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ملخص البحث

يتشاول ىحا البحث الفتح اإلسالمي لمكػفة وانتداب الرحابة -رضي هللا مشيع -الييا ،وقدست ىحا البحث

الى مقجمة ،وثالثة مباحث ،وخاتسة ،أما السقجمة فقج اشتسمت ممى اىسية السػضػع ،وسبب اختيار لمسػضػع ،وأما
السبحث االول فقج اشتسل ممى التعخيف بالكػفة ،وشسل الفتح اإلسالمي لمكػفة وتسريخىا ،واشتسل ممى أسباب
اختيار السدمسيغ لمكػفة ،والتحقيق في ندبة الرحابة -رضي هللا مشيع -إلى األوشان ،وأما السبحث الثاني فقج
اشتسل ممى الرحابة السختمف في صحبتيع والخاجح ثبػتيا ،والرحابة السختمف في صحبتيع والخاجح مجم
ثبػتيا ،أما السبحث الثالث فقج اشتسل ممى فزائل بعس الرحابة الكػفييغ -رضي هللا مشيع ،-وبيان معشى

لفطة الجيػد ،وهللا ىػ السػفق.
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Research Summary
This research deals with the Islamic conquest of Kufa and the affiliation of the

Companions - may God be pleased with them - to it, and this research is divided
into an introduction, three sections, and a conclusion. Kufa and its construction, and

included the reasons for Muslims choosing Kufa, and the investigation of the origin of

the Companions - may God be pleased with them - to the homelands. The Kufic

Companions - may God be pleased with them - The second topic included
companions whose companionship is uncertain, likely to be proven, and companions
whose companionship is uncertain, likely not to be proven. The third topic included

the virtues of some of the Kufic companions - may God be pleased with them and
an explanation of the meaning of the word efforts,
.

.

of the alphabet and success

.from Allah

الطقجمة

، واشيج ان ال الو اال هللا ولي السؤمشيغ والسؤمشات،الحسج هلل الحي بشعستو تتع الرالحات

 صمى هللا مميو وممى الو، فآتو اآليات البيشات، واجتباه،واشيج ان سيجنا ونبيشا دمحم الحي اصصفاه
.وصحبو الى يػم تتفصخ فيو االرض والدساوات
 فسغ تحمى بو فقج فاز، بو شخف الجنيا واالخخة،أما بعج فال ممع اشخف مغ ممع الذخيعة
 ومرجر ممع، ومغ لع يشل مشو شيئا خدخ الرفقة والسشدلة، والسشدلة الخفيعة،بالرفقة الخابحة

 فأما الكتاب العديد، -  صمى هللا مميو وسمـع-  وسشة رسػلو،الذخيعة ىػ كتاب هللا تبارك وتعالى

 (ِإَّنا َن ْح ُغ َن َّدْلَشا: قال هللا تعالى، غيخ محتاج الى ذكخ احػال ناقميو،فيػ متػاتخ مجسع مميو
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طػ َن(ﱠ (الحجخ ،)9:وأما سشة رسػل هللا  -صمى هللا مميو وسمـع  -فيي
ال ِّح ْك َخ َوإَِّنا َل ُو َل َح ِاف ُ
بحاجة الى شخح أحػال رواتيا وأخبارىع.
وقج قيس هللا رجاال مغ السؤمشيغ صجقػا ما ماىجوا هللا ورسػلو مميو ،وبعج أن ممسػا أن

رسػل هللا  -صمى هللا مميو وسمـع  -خرع مغ خالفو في سشتو ،وامتو ،ومغ كان رسػل هللا-
صمى هللا مميو وسمـع  -خرسو ،كان هللا تعالى خرسو ،وقػل رسػل هللا  -صمى هللا مميو وسمـع

 (( :-مغ كحب ممي متعسجاً فميتبػأ مقعجه مغ الشار))  ،ومغ ىحا استسج الرحابة الكػفييغ-رضي

هللا مشيع -احاديث الشبي  -صمى هللا مميو وسمـع .-

اما السقجمة فقج ذكخت فييا اىسية السػضػع ،وقدست السباحث إلى مصالب ،فكان السبحث

االول مشػانو لطحة تاريخية عن الكهفة وتحقيق ندبة الصحابة اليها ،و تزسغ ثالث مصالب،
فكان مشػان السصمب األول :التعخيف بالكػفة ،وكان مشػان السصمب الثاني :الفتح اإلسالمي

لمكػفة وتسريخىا ،أما السصمب الثالث فكان مشػانو :التحقيق في ندبة الرحابة -رضي هللا

مشيع -إلى األوشان ،أما السبحث الثاني فكان مشػانو الرحابة السختمف في صحبتيع ،فقج اشتسل
ممى مصمبييغ ،فكان مشػان السصمب األول :الرحابة السختمف في صحبتيع والخاجح ثبػتيا ،وكان

مشػان السصمب الثاني :الرحابة السختمف في صحبتيع والخاجح مجم ثبػتيا ،أما السبحث الثالث
فكان مشػانو بيان فزائل الرحابة الكػفييغ -رضي هللا مشيع ،فقج اشتسل ممى مصمبييغ ،فكان
مشػان السصمب األول:

فزائل بعس الرحابة الكػفييغ -رضي هللا مشيع ،-وكان مشػان

السصمب الثاني :بيان معشى لفطة الجيػد ،ثع ذيمت البحث بثبت السرادر والسخاجع مختبا ممى

حدب تختيب الحخوف اليجائية ،وجاءت الخاتسة متزسشة الىع الشتائج التي تػصمت الييا ،ثع

ذيمت البحث بثبت لمسرادر والسخاجع مختبا حدب تختيب الحخوف اليجائية ،وهللا ىػ السػفق.
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الفتح اإلسالمي للكهفة وانتداب الصحابة -رضي هللا عظهم -اليها
الطبحث االول
لطحة تاريخية عن الكهفة وتحقيق ندبة الصحابة اليها
الطظلب األول :التعريف بالكهفة (:)1
جاء معشى الكػفة لغة بأنيا(":كػف) الكاف والػاو والفاء أصيل يقػلػن :إنَّو يجل ممى

استجارٍة في شيء"( ،)2وابالزع :الخممة الحسخاء السدتجيخة ،أو كل رممة تخالصيا حرباء(.)3

وما جاء مغ التعخيف بالكػفة بأنيا :قربة جميمة خفيفة حدشة البشاء جميمة األسػاق كثيخة

الخيخات جامعة رفقة مرخىا سعج بغ أبي وقاص  أيام خالفة مسخ  ،وكان البمج في القجيع

يدسى بالحيخة وقج خخبت ،وىي الجامع ممى ناحية الذخق بيي حدغ ،والشيخ ممى شخفيا مغ قبل
بغجاد ،وليع آبار محيبية حػليا نخيل ،وبداتيغ ،وقج كانت نطيخ بغجاد لكشيا خخب أشخافيا(.)4

الطظلب الثاني :الفتح االسالمي للكهفة وتطصيرها
أوال :الفتح اإلسالمي للكهفة:
تهطئة:
أن إنذاء الكػفة ارتبط مباشخة بفتح السدمسيغ ،وبعج أن فخغػا مغ شخد الداسانية ،وأخحوا

جمػالء والسجائغ ،شعخوا بالحاجة إلى إنذاء دار ىجخة ممى تخػم البالد السفتػحة ،تكػن بسثابة

السعدكخ والسخكد لميجخة في الػقت نفدو.

فقج شكمت الكػفة ثسخة مباشخة لعسمية مغ مسميات الفتح الخاشف راسسة معالسيا ممى
التخبة ،ذلظ أن الكػفة تحتل مػقع القمب مغ السشصقة ،تمظ السشصقة التي كانت تجور فييا السعارك

بيغ السدمسيغ واالمبخاشػرية الداسانية؛ مشصقة معجة لكي يعسخىا أول مغ يعسخىا السذاركػن في
القتال ويدتقخ فييا أغمب السدمسيغ ،وممى ىحا فدتتأثخ الكػفة كثي اخ وبجرجة أمطع مسا حرل في

البرخة ،بالحجث التاريخي الستسثل في الفتح ،كسا سيؤثخ فييا العير ممى ذكخاه ،وسيطيخ ذلظ

التأثيخ في مشاصخىا البذخية التي جدست كيانيا ،وفي بشيتيا االجتساعية ،وفي الحخكات الدياسية
الجيشية التي ستيدىا ،وفزال مغ ذلظ يتجاوز الفتح اإلسالمي لمبالد مريخ الكػفة برفتو قزية

تاريخية ،ذلظ أن الكػفة تشجرج ضسغ ضاىخة كػنية ىي ضاىخة الفتح اإلسالمي لمبالد.
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"ومغ جابخ  قال :سسعت مسخ بغ الخصاب سشة مذخيغ يقػل :األمرار سبعة:

فالسجيشة مرخ ،والذام مرخ ،ومرخ والجديخة والبحخيغ والبرخة والكػفة"(.)5

فكانت الكػفة بطاىخ الحيخة ،السجيشة التي كان يقرجىا الذعخاء والتجار ،وفييع تجار مكة
()6

وأشخافيا ،ومشو انتقل الخط إلى مكة ،ممى حج قػل أىل األخبار ،ومشيا انتقمت الشدصػرية

إلى

العخب الشداشخة ،وقج اشتيخت قبل اإلسالم بخجال بخزوا فييا في العمػم الجيشية الشرخانية وبالعمػم
المدانية في لغة بشي إرم ،وبكشائديا وبأديختيا التي كانت تعمع األشفال مبادئ القخاءة والكتابة،

وتييئ الصالب لمتبحخ في ممػم الجيغ وفي العمػم الجنيػية السعخوفة في ذلظ الػقت ،ولسا أُنذئت

الكػفة انتقمت إلييا بأبشيتيا وأناسيا ،فقج ىجمت مشازليا ونقمت حجارتيا إلى الكػفة ،لتبشي بيػتيا
بيا ،وانتقل أىميا إلى الكػفة؛ ألنيا أخحت مكانيا في الحكع ،وصارت مقخ الػالة ،فذايع أىميا أىل

