذالنعمانذمقتلذـذ9

: َقاؿَ  النيدم، ُعْثَماف أبي عف جدعاف، ْبف زيد ْبف عمي حدثني: المفضؿ ْبف بشر قاؿ
نَّا ِلمَّوِ  ِإنَّا: َقاؿَ  قتؿ قمت النعماف فعؿ ما: فقاؿ ُعَمر إلى بالبشارة ذىبت أنا)) . راِجُعكفَ  ِإَلْيوِ  َكاِ 
َـّ   .(ٖٚ)((يعمميـ المَّو كلكف َقاؿَ  أعمميـ ال آخريف في كاهلل قتؿ: فقمت بكى ُث
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ذ:الفاروقذرضيذاهللذعنهذعهدذيفذالقضاءذحالذـ10

 أف لمقاضي ينبغي ال)) :قاؿ االشعرم، مكسى أبا أف قتادة عف المفضؿ، بف بشر قاؿ
 فقاؿ الخطاب، بف عمر ذلؾ فبمغ النيار، مف الميؿ يتبيف كما الحؽ لو يتبيف حتى يقضي
 .(ٖٛ)((مكسى أبك صدؽ
ذ:املدجدذتعمريذـ11

 المفضؿ، بف بشر قاؿ لممسجد الفاركؽ تعمير إلى الركاية ىذه تشير(: ٔ) رقـ ركاية
 رسكؿ مسجد في الحصى ألقى مف أكؿ)): قاؿ (ٜٖ)إبراىيـ بف اهلل عبد عف زيد، بف عمي عف
 عمر فأمر أيدييـ، نفضكا السجكد مف رءكسيـ رفعكا إذا الناس ككاف الخطاب، بف عمر اهلل

 .(ٓٗ)((النبي مسجد في فبسط العقيؽ مف بو فجيء بالحصى
 عف ميراف، بف يكسؼ عف زيد، بف عمي عف المفضؿ، بف بشر قاؿ(: ٕ) رقـ ركاية

: عمر فقاؿ بالمدينة، المسجد جنب إلى دار المطمب عبد بف لمعباس كانت: ))قاؿ عباس، ابف
 أصحاب مف رجالن  كبينؾ بيني فاجعؿ: قاؿ. فأبى المسجد، في أدخميا حتى بعنييا أك لي ىبيا
 عمر، عمى أبي فقضى: قاؿ بينيما، كعب بف أبي فجعال صمى اهلل عميو كسمـ، اهلل رسكؿ
 يا لؾ أنصح أك: قاؿ أبي، مف عمي أجرأ أحد اهلل رسكؿ أصحاب في ما: عمر فقاؿ: قاؿ
 بغير امرأة بيت فيو أدخؿ المقدس بيت بنى لما داكد أف المرأة قصة عممت أما المؤمنيف، أمير
 فمما بعدم مف عقبي ففي منعتني إذ رب أم: فقاؿ بناؤه، منع الرجاؿ حجر بمغ فمما إذنيا،
  .(ٔٗ)((هلل جعمتيا قد لؾ فيي: قاؿ. بمى: قاؿ لي؟ قضيت قد أليس: العباس لو قاؿ بعد، كاف
ذذالفاروقذرضيذاهللذعنهذ:ذتواضعذـ12

 أف: ))مالؾ بف أنس عف حميد، أخبرنا: المفضؿ بف بشر قاؿ (:ٔ) رقـ ركاية
 الممؾ كاهلل ىذا: فقاؿ اهلل، رسكؿ مسجد في مضطجعا الخطاب بف عمر رأل اليرمزاف
 .(ٕٗ)((الينيء

 لعمر رجؿ قاؿ: ))قاؿ الشعبي عف محمد، عف المفضؿ، بف بشر قاؿ(: ٕ) رقـ ركاية
: عمر فقاؿ المؤمنيف؟ ألمير ىذا أتقكؿ: رجؿ لو فقاؿ المؤمنيف أمير يا اهلل اتؽ: الخطاب بف

