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 :الممخص
 ذلك  صحابي جميل من صحابة رسول اهلل  شمل ىذا البحث دراسة حياة

وَعَمٍم  الصحابة  االعالم من وىو أحد، صفوان بن بيضاء  الصحابي
الريادة في العمم والمعرفة و  الجياد والبطولة من أعالم اإلسالم حمل لواء

محافل وأمجاد التاريخ العربي وترك بعده آثارًا بارزة تحسب لو في 
ذلك  كونو أحد الرجال البارزين من الجيل األول لمصحابة ، االسالمي

الجيل الذي خمد لنا ولألجيال الالحقة التاريخ االسالمي بأثاره الخالدة فكانوا 
عمى َمر العصور واألزمان، فشمل البحث القدوة الحسنة الذي ُيقتدى بو 

التعريف بمصطمح الصحابي لغًة واصطالحًا، من جية أخرى تناول البحث 
ولقبو وكنيتو فضال عن دراسة  اسم ونسب الصحابي صفوان بن بيضاء

 اسرتو.
ونيمو  كما تناول البحث الدور الجيادي لمصحابي صفوان بن بيضاء 

 .استشياده فييا فضل الجياد في غزوة بدر ومن ثم
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Abstract: 

This research included the study of the life of a great 

companion of the Companions of the Messenger of God, 

peace be upon him, that companion Safwan bin Bayda, 

one of the media among the companions  and a 

prominent figure of Islam who carried the banner of 

jihad, heroism and leadership in science and knowledge 

and left after him prominent traces counted for him in 

the forums and glories of Arab Islamic history. Being 

one of the eminent men of the first generation of the 

Companions  that generation that immortalized us and 

for subsequent generations the Islamic history with its 

immortal effects, so they were the good role models that 

were followed throughout the ages and times, the 

research included the definition of the term Companion 

linguistically and idiomatically, on the other hand, the 

research dealt with the name and lineage of the 

companion Safwan bin Bayda.   
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 المقدمة 
الحمد هلل رِب العالمين وُأصمي وأسمم عمى المبعوث رحمة لمعالمين وعمى خاصتو 

 الصحابة، الطيبين الطاىرين .
فإن دراسة التراث اإلسالمي في مجال العموم والمعرفة حافل باإلنجازات العممية ، 

كبير، وباع والتابعين رصيد  وزاخر بالمؤلفات القيمة، والذخائر الميمة فكان لمصحابة 
طويل لما تركوه لنا ولألجيال الالحقة من أثر مشرق ومشرف في السيرة النبوية والتاريخ العام 

 يستحق الدراسة في كل المجاالت المعرفية.
في ميدان  وفي ىذا اإلطار العممي نبغ الصحابي الجميل صفوان بن بيضاء 

 .مد التاريخ متمثاًل بمشاركاتو الفعمية في غزوات الرسول مح
ز دوره  وكانت لي رغبة شديدة في دراسة شخصية ىذا الصحابي الجميل  ولكي ُنبرِّ

المشرف وما قام بو من خدمة جميمة لإلسالم فمن الواجب عمينا أن نحيي سيرتو العطرة ولكي 
 نقدم لو جزًأ يسيرًا من الوفاء لذا أقدمت عمى ىذا البحث .

وكان السبب في اختيار ىذا الموضوع، ىو لكشف النقاب عن شخصية رفيعة في 
التاريخ العربي اإلسالمي حظيت بمكانة بارزة في تاريخ المسممين لذا تناولت حياة ىذا 

 إذ لم يكن أحد من الباحثين قد تطرق إليو . الصحابي الجميل 
من الرعيل  ضاء وتتجمى أىمية الموضوع كون الصحابي الجميل صفوان بن بي

وممن كان لو أثر في الجوانب الدينية واالجتماعية واالقتصادية في بداية  األول لمصحابة 
 الدعوة االسالمية من عصر الرسالة .

 تعريف الصحابي لغًة واصطالحاً : المبحث األول
 الصحابي لغًة:

 "الصحُب جمع الصاحب، واألصحاب: جماعة الًصحب، ويجمع الصاحب ايضاً    
صحبانًا وِصحابًا وصحابة، والصحابة مصدر قولك : صاحبك اهلل واحسن مصاحبك، 
والصحبة مصدر َصِحَب يصَحُب، ومن قال صاحب وُصحبة، فيو كقولك: فارٌه وفرىة، 

 . (ٔ)ويقال: انو لمصاحب لنا بما يحب"
 الصحابي اصطالحًا:
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التباين واالختالف تمثل بين تعددت وتباينت أقوال العمماء في تعريف الصحابي، وىذا 
 أىل العمم من عمماء التراجم، والمؤرخين ويمكن أن نجمل ذلك في االتي:

 أواًل: تعريف الصحابي عند اصحاب التراجم والطبقات
مؤمنًا بو، ومات   أمَّا عند أصحاب التراجم والطبقات فالصحابي من لقي النبي    

وممن طالت مجالستو لو او قصرت، ومن  عمى اإلسالم فيشمل ذلك في من لقي النبي 
روى عنو او لم يرو، ومن غزا معو او لم يغز، او من رآه رؤية ولم يجالسو، ومن لم يره 
لعارض كالعمى، ويخرج بقيد االيمان من لقيو كافرًا ولو اسمم بعد ذلك إذا لم يجتمع بو مرة 

 . (ٕ)اخرى
مؤمنا ثم ارتد، ومات عمى ردتو فيخرج عن الصحبة ؛ ألنو مات  ومن لقي النبي  

ثّم ارتد وبعدىا عاد الى اإلسالم قبل ان يموت سواء اجتمع  كافرًا، ومن َصِحَب النبي 
صغيرًا بقيد التمييز فيو  مرة اخرى أم لم يجتمع فيو صحابي، وكذا من رأى النبي بالنبي 

 صحابيا اال من اتصف بأحد األوصاف التالية: صحابي ايضا، ورأي آخر قال: ال ُيعد
 . من طالت مجالستو مع النبي   -ٔ
 أو حفظت روايتو .  -ٕ
 . أو ضبط انو غزا مع النبي   -ٖ
 . (ٖ) أو استشيد بين يدي رسول اهلل  -ٗ

 ثانيًا: تعريف الصحابي عند المؤرخين
مع ممن سبقيم من أصحاب التراجم والطبقات حول تعريف من  يتفق المؤرخون     

 ذىب إلى تعريف الصحابي فقال: "من أقام مع رسول اهلل (ٗ)ىو الصحابي، فسعيد بن المسيب
 "وذكر تعريف آخر " عمى أن الصحابي كل (٘)سنة أو سنتين، وغزا معو غزوة أو غزوتين ،

ن  من أسمم ورأى النبي  ن لم يرو وا  لم تطل صحبتو وقيل إن طالت الصحبة فيو وصحبو وا 
 .(ٙ)صحابي وقيل إن اجتمع األمران"