الكػفة في الدكغ وفي االلتفاف حػل قرخ الػالي ،وانتقل ما كان قج تبقى مغ بكية ممع مغ

الحيخة إلى الكػفة كحلظ ،وتجدع في ىحا الحي ندسيو بعمع أىل أو بسجرسة الكػفة(.)7

وكان سبب تحػل مغ تحػل مغ السدمسيغ مغ السجائغ إلى الكػفة وسبب اختصاشيع

غيخ ألػان
الكػفة ،وىػ أن مسخ بغ الخصاب كتب إلى سعج -رضي هللا مشيع :-أنبئشي ما الحي ّ
خجدىع وكفى ألػانيع وخػمة السجائغ ِ
ولحػميع؟ فكتب إليو :إن العخب َّ
ودجمة؛ فكتب إليو:
العخب
َ
ائجا وححيفة  -وكانا رائجي
إن العخب ال يػافقيا َّإال ما وافق إبَميا مغ البمجان ،فابعث سمسان ر ً

فميختادا مش ًدال ّبخيِّا بحخيِّا ،ليذ بيشي وبيشكع فيو بحخ وال ِجدخ ،ولع يكغ بقي مغ أمخ
الجيرْ -
الجير شيء َّإال وقج أسشجه إلى رجل ،فبعث سعج ححيفة وسمسان ،فخخج سمسان حتى يأتي
َ
الفخات
شيئا ،حتى أتى الكػفة .وخخج ححيفة في شخ
األنبار ،فدار في غخ
قي ُ
بي الفخات ال يخضى ً
ّ
ّ
َّ
رب
ال يخضى ً
الميع ّ
شيئا حتى أتى الكػفة ،فأمجبتيسا البقعة ،فشدال فرميا ،وقال ّ
كل واحج مشيساّ :
َّ
ورب األرض وما أقمت ،والخيح وما ذرت ،والشجػم وما ىػت ،والبحار وما
الدساء وما أضمتّ ،
جخت ،والذياشيغ وما أضمّت ،و ِ
أجشت؛ بارك لشا في ىحه الكػفة ،واجعمو مشدل
الخراص وما ّ
ثبات ،وكتب إلى سعج بالخبخ(.)8

ثانياً :تطصيرها:
التسريخ ىي السرخ ،أي :البمج ،ويخيج بيسا بمجا الكػفة والبرخة( ،)9التي مطست فييسا

العسارة(.)10

فكان تسريخ الكػفة مع تسريخ البرخة ،وقبل تسريخ بغجاد؛ الن تسريخ بغجاد كان في زمغ

السشرػر ،بيشسا كان تسريخ الكػفة والبرخة مع زمغ مسخ بغ الخصاب  ،)11(فكان مسخ بغ
الخصاب  يخسل مجداً مغ الرحابة إلى الكػفة لتعميع الشاس أمػر ديشيع ،كدعج بغ أبي وقاص،
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ومبج هللا بغ مدعػد ،والبخاء بغ مازب -رضي هللا مشيع ،-وغيخىع مسغ ممسػا الشاس القخآن

والحجيث ،والفقو فشبغ ممى أيجييع مجد كبيخ مغ أئسة التابعيغ ،مغ بيشيع ،سعيج بغ جبيخ ،وإبخاليع
الشخعي وغيخىع ،فكثخ العمساء ،في العرخ األمػي ،ونذط العمع الحي كانت نػاتو القخآن والحجيث،
واستشباط األحكام الفقيية مشيسا ،امتساداً ممى الجانب العقمي أكثخ مغ الجانب الشقمي ،حتى ُمخفت

بسجرسة أىل الخأي ،إضافة إلى شيختيا الشحػية التي نافدت بيا مجرسة البرخة التي سبقتيا إلى

ذلظ بسائة مام(.)12

فكػفت الكػفة سشة سبع مذخة  ،وكانػا قج استأذنػا مسخ في بشيان القرب ،فقال:

"العدكخ أجج لحخبكع وأزكى لكع ،وما أحب أن أخالفكع فذأنكع" ،فابتشى أىل السرخيغ بالقرب،

ثع وقع الحخيق بالكػفة والبرخة ،وكان أشجىسا حخيقاً الكػفة ،احتخق فييا ثسانػن مخوساً ولع تبق

فييا قربة ،فبعث سعج إلى مسخ -رضي هللا مشيسا -نف اًخ يدتأذنػنو في البشاء بالمبغ ويخبخونو
مغ الحخيق ،فأذن ليع وقال":ال يديج أحجكع ممى ثالثة أبيات ،وال تصاولػا في البشيان والدمػا الدشة

تمدمكع الجولة ،وال تخفعػا بشياناً فػق القجر ،قالػا :وما القجر؟ قال :ما ال يقخبكع إلى الدخف وال
يخخجكع مغ القرج ،وأن يكػن الصخيق أربعيغ ذراماً ،وما بيغ ذلظ مذخيغ ،واألزقة سبع

أذرع"( ، )13وقج ذكخ بأن تسريخ الكػفة كان بعج البرخة بدتة أشيخ ،ممى قػل ،وبعام أو ماميغ
ممى قػل آخخ؛ واتخحىا السدمسػن
مرخ حيغ كانػا يغدون مغ قبل فارس(.)14
ًا

الطظلب الثالث :التحقيق في ندبة الصحابة – رضي هللا عظهم -إلى األوطان:
ورد معشى الػشغ في معجع مقاييذ المغة بأنو(":وشغ) الػاو والصاء والشػن :كمسة

شغ :محل اإلندان"( ،)15والػشغ :ىػ اإلقميع أو الشاحية التي يػلج اإلندان أو يكيع
فالػ َ
صحيحةَ .
فييا ،والبمجان جسع بمج ،وىي السجيشة أو القخية التي يػلج اإلندان أو يكيع فييا ،والسخاد بيحا البحث
ىػ معخفة أقاليع الخواة ومجنيع التي ولجوا فييا أو أقامػا فييا( ،)16واالوشان جسع وشغ ،والعخب

يفخقػن في األوشان ،فتقػل لدكغ اإلندان وشغ( ،)17وىحه األوشان ثالثة :األول أما أصمي
ويدسى أىمياً ،وىػ الحي يدتقخ اإلندان فيو مع أىمو ،وذلظ ال يبصل إال بسثمو ،وىػ أن يشتقل إلى
بمج آخخ بأىمو بعدل القخار فيو ،والثاني وشغ إقامة ،وىػ الحي يجخمو السدافخ فيشػي أن يكيع فيو
خسدة مذخ يػما ،ويبصل باألصمي ألنو فػقو ،وبالسسائل لصخيانو مميو ،وبإنذاء الدفخ لسشافاتو
اإلقامة ،والثالث وشغ سكشي ،وىػ أن يكيع اإلندان في مخحمة أقل مغ خسدة مذخ يػما ،ويبصل

باألول والثاني ألنيسا فػقو ،وبسثمو لصخيانو مميو ،وبيان ضعفو مجم وجػب الرػم وإتسام الرالة

( ، )18فاألنداب تارة تقع ممى الكبائل وىي في الستقجميغ أكثخ بالشدبة إلى الستأخخيغ ،وتارة إلى
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األوشان ،وىحا في الستأخخيغ أكثخ بالشدبة إلى الستقجميغ ،والشدبة إلى الػشغ أمع مغ أن تكػن
بالدا ،أو ضياما ،أو سككا ،أو مجاورة ،وتقع إلى الرشائع كالخياط ،والحخف كالبداز ،ويقع فييا

االتفاق واالشتباه كاألسساء ،وقج تقع األنداب ألقابا ،ومشيع مغ جعل مغ الشدب التي ممى خالف

ضاىخىا ،وقج يشدب الخاوي إلى ندبة مغ مكان ،أو وقعة بو ،أوقبيمة ،أوصشعة ،وليذ الطاىخ

الحي يدبق إلى الفيع مغ تمظ الشدبة مخادا ،كأبي مدعػد البجري لع يذيجىا في قػل األكثخيغ ،بل
ندليا ومج مغ ىحا أمثمة ،ومسغ ذكخ سبب تمقيبو بمقب صامقة دمحم بغ مبجالخحيع لقب بو لذجة

حفطو(.)19

فقج كانت العخب إنسا تشدب إلى قبائميا ،فمسا جاء اإلسالم وغمب ممييع مدكغ القخى

والسجائغ حجث فيسا بيشيع االنتداب إلى األوشان وأضاع كثيخ مشيع أندابيع ،فمع يبق ليع غيخ
االنتداب إلى األوشان ،فسغ كان مغ الشاقمة مغ بمج إلى بمج وأراد الجسع بيشيسا باالنتداب فميبجأ

باألول ثع بالثاني السشتقل إليو ،وحدغ أن يجخل ممى الثاني كمسة "ثع" ،فيقال في الشاقمة مغ مرخ

إلى دمذق مثال "فالن السرخي ثع الجمذقي" ومغ كان مغ أىل قخية مغ قخى بمجة فجائد أن
يشدب إلى القخية أو إلى البمجة أيزا وإلى الشاحية التي تمظ البمجة مشيا أيزا( ،)20قال مبج هللا بغ

السبارك وغيخه":مغ أقام في بمجة أربع سشيغ ندب إلييا" ،أما العجع فإنيع يشدبػن إلى مجنيع وقخاىع

مغ القجيع(.)21

الطصظلحات الطدتخجمة في التعبير عن االنتداب للبلج:
(سكغ) الديغ والكاف والشػن أصل واحج مصخد ،يجل ممى خالف االضصخاب والحخكة،

الجار ،والدكغ :الشار،
الذيء يدكغ سكػناً فيػ ساكغ ،و َّ
يقال َس َكغ ّ
الد ْكغ :األىل الحيغ يدكشػن ّ
األول ،وىػ َّ
الشاضخ إلييا
أن ّ
في قػل القائل :قج قػمت بدكغ وأ َْدىان ،و ّإنسا سسيت َس َكشا لمسعشى ّ

