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  الملخص
الحمد � رب العالمين والص�ة والس�م على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين 

  :الطاھرين ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
، وكان من بين القلة  �فارساً من الفرسان في أكثر من غزوة مع النبي   �كان قتادة 

في أصعب موقف وأحرج ساعة في معركة أحد،   �القليلة من الصحابة الذين ثبتوا مع النبي 
وكان صاحب اختصاص بالقتال في الميدان إذ كان من الرماة المعروفين والمعدودين   �وقتادة 

بذلك، أما عن أدوراه القيادية فقد كان ممث�ً عن قومه بني ظفر في أغلب المشاھد والمواقف، إذ 
فقد حمل راية قومه بني ظفر في   �أميراً وقائداً تحت قيادة النبي   �كان قتادة بن النعمان 

فقد كان من أشد   �فتح مكة وفي غزوة حنين، أما في عھد الخليفة أبي بكر الصديق  غزوة
 �الصحابة استعداداً وتجھيزاً في جيش أسامة بن زيد الذي بعث إلى الشام، ثم استخلفه الصديق 

جعل قتادة بن النعمان   �عند خروجه [داء الحج وفي عھد الفاروق ) ھـ١٢(على المدينة سنة 
في ) ھـ٢٣(سنة   �ثم توفي ) ھـ١٧(دة مقدمة جيشه عندما خرج إلى الشام سنة على قيا �

  .�نھاية خ�فة الفاروق 
) أو`ده وأحفاده(ثم إن آل قتادة بن النعمان  � ساروا على خطى أبيھم وجدھم قتادة    � ، فأما  

لمشاھد التي أو`ده فإن إبنه ا[كبر عبد � بن قتادة شھد الحديبية، ثم حضر بيعة الرضوان وا
�بعدھا، ثم حضر فتح العراق في عھد الخليفتين أبي بكر الصديق  وعمر بن الخطاب    � ، أما  
�عمر بن قتادة بن النعمان فقد كانت له صحبة مع النبي  وروى الحديث عن أبيه قتادة، وأما   

في ذلك أحفاده فقد كان عاصم من التابعين، روى الحديث وكان عالماً بالسير والمغازي وله 
مرويات كثيرة وكذلك أبنه الفضل وابن الفضل عبد هللا كانت لھما روايات عن الحديث والسير 
والمغازي وإن كانت قليلة ولكن لھا أھمية في نقل تلك الروايات ووصولھا إلينا وعند عبد هللا بن 

 �الفضل بن عاصم ينتھي عقب قتادة 
 
 

 Life Qatada bin AL-Nu'aman 
And their Effect  

  
  

Abstract 
Qatada ibn Al-Nu'man Al-Dafari Al-Ansari was the former to 

Islam in Al-Medina Al-Monawara was the safest by the allegiance of the 
second hurdle and then attended with the seventy from the Ansar and was 
a representative of his people, between the nail and was the supervision 
of the faces of the Al-Aws and the knight of knights in more than one 
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battle with the Prophet saw battle the whole has proved with the few who 
held fast with the Prophet in the battle of one was his attitude large 
where, when delegations of the Prophet his face hitting him share a 
sample and he fell on his cheek sacrifice Prophet to where it became the 
best of his eyes and better was Qatada's jurisdiction in the fighting as it 
was of archers known it was received by Qatada leadership positions in 
battle as he led the flag of his people, between the nail in the battle of the 
conquest of Mecca and the Battle of nostalgia in the era of Caliph Abu 
Bakr took part in the army of Osama heading to the Levant and was one 
of the most companions several and equipped, and make it friendly 
administrator to manage the Medina when he went to the Hajj years 
(12AH) and Caliph Omar bin al-Khattab led the introduction as he left the 
army of Caliph al-Sham to the year (17AH) and died Qatada ibn Al-
Nu'man in the year (23AH/644AD) at the end of the succession of Umar 
ibn Al-Khattab. 

  

  
  .اسمه

واسمه كعب ابن الخزرج بن  )٢(بن عامر بن سواد بن ظفر )١(ھو قتادة بن النعمان بن زيد
سمي بھذا ا`سم لكثرة  )٤(وعمرو بن مالك بن ا[وس ھو النبيت )٣(عمرو بن مالك بن ا[وس

، واسم قتادة بن )٦(ثم إلى يشجب بن يعرب بن قحطان ∗، ويرجع نسب ا[وس إلى ا[زد)٥(ولده
ومن زعم أنھما اثنان فقد : (` يختلط مع اسم صحابي آخر لذا يجزم ابن حبان بقوله �النعمان 

  .رت آنفاً لم تشر إلى غير ذلكوكذلك المصادر التي ذك )٧()وھم
  .لقبه

والصحيح أن لقبه ذو  )٩()ذو العين(وقيل  )٨()ذي العينين(بـ �لقب قتادة بن النعمان 
بيده فكانت  �العين وذلك [ن عينه سالت على خده بعد أن ندرت بسھم يوم أحد فردھا رسول هللا 

، لذا اشتھر عند )١١(عينه المردودةالصحيحة و` تعتل ، وكانت تعتل وتمرض عينه )١٠(أحسن عينيه

  .)١٢(بلقب ذي العين ∗أھل ا[ثر
  .كنيته

وردت في صيغ مختلفة، فمن المصادر ما ذكqرت إنqه يكنqى   �إن كنية قتادة بن النعمان 
ومqqن المصqqادر مqqا جمعqqت بqqين ھqqذه  )١٤(ومنھqqا إنqqه ُكنqqي أبqqا عمqqر أو أبqqا عمqqرو )١٣(أبqqا عبqqد هللا

ونqqرجح مqqا ذھبqqت إليqqه  ،)١٦(فqqي حqqين أضqqافت بعqqض المصqqادر إنqqه يكنqqى أبqqا عثمqqان ،)١٥(الكنqqى
وعادة ما يكنqي العqرب  )١٧(المصادر من أن كنيته ھي أبو عبد هللا، وذلك لكون عبد هللا ابنه ا[كبر

، فض�ً عqن أن معظqم المصqادر ذھبqت )١٨(بأكبر أبنائھم، كما أن ا[نصار كانوا يكنونه أبا عبد هللا
  .)١٩(إلى ذلك

  
  .والداه

  :والدهُ  -١
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في الحقيقة أن جل المصادر التاريخية لم تزودنا بمعلومات عن ترجمة لوالqدِه إ` مqا ذكqر 
، كما أنھا لم تورد شيئاً عqن )٢٠(عن طريق النسب وھو النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر
مصادر ومخطوطات تزيل ذلك دوره قبل اyس�م وھل أسلم أم ` وربما سيكشف لنا المستقبل من 

  .الغموض
  :والدتهُ  -٢

من خ�ل البحث فqي المصqادر التاريخيqة التqي بqين أيqدينا لqم نجqد معلومqات وافيqة عqن أم 
وأمه أُنيسه بنت قيس بن عمرو بqن عبيqد بqن مالqك بqن : ()٢١(قتادة إ` الشيء اليسير يقول ابن سعد

، )٢٢(، ويقال أنھا أنيسqة بنqت أبqي حارثqة)عمرو بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار من الخزرج
، )٢٣(والصحيح أنھا أنيسة بنت قيس بن عمرو لوضqوح النسqب واتصqاله وإشqارة أغلqب المصqادر

، ويqذكر أن أباھqا )٢٤(وأمھا ھي آمنة بنت أوس بن عجqره مqن بلqي حليqق بنqي عqوف بqن الخqزرج
على أن أم قتادة لھا مكانتھqا  وھذا يدل )٢٥(أسلم وشھد بدر وكذلك أخوھا أبو سليط أسيرة بن عمرو

في اyس�م والجھاد بين ا[نصار وقد ولدت أُنيسة من النعمان بن زيد قتqادة وأم سqھل ثqم تزوجھqا 

رض8ي هللا -فولدت له أبا سعيد والفريعqة، وسqيأتي ذكqرھم وقqد أسqلمت أنيسqة  ∗بعده مالك بن سنان
  .)٢٦(�وبايعت رسول هللا  -عنھا

  .أخواته وإخوته
 .هأخوات -١
بن ظفر وأمھا أنيسة بنت قيس بن عمرو  )٢٧(بنت النعمان بن زيد بن عامر بن سواد :أم سھل  - أ

  .)٢٨( �من بني النجار وھي أخت قتادة من أمه وأبيه وقد أسلمت أم سھل وبايعت رسول هللا 
وأخوھqا  )٢٩(بن سنان بن ثعلبة وھي أخqت أبqي سqعيد الخqدري [مqه وأبيqه :الفريعة بنت مالك  - ب

، أسلمت الفريعة منذ وقت وكيف ` يكون ذلqك وھqي قqد تربqت )٣٠( �[مھا قتادة بن النعمان 
وروت  )٣٢(ثقqة -رضي هللا عنھ8ا-وكانت  )٣١(في أسرة مؤمنة وشھدت الفريعة بيعة الرضوان

أصqqبح تشqqريعاً ل~مqqة   �ولھqqا قصqqة وموقqqف مqqع النبqqي  )٣٣(ثمانيqqة أحاديqqث  �عqqن النبqqي 
  �جھqqا خqqرج فqqي طلqqب عبيqqد لqqه خqqارج المدينqqة فقتلqqوه فاستشqqاره النبqqي وخ�صqqتھا أن زو

البقqاء فqي البيqت حتqى تنتھqي   �بالخروج من بيت زوجھا إلى أھلھا بني خدرة فأمرھا النبي 
العدة فامتثلت وكان ھذا طاعqة � ورسqوله ومنھqا أخqذ حqديث عqدة المqرأة المتqوفى زوجھqا إذ 

أرسل إليھqا وسqألھا عqن ذلqك فأخبرتqه وتبعqه وقضqى   ∗ �حدث ذلك في زمن خ�فة عثمان 
 .)٣٤(به

 .أخوته -٢
لم تزودنا المصادر بترجمة عنه سوى من طريق ترجمة ابنه بqرذع بqن زيqد  :زيد بن النعمان  -أ 

 :، ومن شعره)٣٥(بن النعمان وھو ابن أخي قتادة، شھد أحداً وما بعدھا وكان شاعراً 
  ف88888888إني بحم88888888د هللا � ث88888888وب غ88888888ادر

  
  

  .)٣٦(م8888888ن غ8888888درٍة أتقن8888888ع لبس8888888ت و�
  

من بqين المصqادر فqذكره بqرذع بqن النعمqان فنسqبه إلqى جqده أمqا  )٣٧(وقد أنفرد ابن الكلبي
 .توھماً أو سھواً أثناء النسخ

وھو سعد بن مالك بqن سqنان بqن ثعلبqة بqن عبيqد مqن بنqي  ):أبو سعيد الخدري(سعد بن مالك   -ب 
وكqان  )٤٠(وقتqادة ا[كبqر )٣٩(أخو قتادة بqن النعمqان مqن أمqه )٣٨(عوف بن الحارث بن الخزرج

الكثيqر مqن ا[حاديqث   �روى عqن النبqي  )٤١(أبو سعيد الخدري من فقھاء المدينqة المجتھqدين
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فقد روى ألفاً ومئة وسبعين حديثاً وروى عن الصحابة ومنھم أخوه قتادة وروى عنه كثير من 
بعqد أحqد yنqه كqان عمqره ث�qث عشqر   �ع النبqي وقد شھد المشاھد مq )٤٢(الصحابة والتابعين

سqqنة فلqqqم يشqqqارك فqqqي أحqqqد وھqqqذا يqqqدل علqqى أن إس�qqqمه مqqqن صqqqغره وشqqqھد الخنqqqدق وبيعqqqة 
مqqqن نجبqqqاء الصqqqحابة   �اثنتqqqي عشqqqرة غqqqزوة وكqqqان   �وغqqqزا مqqqع النبqqqي  )٤٣(الرضqqqوان

