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 :الممخص
كبياف دالالتيا في  العممية الدينيةيعد تناكؿ مكضكع االلقاب 

المجتمع العربي االسالمي خطكة ميمة مف الخطكات التي 
تؤكد صمة العالـ بمجتمعو كارتباطو بو, فمف خالليا استطعنا 

االختصاصات , ك مياديف المعرفة الرجاؿ العمماء في مختمؼ 
الشخصيات العممية سكاء العممية اك االنسانية  , الف اغمب 

الميمة في المجتمع تشتير بألقابيا كنكع مف االعتزاز 
باالنتساب الى العمـك التي برعكا فييا كالفقيو اك الحافظ 
كغيرىا, كاصبحت مالزمة ليـ ككفقان لمتطكر الحضارم الذم 
مر بو المجتمع العربي االسالمي كالسيما في العصر 
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Abstract: 

Addressing scientific religious surnames and their 

implications in the Arab Islamic society is considered an 

important step that emphasizes the association of the 

scholar to his community. Through surnames, we were 

able to know scholars in various fields of specialization, 

the scientific or the humanitarian, because most of the 

important scientific figures in the society are known for 

their surnames as a kind of pride to be affiliated to 

sciences they excelled in, such as Al-Faqeeh 

(philologist) and Al-Hafidh (memorizing the Holy 

Quran) among others. Moreover, they became 

inseparable from the scholars in accordance to the 

cultural development of the Arab Islamic society, 

especially the Abbasid Era (132 AH - 656AD). 
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 المقدمة
تبرز اىمية دراسة االلقاب العممية الدينية في المجتمع العربي االسالمي مف خالؿ ما 

فكرم ككـ ىائؿ مف المعمكمات في مختمؼ المجاالت , كىذه تكصؿ اليو العمماء مف انتاج 
المعمكمات كانت السبب المباشر في اجالؿ اصحابيا كمف ثـ حمؿ لقبيا , كليذا ستككف 
دراستنا لمختمؼ العمكـ الدينية بعد اف نكضح ماىي االلقاب ككيفية اقترانيا باالسـ العمـ كليذا 

بالعمـ كاعطى سمة لمفرد بأف ىذا الشخص عمى قدر اعتبرت سمة لمفرد , فمقب العالـ اقترف 
مف العمـ اىمو لحمؿ المقب , كاالمر كذلؾ بالنسبة لبقية االلقاب مف ناحية االقتراف باالسـ , 
اما مف الناحية النظرية فاف تمؾ العمكـ كالمعارؼ التي حمميا ىؤالء االشخاص لـ تكف حكران 

ليذا اعدكا مدرسة شاممة لتمؾ العمـك ككاف مف ليـ اطالقان , بؿ كاف نشرىا ىك ديدنيـ ك 
البدييي اف يصبح ليـ تالميذ اجمكىـ كمنحكا ليـ االلقاب , كليذا سيككف لبحثنا االثر في 

 تكضيح تمؾ االلقاب كاعطاء تراجـ ألشير مف حمميا في مباحثو االثنيف.
 مفهوم االلقاب : المبحث االول

مفردىا لقب كىك اسـ يكضع بعد االسـ االكؿ لمشخص  اواًل: مفهوم االلقاب لغًة:
ثالثة أضرب: ضربه مدح, فقد قيؿ باف المقب يطمؽ لػ" (ُ) لمتعريؼ اك التشريؼ اك العكس,

  .(ِ)" كضربه ذـ, كضربي تمقُّب اإلنساف لفعؿ يفعمو
 الشخص أشعر كبمعنى ما( ّ)فالمقب مالـز لالسـ كليذا قيؿ:" كلقبو بكذا فتمقب بو" 

لىٍيسى باسمو, ام (ْ) بمدح أك ذـ راجع ٍنسىاف كى مىا سىٌمي ًبًو اإٍلً
األىلقاب مىعىاًرؼى تتعرَّؼ ًبيىا ,ف(ٓ)

كىذا (ٕ)كصيرت بيا كاصبحت حقيقة كالرسكـ ال مفر منيا كاف كاف بعضيا كقتيان (ٔ)األىسماء
 عائد الى التحكؿ في االلقاب مف الذـ الى المدح لحادثة معينة 

 تظيربيف االسـ كالكصؼ, كما  لبياف حاؿ االلقاب تظيرالفركؽ الدقيقة ف كليذا نجد ا
تعتبر صفات السـ كاحد كما بعده مف األلقاب فا , األفعاؿ يدىاقتفي معاني األحداث التي 

 (ٗ), كخصكصان اذا كانت تمؾ الصفات معارؼ فتضاؼ الى االسـ فيتعرؼ بيا(ٖ)ليذا االسـ
كليذا قيؿ ( ُُ)فتككف مف االلقاب الحسنة (َُ)بيا بدكف اف يصيبو تنقيص مف جراء التمقي

لقب  , كربما تككف عمى العكس مف ذلؾ , فالمقب اما يككف( ُِ)" األلقاب تنزؿ مف السماء"
 . (ُّ)لقب تسخيؼاك لقب تشريؼ اك تعريؼ 
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تتعمؽ بأسماء الناس كليا  كبناءن عمى ما تقدـ يتضح لنا باف االلقاب اشبو بالعالقة التي
 ( ُٓ) أًلىف أصؿ األلقاب تجرل عمى أصؿ التٍَّسًميىة (ُْ)ارتباط كثيؽ في ما بينيما

اف معرفة العرب باأللقاب جعميـ يتفننكف بيا في ذكر محاسف اك مساكل الشخص 
كنادرا ما نجد مف المشاىير بدكف لقب يعرؼ بو  (ُٔ)الممقب كربما تسبب لو اشمئزاز اك نفكر

(ُٕ ). 
ة المرسكمة لمفرد الممقب كالتي تكارثت كاصبحت الصكر الذىني تعبر عفاأللقاب ف

 .(ُٖ) مالزمو لو طيمة حياتو
شىارىاتً بقىاًئمىةه  كتجدر االشارة باف االلقاب ـى اإٍلً كاف  ييٍطمىبي ًفييىا كىٍجوي ااًلٍشًتقىاؽً كال  مىقىا

 .(ُٗ)لتمييزه عف غيرهاطالقيا مف قبؿ اىؿ العمـ 
مف خالؿ اطالعنا عمى المصادر كجدنا بأف ىناؾ  ثانيًا: مفهوم االلقاب اصطالحًا:

تقارب كبير في مفيكـ االلقاب بيف المغة كاالصطالح, فالمقب عند اىؿ النحك : ىك احد اقسـ 
 .(َِ)كمف غير الحاجة لقريف بال قيد التكمـ أك الخطاب أك الغيبةالعمـ كيعيف مسماه مطمقان 

ـ الى ثالثة اقساـ: االسـ, كالكنية , كالمقب, فاالسـ : ىنا ما ليس بكنية اك فالعػمـ ينقس
 لقب , كزيد كعمر...الخ.

 .اكالكنية : ما كاف اكلو اب اك اـ , كابي زياد , كاـ سعد كما شابيم
 .(ُِ)اما المقب: ما دؿ عمى مدح كزيف العابديف اك ذـ كأنؼ الناقة

 قاؿ الشاعر: 
ـٍ  يىعيٍدني عائده ... منكـٍ كيمرضي كىٍمبيكـٍ فأعكدي مىا لي مىًرٍضتي فم

(ِِ). 
ل باالشتقاؽ كليس لمداللة عميو لتميزهالمسمَّى فاالسـ العمـ ىك المكضكع عمى   يذاكى

ٍنسىاف زيدا ًقيقىة أسكد كيسمَّى اإٍلً الى لزيادتو كعبَّاسان الى لعبكسو بؿ  يجكز أٍف يسمَّى اأٍلىٍبيىض حى
, بؿ يثبت عمـ يعرؼ بو بعد المسمى غيره بالتسمية ,فيك اسـ يدعى بو االنساف غير لمتمييز 

كد بيىا, فى (ِّ)االسـ الذم سمي بو  ـ ًفي اٍلمىٍقصي  .(ِْ)حكـ الكنى كاأللقاب حكـي اأٍلىٍعالى
دٌؿ عمى  , كاف (ِٓ)كمما تقدـ يتضح باف المقب ما غمب عمى المسمى حتى اشتير بو

 .(ِٕ)م بمعنى لفظ يدؿ عمى المدح اك الذـ لمعنى فيو, ا (ِٔ)رٍفعىة أىك ضعة
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 القاب العموم الدينية ودالالتها في عصور الدولة العربية االسالمية: المبحث الثاني
تناكلنا في المبحث االكؿ نظرة عامة عف مفيكـ االلقاب لغةن كاصطالحان كمف ثـ بينا ما 

كلكي نعطي داللة كاضحة عف مضمكف بحثنا االسـ كما الكنية كالفرؽ بينيما كبيف المقب , 
 كىك القاب العمـك الدينية البد لنا مف تقسيميا حسب ما اجتيد اليو العمماء ككاالتي:

 اواًل: لقب المفسر وداللته:
فىسىٍرتي " , فاذا قمنا(ِٖ) كااليضاح البيافي  المفسر في المغة: اتى مف فعؿ فسر كىك

كشؼ طمبت التكضيح , كيراد بو  ءاستفسرت عف شيفاذا  ,(ِٗ)"أفسره بالكسر فسرا ءالشي
 . (ُّ)ليكضح معناه كيجعمو بينو ظاىرة بينو مشترؾ لفظ ,فيك(َّ)اإًلبىانىةي ك  المغطى

 فكالـ اهلل , كتكضيح كالـ يحتاج إلى تفسيراما المعنى اصطالحان: فالمقصكد بو 
 ((كىأىٍحسىفى تىٍفًسيرنا, قاؿ تعالى:))(ِّ)عندما يفصؿ كيكضح لمناس يسمى تفسيران القرآف (ّّ). 