 .(ٖٗ)((لنا تقؿ لـ إذا فينا خير كال يقكلكىا، لـ إذا فييـ خير فال دعو
ذ

ذ
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ذ:والعطاءذاملالذبوتذــ13

 بف اسيد مات: ))قاؿ المنكدر بف محمد عف المفضؿ، بف بشر قاؿ(: ٔ) رقـ ركاية
 متكاليات، فقضى سنيف ثالث فباعو فرده الخطاب بف عمر فبمغ بدينو مالو فأبسؿ ،(ٗٗ)خضير
 .(٘ٗ)((عنده خالؼ ال انو: كيقكؿ احدان، األنصار عميو يقدـ ال بكر أبك ككاف دينو، فقضى

 كاف: ))قاؿ قتادة عف عركبة، أبي ابف عف، المفضؿ بف بشر(: ٕ) رقـ ركاية
 لعمر ابف إلى فدفعو درىمان  فيو فكجد يكمان  الماؿ بيت فكنس عمر، ماؿ بيت عمى (ٙٗ)معيقب

 في الدرىـ فإذا فجئت يدعكني جائني قد عمر رسكؿ فإذا بيتي، إلى انصرفت ثـ: معيقب قاؿ
 أمير يا ذاؾ ما قمت: قاؿ شيئان؟ نفسؾ في عمي أكجدت معيقب يا كيحؾ: لي فقاؿ يده

 .(ٚٗ)((الدرىـ ىذا في محمد امة تخاصمني أف أردت: قاؿ المؤمنيف؟
ذ:قوسذبنذاألحنفذمبشاورةذاألذعريذمودىذألبيذكتابهذـ14

 قدمت: ))قاؿ األحنؼ، عف الحسف، عف زيد، بف عمي حدثنا المفضؿ، بف بشر قاؿ
 إال أر فمـ كخبرتؾ، بمكتؾ قد أحنؼ، يا: فقاؿ حكال، عنده فاحتبسني الخطاب، بف عمر عمى
 إنما نتحدث كنا فإنا عالنيتؾ، مثؿ سريرتؾ تككف أف أرجك كأنا حسنة، عالنيتؾ كرأيت خيرا،
 األحنؼ فأدف: بعد أما: األشعرم مكسى أبي إلى عمر ككتب عميـ منافؽ كؿ األمة ىذه ىمؾ
   .(ٛٗ)((منو كاسمع كشاكره، قيس، بف
ذاهللذعنهذ:ذرضيذاخلطابذبنذعمرذاخللوفةذادتشهادذـ15

 بف عمر أف)) رافع أبي عف زيد، بف عمي عف المفضؿ، بف بشر قاؿ(: ٔ) رقـ ركاية
 أستخمؼ، لـ أني اعممكا: عباس بف اهلل كعبد عمر بف اهلل كعبد زيد بف لسعيد قاؿ الخطاب

 . (ٜٗ)((حر فيك اهلل ماؿ مف العرب سبي مف كفاتي أدرؾ مف كأنو
 كعب عف ،(ٓ٘)حنيف بف اهلل عبد عف يكنس، المفضؿ، بف بشر قاؿ(: ٔ) رقـ ركاية

ذا عمر ذكرنا ذكرناه إذا ممؾ إسرائيؿ بني في كاف: ))َقاؿَ   إلى ككاف ذكرناه، عمر ذكرنا كا 
 فإنؾ كصيتؾ إلي كاكتب عيدؾ اعيد: لو يقكؿ أف النبي إلى اهلل فأكحى إليو، يكحى نبي جنبو
 كبيف الجدر بيف كقع الثالث اليكـ في كاف فمما بذلؾ، النبي فأخبره أياـ، ثالثة إلى ميت

ذا الحكـ، في أعدؿ كنت أني تعمـ كنت إف الميـ: فقاؿ ربو إلى جأر ثـ السرير،  اختمفت كا 
 فأكحى أمتي، كتربك طفمي، يكبر حتى عمرم في فزدني ككنت، ككنت ىكاؾ، اتبعت األمكر

 ذلؾ ففي سنة، عشرة خمس عمره في زدتو كقد صدؽ، كقد ككذا، كذا قاؿ قد أنو النبي إلى اهلل
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 فأخبر اهلل، ليبقينو ربو عمر سأؿ لئف: كعب قاؿ عمر طعف فمما. أمتو كتربك طفمو يكبر ما
 .(ٔ٘)((ممكـ كال عاجز غير إليؾ اقبضني الميـ: عمر فقاؿ عمر، بذلؾ
ذرضيذاهللذعنه:ذاخلطابذبنذعمرذادتشهادذبعدذمنذاخلالفةذأمرذـ16