سqيما فqي كان له دور كبير في عھqد الخلفqاء و`  �، وبعد وفاة النبي )٤٤(وفض�ئھم وعلمائھم
مqqن دعqqاة اyص�qqح وسqqاعياً جاھqqداً غايqqة الجھqqد فqqي حqqل النزاعqqات   �فكqqان  )٤٥(اyص�qqح

للھجqرة ودفqن فqي أقصqى ) ٧٤(سqنة  وتqوفي فqيللحفاظ على حقن دماء المسلمين ووحqدتھم، 
 .)٤٦(البقيع

بن زيد بن عqامر بqن سqواد بqن ظفqر لqيس لqه ترجمqة فqي المصqادر سqوى  :ثابت بن النعمان   -ج 
  .)٤٧(أسمه وإنه مذكور في الصحابة

  
  ).زوجاته وأو�ده(حالته ا�جتماعية 

مqqن الزوجqqات اثنتqqان ومqqن الولqqد أربعqqة اثنqqان ذكqqور واثنتqqان   �كqqان لقتqqادة بqqن النعمqqان 
م تسعفنا بمعلومات عن زوجته وابنتqه وسنذكر كل زوجة مع أو`دھا علماً أن المصادر ل )٤٨(إناث

  .إ` بذكر أسمائھن
بن خزمة بن عدي بن أُبي بن غنم بن عوف بن عمرو من القوافل حلفاء بنqي  ھند بنت أوس -١

 .وأنجبت ھند من قتادة بن النعمان اثنين ھما، عبد هللا وأم عمرو )٤٩(عبد ا[شھل
نqد ابqن حجqر العسqق�ني إذ ذكqر إنqه ولqيس لqه ترجمqة إ` ع )٥٠(عبد هللا بن قتادة ب8ن النعم8ان  -أ 

شqھد بيعqة الرضqqوان والمشqاھد بعqدھا وحضqر فqqتح   �وإنqه   �كانqت لqه صqحبة مqع النبqqي 
زوجته ھي خولة بنت عقبة بن رافع بن أمqرؤ  )٥١( �العراق، وكان عبد هللا أكبر أو`د قتادة 

ولqqدت لqqه عمqqر وكانqqت  )٥٢( �القqqيس بqqن زيqqد بqqن عبqqد ا[شqqھل أسqqلمت وبايعqqت رسqqول هللا 

 .∗متزوجة قبله من الحارث بن الصمة ا[نصاري
  .أم عمرو بنت قتادة بن النعمان  -ب 

الغساني ويقال عائشة بنت ُجري بن عمرو بن عامر بن عبد رازح بqن  الخنساء بنت خنيس -٢
ھكqqذا وربمqqا تكqqون الثانيqqة ھqqي  )٥٣(ظفqqر ` نسqqتطيع أن نqqرجح بينھمqqا فقqqد ذكرھمqqا ابqqن سqqعد

اثنqين   �ھا واضحة ومتصلة النسqب وقqد أنجبqت عائشqة مqن قتqادة بqن النعمqان ا[صح لكون
 .ھما، عمر وحفصة

لم تفرد له ترجمqة سqوى إنqه روى الحqديث عqن أبيqه وعنqهُ  عمر بن قتادة بن النعمان  -أ 
وروى أيضqاً عqن علqي بqن الحسqين بqن علqي   �وله صحبة مع النبqي  )٥٤(ابنه عاصم

وكqان عمqر علqي يqوم ) ھqـ٦١(سqنة   �الذي تqوفي أبqوه الحسqين   � ∗بن أبي طالب
فبما أن عمر بن قتqادة روى عنqه خ�qل ھqذا العمqر أو بعqده فيكqون  )٥٥(سنة) ٢٣(ذاك 

وزوجتqه . )٥٦(بسنوات وقqد وثقqه ابqن حبqان) ھـ٦١(ربما عاش بعد   �عمر بن قتادة 
�qي سqبھا ھي أم الحارث بنت سنان بن عمرو بن طلق بن عمرو من بنqي نسqمان ينتھ

كqان [بيھqا دور وسqبق فqي اyس�qم إذ شqھد أحqد مqع  )٥٧(إلى قضاعة حليف بنqي ظفqر
 )٥٩(وقد ولدت أم حارث من عمر ولدين ھما عاصqم ويعقqوب. )٥٨(وما بعدھا  �النبي 

 .اللذين سيأتي ذكرھما
  .)٦٠(حفصة بنت قتادة بن النعمان  -ب 
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  .أحفاده
كانوا قد تربوا تحqت ظqل اyس�qم فqي كنqف   �من المؤكد إن أحفاد قتادة بن النعمان 

وروّوا الحqديث وجاھqدوا فqي سqبيل   �ھذه ا[سرة المؤمنة إذ كان �بائھم الصحبة مqع النبqي 
وكqqذلك جqqدھم كqqان لqqه السqqابقية فqqي اyس�qqم ولqqه السqqمة العاليqqة والطليعqqة   �هللا تحqqت قيادتqqه 

خاطراً بروحqه لكqي يلتقqي بqالنبي ا[ولى عندما كان المسلمون يعذبون ويضطھدون في مكة م
و`سيما قتادة بqن   �ثم المشاركة في كل غزوات النبي  )٦١(ويأخذ البيعة في العقبة الثانية  �

فإذا كان ھكذا اyباء وا[جداد فكيف يكqون ا[حفqاد مqن الطبيعqي سيسqيرون علqى   �النعمان 
خطqاھم بqqأن يكqqون لھqم دور آبqqاءھم وأجqqدادھم فqqي نشqر ھqqذا الqqدين وروايqة العلqqم والجھqqاد فqqي 
سبيل هللا إ` أن المصادر التي تناولناھا لم تزودنا بتفصيل كل ذلqك إ` اليسqير مqن المعلومqات 

بqqن عبqqد هللا ويعقqqوب بqqن عمqqر أمqqا عاصqqم بqqن عمqqر فقqqد ذكرتqqه المصqqادر و`سqqيما عqqن عمqqر 
  :ليس إ` وسنبين ذلك من خ�ل ما يأتي )٦٢(واشتھر عندھا كونه راوياً للحديث والعلم

وأمه خوله بنqت عقبqة بqن رافqع مqن بنqي النجqار وھqذا  عمر بن عبد هللا بن قتادة بن النعمان -١
  .)٦٣(كل ما ذكر عنه في المصادر

 )٦٥(وأمه أم الحارث بنت سنان وقqد أنفqرد ابqن سqعد )٦٤(ن عمر بن قتادة بن النعمانيعقوب ب -٢
 ∗من بين المصادر بذكر أن ليعقوب بن عمر ابنة وھي أمة الرحمن وذكر إنqه تزوجھqا ربqيح

وقqد روى يعقqوب  )٦٦(بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وأشار أيضqاً إنqه لqيس لqه عقqب

وروى عنqه وھqو لqيس بالمشqھور ولqه مرويqات فqي  ∗∗الحديث النبوي عن نملة بن أبqي نملqة
 .)٦٧(ا[خبار

 )٦٩(وكqان يكنqى أبqا عمqر )٦٨(وأمه أم الحارث بqن سqنان عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان -٣
الدولة  ولم يكن لعاصم دور تذكره المصادر في الفتوحات اyس�مية أو في تولية مناصب في

العربية اyس�مية أو مشاركة في الحياة السياسية في عصره على الرغم مqن إنqه كqان محqدثاً 
وھذا  )٧١(له منزلة عالية في نفوس الناس والخ�فة )٧٠(عالماً بالسير والمغازي راوياً للعلم ثقة

وھذا ھو التساؤل لماذا لqم يكqن لعاصqم دور فqي حيqاة الدولqة السياسqية علqى الqرغم ممqا كqان 
يتمتع به مqن مqؤھ�ت ذكqرت؟ الجqواب أن تركيqز عاصqم وانشqغاله براويqة الحqديث النبqوي 

ومغازيه أخذ معظم وقته بإذ نراه لqم يفqرد لنفسqه ترجمqة ينقلھqا عنqه ت�مذتqه   �وسير النبي 
وربما أن المصادر قد ركزت علqى ذكqر مروياتqه . على الرغم من روايته لكم ھائل من العلم

qqم لشqqديث والعلqqي للحqqارز فqqه دور بqqيس لqqون لqqك لكqqر ذلqqي غيqqت دوره فqqذلك وتركqqھرته ب
أذن أتت شھرت عاصqم رحمqه هللا تعqالى . الفتوحات أو عزوفه عن المناصب لورعه وزھده

. )٧٢(من كونه راوياً للحديث والسير والمغازي وھذا ما يؤكده ابن سعد وتتفqق معqه المصqادر
وھqو مqن مشqاھير التqابعين ومqن . )٧٣( � وكان عاصqم ثقqة وعالمqاً كثيqر الحqديث عqن النبqي

وقد روى عاصم الحديث والسير والمغqازي عqن كqم ھائqل مqن  )٧٤(سادات ا[نصار وعبادھم
وروى عنه أيضاً عدد كبير من التابعين ومنھم   الصحابة والتابعين ومنھم أبوه عمر بن قتادة

صqqاحب الفضqqل ا[ول فqqي إيصqqال السqqيرة النبويqqة إلينqqا بعqqد  )٧٥(محمqqد بqqن إسqqحاق بqqن يسqqار
ولqم تكqن ) صqدوق ع�مqة بالمغqازي(عqن عاصqم  )٧٦(وقqال الqذھبي. تھذيبھا مqن لqدن ط�بqه

 ∗لعاصم رح�ت في طلب العلم وما كانت وفادته علqى أميqر المqؤمنين عمqر بqن عبqد العزيqز
ضqاه عنqه أميqر المqؤمنين وأمqر لqه في دمشق عاصمة الدولة ا[موية إ` في دين كان عليه فق

ولنqا أن نتصqور جمqال وروعqة مqا دار بينھمqا مqن حqديث فعمqر بqن عبqد العزيqز  )٧٧(بمعونqة
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يسqqأل بكqqل تواضqqع مqqن الرجqqل؟ فيqqرد عاصqqم بأجمqqل رد عنqqد العqqرب وھqqو الشqqعر فيقqqول 
 :مسترج�ً 

  أن888ا اب888ن ال888ذي س888الت عل888ى الخ888د عين888ه
  

  
  ف888888ردت بك888888ف المص888888طفى أحس888888ن ال888888ردِّ 

  
  كم88888888ا كان88888888ت �ول أمرھ88888888ا فع88888888ادت

  
 

  )٧٨(فيا أحسن ما عين ويا حسن ما ردِّ 

فسqالت عينqه علqى   �مفتخراً بصنائع جده قتادة بن النعمان عندما وقى بوجھه السqھام عqن النبqي 
فقqqال عمqqر بqqن عبqqد . فqqي معركqqة أحqqد  �خqqده ضqqارباً بqqذلك أروع أمثلqqة التضqqحية والفqqداء للنبqqي 

  :∗∗العزيز مردداً قول أمية بن أبي الصلت
  تل888888ك المك888888ارم � قعب888888ان م888888ن ل888888بن

  
  

  .)٧٩(ش888888يباً بم888888اٍء فع888888ادا بع888888د أب888888وا�
  

  .)٨٠()ھـ١٢٠(وكانت وفاته رحمه هللا تعالى سنة 
وسqنناقش ھqذه المسqألة علنqا نھتqدي إلqى إثبqات أن  )٨١(ذكر ابن سعد إنه ليس لعاصم عقب

لعاصم نس�ً أو عقباً ونحاول أن نعالج ھذه المسألة با[دلة المتاحة من المصادر بعد أن نذكر عقب 
  ؟)٨٢(عاصم ثم نناقش الردود على أدلة دراسة خلُصت في طياتھا أن ليس لعاصم عقب

  :عقب عاصم بن عمر بن قتادة: أو�ً 
، لqqيس لqqه ترجمqqة إ` عنqqد ابqqن حجqqر ب88ن عاص88م ب88ن عم88ر ب88ن قت88ادة ب88ن النعم88ان ∗∗∗∗الفض88ل -١