كبناءن عمى ما تقدـ نستطيع اف نحدد داللة لقب المفسر لتفسيره لمقراف الكريـ لكي 
, كمف (ّْ)يتمكف الناس مف فيـ معانيو , فيك صاحب المغة السميمة في الكشؼ كاالظيار
عبداهلل بف اشير العمماء الذيف اطمؽ عمييـ لقب المفسر حبر االمة كترجماف القراف الكريـ 

شيخ القراء  ـ(ِِٕىػ/َُْ)تالمفسر مجاىد بف جبرك  (ّٓ)ـ(ٕٖٔق/ٖٔ)تعباس 
كمحمد بف الفضؿ  (ّٖ)ك يحيى بف سالـ المفسر (ّٕ)كمقاتؿ بف سميماف المفسر (ّٔ)كالمفسريف

 .(ّٗ)المفسر
 ثانيًا: لقب الفقيه وداللته:

ًليىتىفىقَّييكا ًفي , قاؿ تعالى:)) (َْ)الفقيو آتو مف الفقو كالمراد بو العمـ بالشيء كالفيـ لو
, بمعنى اف يصبحكا عمماء فيو كيفيمكه , فنجد ارتباط الفقو بعمـ الديف لسيادتو (ُْ)((الدِّيفً 

 .(ِْ)كشرفو عف سائر العمكـ
مف التفقو في الديف كحب الكالـ كالتعمؽ في دراستو مف  آتو كداللة لقب الفقيو انما 

 .(ْْ)"فىًقوى يىٍفقىوي كىىيكى فىًقيوه كىأىٍفقىٍيتيوي: بىيٍَّنتي لىوي  :", اذ قيؿ(ّْ)حيث القكاعد كاالصكؿ
كالنصيب االكبر لمحصكؿ , المسمميف عمماءاللقب الفقيو عمى عدد كبير مف  اطمؽكقد 

األسكد بف , امثاؿ  (ْٓ)بمختمؼ العمكـ تمتعكا بو مف مكانة عممية كبيرة لمذيف عمى ىذا المقب
, كاصحاب المذاىب الفقيو   (ْٕ)ـ(ّٕٗىػ/ُِِ)تالفقيو زيد بف عمياإلماـ ك (ْٔ)الفقيو يزيد

 االربعة.  
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 ثالثًا: لقب المقرئ وداللته: 
 . (ْٖ)المقرئ في المغة: اسـ فاعؿ مف الفعؿ االمر اقرأ, كيفيد تعدية الفعؿ الى الغير

, ففضمو  (ْٗ)اما المقرئ اصطالحان : فيك الشخص الذم يعمـ الناس قراءة القرآف الكريـ
كفضؿ المجاىد كالمرابط ألنو يعاني في تعميـ الناس لمقراف الكريـ فاألجر لو اجراف اجر 

 .(َٓ)القراءة كاجر التعميـ
كعمى ىذا االساس نجد اف داللة لقب المقرئ لقراءتو القراف كتعميـ غيره مف االفراد فيك 

 .(ُٓ)يختمؼ عف القارئ لمقرآف الكريـ لنفسو
,ك يحيى بف خمؼ (ِٓ)ىذا المقب عاصـ بف بيدلة المقرئ كاىـ مف اطمؽ عمييـ

 كغيرىـ الكثير . ( ّٓ)المقرئ
 رابعا: لقب المحدث وداللته :

 (ْٓ)مف فعؿ حدث فاذا حدث الشخص بكالـ سمي محدثان  آتو المحدث في المغة : 
فيك صاحب  ميمكؾو الًحٍدثي اذا رجؿ كال ,(ٓٓ)"حدَّثى يحدِّث, تحديثنا, فيك محدِّثكليذا قيؿ: "

ؿ في كالمو, كأف عجعمى المحدث لمممؾ أف ال ي, كليذا قاؿ الجاحظ: "(ٔٓ)حديثيـ كسمرىـ
 .(ٕٓ)"كال يحرؾ رأسو, كال يزحؼ مف مجمسو يدمج ألفاظو, كال يشير بيده

اما عف مفيكـ المحدث اصطالحان: فيك يطمؽ عمى الشخص العالـ الذم يتكمـ بحديث 
الرسكؿ 

اًفظنا ك أىٍنكىاًع اٍلمىعىاًصي  ينبذ كؿدًِّث أىٍف يىكيكفى ميٍسًممنا اٍلميحى , كاىـ صفات (ٖٓ) حى
ًديًثوً   .(ٗٓ)ًلحى

, كاىـ  كمف خالؿ التعريؼ نجد اف داللة المقب اتيو مف التحدث بحديث الرسكؿ 
كغيرىـ  (ُٔ), كابك زكريا المحدث(َٔ)عبد الكىاب بف عطاء المحدثمف اطمؽ عمييـ ىذا المقب 

 . (ِٔ)الكثير
 خامسا: لقب الراوي وداللته:

ًديثى  فعؿ ركل , فقيؿ :" آتو الراكم  كىل اٍلحى ًديًث كىرىاًكيىتيوي كىالتَّاءي ًلٍمميبىالىغىًة ييقىاؿي رى رىاًكم اٍلحى
ٍيتيوي  كَّ ,فالراكم يقاؿ لكؿ مف ركل الكالـ, فراكم الحديث النبكم الشريؼ:  (ّٔ)"كىالشٍِّعرى ًركىايىةن كىرى

, كعف الصفات التي يجب (ْٔ)الئمة , فمكؿ اماـ تالميذ يرككف عنو بما حدثفيك الناقؿ عف ا
 .(ٓٔ) فاىميا البمكغ كاالسالـ كرجاحة العقؿ بعيدان عف الفسؽ الرَّاًكم تكفرىا في

 .  اما عف داللة المقب فيك ديني فالراكم ىك الشخص الناقؿ لحديث الرسكؿ
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في كؿ العصكر كاشيرىـ ابك ىريرة كالجدير بالذكر اف مف حمؿ لقب الراكم كثيركف 
ركل عنو نحك مف ثماف ك "احاديث كثيرة  فقد ركل عف الرسكؿ  ـ(ٕٕٔق/ٕٓت)الدكسي

كعائشة بنت ابي (ٔٔ)كالتابعيف كغيرىـ" مئة رجؿ أك أكثر مف أىؿ العمـ مف أصحاب النبي 
يىٍسأىلييىا األىكىاًبرى ًمٍف  أىٍعمىـى النَّاسً "كىانىٍت عىاًئشىةي فقد  ـ(ٖٕٔق/ٖٓ)رضي اهلل عنيا()تبكر 

اًب رىسيكًؿ المًَّو  كانت مف بيف الصحابة االكثر دراية بالقرآف الكريـ كعمكمو كركت ف,(ٕٔ)"أىٍصحى
,كمف اشتير بيذا المقب الحارث بف ىماـ (ٖٔ)كعدد مف الصحابة  رسكؿعف ال
 كغيره.(ٗٔ)الراكم

 سادسًا: لقب الحافظ وداللته:
انما مشتؽ مف فعؿ حفظ يحفظ, ككقكلنا عمر يحفظ درسو فيك لقب الحافظ في المغة 

يقاؿ حفظت  ,حفظ الحاء كالفاء كالظاء أصؿ كاحد يدؿ عمى مراعاة الشيء,ف(َٕ) حافظان لو
كَّؿ , "ف(ُٕ)الشيء حفظا فيظ: الميكى الًحٍفظ: نقيض النِّسياف, كىك التَّعاىدي كقٌمة الغىٍفمة, كالحى

فىظىةي ج  .(ّٕ)حفظت الشٍَّيء أحفظو حفظا, ام بمعنى (ِٕ)"مع الحافظبالشيء يحفىٍظو. كالحى
 يككف في ,ام اف استعمالواٍلعمـ بالمسمكعات  خازف ىك اما لقب الحافظ اصطالحان:

ـ كىالى   .بالمشاىدات  يتـ الحفظاٍلكىالى
اؿ مف غير أىف يخممو جيؿ أىك "ًإف  كنستطع القكؿ اال بعد حى اٍلًحٍفظ ىيكى اٍلعمـ بالشٍَّيء حى

ًليىذىا سمي حفاظ اٍلقيٍرآف حفاظا  .(ْٕ)"ًنٍسيىاف كى
كالسنة   كبناءن عمى ما تقدـ فاف داللة لقب الحافظ دينية لحفظ الشخص لكتاب اهلل

 . (ٕٓ)النبكية المطيرة
كليذا كجد لدينا اجياؿ مف الحفاظ في كؿ زماف كمكاف كاف ليـ الدكر الكبير في ارشاد 

كاف لو االثر الكبير في النيضة العممية التي شيدتيا الناس بما يممككف مف خزيف عممي 
كاشير الحفاظ الخمفاء االربعة ككككبة  الدكلة العربية االسالمية عمى مر عصكرىا التاريخية

