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 إسهامات آل أبي رافع السياسية والفكرية يف التذويه التارخيي
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 مركس احياء الرتاث العلمي العربي-بغذاد جامعة 

                                                                           املستخلص                                                      

كجكدًا متميزًا في مدرسة الصحبة المباركة  كاسجم ءجالاال ةصحابآؿ أبي رافع  مف الإّف 
خالص كتفاف, إيمانًا,ك  كف يستفيد كاهللا)صمي هللا عميو ك آلو( كراحلرسكؿ منيا بجد كا 

ا مكضع رضا عند المسمميف, يتضح ىذا مف خالؿ ك جيادًا,كعممًا,كمعرفة كصدقًا, حتى غد
كاليـ كعمكميـ, كىذا اليعني أّف مف الثقات الذيف تسمع ركاياتيـ كأق ـاتفاؽ مذاىبيـ عمى أني

المشتركات معدكمة بيف مذاىب المسمميف, كأّف ما ذكرناه ىك المشترؾ الكحيد بل ىناؾ العديد 
مف المشتركات, كىي كثيرة مما يسيـ في تثبيت أكاصر العالقة الطيبة, كبالتالي إرساء الكحدة 

 اإلسالمّية, كدعائـ التقريب بينيـ.

مف الصحابة كجابر األنصاري, كأبي  ـكما غيرى عبيد هللا كاكالده وكابن وكزكجت إّف أبا رافع
سعيد الخدري, كأبي بف كعب... يشكمكف قكاسـ مشتركة بيف المسمميف, فيـ شخصيات حظي 

( كركاة كثقكا مف قبل مختمف األطراؼ, ملسو هيلع هللا ىلصكل كاحد منيـ بصحبة مباركة في مدرسة رسكؿ هللا)
كىـ اكؿ مف برع  عمماء الرجاؿ, كالحديث, كالفقياء األعالـ مف المسمميف جميعاً كراح يعتمدىـ 

  .في تكثيق عمـ الرجاؿ
Abstract 

The Abu Rafie family of the companions of the evacuation recorded 
a distinct presence in the school of the blessed companionship of the 
Messenger of Allah (may Allah bless him and his family) and they 
benefited from it with diligence, devotion, faith, jihad, knowledge, 
knowledge and truthfulness. This does not mean that the participants 
are nonexistent among the doctrines of the Muslims, and that what we 
have mentioned is the only common, but there are many participants, 
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which are many, which contributes to the consolidation of the bonds of 
good relationship, and thus the establishment of Islamic unity, and the 
pillars of convergence between them. 

in al 'abi rafie min alsahabat alajla' sajaluu wjwdaan mtmyzaan fi 
madrasat alsahbat almubarakat lirasulialilaha(sali allah ealayh w aliha) 
warahuu yastafidun minha bijid wa'iikhlas watafan, 'iymanaan,w 
jhadaan,welmaan,wmerft wsdqaan, hataa ghuduana mawdie rida eind 
almuslimina, yatadih hdha min khilal aitifaq madhahibihim ealaa 
'anahum min althiqat aladhin tasmae riwayatuhum wa'aqwalahum 
waeulumuhuma, wahadha layieni an almushtarakat maedumat bayn 
madhahib almuslimina, wan ma dhakarnah hu almushtarak alwahid 
bal hnak aledyd min almushtarakati, wahi kathirat mimaa yushim fi 
tathbit 'awasir alealaqat altaybat, wabialttali 'iirsa' alwahdat al'islamyt, 
wadaeayim altaqrib baynahim. 

 المقدمة

تشكل المبنة تعد الركاية التاريخية مف أىـ الركائز التي قاـ عمييا عمـ التاريخ ,فيي كانت 
الركاة كالمؤرخكف المسممكف االكائل بالركاية كسندىا ,فقد  عني األساسية لممادة التاريخية ,لذا

التي  كخاصة السيرة النبكية كاالحداثنقمكا لنا كل الركايات الصحيح منيا كالضعيف كالمغمكط 
ممحكظا بظيكر  لبشككفيما بعد ظيرت تطكر عمـ التاريخ تمتيا في القركف االسالمية االكلى ,

عدد مف المؤرخيف كالمدارس تعنى بتدقيق كتمحيص الماده التاريخية مف خالؿ العناية بدراسة 
ت السند كالركاية كظيكر عمـ الجرح كالتعديل ,كعمـ الرجاؿ اضافة الى عدد كبير مف المؤلفا

 تختص بدراسة الرجاؿ كالضعاؼ منيـ .
( كعايشكا الرسكؿ ) عاصركافبدا التركيز عمى دراسة الرعيل االكؿ مف الركاة ممف 

كاحداث الخالفة فيما بعد.كىنا نعنى بدراسة احد االسر الميمة التي اسيمت في  النبكةاحداث 
ىشاـ كىي اسرة اؿ ابي رافع كتابة كنقل الركاية الى المؤرخيف االكائل امثاؿ ابف اسحق كابف 
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( مف مكاؿ اؿ بيت النبكة كممف نقمكا لنا احداث ميمة عف السيرة النبكية كحياة النبي دمحم)
 (.,كعمي بف ابي طالب)

دراسة ابي رافع كبياف نسبو كاىـ باقتضت الدراسة تقسيميا الى مبحثيف عني االكؿ منيا 
عصر النبكة ,اما المبحث الثاني اختص بدراسة عبيد هللا بف  االحداث التي عاصرىا كنقمياعف

 ( .ابي رافع كما نقمو لنا عف ابيو كما عايشو مف احداث مع االماـ عمي )
 

 :()بو رافع، مولى رسول هللاالمبحث االول:ا
األشير, أـ  أسمـ, كىك مع أنو اختمف في اسمو, أىك (()أبا رافع )إّف ىذا الصحابي 

يزيد,  الرحمف, أك عبد قرماف, أك يسار, أك إبراىيـ, كقيل: ىرمز, أك ثابت, أك سناف, أك
يبدك  (أبك رافع)كردت في كتب التاريخ كالرجاؿ, إال أّف كنيتو  فاألقكاؿ في أسمائو عديدة كما

أنيا مكضع اتفاؽ, كقد غمبت عميو في حياتو, كفيما كتب عنو, أك فيما نقل عنو مف آراء, 
ؿ, كركايات, كأحاديث... عممًا أنو كاف مف السابقيف إلى الركاية, كالتأليف, كالتدكيف, كأقكا
  .ٔ كالعمـ
( ركيفع,كىك أبكرافع مكلى رسكؿ هللا) تسميو بعض المصادر (مكالي رسكؿ هللا) مف

اسمو أسمـ,كقاؿ بعضيـ: اسمو إبراىيـ,كاختمفكا في أمره,فقاؿ بعضيـ: كاف لمعباس بف 
 .(ٕ)لقد كاف أبكرافع قبطيًا مف مصر , (( فأعتقو رسكؿ هللا)هللا) ,فكىبو لرسكؿعبدالمطمب

رافع  (كلّما أسمـ العباس,كبمغ أبكىك الذي كىبو لمنبي) ()كالمشيكر أّف العباس
( كبشره بإسالـ عمو العباس,أعتقو,ككاف إسالـ أبي رافع بمكة مع إسالـ هللا) رسكؿ

( أي عمى متاعو,كزكجو مكالتو ,ككاف عمى ثقل النبي)الفضل,فكتمكا إسالميـ فترة أـ
 .(ٖ) ىاجر اليجرتيف,سممى,كشيدت سممى خيبر,ككلدت لو عبيد هللا بف أبي رافع
أخك  ك,اسمو رافع ( كابنو البيي ػكفي تاريخ الطبري: لو ابناف كىما مف مكالي رسكؿ هللا)