  .)٨٤(ولكن بعض المصادر ذكرت إنه يروي عن أبيه عاصم )٨٣(العسق�ني
كqذلك ترجمتqه عqن ابqن  )٨٥(ويكنqى أبqا محمqد عبد هللا بن الفضل بن عاصم بن عمر بن قت8ادة -٢

  :)٨٧(عن أبيه الفضلفقط وأوردته بعض المصادر بالرواية  )٨٦(حجر العسق�ني
  :تحقيق إثبات أن لعاصم عقباً : ثانياً 

إن ابqن سqqعد لqم يqqذكر الروايqات التqqي مqqن خ�لھqا عqqرف الفضqل وابنqqه عبqد هللا فqqي كتابqqه 
، )ھqـ٢٣٠(الطبقات، yنه ربما لم يعاصر عبد هللا بن الفضqل بqن عاصqم، إذ تqوفي ابqن سqعد سqنة 

فاة ابن سعد، إذاً ما علمنا أن تلميqذ عبqد هللا بqن الفضqل فربما عاش عبد هللا مدة إعطائه العلم بعد و

، أو ربمqا لqم )٨٨()ھqـ٣٠٠(عاش إلى قرابة  ∗بن عاصم والذي سمع منه ھو الوليد بن حماد الرملي
  .يلتقيا حتى يحدث عنه

 ً   :ذكر أسانيد الروايات التي من خeلھا إثبات عقب عاصم ومناقشتھا: ثالثا
الوليد بن حماد حدثنا عبد هللا بن الفضqل حqدثني أبqي عqن أبيqه عqن حدثنا : ()٨٩(قال الطبراني -١

أھqدى إلqي رسqول هللا قوسqاً فqدفعھا إلqي : عاصم عن أبيه عمر عن أبيه قتادة بن النعمان قqال
 ...).يوم أحد

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف ا[صبھاني أخبرنا أبو بكر احمد بqن سqعيد : (قال البيھقي -٢
qريج ا`خميمqن بن فqل بqن الفضqد هللا بqد عبqو محمqا أبqاد أخبرنqن حمqد بqا الوليqة أخبرنqي بمك

عاصم بن عمر بن قتادة ا[نصاري حدثني أبي الفضqل عqن أبيqه عاصqم عqن أبيqه عمqر عqن 
أنqqqزل هللا جبريqqqل فqqqي أحسqqqن مqqqا كqqqان يqqqأتيني فqqqي : (( �أبيqqqه قتqqqادة قqqqال، قqqqال رسqqqول هللا 

 ...)).صورة
و علي وجماعة قالوا أنبأنqا أبqو بكqر بqن ربqذه أنبأنqا سqليمان بqن أنبأنا أب: ()٩٠(قال ابن عساكر -٣

احمد الطبراني حدثنا الوليد بن حماد الرملي حدثنا عبد هللا بن الفضل بن عاصم بن عمر بqن 
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قتادة ا[نصاري حدثني أبي الفضل عن أبيه عاصم عن أبيه عمر عن أبيqه قتqادة بqن النعمqان 
 )).إلي يوم أحد  �فدفعھا رسول هللا قوس   �أھدي إلى رسول هللا : (قال

وروى ابن مندة من طريق عبد هللا بqن الفضqل بqن عاصqم بqن : ()٩١(قال ابن حجر العسق�ني -٤
أھqدى أسqد بqن كqرز إلqى : (عمر بن قتادة حدثني أبي عن أبيه عن جده قتادة بqن النعمqان قqال

ً   �رسول هللا   ...)).قوسا
روى عqدا ھqذه الروايqة أربqع روايqات كلھqا عqن  )٩٢(فيما يخص الرواية ا[ولى فqإن الطبرانqي −

ذكqqر أن لqqه فqqي روايqqة الواھيqqات  )٩٣(شqيخه الوليqqد بqqن حمqqاد الqqذي علqqى الqqرغم مqqن أن الqqذھبي
أي  )٩٥(إ` إنqه أيضqاً ذكqر إنqه كqان ربانيqاً ولqيس عليqه مغمqqز )٩٤()روايqة ا[حاديqث الضqعيفة(

لتاريخيqqة عqqن عبqqد هللا عqqن فعلqqى ھqqذا ا[سqqاس تكqqون رواياتqqه ا )٩٦(طعqqن أو ضqqعف أو عيqqب
الفضqqل عqqن عاصqqم مقبولqqة ولqqو لqqم يكqqن مقبqqول الروايqqة مqqا أخqqذ منqqه الطبرانqqي وأبqqو بشqqر 

 .∗الدو`بي

على الرغم من إنه ذكqر أن فqي السqند مجاھيqل أي  )٩٧(وفيما يخص الرواية الثانية فإن البيھقي −
غير معروفqة إ` إنqه لqم يخqص يقينqاً أن عبqد هللا والفضqل ھمqا المجھqو`ن علمqاً أن السqند فيqه 

: أوردھqqا ھكqqذا وقqqال )٩٩(، كمqqا أن ابqqن حجqqر)٩٨(خمسqqة أسqqماء وقيqqل أن البيھقqqي سqqكت عنqqه
 .)١٠٠(ح للرواية أو سندھاوسكت عنه ولم يذكر أي تجري) أخرجه الطبراني عن الوليد(

يqذكر سلسqلة إسqناد الروايqة بوضqوح ويqورد  )١٠١(وفيما يخص الرواية الثالثة فإن ابن عسqاكر −
، وھqذا )١٠٢(الفضل بن عاصم وابنه عبد هللا، فض�ً عن ذكره للفضل في ترجمqة والqده عاصqم

 .)١٠٣(ذلكينافي ما قيل أن ابن عساكر وافق ابن سعد بقوله ليس لھم عقب ولم يختلف معه في 
يqذكر روايqة فqي سqندھا عبqد هللا  )١٠٤(وفيما يخqص الروايqة الرابعqة فqإن ابqن حجqر العسqق�ني −

وأبوه الفضل ولم يعلق على سند الرواية إ` ما بين عاصم وجده قتادة إذ أشار أن الحqديث فيqه 

ما وأ. ما بين عاصم وقتادة وأما بداية السند فھو صحيح وإ` كان علق عليه ابن حجر ∗انقطاع
فإنqه `  )١٠٥(ما قيل أن عبد هللا بن الفضل بن عاصم ما ھو إ` عبqد هللا بqن الفضqل بqن العبqاس

يصح [ن عبد هللا بن الفضل بن عاصم لم يعاصqر عبqد هللا بqن الفضqل بqن عبqاس حتqى نقqول 
ربمqqا أن المصqqادر قqqد خلطqqت بينھمqqا ولكqqن ا[خيqqر قqqد عاصqqر محمqqد بqqن مسqqلم بqqن شqqھاب 

وھqذا يعنqي إنqه عاصqر عاصqم بqن عمqر بqن  )١٠٧(وھو من أقرانqه )١٠٦()ھـ١٢٤ت( ∗الزھري
  .وھو جد عبد هللا بن الفضل )١٠٨()ھـ١٢٠ت(قتادة 

خ�صة القول أن المصادر التي ذكرت الفضqل بqن عاصqم فqي أثنqاء ترجمتھqا لعاصqم قqد 
ا�نفqة ، ھذا ما نرجحه فض�ً عن ذكر ابنه عبد هللا من خ�qل الروايqات )١٠٩(أثبتت أن لعاصم عقباً 

كما أتاحت لنا المصادر من خ�ل ترجمة الوليد بن حماد الرملي الذي سمع من شqيخه عبqد . الذكر
أن نحدد بشكل تقريبي أن عبqد  )١١١()ھـ٣٠٠(وعاش إلى قرابة سنة  )١١٠(هللا بن الفضل بن عاصم

ت خ�qل وھذا يبqين لنqا أن حياتqه كانq) ھـ٢٥٠(هللا بن الفضل ظھر محدث أو راوياً للعلم بعد سنة 
  .القرن الثالث الھجري

  
  .مھنته

) ٣٠٠(فرسqخ وھqو مqا يعqادل ) ١٠٠(تقqع شqمال مكqة بحqوالي  ∗من المعروف أن يثqرب

في منطقة خصبة التربة غزيرة ا[مطار تحيط بھا حرتqان ھمqا حqرة واقqم مqن الشqرق  )١١٢(∗∗ميل



  ١٣٨                                                               ا�نسانيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم 
  ٢٠١٢ -آذار -العدد ا�ول 

     

بلqqة جبqqل ، أمqqا مqqن الشqqمال فجبqqل أحqqد ومqqن الجنqqوب فqqي جھqqة الق)١١٣(وحqqرة الqqوبرة مqqن الغqqرب
  .)١١٥(أما أوديتھا فھي أربعة تحيط بالمدينة من جھاتھا ا[ربع. )١١٤(عير

ومqqqن الجqqqدير بالqqqذكر أن منqqqاخ المدينqqqة وجوھqqqا ألطqqqف وأفqqqرح مqqqن منqqqاخ وجqqqو مكqqqة 
، إذ أن ھطqqqول ا[مطqqqار فqqqي فصqqqل الشqqqتاء تكqqqون سqqqيول تتجمqqqع فqqqي بطqqqون )١١٦(الصqqqحراوي

ري المحاصqqqيل الزراعيqqqة خ�qqqل  علqqqى شqqqكل خزانqqqات ميqqqاه كبيqqqرة تسqqqاعد علqqqى )١١٧(ا[وديqqqة
وكqان أھqم مqا يqزرع فqي المدينqة مqن مزروعqات ھqي أشqجار النخيqل فغالqب بسqاتين . )١١٨(الموسم

لqذا كqان إنتqاج المدينqة يتركqز علqى التمqور ثqم الشqعير وھqو جqل  )١١٩(المدينة مزروعة من النخيل
  .)١٢٠()وكان الناس إنما طعامھم بالمدينة التمر والشعير: ( �طعامھم إذ يقول قتادة بن النعمان، 

وكان من بين تلك البساتين المزروعة بستان قتادة بن النعمان الذي كان يملكه وكان يعمل 
كمqا أن  )١٢٢(ويبدوا أن أكثر ما يزرعه قتqادة بqن النعمqان فqي بسqتإنه ھqو النخيqل )١٢١(فيه ھو وبنيه

ه حفاظاً على ما فيه من الثمار والزروع ومن الماشية وغيرھا قتادة كان حريصاً على تسييج بستإن
وكان ھذا البستان قد قسمه قتادة بينqه وبqين أخيqه المھqاجري الqذي  )١٢٣(لذا كان عنده مفتاح لبستانه

لكqي  )١٢٥(فصqنع [خيqه المھqاجري مفتqاح أخqر وذلqك عنqدما أحمqر التمqر )١٢٤(لن تسqمه المصqادر
ح إنه لم تكن لقتادة مھنة أخqرى غيqر الزراعqة ولكqن ھqذا ` ومن الواض. يجنيا ويجمعا المحصول

يمنع با`شتغال بالتجارة خاصة عند بيع المحصول فqي السqوق والتعامqل بqالبيع والشqراء ومعرفqة 
  .ا[سعار ومقادير الربح من الزراعة

لم يقتصر أھل المدينة على الزراعة وأن كان ا[غلبية يعملون فيھا إ` أنھم كqان لھqم دور 
في التجارة وقد ذكر قتادة بن النعمqان فqي أحqدى مروياتqه تلqك المتqاجرة بqين الشqام والمدينqة التqي 

إذ يقومqqqون بنقqqqل البضqqqائع مqqqا بqqqين الشqqqام والمدينqqqة وھqqqم يعرفqqqون  ∗يقqqqوم بھqqqا تجqqqار ا[نبqqqاط

، وھذا يدل د`لة واضحة على أن النشاط التجاري في المدينة يأتي بشكل ثاني بعد )١٢٦(∗∗بالضفاط
  .لزراعة فض�ً عن النشاط الصناعي والرعويا