 الشكرل أصحاب في منكط الخالفة أمر إف إلى مضامينيا أىـ في الركاية ىذه تشير
: قاؿ قيس بف األحنؼ عف الحسف عف زيد، بف عمي عف المفضؿ، بف بشر قاؿ الستة،

 إال أمر في يدخؿ أحد منيـ كليس الناس رؤساء قريش: يقكؿ الخطاب بف عمر سمعت))
 حتى أياـ ثالثة كيطعميـ بالناس يصمي أف صييبا أمر عمر طعف فمما طائفة،  فيو معو دخؿ

 أييا: العباس فقاؿ الطعاـ، عف الناس كؼ المكائد كضعت فمما الستة، مف رجؿ عمى يجتمعكا
نو كشربنا، بعده فأكمنا بكر أبك كتكفي كشربنا، بعده فأكمنا قبض اهلل رسكؿ إف الناس  بد ال كا 
 . (ٕ٘)((عمر قكؿ فعرفت: قاؿ الناس، كأكؿ فأكؿ األكؿ، مف

 (م233 - 268/هـ83-68عفان رضي اهلل عىه ) ته عثمان خالفح يف مروياته: ثالثا
ذ:اخلالفةذعفانذرضيذاهللذعنهذبنذعثمانذتولوهذـ1

 مسعكد بف اهلل عبد أف)) (ٖ٘)كائؿ أبي عف عاصـ، أخبرنا: قاؿ المفضؿ بف  بشر قاؿ
 ثـ، عميو كأثنى اهلل فحمد، عفاف بف عثماف استخمؼ حيف ثمانيا الككفة إلى المدينة مف سار
 يكمئذ، مف نشيجا أكثر يكما نر فمـ مات الخطاب بف عمر المؤمنيف أمير فإف بعد، أما: قاؿ
نا  عثماف، المؤمنيف أمير فبايعنا فكؽ، ذم خيرنا عف نأؿ فمـ محمد أصحاب اجتمعنا كا 

 .(ٗ٘)((فبايعكه
ذعثمانذرضيذاهللذعنه:ذعهدذيفذالقضاءذـ2

 قاؿ عثماف أف)) ،(٘٘)مكىب بف يزيد عف سناف، أبك أخبرنا: المفضؿ بف بشر قاؿ
 فقاؿ: قاؿ اثنيف، أؤـ كال، اثنيف بيف أقضي ال: فقاؿ، الناس بيف اقض: عمر بف اهلل لعبد

 النار، في فيك بجيؿ قضى رجؿ: ثالثة القضاة أف بمغني كلكنو ال،: قاؿ أتقضيني؟: عثماف
 كال لو أجر ال كفاؼ فيك فأصاب اجتيد كرجؿ النار، في فيك اليكاء بو كماؿ حاؼ كرجؿ
 شيء عميو أشكؿ فإذا، يقضي كاف أبي إف: فقاؿ يقضي، كاف أباؾ فإف: فقاؿ. عميو كزر
ذا النبي، سأؿ ني جبرائيؿ، سأؿ النبي عمى أشكؿ كا    النبي سمعت أما أسأؿ؟ مف أجد ال كا 
. تستعممني أف باهلل أعكذ فإني: فقاؿ بمى،: عثماف فقاؿ. بمعاذ عاذ فقد باهلل عاذ مف: يقكؿ
 .(ٙ٘)((أحدا بيذا تخبر ال: كقاؿ فأعفاه
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ذرضيذاهللذعنه:ذعهدهذيفذوالصدقاتذاملالذبوتذــ3

 بف بشر قاؿ عثماف، عيد في الماؿ بيت إلى الركاية ىذه تشير(: ٔ) رقـ ركاية
: قاؿ (ٚ٘)سيؿ بف عمر بف الرحمف عبد عف أبيو، عف إسحاؽ، بف الرحمف عبد عف المفضؿ،

 .(ٛ٘)((الماؿ بيت فأدخؿ بمالو عثماف فأمر مكلى، لو ليس عثماف عيد عمى مكلى مات))
 بف بشر قاؿ عثماف، عيد في الصدقات إلى الركاية ىذه تشير(: ٕ) رقـ ركاية