الشار في ميغ
يدكغ ويدكغ إلييا وإلى أىميا ،ولحلظ قالػاَ :آن ُذ مغ نار ،ويقػلػن":ىػ أحدغ مغ ّ
الدكغ :كل ما سكشت إليو مغ محبػب ،والدكيغ معخوف ،قال بعس أىل المغة :ىػ
السقخور" ،و َ
ِ
ِ
سسي؛ ألنَّو
ألنو ّ
ِف ّعيل ّ
يدكغ حخكة السحبػح بو ،ومغ الباب الدكيشة ،وىػ الػقار ،وسكان الدفيشة ّ
يدكشيا مغ االضصخاب ،وىػ مخبي(.)22
مشج مخاجعتي لكتب المغة ومرصمحات الحجيث ،لمبحث مغ الفخق بيغ مرصمح ندل،

وسكغ ،ودخل ،ونديل  ،ومجاده في أىل ذلظ البمج ،وقفت ممى معشى نديل ذالظ البمج الحي ندل

فيو ،كائغ تكػن مكة مثالً ،فأنو يخاد بو ،إذا كان شارئاً ممى أىميا  ،أي سكغ فييا معيع بعج أن
لع يكغ مشيع  ،وال يػصف بيحه الكمسة زوار السجن والػاردون ممييا مغ غيخ أن يدتقخوا بيا
ويدكشػا فييا ،فشدل وسكغ بسعشى واحج ،أما دخل فمع أجج كالماً نطخياً مغ معشاىا ،ولكغ في
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التصبيق العسمي مشج القجماء نججأن مغ دخل تصمق ممى مغ مخ ٍ
ببمج ( ،كسذاركتو بسعخكة ) ،ولع
ّ
يدتقخ ويسكث فييا(.)23
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الطبحث الثاني:
الصحابة الكهفيهن الطختلف في صحبتهم
الطظلب األول :الصحابة الطختلف في صحبتهم والراجح ثبهت صحبتهم
-2

أبه الفيل :

ىػ :أبػ الفيل ،لو صحبة( ،)24كػفي( ،)25روى مغ :الشبي  -صمى هللا مميو وسمـع  ،)26( -وقيل:

()27
ويعج مغ الرحابة ،لحكخه حجيث الخجع مخفػمامغ الشبي  -صمى
ال يعخف ألبي الفيل صحبة ُ ،
هللا مميو وسمـع  ،)28( -روى مشو":مبج هللا بغ جبيخ"(.)29

 -2أَبه جبيرة بن الضحاك :
ال بعزيع :ليدت
ال بعزيع :لو صحبةَ ،وَق َ
ىػ :أبػ جبيخة ْبغ الزحاك بغ خميفة األَنراريَ ،ق َ
لو صحبة( ،)30كػفي( ،)31روى مغ الشبي  -صمى هللا مميو وسمـع  ، -ومشو قيذ بغ أبي حازم،
()32
ويعج مغ الرحابة لخوايتو الحجيث مخفػما مغ الشبي  -صمى
وابشو محسػد ابغ أبى جبيخة" ُ ،
هللا مميو وسمـع .)33( -

 -3أيطن بن خريم :
وىػ" :أيس غ بغ خخيع بغ األخخم بغ شجاد ابغ مسخو بغ فاتظ بغ القميب بغ مسخو بغ أسج بغ
خديسة بغ مجركة بغ إلياس بغ مزخ بغ ندار أبػ مصية األسجي"( ،)34لو صحبة ،مغ مدمسة

الفتح ،ندل الكػفة( ،)35وقيل :تابعي ثقة ( "،)36تػفي سشة ست وثسانيغ لميجخة" (.)37

ويعج مغ الرحابة فقج ذكخ بأن أيسغ بغ خخيع أسمع يػم الفتح ،وىػ غالم يفاع ،وقالت شائفة:
ُ
()38
أسمع أيسغ بغ خخيع مع أبيو يػم الفتح .
ويعزج ذلظ ،بأنو صحابي جاء"،مغ أيسغ بغ خخيع بغ فاتظ ،مغ أبيو قال :قال الشبي  -صمى
هللا مميو وسمـع ": -نعع الفتى خخيع ,لػ قرخ مغ شعخه ,ورفع مغ إ ازره" ,فقال ابغ خخيع :ال يجاوز

شعخي أذني ,وال إزاري مقبي"(.)39
 -4جهدان :

ندبا( ،)40صحابي ،لو رواية ( ،)41وىػ مختمف في صحبتو( ،)42أنكخىا
ىػ :جػدان ،ال يعخف لو ً
بعزيع ،وقيل ال صحبة لو ( ،)43سكغ الكػفة بعج أن ندليا( ،)44ومسا يؤيج بأنو صحابي ،فقج
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روى مغ الشبي  -صمى هللا مميو وسمـع َّ -أن ُو قال" :مغ امتحر إليو أخػه معحرًة فمع يقبميا كان
مميو مغ الخصيئة مثل صاحب مكذ"(.)45
الكظجي :
 -5سعج بن مدعهد
ّ
الكشجي ،لو صحبة ،فحكخه بعزيع في التابعيغ ،إال أن اكثخ العمساء ذكخوا لو
ىػ :سعج بغ مدعػد
ّ
صحبة ("،)46كػفي"( ،)47روى مغ :الشبي  -صمى هللا مميو وسمـع  ، -ومشو :قيذ بغ ابي

حازم(.)48

 -6شريك بن طارق :
ىػ :شخيظ بغ شارق بغ سفيان الحشطمي ،ويقال األشجعي ،ويقال السحاربي ،ويقال :إنو ابغ قخط
ّ
ّ
ّ
()49
بغ ثعمبة بغ مػف بغ سفيان بغ أسيج بغ مامخ بغ ربيعة بغ حشطمة بغ تسيع ،وال صحبة لو ،
وذكخه بعزيع في الرحابة(" ،)50ندل الكػفة"( ،)51روى مغ :الشبي  -صمى هللا مميو وسمـع ، -
ومشو :زياد بغ مالقة ،ومبج السمظ بغ مسيخ(.)52

ومسا يجل ممى أنو صحابي سسامو مغ الشبي  -صمى هللا مميو وسمـع  ، -مغ شخيظ بغ شارق،

قال :قال رسػل هللا  -صمى هللا مميو وسمـع " :-ما مشكع مغ أحج إال ولو شيصان" ،قالػا :ولظ يا
رسػل هللا؟ قال" :ولي ،إال أن هللا أمانشي مميو فأسمع"(.)53

 -7عبجة بن حزن الظصري :
يعجه بعزيع في التابعيغ ،إأل أنو صحابي ،كػفي،
ىػ :مبجة بغ حدن الشرخي ،يكشى أبا الػليجُ ،
أدرك الشبي  -صمى هللا مميو وسمـع  ،)54( -حجث مغ :الشبي  -صمى هللا مميو وسمـع  ، -وحجث
مشو :أبي إسحاق الدبيعي (.)55
-8

عيدى بن عقيل الثقفي :

ىػ :عيدى بغ مقيل الثقفي ،ليذ معخوف في الرحابة ،إال أنيع قالػا صحابي؛ ألن التابعي
ليذ عيدى بغ مقيل الثقفي ،بل عيدى بغ معقل األسجي  ،فحكخ لو صحبةُ ،يعج في الكػفييغ،
روى مشو :زياد بغ مالقة(.)56
الطظلب الثاني :الصحابة الطختلف في صحبتهم والراجح عجم ثبهت الصحبة
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 - 1أبه رزين :
ىػ :مدعػد بغ مالظ األسجي ،مػالىع ،وقيل مػلى ممي ،اسسو مبيج ،ندل الكػفة ،وروى مغ:
ابغ أم مكتػم ،وممي بغ أبي شالب ،وأبػ مػسى األشعخي ،وأبي ىخيخة -،رضي هللا مشيع-

َّللا ،وإسساميل بغ أبي خالج ،ومصاء بغ الدائب ،ومغيخة بغ مقدع،
وغيخىع ،ومشو :ابشو مبج َّ

وآخخون ،شيج صّفيغ مع ممي ،وذكخه بعزيع في الرحابة ،واخخيغ نفػو ذلظ؛ ألنو لع يجج لو

صحبة وال إدراك(.)57

 - 2االسهد بن يزيج :
وىػ :االسػد بغ يديج بغ قيذ بغ مبج هللا بغ مالظ ،أحج التابعيغ ،وقيل انو أدرك الشبي  -صمى

هللا مميو وسمـع  -ولع يخه ،روى مغ :أبي بكخ ،ومسخ ،وابغ مدعػد ،وبالل ،ومائذة ،روى مشو:
ابشو مبج الخحسغ ،ومبج الخحسغ بغ يديج بغ جابخ ،وابخاليع الشخعي ،وخمق سػاىع ،وكان مغ فقياء

الكػفة ،وأعيانيع ،وعبادىع( ،)58تػفي سشة خسذ وسبعيغ لميجخة( ،)59والحي يؤيج أنو تابعي ما
وججتو في اكثخ الكتب اثشاء البحث ذكخوا ذلظ(.)60

 - 3جعجة بن هبيرة األشجعي :
ىػ :جعجة بغ ىبيخة األشجعي ،كػفي( ،)61روى مغ أبي ىخيخة ،ومبجهللا بغ مسخو بغ ٍ
مبج،

وغيخىع ،روى مشو :حبيب بغ أبي ثابت ،ومسخو بغ ديشار ،وىالل بغ خباب ،و يديج األودي،

وغيخىع ،ووقع في مرشف ابغ أبي شيبة جعجة بغ ىبيخة بغ أبي وىب ،وىحا ىػ السخدومي(،)62