  .أوصافه ومزاياه
من المعلوم أن كل إنسان يتمتع بصفات َخلقيه وُخلُقية وھذه ھي طبيعة الفطqرة التqي فطqر 

قqqد جمqqع بqqين ھqqذه الصqqفات وأن لqqم تqqذكر المصqqادر عqqن   �هللا بھqqا البشqqرية فقتqqادة بqqن النعمqqان 
أوصافه الخلَقية من شكل الوجه وبقية أجqزاء مظھqره سqوى إنqه كqان مqن المكqافيف ومqن العميqان 

وھذا الك�م فيه نظر ويحتاج توضيحاً ومناقشة فنبدأ بك�م ابqن  )١٢٨(وإنه كان أعور) ١٢٧(ا[شراف
بمعنqى (فqي ا[ذواء ... وقتqادة ابqن النعمqان... لم أن يذكرومحال عند أھل الع: (...عبد البر إذ يقول

لم يqذكر عنqه   �ثم أن قتادة بن النعمان ) ، وھذا ` معنى له عند العلماء)ذو العين أو ذو كذا وكذا
إنه كان ضعيف البصر أو ذھب بصره قبل إس�مه وھذا مفروغ منه، أما إذا كان سqبب عمqاه [ن 

  �أحد فما ھqي إ` سqاعات وبعqد انتھqاء المعركqة أعادھqا النبqي  عينه سقطت على خده في معركة
فكيف يكqون مكفوفqاً أو  )١٣٠(حتى بعد أن كبر )١٢٩(إلى مكانھا فصارت أجمل عينيه وأحدھما نظراً 

عندما سqقطت عينqه علqى خqده فحملھqا بيqده   �على لسإنه قال، قال النبي  �أعمى؟ كما أن قتادة 
كمqا أن ابqن  )١٣١()مرأة أحبھا وتحبني وأخشى أن تقذر مكان عينيأن عندي ا: (وقال يا رسول هللا

أنفرد من بين المصqادر بqذكره إنqه مqن المكqافيف ولqو كqان كqذلك لذكرتqه المصqادر المتقدمqة  قتيبة
  .عليه ونقلته عنه المصادر المتأخرة بعده

عqن  )١٣٢(أما وصفه إنه كان من العميان ا[شراف فقqد ذكرھqا الجqاحظ وابqن عسqاكر فقqط

وھqqو مكqqqذوب ومتqqروك الحqqديث علqqى الqqرغم مqqqن إنqqه كqqان إخباريqqاً ع�مqqqة  ∗الھيqqثم بqqن عqqدي
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أيضqاً عqن الھيqثم بqن عqدي وذكرھqا  )١٣٤(، وأما إنه كان أعور فقد نقلھا ابن الجqوزي)١٣٣(با[خبار
من استنتاجه وك�مه ھو وذلك من خ�ل رواية عاصم بن عمر بن قتادة الqذي  )١٣٥(ابن أبي خيثمة

إلى مكانھا ودعا له، ونھاية الرواية بqات   �وكيف أعادھا النبي   �ذكر كيف سقطت عين قتادة 
و` يدري من لقيه أيَّ عينيه أصيبت فلم تذكر الروايqة إنqه أعqور فھqل ھqذا تنqاقض بqين مqا ذكرتqه 

له بqن أبqي خيثمqة؟ كمqا أن الqرد علqى قولqه أعqور موجqود فqي الروايqة نفسqھا عنqد الرواية وما يقو
مqن أھqل ا[ذواء اسqتناداً إلqى   �نھايتھا، أذن خ�صة القول إنه ` يمكqن جعqل قتqادة بqن النعمqان 

قول ابن عبد البر ا�نف الذكر ثم إلى ما طرحناه من ردود با[دلة الواضحة التqي تزيqل الغمqوض 
  .ذلكوالشك حول 

 )١٣٦(كما أن قتادة كان يتمتع ببصqر ثاقqب ونظqر وحqاد إذ إنqه كqان مqن الرمqاة المqذكورين
وغالباً ما يكون الرامي يتمتqع بحاسqة بصqر قويqة ودقيقqة لتكqون إصqابته مباشqرة، فض�qً علqى أن 

 �قتادة كان يتمتع بقوة بدنية جسمانية صارمة بدليل إنه شqھد المشqاھد والغqزوات كلھqا مqع النبqي 
التي ابتدأت من معركة بدر وكان عمره يوم ذاك قد تجاوز ا[ربعqين سqنة وحqافظ علqى تلqك  )١٣٧(

القوة حتى بعد التاسعة والخمسين من العمر عندما كان على مقدمة جيش الخليفة عمر بن الخطاب 
  .كما سنبينه `حقاً في الفصل الثالث) ھـ١٧(وذلك في سنة  )١٣٨(إلى الشام

لمqدة تزيqد علqى عشqر سqنوات تربqى   �فيكفي إنqه صqحب النبqي . زاياهأما صفاته الُخلقية وم
على ا[خ�ق والعلم في المدرسة المحمدية وتخرج فيھا، فھو وأمثالqه مqن الصqحابة ممqن اختqارھم هللا 

أن هللا نظqر : (( �بعد أن جعqل فqيھم المqؤھ�ت الخلقيqة لھqذا ا`ختبqار إذ قqال   �تعالى لصحبة النبي 
فبعثqqه برسqqالته فاختqqار لqqه أصqqحاباً فجعلھqqم أنصqqار دينqqه ووزراء   �فqqي قلqqوب العبqqاد فاختqqار محمqqد 

، وقد ذكرت المصادر التاريخية صفاته ومزاياه بشكل جميل فھو ا[ميqر المجاھqد وكqان )١٣٩(....))نبيه
بوجھqه فqي   �ي النبqي وكيف ` يكون كqذلك ھqو فqاد )١٤١(ومن فض�ئھم  � )١٤٠(من نجباء الصحابة

  �فثبqت وفqداه بوجھqه   �بعد أن لم يبqق بيqده شqيء يقqي بھqا السqھام عqن رسqول هللا  )١٤٢(معركة أحد
وھذا ا`ستقبال ھو ا[قدام الحقيقqي لبqذل الqروح  )١٤٣(مستقب�ً السھام وھي تنھال عليه حتى سالت عينه

وكqqان  )١٤٥(شqqاھير بنqqي ظفqqرومqqن م )١٤٤(مqqن وجqqوه ا[وس  �، وكqqان  �فqqداءاً لرسqqول العqqالمين 
 ً إنه كqان فقيھqاً فقqد سqأله أخqوه أبqو   �ومن مزاياه ، )١٤٨(ومن كبار أھل بدر )١٤٧(وفارساً  )١٤٦(شجاعا

` أكلqه حتqى أسqأل : (سعيد عن أكل لحوم ا[ضاحي بعد ث�ثة أيام عندما قدمت له زوجته لحماً فقال
كريمqاً جqواداً   �وكqان  )١٤٩()أن رسqول هللا رخصqھا للمسqلمين:  �أخي قتqادة عنqه فقqال لqه قتqادة 

: وقqال لqه )١٥٠(زاھداً وورعاً فعندما أحمر تمر بستإنه أعطqى أحqد مفqاتيح البسqتان [خيqه المھqاجري
  .�، علماً أن البستان لقتادة )١٥١()أن بنية لي ربما دخلت فجمعت أتحل لنا ذلك؟ قال المھاجري نعم(
  

  . ����ان وفاة قتادة بن النعم
) ٢٣(سqqنة   �فqqي نھايqqة خ�فqqة عمqqر بqqن الخطqqاب   �تqqوفي قتqqادة بqqن النعمqqان 

للھجqqرة ) ٢٢(وقيqqل أنqqه تqqوفي سqqنة ) م٦٤٤(بqqالمي�دي سqqنة   �للھجqqرة ووافقqqت وفاتqqه 
  �لتأكيqد معظqم المصqادر علqى ذلqك وكانqت وفاتqه ) ھqـ٢٣(وعلى ا[رجح أنه توفي سنة 

قضqى أكثqر مqن نصqفھا فqي  )١٥٣(سqنة) ٦٥(بعد أن بلغ من العمر  )١٥٢(في المدينة المنورة
وأھqل   �خدمة اyس�م والدفاع عنqه وقqد صqلى عليqه أميqر المqؤمنين عمqر بqن الخطqاب 

وكqذلك  )١٥٤(المدينة ونزل في قبره حتى يضعه في لحده أخqوه مqن أمqه أبqو سqعيد الخqدري
  .)١٥٥(بن خزمة ∗∗والصحابي الحارث ∗الصحابي محمد بن مسلمة
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  -:والمراجع الھوامش

                                      
ناجي حسن، : ، نسب معد واليمن الكبير، تحقيق)ھـ٢٠٤ت(أبو المنذر ھشام بن محمد بن السائب : الكلبي )١(
جمھرة أنساب العرب، : ؛ الكلبي ٣٨٢، ص١م، ج١٩٨٨، عالم الكتب مكتبة النھضة العربية، بيروت، ١ط

أبو محمد : ابن ھشام؛  ٣٩٨، ص٢، ج)ت.د(، دار اليقظة العربية، دمشق، ٢محمود فردوس العظم، ط: تحقيق
الجيل، بيروت، ، دار )ط. د(طه عبد الرؤوف سعد، : ، السيرة النبوية، تحقيق)ھـ٢١٨ت(عبد الملك بن ھشام 

 .١٤٢، ص٣ھـ، ج١٤١١
، دار الكتب ٣، جمھرة أنساب العرب، ط)ھـ٤٥٦ت(أبو محمد علي بن احمد بن سعيد ا�ندلسي : ابن حزم )٢(

، أسد الغابة في )ھـ٦٣٠ت(أبو الحسن علي بن محمد : ؛ ابن ا�ثير ٣٤٣، ص٢م، ج٢٠٠٣العلمية، بيروت، 
 .٨٩، ص٤م، ج١٩٨٩، دار الفكر، بيروت، ١معرفة الصحابة، ط

: ؛ الحاكم النيسابوري ٣، ص١٩المعجم الكبير، ج: ؛ الطبراني ٣٧٥، ص١نسب معد واليمن الكبير، ج: الكلبي )٣(
، دار الكتب ١عبد القادر عطا، ط: المستدرك على الصحيحين، تحقيق، )ھـ٤٠٥ت(أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا 

 .٣٣٨، ص٣جا�ستيعاب، : ؛  ابن عبد البر ٣٣٤، ص٣م، ج١٩٩٠العلمية، بيروت، 
أبو محمد عبد هللا بن : ؛ ابن قتيبة ٧٦، ص١طبقات ابن خياط، ج: ؛ ابن خياط ٤١٨، ص٣الطبقات، ج: ابن سعد )٤(

أبو القاسم علي بن الحسن : ؛ ابن عساكر ١١٠، ص١، ج)ت.د(، القاھرة، )ط.د(، المعارف، )ھـ٢٧٦ت(مسلم 
، ٤٩م، ج١٩٩٥، دار الفكر، )ط. د(محب الدين عمر بن غeمة العمروي، : ، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق)٥٧١ت(

 .٢٦٩ص
مفيد قميحة : ، نھاية ا�رب في فنون ا�دب، تحقيق)ھـ٧٣٣ت(شھاب الدين احمد بن عبد الوھاب : النويري )٥(

 .٣٢٨، ص٢م، ج٢٠٠٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ١وجماعة، ط
وھي أحدى القبائل العربية المعروفة وھو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كھeن بن سبأ بن يجب بن : ا�زد ∗∗∗∗

ن عمر رضوا: ، فتوح البلدان، تحقيق)ھـ٢٧٩ت(احمد بن يحيى بن جابر : البeذري: يعرب بن قحطان، ينظر
؛  ٣٦٣، ص٢جمھرة أنساب العرب، ج: ؛ الكلبي ٢٩، ص١ھـ، ج١٤٠٣رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، دار صادر، بيروت، )ت. د(، تاريخ اليعقوبي، )ھـ٢٩٢ت(احمد بن أبو يعقوب بن جعفر بن وھب : اليعقوبي
، رياض الريس ١عظمة، ط، عزيز ال)ھـ٣٤٦(أبو الحسن علي بن الحسن : ؛ المسعودي ٣٣٤، ص١م، ج١٩٦٠