 المبحث الثاني: حياتو الشخصية
 اسمُو ونسبُو وَلقَبُو وُكنيتُو:
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صفوان بن بيضاء وىي أمو وأبوه وىب بن ربيعة بن ىالل بن مالك بن ضبة بن 
دعد بنت جحدم بن عمرو  الحارث بن فير القرشي، وأمو البيضاء وىو لقب غمب عمييا، وىي

 .  (ٚ)بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فير القرشية
، بكسر الفاء وسكون الياء (ٛ)بالفيري : ُلقَِّب الصحابي صفوان بن بيضاء َلَقَبوُ 

ليو تنتسب قريش ومحارب  بعدىا الراء ىذه النسبة إلى فير بن مالك بن النضر بن كنانة وا 
أحد العشرة  الجميل أبو عبيدة بن الجراح الفيري  والحارث بن فير، ومنيم الصحابي

المبشرة بالجنة، وحبيب بن مسممة بن شيبان بن محارب بن فير بن مالك الفيري القرشي من 
الذين سكنوا الشام وتوفي بأرمينية، وقيل  ولد شيبان بن محارب بن فير من الصحابة 

والضحاك بن قيس الفيري، وفاطمة ( وصمى عميو مروان بن الحكم، ٕٙٙىـ/ٕٗبالشام سنة )
بنت قيس، وجماعة نسبوا إلى فير األنصار منيم عبادة بن الصامت الفيري وأخوه أوس بن 

 . (ٜ)الصامت الفيري وغيرىم
وكني ايضًا ، (ٓٔ)بأبي عمرو : ُكني الصحابي الجميل صفوان بن بيضاء ُكنَيتوُ 

 . (ٕٔ)بأبي يزيد ، كما كني(ٔٔ)بأبي أمية
من الذكور أو  خالل البحث لم نعثر عمى ذرية لمصحابي صفوان  مما تقدم ومن

 . (ٖٔ)االناث بل ذكرت المصادر التاريخية أنو توفي وال عقب لو
فربما كني بيذه الكنية قبل زواجو وال سيما أن العرب في الغالب كانوا ُيَكّنوَن الرجل 

 . قبل زواجو، أو كان لو ولد وبعدىا توفي في حياتو أو بعد مماتو
  أسرتو

 أواًل: اخوتو 
سييل بن بيضاء وىي أمو وأبوه وىب بن ربيعة بن ىالل بن مالك بن ضبة بن  -ٔ

وكني ايضًا ، (ٗٔ)الحارث بن فير، الفيري القرشي، وُكني بأكثر من كنية، فكني بأبي موسى
، وأمو البيضاء وىو لقب ليا، واسميا دعد بنت جحدم (ٙٔ)بأبي يزيد ، كما كني(٘ٔ)بأبي أمية

بن عمرو بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فير الفيري القرشي، وىو من السابقين إلى 
، وتوفي في سنة (ٚٔ)جميع المشاىد اإلسالم، وىاجر إلى الحبشة، وشيد مع النبي 

في جوف  اهلل ، وصمى عميو رسول (ٛٔ)من غزوة تبوك م( بعد رجوع النبي ٖٓٙىـ/ٜ)
 . (ٜٔ)المسجد بالمدينة المنورة
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سيل بن بيضاء وىى أمو، وأبوه وىب بن ربيعة بن ىالل بن مالك بن ضبة بن  -ٕ
الحارث بن فير بن مالك، وأمو البيضاء، وىو لقب ليا وىي دعد بنت جحدم بن عمرو بن 

عيا مجبرًا في عائش بن ظرب بن الحارث بن فير، أسمم بمكة وكتم إسالمو فأخرجتو قريش م
م( مع المشركين فأسر يومئذ فشيد لو الصحابي ٖٕٙىـ/ٕنفير بدر، فشيد غزوة بدر سنة )

باإلسالم أنو رآه يصمي بمكة فخمي عنو، وأقام سيل بالمدينة بعد ذلك  عبد اهلل بن مسعود 
، وىو الذي مشى إلى النفر الذين قاموا في َنْقض (ٕٓ)بعض المشاىد وشيد مع النبي 

، وتوفي (ٕٔ)الصحيفة ، التي كتبيا مشركو مكة عمى بني ىاشم ، حتى نقضوىا وأنكروىا
 . (ٕٕ) بالمدينة وصمى عميو النبي 

لم يرد في المصادر التاريخية وكتب االنساب والطبقات اسمًا ثانيًا: زوجتو وذريتو : 
يا ولم يتزوج لزوجتو او أوالده من الذكور واإلناث، ولربما توفيت في وقت مبكر من حيات

 بعدىا، ويكون السبب نفسو بعدم وجود لو ذرية أو عقب .
 وأثره في اإلسالم المبحث الثالث: الصحابي صفوان بن بيضاء 

 ونظام المؤاخاة الصحابي صفوان بن بيضاء  -ٔ
قبل البدء البد أن نبين نظام المؤاخاة متى وكيف شرع وماىي الدواعي واالسباب 

إلنياء حالة المعاناة  المؤاخاة أحسن عالج وأعظم بادرة من رسول اهلل     لتشريعو؟
الذين ُأخرجوا من كل شيء من المال والدار  والشدائد التي مرَّ بيا الصحابة المياجرون 

كانوا ذات مكانة اجتماعية عالية في  والولدان ففروا بدينيم السيما وان المياجرين 
كرم، فكانت المؤاخاة العالج الذي خفف من وطأة وىول االغتراب مجتمعاتيم ومن بيوت عز و 

 واالفالس المالي وحتى العاطفي إن صّح التعبير .   
 أمَّا تأريخ تشريع نظام المؤاخاة فكان في السنة األولى من اليجرة بعد مقدم النبي 

، إالَّ ان (ٕٗ)بثماِنَيِة َأْشُيرٍ  ، وقيل بعد مقدم رسول اهلل (ٖٕ)إلى المدينة المنورة بخمسة أشير
 الراجح ىو 

بين  ، اذ آخى رسول المَِّو (ٕ٘)بعد المقدم بخمسة أشير لما رجحو ابن عبد البر
المياجرين َواأْلَْنَصاِر في داِر الصحابي أنس بن مالك 

، وآخى بينيم عمى الحق (ٕٙ)
تسعون رجال، خمسة وأربعون والمؤاساة ويتوارثون بعد الممات دون ذوي األرحام وكان عددىم 

من المياجرين وخمسة وأربعون من األنصار، وقيل كانوا مائة، خمسون من المياجرين 
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واستمر اإلخاء يتجدد بحسب من يدخل في اإلسالم أو يأتي الى  ،(ٕٚ)وخمسون من األنصار
تيم ، وقد ذكر ان سبب المؤاخاة ىو ذىاب وحشة الغربة ويؤنسيم مع اخو (ٕٛ)المدينة المنورة
 .  (ٜٕ)وليشد بعضيم أزر بعض لمفارقتيم األىل والعشيرة من األنصار 

في الجانب االجتماعي ما روي عن  إلخوانيم المياجرين  ومن إيثار األنصار 
 " أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول اهلل قال: الصحابي أنس بن مالك 

بينو وبين سعد بن الربيع األنصاري فقال لو سعد أخي ... تحتي امرأتان فانظر أيتيما أعجب 
 (ٖٓ)إليك حتى أطمقيا لك فقال عبد الرحمن بن عوف بارك اهلل لك في أىمك ..."