كسمعكا منو كاصبحكا بمثابة مدارس شاممة لكؿ  عاشكا زمف الرسكؿ   كبيرة مف الصحابة
إبراىيـ بف العمكـ الدينية باعتبارىـ النكاة االكلى لإلسالـ, كاشير مف حمؿ لقب الحافظ ىـ 

الحافظ الحسيف بف أحمد  , ك (ٕٕ)الحافظ  الحسيف بف عمى بف يزيدك ( ٕٔ)الحافظ أكرمة
 . (ٕٗ)كغيرىـ الكثير(ٖٕ)
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 :سابعًا: لقب المجتهد وداللته
بمغ الرجؿ جيده كمجيكده ,ف غايةى األمرً  لبمكغ المجتيد في المغة: اسـ فاعؿ لفعؿ جيد

ى قكتو ك   .(ُٖ) في الشيء, أم جد فيو كبالغ, فاذا جيد الرجؿ  (َٖ)طاقتوًإذا بمغ أٍقصى
عارؼ ك العمـك  كفقيو النفس كمدرؾعاقؿ ك بالغ  اما المجتيد اصطالحان: ىك رجؿ

بالغة الصكؿ ك متينة كجامع االلغة عربية كذك بأحكاـ القرآف كالسنة كالقياس  بالدليؿ العقمي
ف لـ يحفظ المتكفعارفاى لك   .(ِٖ)حاؿ الركاة, كلساف العرب, كأقكاؿ العمماء إجماعا كاختالفا كا 

كبعد معرفتنا بمفيكـ المجتيد نستطع اف نحدد داللة المقب الدينية , فالمجتيد رجؿ بذؿ 
, فالمجتيد مف (ّٖ)يككف عمى مرتبة عممية تأىمو مف تحقيؽ غايتو العمميةكؿ ما بكسعة لكي 

 خالؿ ما تقدـ رجؿ اجيد نفسو بالبحث المتكاصؿ عف الحقيقة كبعد اف عرفيا عمؿ عمييا .
ك ابك  (ْٖ) المجتيد زيفىري ٍبفي اٍلييذىٍيؿً كمف اىـ مف اطمؽ عمييـ ىذا المقب مف العمماء 

ًميِّ , كمف اطمؽ عميو لقب المجتيد كذلؾ (ٖٓ)المجتيد البحرعبيد القاسـ  دي ٍبفي عى ابك سميماف  دىاكي
 .(ٖٔ) المجتيد

 ثامنًا : لقب البارع وداللته:
بىريع يىٍبريع براعة فىييكى بارع, فب(ٕٖ)البارع لغةن: مف فعؿ برع يبرع برعان 

 , كبرع الرجؿ (ٖٖ)
ـٌ ًفي جماؿ أىك عمـ ًإذا ت
(ٖٗ). 

كاتـ كؿ  أصحابو في العمـ العاقؿ الرشيد الذم يفكؽالرجؿ اما البارع اصطالحان: ىك 
, فالبارع مف يفتمؽ بالعمـ كيجيء بالعجب فيك عالـ اتى بجديد في العمـ الذم (َٗ)فضيمة

 .(ُٗ) اختص فيو
كمف خالؿ ما تقدـ نجد اف داللة المقب دينية عممية , فالبارع في العمكـ الدينية كاتقنيا 

 .(ِٗ)اك الحافظ اك الفقيو حمؿ لقبيا اسكةن باألماـ 
إبراىيـ  ك( ّٗ)اما عف اشير مف اطمؽ عمييـ لقب الػػػػػػػػبارع ىـ ابراىيـ بف نصر البػػػػػػارع

 كغيرىـ. ( ٓٗ)ك اسعد بف عمي البارع( ْٗ)البارع بف إسحاؽ
 تاسعَا : لقب الواعظ وداللته:

, (ٔٗ)ك كعيظالكاعظ في المغةن: اتى مف فعؿ كعظ فالفاعؿ كاعظ كالمفعكؿ مكعكظ 
, فالكاعظ ىك مف (ٕٗ)النيٍصحي كالتذكيري بالعكاقبفيي كىعىٍظتي الٌرجؿى أىًعظيوي ًإذا قىًبؿ المكعظة ف

بِّو , قاؿ تعالى:))(ٖٗ)يقكـ بالكعظ  .(ٗٗ)((فىمىٍف جاءىهي مىٍكًعظةه مف رى
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اما الكاعظ اصطالحان: فيك العالـ المرشد الذم يقكـ بإرشاد الناس الى الطريؽ السكم 
 . (ََُ)كيتعظ منو العباد فيما يرؽ لو القمب كالتحذير مف المعاصي لتذكير بالخيرفيك ا,

 كعف مكانة الكعاظ في المجتمع العربي االسالمي قاؿ الشاعر: 
كؽي   (َُُ)أبى اهلل إال أف سرحةى مالًؾ ... عمى كؿ أفناًف العضاًة تىري

 كقاؿ الشاعر ايضان:
 (َُِ)ادػػػػػػي بميعػػػػػػػػػػػػػػػػػما يأتػػػػػػػػػػأنَّ ػػػػػػػ. ك.كعاذلي الكاعظ في صبكتي ..

ية مف الكعظ كاالرشاد فالكاعظ مرشد ديني آتو كتجدر االشارة الى اف داللة المقب دينية 
(َُّ) . 

 عبد الرحمف بف محمدكالجدير بالذكر اف مف حمؿ لقب الكاعظ كثيركف , اشيرىـ 
 .(َُٔ) اف الكاعظبكر بف شاذك (َُٓ)ك ابف شاىيف الكاعظ (َُْ)الكاعظ

 عاشرًا: لقب الزاهد وداللته :
كفالف  , زىىىدان كزىىادىةن  هيىٍزىىدي  ءالشيىد از , فخالؼ الرىغبةالزاىد لغةن: مف الزىد يككف 

 . (َُٕ)يتعبد في الديف بمعنى يىتىزىىَّد
اما عف لقب الزاىد اصطالحان: ىك رجؿ عابد عزؼ عف الدنيا كممذاتيا كمتاعيا 
كاعتبرىا امر زائؿ كاكتفى بالقميؿ منيا بقدر ما يقكل عمى العيش كمكاصمة العبادة , فرسخ في 

 .(َُٖ) العمـ كالكرع كصغرت الدنيا في عينو كعظـ االخرة كادل ما عميو مف حقكؽ اهلل 
 الشاعر:كعف الزاىد قاؿ 

مَّة النَّارً  يأبى النَّدل زاىده في كؿ مكريمةو ... كأنما ضٍيفيو في مى
(َُٗ) 

اما عف مف تمقب بالزاىد فيـ كثر , فضالن عف الخمفاء الراشديف االربعة كالجيؿ االكؿ 
 محمد بف عبد اهلل بف دينارمف الصحابة فقد تمقب العديد مف العمماء بيذا المقب , اشيرىـ 

 كغيرىـ.  (ُُُ) محمد بف داكد بف سميماف الزاىدك (َُُ)الزاىد 
 أحد عشر: لقب التقي وداللته:

مف  آتو , كالتقي اصمو (ُُِ)تقى يتقي, كأصمو: اتقى يتقي التقي في المغة : أتى مف
 .(ُُّ)كاحده معنى التُّقاة كالتقكىل كاالتِّقاءي كمُّو , ف  التقكل , فنقكؿ رجؿ تقي ام انو يتقي اهلل 
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عمى اتـ كجو  اما معنى التقي اصطالحان: الرجؿ المسمـ العالـ العاقؿ المطيع هلل 
باتباع اكامره لنيؿ االجر كالثكاب كترؾ المعاصي كالذنكب كاف يسعى لكسب رضا اهلل 


ا, قاؿ تعالى:)) (ُُْ) ٍف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىٍؿ لىوي مىٍخرىجن مى  ,كعف التقي قاؿ الشاعر:(ُُٓ) ((كى

قىمَّدً تىًقيٌّ  نىًقيٌّ لـ ييكىثٍِّر غىنيمةن ... ًبنٍيكىًة ًذم قيربى كىالى بحى
(ُُٔ). 

كلكثرة مف تمقب بيذا المقب مف الصحابة ك االئمة ال نستطيع ذكرىـ كميـ في ىذا 
 , كالذم قاؿ عنو الشاعر :(ُُٕ)التقي عمي بف الحسيفالمقاـ , مف ابرزىـ 

 .(ُُٖ)النقي الطاىر العمـىذا ابف خير عباد اهلل كميـ ... ىذا التقي 
 النتائج

تـ التكصؿ الى جممة مف مف خالؿ عرضنا لمفيكـ االلقاب كعالقتيا باالسـ كالكنى 
 -االستنتاجات نكجزىا بما يمي:

باف االلقاب مالزمة لالسـ العمـ كممتصقة بو كاصبحت  ثبت مف خالؿ بحثنا -
بمثابة صفة لو سكاء كانت ىذه االلقاب القاب مدح اك ذـ, كىذا االمر متكارث منذ اف خمؽ 

البشر عمى ىذه المعمكرة كلـ تستثنى مف ذلؾ أمة مف االمـ اك عصر مف العصكر  اهلل  
 منيا . 