وىػ تابعي مجني ثقة ،لع يدسع مغ الشبي  -صمى هللا مميو وسمـع  ،)63( -ولج في ميجه ،

وليدت لو صحبة (.)64

 - 4حجر بن العظبس :
الدكغ ،ويقال أبػ العشبذ الحزخمي
ىػ :حجخ بغ العشبذ ،ويقال لو ابغ قيذ ،يكشى أبا ّ
ّ
الرحابة -رضي هللا مشيع ،-لو رواية ،والحي يؤيج بأنو تابعي ،ذكخ
الكػفي ،ذكخه بعزيع في ّ

في ثقات التابعيغ ،واتفقػا ممى أن حجخ بغ العشبذ لع يخ الشبي  -صمى هللا مميو وسمـع ، -

فكأنو سسع مغ بعس الرحابة -رضي هللا مشيعَ ،-ولع يدسع مغ َّ
الشِبي  -صمى هللا مميو وسمـع
 (.)65344
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 – 5زيج بن وهب :
ىػ :زيج بغ وىب ،أبػ سميسان الجيشي الكػفي ،اإلمام ،الحجة ،سسع :مسخ ،ومميا ،وابغ مدعػد،
وأبا ذر الغفاري ،وححيفة بغ اليسان ،وشائفة ،حجث مشو :حبيب بغ أبي ثابت ،ومبج العديد بغ

رفيع ،وحريغ بغ مبج الخحسغ ،وسميسان األمسر ،وإسساميل بغ أبي خالج ،وآخخون ،تػفي :بعج
وقعة الجساجع ،في حجود سشة ثالث وثسانيغ ،شيج مع ممي مذاىجه( "،)66تػفي بعج وقعة

الجساجع ،في حجود سشة ثالث وثسانيغ لميجخة"(.)67

الشبي  -صمى هللا مميو وسمـع  -مدمسا ،ارتحل ِإَلى
إال أنو ُيعج مغ كبار التابعيغ ،كان في ميج
ّ ّ
لَِق ِ
اء الشبي  -صمى هللا مميو وسمـع َ -وصحبتو ،فكبس  -صمى هللا مميو وسمـع .)68( -
 - 6سعج بن إياس :
الشبي  -صمى هللا مميو وسمـع -
لذيباني ،أدرك
ىػ :سعج بغ إياس بغ أبي إياس ،أبػ مسخو ا
ّ ّ
ّ ّ
وقجم بعجه ،ثع ندل الكػفة ،واتفقػا ممى تػثيقو ،ويقال :أدرك مغ حياة الشبي  -صمى هللا مميو
ّ
األصح دون ذلظ ،وروى مغ :أبي مدعػد ،وممي ،وححيفة -رضي هللا
وسمـع  -أربعيغ سشة ،و
ّ
ّ
الذيباني ،والحارث بغ شبل ،والػليج بغ العيدار ،وآخخون،
مشيع -وغيخىع ،روى مشو :أبػ إسحاق
ّ ّ
ماش مائة ومذخيغ سشة ،وىػ مذيػر بكشيتو( ،)69وقال :أذكخ أني سسعت بخسػل هللا  -صمى هللا
مميو وسمـع  -وأنا أرمى إبال ألىمي بكاضسة ،فقيل :خخج نبي بتيامة ،إال أنو ُيعج ،مغ الصبقة
األولى مغ تابعي أىل الكػفة ،شيج القادسية(" ،)70مات سشة إحجى ومائة لميجخة"(.)71

 – 7شريح القاضي :
ىػ :شخيح القاضي ابغ الحارث بغ قيذ بغ الجيع بغ معاوية بغ مامخ بغ الخائر بغ الحارث
بغ معاوية بغ ثػر بغ مختع مغ كشجة( ،)72أبػ أمية( ،)73الفكيوَ ،ق ِ
اضي الكػفة ،حجث مغ :مسخ،
وممي ،ومبج الخحسغ بغ أبي بكخ ،وىػ ندر الحجيث ،حجث مشو :قيذ بغ أبي حازم ،ومخة

الصيب ،وتسيع بغ سمسة ،والذعبي ،وإبخاليع الشخعي ،وابغ سيخيغ ،وغيخىع ،مات سشة ثسانيغ

لميجخة ،وىػ كػفي تابعي ثقة ،لع يرح لو صحبة ،بل ىػ مسغ أسمع في حياة الشبي  -صمى هللا

مميو وسمـع  ، -وانتقل مغ اليسغ زمغ الرجيق( ،)74مات شخيح القاضي سشة سبع وتدعيغ ولو

مائة ومذخون سشة(.)75

 - 8طلحة بن نضيلة :
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ىػ :شمحة بغ نزيمة ،يكشى أبا معاوية ،ومجاده في أىل الكػفة ،روى مشو :القاسع بغ مخيسخة

()76

اختمف في صحبتو فأثبتيا جسام ٌة ونفاىا آخخون ،بل ذكخوه في التابعيغ الحيغ رووا مغ ابغ
مدعػد والسغيخة بغ شعبة -رضي هللا مشيع ،-ممى أنو تابعي(.)77

الطبحث الثالث :بيان فضل الصحابة الكهفيهن – رضي هللا عظهم-
الطظلب األول :فضائل بعض الصحابة الكهفيهن– رضي هللا عظهم:-
من فضائل بعض الصحابة الكهفيهن– رضي هللا عظهم:-
-2

روى البخاري بدشجه مغ حجيث سيل بغ سعج  ،سسع الشبي  -صمى هللا مميو وسمـع ، -

يقػل :يػم خيبخ":ألمصيغ الخاية رجال يفتح هللا ممى يجيو" ،فقامػا يخجػن لحلظ أييع يعصى ،فغجوا
وكميع يخجػ أن يعصى ،فقال" :أيغ ممي؟" ،فقيل :يذتكي ميشيو ،فأمخ ،فجمي لو ،فبرق في

ميشيو ،فب أخ مكانو حتى كأنو لع يكغ بو شيء ،فقال :نقاتميع حتى يكػنػا مثمشا؟ فقال" :ممى رسمظ،
حتى تشدل بداحتيع ،ثع ادميع إلى اإلسالم ،وأخبخىع بسا يجب ممييع ،فوهللا ألن ييجى بظ رجل

واحج خيخ لظ مغ حسخ الشعع"(.)78
-7

روى ابػ داؤد في سششو بدشجه مغ مبج هللا بغ مدعػد  قال كشا إذا جمدشا مع رسػل هللا

 صمى هللا مميو وسمـع  -فى الرالة قمشا الدالم ممى هللا قبل عباده الدالم ممى فالن وفالنفقال رسػل هللا  -صمى هللا مميو وسمـع " -ال تقػلػا الدالم ممى هللا فإن هللا ىػ الدالم ولكغ إذا

جمذ أحجكع فميقل التحيات هلل والرمػات والصيبات الدالم مميظ أييا الشبى ورحسة هللا وبخكاتو

الدالم مميشا وممى عباد هللا الرالحيغ فإنكع إذا قمتع ذلظ أصاب كل مبج صالح فى الدساء

واألرض  -أو بيغ الدساء واألرض -أشيج أن ال إلو إال هللا وأشيج أن دمحما مبجه ورسػلو ثع
ليتخيخ أحجكع مغ الجماء أمجبو إليو فيجمػ بو"(.)79

ال :أَجشبت وأنا
 -3روى احسج بغ شعيب الشدائي في سششو ،بدشجه مغ حجيث"،مسار بغ ياسخ َق َ
في اإلبل فمع أجج ماء ،فتسعكت ِفي التخاب تسعظ الجابة ،فأتيت رسػل هللا  -صمى هللا مميو وسمـع
 -فأخبختو بحلظ فقال" :إنسا كان يجديظ مغ ذلظ التيسع"

(.)80

 -4روى دمحم بغ يديج ،بدشجه مغ حجيث َق ْي ِ
ندسى ِفي ميج رسػل
ذ ْب ِغ أَِبي غخزة  ،قال :كشا َّ
 صمى هللا مميو وسمـع  -الدساسخة ،فسخ بشا رسػل  -صمى هللا مميو وسمـع  ، -فدسانا باسعىػ أحدغ مشو ،فقال" :يا معذخ التجار ِإ َّن البيع يحزخه الحمف والمغػ ،فذػبػه بالرجقة"(.)81
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روى البخاري بدشجه مغ أبي مػسى األشعخي  ،قال :قال أمخابي لمشبي  -صمى هللا مميو

وسمـع  : -الخجل يقاتل لمسغشع ،والخجل يقاتل ليحكخ ،ويقاتل ليخى مكانو ،مغ في سبيل هللا؟ فقال:

"مغ قاتل ،لتكػن كمسة هللا ىي العميا ،فيػ في سبيل هللا"(.)82
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الطظلب الثاني :بيان معظى لفظة الجههد:
َّ
حسل مميو ما يقاربو،
جههد :جسع ،مفخده "جيج" ،الجيع والياء والجال أصُم ُو السذقة ،ثع ُي َ
َّ ِ
َّ
يغ الَ َي ِجُجو َن إالَّ ُج ْي َج ُى ْع"
يقال جيجت نفدي وأجيجت والجيج الصاقة ،قال هللا تعالى" :والح َ
إن السجيػد المبغ الحي أُخخج زبجه ،وال يكاد ذلظ يكػن إالّ بسذقة ونرب(،)83
(التػبة ،)79:ويقال ّ
اجتيج :بسعشى جيج(.)84
والجيج :الصاقة ،واجيج جيجك :ابمغ غايتظ ،و َ

فالرحابة -رضي هللا مشيع -بحلػا جيػداً في جسع الحجيث ورواياتو ،ونفػا مغ الدشة

كل دخيل وحفطػىا مغ مبث أىل األىػاء ذلظ أنو لع تدل أمالم الجيغ قائسة ،وأصحاب رسػل هللا

 صمى هللا مميو وسمـع  -كثيخ مشيع ما زال ممى قيج الحياة ،وىؤالء التابعػن ليع بإحدانيؤازرونيع ،ويؤيجونيع في ميسة التعميع ،ونذخ الدشة وإزالة أدران أىل األىػاء والقزاء ممى