من تشريع نظام المؤاخاة ىو لمعالجة محن  مما تقدم نستنتج أن أحد أىداف النبي 
ماعي لكي يقمل عنيم معاناة فراق األىل والعشيرة فأصبحوا بعد في الجانب االجت الصحابة 

أن يخفف  وبذلك أراد النبي  أخوة متحابين في اهلل  ذلك كل من المياجرين واألنصار 
من حدة العصبية القبمية بين القبائل وألشعار المسممين أن االفتخار بصمة الدم والقرابة لم تعد 

 ف االقتصادي لذلك التشريع .شيئًا، عالوة عمى تحقيق اليد
وكان التوارث عند تشريع نظام المؤاخاة ىو لمعالجة ظروف استثنائية مرَّ بيا المجتمع 

المدني، وحينما وقعت غزوة بدر الكبرى وحصموا عمى الغنائم ُألغي نظام المؤاخاة في الميراث 
 حق مف  خف حف جف ٱُّٱفقال تعالى، (31)ورجع كل إنسان إلى نسبو وورثو ذوو رحمو

  هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل  جل مك لكخك حك جك مق
َّ 
  (34)، وآخى رسول اهلل(33)كان المسممون يتوارثون باإلسالم وباليجرة ونسخ ذلك ف ،(32)

 .الصحابي صفوان بن بيضاء و (35) بين رافع بن المعمى        

فَّة الصحابي صفوان بن بيضاء  -ٕٕ  وعالقتو بأىل الصُّ
: بضم الصاد وتشديد الفاء ىي الظمة والبيو الواسع العالي السقف وىو الُصفَّة لغةً 

مكان مظمل في مسجد المدينة المنورة الذي كان يأوي إليو فقراء المياجرين ويرعاىم رسول اهلل 

(ٖٙ) . 

في المدينة المنورة يأوي إلييا  ظمة في مؤخر مسجد النبي الُصّفة اصطالحًا: "
لييا ينسب أى  . (ٖٚ)ل الصفة عمى أشير األقوال"المساكين وا 

من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة واجيتيم شّدة تتعمق  بعد ىجرة الصحابة      
بمعيشتيم السيما وانيم تركوا ديارىم وأمواليم وأمتعتيم وراءىم فارين بدينيم من بطش وطغيان 



 للعلوم االنسانيةجملة جامعة االنبار 

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)ٜٔٗٗ ) 
 

المشركين، ولم يكن ألغمبيم ال سيما الفقراء منيم عمٌل حينما قدموا إلى المدينة المنورة ؛ ذلك 
خبرة في ىذا  مب عمى اقتصاد المدينة المنورة وليست لممياجرين أن الطابع الزراعي كان يغ

الميدان؛ ألن طبيعة مجتمع مكة تجاري ىذا عالوة عمى انيم ال يممكون أراٍض زراعية في 
وضفوا امكانياتيم  المدينة المنورة وليس لدييم رؤوس أموال وعمى الرغم من أن األنصار 

بحاجة  ، إالَّ انو كان ىناك شريحة من المياجرين  المتيسرة في خدمة اخوانيم المياجرين
 .   (ٖٛ)إلى المأوى
بالمدينة المنورة ولم يكن ليم ُدور وال مأوى أنزليم رسول  وعندما كثر المياجرون  

المسجد النبوي وسماىم أصحاب الُصّفة فكان يجالسيم ويأنس بيم وكان مناميم في  اهلل 
، (ٜٖ)كن ليم مأوى بالميل والنيار سوى ىذا المكان وىي الُصّفةالمسجد النبوي الشريف، إذ لم ي

فكان ىذا المكان في مؤخرة المسجد النبوي الشريف مظمل فكان نزالؤه يكثرون فيو ويقمون 
بحسب ما تقتضيو ظروفيم الخاصة بيم  ممن يتزوج منيم أو يموت أو يسافر آنذاك فيغادر 

م( قبيل غزوة بدر نحو الكعبة ٖٕٙىـ/ٕفي سنة )، وعندما تم تحويل القبمة (ٓٗ)ىذا المكان
  ،(ٔٗ)الشريفة

 . (ٕٗ)بقى حائط القبمة األولى والذي ىو في شمالي المسجد النبوي مكانا ألىل الُصّفة
وكان الصحابي أبو ىريرة 

أشير من سكن الُصّفة واستوطنيا طول حياة النبي  (ٖٗ)
  ّفة من القاطنين ومن نزليا من الطارقين، فكان ولم ينتقل عنيا، وكان عريف من سكن الصُّ

إذا أراد أن يدعو أىل الُصّفة لطعام حضره ليم تقدم إلى الصحابي أبي ىريرة  رسول اهلل 
 ليدعوىم ويجمعيم لمعرفتو بيم وبمنازليم ومراتبيم(ٗٗ) . 

ّفة فيو غير  ثابت فقد ُأختمف فيو باختالف األوقات  أمَّا عن عدد قاطني الصُّ
قال:" كان  ، فعن أبي ىريرة (٘ٗ)واألحوال تبعا لورود أو تفرق الغرباء إلييم زيادًة أو نقصاناً 

ّفة سبعون رجاًل ليس لواحد منيم رداء" :" رأيت ، وفي رواية أخرى قال (ٙٗ)من أىل الصُّ
، وفي نفس (ٚٗ)ليس عمييم أردية" ثالثين رجاًل من أىل الُصّفة يصمون خمف رسول اهلل 

سيد الخزرج كان يرجع كل ليمة إلى أىمو  السياق ذكر أيضًا ان الصحابي سعدًا بن عبادة 
 . (ٛٗ)مصطحبًا ثمانين من أىل الُصفَّة ليعشييم

كان  وبعد التدقيق في المصادر التاريخية تبين أن الصحابي صفوان بن بيضاء 
 . (ٜٗ)من بين أىل الُصفَّة
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كان من المياجرين األوائل إلى المدينة  مما سبق يتضح أن الصحابي صفوان 
المنورة ألن أىل الُصفَّة ىم المياجرون األوائل الذين وفدوا إلى المدينة المنورة في بداية اليجرة 