 . (ٗ)(طالب) أبيالبيي عبيدة هللا بف أبي رافع ػ ككاف يكتب لعمي بف 
كاف مف الصحابة المميزيف لرسكؿ الرحمة ك ( كأسمـ في مكة المكرمة, آمف برسكؿ هللا)

( كميا إال بدرًا, ألنو كما في الخبر أنو آمف ( ثـ راح أبك رافع يشيد حركب النبي)دمحم)
 (٘) المطمب (العباس بف عبدكأسمـ قبل معركة بدر, ككتـ إسالمو مع عـ النبي)
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(كأظير إسالمو ليقيـ آخر أنو قدـ بكتاب قريش إلى المدينة عمى رسكؿ هللا) كفي خبر
فيما كاف حاضرًا في  .(ٙ)"( ك قاؿ: "إنا ال نحبس البرد كال نخيس العيدبيا, فرده رسكؿ هللا)

 .(ٚ)معركة أحد, كفي معركة الخندؽ, كما بعدىما مف المشاىد
إلى الناس فقاؿ: يا أييا الناس مف أحب أف  (خرج رسكؿ هللا)" ( فيو:قاؿ رسكؿ هللا)

 .(ٛ)" ينظر إلى أميني عمى نفسي كأىمي, فيذا أبك رافع أميني عمى نفسي كأىمي
عممو (أنو يصيبو بعده فقر, كنياه أف يكنز فضكؿ الماؿ, كأ ككاف ممف أخبره النبي)
 (ٜ) عقكبة مف يحكز الماؿ كيكثره

 
 :(مالزمتة لالمام علي )

مف الركاد االكائل الذيف كقفكا إلى جانب اإلماـ أميرالمؤمنيف عمي بف  ()رافعلقد كاف أبك 
( كىك ثابت العقيدة, كلـ يفارقو,كظّل مف الذيف لـ يغيركا,كلـ يبدلكا مكقفيـ أبي طالب)

 (,كحقو المشركع في إمامة األمة عمى األصعدة كافة.القكي الكاعي مف إمامة عمي)
, كخرج مف المدينة المنكرة إلى قٖ٘سنة  (بالخالفةكما أف بكيع اإلماـ عمي) 

( أيضًا جميع مكاقفو العراؽ,تكجو معو أبك رافع,ككاف مالزمًا إياه ,كشيد مع اإلماـ)
كحركبو,كعّد مف أبرار الشيعة كصالحييـ,ككاف عمره يكـ تكجو إلى العراؽ خمسًا كثمانيف 

صاحب بيت ماؿ المسمميف بالككفة كالمسؤكؿ  عينو اإلماـ كاتبًا لو بالككفة,كما كاف ,سنة
 .(ٓٔ)عنو

 ( ككانا كاتبيف أيضًا عنده.ككاف كلداه عمي كعبيد هللا مف أصفياء عمي)
( إلى رافع مع اإلماـ الحسف) ذىب أبك (المؤمنيف) كبعد استشياد اإلماـ أمير

 (ٔٔ) نصف بيت أبيو تحت تصرفو (ككضع اإلماـ الحسف المجتبى) المدينة,
 :رافع وعلماء الرجال أبو

كسيرة أبنائو,كما نقل عنو مف  كمدحكه,ك ذكركا سيرتو عمماء الرجاؿمف أثنى عميو كثيرًا 
رافع بايع  ( كألىل البيت)عمييـ السالـ( كأّف أباأقكاؿ رائعة,تدؿ عمى كالئو لرسكؿ هللا)

,كسنكرد اقكؿ عدد  (عنوهللا)البيعتيف,كصمى القبمتيف,ك ىاجر ثالث ىجرات,ك ما قالو رسكؿ
( كاسمو النجاشي مف السمف الصالح قاؿ:... أبكرافع مكلى رسكؿ هللا)عده منيا : 
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(فمما بشر النبي بإسالـ العباس فكىبو لمنبي) هللا, المطمب, رحمو أسمـ,كاف لمعباس بف عبد
 (ٕٔ) أعتقو

ىنيئًا لعمي  رافع: ألحمد هلل الذي أكمل لعمي منيتو,ك قاؿ أبك" :بقكلوالكاقدي, كذكره 
 .(ٖٔ)" ثـ التفت.. ك ذكر ىذا الحديث بتفضيل هللا إياه,

المؤمنيف بعده,ككاف مف خيار  ( كلـز أميرثقة, شيد مع رسكؿ هللا) الخكئي :"كقاؿ 
 .(ٗٔ)الشيعة

 :مروياتو و آثاره العلمية
رائدًا, تميز ىذا الصحابي الجميل بعمميتو كفضمو, فقد حقق أسمـ أبك إبراىيـ القبطي مكانًا 

(عمى مستكى هللا) كمكقعًا عمميًا كبيرًا, كاحترامًا كاسعًا, حتى عّد مف خيار أصحاب رسكؿ
نف كالقضايا  العمـ, فيك مف أكؿ مف ألف كتابًا في الفقو اإلسالمي, كىك كتاب كبير عنكانو:السُّ

 .٘ٔر,كفييـ كلدهكاألحكاـ, يشتمل عمي الفقو, في أبكابو المختمفة, ركاه جمع مف المحّدثيف الكبا
( ككتاب الديات, كغيرىما, كيعتقد المؤمنيف) منيا: كتاب أقضية أمير كلو كتب ُاخري,

بعض العمماء أنيا قاطبة أبكاب ذلؾ الكتاب الكبير, كفصكلو,كىك أكؿ مف جمع الحديث 
 .ٙٔ النبكي الشريف

كركي  ,()هللا بف مسعكد ( كعبدكعمي) (عف رسكؿ هللا) ()رافع كلقد ركى أبك
 مركياتو كمف,أكالدهمف بعده عنو 
أما ترضى أف تككف مني بمنزلة "(: ( لعمي)ػ حديث المنزلة,كىك قكؿ النبي)ٔ 

 . (ٚٔ)"ىاركف مف مكسى
ألستـ تعممكف أني أكلى بالمؤمنيف مف "(: ػ حديث الغدير,كىك قكؿ رسكؿ هللا)ٕ

فأخذ , قالكا: بمى"ألستـ تعممكف أني أكلى بكل مؤمف مف نفسو؟"(: قاؿ),قالكا: بمى,"أنفسيـ؟
كعده ,ٛٔ" مف كااله ك عاِد مف عاداه ِ مف كنت مكاله فعمّي مكاله, ألميـ كاؿ"( فقاؿ: بيد عمي)

 (ٜٔ) الجزري الشافعي مف ركاة ىذا الحديث
 (هللا)رافع مف ركاة ىذه األحاديث,عف أبي رافع مكلى رسكؿ  عّد أبك,الثقميف  حديث -ٖ
خـ, مصدره عف حجة الكداع, قاـ خطيبًا بالناس  ( غديرهللا) لما نزؿ رسكؿ"قاؿ: 

بالياجرة,فقاؿ: أييا الناس إني تركت فيكـ الثقميف:الثقل األكبر,كالثقل األصغر, فأما الثقل 
 تضمكا أبدًا, األكبر فبيد هللا طرفو, كالطرؼ اآلخر بأيديكـ,كىك كتاب هللا إف تمسكتـ بو لف
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كأما الثقل األصغر فعترتي أىل بيتي, إّف هللا ىك الخبير أخبرني أنيما لف يتفرقا حتى يردا 
 عمّي الحكض. 