باف االلقاب تأتي مالزمة لمكنى ايضا كمالزمتيا لالسـ كال  كشؼ البحث -
يضر ذلؾ عمى االلقاب , فتذكر الكنية ثـ االسـ ثـ المقب كىذا الترتيب ىك السائد عند اغمب 

 اىؿ الرام  .
باف التطكر الحضارم لمدكلة العربية االسالمية في  مف خالؿ بحثنااتضح لنا  -

, فتمقب كؿ عالـ بالمجاؿ الذم الدينيةلقاب العممية مختمؼ عصكرىا كاف سببان لظيكر اال
كىذا االمر اصبح سمة بارزة بالنسبة لبقية االلقاب كذلؾ كلـ يقتصر سمكو كالفقيو كالحافظ 

 . كاحدة منيا االلقاب العممية عمى االلقاب العممية الدينية بؿ كؿ االلقاب ك
 االحاالت 

 

                                                 

 كتاب العيف, تح: ,ـ(ٖٕٔ/ىػَُٕ)تبف عمرك بف تميـ الخميؿ بف احمد ,أبك عبد الرحمف  ( الفراىيدم,ُ)

ابف منظكر, أبك الفضؿ, محمد بف  ؛ُِٕ,صٓ, دار اليالؿ, بال.ت,جميدم المخزكمي, إبراىيـ السامرائي
,دار صادر, )بيركت, ّـ(, لساف العرب, طُِّٔىػ/ُُٕمكـر بف عمى, جماؿ الديف األنصارم )ت

 .ُْٔ,صُِـ (,جُّٖٗىػ/َُْْ
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الصاحبي  ,( ـََُْ/ىػّٓٗ تبف زكريا القزكيني الرازم )أحمد بف فارس  أبك الحسيف, ,ابف فارس ( ِ)
,)بال.ـ,  ُ, الناشر محمد عمي بيكض, طفي فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كالميا

 .ٔٓ(,صـُٕٗٗ/ىػُُْٖ

 ت)                         أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر (  زيف الديف الرازم , ّ)
,المكتبة العصرية ,  ٓ, طيكسؼ الشيخ محمد ـ(, مختار الصحاح, تح:ُِٖٔ/ىػٔٔٔ

 .ِّٖـ(, صُٗٗٗق/َُِْ)بيركت,
غاية األماني في  ـ(,ُِّٗ/ىػ ُِّْ )تبف عبد اهلل بف محمدمحمكد شكرم  ,أبك المعالي (  االلكسي,ْ)

, مكتبة ُ, طأبك عبد اهلل الداني بف منير آؿ زىكم, تح: الرد عمى النبياني
  .َٓ,ص ِـ(,جََُِق/ُِِْالرشد,)الرياض,

خميؿ إبراىـ ـ(, المخصص, تح: َُٔٔق/ْٖٓالمرسي)ت أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ ابف سيده,  (ٓ)
 .ّٕٖ, صّ(,جـُٔٗٗ /قُُْٕبيركت,  ,)دار إحياء التراث العربي ,  ُ, ط جفاؿ

حٌمد بف محٌمد بف عبد مرتضى م ,الزبيدم, أبك الفيض؛ ّْٓ,صُّابف منظكر, لساف العرب, ج( ٔ)
مجمكعة مف  :تاج العركس مف جكاىر القامكس, تح ,ـ(َُٕٗ/ىػ َُِٓ تالرٌزاؽ الحسيني )

 .ّٔ,صٕ,جـ(ُْٖٗق/َُّْ,دار اليداية,) بيركت,ُالمحققيف,ط

محمد بف قاسـ األنصارم, اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة ,, أبك عبد اهلل الرصاع (ٕ)
 . ْٕ,ص َُ,صـ(ُُّٗق/َُّٓ,المكتبة العممية, )بال. ـ,ُطافية,الك 

درة الغكاص في أكىاـ  ,ـ( ُُِِ/ىػ ُٔٓ تالقاسـ بف عمي بف محمد بف عثماف ), أبك محمد,الحريرم ( ٖ)
 ؛ ِْٔـ(,صُٖٗٗق/ُُْٖ,بيركت,)مؤسسة الكتب الثقافية ,ُ, طعرفات مطرجي, تح: الخكاص

, دار العمـ لممالييف, )بيركت  ُ,ط في فقو المغة دراساتالصالح, صبحي ابراىيـ , 
 .ّٓٗـ(,صَُٔٗق/ُّٕٗ,

الصحاح تاج المغة كصحاح  ,ـ( ََُّ /ىػ  ّّٗ)ت  إسماعيؿ بف حماد ,الجكىرم, أبك نصر  (ٗ)
, ٔـ(,جُٕٖٗ/ ىػَُْٕ, دار العمـ لممالييف ,)بيركت,)ْ, طأحمد عبد الغفكر عطار, تح: العربية

 .ُِّٖص

المصباح المنير في غريب الشرح , ـ(ُّٖٔ/قَٕٕتأحمد بف محمد بف عمي )ابك العباس, , الفيكمي( َُ)
 .ٔٓٓ, صِ, بال ط, المكتبة العممية,) بيركت, بال ت(, جالكبير

 ,القامكس المحيط , تح:ـ( ُُْٓ/ىػ  ُٕٖتمجد الديف محمد بف يعقكب) ,أبك طاىر, الفيركزآبادم (ُُ)
(, ـ ََِٓ /ىػُِْٔ ,بيركت)مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, , ٖ, طمحمد نعيـ العرقسيكسي

 .ُُِٕص
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مجمع بحار األنكار في غرائب , ـ( ُٖٕٓ/ىػ  ٖٔٗ تجماؿ الديف, محمد طاىر بف عمي ), الفىتًَّني( ُِ)
, ُ( , جـُٕٔٗ/ىػ ُّٕٖ, )بال ـ,  مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية, ّ, ط التنزيؿ كلطائؼ األخبار

 .ٕٕٓص

, ترجمة: جماؿ الخياط,  تكممة المعاجـ العربية, ـ( ُّٖٖ/ىػ ََُّ ترينيارت بيتر آف ), ديكًزم( ُّ)
 .ُِٔ,ص  ٗـ(,جُٕٗٗق/ُّٖٖ, كزارة الثقافة كاالعالـ , )بغداد ,  ُط

 .ِٕٔ,صَُابف منظكر, لساف العرب, ج ؛ّٕٖ, صّابف سيده, المخصص, ج (ُْ)

محمد عبد الخالؽ ,المقتضب , تح: ـ( ٖٗٗ/ِٖٔتمحمد بف يزيد األزدم ),أبك العباس , المبرد ( ُٓ)
 .ُٔ,ص ْ, بال ط ,عالـ الكتب , ) بيركت , بال ت(, ج عظيمة

تحرير المعنى السديد كتنكير  ,ـ(ُّٕٗ/ىػ ُّّٗت) محمد الطاىر بف محمد بف محمد, ابف عاشكر( ُٔ)
, ِٔـ(, جُْٖٗق/َُْْ, تكنس ,)التكنسية لمنشر دار ال , بال ط,العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد

 .َِٓص

ـ(, المزىر في عمـك المغة  َُٓٓىػ/ ُُٗالسُّيكطي, جالؿ الديف , عبد الرحمف بف أبي بكر )ت( ُٕ)
؛ ِّٕ, صُ, جـ(ُٖٗٗق/ُُْٖ, دار الكتب العممية, )بيركت,  ُكأنكاعيا, تح: فؤاد عمي منصكر, ط

ـ(, ُٕٗٗق/ُُْٕ, دار الفكر العربي,) القاىرة, ِ, طلمقارئ العربيعمـ المغة مقدمة  السعراف محمكد ,
 .ِِٖص

يَّد العمكم ( ُٖ) الطراز ألسرار البالغة  ,ـ(ُّْْ/ىػ ْٕٓتحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ ), يالميؤى
 .ِّ,ص ُـ(, جََِّ/ىػُِّْبيركت,  ,)المكتبة العصرية , ُ, طكعمـك حقائؽ اإلعجاز

مفاتيح  ,ـ(َُُِ/ىػَٔٔتأبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف ), ديف الرَّازم, فخر ال( ُٗ)
؛ يسرم , محمد , ُّٓ,صُِـ(, جَََِق/َُِْ,بيركت ,)دار إحياء التراث العربي , ّ, ط الغيب

 .َُّ( , صـََِٔ/ىػُِْٕ , حقكؽ الطبع محفكظة لممؤلؼ , )بال ـ, ِ, ططريؽ اليداية 

شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف , ـ(ُّٕٔ/ىػ ٕٗٔ تبف عبد الرحمف العقيمي )عبد اهلل  ( ابف عقيؿ,َِ)
, ُ(, جـَُٖٗ/ىػََُْ, دار التراث , )القاىرة, َِ, طمحمد محيي الديف عبد الحميد, تح: مالؾ
المباب في قكاعد المغة كآالت األدب النحك كالصرؼ كالبالغة  ,محمد عمي ,السَّراج؛ كلممزيد ينظر: ُُٖص

( ـُّٖٗ /ىػَُّْ , دار الفكر,)دمشؽ,ُ,  طخير الديف شمسي باشا , مراجعة:كالعركض كالمغة كالمثؿ
 .ّٕ,ص

 .ُُٗ, صُ, جشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ( ابف عقيؿ,ُِ)

كامؿ سمماف , تح: الدر الفريد كبيت القصيد ,(ـَُّٖ/ ىػَُٕتمحمد بف أيدمر ) , المستعصمي( ِِ)
 .َِٗ, صٗـ(, جَُِٓق/ُّْٔ, دار الكتب العممية, )بيركت,  ُ, طالجبكرم
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زاد  ,ـ(َُُِق/ٕٗٓ تجماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد ), ابف الجكزم, أبك الفرج ( ِّ)
ـ(, ََُِق/ُِِْبي,) بيركت,, دار الكتاب العر  ُ, طعبد الرزاؽ الميدم ,تح: المسير في عمـ التفسير