 تاركين أمواليم وأىمييم في مكة المكرمة متخذين من الُصّفة مسكنًا ليم .
عانوا من الجوع نظرًا لسوء األحوال المعاشية التي مروا  قد وكان أصحاب الُصّفة  

زاء ذلك كان  وأصحابو  بيا لذلك تكفل النبي  برعايتيم وتقميل أثر شظف العيش عمييم وا 
 يجري عمييم في كل يوم مد من تمر بين رجمين وكانوا قد شكوا إلى رسول اهلل  النبي 

طعام سواه فقام رجل من أىل الُصّفة إلى رسول باعتمادىم عمى التمر كغذاء رئيسي ولم يكن 
"، فأعتذر ليم رسول (ٓ٘)يا رسول اهلل قد أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الخنففقال:"  اهلل 
 ، وكان رسول اهلل (ٔ٘)فقال:" فواسونا فيو واهلل لو أجد لكم الخبز والمحم ألطعمتكم" اهلل 

من كان  عمى استضافة أىل الُصّفة لكي يقمل عنيم ظنك العيش فيقول:" يحث الصحابة 
ْن َأْرَبٌع َفَخاِمٌس أو َساِدٌس" وحينما ولدت السيدة فاطمة ، (ٕ٘)ِعْنَدُه َطَعاُم اْثَنْيِن َفْمَيْذَىْب ِبثَاِلٍث َواِ 

وقيل الحسين  رضي اهلل عنيا الحسن 
من ابنتو أن تحمق شعر  ، طمب رسول اهلل (ٖ٘)

رأسو وتتصدق بوزنو من الورق )الفضة( عمى األوفاض أو عمى المساكين ويقصد باألوفاض 
 أىل الصفة


(٘ٗ). 

 ، فعن أبي ىريرة (٘٘)يشد الحجر عمى بطنو ومن شدة الجوع كان أبو ىريرة  
 قال:"  لقد رأيتني أصرع بين منبر رسول اهلل  وبين حجرة عائشة رضي اهلل تعالى عنيا

 َكاَن َرُسوُل المَِّو وعندما  ،(ٙ٘)فيقول الناس: إنو مجنون وما بي جنون ما بي إالَّ الجوع"
الِة ِلَما ِبِيْم ِمَن اْلَحاَجِة وشدة الجوع  يصمي بأىل الُصّفة  َيِخرُّ ِرَجاٌل ِمْن َقاَمِتِيْم ِفي الصَّ

 . (ٚ٘)َحتَّى قال اأَلْعَراُب ِإنَّ َىؤالِء َلَمَجاِنينَ 
ومن عوز أىل الُصّفة أيضًا كانوا يعانون من قمة المالبس فذكر أنيم كانوا ُيصّمون   

نما بردة أو كساء قد ربطوىا (ٛ٘)ليس عمييم أردية خمف رسول اهلل  ، ولم يكن لدييم أردية وا 
في أعناقيم فمنيا ما يبمغ الساق ومنيا ما يبمغ الكعبين فيجمعو بيده كراىية أن ترى 

 .(ٜ٘)عورتو
 الجيادي دور الصحابي صفوان بن بيضاء  -ٖ

 دوره في غزوة بدر الكبرى
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، (ٓٙ)م(ٖٕٙىـ/ٕ) لسبع عشرة من رمضان سنةحدثت غزوة بدر في يوم الجمعة 
سمع بأبي سفيان بن حرب مقبال من الشام في عير  وكان سبب ىذه الغزوة أن رسول اهلل 

لقريش فييا أموال لقريش وتجارة من تجاراتيم وفييا ثالثون رجال من قريش وقيل أربعون منيم 
 ،(ٔٙ)مخرمة بن نوفل بن أىيب بن عبد مناف بن زىرة وعمرو بن العاص بن وائل بن ىشام

في ىذه الغزوة وابمى بالًء حسنًا فنال بذلك  مع رسول اهلل  وشارك الصحابي صفوان 
 .(ٖٙ)، وفييا نال الشيادة(ٕٙ)فضيمة البدريين من أصحاب بدر

وكان  مما تقدم ذكره يتبين لنا دور ىذا الصحابي الجميل في غزوات الرسول 
 الالحقة . استشياده المبكر قد منعو من مواصمة مسيرتو الجيادية في غزوات الرسول 

 وفاتو
فقسم ذكر أنو استشيد  اختمفت المصادر التاريخية في سنة وفاة الصحابي صفوان 

، في حين ذكرت مصادر أخرى أنَّ (ٗٙ)قتمو طعيمة بن عديم( ٖٕٙىـ/ٕ)غزوة بدر سنة في 
 . (ٙٙ)م(ٛ٘ٙه/ٖٛ، وقيل إنَّ وفاتو كانت في سنة )(٘ٙ)م(ٓ٘ٙه/ٖٓسنة )وفاتو كانت في 

م( وذلك لورود أسمو ضمن ٖٕٙىـ/ٕ)مما تقدم نرجح أن سنة وفاتو كانت في سنة 
 . (ٚٙ)م( التي وردت في المصادر التاريخيةٖٕٙىـ/ٕ)سنة شيداء غزوة بدر 

 النتائج
توصمنا إلى  بعد رحمة البحث الممتعة مع شخصية الصحابي الجميل صفوان    

 أىم النتائج وىي:
من الشخصيات الميمة كونو من صحابة رسول اهلل  يعد الصحابي صفوان بن بيضاء  -ٔ
 . فضاًل عن سابقتو في اإلسالم 
نسٌب رفيع القدر، كونو قرشياً، وىذه المنزلة  إنَّ نسب الصحابي صفوان بن بيضاء  -ٕ

 ضاعفت منزلتو االجتماعية، وجعمتو ذا مكانة كبيرة في عصره .
 . كان ممن نال فضل اىل بدر من بين طبقة البدريين من الصحابة  -ٖ
 م( عمى أرجح االقوال .ٖٕٙىـ/ٕكانت وفاتو سنة ) -ٗ
م( وىذا دليل عمى ٖٕٙىـ/ٕالسالمي بعد سنة )لم نجد لو أثرًا في احداث التاريخ العربي ا -٘

 وفاتو في ىذه السنة .
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فَّة ومن  من خالل البحث تبين أنَّ الصحابي صفوان بن بيضاء  -ٙ كان من أىل الصُّ
 فقراء المياجرين .