( برايتو هللا) ( حيف بعثو رسكؿ(: خرجنا مع عمي)رافع مكلى رسكؿ هللا) قاؿ أبك
إلى خيبر,فمما دنا مف الحصف خرج إليو أىمو,فقاتميـ فضربو ييكدي فطرح ترسو مف يده 

تناكؿ عمي بابًا كاف عند الحصف فتترَّس بو عف نفسو, فمـ يزؿ في يده, ك ىك يقاتل حتى ف
فتح هللا عمى يديو, ثـ ألقاه مف يده؛ فمقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنيـ نجيد عمى أف نقمب 

 (ٕٓ)ذلؾ الباب فما نقمبو؛ككاف فتحيا في صفر
فقاؿ ألبي ,ف بني مخزكـ عمى صدقة( بعث رجاًل مكمف ركاياتو األخرى: أّف رسكؿ هللا)

فانطمق إلى ,( فأسألوهللا) فقاؿ: ال حتى آتي رسكؿ,رافع: اصحبني كيما تصيب منيا
ّف مك ,فقاؿ: الصدقة ال تحل لنا,( فسألوالنبي)  .(ٕٔ)القـك مف أنفسيـ يلاكا 

يقكؿ  (عمي)(إلى اليمف,ككانت بإمرة اإلماـهللا)كعف السرية التي أمر بإرساليا رسكؿ
(: يا رسكؿ هللا! ( قاؿ: إمض ك ال تمتفت! فقاؿ عمي)رافع: لما كجيو رسكؿ هللا) أبك

تقاتمكىـ  إذا نزلت بساحتيـ فال تقاتميـ حتى يقاتمكؾ,فإف قاتمكؾ فال"(: كيف أصنع؟ قاؿ)
ثـ تقكؿ ليـ:  تمكميـ حتي تراىـ أناة؛ حتى يقتمكا منكـ قتياًل,فإف قتمكا منكـ قتياًل فال تقاتمكىـ,

ىل إلى أف تقكلكا ال إلو إال هللا؟ فإف قالكا: نعـ,فقل: ىل لكـ أف تصمكا؟ فإف قالكا: نعـ,فقل: 
ىل لكـ أف تخرجكا مف أمكالكـ صدقة تردكنيا عمى فقرائكـ؟ فإف قالكا: نعـ,فال تبغ منيـ غير 

 "و الشمس,أك غربتذلؾ؛ ك هللا لئف ييدي هللا عمى يدؾ رجاًل كاحدًا,خير لؾ مما طمعت عمي
(ٕٕ). 

(: رافع: قيل لمنبي) (في مكة,يقكؿ أبككعف بيع عقيل بف أبي طالب لمنزؿ رسكؿ هللا)
 أال تنزؿ منزلؾ مف الشعب؟

 قاؿ: فيل ترؾ لنا عقيل منزاًل؟ 
( كمنزؿ إخكتو مف الرجاؿ كالنساء بمكة,فقيل لرسكؿهللا)ككاف عقيل قد باع منزؿ رسكؿ

أدخل ( قاؿ: الهللا) فأنزؿ في بعض بيكت مكة في غير منازلؾ,فأبى رسكؿ (هللا)
 (ٖٕ )البيكت,فمـ يزؿ مضطربًا بالحجكف,لـ يدخل بيتًا,ككاف يأتي إلى المسجد مف الحجكف 
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أك يكحى إليو, ك ,ك ىك نائـ()هللا رافع: دخمت عمى رسكؿ  كفي رجاؿ النجاشي عف أبي 
حتى إف ,فاضطجعت بينو ك بيف الحية,ف أقتميا فأكقظوإذا حية في جانب البيت, فكرىت أ

 فاستيقظ ك ىك يتمك ىذه اآلية:,كاف منيا سكء يككف إلّي دكنو
ـْ راِكعُ ) الَة َكُيْؤُتكَف الزَّكاَة َكُى ـُ َّللاَُّ َكَرُسكُلُو َكالَِّذيَف آَمُنكا الَِّذيَف ُيِقيُمكَف الصَّ  .(ٕٗ)(كفَ ِإنَّما َكِليُُّك
ـّ قاؿ)  ـّ  ألحمد هلل الذي أكمل لعمي ُمنيتو, ك ىنيئًا لعمي بتفضيل هللا إيَّاه"(: ث ؛ث

 (: ما أضَجَعَؾ َىاُىنا يا أبا رافع؟التفت,فرآني إلى جانبو, فقاؿ)
( )بيدي فقاؿ:( يا هللا) ثـ أخذ رسكؿ,فقتمتيا,(: قـ إلييا فاقتميافقاؿ),فأخبرتو خبر الحّية

كىـ عمى الباطل, يككف في حقِّ هللا ,ىك عمى الحق,عمّياً أبا رافع, كيف أنت كقكـ يقاتمكف 
ء؟ فقمت: ُادُع لي  جيادىـ, فمف لـ يستِطع جيادىـ فبقمبو, فمف لـ يستطع فميس كراء ذلؾ شي

يني عمى قتاليـ,إف أدركتيـ أف ُيعينني هللا ثَـّ خرج ؛ (: ألمَُّيـ إف أدركيـ فقكِّه كأِعْنوفقاؿ)؛كُيقكِّ
(: َيا أيُّيا الناس, َمف أحبَّ أف ينظر إلى أميني عمى َنفسي كأىمي, فيذا إلى الناس, فقاؿ)

 (ٕ٘)"رافع أميني عمى نفسي أبك
(يكـ الخندؽ أتيت رسكؿ هللا) "قاؿ:عف ابية ,هللا بف أبي رافع  عبيدكركاية اخرى عف 
كلني الذراع يا أبا رافع ناكلني الذراع فناكلتو,ثـ قاؿ: يا أبا رافع! نا "بشاة في مكتل,فقاؿ:

شاة إال ذراعاف؟ فقاؿ: لك مفناكلتو, ثـ قاؿ: يا أبا رافع! ناكلني الذراع, فقمت:يا رسكؿ هللا أل
 .(ٕٙ)" فيو انقطاع مف ىذا الكجو "سكت ساعة ناكلتنيو ما سألتؾ

كقاؿ أبك يعمى أيضًا: ثنا دمحم بف أبي بكر المقدمي, ثنا فضيل بف سميماف, ثنا قايد مكلى 
(بعث إلى أبي رافع بشاة, كذلؾ حدثني عبيدهللا, أّف جدتو سممى أخبرتو أّف النبي) عبيدهللا,

(راجعًا يكـ الخندؽ فيما أعمـ,فصالىا أبك رافع ليس معيا خبز ثـ انطمق بيا, فمقيو النبي)
مف الخندؽ,فقاؿ: يا أبا رافع! ضع الذي معؾ فكضعو, ثـ قاؿ: يا أبا رافع! ناكلني الذراع 

ـ قاؿ: يا أبا رافع! ناكلني الذراع فناكلتو, ثـ قاؿ: يا أبا رافع! ناكلني الذراع, فقمت: يا فناكلتو, ث
 رسكؿ هللا! ىل لمشاة غير ذراعيف, فقاؿ: لك سكت لناكلتني ما سألتؾ.