أباشيل الكحابيغ ،لقج تطاىخ الرحابة -رضي هللا مشيع -فكػنػا جبية قػية في وجػه أرباب
الشحل السختمة ،فسغ يػم أن وقعت الفتشة لع يقبمػا األحاديث بسجخد روايتيا ،حتى يدألػا مغ

أسانيجىا ،ويفحرػا رجاليا رجال رجال ،كحلظ أخح الخواة وحسمة الحجيث مغ التابعيغ ،يدألػن
الرحابة ليسيدوا ليع الصيب مغ الخبيث ،فمع يكػنػا كحاشب ليل يجسع إلى الحصب الحيات

والثعابيغ ،بل كانػا يتحخجػن مغ حسل ما ال يعخفػن لو  -صمى هللا مميو وسمـع  -أصال مغ

رسػل هللا  -صمى هللا مميو وسمـع  ، -كسا يعصي فكخة مغ تشبو الرحابة -رضي هللا مشيع،-
ومشايتيع التامة بالحجيث ،وتسييد غثو مغ سسيشو ،فيعصي فكخة واضحة مغ حال الخواة في شمب

الرحيح مغ الحجيث ،ورجػميع في ذلظ إلى الرحابة األجالء -رضي هللا مشيع ،-فقج بمغ الحج

مغ تبجح الكحابيغ ،إن كانػا يجمدػن لمحجيث بالسداجج ممى مخأى ومدسع مغ الرحابة -رضي

هللا مشيع -الحيغ كانػا يدجخونيع أمطع زجخ ويصخدونيع مغ السداجج أقبح الصخد(.)85

فالرحابة الكخام– رضػان هللا ممييع -تحسل أمانة الجيغ وتبميغو ،فصػفػا السذارق

والسغارب لشذخه وتبميغو لمشاس ،باذليغ الغالي والشفيذ في ذلظ ،ومغ يق أخ التاريخ بإنراف ال يسمظ

إال أن يقف ليع بكل احتخام وتبجيل ،وال يتشكخ ليع إال جاحج أو حاقج ،وليع الفزل بعج فزل هللا
ثع فزل رسػلو  -صمى هللا مميو وسمـع  -في إخخاجشا مغ بخاثغ الذخك والػثشية وإدخالشا في ىحا

الجيغ العطيع ،ومثمسا كان ليع الفزل في الفتػحات االسالمية ،كان ليع الفزل في حفظ الدشة

الشبػية ونذخىا بيغ الشاس(.)86

الخاتطة
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الحسج هلل الحي بشعستو تتع الرالحات ،والرالة والدالم ممى خاتع االنبياء والسخسميغ ،

وسيج االوليغ واالخخيغ ،نبيشا دمحم  -صمى هللا مميو وسمـع  ، -وممى الو وصحبو ،ومغ تبعيع
باحدان الى يػم الجيغ ،وبعج:
فان البحث السػسػم ( :الفتح اإلسالمي للكهفة وانتداب الصحابة -رضي هللا عظهم-

اليها ) الحي قام الباحث فيو  ،فال بج مغ كمسات مػجدة في الختام تػقفشا ممى اىع الشتائج الحي
احتػى مميو ىحا البحث :

-2

اوال  :ذكخت الكػفة بأنيا :قربة جميمة خفيفة حدشة البشاء جميمة األسػاق كثيخة الخيخات جامعة

رفقة مرخىا سعج بغ أبي وقاص  ،فكان تسريخ الكػفة مع تسريخ البرخة ،وقبل تسريخ
بغجاد؛ الن تسريخ بغجاد كان في زمغ السشرػر ،بيشسا كان تسريخ الكػفة والبرخة مع زمغ

مسخ بغ الخصاب .
-7

أن إنذاء الكػفة ارتبط مباشخة بفتح السدمسيغ ،وبعج أن فخغػا مغ شخد الداسانية ،وأخحوا جمػالء

والسجائغ ،شعخوا بالحاجة إلى إنذاء دار ىجخة ممى تخػم البالد السفتػحة ،تكػن بسثابة السعدكخ
والسخكد لميجخة في الػقت نفدو.
-3

كػفت الكػفة سشة سبع مذخة  ،وكانػا قج استأذنػا مسخ في بشيان القرب ،فقال" :العدكخ أجج

-4

أدرك الرحابة الكخام -رضي هللا مشيع -مكانة الدشة ،ومخفػا قجرىا ،لحا فأن الشاضخ في كتب

-5

استصامػا مغ شخيقيا أن يحفطػا سشة رسػل هللا  -صمى هللا مميو وسمـع  ، -وأن يشقمػىا ألى

-6

تحسل الرحابة الكخام– رضػان هللا ممييع -أمانة الجيغ وتبميغو ،فصػفػا السذارق والسغارب لشذخه

لحخبكع وأزكى لكع ،وما أحب أن أخالفكع فذأنكع".

العمع يجرك بػضػح أن لمرحابة -رضي هللا مشيع -جيػداً جبارة في خجمة الحجيث الشبػي.
غزة شخية ،كسا أرادىا هللا مدوجل ورسػلو  -صمى هللا مميو وسمـع .-
األجيال التالية ّ

وتبميغو لمشاس ،باذليغ الغالي والشفيذ في ذلظ ،ىجانا هللا تعالى إلى ما فيو الخيخ والرالح ،وهللا

تعالى اممع .
ثبت الطصادر والطراجع
القخآن الكخيع
.2

األحاديث السخفػمة السعّمة في كتاب ((حمية األولياء)) ،سعيج بغ صالح الخقيب الغامجي ،د.ط،
1425ىـ2004 ،م.
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أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع ،دمحم بغ أحسج السقجسي ،تحقيق ،غازي شميسات ،د.ط،

.3

إسبال السصخ ممى قرب الدكخ (نطع نخبة الفكخ في مرصمح أىل األثخ) ،دمحم بغ إسساميل بغ

1400ه1980 ،م ،دمذق.

صالح بغ دمحم الحدشي ،الكحالني ثع الرشعاني ،أبػ إبخاليع ،مد الجيغ ،السعخوف كأسالفو

باألميخ (ت1182 :ىـ) ،تحقيق ،مبج الحسيج بغ صالح بغ قاسع آل أمػج سبخ ،ط1427 ،1ىـ،
2006م ،دار ابغ حدم ،بيخوت.
.4

االستيعاب في معخفة األصحاب ،أبػ مسخ يػسف بغ مبج هللا بغ دمحم بغ مبج البخ بغ ماصع

الشسخي القخشبي (ت463 :ىـ) ،تحقيق ،ممي دمحم البجاوي ،ط1412 ،1ه1992 ،م ،دار الجيل،
بيخوت.

.5

اإلصابة في تسييد الرحابة ،أبػ الفزل أحسج بغ ممي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ العدقالني

(ت852 :ىـ) ،تحقيق ،مادل أحسج مبج السػجػد وممى دمحم معػض ،ط1415 ،1ىـ1994 ،م،
دار الكتب العمسية ،بيخوت.

.6

األمالم ،خيخ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم بغ ممي بغ فارس ،الدركمي الجمذقي (ت1396 :ىـ)،

.7

افتتاح القاري لرحيح البخاري ،ابغ ناصخ الجيغ (ت 842 :ىـ) ،تحقيق ،أبػ مبج هللا مذعل بغ

ط1423 ،15ه2002 ،م ،دار العمع لمسالييغ.

باني الجبخيغ السصيخي ،ط1422 1ىـ  2001 ،م ،دار ابغ حدم.
.8

بغية الصمب في تاريخ حمب ،مسخ بغ أحسج بغ لبة هللا بغ أبي جخادة العقيمي ،كسال الجيغ ابغ

العجيع (ت660 :ىـ) ،تحقيق ،سييل زكار ،د .ط ،د .ت ،دار الفكخ.
.9

تاريخ ابغ معيغ ،أبػ زكخيا يحيى بغ معيغ بغ مػن بغ زياد بغ بدصام بغ مبج الخحسغ السخي
بالػالء ،البغجادي (ت233 :ىـ) ،تحقيق ،أحسج دمحم نػر سيف ،ط1399 ،1ه1979 ،م ،مخكد

البحث العمسي وإحياء التخاث اإلسالمي ،مكة السكخمة.
.22

تاريخ آداب العخب ،مرصفى صادق بغ مبج الخزاق بغ سعيج بغ أحسج بغ مبج القادر الخافعي

(ت1356 :ىـ) ،د .ط ،د .ت ،دار الكتاب العخبي.

.22

.27

تاريخ اإلسالم َوَوفيات السذاىيخ َواألمالم ،شسذ الجيغ أبػ مبج هللا دمحم بغ أحسج بغ مثسان بغ
مػاد معخوف ،ط1424 ،1ه2003 ،م ،دار الغخب
َق ْايساز الحىبي (ت748 :ىـ) ،تحقيق ،بذار ّ
اإلسالمي.
التاريخ الكبيخ السعخوف بتاريخ ابغ أبي خيثسة،أبػ بكخ أحسج بغ أبي خيثسة(ت279 :ىـ)،

تحقيق ،صالح بغ فتحي ىالل ،ط1427 ،1ىـ2006،م ،القاىخة.

.23

تحخيخ تقخيب التيحيب لمحافظ أحسج بغ ممي بغ حجخ العدقالني ،بذار مػاد معخوف ،الذيخ

شعيب األرنؤوط ،ط1417 ،1ىـ1997 ،م ،الخسالة  ،بيخوت.
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تحفة األحػذي بذخح جامع التخمحي ،أبػ العال دمحم مبج الخحسغ بغ مبج الخحيع السباركفػرى (ت:

.25

تحفة التحريل في ذكخ رواة السخاسيل ،أحسج بغ مبج الخحيع بغ الحديغ الكخدي ال اخزياني ثع

1353ىـ) ،د .ط ،د .ت ،دار الكتب العمسية ،بيخوت.

السرخي ،أبػ زرمة ولي الجيغ ،ابغ العخاقي (ت826 :ىـ) ،تحقيق ،مبج هللا نػارة ،د.ط ،د.ت،
مكتبة الخشج ،الخياض.