 االحاالت
                                                 

، تحقيـق: محمـد عـوض مرعـب، تيذيب المغةىــ(، ٖٓٚ( االزىري، ابو منصور احمد بن محمد اليروي،)ت:(ٔ
 (.  الصحبُ . مادة )ٗ٘ٔ- ٖ٘ٔ/ٗم(، ٕٔٓٓالعربي،)بيروت،دار احياء التراث 

، تحقيــق: االصــابة فــي تمييــز الصــحابةىـــ(، ٕ٘ٛ( ابــن حجــر العســقالني، ابــو الفضــل احمــد بــن عمــي،)ت:(ٕ
 . ٙ/ٔم(، ٕٜٜٔعمي محمد البجاوي، دار الجيل، )بيروت، 

 . ٚ/ٔ، االصابة ( ابن حجر العسقالني،(ٖ
( ىو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وىب بن عمرو بن عائد بـن عمـران بـن مخـزوم بـن يقظـة، وامـو ام (ٗ

ســعيد بنــت حكــيم بــن اميــة بــن حارثــة بــن االوقــص الســممي، وكــان مــن ســادات التــابعين فقيــًا ودينــًا وورعــًا 
يـــع البصـــري م(. ينظـــر: ابـــن ســـعد، ابـــو عبـــد اهلل محمـــد بـــن ســـعد بـــن منٔٔٚىــــ/ٖٜوعممـــًا، وتـــوفي ســـنة)

؛ ابــن حبــان، ابــو حــاتم  ٜٔٔ/٘، دار صــادر، )بيــروت، د. ت(،الطبقــات الكبــرىىـــ(، ٖٕٓالزىــري، )ت:
؛  ٕ٘ٚ/ٗم(، ٜٜٚٔ، تحقيق: شـرف الـدين احمـد، دار الفكـر،)د. م ،الثقاتىـ(، ٖٗ٘محمد البستي،)ت:

تحقيـق: اكـرم ضـياء ،  تاريخ خميفة بن خياطىـ(، ٕٓٗابن خياط، ابو عمر خميفة الميثي العصفري، )ت:
 . ٖٙٓىـ(، ٜٖٚٔالعمري، دار القمم، )دمشق، 

، شــركة دار االرقــم بــن ابــي  االرقــم تمقــيف فيــوم اىــل االثــر فــي عيــون التــاريخ والســيير( ابــن الجــوزي، (٘
 . ٔٚم(، ٜٜٜٚٔ،)بيروت، 

ــــر،)ت: ((ٙ ــــن مظف ــــن الــــدين عمــــر ب ــــوردي، زي ــــن ال ــــورديىـــــ(، ٜٗٚاب ــــاريخ ابــــن ال ــــب ت العمميــــة، ، دار الكت
 . ٕٖٔ/ٔم( ،ٜٜٙٔ)بيروت،

ىـــــ(، ٖٙٗ؛ ابــــن عبــــد البــــر، يوســــف بــــن عبــــد اهلل بــــن محمــــد،)ت: ٙٔٗ/ٖ،الطبقــــات الكبــــرىابــــن ســــعد،  ((ٚ
ىــ(، ٔٚ٘؛ ابن عساكر، أبو القاسم عمـي بـن الحسـن بـن ىبـة اهلل بـن عبـد اهلل ، )ت: ٖٕٚ/ٕ، االستيعاب 

، تحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بـن األماثلتاريخ مدينة دمشق وذكر فضميا وتسمية من حميا من 
 . ٚٚٔ/ٕٗم( ، ٜٜ٘ٔغرامة العمري، دار الفكر، )بيروت،

؛ الـذىبي، أبـو عبـد اهلل محمـد  ٚٚٔ/ٕٗ،تـاريخ دمشـق؛ ابـن عسـاكر،  ٖٕٚ/ٕاالسـتيعاب،ابن عبد البر، ( (ٛ
يب األرنـاؤوط و محمـد ، تحقيـق : شـع سـير أعـالم النـبالءىــ(، ٛٗٚبن أحمد بـن عثمـان بـن قايمـاز، )ت: 

ــــات ؛ ،  ٖٗٛ/ٔىـــــ(، ٖٔٗٔ، مؤسســــة الرســــالة، )بيــــروت، ٜنعــــيم العرقسوســــي، ط ــــاريخ اإلســــالم ووفي ت
ىــ ٚٓٗٔ -، تحقيق : عمر عبد السـالم تـدمرى، دار الكتـاب العربـي، ) لبنـان/ بيـروت  المشاىير واألعالم

 . ٜٚ٘/ٖم( ، ٜٚٛٔ -
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، تحقيـق : عبـد اهلل األنسـاب ىـــ(،ٕٙ٘ابن منصور التميمي،)ت: السمعاني، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد( (ٜ

؛ ابن األثير، عز الدين أبو الحسن عمي بـن محمـد  ٕٔٗ/ٗم(،ٜٜٛٔعمر البارودي، دار الفكر،)بيروت، 
 . ٛٗٗ/ٕم(،ٜٔٛٔ، دار صادر،)بيروت، المباب في تيذيب االنسابىـ(، ٖٓٙالجزري ،)ت: 

ســــــير أعــــــالم ؛ الــــــذىبي،  ٜٚٔ/ٕٗ، تــــــاريخ دمشــــــق؛ ابــــــن عســــــاكر،  ٜٔٔ/ٖ،الثقــــــاتابــــــن حبــــــان، ((ٓٔ
 .   ٕٚٛ/ٚ،اإلصابة ؛ ابن حجر العسقالني، ٖٗٛ/ٔ،النبالء

 . ٚٙٙ/ٕ،االستيعابابن عبد البر،  ((ٔٔ
، تحقيـــق: باســـم فيصـــل احمـــد اآلحـــاد والمثـــانيىــــ(، ٕٚٛابـــن الضـــحاك، أبـــو بكـــر احمـــد بـــن عمـــرو،)ت: ((ٕٔ

 . ٖٗٔ/ٕم(،ٜٜٔٔ)الرياض، الجوابرة، دار الراية،
سـير أعـالم ؛ الـذىبي،  ٓٛٔ/ٕٗ، تـاريخ دمشـق؛ ؛ ابـن عسـاكر،  ٙٔٗ/ٖ، الطبقـات الكبـرىابن سعد،  ((ٖٔ

 . ٖٗٛ/ٔ،النبالء
 . ٓٛٔ/ٕٗ،تاريخ دمشق ؛ ابن عساكر،  ٘ٔٗ/ٖ، الطبقات الكبرىابن سعد،  ((ٗٔ
 . ٚٙٙ/ٕ،االستيعابابن عبد البر،  ((٘ٔ
 . ٖٗٔ/ٕ،والمثاني اآلحادابن الضحاك،  ((ٙٔ
، تحقيـق: طـو عبـد السـيرة النبويـة البـن ىشـامىــ(، ٖٕٔابن ىشام، أبو محمـد عبـد الممـك المعـافري، )ت: ((ٚٔ