كقد ركي مف طريق أبي ىريرة,قاؿ اإلماـ أحمد: ثنا الضحاؾ, ثنا ابف عجالف عف أبيو, 
أعطني الذراع فناكلتو إياه, فقاؿ: أعطني "(:فقاؿ رسكؿ هللا)عف أبي ىريرة أف شاة طبخت, 

الذراع فناكلتو إياه, ثـ قاؿ: أعطني الذراع فناكلتو إياه, ثـ قاؿ: أعطني الذراع, فقاؿ: يا رسكؿ 
 .(ٕٚ"هللا! إنما لمشاة ذراعاف قاؿ: أما إنؾ لك التمستيا لكجدتيا
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(تناكؿ بابًا : أّف عميًا) في المغازي الكاقدي  وكما أخرج  أبي رافع يذكر لنا عف خيبرك 
عف الحصف ػ حصف خيبر ػ فتترس بو عف نفسو,فمـ يزؿ في يده كىك يقاتل,حتى فتح هللا 

 ( ٕٛ) عمينا,ثـ ألقاه,فمقد رأيتنا ثمانية نفر نجيد أف نقمب ذلؾ الباب,فما استطعنا أف نقمبو.
كقاؿ ابف ىشاـ في السيرة: كألقى عمي الباب كراء ظيره ثمانيف شبرًا,كفي ركاية أّف عميًا لما 
انتيى إلى الحصف,اجتذب باب الحصف فألقاه باألرض,فاجتمع عميو بعده سبعكف رجاًل,حتى 

 .( ٜٕ)أعادكه إلى مكانو
إنما يقكؿ عف ىذا ,(نفسوكلعل مف األىمية بمكاف اإلشارة إلى أف اإلماـ عميًا) 

 .ٖٓ"كلكف بقكة ربانية,كهللا ما قمعت باب خيبر بقكة جسدية"الحادث:
حدثو أّف (, )هللا بف مسعكد  (أّف عبدمكلى رسكؿ هللا) ()عف أبي رافع 
ما مف نبي بعثو هللا في أمة قبمي إال كاف لو مف أمتو حكاريكف "(قاؿ: هللا) رسكؿ

كأصحاب,يأخذكف بسنتو, كيقتدكف بأمره,ثـ يحدث مف بعدىـ خمكؼ يقكلكف ما 
يفعمكف,كيفعمكف ما ال يؤمركف,فمف جاىدىـ بيده فيك مؤمف,كمف جاىدىـ بمسانو فيك  ال

 .ٖٔ"اف حبة خردؿمؤمف,كمف جاىدىـ بقمبو فيك مؤمف,ليس كراء ذلؾ مف األيم
 كفاتو

في خالفة  : كتكفي أبكرافع رضكاف هللا عميو في خالفة عثماف كدفف في البقيع,كقيل
 .ٕٖ (كقيل: تكفي بالككفة سنة أربعيف ىجريةعمي)

 (:)عبيد هللا بن أبي رافع  -المبحث الثاني
كقد ركى عف رسكؿ هللا  ,(ٖٖ)(كاف مف خيار الشيعة كصمحاء األمة ككاف مكلى رسكؿ )

 (ٖٗ)صمى هللا عميو كآلو قكلو لجعفر : " أشبيت َخْمِقي ُكخُمِقي"
, كشيد معو حركبو , ()كبعد كفاة الرسكؿ صمى هللا عميو كآلو , لـز أمير المؤمنيف
عميو السالـ , ككاف منقطعا  كاصبح صاحب بيت الماؿ في الككفة ككاتبًا لو مدة خالفتو 

 إليو.
, كعف أبيو أبي   ()  , كعف أمير المؤمنيف (صمى هللا عميو كآلو)هللا  ركى عف رسكؿ 

 رافع , كأمو أـ رافع كأسميا : سممى .
 كركى عنو : أكالده كىـ : ابراىيـ كعبدهللا كعكف كدمحم كغيرىـ .
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كأثنكا عميو ثناء ( ٖ٘) () شيعة مف خكاص أصحاب أمير المؤمنيفكقد عّده عمماء ال
 جمياًل .

كابف   ابف ِحبَّاف كابف سعد كأبك حاتـ كالخطيب كالدكري كابف الجنيد كالعجمي كقد كثقو:
  (ٖٙ)شاىيف كابف حجر كالمزي كغيرىـ

 .(ٖٚ)كقاؿ ابف سعد : كاف ثقة كثير الحديث , كذكره في الطبقة الثانية مف أىل المدينة 
 (ٖٛ) فقد ذكره ابف ِحباف في كتاب الثقات

 (.ٜٖ) ككاف ثقو : ىػ(ٖٙٗالبغدادي)ت كقاؿ الخطيب
عميو  كضعك ترجمو المزي  ,(ٓٗ) كقاؿ ابف حجر : كاف كاتب عمي , كىك ثقة مف الثالثة

 .(ٔٗ)عالمة ركاية أصحاب الصحاح الستة
 كترجمو ابف حجر في اإلصابة بعنكاف : عبيدهللا بف أسمـ الياشمي مكلى رسكؿ هللا 
()كذكر عنو الحديث المتقدـ (ٕٗ). 

النجاشي في الرجاؿ في  كقد ترجمو عمماء اإلسالـ عمى اختالؼ طبقاتيـ كمذاىبيـ فمنيـ :
ترجمة أبيو , ك الطكسي في الفيرست كالرجاؿ, كالبرقي, كغيرىـ مف عمماء الشيعة, كترجمو 

 (ٖٗ) السنة   أيضًا : عدد كبير مف عمماء
مف شيد مع أمير المؤمنيف  كىذا الكتاب الذي كتبو عبيد هللا بف أبي رافع بعنكاف )تسمية

 عميو السالـ الجمل كصفيف كالنيركاف مف الصحابة رضي هللا عنيـ (.
 ركاه عنو ابنو عكف عف أبيو.

كر لو كتاب قضايا أمير المؤمنيف ذكره الشيخ الطكسي في الفيرست كذكر سنده إليو. كذ
. كالكتاب األخير ٗٗ(السالـعميو )عنكنو أنو : كاتب أمير المؤمنيف , بعد أف   (عميو السالـ)

 ذكره النجاشي ألبيو.
هللا بف أبي رافع )  نقل ابف حجر عف كتاب عبيد,( ٘ٗ)الطبراني في المعجـ الكبيرعنو نقل 

  .(ٚٗ )ابف األثيرك , (ٙٗ)مف شيد صفيف مع عمي مف الصحابة (
 كفاتو :

ىػ كما ٓٗكالذي يبدك أنو تكفي قبل نياية القرف األكؿ كاف كاف تأليفو لمكتاب حدكد سنة 
إال أف ابف حجر في تقريب التيذيب ترجمو كجعمو مف الطبقة الثالثة أي أف  ٛٗيقكؿ الطيراني 
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. كالصحيح أنو قبل المائة فإف ابف سعد ذكره في الطبقة الثانية مف أىل ٜٗ كفاتو بعد المائة
 . ٓ٘المدينة
 

 : علم الرجال  أول من ألف في
ككذلؾ السيكطي في كتاب األكائل : إف أكؿ مف تكمـ ( ٔ٘)ادعى صالح بف دمحم البغدادي 

 .ىػ )كشعبة مف أىل السنة ( ٓٙٔفي الرجاؿ ىك شعبة بف الحجاج األزدي المتكفى
أف أكؿ مف تكمـ في عمـ الرجاؿ كألف فيو ىك عبيد هللا بف أبي رافع في النصف األكؿ مف 

 القرف األكؿ كقبل شعبة بمائة سنة .
ىػ , ٘ٗٔبل قد تقدـ أف شعبة بف الحجاج يركي عف أجمح بف عبد هللا الكندي المتكفى 

كىما مف الشيعة كقد سبقاه في  ىػٛ٘ٔكعف لكط بف يحيى االزدي أبي مخنف المتكفى 
 .( ٕ٘)التأليف

( جمع بني عبد الطمب في أفَّ النبّي )": ( كحديث المنزلةالنبّي )كمف ركاياتو :
َـّ ثرد ليـ الشعب كىـ يكمئذ أربعكف رجاًل. قاؿ: فجعل ليـ عمي ) ( فخذًا مف شاة ُث
ميا, َـّ  ثريدة كصبَّ عمييا المرؽ, كترؾ عمييا المحـ كقدَّ فأكمكا منيا حتَّى شبعكا, ُث

 سقاىـ عّسًا كاحدًا فشربكا كميـ منو حتَّى رككا. 
فقاؿ أبك ليب: كهللا إفَّ منا لنفرًا يأكل الرجل منو الجفنة ]فما تكاد تشبعو[ كشرب 
فَّ ىذا الرجل دعانا ]فجمعنا[ عمى رجل شاة كعس مف لبف فشبعنا  الفرؽ فما يركيو, كا 