.26
.27

تخخيج أحاديث إحياء ممػم الجيغِ ،
العخاقي ،واخخون ،ط1408 ،1ىـ1987 ،م ،الخياض.

تجريب الخاوي في شخح تقخيب الشػاوي ،مبج الخحسغ بغ أبي بكخ ،جالل الجيغ الديػشي (ت:

911ىـ) ،تحقيق،أبػ قتيبة نطخ دمحم الفاريابي ،د .ط ،د .ت ،دار شيبة.
.28

تحىيب تيحيب الكسال في أسساء الخجال ،شسذ الجيغ أبي مبج هللا دمحم بغ أحسج بغ مثسان بغ

قيساز الذييخ بـ «الحىبي» (ت 748 :ىـ) ،تحقيق ،غشيع عباس غشيع ،مججي الديج أميغ ،ط،1
1425ه2004 ،م ،الفاروق.

.29

التقخيب والتيديخ لسعخفة سشغ البذيخ الشحيخ في أصػل الحجيث ،أبػ زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ

شخف الشػوي (ت676 :ىـ) ،تحقيق،دمحم مثسان الخذت ،ط1405 ،1ىـ1985 ،م ،دار الكتاب

العخبي ،بيخوت.

.72

.72
.77

البدتي
الثقات ،دمحم بغ حبان بغ أحسج بغ حبان بغ معاذ بغ َم ْع َبج ،التسيسي ،أبػ حاتع ،الجارميُ ،
(ت354 :ىـ) ،ط1393 ،1ل1973 ،م ،دائخة السعارف العثسانية بحيجر آباد الجكغ اليشج.
جامع التحرل ،لمعالئي ،تحقيق ،حسيج مبج السجيج ،ط2،1407ه1986،م ،بيخوت.

الد َشغ اليادي ألقػم َس َشغ ،أبػ الفجاء إسساميل بغ مسخ بغ كثيخ القخشي البرخي
جامع السدانيج و ُّ
ثع الجمذقي (ت774 :ىـ) ،تحقيق ،مبج السمظ بغ مبج هللا الجلير ،ط1419 ،2ىـ1998 ،م،
بيخوت.

.73

الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػل هللا  -صمى هللا مميو وسمـع  -وسششو وأيامو،

دمحم بغ إسساميل أبػ مبجهللا البخاري الجعفي ،تحقيق ،دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ ،ط،1

1422ه2001 ،م ،دار شػق الشجاة.

.74

.75

.76

الشػري ،واخخون ،ط1412 ،1ىـ1992 ،م ،مالع
الجامع في الجخح والتعجيل ،أبػ السعاشي ّ
الكتب ،بيخوت.
الجػىخة الشيخة ،أبػ بكخ بغ ممي بغ دمحم الحجادي العبادي َّ
الدبِ ِيج ّي اليسشي الحشفي (ت800 :ىـ)،
ط1322 ،1ىـ1904 ،م ،السصبعة الخيخية.
الجراية في بيان ضػابط نقج الخواية مشج الرحابة ،أبػ ذر مبج القادر بغ مرصفى بغ مبج الخزاق

السحسجي ،د .ت ،د .ط.

351

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،العدد ( ) ،لسنة
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021
.77

ديػان اإلسالم ،شسذ الجيغ أبػ السعالي دمحم بغ مبج الخحسغ بغ الغدي (ت1167 :ىـ) ،تحقيق،

.78

ديػان الزعفاء والستخوكيغ وخمق مغ السجيػليغ وثقات فييع ليغ ،شسذ الجيغ أبػ مبج هللا دمحم

.79

الخوض الجاني (السعجع الرغيخ) ،سميسان بغ أحسج بغ أيػب بغ مصيخ المخسي الذامي ،أبػ

سيج كدخوي حدغ ،ط1411 ،1ه1990 ،م ،دار الكتب العمسية ،بيخوت.

بغ أحسج بغ مثسان بغ َق ْايساز الحىبي (ت748 :ىـ) ،تحقيق ،حساد بغ دمحم األنراري ،ط،2
1387ه1967 ،م ،مكتبة الشيزة الحجيثة ،مكة.
القاسع الصبخاني (ت360:ىـ) ،تحقيق ،دمحم شكػر محسػد الحاج أمخيخ ،ط1405 ،1ه1985 ،م،
السكتب اإلسالمي  ,دار مسار ،بيخوت.

.32

الخوض السعصار في خبخ األقصار ،دمحم بغ مبج السشعع ِ
الحسيخي  ،تحقيق ،إحدان عباس ،ط،2

.32

سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجة أبػ مبج هللا دمحم بغ يديج القدويشي ،وماجة اسع أبيو يديج (ت273 :ىـ)،

1400ه1980 ،م ،مؤسدة ناصخ لمثقافة  ،بيخوت.

تحقيق :دمحم فؤاد مبج الباقي ،د .ط ،د .ت ،دار إحياء الكتب العخبية.
.37

.33

سشغ أبي داود ،أبػ داود سميسان بغ األشعث بغ إسحاق بغ بذيخ بغ شجاد بغ مسخو األزدي
الد ِجدتاني (ت275 :ىـ) ،تحقيق ،شعيب األرنؤوط -مح َّسج ِ
ِ
كامل قخه بممي ،ط1430 ،1ىـ،
َ
َ
ّ ْ
2009م ،دار الخسالة العالسية.
سيخ أمالم الشبالء ،شسذ الجيغ أبػ مبج هللا دمحم بغ أحسج بغ مثسان بغ َق ْايساز الحىبي (ت :
748ىـ) ،تحقيق ،مجسػمة مغ السحققيغ بإشخاف الذيخ شعيب األرناؤوط ،ط1405 ، 3ىـ،
1985م ،مؤسدة الخسالة.

.34

الذخح السخترخ لشخبة الفكخ البغ حجخ العدقالني ،أبػ السشحر محسػد بغ دمحم بغ مرصفى بغ

.35

شخح نخبة الفكخ في مرصمحات أىل األثخ ،ممي بغ (سمصان) دمحم ،أبػ الحدغ نػر الجيغ السال

مبج المصيف السشياوي ،ط1432 ،1ىـ 2011 ،م ،السكتبة الذاممة ،مرخ.

اليخوي القاري (ت1014 :ىـ) ،تحقيق ،مبج الفتح أبػ غجة ،د .ط ،د.ت ،دار األرقع ،بيخوت.
.36

صحيح ابغ حبان بتختيب ابغ بمبان ،دمحم بغ حبان بغ أحسج بغ حبان بغ معاذ بغ َم ْع َبج ،التسيسي،
البدتي (ت354 :ىـ) ،تحقيق ،شعيب األرنؤوط ،ط1414 ،2ه1993 ،م،
أبػ حاتع ،الجارميُ ،
مؤسدة الخسالة ،بيخوت.

.37

صحيح وضعيف تاريخ الصبخي ،اإلمام أبػ جعفخ بغ جخيخ الصبخي (ت 310 :ىـ) ،تحقيق ،دمحم

.38

الصبقات الكبخى ،القدع الستسع لتابعي أىل السجيشة ومغ بعجىع ،أبػ مبج هللا دمحم بغ سعج بغ مشيع

بغ شاىخ البخزنجي ،ط1428 ،1ىـ 2007 ،م ،دار ابغ كثيخ ،بيخوت.

الياشسي بالػالء ،البرخي ،البغجادي السعخوف بابغ سعج (ت230 :ىـ) ،تحقيق ،زياد دمحم

مشرػر ،ط1408 ،2ه1988 ،م ،مكتبة العمػم والحكع ،السجيشة السشػرة.
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ممع الخجال نذأتو وتصػره مغ القخن األول إلى نياية القخن التاسع ،أبػ ياسخ دمحم بغ مصخ بغ

.42

مسجة القاري شخح صحيح البخاري ،أبػ دمحم محسػد بغ أحسج بغ مػسى بغ أحسج بغ حديغ

مثسان آل مصخ الدىخاني (ت1427 :ىـ) ،ط1417 ،1ىـ1996 ،م ،دار اليجخة ،الخياض.

الغيتابى الحشفى بجر الجيغ العيشى (ت855 :ىـ) ،د .ط ،د .ت ،دار إحياء التخاث العخبي،

بيخوت.

.42

.47
.43

ِ
ِ
ِ
الحجيث ،محسػد الصحان ،تحقيق ،ممي بغ نايف
مرصمح
تيديخ
التعميق ممى
فتح السغيث في
ِ
ُ
الذحػد ،د .ط ،د .ت.
فتح السشعع شخح صحيح مدمع ،مػسى شاىيغ الشيغ ،ط1423 ،1ىـ 2002 ،م ،دار الذخوق.

فيس القجيخ ،زيغ الجيغ دمحم السجمػ بعبج الخؤوف بغ تاج العارفيغ بغ ممي بغ زيغ العابجيغ

الحجادي ثع السشاوي القاىخي (ت ،)1031 :ط1415 ،1ىـ1994 ،م ،دار الكتب العمسية،
بيخوت.
.44

القامػس السحيط ،مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب الفيخوزآبادى (ت817 :ىـ) ،تحقيق ،مكتب

قدػسي ،ط1426 ،8ىـ 2005 ،م،
تحقيق التخاث في مؤسدة الخسالة -بإشخاف :دمحم نعيع العخ ُ
مؤسدة الخسالة ،بيخوت.
.45

الكامل في التاريخ ،أبػ الحدغ ممي بغ أبي الكخم دمحم بغ دمحم بغ مبج الكخيع بغ مبج الػاحج

الذيباني الجدري ،مد الجيغ ابغ األثيخ (ت630 :ىـ) ،تحقيق ،مبج هللا القاضي ،ط1415 ،2ه،
1995م ،دار الكتب العمسية ،بيخوت.

.46

الكشى واألسساء ،أبػ ِب ْذخ دمحم بغ أحسج بغ حساد بغ سعيج بغ مدمع األنراري الجوالبي الخازي

(ت310 :ىـ) ،تحقيق ،أبػ قتيبة نطخ دمحم الفاريابي ،ط1421 ،1ىـ2000 ،م ،دار ابغ حدم،
بيخوت.