؛ الحـاكم، أبـو  ٘ٔٗ/ٖ،الطبقـات الكبـرى؛ ابـن سـعد،  ٕٚٔ/ٕه(،ٔٔٗٔالرؤف سـعد، دار الجيـل،)بيروت،
، تحقيـق: مصــطفى عبــد عمــا الصــحيحينالمســتدرك ىــ(، ٘ٓٗعبـد اهلل محمــد بـن عبــد اهلل النيســابوري،)ت:
، أحمـــد بـــن عبـــد اهلل األصـــبياني؛ ابـــو نعـــيم،  ٜٕٚ/ٖم(،ٜٜٓٔالقـــادر عطـــا، دار الكتـــب العمميـــة،)بيروت،

 . ٕٖٔٔ/ٖ، )د .م، د. ت(،معرفة الصحابةىـ(، ٖٓٗ)ت:
م(، ٕٓٓٔىــــ/ٜٚ٘؛ ابـــن الجـــوزي، ابـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن، )ت:  ٘ٔٗ/ٖ،الطبقـــات الكبـــرىابـــن ســـعد، ( (ٛٔ

أسـد الغابـة فـي معرفـة ، ىــ(ٖٓٙابن االثير، أبو الحسن عمـي بـن محمـد الجـزري،)ت:؛  ٖٙٚ/ٖ،المنتظم 
؛ النـووي ،  ٗ٘٘/ٕ،م(ٜٜٙٔ، تحقيق: عادل احمد الرفـاعي، دار إحيـاء التـراث العربـي، )بيـروت،الصحابة

، تحقيـق : مكتـب البحـوث والدراسـات ، دار  تيـذيب األسـماء والمغـات ىــ(،ٙٚٙف،)ت:محي الـدين بـن شـر 
 . ٜٕٓ/ٖ،اإلصابة؛ ابن حجر العسقالني،  ٜٕٕ/ٔم(،ٜٜٙٔالفكر،)بيروت، 

مؤسسـة قرطبـة ، )  ،مسـند اإلمـام أحمـد بـن حنبـلىــ(، ٕٔٗ الشـيباني،)ت: أبـو عبـداهلل أحمـدابن حنبـل،  ((ٜٔ
، تحقيــق: صــحيف مســممىــ(، ٕٔٙأبــو الحسـين مســمم بـن الحجــاج، )ت:  ؛ مسـمم، ٕٔٙ/ٙمصـر، د . ت(،
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،  أســد الغابــة؛ ابــن األثيــر،  ٛٙٙ/ٕمحمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء التــراث العربــي، )بيــروت، د. ت(،
ٕ/٘٘ٗ. 
 . ٖٙٚ/ٕأسد الغابة،؛ ابن االثير،  ٖٕٔ/ٗ، الطبقات الكبرىابن سعد، ( (ٕٓ
 . ٜٗٔ/ٖ،اإلصابة  ؛ ابن حجر العسقالني، ٔٗ٘/ٕ،أسد الغابةابن االثير،  ((ٕٔ
التحفة المطيفة فـي تـاريخ ىــ(،ٕٜٓشمس الدين،)ت: ؛ السخاوي، ٜٗٔ/ٖ،اإلصابة ابن حجر العسقالني،( (ٕٕ

 . ٖٔٗ/ٔم(،ٖٜٜٔىـ/ ٗٔٗٔ -دار الكتب العممية ،) بيروت  ، المدينة الشريفة
، تحقيـق: الجـوىرة فـي نسـب النبـي وأصـحابو العشـرة ىــ(،ٗٗٙالبري، محمد بن أبي بكـر األنصـاري،)ت: ((ٖٕ

شـــرح  فـــتف البـــاريابـــن حجـــر العســـقالني،  ؛ ٖٕٔم(، ٖٜٛٔمحمـــد التـــونجي، دار الرفـــاعي، )الريـــاض،
العينــي، بــدر ؛  ٕٓٔ/ٗ، تحقيــق: محــب الــدين الخطيــب، دار المعرفــة، )بيــروت، د.ت(،البخــاري صــحيف

عمـدة القـاري شـرح ىــ(، ٘٘ٛالغيتـابي الحنفـي،)ت: الدين محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حسين
 . ٖٙٔ/ٔٔ،، دار أحياء التراث العربي،)بيروت، د.ت(صحيف البخاري

، تحقيـق: مفيـد نيايـة األرب فـي فنـون األدبه(، ٕٖٚالنويري، اشياب الدين احمد بـن عبـد الوىـاب،)ت: ((ٕٗ
ابـن سـيد النـاس، محمـد بـن محمـد بـن ؛  ٜٕٚ/ٙٔم( ،ٕٗٓٓقمحية وجماعة، دار الكتب العممية، )بيروت،

، تعميــق: ابــراىيم عيــون االثــر فــي فنــون المغــازي والشــمائل والســيرىــ(،ٖٗٚمحمـد بــن احمــد اليعمــري،)ت:
ىــــ(، ٚٙٚ؛ الكتـــاني، عـــز الـــدين بـــن جماعـــة،)ت: ٕٖ٘/ٕ،م( ٖٜٜٔمحمـــد رمضـــان، دار القمـــم، )بيـــروت،
 . ٙ٘م(، ٖٜٜٔعاني ، دار البشير،)عمان،، تحقيق: سامي مكي الالمختصر الكبير في سيرة الرسول 

 . ٛٛ،الدرر ((ٕ٘
 . ٜٓٙٔ/ٗ،صحيف مسمممسمم، ( (ٕٙ
ـــــرىابـــــن ســـــعد،  ((ٕٚ ؛ الخركوشـــــي، ابـــــو ســـــعد عبـــــد الممـــــك بـــــن محمـــــد بـــــن ابـــــراىيم  ٖٕٛ/ٔ،الطبقـــــات الكب

 .ٕٜٖ/ٕىـ(،ٕٗٗٔ، دار البشائر اإلسالمية،)مكة،شرف المصطفاىـ(، ٚٓٗالنيسابوري،)ت:
سـبل ه(، ٕٜٗ؛ الصـالحي، محمـد بـن يوسـف الشـامي،)ت: ٕٔٚ/ٚ،فـتف البـاريابـن حجـر العسـقالني،  (      (ٕٛ

، تحقيق: عادل احمد عبد الموجود، وعمي محمـد عـوض، دار الكتـب اليدى والرشاد في سيرة خير العباد
 . ٖٚٙ/ٖ،ىـ(ٗٔٗٔالعممية،)بيروت، 

الــروا األنــف فــي شــرح الســيرة ىــ(، ٔٛ٘د،)ت:السـييمي، أبــو القاســم عبـد الــرحمن بــن عبـد اهلل بــن احمــ ((ٜٕ
ىــــ/ ٕٔٗٔ، تحقيــق: عمـــر عبــد الســـالم الســالمي، دار أحيـــاء التــراث العربي،)بيـــروت،النبويــة ألبـــن ىشـــام