 .٤٨٤، ص٢جمھرت أنساب العرب، ج: ؛ ابن حزم ٢٠٢، ص)ت. د(للكتب والنشر، القاھرة، 
أبو الوليد محمد بن : ؛ أ�زرقي ١١٠، ص١المعارف، ج: ؛ ابن قتيبة ١١٨، ص١السيرة النبوية، ج: ابن ھشام )٦(

م، ١٩٩٦، دار ا�ندلس للنشر، بيروت، )ط. د(رشدي الصالح ملحس، : ، أخبار مكة، تحقيق)ھـ٣٢٣ت(عبد هللا 
، دار )ط. د(عبد المجيد الترحيني، . د: ، العقد الفريد، تحقيق)ھـ٣٢٨ت(احمد بن محمد : ؛ ابن عبد ربه ٩٢، ص١ج

، )ھـ٥٦٢ت(أبو سعيد سعد بن عبد الكريم بن محمد : ؛ السمعاني ٣١٩، ص٣م، ج٢٠٠٦الكتب العلمية، بيروت، 
جمھرة أنساب العرب، : ؛ ابن حزم ١٣٨، ص١م، ج١٩٨٨، دار الجنان، ١ البارودي، طعبد هللا: ا�نساب، تقديم

م، ١٩٩٣، نشر جامعة بغداد، ٢جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل ا�سeم، ط: ؛ العلي ٤٨٤، ص٢ج
 .٣٦٢- ٣٥٤ص

؛ ابن حجر  ٣٤٤، ص٣م، ج١٩٧٥، دار الفكر، بيروت، ١السيد أشرف الدين احمد، ط: الثقات، تحقيق )٧(
 .٥٤٩، ص٥ا�صابة، ج: العسقeني

، مكتبة الرشد، ١عبد العزيز محمد بن صالح السريري، ط: نزھة ا�لباب في ا�لقاب، تحقيق: ابن حجر العسقeني )٨(
، المستطرف في كل فن )ھـ٨٥٢ت(شھاب الدين محمد بن احمد : ؛ أبو الفتح ا�بشيھي ٢٩٨، ص١م، ج١٩٨٩الرياض، 

: ؛ ابن حجر العسقeني ٧٧، ص٢م، ج١٩٨٦، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢مفيد محمد قميحة، ط: قمستظرف، تحقي
 .٧١٩، ص١م، ج١٩٨٦، دار الرشيد، سوريا، ١محمد عوامة، ط: تقريب التھذيب، تحقيق

يونس علي : ، صبح ا�عشى في صناعة ا�نشا، تحقيق)ھـ٨٢١ت(أبو العباس احمد بن علي : القلقشندي )٩(
، ١نزھة ا�لباب في ا�لقاب، ج: ؛ ابن حجر العسقeني ٥١٥، ص١م، ج١٩٨٧، دار الفكر، دمشق، ١، ططويل
عدنان درويش ومحمد : ، الكليات، تحقيق)ھـ١٠٩٤ت(أيوب بن موسى الحسيني : ؛ أبو البقاء ٢٩٨ص

 .٧٢٧، ص١م، ج١٩٩٨لرسالة، بيروت، المصري، مؤسسة ا
، )ط. د(محمد حميد هللا، : ، سيرة ابن إسحاق، تحقيق)ھـ١٥١ت(يسار محمد بن إسحاق بن : ابن إسحاق )١٠(

: ؛ الطبراني ٤١٩، ص٣الطبقات، ج: ؛ ابن سعد ٣٠٨، ص٣، ج)ت. د(معھد الدراسات وا�بحاث للتعريف، 
 .٢٨٢، ص٤٩ج: تاريخ مدينة دمشق: ؛ ابن عساكر ٨، ص١٩المعجم الكبير، ج
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، دار ٣محمد أبو الفضل إبراھيم، ط: ، الكامل في اللغة وا�دب، تحقيق)ھـ٢٥٨ت(محمد بن يزيد أبو العباس : المبرد )١١(

، الروض ا�نف )ھـ٥٨١ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا : ؛ السھيلي ٨٤، ص٤م، ج١٩٩٧الفكر العربي، القاھرة 
 .٢٧١، ص٣، ج)ت. د(، دار الكتب العلمية، بيروت، ١في تفسير السيرة النبوية �بن ھشام، ط

ھو علم يعرف به حال الراوي والمروي من جھة القبول والرد وموضعه الراوي والمروي عنه من : أھل ا�ثر ∗∗∗∗
، توضيح )ھـ١١٨٢ت(أبو إبراھيم محمد بن إسماعيل : الصنعاني: ينظر. ھذه الجھة وغايته معرفة ما يقبل ويرد
، دار الكتب العلمية، ١محمد بن عويضة، طأبو عبد الرحمن صeح بن : ا�فكار لمعاني تنقيح ا�نظار، تحقيق

 .١٤، ص١م، ج١٩٩٧بيروت، 
 .٥١٥، ص١صبح ا�عشى في صناعة ا�نشا، ج: القلقشندي )١٢(
، دار أحياء التراث العربي، بيروت، ١، الجرح والتعديل، ط)ھـ٣٢٧ت(عبد الرحمن بن محمد : ابن أبو حاتم )١٣(

أبو الفرج عبد : ؛ ابن الجوزي ٧٠، ص١مصار، جمشاھير علماء ا�: ؛ ابن حبان ١٣٢، ص٧م، ج١٩٥٢
، دار الكتب ١محمد عبد القادر عطا، ط: ، المنتظم في تاريخ ا�مم، تحقيق)ھـ٥٩٧ت(الرحمن بن علي بن محمد 

دائرة المعارف : لسان الميزان، تحقيق: ؛ ابن حجر العسقeني ٣٣٣، ص٤م، ج١٩٩٢العلمية، بيروت، 
 .٥١٠،ص٧م، ج١٩٨٦ا�علمي للمطبوعات، بيروت، ، مؤسسة ٣النظامية، الھند، ط

 .١٣٧، ص٢تاريخ ا�سeم، ج: ؛ الذھبي ٣٣٤، ص٣المستدرك، ج: ؛ الحاكم النيسابوري ٤١٨، ص٣الطبقات، ج: ابن سعد )١٤(
، فتح الباب في )ھـ٣٩٥ت(أبو عبد هللا محمد بن إسحاق : ؛ ابن مندة ٣٣٤، ص٣الثقات، ج: ابن حبان )١٥(

 ٤٥٨، ص١م، ج١٩٩٦، مكتبة الكوثر، الرياض، ١أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي، ط: تحقيق الكنى وا�لقاب،
، دار ١عبد هللا الليثي، ط: ، رجال صحيح البخاري، تحقيق)ھـ٣٩٨ت(أبو نصر احمد بن محمد : ؛ الكeباذي

  .٦١٩، ص٢ھـ، ج١٤٠٧معرفة، بيروت، ال
، تھذيب ا�سماء، )ھـ٦٧٦ت(محي الدين بن شرف : ؛ النووي ٣، ص١٩المعجم الكبير، ج: الطبراني )١٦(

تاريخ : ؛ ابن عساكر ٣٦٩، ص٢م، ج١٩٩٦، دار الفكر، بيروت، ١مكتب البحوث والدراسات، ط: تحقيق
 .٣٥٨، ص٨تھذيب التھذيب، ج: ؛ ابن حجر العسقeني ٢٦٩، ص٤٩مدينة دمشق، ج

  .٢٠٨، ص٤ا�صابة، ج: ابن حجر العسقeني )١٧(
، معھد المخطوطات بجامعة الدول العربية، )ط. د(محمد حميد هللا، : أنساب ا�شراف، تحقيق: البeذري )١٨(

تاريخ مدينة دمشق، : ؛ ابن عساكر ١٣٢، ص٧الجرح والتعديل، ج: ؛ ابن أبو حاتم ٢٤١، ص١م، ج١٩٥٩
  .٢٧٣، ص٤٩ج
؛ ابن  ٧٠، ص١ر، جمشاھير علماء ا�مصا: ؛ ابن حبان ١٣٢، ص٧الجرح والتعديل، ج: ابن أبو حاتم )١٩(

: ؛ ابن حجر العسقeني ٣٣٣، ص٤المنتظم في تاريخ ا�مم، ج: ؛ ابن الجوزي ٣٤٤، ص٣الثقات، ج: حبان
تھذيب الكمال، : ؛ المزي ٢٦٩، ص٢٩تاريخ مدينة دمشق، ج: ؛ ابن عساكر ٥١٠،ص٧لسان الميزان، ج

، ١شراف بمعرفة ا�طراف، طتحفة ا�: ؛ المزي ٣٨٣، ص٢التحفة اللطيفة، ج: ؛ السخاوي ٢٣٥، ص١٥ج
  .٢٧٧، ص٨م، ج١٩٩٩دار الكتب العلمية، بيروت، 

تاريخ مدينة : ؛ ابن عساكر ٣٣٨، ص٣ا�ستيعاب، ج: ؛ ابن عبد البر ٤١٨، ص٣الطبقات، ج: ابن سعد )٢٠(
 .٨٩، ص٤أسد الغابة، ج: ؛ ابن ا�ثير ٢٦٩، ص٤٩دمشق، ج

مختصر : ؛ ابن منظور ٢٢، ص٧ا�صابة، ج: نيابن حجر العسقe: ؛ ينظر ٤١٨، ص٣الطبقات، ج )٢١(
 .٧٠، ص٢١م، ج١٩٨٤، دار الفكر، دمشق، ١روحية النحاس وآخرون، ط: تاريخ دمشق، تحقيق

 .٢٣٥، ص١٥تھذيب الكمال، ج: ؛ المزي ٢٦٩، ص٤٩تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر )٢٢(
، المكتب )ط. د(لزه ليختن شتيتر، اي: المحبر، تصحيح: ؛ ابن حبيب ٤١٨، ص٣الطبقات، ج: ابن سعد )٢٣(

  .٨١طبقات ابن خياط، ص: ؛ ابن خياط ٤٢٩، ص)ت. د(التجاري، بيروت، 
 .٣٩٢، ص١٠الطبقات، ج: ابن سعد )٢٤(
 .٣٥٠، ص٢جمھرة أنساب العرب، ج: ابن حزم )٢٥(
بن سنان بن عبيد بن ثعلبة ا�نصاري الخدري، أسلم وشھد أحداً واستشھد فيھا ومص الدم من وجه مالك  ∗∗∗∗

). من نظر إلى من خالطه دمه دمي فينظر إلى مالك بن سنان: (أنه ����ثم أزدرده فذكر رسول هللا   ����رسول هللا 
 .٧٢٧، ص٥ا�صابة، ج: ؛ ابن حجر العسقeني ٨٢، ص٤السيرة النبوية، ج: ابن ھشام: ينظر

  .٥١٩، ص٧ا�صابة، ج: ؛ ابن حجر العسقeني ٣٩٢، ص١٠الطبقات، ج: ابن سعد )٢٦(
 .٤١٤، ص١المحبر، ج: ابن حبيب )٢٧(
  .٢٣٥، ص٨ا�صابة، ج: ؛ ابن حجر العسقeني ٣١٨، ص١٠الطبقات، ج :ابن سعد )٢٨(
، تاريخ بغداد، )ھـ٤٦٣ت(أبو بكر احمد بن علي : ؛ الخطيب البغدادي ٣٤٣، ص١٠الطبقات، ج: ابن سعد )٢٩(
؛ ابن  ١١٦، ص٨سير أعeم النبeء، ج: ؛ الذھبي ٢٠٣، ص٣، ج)ت. د(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ط. د(