 ىذا ليك السحر المبيف!  كركينا منيما, إفَّ 
َـّ دعاىـ فقاؿ: إفَّ هللا عزَّ كجلَّ أمرني أفَّ أنذر عشيرتي األقربيف كرىطي  ُث
فَّ هللا تعالى لـ يبعث نبيًا إال جعل لو مف أىمو أخًا ككارثًا ككزيرًا ككصيًا  المخمصيف, كا 

كيككف مني كخميفة في أىمو, فأيكـ يبايعني عمى أنَّو أخي ككزيري ككارثي دكف أىمي 
 بمنزلة ىاركف مف مكسى إال أنَّو ال نبيَّ بعدي؟ 

فسكت القكـ, فأعاد الكالـ عمييـ ثالث مرات كقاؿ: كهللا ليقكمفَّ قائمكـ أك يككف 
؟  َـّ لتندمفَّ  في غيركـ ُث
( كىـ ينظركف كميـ إليو, فبايعو كأجابو إلى ما دعاه. فقاؿ لو: قاؿ: فقاـ عمي )

http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/rejal/tarikhalrejal/book/alrejal/q1.htm#_top
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 ادُف مني, فدنا منو. 
فقاؿ: افتح فاؾ. ففتح فاه, فمجَّ فيو مف ريقو كتفل بيف كتفيو كتفل بيف قدميو. فقاؿ 
أبك ليب: بئس ما حبكت بو إبف عمِّؾ إذ جاءؾ فمألت فاه بزاقًا! فقاؿ رسكؿ هللا 

( .ممئ حكمة كعممًا كفيمًا :) 
مًا فقاؿ ألبي طالب: ليينئؾ أْف تدخل اليكـ في ديف ابف أخيؾ كقد جعل ابنؾ مقدَّ 

 . (ٖ٘)" عميؾ
عف عمي بف أبي رافع كنُت عمى بيِت ماؿ عميٍّ بف أبي طالب  كمف ركاياتو :

( .ككاتبو, ككاف في بيتو عقد لؤلؤ كاف أصابو يكـ البصرة ) 
( فقالت لي: بمغني أفَّ في بيت قاؿ: فأرسمت إليَّ بنت عمي بف أبي طالب )

كأنا أحب أفَّ تعيرنيو أتجمَّل بو في  ( عقد لؤلؤ كىك في يدؾ,ماؿ أمير المؤمنيف )
 أياـ عبد األضحى. 

 فأرسمُت إلييا كقمت: عارية مضمكنة يا ابنة أمير المؤمنيف؟ 
فَّ أمير المؤمنيف  فقالت: نعـ عاريٌة مضمكنٌة مردكدٌة بعد ثالثِة أياـ, فدفعُتُو إلييا, كا 

(رآه عمييا فعرفو, فقاؿ ليا: مف أيف صار إليِؾ ىذا العقد ) ؟ 
( ألتزيَّف فقالت: استعرتو مف عميِّ بف أبي رافع خازف بيت ماؿ أمير المؤمنيف )

ه.  َـّ أردُّ  بو في العيد ُث
( فجئتو فقاؿ: أتخكُف المسمميف يا ابف أبي قاؿ: فبعث إليَّ أمير المؤمنيف )

 رافع؟ 
 فقمت لو: معاذ هللا أْف أخكف المسمميف. 

كيف أعرت بنت أمير المؤمنيف العقد الذي في بيت ماؿ المسمميف بغير إذني  فقاؿ:
 كرضاىـ؟ 

فقمت: يا أمير المؤمنيف إنيا ابنتؾ, كسألتني أْف أعيرىا إياه تتزيَّف بو, فأعرتيا إياه 
ه مسمَّمًا إلى مكضعو.   عارية مضمكنة مردكدة, كضمنتو في مالي كعميَّ أْف أردَّ

ه مف يكمؾ َـّ أكلى البنتي لك  فقاؿ: ردَّ ياؾ أْف تعكد لمثل ىذا فتنالؾ عقكبتي ُث كا 
كانت أخذت العقد عمى غير عارية مضمكنة مردكدة لكانت إذف أكؿ ىاشمية قطعت 

 يدىا في سرقة. 
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قاؿ: فبمغ مقالتو ابنتو فقالت: يا أمير المؤمنيف أنا ابنتؾ كبضعة منؾ فمف أحق 
 بمبسو مني؟ 

(: يا بنت عمي بف أبي طالب ال تذىبي بنفسؾ عف فقاؿ ليا أمير المؤمنيف )
فقبضتو منيا كرددتُو إلى . الحق, أكلُّ نساء المياجريف يتزيفَّ في ىذا العيد بمثل ىذا؟ 

 . (ٗ٘) مكضعو
 

 
 الهوامش

                                           
 .ٙٔـ(,صٕٔٓٓ-,مؤسسة الرسالة,)ال.ـٕجسير اعالـ النبالء,الذىبي ,دمحم بف احمد بف عثماف, ٔ
عزالديف ابي الحسف عمي بف ابي الكـر دمحم بف دمحم بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد  ابف االثير, ٕ

احمد  العسقالني,؛ابف حجر ٖ٘ٔص,ال.ت(-,)مصرٔأسد الغابة في معرفة الصحابو,ج ,ىػ(ٖٓٙالشيباني)ت

ىػ(, االصابة في تمييز الصحابة ,تحقيق:عادؿ احمد عبد المكجكد,عمي دمحم عكض, ٕ٘ٛبف عمي بف دمحم )ت

 .ٚٙص,ـ(ٜٜ٘ٔ-,دار الكتب العممية,)بيركتٗج
–,نشر جمعية المكنز ٙىػ(,مسند احمد بف حنبل,تحقيق: احمد معبد عبد الكريـ ,جٕٔٗاحمد بف حنبل )ت ٖ

 .ٕٕٚصـ(,ٕٛٓٓ-دار المناىج,)ال.ـ
 تحقيق:دمحم ابك الفضل ابراىيـ,رسل كالممكؾتاريخ الىػ(,ٖٓٔابك جعفر دمحم بف جرير الطبري )ت الطبري , ٗ

 .ٓٚٔ,صٖ,جال.ت(-دار الكتب العممية ,)بيركت,
ىػ(,رجاؿ ٓ٘ٗالنجاشي ,ابك العباس احمد بف عمي بف احمد بف العباس النجاشي االسدي الككفي )ت ٘

 .ٗ,ص ىػ(ٛٔٗٔ-,)قـٙ,مؤسسة النشر االسالمية,طٔالشبيري الزنجاني, ـالنجاشي,تحقيق:مكسى 
كطبقات  حمية االكلياءىػ(,ٖٓٗنعيـ احمد بف عبد هللا بف اسحاؽ بف مكسى)ت كاالصفياني ,اب ٙ

 .ٗٛٔ-ٖٛٔصـ(,ٜٛٛٔ-دار الكتب العممية ,)اصفياف ,ٔ,جاالصفياء
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تحقيق:دمحم عبد القادر عطا ,دار الطبقات الكبرى ,ابك عبد هللا دمحم بف سعد بف منبع البصري,ابف سعد , ٚ

 .ٗٚ,صٗجـ(, ٜٜٓٔ-الكتب العممية,) بيركت
,تحقيق:بيراد الجعفري ك عمي اكبر االماليابي جعفر دمحم بف الحسف بف عمي ,كتاب الطكسي , ٛ

 .ٜ٘,صال.ت(-الغفاري,دار الكتب االسالمية ,)ال.ـ
 .٘ٛٔ,صٔ,جاالصفياني ,نفس المصدر ٜ

 .ٗ,صنفس المصدرالنجاشي , ٓٔ
ىػ(,السيرةالنبكية,تحقيق:مصطفى السقا ٕٛٔابف ىشاـ ,عبد الممؾ بف ىشاـ بف ايكب الحميري المعافري)ت ٔٔ