 .َُٓ, صْج

المقاصد الشافية في شرح الخالصة  ,ـ(ُّٖٖ/ىػَٕٗ تأبك إسحؽ إبراىيـ بف مكسى ) ,الشاطبي( ِْ)
,معيد البحكث العممية كاحياء  ُ, طعبد الرحمف بف سميماف العثيميف, تح: الكافية )شرح ألفية ابف مالؾ(

 .ّٖٓ, صُـ(,جََِٕق/ُِْٖالمكرمة ,التراث العربي بجامعة اـ القرل, )مكة 

المباب في عمؿ البناء  ,ـ(ُُِٗ/قُٔٔ تأبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل ), العكبرم( ِٓ)
 .ّْٖ-ّْٖ, ص ُـ(, جُٓٗٗق/ُُْٔ, دار الفكر,)دمشؽ, ُ, طعبد اإللو النبياف, تح: كاإلعراب

ـ( , الغاية في شرح ُْٕٗىػ/َِٗبف محمد )ت السَّخاكم, أبك الخير, شمس الديف بف عبد الرحمف (ِٔ)
, مكتبة أكالد الشيخ لمتراث ,) بال ـ, ُاليداية في عمـ الركاية, تح: أبك عائش عبد المنعـ إبراىيـ, ط

 .ِْٔص (, ََُِق/ُِِْ

, كتاب التعريفات, تح: ـ(ُُّْ/ىػ ُٖٔتعمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ ), الجرجاني ( ِٕ)
 .ُّٗـ(, صُّٖٗق/َُّْ, دار الكتب العممية, )بيركت, ُء, طمجمكعة مف العمما

 .َْٓ, صْ, معجـ مقاييس المغة, ج ابف فارس (ِٖ)
 . ُٖٕ, صِالجكىرم , الصحاح تاج المغة كصحاح العربية, ج (ِٗ)
 .ِّّ,صُّالزبيدم, تاج العركس مف جكاىر القامكس, ج (َّ)
أىحمد تىٍيميكر  , باشا؛ ُّٖ, صْج ,الفىتًَّني, مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ األخبار  (ُّ)
, دار الكتب كالكثائؽ ِ, طحسيف نٌصار, تح: معجـ تيمكر الكبير في األلفاظ العامية, ـ(َُّٗ/ىػُّْٖت)

 .ٖٓ,صٓـ(,جََِِق/ُِِْالقكمية,)القاىرة,
؛ الزمخشرم ُْٓ,صفقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كالمياالصاحبي في  ابف فارس , (ِّ)

 .ِِ, صِ,اساس البالغة , ج
 .ٕالقراف الكريـ, سكرة آؿ عمراف , اآلية  (ّّ)
التكقيؼ عمى ميمات , ـ(ُِِٔ/ىػ َُُّ تمحمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف ), المينىاًكم  (ّْ)

 .ُِٗـ(, صَُٗٗق/َُُْدار الفكر المعاصر, )بيركت ,, ُ, تح: محمد رضكاف الداية, طالتعاريؼ
 .ِٖٕ,صٓابف حجر العسقالني, تيذيب التيذيب, ج؛ ِِٓ,صُالخطيب البغدادم, تاريخ بغداد,ج (ّٓ)
؛ الذىبي , تاريخ االسالـ ككفيات المشاىير ْٔٔ,ص ٓابف سعد ,الطبقات الكبرل,ج (ّٔ)

 .ُْٖ,صّكاالعالـ,ج
لحسف, مقاتؿ بف سميماف مف اىؿ بمخ , مف العمماء االجالء برع في عمـ مقاتؿ بف سميماف: ىك ابك ا (ّٕ)

سعد ٍبف الصمت التفسير كحمؿ لقب المفسر , ركل عف مجاىد كالضحاؾ كابف بريدة كغيرىـ , كركل عنو 
ـ(. الذىبي , تاريخ االسالـ ككفيات ٕٕٔق/َُٓكغيرىـ ,تكفي سنة) كالكليد ٍبف مزيد كحرمٌي ٍبف عمارة
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ر العىٍسقالني؛ ْٖٗ, صّكاالعالـ, ج المشاىير جى ؛ الزركمي ِٖٔ,صُ, نزىة االلباب في االلقاب ,جابف حى
 .ُِٖ,صٕ,االعالـ,ج

, كلد  اإلفريقي ك الربعي كمف ثـ البصرم حيى بف سالـ بف أبي ثعمبة, التيمي يحيى بف سالـ : ىك ي (ّٖ)
عشريف  ,درس عمى يدكالمغة,  كالحديث كالفقور, يسالتف بالككفة كمف ثـ انتقؿ الى البصرة كافريقيا ,مف عمماء 

ابف أبي ـ(. ُٖٓق/ََِ, كلو بالتفسير كتاب مشيكر عرؼ بأسمو, تكفي سنة) كركل عنيـ مف التابعيف
 محمد بف أحمد بف تميـ التميمي ؛ ابك العرب ,ُٓٓ,صٗ, الجرح كالتعديؿ ,ج حاتـ الرازم

 .ّٕار الكتاب المبناني,)بيركت ,بال ت(,ص, بال ط, د طبقات عمماء إفريقيةـ(, ْٓٗق/ّّّ)
, مف مدينة بمخ محمد ٍبف الفضؿ ٍبف محمد ٍبف جعفر ٍبف صالحمحمد بف الفضؿ المفسر : ابك بكر,  (ّٗ)

ٍف أحمد ٍبف حٍمد ٍبف نافع كالحسيف ٍبف كاحد عممائيا , اصبح مف المفسريف الكبار كلو التفسير الكبير,  ركل عى
ٍنبىسىةمحمد ٍبف الحسيف كمحمد  , تكفي كغيره ركل عنو عمي بف محمد بف حيدرة ,ٍبف عمٌي ٍبف عى

ىػ ِٔٓالسمعاني , ابك سعد ,  عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي )تـ(. َُِٓق/ُْٔسنة)
, مجمس دائرة المعارؼ العثمانية, )حيدر ُـ(, االنساب , تح: عبد الرحمف بف يحيى المعممي, طُُٕٔ/

 .ِْٕ, صٗ؛ الذىبي, تاريخ االسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ,جُِٓ,صٓ(,جـُِٔٗق/ُِّٖآباد, 
الفىتًَّني, مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ ؛ ِِٓ, صُّابف منظكر , لساف العرب , ج (َْ)

 . ُٓٔ, صْاألخبار , ج
 .ُِِالقراف الكريـ, سكرة التكبو , اآلية  (ُْ)
أبك حٌياف األندلسي , تحفة األريب بما في القرآف مف  ؛ ِِٓ, صُّابف منظكر , لساف العرب , ج (ِْ)

 .ِِٓـ(, صُّٖٗق/َُّْ,بال ـ) ,المكتب االسالمي, ُ,طسمير المجذكب الغريب تح: 
؛ الصالح , دراسات  ُٓٔ, صْالفىتًَّني, مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ األخبار , ج (ّْ)

 .َِفي فقو المغة, ص
غريب , ـ(ٖٖٗ/ىػ ِٖٓتإبراىيـ بف إسحاؽ بف بشير بف عبد اهلل ) , ابك اسحاؽ ,إبراىيـ الحربي  (ْْ)

, جامعة اـ القرل,)مكة المكرمة, ُ, طسميماف إبراىيـ محمد العايد, تح:  الحديث
 .ّٕٔ,صِـ(,جُٖٓٗق/َُْٓ

 . ُٓٔ, صْكلطائؼ األخبار , ج الفىتًَّني, مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ (ْٓ)
االسكد بف يزيد: ىك ابك عمرك , االسكد بف يزيد بف قيس , كالممقب االسكد بف زيد الفقيو , مف ائمة  (ْٔ)

ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو الفقياء في عصر , ركل عف  بىؿو كىعى عيمىارىةي ٍبفي عيمىٍيرو كىأىبيك كغيرىـ , كركل عنو  ميعىاًذ ٍبًف جى
اؽى السًَّبيًعيُّ ًإسٍ  تاريخ مكلد ؛ الربعي ,ُْْص,ابف دريد , االشتقاؽ, ـ( .ِٗٔق/ٕٓكغيرىـ, تكفي سنة) حى

 .ٖٕٗ,صِ؛ الذىبي , تاريخ االسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ,جُٓٗ,صُ, جالعمماء ككفياتيـ
 .َّْ, صّ؛ البخارم , التاريخ الكبير, ج ِّٓ,ص ٓابف سعد ,الطبقات الكبرل, ج (ْٕ)
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؛ عمر , احمد مختار, معجـ الصكاب  ٓٔ,صُ, جالصحاح تاج المغة كصحاح العربيةالجكىرم ,  (ْٖ)
 .ُِٕ, صُـ(,جََِٖق/ُِْٗ, عالـ الكتاب ,)القاىرة, ُالمغكم, ط

؛ عمر ,  ُِٗ, صُ؛ ابف منظكر , لساف العرب ,جّٔ, صِ, اساس البالغة , ج الزمخشرم (ْٗ)
 .ُِٕ, صُمعجـ الصكاب المغكم, ج