 رأيت لقد)) :قاؿ عمرك بف الرحمف عبد عف أبيو، عف إسحاؽ، بف الرحمف عبد عف المفضؿ،
   .(ٜ٘)((الرجاؿ عمييا فيحمؿ معو تساؽ الصدقات كاف مكة طريؽ في عثماف

ذ: رضيذاهللذعنهذعثمانذحجذــ4

: قاؿ عمرك بف الرحمف عبد عف أبيو، عف الرحمف، عبد عف المفضؿ، بف بشر قاؿ
 بالبيت، يطكؼ اف عمى يزيد فما يخرج، حتى عقدة بيا يحؿ فما معو كنحف مكة يقدـ رأيتو))

 .(ٓٙ)((رأسو كيحمؽ كالمركة، الصفا بيف كيسعى
 (م233 -232/ه83-82) رضي اهلل عىه طالة أتي ته علي خالفح يف مروياته: راتعاا 

ذ:اخللفاءذعلىذثناؤُهذـ1

: قاؿ خير عبد عف (ٔٙ)ثابت أبي بف حبيب عف شعبة، عف المفضؿ، بف بشر قاؿ
 عنيـ اهلل رضي كعمر بكر أبك نبييا بعد األمة ىذه بخير أخبركـ أال: ))يقكؿ عميان  سمعت
 .(ٕٙ)((أجمعيف

ذ(:م657/ه36)ذاجلملذمعركةذـ2

 حدثؾ مف: ))قاؿ الشعبي عف الرحمف، عبد بف منصكر حدثنا: المفضؿ بف بشر قاؿ
 كطمحة ناحية، كعمار عمي كاف بخامس جاؤا كاف أربعة غير بدر أىؿ مف الجمؿ شيد انو

 .(ٖٙ)((ناحية كالزبير
ذ:اخلوارجذمنذموقفهذـ3

 اهلل عبد مع الخكارج نقاتؿ كنا)) :قاؿ جمياف بف سعيد حدثني: المفضؿ بف بشر قاؿ
 مكالؾ ىذا: فيركز يا الشط ذلؾ مف كىك فناديناه، بيـ لو غالـ فمحؽ: قاؿ (ٗٙ)أكفى أبي ابف
 نعـ: يقكؿ قمنا اهلل، عدك يقكؿ ما: أكفى أبي ابف فقاؿ ىاجر، لك ىك الرجؿ نعـ: قاؿ اهلل عبد
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صمى  اهلل رسكؿ سمعت مرار، ثالث اهلل رسكؿ مع ىجرتي بعد ىجرة: فقاؿ ىاجر، لك الرجؿ
  .(٘ٙ)((كقتمكه قتميـ لمف طكبى: يقكؿ اهلل عميو كسمـ

 

 

 

 

 املصادر
 .٘ٛ٘/ ٔالبالذرم: أنساب األشراؼ،  .ٔ
 .ٜٙٗ/ٓٔ؛ ابف عساكر، تاريخ دمشؽ،ٖٕٚ/ٖابف سعد،الطبقات الكبرل،  .ٕ
عبد خير بف يزيد الحيكاني ، كيكنى ابا عمارة مف اىؿ الككفة ، كاف ثقة ركل عف عمي بف أبي  .ٖ

 .ٕٚٔ/٘؛ابف حباف، الثقات،ٓٛ٘/ٔ؛ مسمـ، الكنى ك االسماء،  طالب 
ـ(، السابع عشر ٓٛٔٔق/ٚٙ٘؛ السمفي، أبك طاىر احمد بف محمد)تٖٕٛ/ٕابف حنبؿ، المسند، .ٗ

،مخطكط نشر في برنامج جكامع الكمـ المجاني ٔالسمفي،)ط مف المشيخة البغدادية البي طاىر
 .ٖٚـ(،ٕٗٓٓالتابع لمكقع الشبكة االسالمية. 