 .ٙٗٙال.ت(,ص-,دار المعرفة ,)بيركتٕ,عبد الحفيظ شمبي,ابراىيـ االبياري,ج
 .ٗ,ص النجاشي,نفس المصدر ٕٔ
-,طبعة دار الكتب,)ال.ـٖ,تحقيق:مارسدف جكنس,ج ىػ(,المغازي ٕٚٓدمحم بف عمر)ت الكاقدي , ٖٔ

 .ٜٚٔ,صال.ت(
-,مؤسسة االماـ الخكئي,)النجفٔ,جكتفصيل طبقات الركاة معجـ رجاؿ الحديثابك القاسـ ,الخكئي, ٗٔ

 .ٕ٘,صال.ت(
كذيمة بغداد مدينة تاريخ ىػ(, ٖٙٗاحمد بف عمي بف ثابت)ت ؛الخطيب البغدادي ,ٙ,ص ف ـالنجاشي, ٘ٔ

,دمحم ؛المجمسيٜٗٗ,صٛج, ـ(ٕٔٓٓ-,)ال.ـٔدار الغرب االسالمي,ط,تحقيق:بشارعكاد معركؼ ,المستفاد

,تحقيق:لجنة مف العمماء كالمحققيف كاالخصائييف الجامعو لدرر اخبار االئمة االطيار ,بحار االنكار باقر

-.ـ.)الٔمنشكرات مؤسسة االعممي لممطبكعات ,ط,ٗٛ,ج,تنقيح كتعميق:عمي النيمازي الشاىركردي

 .ٕٚ-ٔٚصـ(,ٕٛٓٓ
 ٗ,ص النجاشي,ف ـ ٙٔ
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-,دار الكتب العربي,)ال.ـٗالحكت البيركني ,دمحم دركيش ,اسنى المطالب في احاديث مختمف المراتب ,ج ٚٔ

 .ٗ٘ـ(,صٖٜٛٔ
-,)ال.ـٔمؤسسة االعممي لممطبكعات,ط,في الكتاب كالسنة كاالدبكتاب الغدير االميني,عبد الحسيف, ٛٔ

 .ٚٙٔ(,صٜٜٗٔ
 .ٗ٘ص ,ٗج, ف ـالبيركني ,الحكت  ٜٔ
عزالديف ابي الحسف عمي بف ابي الكـر دمحم بف دمحم بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد ابف االثير , ٕٓ

-دار الكتب العممية ,)بيركت,ٕجتحقيق:ابي الفدا عبد هللا القاضي,الكامل في التاريخ ,ىػ(,ٖٓٙالشيباني)ت

تخريج كتحقيق:احمد جاد ,البداية كالنياية,ىػ(ٗٚٚت,اسماعيل بف عمر الدمشقي )؛ابف كثير ٘ٔصـ(,ٜٚٛٔ

 .ٖٛٔ,صال.ت( -,دار الحديث,)القاىرة٘, ج
؛ ٕٖٕ,صٖال.ت(,ج-السنف,دار القبمة ,)مكةكتاب  سميماف بف االشعث االزدي,السجستاني, أبك داكد, ٕٔ

فتح الباري في شرح صحيح البخاري,دار الرياف , ىػ(ٕ٘ٛاحمد بف عمي بف دمحم )ت ابف حجر العسقالني ,

عكف المعبكد في شرح كتاب سنف ابي العظيـ ابادي ,دمحم شمس الحق , ؛ٚٔٗ ـ(,صٜٙٛٔ-لمتراث ,)ال.ـ

 .ٕ٘ـ(,صٜٜ٘ٔ-, دار الفكر ,)ال.ـ٘ج داكد,اعتنى بو:ابك عبد هللا النعماف االثري ,
 .ٜٚٔ,صٖنفس المصدر,ج ,قدياالك  ٕٕ
 .ٜٕٛ,صٕج, المصدر السابق ٖٕ
 .٘٘ آيةسكرة المائدة,القراف الكريـ ,  ٕٗ
 .٘,ص النجاشي,ف ـ ٕ٘
 ٕٕٔ,صٙابف كثير ,نفس المصدر,ج ٕٙ
 .ٕٕٔ,صٙالمصدر السابق,ج ٕٚ
 .ٙ٘ٙ,صٕج, المصدر السابق ٕٛ
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 .ٕٔ٘,صٖ,جف ـ, ٜٕ
جالؿ الديف عبد الرحمف بف ابي بكر السيكطي ابك الفضل  يكطيس؛الٕٔ٘,صٖ,جف ـابف ىشاـ , ٖٓ

 .ٚٙٔ,صال.ت(-كزارة االكقاؼ كالشؤكف االسالمية,)قطر,  ,تاريخ الخمفاء ىػ(ٜٓٔ)ت
,دمحم بف احمد المحمي الشافعي ,البدر الطالع في حل جمع الجكامع ,تحقيق:مرتضى عمي دمحم المحمي ٖٔ

 .ٖٔٙ,صـ(ٕ٘ٓٓ-,)بيركتٕ,مؤسسة الرسالة ,طٕ,جالدمحمي الداغستاني
 . ٘ال.ت(, ص-رقي ,)ال.ـ(,رجاؿ البىػٕٗٚالبرقي,ابي جعفر ابي عبد هللا احمد بف دمحم)ت ٕٖ
؛ابف شير اشكب ,رشيد ٕٙص ,رجاؿ النجاشي النجاشي , ؛٘البرقي,رجاؿ البرقي,صمصادر ترجمتو :  ٖٖ

معالـ العمماء ,تحقيق:دمحم رضا الحسيني,مكتبة  ىػ(,ٛٛ٘الديف ابي جعفر دمحم بف عمي السركي المازندراني)ت

-,)قـٔ,مؤسسة النشر االسالمي ,ط ٚج,قامكس الرجاؿ  ؛التستري ,دمحم تقي , ٚٚدار عمـك القراف, ص 

دار التعارؼ ج,اخرجة كعمق عمية :حسف االميف ,أعياف الشيعة  ؛االميف ,محسف, ٓٚٗال.ت(,ص

  . ٕٛ٘ص , ٕال.ت(,ج-لممطبكعات,)ال.ـ
 ؛ ٘ٔٔ, ٛٓٔ, ٜٛص, ٔج,مسند أحمد احمد بف حنبل, ؛ٗٗص, ٕاالصابة,جابف حجرالعسقالني , ٖٗ

  . ٔٚٔص , ٔٔف ـ,جالبغدادي,الخطيب 
 .ٗ,صف ـالبرقي, ٖ٘
في اسماء الرجاؿ,تحقيق:بشار عكاد  تيذيب الكماؿىػ(,ٕٗٚالمزي,جماؿ الديف ابك الحجاج يكسف )ت ٖٙ

 .ٖٗـ(,صٖٜٛٔ-,مؤسسة الرسالة,)ال.ـٜٔمعركؼ,ج
تيذيب التيذيب ىػ(, ٕ٘ٛتحجرالعسقالني ,احمد بف عمي بف دمحم )ابف ؛ٓٚٔ,صٗ,ج ابف سعد ,ف ـ ٖٚ

 .ٔٔىػ(,صٕٖ٘ٔ-,دائرة المعارؼ النظامية ,)اليندٚ,ج
كتاب الثقات ىػ(, ٖٗ٘ابف حباف ,دمحم بف حباف بف احمد بف حباف بف معاذ بف معبد التميمي )ت ٖٛ