 .٧٣، ص٨ا�صابة، ج: سقeنيحجر الع
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  .٣٤٣، ص١٠الطبقات، ج: ابن سعد )٣٠(
، المكتبة )ط. د(إسعاف المبطأ، : ؛ السيوطي ٥١، ص٤٧تھذيب التھذيب، ج: ابن حجر العسقeني )٣١(

 .٣٥م، ص١٩٦٩التجارية الكبرى، مصر، 
  .٢٧١، ص٤الثقات، ج: ابن حبان )٣٢(
 .٢٨٧جوامع السير، ص: ابن حزم )٣٣(
سنوات وكان ريعه ) ٦(بن عفان بن أبو العاص بن أُمية بن عبد شمس القرشي ولد بعد عام الفيل بـعثمان  ∗∗∗∗

حسن الوجه رقيق البشرة عظيم اللحية أسلم في بداية الدعوة على يد أبو بكر الصديق لقب بذي النورين �نه 
ه إلى تبوك وكان من وجھز جيش العسرة المتوج  ����شھد أغلب غزوات النبي   ����تزوج ابنتي رسول هللا 

تولى الخeفة سنة  -رضي هللا عنھما–المبشرين بالجنة وكان له دور كبير في عھد الخليفتين أبو بكر وعمر 
واستھل خeفته بالفتوحات في المشرق وآسيا الصغرى ووسع المسجد النبوي وقام بأعمال اقتصادية ) ھـ٢٣(

، ٣الطبقات، ج: ابن سعد. سنة) ٨٠(وقد تجاوز  وھو يقرأ القرآن في بيته) ھـ٣٦(أخرى استشھد سنة 
 .٤٥٨-٤٥٦، ص٤ا�صابة، ج: ؛ ابن حجر العسقeني ٥٦-٥٣ص

  .١١٦، ص٨سير أعeم النبeء، ج: ؛ الذھبي ٣٤٥، ص١٠الطبقات، ج: ابن سعد )٣٤(
ھـ، ١٤١١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ا�كمال، ط)ھـ٤٧٥ت(أبو نصر علي بن ھبة هللا : ابن ماكو� )٣٥(
 .٢٨٤، ص١ا�صابة، ج: ؛ ابن حجر العسقeني ٢٠٨، ص١أسد الغابة، ج: ؛ ابن ا�ثير ٢٤٣، ص١ج
  .٢٨٤، ص١ا�صابة، ج: ابن حجر العسقeني )٣٦(
 .٣٩٨، ص٢جمھرة أنساب العرب، ج: الكلبي )٣٧(
 .١٦٨، ص٣سير أعeم النبeء، ج: ؛ الذھبي ٣٦٢، ص٢جمھرة أنساب العرب، ج: ابن حزم )٣٨(
، دار ١عبد هللا بن يوسف الجديع، ط: ، ا�سامي والكنى، تحقيق)ھـ٢٦٤ت(احمد بن حنبل : ابن حنبل )٣٩(

 .١٨٠، ص١تاريخ بغداد، ج: ؛ الخطيب البغدادي ٣٢، ص٣م، ج١٩٨٥ا�قصى، الكويت، 
 .٣٨٣، ص٢التحفة اللطيفة، ج: ؛ السخاوي ١٣٧، ص٢تاريخ ا�سeم، ج: الذھبي )٤٠(
. د(، مكتبة المعارف، بيروت، )ط. د(، البداية والنھاية، )ھـ٧٧٤ت(فداء إسماعيل بن عمر أبو ال: ابن كثير )٤١(

 .١٦٩، ص٣سير أعeم النبeء، ج: ؛ الذھبي ٣، ص٩، ج)ت
 .٧٨، ص٣ا�صابة، ج: ؛ ابن حجر العسقeني ١٢٦٠، ص٣معرفة الصحابة، ج: أبو نعيم )٤٢(
، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، )ط. د(ح الدين المنجد، صe. د: العبر في خبر من غبر، تحقيق: الذھبي )٤٣(

 .٨٤، ص١م، ج١٩٨٤
 .٤، ص٩البداية والنھاية، ج: ؛ ابن كثير ٢١٣، ص٢أسد الغابة، ج: ابن ا�ثير )٤٤(
ا�صابة، : ؛ ابن حجر العسقeني ٢٢١، ص٨البداية والنھاية، ج: ؛ ابن كثير ٤٥، ص١العبر، ج: الذھبي )٤٥(
 .٧٩، ص٣ج
التحفة : ؛ السخاوي ٤، ص٩البداية والنھاية، ج: ؛ ابن كثير ١٢٦٠، ص٣معرفة الصحابة، ج: نعيمأبو ) ٤٦(

  .٢٤، ص١اللطيفة، ج
: ؛ ابن حجر العسقeني ٤٥٥، ص١أسد الغابة، ج: ؛ ابن ا�ثير ٧٩، ص١ا�ستيعاب، ج: ابن عبد البر) ٤٧(

  .٣٩٧، ص١ا�صابة، ج
 .٤١٨، ص٣الطبقات، ج: ابن سعد )٤٨(
 .٢٠٨، ص٤ا�صابة، ج: ؛ ابن حجر العسقeني ٤١٨، ص٣الطبقات، ج: سعدابن ) ٤٩(
 .٢٠٨، ص٤ا�صابة، ج: ؛ ابن حجر العسقeني ٤١٨، ص٣الطبقات، ج: ابن سعد )٥٠(
 .٢٠٨، ص٤ا�صابة، ج: ابن حجر العسقeني )٥١(
 .٦٢٤، ص٧ا�صابة، ج: ؛ ابن حجر العسقeني ٣٠١، ص١٠الطبقات، ج: ابن سعد )٥٢(
خرج   ����الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مالك بن النجار ا�نصاري، له صحبة مع النبي  ∗∗∗∗

، ٣الثقات، ج: ابن حبان: ينظر. بسھم شھد أحد وقتل يوم بئر معونة  ����إلى بدر وكسر فيھا فضرب له النبي 
  .٥٧٨، ص١؛ ابن حجر، ا�صابة، ج ٧٤ص

 .٤١٨، ص٣الطبقات، ج )٥٣(
 .١٤٦، ص٥الثقات، ج: ؛ ابن حبان ١٧٨، ص٦التاريخ الكبير، ج: البخاري )٥٤(
أبو الحسن من فقھاء أھل البيت وأفاضل بني ھاشم وعباد المدينة وھو ثقة تابعي : علي بن الحسين بن علي ∗∗∗∗

: ينظر. سنة روى عنه الحديث الكثير من التابعين وأخذ عن كثير من الصحابة ٥٨ھـ وعمره ٩٢توفي سنة 
، مكتبة ١عبد العليم عبد العظيم البستوي، ط: ، معرفة الثقات، تحقيق)ھـ٢٦١ت(مد بن عبد هللا اح: العجلي
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: ؛ المزي ٦٣مشاھير علماء ا�مصار، ص: ؛ ابن حبان ١٥٣، ص٢م، ج١٩٨٥الدار، المدينة المنورة، 

 .٣٨٣، ص٢٠تھذيب الكمال، ج
  .٢٦٩، ص٧تھذيب التھذيب، ج: العسقeني؛ ابن حجر  ٦٣مشاھير علماء ا�مصار، ، ص: ابن حبان )٥٥(
  .١٤٦، ص٥الثقات، ج )٥٦(
 .٤١٥، ص٧الطبقات، ج: ابن سعد )٥٧(
 .١٨٩، ص٣ا�صابة، ج: ابن حجر العسقeني )٥٨(
 .٤١٦- ٤١٥، ص٧الطبقات، ج: ابن سعد )٥٩(
  .٤١٨، ص٣المصدر نفسه، ج )٦٠(
: ؛ ابن الجوزي ٢٧٣، ص٤٩ج تاريخ مدينة دمشق،: ؛ ابن عساكر ٤١٨، ص٣الطبقات، ج: ابن سعد )٦١(

 .٣٣٣، ص٢سير، ج: ؛ الذھبي ٨٩، ص٤أسد الغابة، ج: ، ابن ا�ثير٤١، ص٣المنتظم، ج
 .٤١٥، ص٧الطبقات، ج: ابن سعد )٦٢(
  .٦٢٤، ص٧ا�صابة، ج: ؛ ابن حجر العسقeني ٣٠١، ص١٠المصدر نفسه، ج )٦٣(
 .٢١١، ص٩عديل، جالجرح والت: ؛ ابن أبو حاتم ٤١٦، ص٧الطبقات، ج: ابن سعد )٦٤(
 .٤١٦، ص٧الطبقات، ج: ابن سعد )٦٥(
من التابعين روى الحديث عن أبيه وجده وروى عنه كثير وھو ثقة وكان يقال له : ربيح بن عبد الرحمن ∗∗∗∗

؛ ابن حجر  ٣٠٩، ص٦الثقات، ج: ؛ ابن حبان ٢٣١، ص٣التاريخ الكبير، ج: البخاري: ينظر. شيخ
  .١٥ص، ١٢تھذيب التھذيب، ج: العسقeني

 .٤١٦، ص٧الطبقات، ج: ابن سعد )٦٦(
وكذلك أبيه وھو من أھل المدينة روى الحديث النبوي   ����من ا�نصار له صحبة مع النبي : نملة بن أبو نملة ∗∗∗∗∗∗∗∗

الثقات، : ؛ ابن حبان ٣٠٨، ص١المعرفة والتاريخ، ج: البسوي: ينظر. عن أبيه وعنه روى الكثير وھو ثقة
، ٣٣تھذيب التھذيب، ج: ؛ ابن حجر العسقeني ٤١٦، ص٣خ مدينة دمشق، جتاري: ؛ ابن عساكر ٤٨، ص٥ج

  .٧٩ص
  .٣٠٣، ص١٠تاريخ مدينة دمشق، ج: ؛ ابن عساكر ٨٣، ص٣، وج١٧٦، ص١الطبقات، ج: ابن سعد )٦٧(
 .٤١٥، ص٧الطبقات، ج: ابن سعد )٦٨(
؛ ابن حجر  ٢٧٤، ص٢٥تاريخ مدينة دمشق، ج: ؛ ابن عساكر ٤١٥، ص٧الطبقات، ج: ابن سعد) ٦٩(

 .١٧، ص٢٠تھذيب التھذيب، ج: العسقeني
 .٣٢٢، ص٩تھذيب الكمال، ج: ؛ المزي ٤١٥، ص٧الطبقات، ج: ابن سعد )٧٠(
 .٣٠٣، ص١٠تاريخ مدينة دمشق، ج: ؛ ابن عساكر ٤١٦، ص٧الطبقات، ج: ابن سعد )٧١(
، ٥مدينة دمشق، جتاريخ : ؛ ابن عساكر ٢٣٤، ص٥الثقات، ج: ؛ ابن حبان ٤١٦، ص٧الطبقات، ج )٧٢(

  .٣٢١، ص٩تھذيب الكمال، ج: ؛ المزي ١٧، ص٢٠تھذيب التھذيب، ج: ؛ ابن حجر العسقeني ٢٧٧ص
أبو محمد محمود بن : ؛ العيني ٢٣٤، ص٥الثقات، ج: ؛ ابن حبان ٤١٦، ص٧الطبقات، ج: ابن سعد )٧٣(

، دار ١حمد حسن محمد، طم: ، مغاني ا�خيار في شرح أسامي رجال معاني ا�ثار، تحقيق)ھـ٨٥٥ت(احمد 
  .٣٢، ص٢م، ج٢٠٠٦الكتب العلمية، بيروت، 

 .٧٠مشاھير علماء ا�مصار، ص: ابن حبان )٧٤(
: ؛ الذھبي ٣٤٦، ص٦الجرح والتعديل، ج: ؛ ابن أبو حاتم ٤٧٨، ص٦التاريخ الكبير، ج: البخاري )٧٥(