عبد ,القادكسي ؛  ْٕٓ, صٓالفىتًَّني, مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ األخبار , ج (َٓ)
دكتكراه  , اطركحة أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية تاج العركس نمكذجا, الرازؽ بف حمكدة 

 .ُٕـ(, صََُِق/ُُّْجامعة حمكاف, لسنة) ,كمية اآلدابمقدمة الى 
 .ُِٕ, صُ؛ عمر , معجـ الصكاب المغكم, ج ُِٗ, صُر , لساف العرب ,جابف منظك  (ُٓ)
كدً  عاصـ بف بيدلة المقرم: ىك ابك بكر , (ِٓ) اًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي بني جذيمة بف مالؾ بف نصر  , مكلى عى

بف ركل عف أبي كائؿ شقيؽ بف سممة كأبي عبد الرحمف السممي كزر  , مف عمماء القراءات ,بف قعيف بف أسد
حبيش كغيرىـ كعنو الثكرم كشعبة كحماد بف زيد كغيرىـ صدكؽ لو أكىاـ حجة في القراءة مخرج لو في 

ًرم, غاية النياية في طبقات القراءـ(. ْٕٓق/ُِٖ, تكفي سنة)الصحيحيف زى , بال ط , مكتبة ابف  ابف الجى
ر العىٍسقالني ؛  ّْٕ, صُتيمية , )بال ـ, بال ت(, ج جى ابف  ؛ ٖٓ, صٓيذيب , ج, تيذيب التابف حى

 .ِْٖ, صّ؛ الزركمي ,االعالـ ,جّْٕ,صُالكياؿ , الككاكب النيرات في معرفة مف الركاة الثقات, ج
مىؼ ٍبف الٌنفيسيحيى بف خمؼ المقرئ: ىك ابك بكر  ,  (ّٓ) , مف عمماء القراءات كحمؿ المقب يحيى ٍبف خى

غرناطة كاستمع فييا مف شيكخ اجالء , تكفي مف ذلؾ , تجكؿ طمبان لمعمـ فزار العراؽ كالشاـ كمكة ك 
الحكيني , ابك ؛ ٕٕٗ,صُُالذىبي , تاريخ االسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ , ج ـ(.ُُْٔق/ُْٓسنة)

 .ِٕٓ,صّـ(,جَُِِق/ُّّْ, دار ابف عباس ,)القاىرة,ُاسحاؽ, نثؿ النباؿ بمعجـ الرجاؿ, ط
 .ُُّ,صِابف منظكر , لساف العرب ,ج (ْٓ)
 .ّْٓ, صُ, احمد مختار, معجـ المغة العربية المعاصرة, ج عمر (ٓٓ)
 .َّٓ,صُ,جالنياية في غريب الحديث كاألثرابف االثير ,  (ٔٓ)
ـ(, ُُْٗق/ُِّّ,المطبعة االميرية ,)القاىرة, ُ,تح: احمد زكي باشا ,ط التاج في أخالؽ الممكؾ (ٕٓ)

 .ُُٕص
 .ِٖـ( , صُٖٖٗق/َُْٖ, دار الفكر,)دمشؽ,ِابك حبيب ,سعدم, القامكس الفقيي,ط (ٖٓ)
, دار الكتب ِ, ط السيد معظـ حسيف , تح:معرفة عمـك الحديثالحاكـ ,  (ٗٓ)

 .ّٓـ(, صُٕٗٗق/ُّٕٗالعممية,)بيركت,
, مف عمماء البصرة بالحديث , اغمب المؤرخيف جعمكه مف أبك نصرعبدالكىاب بف عطاء المحدث: ىك  (َٔ)

كخالد الحذاء كالجريرم الطكيؿ حميد الثقات , تنقؿ ما بيف الككفة كالبصرة طمبان لمعمـ , اذ انو  ركل عف 
كغيرىـ,  الحارث بف أبي أسامة كيحيى بف أبي طالبكغيرىـ مف العمماء , كما كركل عنو كسميماف التيمي 

 .ِْٕ, صُالذىبي , تذكرة الحفاظ , جـ(. ُّٖق/َِْتكفي سنة)
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سمع مف إسحاؽ بف المحدث ايضا, يعرؼ بابف زكرة  ,يزيد بف محمد بف إياسابك زكريا المحدث: ىك  (ُٔ)
, ّالذىبي , تذكرة الحفاظ , جـ(. ْٓٗق/ّّْ, تكفي سنة)الحسف الحربي كمحمد بف أحمد المكصمي 

 .ْٖٗص
 .ُّٓ, صاء المحدثيف ككناىـالتاريخ كأسم, الميقىدَّمي  (ِٔ)
ًزٌل  (ّٔ) المغرب في , ـ(ُُِّ/ىػ َُٔتناصر بف عبد السيد أبى المكاـر ابف عمى ), ابك الفتح , الميطىرِّ

 .َِِ, بال ط, دار الكتاب العربي,)بيركت ,بال ت(,صترتيب المعرب
ًزلٌ ؛  ُُّ, صٖالفراىيدم , العيف ,ج (ْٔ)  .َِِص, المغرب في ترتيب المعرب, الميطىرِّ
, مكتبة ُ,تح: عمي زكيف ,ط رسالة في أصكؿ الحديثالجرجاني ,  (ٓٔ)

 .ٕٗـ(,صُٕٖٗق/َُْٕالرشد,)الرياض,
 .ّٕٕ, صّْالمزم, تيذيب الكماؿ في اسماء الرجاؿ,ج (ٔٔ)
 .ّْٕ, صِابف سعد , الطبقات الكبرل,ج (ٕٔ)
لمؤمنيف كجيكدىا في الراكم, عجيؿ جاسـ محمد , عائشة اـ ا؛  ٖٔالعجمي, تاريخ الثقات, ص (ٖٔ)

 .ُٕٓ, ص(ـَََِ/قَُِْ)بغداد ,جامعة ,  غير منشكرة التفسير , رسالة ماجستير
, مف خزاعة , حب العمـ كمجالسة الحارث بف ىماـ بف مسممة بف مالؾالحارث بف ىماـ الراكم: ىك  (ٗٔ)

ابف كثير , طبقات . ـ(ُِٕق/ّٗ)العمماء , كركل عف االئمو الثقات حتى لقب نفسة بالراكم, تكفي سنة
؛ الذىبي ,تاريخ االسالـ ْٓٓـ(,صََِْق/ُِْٓ, دار الكفاء,)المنصكرة,ُالشافعييف, تح: انكر الباز , ط
 .ِٗٓ,صُُككفيات المشاىير كاالعالـ, ج

محمد ,تح:  ترتيب اصالح المنطؽ ,ـ(ٖٖٓىػ /ِْْأبك يكسؼ يعقكب بف إسحاؽ )ت السكيت , ابف  (َٕ)
؛ عمر , تماـ حساف, َُّـ(,صُِٗٗق/ُُِْ,)مشيد, بحكث االسالميةمجمع ال ,ُ, طحسف بكائى

 .ُِِ, صالمغة العربية معناىا كمبناىا
 .ٕٖ,صِفارس ,مقاييس المغة,جابف  (ُٕ)
 .ُٖٗ,صّالفراىيدم, العيف ,ج (ِٕ)
 .ِٓٓ, صُابف دريد ,جميرة المغة ,ج (ّٕ)
 .ّٗالعسكرم , الفركقات الفردية , ص (ْٕ)
, كتاب ـ(ُُُِ/ىػ ُٓٓ تعمي بف جعفر بف عمي السعدم ), ابك القاسـ,  قميابف القىطَّاع الص (ٕٓ)

 .ُِٗ,صُـ(,جُّٖٗق/َُّْ, عالـ الكتاب, )بيركت,ُاالفعاؿ, ط
مف اىؿ أبك إسحاؽ إبراىيـ بف أكرمة بف سياكش بف فركخ الحافظ : ىك إبراىيـ بف أكرمة الحافظ (ٕٔ)

أبك داكد سميماف بف األشعث  وركل عىناصبياف,كمف اشير الحفاظ في عصره, حدث في بغداد كالبصرة , 
سماعيؿ ابف أحمد بف أسيد كمحمد بف يحيى كغيرىـ, ابف  ـ(.ٖٖٓق/ُِٕتكفي في بغداد سنة) السجستاني كا 
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؛ ّٕٔ, صُصبياف, جأبك نعيـ األصبياني, تاريخ ا؛ َّْ,صٓ, الجرح كالعديؿ,جأبي حاتـ الرازم
 . ِٓ,صْالسمعاني , االنساب,ج

, مف مدينة الحسيف بف عمى بف يزيد بف داكد بف يزيد: ىك ابك عمي , بف يزيد الحافظ يالحسيف بف عم (ٕٕ)
جعفر بف أحمد بف نيسابكر, كمف اشير الحفاظ في عصره , سمع العديد مف العمماء في كؿ البمداف , امثاؿ 

كغيرىـ, تكفي  عبد اهلل بف محمد بف ناجية ك األنصارم الحسيف بف إدريس ك نصر
 ؛ َِ,صْ؛ السمعاني , االنساب ,جِِٔ,صٖـ(.الخطيب البغدادم, تاريخ بغداد,جَٔٗق/ّْٗستة)

 .ِٕٗ,صْالحكيني , نثؿ النباؿ بمعجـ الرجاؿ, ج
 محمد بف عثمافالحسيف بف أحمد بف محمد بف طمحة بف الحسيف بف احمد الحافظ : ىك ابك عبداهلل ,  (ٖٕ)