كبيف سكؽ المدينة ؛   ياقكت  عكسجة :مكضع بالمدينة مبمط بالحجارة بيف مسجد رسكؿ اهلل .٘
 ٚٚٗ/ٔالحمكم ،معجـ البمداف ،

 .ٓٓٔالبالذرم، فتكح البمداف،  .ٙ
كيمد بف اسد بف عبد العزل بف قصي القرشي كامو صفية بنت عبد المطمب : بف خالسائب ْبف العكاـ .ٚ

ـ( في خالفة ٖٖٙىػ/ٕٔكاخكه الزبير بف العكاـ، كقد شيد احد كالمشاىد بعدىا قتؿ يـك اليمامو سنة)
 ٘ٚ٘/ٕ؛ ابف عبد البر القرطبي، االستيعاب، ٜٔٔ/ٗأبي بكر الصديؽ؛ ابف سعد،الطبقات الكبرل، 

فأقطعو الغكرة  استقطع النبي ، اذ رة بف سممى الحنفي، لو صحبة مع النبي ىك مجاعة بف مرا .ٛ
كغرابة مف العدنة كالحبؿ بناحية اليمف كرجع إلى بمده فسكنو، كاف رئيسا مف رؤساء بني حنيفة، كلو 

؛ ابف عبد البر القرطبي، االستيعاب، ٜٛأخبار في الردة مع خالد بف الكليد؛ ابف حباف، مشاىير، 
ٗ /ٔٗ٘ٛ. 

العالء بف الحضرمي كاسـ الحضرمي عبد اهلل بف ضماد بف سممى بف اكبر، مف حضرمكت مف  .ٜ
عامال عمى البحريف اليمف، ككاف حميفا لبني امية بف عبد شمس بف عبد مناؼ، اسمـ ككاله النبي 

ـ(؛ ابف سعد، الطبقات ٖ٘ٙىػ/ٗٔ، كتكفي عمى االرجح سنة)عمييا ثـ عمركأقره أبك بكر 
 ٚٛٓٔػ٘ٛٓٔ/ٖ؛ ابف عبد البر القرطبي، االستيعاب، ٕٖٙػٜٖ٘/ٖالكبرل، 

  ىك سمرة بف عمرك العنبرم مف كلد قرط بف عبد اهلل بف جناب العنبرم، اسمـ عمى عيد النبي .ٓٔ
كلو صحبة، شارؾ في حركب الردة في اليمامة اذ استخمفو خالد بف الكليد عمى اليمامو حيف حررىا 

 ٖٗٓ/ٕثير، اسد الغابة، مف المرتديف؛ ابف اال
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 .ٜٙ-ٜ٘ فتكح البمداف،البالذرم،  .ٔٔ
سحكلية: منسكب إلى السحكؿ كىك القصار ألنو يسحميا أم يغسميا أك إلى سحكؿ قرية باليمف؛ ابف  .ٕٔ

 .ٕٖٛ/ٔٔمنظكر، لساف العرب،
 ٖ٘ٗ/ ٓٔالمشؽ: طيف يصبغ بو الثكب، يقاؿ: ثكب ممشؽ؛ ابف منظكر، لساف العرب،  .ٖٔ
محبر المزيف الممكف كمنو حمَّة حبَرة َكبرد حبَرة َكِىي عصب اْليمف َكَقاَؿ الداكدم اْلحبَرة حبرة، اْلبرد ال .ٗٔ

ثكب َأْخَضر ُكمو مف التحبير َكُىَك التحسيف؛ القاضي عياض، مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار، 
ٔ/ٔٚ٘ 

 .ٕٖٗ/ٖٓ؛ ابف عساكر، تاريخ دمشؽ،ٕٔٓ/ٖابف سعد، الطبقات الكبرل،  .٘ٔ
 .ٕٔ/ ٚلطبقات الكبرل، ابف سعد: ا .ٙٔ
ذك القّصة، مكضع بيف زبالة كالّشقكؽ دكف الشقكؽ بميميف فيو قمب لألعراب يدخميا ماء السماء  .ٚٔ

لى ىذا المكضع كانت غزاة أبي عبيدة بف الجّراح؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف،  عذبا زالال، كا 
ٗ/ٖٙٙ 

 ٕٕٔتاريخ خميفة، خميفة بف خياط:  .ٛٔ
بكر الصديؽ التيمي القرشي، اإلماـ القدكه الحافظ الحجو، كلد في خالفة  القاسـ بف محمد بف أبي .ٜٔ

عمي   بف أبي طالب، ركل عف ابف عباس كبف عمر كابي ىريره كغيرىـ كحدث عنو الزىرم كحميد 
ـ( عمى ارجح ٕٗٚىػ/ٙٓٔالطكيؿ كالشعبي كغيرىـ ككاف مف خيار التابعيف كفقيائيـ، كتكفي سنة)