بلة للثقافة ا�سeمية، جدة، ، دار الق١محمد عوادة، ط: الكاشف لمن له رواية في الكتب الستة، تحقيق
 .٣٢١، ص٩تھذيب الكمال، ج: ؛ المزي ٥٢٠م، ص١٩٩٣

أبو الفeح عبد الحي : ؛ ابن العماد ١٥١، ص١العبر في خبر من غبر، ج: الذھبي: ؛ ينظر ٥٢٠الكاشف، ص )٧٦(
 .٣٤، ص١م، ج١٩٨٨، دار الفكر، بيروت، ١، شذرات الذھب في أخبار من ذھب، ط)ھـ١٠٨٩ت(الحنبلي 

ھـ، وتولى الخeفة ثeث سنوات مثل ١٠١ھـ وتوفي سنة ٦١عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي ولد سنة  ∗∗∗∗
خeفة أبو بكر الصديق وھو من الخلفاء الراشدين المھديين وسار على خطاھم الذي أحيا السنن ونشر العدل 

 ١١٤، ص٥سير أعeم النبeء، ج: ؛ الذھبي ١٧٨مشاھير علماء ا�مصار، ص: ابن حبان: ينظر. بين الرعية
 .٤١٨، ص٧تھذيب التھذيب، ج: ؛ ابن حجر العسقeني
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 .٣٠٣، ص١٠تاريخ مدينة دمشق، ج: ؛ ابن عساكر ٤١٦، ص٧الطبقات، ج: ابن سعد )٧٧(
 .٩٠، ص٤أسد الغابة، ج: ؛ ابن ا�ثير ٣٣٩، ص٣ا�ستيعاب، ج: ابن عبد البر)٧٨(

أبو ربيعة الثقفي شاعر جاھلي يكنى أبو الحكم كان من أشھر شعراء بن عبد هللا بن : أمية بن أبو الصلت ∗∗∗∗∗∗∗∗
ثقيف وأشعرھم عالماً بالنصرانية وكان على ا�يمان يدين بالوحدانية قبل ا�سeم ولما جاء ا�سeم زاغ ومال 

: ؛ ابن حزم ٢٥٨-٢٥٥، ص٩تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر: ينظر. عنه ظناً منه أنه سينزل عليه
 .٣٦٩، ص١أنساب العرب، ج جمھرة

السيرة النبوية، : ؛ ابن كثير ٩٠، ص٤أسد الغابة، ج: ؛ ابن ا�ثير ٣٣٩، ص٣ا�ستيعاب، ج: ابن عبد البر )٧٩(
: ؛ السھيلي ٤٤٨، ص٢م، ج١٩٦٤، مطبعة عيسى البأبو الحلبي، القاھرة، )ط. د(مصطفى عبد الواحد، : تحقيق

علي برھان الدين : ؛ الحلبي ٢٩١، ص٣البداية والنھاية، ج: ؛ ابن كثير ٢٧١، ص٣الروض ا�نف، ج
  .٥٤٣، ص٢ھـ، ج١٤٠٠، دار المعرفة، بيروت، )ط. د(، السيرة الحلبية، )ھـ١٠٤٤ت(
؛ ابن حجر  ١٥١، ص١العبر في خبر، ج: ؛ الذھبي ٢٨٠، ص٢٥تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر )٨٠(

  .١٨، ص٢٠العسقeني، تھذيب، ج
. ١٢-١٠عاصم بن عمر بن قتادة ومروياته التأريخية، ص: ؛ المجمعي ٤١٦، ص٧بقات، جالط: ابن سعد )٨١(
وقد جاء بأدلة على أثبات ذلك تستحق الثناء على ذلك الجھد ولكنھا قابلة للمناقشة والرد من جھة نظرنا (

 ).وإثبات عكس ذلك من غير أن يفسد في الود قضية فكل ذلك سعياً وراء الراجح والحقيقة
  ).والصفحات التي تليھا. (٩عاصم بن عمر ومروياته التأريخية، ص: المجمعي )٨٢(
، دار )ط. د(ال�ليء المصنوعة، : السيوطي: ينظر. وقيل المفضل بن عاصم، ربما وردت سھواً أثناء النسخ ∗∗∗∗

 .٢٧١، ص٢، ج)ت. د(الكتب العلمية، بيروت، 
 .٤٤٣، ص٤لسان الميزان، ج )٨٣(
؛ ابن حجر  ٢٧٤، ص٢٥تاريخ مدينة دمشق، ج: ؛ ابن عساكر ٧، ص١٩كبير، جالمعجم ال: الطبراني )٨٤(

، ٩تھذيب الكمال، ج: ؛ المزي ٤٧، ص٥تھذيب التھذيب، ج: ؛ العسقeني ٥٣، ص١ا�صابة، ج: العسقeني
  .٣٤، ص٣، جمغاني ا�خيار: ؛ العيني ٣٢١ص

 .٢٧١، ص٢المصنوعة، ج ال�ليء: ؛ السيوطي ١٢٢، ص٦٣تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر )٨٥(
 .٣٢٦، ص٣لسان الميزان، ج )٨٦(
؛ ابن حجر  ٢٨٠، ص٤٩تاريخ مدينة دمشق، ج: ؛ ابن عساكر ٨، ص١٩المعجم الكبير، ج: الطبراني )٨٧(

 .٥٣، ص١لسان الميزان، ج: العسقeني
. لم وكان برانياً الوليد بن حماد ابن جابر الحافظ أبو العباس ألف كتاب فضائل بيت المقدس روى الحديث والع ∗∗∗∗

تاريخ : ابن عساكر. ؛ روى العلم والحديث وروي عنه ٧٩- ٧٨، ص٤الذھبي سير أعeم النبeء، ج: ينظر
 .٢١٧، ١٥٢، ١٢٠، ص١مدينة دمشق، ج

  .٧٩، ص٤الذھبي سير أعeم النبeء، ج )٨٨(
 .٨، ص١٩المعجم الكبير، ج )٨٩(
 .٢٨١-٢٨٠، ص٤٩تاريخ مدينة دمشق، ج )٩٠(
  .٥٣، ص١جا�صابة،  )٩١(
 .٩- ٨، ص١٩المعجم الكبير، ج )٩٢(
 .٧٨، ص١٤سير أعeم النبeء، ج )٩٣(
 .٨٠، ص١توضيح ا�فكار، ج: الصنعاني )٩٤(
 .٧٨، ص١٤سير أعeم النبeء، ج: الذھبي )٩٥(
تاج : ؛ الزبيدي ٨٨، ص٥لسان العرب، ج: ؛ ابن منظور ٣٨٦، ص٤كتاب العين، ج: الفراھيدي )٩٦(

 .٢٦١، ص١٥العروس، ج
ھـ، روى الحديث والعلم وروي عنه ما تبين منه إ� الخير وكان ٢٢٤محمد بن احمد بن حماد الحافظ ولد سنة  ∗∗∗∗

محمد علي : ميزان ا�عتدال، تحقيق: الذھبي: ينظر. ھـ٣١٠من أھل الصنعة حتى في التصنيف توفي سنة 
  .٤٥٩، ص٣، ج)ت. د(، دار المعرفة، بيروت، )ط. د(البجاوي، 

 .١٤٩، ص٧ا�يمان، جشعب  )٩٧(
، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ١عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ط: المناوي )٩٨(

 .٥٣، ص٣ھـ، ج١٣٥٦
 .٢٢١، ص٦لسان الميزان، ج )٩٩(
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 .٢٢١، ص٦لسان الميزان، ج: ابن حجر العسقeني )١٠٠(
 .٢٨١-٢٨٠، ص٤٩تاريخ مدينة دمشق، ج )١٠١(
 .٨٨، ص٥لسان العرب، ج: بن منظورا: ينظر )١٠٢(
  .٩عاصم بن عمر ومروياته التاريخية، ص: المجمعي )١٠٣(
 .٥٣، ص١ا�صابة، ج )١٠٤(
ھو ما سقط من سنده راٍو واحد أو أكثر كأن يكون الساقط منه صحأبو (مختصر الكeم عنه : الحديث المنقطع ∗∗∗∗

أبو عبد هللا السورقي وإبراھيم حمدي : ، تحقيقالكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي: ينظر). أو تابعي
حسن محمد، التقريرات السنية : ؛ المشاط ٢١، ص)ت. د(، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، )ط. د(المدني، 

 .م١٩٩٦، دار الكتاب العربي، بيروت، ٤شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، ط
 .١٢-١١تاريخية، صعاصم بن عمر ومروياته ال: المجمعي )١٠٥(
حديث وروى عن الصحابة وروى عن الكثير ) ١٢٠٠(ا�مام العلم حافظ زمانه سكن الشام روى : القرشي ∗∗∗∗

 .٣٢٨-٣٢٦، ص٥سير أعeم النبeء، ج: الذھبي: ينظر. من أھل العلم والتابعين
  .٣٥٠، ٣٤٩، ص٥المصدر نفسه، ج )١٠٦(
 .٣١٣ص، ٥تھذيب التھذيب، ج: ابن حجر العسقeني )١٠٧(
؛ ابن  ١٥١، ص١العبر في خبر من غبر، ج: ؛ الذھبي ٢٨٠، ص٢٥تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر)١٠٨(

 .٣٤، ص٢مغاني ا�خيار، ج: ؛ العيني ١٨، ص٢٠تھذيب، ج: حجر العسقeني
؛ ابن حجر  ٢٧٤، ص٢٥تاريخ مدينة دمشق، ج: ؛ ابن عساكر ٧، ص١٩المعجم الكبير، ج: الطبراني )١٠٩(

تھذيب : ؛ المزي ٥٣، ص١ا�صابة، ج: ؛ ابن حجر العسقeني ٤٧، ص٥تھذيب التھذيب، ج: العسقeني
؛  ٢٩٤، ص٢شرح سنن أبو داود، ج: ؛ العيني ٣٢، ص٢مغاني ا�خيار، ج: ؛ العيني ٣٢١، ص٩الكمال، ج

 .١٧١، ص١٢كنز العمال، ج: الھندي
 .٢٨٠، ص٤٩مدينة دمشق، جتاريخ : ؛ ابن عساكر ٩- ٨، ص١٩المعجم الكبير، ج: الطبراني )١١٠(
 .٧٩، ص٤سير أعeم النبeء، ج: الذھبي )١١١(
غير اسمھا ھذا خشية التثريب وھو اللوم فسماھا طيبة أو طابة وھو   ����وھي اسم مدينة الرسول : يثرب ∗∗∗∗

، ٢الروض ا�نف، ج: ؛ السھيلي ١٦٣، ص١تاريخ المدينة المنورة، ج: ابن شبة: ينظر. أصح ا�قوال عنھا
  .٨٥، ص٢تاج العروس، ج: ؛ الزبيدي ٤٣٠، ص٥معجم البلدان، ج: ؛ ياقوت الحموي ٣٤٥ص

) ١٢(تساوي : أميال، والمرحلة) ٣(يساوي : أصبع، والفرسخ) ٢٤(والذراع  ذراع) ٤٠٠٠(ھو : الميل ∗∗∗∗∗∗∗∗
 .٣٦، ص١معجم البلدان، ج: ؛ ياقوت الحموي ١٧٨، ص١المسالك والممالك، ج: أبو عبيد: ينظر. ميل

، دار ٣يحيى الخشاب، ط. د: ، سفر نامة، تحقيق)ھـ٤٨١ت(أبو معين الدين ناصر خسروا : المروزي )١١٢(
 .٢٣٩مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف ٨٦م، ص١٩٨٣د، بيروت، الكتاب الجدي

 .٢٣٩مكة والمدينة، ص: الشريف )١١٣(
 .٣٣٧الوسيط في تاريخ العرب قبل ا�سeم، ص: ؛ المeح ٧٧، ص١وفاء الوفا، ج: السمھودي )١١٤(
، مكة والمدينة: ؛ الشريف ١٥٢ھـ، ص١٤٢٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١البلدان، ط: اليعقوبي )١١٥(