عبد الكاحد بف محمد بف ميدم الفارسي الحافظ, مف جانب الكرخ ببغداد , مف الصالحيف , سمع الحديث مف 
محمد بف الحسف المقرم كأبك محمد سفياف بف كغيرىـ كركل عنو  سعد أحمد بف محمد بف أحمد الماليني ككأب

؛ َِ,صْـ(. السمعاني, االنساب ,جََُُق/ّْٗكعبدالقادر الطكسي , تكفي سنة) إبراىيـ بف مندة
 .ّٕٕ,صَُالذىبي , تاريخ االسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ ,ج

 .ِٓـ(,صُّٖٗق/َُّْ, دار الكتب العممية,)بيركت,ُالسيكطي , طبقات الحفاظ , ط (ٕٗ)
 .ِْٓ, صُ؛ ابف دريد , جميرة المغة, ج ّٖٔ, صّالفراىيدم , العيف ,ج (َٖ)
الفىتًَّني, مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ األخبار ؛  ِٔ,صٔاالزىرم , تيذيب المغة ,ج (ُٖ)

 .َِْ, صُ, ج
 .ُٕابك حبيب , القامكس الفقيي, ص؛ ّٖٔ,ص التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼالمناكم ,  (ِٖ)
 .ُٕفقيي, صابك حبيب , القامكس ال؛ ّٖٔ,ص التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼالمناكم ,  (ّٖ)
مف العمماء  ,عنبر ني مف ببف سمـ زفر بف اٍلييذٍيؿ بف قيس , أىبيك اٍلييذٍيؿ المجتيد: ىك زفر بف اٍلييذٍيؿ  (ْٖ)

اب أباالجالء ك  عىف يحيى بف سعيد  النعماف برع كاجتيد بالعديد مف العمـك الدينية, ركلحنيفىة  كمف أىٍصحى
اًرمٌ  ًكيـ اٍلبىٍمًخي ركل عىنوي شىدَّاد  كغيره, اأٍلٍنصى طىأ كىأى  يقىًميم ككاف مف الحفاظ كغيره,بف حى ٍكثىر ريجيكعا ًإلىى الاٍلخى
؛  ابف حباف, ّٕٖ,صٔـ(.ابف سعد, الطبقات الكبرل,جٕٕٓق/ُٖٓسنة)ًباٍلبىٍصرىًة  , تكفياٍلحؽ 

أبناء كأنباء ؛ ابف خمكاف ,كفيات االعياف ّّٕ, صُ؛ االصبياني ,تاريخ اصبياف,جّّٗ,صٔالثقات,ج
 .ْٓ,صّ؛ الزركمي , االعالـ ,جّٖ,صٖ؛ الذىبي , سير اعالـ النبالء, جُّٕ,صِ,جالزماف

ابك عبيد القاسـ : ابف رجؿ ركمي مف ىراة , منذ صغره طمب العمـ, فدرس االدب كالحديث, كبرع  (ٖٓ)
يد مف العمماء حتى بالفقو, كمف بغداد انتقؿ الى طرطكس قاضيان, كبعدىا سكف مكة كفي تنقمو تتممذ عمى العد

ركل عىٍف أبي زيد األنصارم, كأبي عبيدة, كاألصمعي, اصبح مف العمماء االجالء كلو العديد مف المصنفات, 
ـ(. الخطيب ّٖٖق/ِِْ, كلو مف الكتب الكثير كاىما المصنؼ ,تكفي سنة)كاليزيدم, كغيرىـ مف البصرييف

؛ الذىبي , تذكرة الحفاظ, ِٗات الفقياء, صالشيرازم , طبق؛ ِّٗ, صُّالبغدادم , تاريخ بغداد, ج
 .ُٕٔ,صٓ؛ الزركمي ,االعالـ,جٓ,صِج
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ًميِّ  (ٖٔ) دي ٍبفي عى مىؼو :ىك ابك سميماف ,  دىاكي ًميِّ ٍبًف خى دي ٍبفي عى , اصمو مف مدينة قاساف ,رحؿ مف مدينتو دىاكي
الشريؼ بعد اف تتممذ عمى كسكف بغداد كاصبح مف عممائيا في مختمؼ المجاالت اىميا ركاية الحديث النبكم 

أبك نعيـ األصبياني, تاريخ  ـ(.ْٖٔق/َِٕيد عدد مف المشايخ كركل عنو عدد مف التالميذ, تكفي سنة)
؛ الذىبي , تذكرة الحفاظ, ِّْ,صٔ؛ الخطيب البغدادم , تاريخ بغداد,جّٕٔ, صُاصبياف, ج

 .ّّّ, صِ؛ الزركمي , االعالـ,جُُٓ,صِج
 .ّٕ؛ ابك حبيب , القامكس الفقيي, ص ُّٓ,صّالفراىيدم , العيف,ج (ٕٖ)
الصحاح تاج المغة كصحاح  ؛ الجكىرم , ِِّ,صِاالزىرم , تيذيب المغة,ج (ٖٖ)

 .ُِِ,صُ؛ ابف فارس , معجـ مقاييس المغة,جُُْٖ,صّ,جالعربية
؛ ابف فارس , مجمؿ ُّٔ,صُ؛ ابف دريد , جميرة المغة ,ج ُِٔ,صُ,ج الجراثيـ,  ابف قيتىٍيبىة (ٖٗ)

 .ُُِ, صُالمغة,ج
الفارابي , أبك إبراىيـ, إسحاؽ بف إبراىيـ بف الحسيف )ت ؛  ُّٔ,صُابف دريد , جميرة المغة ,ج (َٗ)

عة , مؤسسة دار الشعب لمصحافة كالطباِـ(, معجـ ديكاف األدب, تح: احمد مختار عمر, ط ُٔٗىػ /َّٓ
؛ ابف فارس , ُُِ,صُ؛ ابف فارس , مجمؿ المغة ,جَِِ, صِـ(, جََِّىػ /ُِْْكالنشر, )القاىرة,
 .ُْْ,صِ,جالمحكـ كالمحيط األعظـ ؛ ابف سيده ,ُِِ,صُمقاييس المغة,ج

, دار احياء التراث العربي ,)بيركت, ُتح: محمد عكض مرعب, ط ابف السكيت , اصالح المنطؽ, (ُٗ)
ـ(, ّْٗق/َّّالكرخي)ت محمد بف سيؿ, ابك منصكر, بف المىٍرزيباف؛ ا ِٕٓص, ـ(ََِِق/ُِّْ

 .ْٖـ(,صُُٗٗق/ُُِْ, دار البشير,)عماف,ُ, طحامد صادؽ قنيبيااللفاظ ,تح: 
 .ُِِالمناكم , التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ,ص؛  َِِ, صِالفارابي , معجـ ديكاف االدب,ج (ِٗ)
اًفظي البىاًرعي ,مف خراساف, ىك ك إسحاؽ إبراىيـ بف نصر أبابراىيـ بف نصر البارع : ىك  (ّٗ) ـي الحى ا اإًلمى

دِّثي  , برع بالعديد مف العمـك حتى اصبح لو شأف كبير اىمو لحمؿ ىذا المقب , تكفي في  ٍيسىابيٍكرى ناىؿ ى ميحى
, تذكرة ؛ الذىبي  ْٔ, صفتح الباب في الكنى كاأللقابـ(. ابف منده , ِٕٖق/ُِّحرب بابؾ الخرمي سنة)

 .ُّٖ,ص السيكطي , طبقات الحفاظ؛  ّٕٗ, صَُ؛ الذىبي , سير اعالـ النبالء ,جْ, صِالحفاظ, ج
 مف اىـ عمماء ابراىيـ بف اسحاؽ الغكم الشاعر الضرير , اسحاؽ,أبك البارع: ىك  إبراىيـ بف إسحاؽ (ْٗ)

المخمي الطبراني كأحمد ابف سمع سميماف بف احمد بف أيكب ك  االدب كالشعر حتى سمي بالبارع,عصره في 
 كتاب, بال ط, بيمف كريمي تاريخ نيسابكر , ترجمة:الحاكـ , ـ(. ٖٖٗق/ّٖٕ,تكفي سنة)الحسيف البصرم
 .ِٔ,صِ؛ السمعاني ,االنساب,جّٔ,صُ,)طيراف, بال ت(,جخانة ابف سينا

, شاعر الفاضؿ الكاتباألديب الاسعد بف عمي بف احمد البارع,  ,أبك القاسـاسعد بف عمي البارع: ىك  (ٓٗ)
كىافى شىاًعر عصره بخراساف  ,اٍلعرىاؽ  كزارسكف نيسابكر  مَّد الدَّاكًدٌم  كأىبى  مفكىسمع  ,كى عبد الرٍَّحمىف بف ميحى

اؽ البحاثي كىغىيرىـى  ككىأىب مَّد اٍبف ًإٍسحى ٍعفىر ميحى ـ( . السمعاني َُٗٗق/ِْٗ, تكفي سنة)جى
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؛ الصفدم , الكافي َّٔ,صِـ االدباء ,ج؛ ياقكت الحمكم , معجِٕ,صِ,االنساب,ج
 ََّ,صُ؛ الزركمي , االعالـ,جُٖ,صٗبالكفيات,ج