؛ الزركمي، ٖٙػٖ٘/٘؛ الذىبي، سير اعالـ النبالء، ٚ٘ٔ/ٚاريخ الكبير، االقكاؿ؛ البخارم،الت
 .ٔٛٔ/٘االعالـ، 

 ٕ٘ٚ/ٖابف سعد،الطبقات الكبرل، .ٕٓ
 .ٓٔٔ/ٗالمصدر نفسو، .ٕٔ
كركل عنو كاف خّيرا متكاضعا كاميرا اذ  كاف عمى  ربيع بف زياد بف الربيع الحارثي صحب النبي  .ٕٕ

ـ( ففتحيا عنكة في خالفة الفاركؽ ثـ ٖٛٙىػ/ٚٔالجيش الذم قاتؿ المناذرة في العراؽ سنة ) 
استعممو الخميفة معاكية بف أبي سفياف اميرا عمى سجستاف ثـ تكلى امارة خراساف كغزا بمخ كتكفي 

 .٘٘/ٗٔ؛ الصفدم، الكافي بالكفيات، ٘٘/ٗ٘/ٕالغابة، ىػ(؛ ابف االثير، اسد ٓٙفي حدكد سنة )
الغياض، جمع غيضة كىي الشجر الممتؼ ألنيـ إذا نزلكىا تفرقكا فييا فتمكف منيـ العدك؛ ابف  .ٖٕ

 .ٕٕٓ/ٚمنظكر: لساف العرب، 
ىك ربيعة بف أمية بف خمؼ بف كىب بف حذافة بف جمح القرشّي الجمحّي، أخك صفكاف، أسمـ يـك  .ٕٗ

؛ ابف حجر ٚ٘/ ٕقد شيد حجة الكداع، لو صحبة؛ ابف االثير، أسد الغابة، الفتح، ككاف 
 ٕٖٗ/ ٕالعسقالني، اإلصابة، 

 ٕٗ٘/ٙٔالعس، الطكاؼ بالميِؿ لِحراَسِة النَّاس؛ الزبيدم، تاج العركس،  .ٕ٘
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الككرة: اسـ فارسي بحت، كىي كؿ صقع يشتمؿ عمى عدة قرل، كال بد لتمؾ القرل مف قصبة أك  .ٕٙ
 ٖٚ/ٔيجمع اسميا؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف،  مدينة أك نير

 ٖٓٔ/ٔكىك مكضع معركؼ بالشاـ مف نكاحي فمسطيف؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف،  .ٕٚ
الدانؽ، بفتح النكف ككسرىا: ىك سدس الدينار كالدرىـ كأنو أراد النيي عف التقدير كالنظر في  .ٕٛ

شاذة، كمنيـ مف فصمو فقاؿ: جمع دانؽ  الشيء التافو الحقير، كالجمع دكانؽ كدكانيؽ؛ األخيرة
 ٘ٓٔ/ٓٔدكانؽ؛ ابف منظكر: لساف العرب، 

الجابية، كىي قرية مف أعماؿ دمشؽ ثـ مف عمؿ الجيدكر مف ناحية الجكالف قرب مرج الصّفر في  .ٜٕ
 .ٜٔ/ٕشمالي حكراف؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، 

 .ٕٕٔ/ٖاقكت الحمكم، معجـ البمداف، سرغ: قرية بكادم تبكؾ في اخر الحجاز مف جية الشاـ ؛ ي .ٖٓ
 .ٚ٘ٔ/ٗعمكاس: مدينة مف فمسطيف بالقرب مف بيت المقدس؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف،  .ٖٔ
 .ٕٓٛ/ٖابف سعد، الطبقات الكبرل،  .ٕٖ
، كقدـ المدينة المنكرة كعب االحبار بف ماتع الحميرم، الذم كاف ييكديا فاسمـ بعد كفاة النبي  .ٖٖ

فكاف يحدثيـ عف الكتب االسرائيمية، كياخذ السنف عف الصحابة، ككاف  فجالس اصحاب النبي 
؛ الذىبي، سير ٘ٗٗ/ٚالطبقات الكبرل،  ،ـ( ؛ ابف سعدٕ٘ٙىػ/ٕٖحسف االسالـ، تكفي  سنة )