 ٜٕٛ,ص(ٕٚٓٓ-,دار المعرفة,)ال.ـٕ,ج,تحقيق:خميل بف مامكف شيحا
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 .ٖٗٓ,صٓٔ,جف ـالخطيب البغدادي ,ٜٖ
تحقيق ابك االشباؿ صغير احمد تقريب التيذيب,ىػ(, ٕ٘ٛحجرالعسقالني ,احمد بف عمي بف دمحم )تابف  ٓٗ

 .ٖٚٙصىػ(,ٕٔٗٔ-شاغف الباكستاني,دار العاصمة ,)ال.ـ
 .ٖ٘,صٜٔ,ج ف ـالمزي, ٔٗ
 . ٘ٗ,صٕج,االصابة ابف حجر ,  ٕٗ
 .ٕ٘ٙـ(,صٜٛٛٔ-)بيركت,ٕدار االضكاء,طفي معرفة االئمة  الفصكؿ الميمةالمالكي ,بف صباغ , ٖٗ
كاحكاليـ كاسماء المصنفيف فيرست كتب الشيعة كأصكليـ الطكسي ,ابي جعفر دمحم بف الحسف بف عمي ,  ٗٗ

 . ٙ٘ص, ٚج ,ف ـ ؛التستري,ٖٙٓص,السيد عبدالعزيز الطباطبائي تحقيق, كاصحاب االصكؿ ,
-,مكتبة ابف تيمية ,)القاىرهٕط,ٙجابك القاسـ سميماف بف احمد ,تحقيق:حمدي عبد المجيد السمفي, ٘ٗ

 .ٕٜصـ(,ٜٜٗٔ
 .ٕٕٔ,صٗاالصابة ,جابف حجر, ٙٗ
 .ٚٙٔص  ,ٔأسد الغابة ,جابف االثير, ٚٗ
 ـ(,ٖٜٛٔ-,دار االضكاء ,)بيركت ٓٔج الى تصانيف الشيعة ,الذريعة ىػ(,ٜٖٛٔاغا بزرؾ الطيراني )تٛٗ

 . ٗٛص 
 . ٖٚٙص ,تقريب التيذيب ابف حجر ,   ٜٗ
 .ٓٚٔ,صٗجابف سعد ,الطبقات , ٓ٘
 . ٜٗٗص, ٕٔج, ف ـالمزي,  ٔ٘
 .ٗٙ-ٖٙ,ص ف ـالنجاشي, ٕ٘
عبد هللا نعمة :,حققة كعمق عمية  كنز الفكائد عمي بف عثماف الطرابمسي, الكراجكي ,ابي الفتح دمحم بف  ٖ٘

 .ٛٚٔ – ٚٚٔص ـ(,ٜٔٛٔ-,)بيركتٔ,دار االضكاء ,طٕ,ج
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-,)طيراف ٕ,جتنبيو الخكاطر كنزىة النكاظر المالكي االشتري ,ابي الحسف كراـ بف ابي الفراس,  ٗ٘

  .ٖٕٖ – ٕٕٖص ىػ(,ٜٖٓٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمراجعالمصادر

 القران الكريم -

عضاٌذ٠ٓ اتٟ اٌؽغٓ عٍٟ تٓ اتٟ اٌىشَ دمحم تٓ دمحم تٓ عثذ اٌىش٠ُ تٓ عثذ اٌٛاؼذ  اتٓ االش١ش،

 ٘ـ(660اٌش١ثأٟ)خ

 .ال.خ(-أعذ اٌغاتح فٟ ِعشفح اٌصؽاتٗ ،)ِصش -

-اس اٌىرة اٌع١ٍّح ،)ت١شٚخاٌىاًِ فٟ اٌراس٠خ ،ذؽم١ك:اتٟ اٌفذا عثذ هللا اٌماضٟ ،د -

7891)َ. 
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 ٘ـ(147اؼّذ تٓ ؼٕثً )خ

داس –ِغٕذ اؼّذ تٓ ؼٕثً،ذؽم١ك: اؼّذ ِعثذ عثذ اٌىش٠ُ ،ٔشش ظّع١ح اٌّىٕض  -

 َ(1009-إٌّا٘ط،)ال.َ

 ٘ـ(460االصفٙأٟ ،اتٛ ٔع١ُ اؼّذ تٓ عثذ هللا تٓ اعؽاق تٓ ِٛعٝ)خ

 َ(7899-ؼ١ٍح اال١ٌٚاء ٚطثماخ االصف١اء ،داس اٌىرة اٌع١ٍّح ،)اصفٙاْ  -

 ٘ـ(7698اغا تضسن اٌطٙشأٟ )خ

 َ(7896-اٌزس٠عح اٌٝ ذصا١ٔف اٌش١عح ،داس االضٛاء ،)ت١شٚخ  -

 اال١ِٓ ،ِؽغٓ

-أع١اْ اٌش١عح ،اخشظح ٚعٍك ع١ٍح :ؼغٓ اال١ِٓ ،ظذاس اٌرعاسف ٌٍّطثٛعاخ،)ال.َ -

 ال.خ(

54
 ،عثذ اٌؽغ١ٓاال١ِٕٟ 

 (7884-،)ال.7َوراب اٌغذ٠شفٟ اٌىراب ٚاٌغٕح ٚاالدب،ِؤعغح االعٍّٟ ٌٍّطثٛعاخ،ط

 ٘ـ(114اٌثشلٟ،اتٟ ظعفش اتٟ عثذ هللا اؼّذ تٓ دمحم)خ

 ال.خ(-سظاي اٌثشلٟ ،)ال.َ -

 اٌرغرشٞ ،دمحم ذمٟ 

 ال.خ(-،)ل7ُلاِٛط اٌشظاي ،ِؤعغح إٌشش االعالِٟ ،ط -

 ٘ـ(654ؼّذ تٓ ؼثاْ تٓ ِعار تٓ ِعثذ اٌر١ّّٟ )خاتٓ ؼثاْ ،دمحم تٓ ؼثاْ تٓ ا

 (1001-،داس اٌّعشفح،)ال.1َوراب اٌصماخ ،ذؽم١ك:خ١ًٍ تٓ ِاِْٛ ش١ؽا،ض -

 ٘ـ(951اؼّذ تٓ عٍٟ تٓ دمحم )خ اٌعغمالٟٔ،اتٓ ؼعش

االصاتح فٟ ذ١١ّض اٌصؽاتح ،ذؽم١ك:عادي اؼّذ عثذ اٌّٛظٛد،عٍٟ دمحم عٛض ،داس  -

 َ(7885-اٌىرة اٌع١ٍّح،)ت١شٚخ

ذمش٠ة اٌرٙز٠ة،ذؽم١ك اتٛ االشثاي صغ١ش اؼّذ شاغف اٌثاوغرأٟ،داس اٌعاصّح  -

 ٘ـ(7417-،)ال.َ

 ٘ـ(7615-ذٙز٠ة اٌرٙز٠ة ،دائشج اٌّعاسف إٌظا١ِح ،)إٌٙذ -
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 َ(7896-فرػ اٌثاسٞ فٟ ششغ صؽ١ػ اٌثخاسٞ،داس اٌش٠اْ ٌٍرشاز ،)ال.َ -