معرفة الفرؽ بيف الضاد  ـ(,ُِّٔق/ّْٔابف الصابكني , ابك بكر , محمد بف احمد الصدفي)ت (ٔٗ)
 .ُْـ(,صََِٓق/ُِْٔ, دار نينكل ,)دمشؽ,ُ, طحاتـ صالح الضامف , تح:كالظاء

الصحاح تاج  الجكىرم ,؛  ّٗ,صّ؛ االزىرم , تيذيب المغك ,جِِٖ, صِالفراىيدم , العيف,ج (ٕٗ)
 .ُُُٖ,صّ, جالمغة كصحاح العربية

 .ِٖٗ, صَِ, جتاج العركس مف جكاىر القامكس الزبيدم , (ٖٗ)
 .ِٕٓالقراف الكريـ , سكرة البقرة , اآلية (ٗٗ)
المطمع , ـ(َُّٗ/ىػ َٕٗ)ت أبي الفتح بف أبي الفضؿمحمد بف  أبك عبد اهلل, شمس الديف,  البعمي (ََُ)

,)بال ـ, مكتبة السكادم لمتكزيع ,ُ, طياسيف محمكد الخطيب, محمكد األرناؤكط , تح: عمى ألفاظ المقنع
 .َُْـ(,صََِّق/ُِّْ

ٍضرىمي اإلشبيمي ) ,ابك الحسف , ابف عيٍصفيكر (َُُ) , ـ(ُُِٕ/ىػٗٔٔتعمي بف مؤمف بف محمد, الحى
 .ٔٔـ(, صَُٖٗق/ََُْ, دار االندلس لمطباعة كالنشر,)بال ـ, ُ, ط الشٍِّعرضرائر 

ديكاف ابف نباتة , ـ(ُّٔٔ/ىػ ٖٕٔتبف نباتة المصرم )محمد جماؿ الديف , ابك بكر ,ابف نيبىاتىة  (َُِ)
 .ُْٓ, بال ط, دار احياء التراث العربي,)بيركت , بال ت(,صالمصرم

 . ِٖ, صٓفي غرائب التنزيؿ كلطائؼ األخبار , ج الفىتًَّني, مجمع بحار األنكار (َُّ)
الكاعظ , لقب بالكاعظ  عبد الرحمف بف محمد بف جعفرعبدالرحمف بف محمد الكاعظ: ابك نصر ,  (َُْ)

 كابكبف أبى حاتـ  محمد عبد الرحمفك ابك  العباس السراج كأب, سمع مف حسف الكالـ في الكعظألنو اشتير ب
؛ السمعاني , ّٗ,صُـ(.الحاكـ ,تاريخ نيسابكر,جّٖٗق/ِّٕ, تكفي سنة)الحسيف بف إسماعيؿ القاضي

 . ِٖٔ,صُّاالنساب,ج
مف بغداد, مف االئمة الكعاظ  ,أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمدابف شاىيف الكاعظ: ىك  (َُٓ)

 بكف كأمحمد بف محمد بف الباغندم كمحمد بف ىارك كالمحدثيف , صاحب كتاب التصانيؼ , تتممذ عمى يد 
كغيرىـ , اطمؽ عميو لقب الكاعظ, تكفي  القاسـ البغكمك خبيب العباس كشعيب بف محمد الذارع كأب

, ّ؛ الذىبي , تذكرة الحفاظ, جُّّ, صُّـ(. الخطيب البغدادم , تاريخ بغداد ,جٓٗٗق/ّٖٓسنة)
 .ٗٔ,صْالحكيني , نثؿ النباؿ بمعجـ الرجاؿ, ج؛  ُِٗص
ىك ابك القاسـ , بكر بف شاداف بف بكر الكاعظ, مف العمماء الكعاظ االجالء الكاعظ :  بكر بف شاذاف (َُٔ)

جعفر بف محمد  الخمدل كعبد الباقي بف قانع ,عرؼ عنو الكعظ كاالرشاد كتنقؿ في سبيؿ ذلؾ, سمع مف 
, تكفي ركل عنو أبك القاسـ األزىرم كأبك محمد الحالؿ كعبد العزيز بف عمى األزجي, بكر الشافعيٌ  ككأب

؛ السمعاني , االنساب ٖٓٓ,صٕـ(. الخطيب البغدادم ,تاريخ بغداد, جَُُٓق/َْٓسنة)
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الطَّيب بامىخرىمة , قالدة ؛ ُٖ,صٗ؛ الذىبي ,تاريخ االسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ ,جِٔٔ,صُّ,ج
 .ُّٔ, صّالنحر في كفيات أعياف الدىر, ج

؛ االزىرم , تيذيب  ِْٓ, صُالمصنؼ, ج ؛ ابك عبيد , الغريب ُِ, صْالفراىيدم , العيف ,ج (َُٕ)
 . ُْٖ, صِ,ج الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ؛ الجكىرم , ٕٖ, صٔالمغة , ج

الفىتًَّني, مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ  ؛ ُٔٗ, صّابف منظكر , لساف العرب , ج (َُٖ)
 .ََُُ, صِالمعاصرة, جعمر , معجـ المغة العربية  ؛  ْْٖ, صِاألخبار , ج

, دار المعارؼ,)بال ٓ, طعبد السالـ محمد ىاركف, تح: شرح القصائد السبع الطكاؿابف االنبارم ,  (َُٗ)
 .ِِِـ, بال ت(,ص

, مف اىالي محمد بف عبد اهلل بف دينار الزاىد: ىك ابك عبداهلل  محمد بف عبد اهلل بف دينار الزاىد (َُُ)
الحسيف ابف الفضؿ مف سمع  حتى قيؿ انو اجيد اىؿ نيسابكر بالعبادة , نيسابكر , عرؼ بالنسؾ كالزىد ,

, تكفي في بغداد كالسرم بف خزيمة كمحمد بف أحمد بف أشرس كأحمد بف محمد بف نصر كالعباس بف حمزة
؛ الخطيب البغدادم, تاريخ ْٗٗ,صفتح الباب في الكنى كاأللقابـ(. ابف منده, َٓٗق/ّّٖسنة)

 . ِّٗ,صٔمعاني , االنساب,ج؛ السْْٕ,صّبغداد,ج
شيخ عالـ الزاىد الفقيو ,  محمد بف داكد بف سميماف: ىك ابك بكر , محمد بف داكد بف سميماف الزاىد (ُُُ)

كغيرىـ ,  إبراىيـ بف أبى طالب, كبيراة الحسيف بف إدريس األنصارمسمع مف سديد السيرة كرع متعٌبد متزىد, 
ـ(. ابف منده , فتح الباب ْٓٗق/ِّْ,  تكفي سنة)محمد بف صاعدأبك بكر ابف أبى داكد كأبك كركل عنو 

؛ السمعاني , ُُٕ,صّالخطيب البغدادم , تاريخ بغداد,ج  ؛ُُٖفي الكنى كااللقاب,ص
 .ِّٖ,صٔاالنساب,ج

, ُ, ج ـ(َََِق/ُُِْ, دار الكتب العممية,)بيركت,ُ, ط ,ابف جني, سر صناعة االعراب (ُُِ)
 .ُُِص
تح: حاتـ  . ابف األنبارم , الزاىر في معاني كممات الناس,؛  ِّٗ, صٓالفراىيدم , العيف, ج (ُُّ)

؛ االزىرم , تيذيب المغة ُِِ,صُـ(, جُِٗٗىػ /ُُِْ, مؤسسة الرسالة ,)بيركت,ُصالح الضامف, ط
 .ُْٗ, صُ؛ ابف فارس , مجمؿ المغة ,ج ُٗٗ, صٗ, ج
شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف  ؛ الحميرم ,ٗٗٓ, صٔج, المحكـ كالمحيط األعظـابف سيده ,  (ُُْ)

الفيكمي, المصباح المنير في غريب الشرح ؛ ّْْ؛ الرازم , مختار الصحاح ,صٕٕٓ,صِ, جالكمـك
 .ٕٔ, صُالكبير, ج

 .ِالقراف الكريـ , سكرة الطالؽ ,اآلية (ُُٓ)
, سر الفصاحة, ـ(َُّٕ/ىػ ْٔٔت) أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف سعيد ,ابف سناف الخفاجي  (ُُٔ)
 .ٔٔـ(,صُِٖٗق/َُِْ,دار الكتب العممية, )بيركت,ُط
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ـ(, كاف ٕٓٔق/ّٖعمي بف الحسيف: ابك عبداهلل عمي بف الحسيف بف عمي بف ابي طالب, كلد سنة) (ُُٕ)
صبح مف الناجيف مف حادثة كربالء التي استشيد فييا كالده كاحضر الى الشاـ بعدىا سكف المدينة المنكرة كا

, كعف صفية أـ المؤمنيف, كعف أبي ىريرة مف افقو عممائيا الثقات,  حدث عف أبيو, كعف جده مرسالن
, نجـ عبد الرحمف  ؛  خمؼ ,ُُِ, صٓـ(.ابف سعد, الطبقات الكبرل,جُّٕق/ْٗ, تكفي سنة)كعائشة

اًؿ السُّنىف الكيٍبرىل ٍرح كالٌتٍعديؿ ًلرجى ـي الجى  .ُُّـ(,صُٖٗٗق/َُْٗـ,,دار الراية ,)بال ُ, طميٍعجى
 .ّٖٕ,صَُابك الفرج االصبياني, االغاني,ج (ُُٖ)
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