 .٢٣٩ص
 .٢٢٤، ص٥المفصل في تاريخ العرب قبل ا�سeم، ج: العلي )١١٦(
 .٣٣٧الوسيط في تاريخ العرب قبل ا�سeم، ص: ؛ المeح ٢٩٢مكة والمدينة، ص: الشريف )١١٧(
  .٢٩٢مكة والمدينة، ص: الشريف )١١٨(
 .٣٤٦صالوسيط في تاريخ العرب قبل ا�سeم، : ؛ المeح ٢٩٢مكة والمدينة، ص: الشريف )١١٩(
 .٢٧١، ص٤٩تاريخ مدينة دمشق، ج: ؛ ابن عساكر ٩، ص١٩المعجم الكبير، ج: الطبراني )١٢٠(
 .٢٨٦، ص٤٩تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر )١٢١(
 .٢٨٦، ص٤٩تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر) ١٢٢(
 .٢٨٦، ص٤٩المصدر نفسه، ج )١٢٣(
  .٢٨٦، ص٤٩تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر) ١٢٤(
 .٢٨٦، ص٤٩نفسه، جالمصدر  )١٢٥(
ھم قبائل بدوية عربية يتكلمون اللغة ا�رامية كانوا كذلك حتى القرن الرابع قبل الميeد ثم توسعوا : ا�نباط ∗∗∗∗

قبل الميeد واستقروا في جنوب  ٥٨٧واحتلوا البتراء وجعلوھا عاصمة لھم ثم ظھروا بعد ذلك كدولة في حدود 
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: ينظر. ا نشطاء في التجارة �حتياجھم ذلك ووقوعھم على طرق التجارةوكانو) شرق ا�ردن حالياً (بeد الشام 

الوسيط : ؛ المeح ٢٦- ٢٣م، ص١٩٨٧، دار الشروق، عمان، ١أحسان عباس، تاريخ دولة ا�نباط، ط: عباس
 .١٢٣- ١١٢في تاريخ العرب قبل ا�سeم، 

ة والمتاع من الدقيق والزيت وغيرھا مفرده ضافطة وھم قوم من ا�نباط تجار يقومون بنقل المير: الضفاط ∗∗∗∗∗∗∗∗
، ١٩تاج العروس، ج: ؛ الزبيدي ٣٤٣، ص٧ابن منظور لسان العرب، ج: ينظر. من البضائع إلى المدينة

 .٤٥٤ص
؛ الحاكم  ٩، ص١٩المعجم الكبير، ج: ؛ الطبراني ٢٧١، ص٤٩تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر )١٢٦(

  .٤٢٦ص، ٤المستدرك على الصحيحين، ج: النيسابوري
عبد : ، البرصان والعرجان والعميان والحو�ن، تحقيق)ھـ٢٥٥ت(أبو عثمان عمرو بن بحر : الجاحظ) ١٢٧(

، ٤٩تاريخ مدينة دمشق، ج: ؛ ابن عساكر ٥٦٥م، ص١٩٩٠، دار الجيل، بيروت، ١السeم ھارون، ط
 .٢٨٧ص

صeح بن فتحي : خيثمة، تحقيق، تاريخ ابن أبو )ھـ٢٧٩ت(أبو بكر احمد بن أبو خيثمة : ابن أبو خيثمة )١٢٨(
احمد بن : صفة الصفوة، تحقيق: ؛ ابن الجوزي ٦٥٢، ص٢م، ج٢٠٠٦، دار الفاروق، القاھرة، ١ھeل، ط
 .١٧٤، ص١م، ج٢٠٠٠، دار الحديث، القاھرة، ١علي، ط

: ؛ ابن سعد ٣١، ص٤السيرة النبوية، ج: ؛ ابن ھشام ٣٠٨، ص٣سيرة ابن إسحاق، ج: ابن إسحاق )١٢٩(
؛  ٩٠، ص٤أسد الغابة، ج: ؛ ابن ا�ثير ٣٣٨، ص٣ا�ستيعاب، ج: ؛ ابن عبد البر ٤١٩، ص٣ت، جالطبقا
  .٣٣٢، ص٣سير أعeم النبeء، ج: الذھبي

؛ الحاكم  ٢٨٣، ٤٩تاريخ مدينة دمشق، ج: ؛ ابن عساكر ٤١٩، ص٣الطبقات، ج: ابن سعد )١٣٠(
 .٣٣٤، ص٣المستدرك على الصحيحين، ج: النيسابوري

تاريخ مدينة : ؛ ابن عساكر ٣٣٩، ص٣ا�ستيعاب، ج: ؛ ابن عبد البر ٤١٩، ص٣الطبقات، ج: سعدابن  )١٣١(
 .٩٠، ص٤أسد الغابة، ج: ؛ ابن ا�ثير ٢٨٣، ص٤٩دمشق، ج

 .٢٨٧، ص٤٩؛ تاريخ مدينة دمشق، ج ٥٦٥البرصان والعرجان، ص) ١٣٢(
ث وھو ليس بثقة ومتروك الحديث وكان أبو عبد الرحمن المنبجي الطائي الكوفي روى الحدي: الھيثم بن عدي ∗∗∗∗

ابن خلكان أبو العباس شمس الدين : ينظر). ھـ٢٠٧(إخبارياً ينقل أخبار وكeم العرب ويورد معانيھم توفي 
، دار صادر، )ط. د(أحسان عباس، : ، وفيات ا�عيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق)ھـ٦٨١ت(احمد بن محمد 

: ؛ ابن حجر العسقeني ١٠٤-١٠٣، ص١٠سير أعeم النبeء، ج: بي؛ الذھ ١٠٦، ص٦، ج)ت. د(بيروت، 
 .٢٠٩، ص٦لسان الميزان، ج

  .١٠٦، ص٦؛ ابن خلكان وفيات ا�عيان، ج ١٠٣، ص١٠سير أعeم النبeء، ج: الذھبي )١٣٣(
 .١٧٤، ص١صفة الصفوة، ج )١٣٤(
 .٦٥٢، ص٢تاريخ ابن أبو خيثمة، ج )١٣٥(
سير : ؛ الذھبي ٢٧٤، ص٤٩تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر؛  ٤١٩، ص٣الطبقات، ج: ابن سعد )١٣٦(

  .٣٣٢، ص٢أعeم النبeء، ج
 .٢٧٤، ص٤٩تاريخ مدينة دمشق، ج: ؛ ابن عساكر ٤١٩، ص٣الطبقات، ج: ابن سعد )١٣٧(
؛ وتاريخ  ٣٣٢، ص٢سير أعeم النبeء، ج: ؛ الذھبي ٢٧٠، ص٤٩تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر )١٣٨(

  .١٣٨ا�سeم، ص
، دار القلم، دمشق، ١تقي الدين الندوي، ط. د: ، الموطأ، تحقيق)ھـ١٧٩ت(مالك بن أنس : ا�مام مالك )١٣٩(

  .٣٥٥، ص١م، ج١٩٩١
 .٣٣٢-٣٣١، ص٢سير أعeم النبeء، ج: الذھبي )١٤٠(
تھذيب : ؛ النووي ٩٠، ص٤أسد الغابة، ج: ؛ ابن ا�ثير ٣٣٩، ص٣ا�ستيعاب، ج: ابن عبد البر )١٤١(

 .٣٦٩، ص٢ا�سماء، ج
الروض : ؛ السھيلي ٤٤٨، ص٢السيرة النبوية، ج: ؛ ابن كثير ٤١٩، ص٣الطبقات، ج: ابن سعد )١٤٢(

 .٢٧١، ص٣ا�نف، ج
 .٣٤، ص١شذرات الذھب، ج: ؛ ابن العماد ٢٨١،  ص٤٩تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر )١٤٣(
، عالم الكتب، ٣ونس، طمارسدن ج: ، مغازي الواقدي، تحقيق)ھـ٢٠٧ت(محمد بن عمر : الواقدي )١٤٤(

 .٣٣٤م، ص١٩٨٤بيروت، 
 .٢٩٨، ص٢اللباب في تھذيب ا�نساب، ج: ابن ا�ثير )١٤٥(
  .٣١، ص٤السيرة النبوية، ج: ابن ھشام )١٤٦(
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 .٤٩٨مغازي الواقدي، ص: الواقدي )١٤٧(
 ،)ط. د(، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، )ھـ٩٦٦ت(حسين بن محمد بن الحسن : الديار بكري )١٤٨(

 .٢٤٧، ص٢، ج)ت. د(دار صادر، بيروت، 
م، ١٩٩٤محمد عبد القادر عطا، مكتبة الباز، مكة المكرمة، : سنن البيھقي الكبرى، تحقيق: البيھقي )١٤٩(
، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢شعيب ا�رناؤوط، ط: صحيح ابن حبان، تحقيق: ؛ ابن حبان ٢٩٢، ص٩ج

 .٢٤٨، ص١٣م، ج١٩٩٣
 .٢٨٦، ص٤٩ينة دمشق، جتاريخ مد: ابن عساكر )١٥٠(
  .٢٨٦، ص٤٩المصدر نفسه، ج )١٥١(
 .٢٧٠، ص٤٩تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر )١٥٢(
، مرآة الجنان )ھـ٧٦٨ت(أبو محمد عبد هللا بن أسعد : ؛ اليافعي ٤١٩، ص٣الطبقات، ج: ابن سعد )١٥٣(

؛  ٨٢، ص١م، ج١٩٩٣القاھرة، ، دار الكتاب ا�سeمي، )ط. د(وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، 
 .٣٨٤، ص٢التحفة اللطيفة، ج: السخاوي

تاريخ مدينة : ؛ ابن عساكر ٣، ص١٩المعجم الكبير، ج: ؛ الطبراني ٤١٩، ص٣الطبقات، ج: ابن سعد )١٥٤(
 .٦١٩، ص٢رجال صحيح البخاري، ج: ؛ الكeبذي ٢٨٨، ص٤٩دمشق، ج

قبل الھجرة له صحبة مع النبي  ٣٥وسي ا�نصاري ولد سنة محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش من بني حارثة ا� ∗∗∗∗
وروى الحديث وشھد بدر والمعارك بعده إ� غزوة تبوك إذ استخلفه على المدينة وكان على زكاة قبيلة جھينة في   ����

عصر عمر بن الخطاب وحضر فتح مصر وكان معتز�ً للفتن في خeفة علي بن أبي طالب فلم يحضر المعارك وكان 
سير أعeم : الذھبي: ينظر). ھـ٤٣(يeً عظيم البنية له من الولد عشرة ذكور وست بنات توفي في شھر صفر سنة طو

؛  ٣٤- ٣٣، ص٦ا�صابة، ج: ؛ ابن حجر العسقeني ٣٦٢، ص٣الثقات، ج: ؛ ابن حبان ٢٧٢- ٣٦٩، ص٢النبeء، ج
 .٩٧ص ،٧ا�عeم، ج: ؛ الزركلي ٢٥٠، ص٥٥تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر

  ����الحارث بن خزمة بن عدي بن أُبي بن غنم من بني عوف بن الخزرج ا�نصاري بن أبو بشير أسلم وأخى رسول هللا  ∗∗∗∗∗∗∗∗
أبن : ينظر. سنة) ٦٧(وعمره ) ھـ٤٠(الحديث وتوفي سنة   ����بينه وبين المھاجري إياس بن أبي البكير روى عن النبي 

  .١٨٦، ص١سير أعeم النبeء، ج: ؛ الذھبي ٥٧١، ص١ا�صابة، ج: حجر العسقeني
: ؛ السخاوي ٢٨٨، ص٤٩تاريخ دمشق، ج: ؛ ابن عساكر ٢٣٣٩، ص٤معرفة الصحابة، ج: أبي نعيم )١٥٥(

  .٣٨٤، ص٢التحفة اللطيفة، ج