 .ٜٛٗ/ٖاعالـ النبالء، 
 .٘ٗٚ/ٚابف سعد، الطبقات الكبرل،  .ٖٗ
 .ٕٔٔ فتكح البمداف،البالذرم،  .ٖ٘
ني كيكنى ابا عمرك، اسمـ كشيد االحزاب كبيعة الرضكاف ككاف النعماف بف المقرف بف عاذ المز  .ٖٙ

صاحب لكاء مزينو يـك فتح مكة، سكف البصرة كتحكؿ إلى الككفة استعممو الفاركؽ عمى الجيش في 
؛ الذىبي، سير اعالـ ٘ٚـ(؛ ابف حباف،مشاىير، ٔٗٙىػ/ٕٔمعركة نياكند التي اشتشيد فييا سنة)

 .ٖٓٗ/ٔالنبالء، 
ـ(، المجالسة كجكاىر العمـ ، تحقيؽ: أبك ٜ٘ٔق/ٖٖٖأبك بكر الدينكرم، احمد بف مركاف)ت ((أ  .ٖٚ

،بيركت.   .ٕٕ٘/ٖق(،ٜٔٗٔعبيدة مشيكر بف حسف اؿ سميماف، )دار ابف حـز
 .ٜٕٚفتكح البمداف، البالذرم،  .ٖٛ
 .ٖٔٔ/ ٗابف سعد، الطبقات الكبرل،  .ٜٖ
عمر بف الخطاب كعمي بف أبي طالب رضي اهلل عبد اهلل بف ابراىيـ بف قارظ، الكناني المدني، رأل  .ٓٗ

؛ المزم، تيذيب ٓٗ/٘عنيما، ركل عف أبي ىريرة كغيره، كركم عنو؛ البخارم، التاريخ الكبير، 
 .ٕٙٔ/ٕالكماؿ، 

 .ٕٗٛ/ٖابف سعد: الطبقات الكبرل،  .ٔٗ
 .ٕٕ/ٗالمصدر نفسو ،  .ٕٗ
 .ٜٜٕ/ٖ؛ الخطيب البغدادم: تاريخ بغداد، ٖٜٕ/ٖابف سعد ، الطبقات الكبرل ،  .ٖٗ
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  (ٖٕ (  
 

 .ٖٖٔ/ٓٔالبالذرم، انساب االشراؼ ،  .ٗٗ
اسيد بف خضير بف سماؾ بف عتيؾ بف امرئ القيس ، كيكنى ابا يحيى كاف احد النقباء ،  امو اـ  .٘ٗ

اسيد بنت السكف ، ركل عنو كعب بف مالؾ كانس ؛ أبك نعيـ االصبياني، معرفة الصحابة، 
قيؽ: ركحية النحاس كرياض عبد ؛ ابف منظكر ، مختصر تاريخ دمشؽ البف عساكر، تحٕٛ٘/ٔ

 .ٜٖٔ/ٗـ(،ٜٗٛٔ،دار الفكر لمطباعة، دمشؽ. ٔالحميد مراد،)ط
 .ٕٙٔابف أبي الدنيا، الكرع،  .ٙٗ
: البخارم،  ، تكفي في خالفة عثماف  معيقب بف أبي فاطمة الدكسي لو صحبة مع النبي  .ٚٗ

 .ٕٙٗ/ٛ؛ ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، ٕ٘/ٛالتاريخ الكبير، 
 ٕٙٔي الدنيا ، الكرع ،.ابف أب .ٛٗ
 .ٜٗ/ٚابف سعد: الطبقات الكبرل،  .ٜٗ
 .ٜٗ/ٚالمصدر نفسو ،  .ٓ٘
عبد اهلل بف حنيف القرشي مكلى العباس بف عبد المطمب ركل عف الصحابة كركم عنو ككاف ثقة  .ٔ٘

ينظر: ابف سعد: الطبقات الكبرل،  كلو عقب في المدينة فكاف مف اكالده مف لو ركاية في العمـ؛
 .ٗٓٙ/ٗ؛ الذىبي: سير اعالـ النبالء،ٜٖٗ/ٗٔ، المزم: تيذيب الكماؿ ،ٕٙٛ/٘