الرياا النضرة في مناقـب ىــ(، ٜٗٙابو جعفر احمد الطبري، عبد اهلل بن محمد،)ت:؛  ٛٚٔ/ٗ،م(ٕٓٓٓ
؛  ٖٕٓ/ٔ،م( ٜٜٙٔلحميـري، دار الغـرب االسـالمي،)بيروت،، تحقيق: عيسى عبد اهلل محمد مانع االعشرة

 . ٖٚٙ/ٖ،سبل اليدىالصالحي، 
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 . ٖٖ/٘،المنتظم ؛ ابن الجوزي، ٕٙٔ/ٖ،الطبقات الكبرىابن سعد،  ((ٖٓ

أحمــد بــن يحيــى بــن  ؛ الــبالذري، ٖٕٛ/ٔ،الطبقــات الكبــرى؛ ابــن ســعد،  ٕٖٕ/ٖ،الســيرة النبويــةابــن ىشــام،  ((ٖٔ
 .  ٕٓٚ/ٔ،انساب األشراف، ىــ(ٜٕٚجابر ،)ت: 

 ( .٘ٚسورة االنفال، اآلية ) ((ٕٖ
، تفسـير السـمرقندي المسـما بحـر العمـومىــ(، ٖٚٙالسمرقندي، ابو الميث نصر بن محمد بن احمد،)ت: ((ٖٖ

 . ٖٙ/ٕ،تحقيق: محمود مطرجي، دار الفكر، )بيروت، د. ت( 
 . ٙٔٗ/ٖ، الطبقات الكبرىابن سعد، ( (ٖٗ
رافع بن المعمى بن لوذان بن حارثة بـن زيـد بـن ثعمبـة بـن عـدي بـن مالـك بـن زيـد منـاة بـن حبيـب بـن عبـد ( (ٖ٘

حارثة الخزرجي، وأمو إدام بنت عوف بن مبذول بـن عمـرو بـن غـنم بـن مـازن بـن النجـار وآخـى رسـول اهلل 
  بينــو وبــين صــفوان بــن بيضــاء ،وشــيد بــدرا وقتــل يومئــذ شــييدا ولــيس لــو عقــب. ينظــر: ابــن ســعد ،

 .   ٖٕ٘/ٕ،أسد الغابة؛ ابن االثير،  ٗٛٗ/ٕ،االستيعاب ؛ ابن عبد البر، ٓٓٙ/ٖ،الطبقات الكبرى
 . ٚٔ٘/ٔ، تحقيق : مجمع المغة العربية،)د . م، د . ت(، المعجم الوسيطمصطفى، إبراىيم وآخرون،  ((ٖٙ
مشارق األنوار عما صحاح ىـ(،  ٗٗ٘أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي،)ت: السبتي، ((ٖٚ

 . ٜٚٔ/ٗ، عمدة القاري؛ العيني،  ٘٘/ٕالمكتبة العتيقة ودار التراث،)د. م، د. ت(، ،اآلثار
السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعـد المحـدثين فـي نقـد روايـات السـيرة العمري، اكرم ضياء،  ((ٖٛ

 . ٕٚ٘/ٔم(،ٜٜٗٔ، مكتبة العموم والحكم،)المدينة النورة،لنبويةا
، تحقيــق : ســنن البييقــي الكبــرىىـــ(، ٛ٘ٗالبييقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن عمــي بــن موســى،)ت: ((ٜٖ

ابـن رجـب، زيـن الـدين ابـي ؛  ٘ٗٗ/ٕم(،ٜٜٗٔمحمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، )مكـة المكرمـة،
فــتف البــاري فــي شــرح صــحيف  م(،ٕٜٖٔىـــ/ٜ٘ٚبــن شــياب الــدين البغــدادي، )ت:الفــرج عبــد الــرحمن 

، دار ابـــــــــــــــن الجـــــــــــــــوزي، ٕ، تحقيـــــــــــــــق: ابـــــــــــــــو معـــــــــــــــاذ طـــــــــــــــارق بـــــــــــــــن عـــــــــــــــوض اهلل ، طالبخـــــــــــــــاري
 .ٗ٘ٗ/ٕ،ىـ(ٕٕٗٔ)السعودية،

 . ٕٗٔ/ٙٔ،عمدة القاري؛ العيني،  ٜ٘٘/ٙ،فتف الباريابن حجر العسقالني،  ((ٓٗ
ابن كثير، أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـرو بـن كثيـر القرشـي الدمشـقي،)  ؛ ٖٙ، تاريخ خميفة ابن خياط ،  ((ٔٗ

، تحقيـق: مصـطفى عبـد الواحـد، دار المعرفـة لمطباعـة   والنشـر،) السيرة النبوية ألبن كثيـر ىـ(،ٗٚٚت:
ــة؛  ٕٖٚ/ٕم (،ٜٙٚٔبيــروت،  ؛ ابــن حجــر  ٕٕ٘/ٖ، مكتبــة المعــارف،)بيروت، د.ت( ،البدايــة والنياي

 . ٜٚ/ٔ، الباريفتف العسقالني، 
ـــار دار م( ، ٘ٓ٘ٔىــــ/ٜٔٔالســـميودي، عمـــي بـــن عبـــد اهلل بـــن احمـــد الحســـيني،)ت: ((ٕٗ خالصـــة الوفـــا بأخب

 . ٚٔٔ،)د. م، د . ت( ، المصطفا
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عميــر بــن عــامر بــن عْبــِد ذي الشَّــَرى بــن طريــف ابــن عتــاب الدوســي األزدي اليمــاني، كــان مــن أحفــظ  ىــو ((ٖٗ

؛ ابــن  ٕٚٚٔ/ٗ،االســتيعابم( . ينظــر: ابــن عبــد البــر، ٙٚٙىـــ/ٚ٘تــوفي ســنة ) ،أصــحاب رســول اهلل 
 . ٖٖٙ/ٙ،أسد الغابة؛  ابن األثير،  ٖٔٔ/ٚٙ،تاريخ دمشقعساكر، 

 . ٖٚٚ-ٖٙٚ/ٔ،حمية االولياءابو نعيم،  ((ٗٗ
 . ٖٓٗ/ٔ،حمية االولياءابو نعيم، ( (٘ٗ
 . ٛٔ/ٖ،المستدرك ؛ الحاكم، ٜٖٖ/ٔ،حمية االولياءابو نعيم، ( (ٙٗ
 . ٕٓ/ٔ،التحفة؛ السخاوي،  ٕ٘٘/ٔ،الطبقات الكبرىابن سعد،  ((ٚٗ
؛ المزي، جمال الـدين يوسـف بـن  ٕٕٙ/ٕٓ،تاريخ دمشق؛ ابن عساكر،  ٖٔٗ/ٔ،حمية اولياءابو نعيم،  ((ٛٗ