.47
.48
.49

لدان العخب ،دمحم بغ مكخم بغ مشطػر األفخيقي السرخي ،ط ،1د ،ت ،دار صادر ،بيخوت.
لدان السحجثيغ ،دمحم خمف سالمة ،د .ط ،د.ت.

َّللا البخاري
لسعات التشكيح في شخح مذكاة السرابيح ،مبج الحق بغ سيف الجيغ بغ سعج َّ
ِ
الجىمػي الحشفي (ت 1052:ىـ) ،تحقيق ،تقي الجيغ الشجوي ،ط1435 ،1ىـ2014 ،م ،دار
ّ
الشػادر ،دمذق.

.52

الستفق والسفتخق فيسغ ذكخ بكشيتو مغ الخواة في الكتب الدتة ،يػسف بغ جػدة يذ يػسف

.52

السجتبى مغ الدشغ= الدشغ الرغخى لمشدائي ،أبػ مبج الخحسغ أحسج بغ شعيب بغ ممي

الجاودي ،د.ط ،د.ت ،مرخ.

الخخاساني ،الشدائي (ت303 :ىـ) ،تحقيق :مبج الفتاح أبػ غجة ،ط1406 ،2ه1986 ،م ،مكتب

السصبػمات اإلسالمية ،حمب.
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مخترخ تاريخ دمذق البغ مداكخ ،دمحم بغ مكخم بغ ممى ،أبػ الفزل ،جسال الجيغ ابغ مشطػر

االنراري الخويفعى اإلفخيقى (ت711 :ىـ) ،تحقيق ،روحية الشحاس ،رياض مبج الحسيج مخاد،
دمحم مصيع ،ط1402 ،1ىـ1984 ،م ،دار الفكخ ،دمذق ،سػريا.

.53

السخدون في ممع الحجيث ،أبػ الفتح دمحم بغ الحديغ بغ أحسج بغ مبج هللا بغ بخيجة السػصمي

األزدي (ت374 :ىـ) ،تحقيق ،دمحم إقبال دمحم إسحاق الدمفي ،ط1408 ،1ىـ1988 ،م ،الجار

العمسية ،اليشج.
.54

السدتجرك ممى الرحيحيغ ،أبػ مبج هللا الحاكع دمحم بغ مبج هللا بغ دمحم بغ حسجويو بغ ُنعيع بغ
الحكع الزبي الصيساني الشيدابػري السعخوف بابغ البيع (ت405 :ىـ) ،تحقيق ،مرصفى مبج

.55

القادر مصا ،ط1411 ،1ه1990 ،م ،دار الكتب العمسية ،بيخوت.
الشب ِػي ِ
ِِ ِ ِ
ِ
الد ِ
َّة ،ماتق بغ غيث بغ زويخ بغ زايخ بغ حسػد بغ مصية
يخة َّ َ
معجع اْل َس َعال ِع اْل ُج ْغ َخافيَّة في ّ َ
بغ صالح البالدي الحخبي (ت1431 :ىـ) ،ط1402 ،1ىـ1982 ،م ،دار مكة لمشذخ والتػزيع،

.56

معجع لغة الفقياء ،دمحم رواس قمعجي ،حامج صادق قشيبي ،ط1408 ،2ه1988 ،م ،دار

.57

معجع متغ المغة ،أحسج رضا  ،د .ط ،د .ت ،دار مكتبة الحياة ،بيخوت.

مكة السكخمة.
الشفائذ.
.58

-معجع مقاييذ المغة ،أبػ الحديغ أحسج بغ فارس بغ زكخيا ،تحقيق ،مبج الدالم دمحم ىارون( ،د،

.59

السفرل فى تاريخ العخب قبل اإلسالم ،جػاد ممي ،ط1422 ،4ىـ2001 ،م ،دار الداقي.

ط )1399 ،ىـ1979 ،م ،دار الفكخ.
.62

السمل والشحل ،دمحم بغ مبج الكخيع بغ أبي بكخ أحسج الذيخستاني ،تحقيق ،دمحم سيج كيالني ،د.ط،

.62

السػشأ ،مالظ بغ أنذ بغ مالظ بغ مامخ األصبحي السجني (ت179 :ىـ) ،تحقيق ،دمحم مرصفى

1404ه1984 ،م ،دار السعخفة ،بيخوت.

األمطسي ،ط1425 ،1ىـ2004 ،م ،مؤسدة زايج بغ سمصان آل نييان لألمسال الخيخية
واإلندانية ،أبػ ضبي ،اإلمارات.

.67

الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة ،يػسف بغ تغخي بخدي بغ مبج هللا الطاىخي الحشفي ،أبػ

السحاسغ،جسال الجيغ (ت874 :ىـ) ،د.ط،د.ت ،و ازرة الثقافة واإلرشاد القػمي ،دار الكتب،

مرخ.
.63

الشياية في غخيب الحجيث واألثخ ،مجج الجيغ أبػ الدعادات بغ دمحم ابغ مبجالكخيع الذيباني

الجدري ابغ األثيخ(ت606 :ه) ،تحقيق ،شاىخ أحسج الداوي ،محسػد دمحم الصشاحي ،د.ط،
1399ه1979 ،م ،بيخوت.
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الػافي بالػفيات ،صالح الجيغ خميل بغ أيبظ بغ مبج هللا الرفجي (ت764 :ىـ) ،تحقيق ،أحسج

األرناؤوط وتخكي مرصفى ،د.ط1420 ،ىـ2000 ،م ،دار إحياء التخاث ،بيخوت.
الحػاشي الدفمية:

 )1تقع مجيشة الكػفة ممى نيخ الفخات ،وممى مدافة ثسانية كيمػ متخات مغ مجيشة الشجف ،و 156كيمػ مت اًخ مغ بغجاد،

وستّيغ كيمػ مت اًخ جشػبي مجيشة كخبالء ،وأرضيا سيمة مالية ،تختفع مغ سصح البحخ بحػالي  22مت اًخ ،وشاشئيا
الغخبي أممى مغ الذخقي بدتة أمتار تقخيباً ،مسا يجعميا في مأمغ مغ الفيزانات قجيساً وحجيثاً ،وكمسا سخنا غخباً

ارتفعت األرض مغ سصح البحخ تجريجياً لترل إلى ستّيغ مت اًخ ونرف الستخ ،ثع تشحجر انحجا اًر شجيجاً نحػ
الجشػب الغخبي لتستج إلى بحيخة مالحة ضحمة ُمخفت ببحخ الشجف غخباً .يشطخ :معجع السعالع الجغخافية في الديخة
الشبػية ،ماتق بغ غيث الحخبي.267/1 ،

 )2معجع مقاييذ المغة ،إلبغ فارس.147/5 ،

 )3يشطخ :القامػس السحيط ،لمفيخوزآبادى ،ص851؛ معجع متغ المغة ،أحسج رضا.126،127/5 ،
 )4يشطخ :أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع ،دمحم بغ أحسج السقجسي ،ص.116
 )5مخترخ تاريخ دمذق ،لسحسج بغ مكخم.86/1،
 ) 6الشدصػرية :أصحاب ندصػر الحكيع الحي ترخف في األناجيل بحكع رأيو وإضافتو ومغ قػلو :إن هللا تعالى واحج ذو
أقانيع ثالثة :الػجػد ،والعمع ،والحياة .يشطخ :السمل والشحل ،دمحم بغ مبج الكخيع الذيخستاني.223/1 ،

 )7يشطخ :السفرل فى تاريخ العخب قبل اإلسالم ،جػاد ممي.214/17 ،
 )8يشطخ :صحيح وضعيف تاريخ الصبخي ،لمصبخي.232/3 ،
 )9يشطخ :الشياية في غخيب الحجيث واألثخ ،مجج الجيغ أبػ الدعادات336/4 ،؛ لدان العخب ،إلبغ مشطػر.176/5 ،
 )10يشطخ:
 )11يشطخ:
 )12يشطخ:
 )13يشطخ:

معجع لغة الفقياء ،دمحم رواس قمعجي ،حامج صادق قشيبي.433/1 ،
لسعات التشكيح في شخح مذكاة السرابيح ،مبج الحق ِ
الجىمػي.650/8 ،
ّ
الصبقات الكبخى ،إلبغ سعج،ص.34
الخوض السعصار في خبخ األقصار ،دمحم بغ مبج السشعع ِ
الحسيخي.502/1 ،

 )14يشطخ :تاريخ آداب العخب ،مرصفى صادق الخافعي.205/1 ،
 )15معجع مقاييذ المغة ،إلبغ فارس.120/6 ،

16
ِ
ِ
ِ
الحجيث ،محسػد الصحان ،ص.355
تيديخ مرصم ِح
التعميق ممى
فتح السغيث في
) يشطخُ :
 )17يشطخ :شخح نخبة الفكخ في مرصمحات أىل األثخ ،ممي بغ (سمصان) دمحم ،أبػ الحدغ نػر الجيغ السال اليخوي

القاري ،ص769؛ فيس القجيخ ،زيغ الجيغ السشاوي673/4 ،؛ فتح السشعع شخح صحيح مدمع ،مػسى شاىيغ
الشيغ.18/9 ،

الدب ِ
 )18يشطخ :الجػىخة الشيخة ،أبػ بكخ َّ
ِيج ّي87/1 ،؛ االختيار لتعميل السختار ،مبج هللا بغ محسػد السػصمي.81/1 ،
 )19يشطخ :إسبال السصخ ممى قرب الدكخ  ،دمحم بغ إسساميل بغ صالح ،ص.385،386

 )20يشطخ :التقخيب والتيديخ لسعخفة سشغ البذيخ الشحيخ في أصػل الحجيث ،أبػ زكخيا الشػوي ،ص123؛ تجريب الخاوي
في شخح تقخيب الشػاوي ،جالل الجيغ الديػشي912/2 ،؛ تحفة األحػذي بذخح جامع التخمحي ،أبػ العال
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ص169؛ الذخح السخترخ لشخبة الفكخ البغ حجخ العدقالني ،أبػ السشحر السشياوي ،ص.110