 .ٕٓٗ/ٗٗ؛ ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ٖٗ٘ -ٖٖ٘/ٖابف سعد، الطبقات الكبرل،  .ٕ٘
 .ٛٔػٚٔ/ٗالبالذرم: أنساب األشراؼ،  .ٖ٘
ـ( ادرؾ النبي كلـ تكف لو ٕٕٙىػ/ٔ)أبك كائؿ: شقيؽ بف سممة االسدم يعرؼ بكنيتو كلد سنة  .ٗ٘

صحبة ركل عف عبد اهلل بف مسعكد كغيره مف الصحابة كركم عنو كسكف الككفة كقاتؿ الخكارج مع 
؛ ابف خمكاف، كفيات ٜ٘ٔـ(؛ ابف حباف، مشاىير،ٕٓٚىػ/ٖٛكتكفي سنة ) عمي بف أبي طالب

 .ٙٚٗ/ٕاالعياف،
 .ٔٙٚفة كالتاريخ/؛ البسكم، المعر ٖٙ/ٖابف سعد، الطبقات الكبرل،  .٘٘
يزيد بف عبد اهلل بف مكىب القاضي الشامي يكنى ابا عبد الرحمف كاف كاتبا ليزيد بف عبد الممؾ في  .ٙ٘

خالفة الكليد بف عبد الممؾ ركل الحديث كركم عنو كلـ نعثر عمى سنة كفاتو؛ ابف أبي حاتـ، الجرح 
/ ٕٚمختصر تاريخ دمشؽ،؛ ابف منظكر،ٕٕٚ، ٘ٙ؛ ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ٕٙٚ/ٜكالتعديؿ،

ٖٚٔ. 
 .ٙٗٔ/ ٗابف سعد: الطبقات الكبرل،  .ٚ٘
عبد الرحمف بف عمرك بف سيؿ االنصارم المدني ، كقد ينسب إلى جده ، ركل عف عثماف كسعد  .ٛ٘

بف أبي كقاص ، كركل عنو عمرك كطمحة بف عبد اهلل ، كجده سيؿ ىك اخك سييؿ بف عمر 
 .ٖٕٙ/ٙني ، تيذيب التيذيب، صاحب القضية في الحديبية؛ ابف حجر العسقال

 ٜٕٚ/ٙابف أبي شيبة ، المصنؼ في االحاديث ك االثار ،  .ٜ٘
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  .ٕٕٗ/ٕالمصدر نفسو ،  .ٓٙ
 .ٜٕٔ/ٖابف أبي شيبة ، المصنؼ في االحاديث ك االثار ،  .ٔٙ
حبيب بف قيس أبي ثابت بف دينار ، كيكنى ابا يحيى مكلى لبني اسد الككفي ، سمع لبف عباس ك  .ٕٙ

ـ(؛ البخارم ، التاريخ الكبير ، ٖٙٚق/ٜٔٔلثكرم ، مات في رمضاف سنة)ابف عمر ، سمع منو ا
 .ٕٔٛ؛ العجمي ، الثقات ، ٚٛ/ٔ؛ مسمـ ، الكنى كاالسماء ، ٖٖٔ/ٕ

،مؤسسة الرسالة، بيركت. ٔابف حنبؿ ، فضائؿ الصحابة ، تحقيؽ : كصي اهلل محمد عباس ،)ط .ٖٙ
 .ٖٕٛ/ٕ؛ المسند ، ٜٖٓ/ٔـ(، ٖٜٛٔ

 .ٙٛٔخ ، خميفة بف خياط ، تاري .ٗٙ
عبد اهلل بف أبي اكفي االسممي، كاسـ أبي اكفي عمقمة بف خالد بف الحارث، يكنى ابا معاكية، شيد  .٘ٙ

ثـ تحكؿ إلى  الحديبية كخيبر كما بعدىا مف المشاىد، لـ يزؿ بالمدينة حتى كتكفي رسكؿ اهلل
ـ(؛ ابف ٘ٓٚىػ/ٚٛ)الككفة، سكف الككفة بعد اف ابتنى دارا فييا ثـ كؼ بصره، كتكفي بالككفة سنة

؛ ابف االثير، اسد الغابة، ٓٛٚ/ٖ؛ ابف عبد البر القرطبي ، االستيعاب، ٖٛحباف، مشاىير، 
ٖ/ٚٛ. 

 
 

 
 
 