 اٌؽٛخ اٌث١شٟٚٔ ،دمحم دس٠ٚش 

 َ(7896-اعٕٝ اٌّطاٌة فٟ اؼاد٠س ِخرٍف اٌّشاذة ، داس اٌىرة اٌعشتٟ،)ال.َ -

 ٘ـ(466اؼّذ تٓ عٍٟ تٓ شاتد)خ اٌخط١ة اٌثغذادٞ ،

داس اٌغشب ،ذؽم١ك:تشاسعٛاد ِعشٚف ،ٚر٠ٍح اٌّغرفادتغذاد ِذ٠ٕح ذاس٠خ  -

 َ(1007-،)ال.7َاالعالِٟ،ط

 اٌخٛئٟ،اتٛ اٌماعُ 

 ال.خ(-شٚاج ،ِؤعغح االِاَ اٌخٛئٟ،)إٌعفِععُ سظاي اٌؽذ٠س ٚذفص١ً طثماخ اٌ -

 ع١ٍّاْ تٓ االشعس االصدٞ،اٌغعغرأٟ أتٛ داٚد،

 ال.خ(-اٌغٕٓ،داس اٌمثٍح ،)ِىحوراب  -

 ٘ـ(149)خاٌز٘ثٟ ،دمحم تٓ اؼّذ تٓ عصّاْ

 َ(1007-،ِؤعغح اٌشعاٌح،)ال.َ ع١ش اعالَ إٌثالء -

 ٘ـ(160خ)اتٛ عثذ هللا دمحم تٓ ععذ تٓ ِٕثع اٌثصشٞاتٓ ععذ ،

 َ(7880-ذؽم١ك:دمحم عثذ اٌمادس عطا ،داس اٌىرة اٌع١ٍّح،) ت١شٚخاٌطثماخ اٌىثشٜ ، -

 ٘ـ( 870اٌغ١ٛطٟ ظالي اٌذ٠ٓ عثذ اٌشؼّٓ تٓ اتٟ تىش اٌغ١ٛطٟ اتٛ اٌفضً )خ

 ال.خ(-ٚصاسج االٚلاف ٚاٌشؤْٚ االعال١ِح،)لطش،  ذاس٠خ اٌخٍفاء -

 ٘ـ(599اتٓ شٙش اشٛب ،سش١ذ اٌذ٠ٓ اتٟ ظعفش دمحم تٓ عٍٟ اٌغشٚٞ اٌّاصٔذسأٟ)خ

 ال.ت(.-)ال.مِعاٌُ اٌعٍّاء ،ذؽم١ك:دمحم سضا اٌؽغ١ٕٟ،ِىرثح داس عٍَٛ اٌمشاْ، -

  ٘ـ(660)اتٛ اٌماعُ ع١ٍّاْ تٓ اؼّذ الطبراني،

-)اٌما٘شٖ،ِىرثح اتٓ ذ١ّ١ح ،1ط، اٌّععُ اٌىث١ش،ذؽم١ك:ؼّذٞ عثذ اٌّع١ذ اٌغٍفٟ -

7884)َ. 

 هـ(013ابو جعفر دمحم بن جرير الطبري )ت اٌطثشٞ ،

-دار الكتب العلمية ،)بيروت، تحقيق:دمحم ابو الفضل ابراهيم،رسل والملوكتاريخ ال -

 ال.ت(.

 ٘ـ(460)اتٟ ظعفش دمحم تٓ اٌؽغٓ تٓ عٍٟ اٌطٛعٟ ،
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العال١ِح ،ذؽم١ك:تٙشاد اٌععفشٞ ٚ عٍٟ اوثش اٌغفاسٞ،داس اٌىرة ااالِاٌٟوراب  -

 ال.خ(-،)ال.َ

فٙشعد ورة اٌش١عح ٚأصٌُٛٙ ٚاؼٛاٌُٙ ٚاعّاء اٌّصٕف١ٓ ٚاصؽاب االصٛي ،  -

 ال.خ(-)ال.َذؽم١ك،اٌغ١ذ عثذاٌعض٠ض اٌطثاطثائٟ ،

 اٌعظ١ُ اتادٞ ،دمحم شّظ اٌؽك 

، عْٛ اٌّعثٛد فٟ ششغ وراب عٕٓ اتٟ داٚد،اعرٕٝ تٗ:اتٛ عثذ هللا إٌعّاْ االششٞ  -

 َ(7885-داس اٌفىش ،)ال.َ

 ٘ـ(114اتٓ وص١ش ،اعّاع١ً تٓ عّش اٌذِشمٟ )خ

 ال.خ(-اٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح،ذخش٠ط ٚذؽم١ك:اؼّذ ظاد ،داس اٌؽذ٠س،)اٌما٘شج -

 ٘ـ(448)خعٍٟ تٓ عصّاْ اٌطشاتٍغٟ اٌىشاظىٟ ،اتٟ اٌفرػ دمحم تٓ

-،)ت١شٚخ7،داس االضٛاء ،ط1عثذ هللا ٔعّح ،ض:وٕض اٌفٛائذ ،ؼممح ٚعٍك ع١ٍح  -

7897)َ 

 ٘ـ(605)خىٟ االشرشٞ ،اتٟ اٌؽغٓ ٚساَ تٓ اتٟ اٌفشاطاٌّاٌ

 ٘ـ(7608-،)طٙشاْ 1ذٕث١ٗ اٌخٛاطش ٚٔض٘ح إٌٛاظش،ض -

 ٘ـ(955،عٍٟ تٓ دمحم تٓ اؼّذ)خاٌّاٌىٟ تٓ صثاغ 

 َ(7899-،)ت١شٚخ1داس االضٛاء،ط ،اٌفصٛي اٌّّٙح فٟ ِعشفح االئّح -

  ٘ـ(7061)خ،دمحم تالشاٌّعٍغٟ

اٌعاِعٗ ٌذسس اخثاس االئّح االطٙاس،ذؽم١ك:ٌعٕح ِٓ اٌعٍّاء ٚاٌّؽمم١ٓ  تؽاس االٔٛاس -

ِٕشٛساخ ِؤعغح ،94،ضٚاالخصائ١١ٓ ،ذٕم١ػ ٚذع١ٍك:عٍٟ ا١ٌّٕاصٞ اٌشا٘شٚسدٞ

 َ(1009-.)ال.7َاالعٍّٟ ٌٍّطثٛعاخ ،ط

  ٘ـ(964)خاٌّؽٍٟ،دمحم تٓ اؼّذ اٌّؽٍٟ اٌشافعٟ

ٝ عٍٟ دمحم اٌّؽّذٞ اٌثذس اٌطاٌع فٟ ؼً ظّع اٌعٛاِع ،ذؽم١ك:ِشذض -

 َ(1005-،)ت١شٚخ1،ِؤعغح اٌشعاٌح ،ط1اٌذاغغرأٟ،ض

 ٘ـ(141اٌّضٞ،ظّاي اٌذ٠ٓ اتٛ اٌؽعاض ٠ٛعف )خ
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-ذٙز٠ة اٌىّاي فٟ اعّاء اٌشظاي،ذؽم١ك:تشاس عٛاد ِعشٚف ،ِؤعغح اٌشعاٌح،)ال.َ -

7896)َ 

 ٘ـ(450ٟ )خإٌعاشٟ ،اتٛ اٌعثاط اؼّذ تٓ عٍٟ تٓ اؼّذ تٓ اٌعثاط إٌعاشٟ االعذٞ اٌىٛف

،ِؤعغح إٌشش 7سظاي إٌعاشٟ،ذؽم١ك:ِٛعٝ اٌشث١شٞ اٌضٔعأٟ، َ -

 ٘ـ(7479-،)ل6ُاالعال١ِح،ط

 ٘ـ(179اتٓ ٘شاَ ،عثذ اٌٍّه تٓ ٘شاَ تٓ ا٠ٛب اٌؽ١ّشٞ اٌّعافشٞ)خ

اٌغ١شجإٌث٠ٛح،ذؽم١ك:ِصطفٝ اٌغما ،عثذ اٌؽف١ع شٍثٟ،اتشا١ُ٘ االت١اسٞ ،داس اٌّعشفح  -

 ال.خ(-،)ت١شٚخ

 ٘ـ(101دمحم تٓ عّش)خ اٌٛالذٞ ،

 ال.خ(-اٌّغاصٞ ،ذؽم١ك:ِاسعذْ ظٛٔظ ،طثعح داس اٌىرة،)ال.َ -

 

 