، تحقيــق : بشــار عــواد تيــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــالىـــ(، ٕٗٚالزكــي عبــد الــرحمن أبــو الحجــاج، )ت:
 . ٕٓٛ/ٓٔم(،ٜٓٛٔىـ /ٓٓٗٔسة الرسالة،)بيروت ، معروف، مؤس

 . ٖٖٚ/ٔ،حمية االولياءابو نعيم،  ((ٜٗ
ابــن الخنــف: مفردىــا خنيــف ، وىــو نــوع مــن ثيــاب الكتــان خشــن المممــس وىــو أردأ مــا يكــون منــو. ينظــر: ( (ٓ٘

 . ٜٛ/ٜ،، دار صادر،)بيروت، د.ت( لسان العربىـ(، ٔٔٚمنظور، محمد بن مكرم،)ت: 
، تحقيـق: عمـي محمـد دنـدل وياسـين تـاريخ المدينـة المنـورةىــ(، ٕٕٙابن شبو، ابو زيد عمر النميري،)ت:( (ٔ٘

؛  ٔ٘٘ٔ/ٖ،معرفـة الصـحابة؛ ابـو نعـيم،  ٕٗٙ/ٔم(،ٜٜٙٔسعد الـدين بيـان، دار الكتـب العمميـة،)بيروت،
 . ٕٗ٘/ٙم( ،ٜٛٛٔ، تحقيق: عبد المعطي قمعجي، دار الكتب العممية،)د . م،دالئل النبوةالبييقي، 

، تحقيـق: عبـد اهلل الميثـي، دار صـحيف البخـاري، ىــ(ٕٙ٘أبو عبد اهلل محمـد بـن إسـماعيل،)ت: البخاري،  ((ٕ٘
 . ٕٚٙٔ/ٖ،صحيف مسمم؛ مسمم،  ٕٚٔ/ٔ، ىـ(ٚٓٗٔالمعرفة، )بيروت، 

 . ٜٖٖ/ٔ،حمية االولياءابو نعيم،  ((ٖ٘
 . ٖٗٓ/ٜ،السنن الكبرى؛ البييقي،  ٜٖٓ/ٙ،المسندابن حنبل،  ((ٗ٘
ســـنن ه(، ٜٕٚ؛ الترمـــذي، أبـــو عيســـى محمـــد بـــن عيســـى،)ت: ٖٕٓٚ/٘،صـــحيف البخـــاري البخـــاري،  ((٘٘

 . ٛٗٙ/ٗ، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، دار أحياء التراث العربي،)بيروت، د.ت(، الترمذي
ني، ؛ ابــــن حجــــر العســــقال ٜٔٙ/ٔ،صــــفة الصــــفوة؛ ابــــن الجــــوزي،  ٖٛٚ/ٔ،حميــــة االوليــــاءابـــو نعــــيم،  ((ٙ٘

 . ٖٗٗ/ٚ،اإلصابة
، تحقيـق: شـعيب األرنـؤوط، صـحيف ابـن حبـان بترتيـب ابـن بمبـان؛ ابن حبان،  ٛٗٙ/ٗ،السننالترمذي،  ((ٚ٘

 . ٕٓ٘/ٕ،م(ٖٜٜٔىـ/ٗٔٗٔ، مؤسسة الرسالة، )بيروت، ٕط
 . ٕٓ/ٔ،التحفة؛ السخاوي،  ٕ٘٘/ٔ،الطبقات الكبرىابن سعد،  ((ٛ٘
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، تحقيـق : صـحيف ابـن خزيمـةىــ(، ٖٔٔأبـو بكـر محمـد بـن إسـحاق السـممي النيسـابوري،)ت: ابن خزيمـة،( (ٜ٘

الســــــــنن ؛ البييقــــــــي،  ٖ٘ٚ/ٔ،م(ٜٓٚٔمحمــــــــد مصــــــــطفى األعظمــــــــي، المكتــــــــب اإلســــــــالمي،)بيروت ،
 . ٕٔٗ/ٕ،الكبرى

 . ٜٚ/ٖ،المنتظم؛ ابن الجوزي،  ٖٗ/ٔ،االستيعابابن عبد البر، ( (ٓٙ
 . ٕ٘ٔ/ٖ،السيرة النبويةابن ىشام،  ((ٔٙ
، سيرة ابن إسحاق )المبتدأ والمبعث والمغـازي(ىـ (، ٔ٘ٔابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار، )ت:  ((ٕٙ

ـــق : محمـــد حميـــد اهلل ، معيـــد الدراســـات واألبحـــاث لمتعريـــف،)د . م، د. ت(،  ابـــن ســـعد،  ؛  ٜٕٛ/ٖتحقي
 . ٙٔٗ/ٖ، الطبقات الكبرى

 .ٛٔ/ٕ، الطبقات الكبرىابن سعد،  ((ٖٙ
ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الـرحمن بـن إدريـس التميمـي الـرازي،              ؛  ٓٙ/ٔ،أنساب االشرافالبالذري،  ((ٗٙ

؛  ٕٔٗ/ٗم (، ٕٜ٘ٔىـــ/ ٕٕٚٔ، دار إحيــاء التــراث العربــي،) بيــروت، الجــرح والتعــديلىـــ(، ٕٖٚ)ت: 
 .  ٖٕٚ/ٕ، االستيعابابن عبد البر، 

 . ٜٔٔ/ٖ،الثقاتابن حبان،  ((٘ٙ
، تحقيـق: ووفيـاتيم تـاريخ مولـد العممـاء ىــ(،ٜٖٚالربعـي، أبـو سـميمان محمـد بـن عبـد اهلل بـن احمـد،)ت: (      (ٙٙ

؛ ابـن  ٓٛٔ/ٕٗ،تاريخ دمشق؛ ابن عسـاكر،  ٖٓٔ/ٔىـ(،ٓٔٗٔعبد اهلل احمد، دار العاصمة، )الرياض، 
 . ٖٗٛ/ٔ،سير أعالم النبالء؛ الذىبي،  ٜٖٔ/ٖ،المنتظمالجوزي، 

، تحقيق : محمد عبد القـادر كتاب المغازيىـ( ، ٕٚٓالواقدي، أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن واقد، )ت:  ((ٚٙ
ـــ / ٕٗٗٔأحمــد عطــا، دار الكتــب العمميــة ،) بيــروت، لبنــان ،  الســيرة ؛ ابــن ىشــام،  ٖٛٔ/ٔم(، ٕٗٓٓىـ

رف، تحقيــق : دكتــور ىـــ(، المعــإٙٚأبــو محمــد عبــد اهلل بــن مســمم، )ت:  ؛ ابــن قتيبــة، ٕٕٙ/ٖ، النبويــة
 .  ٘ٚ/ٗ،سبل اليدىالصالحي، ؛   ٚ٘ٔثروت عكاشة ، دار المعارف، )القاىرة ، د. ت(،
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