 )21يشطخ :تجريب الخاوي في شخح تقخيب الشػاوي ،جالل الجيغ الديػشي.912/2 ،
 )22يشطخ :معجع مقاييذ المغة ،إلبغ فارس.88/3 ،
 )23يشطخ :لدان السحجثيغ ،دمحم خمف سالمة.220/5 ،

 )24يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ1730/4 ،؛ اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.268/7 ،
 )25يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ.1730/4 ،

 )26يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ1730/4 ،؛ اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.268/7 ،
27
الشػري ،واخخون.398/3 ،
) يشطخ:الجامع في الجخح والتعجيل ،أبػ السعاشي ّ
 )28يشطخ :الكشى واألسساء ،لمخازي 142/1؛ اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.268/7 ،

 )29يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ1730/4 ،؛ اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.268/7 ،
 )30يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ1619/4 ،؛ األحاديث السخفػمة السعّمة في كتاب ،حمية األولياء ،سعيج بغ صالح
الخقيب الغامجي.271/1 ،

 )31يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ 1619/4،؛ جامع التحرل ،لمعالئي.307/1 ،

32
الشػري ،وآخخون.361/3،
) يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ1619/4 ،؛ الجامع في الجخح والتعجيل ،أبػ السعاشي ّ
 )33أخخجو الحاكع في السدتجرك ،كتاب التفديخ ،تفديخ سػرة الحجخات.)3724(،503/2 ،

 )34مخترخ تاريخ دمذق ،لسحسج بغ مكخم.100/5،
 )35يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ129/1 ،؛ مخترخ تاريخ دمذق ،لسحسج بغ مكخم100/5 ،؛ اإلصابة إلبغ حجخ
العدقالني.316/1 ،

36
الشػري واخخون.88/1 ،
) الجامع في الجخح والتعجيل ،الديج أبػ السعاشي ّ
 )37الػافي بالػفيات ،لمرفجي .22/10

 )38يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ 129/1 ،؛ مخترخ تاريخ دمذق ،لسحسج بغ مكخم100/5،؛ اإلصابة ،إلبغ
حجخ العدقالني.316/1 ،

 )39أخخجو الصبخاني في الخوض الجاني ،باب م ِغ اسس ُو ح ِ
اج ٌب ،السعجع الرغيخ.)415( ،254/1 ،
َ ُ َ ُْ َ
 )40يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ.275/1 ،
 )41يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ275/1 ،؛ ديػان الزعفاء والستخوكيغ ،لمحىبي،ص67؛ تخخيج أحاديث إحياء
ممػم الجيغ ،لمعخاقي.1132/3 ،
42
الدَشغ اليادي ألقػم َسَشغ ،إلبغ كثيخ.243/2 ،
) جامع السدانيج و ُّ
 )43يشطخ :السخدون في ممع الحجيث ،أبػ الفتح دمحم بغ الحديغ بغ أحسج بغ مبج هللا بغ بخيجة السػصمي األزدي،
ص65؛ تخخيج أحاديث إحياء ممػم الجيغِ ،
العخاقي ،واخخون.1132/3 ،

 )44يشطخ :السخدون في ممع الحجيث ،أبػ الفتح دمحم بغ الحديغ بغ أحسج بغ مبج هللا بغ بخيجة السػصمي األزدي،
ص65؛ تخخيج أحاديث إحياء ممػم الجيغ ،لمعخاقي.1132/3،

45
الدَشغ اليادي ألقػم َسَشغ ،حخف الجيع ،مغ حجيث،
الدَشغ ،جامع السدانيج و ُّ
) أخخجو ابغ كثيخ في جامع السدانيج و ُّ
ان).)1930(،243/2،
(ج ْػَدان أو ابغ َج ْػَد َ
َ
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 )46يشطخ :اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.68،69/3 ،
 )47االستيعاب ،إلبغ مبج البخ.602/2 ،

 )48يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ602/2 ،؛ اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.69/3 ،
 )49يشطخ :الثقات ،إلبغ حبان188/3 ،؛ اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.280،279/3 ،
 )50يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ704/2،؛ اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.279/3 ،
 )51اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.279/3 ،

 )52يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ704/2 ،؛ اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.280/3 ،
 )53أخخجو أبغ حبان في صحيحو ،باب ِمغ ِ ِ
ِ
َخَب ِِ
َّللاِ َج َّل َو َم َال َرُسػَل ُو  -صمى هللا مميو
ػن ِة َّ
صَفِتو َ وأ ْ
اره ،باب ذ ْك ُخ َم ُع َ
َ ُ ْ
وسمـع َ -مَمى َّ
صِ
ان َي ْدَم ُع ِم ْش ُو.)6416(،326/14 ،
الذ ْي َ
ان َحتَّى َك َ
 )54يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ821/2 ،؛ اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.324،323/4 ،

 )55يشطخ :التاريخ الكبيخ ،لمبخاري113/6 ،؛ االستيعاب ،إلبغ مبج البخ821/2 ،؛ اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني،
.323/4
 )56يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ1249/3،؛ اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.633/4 ،
 )57يشطخ :تاريخ اإلسالم َوَوفيات السذاىيخ َواألمالم ،لمحىبي1195/2 ،؛ اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني126/7 ،؛
الشػري ،واخخون.122/3 ،
الجامع في الجخح والتعجيل ،أبػ السعاشي ّ
 )58يشطخ :بغية الصمب في تاريخ حمب ،كسال الجيغ ابغ العجيع.1853/4 ،
 )59يشطخ :الديخ ،لمحىبي.53/4 ،
 )60يشطخ :السػشأ ،مالظ بغ أنذ35/6 ،؛ الصبقات الكبخى ،إلبغ سعجد134/6 ،؛ بغية الصمب في تاريخ حمب ،كسال
الشػري،
الجيغ ابغ العجيع1853/4 ،؛ األمالم ،لمدركمي330/1 ،؛ الجامع في الجخح والتعجيل ،الديج أبػ السعاشي ّ

واخخون.81/1 ،

61
الدَشغ اليادي ألقػم َسَشغ ،إلبغ.186/2 ،
) يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ241/1 ،؛ جامع السدانيج و ُّ
 ) 62اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.590/1 ،
63
الشػري ،واخخون.128/1 ،
) الجامع في الجخح والتعجيل ،الديج أبػ السعاشي ّ
 )64اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.628/1 ،

 )65يشطخ :تحىيب تيحيب الكسال في أسساء الخجال ،لمحىبي229/2 ،؛ تحفة التحريل في ذكخ رواة السخاسيل ،أحسج بغ

مبج الخحيع ال اخزياني ،ص63؛ اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني143/2 ،؛ مسجة القاري شخح صحيح البخاري ،أبػ
دمحم محسػد بغ أحسج الغيتابى51/6 ،؛ تحخيخ تقخيب التيحيب ،لمحافظ أحسج بغ ممي بغ حجخ العدقالني ،بذار

مػاد معخوف ،وشعيب األرنؤوط.255/1 ،

 )66يشطخ :الديخ ،لمحىبي196/4 ،؛ تاريخ اإلسالم َوَوفيات السذاىيخ َواألمالم ،لمحىبي.937/2 ،
 )67الديخ ،لمحىبي.196/4 ،
 )68يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ559/2 ،؛ بغية الصمب في تاريخ حمب ،كسال الجيغ ابغ العجيع4056/9 ،؛
اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.534/2 ،

 )69يشطخ :اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.209،210/3 ،
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 )70يشطخ :االستيعاب ،إلبغ مبج البخ1721/4 ،583/2 ،؛ الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة ،يػسف بغ تغخي

بخدي بغ مبج هللا الطاىخي الحشفي ،أبػ السحاسغ ،جسال الجيغ208/1 ،؛ الستفق والسفتخق فيسغ ذكخ بكشيتو مغ
الخواة في الكتب الدتة ،يػسف بغ جػدة يذ يػسف الجاودي ،ص.71

 )71اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.210/3 ،
 )72يشطخ :الصبقات الكبخى ،إلبغ سعج ،182/6 ،تاريخ بغجاد ،لمخصيب البغجادي443/13 ،؛ األمالم ،لمدركمي،
.161/3

 )73يشطخ :تاريخ ابغ معيغ ،يحيى بغ معيغ البغجادي409/3 ،؛ السعيغ في شبقات السحجثيغ ،لمحىبي ،ص.33
74
الدَشغ اليادي ألقػم
) يشطخ :الصبقات الكبخى ،إلبغ سعج182/6 ،؛ الديخ ،لمحىبي106-100/4 ،؛ جامع السدانيج و ُّ
َسَشغ ،إلبغ كثيخ230/4 ،؛ ديػان اإلسالم ،شسذ الجيغ أبػ السعالي دمحم بغ مبج الخحسغ بغ الغدي138/3 ،؛

الشػري ،واخخون.372/1 ،
الجامع في الجخح والتعجيل ،أبػ السعاشي ّ
 )75يشطخ :الكامل في التاريخ ،أبػ الحدغ ممي الذيباني الجدري.299/4 ،
 )76يشطخ :اإلصابة ،إلبغ حجخ العدقالني.435/3 ،

 )77يشطخ :افتتاح القاري لرحيح البخاري ،ابغ ناصخ الجيغ.330/1 ،
78
الشِب ِي  -صمى هللا مميو وسمـع َّ -
اب ُد َم ِاء َّ
اس ِإَلى اإلسالم
الش َ
) أخخجو البخاري في صحيحو ،كتاب الجياد والديخَ ،ب ُ
ّ
ِ
َّللاِ.)2942(،47/4 ،
زا أ َْرَب ًابا ِم ْغ ُدو ِن َّ
والشبػةَ ،وأ ْ
ز ُي ْع َب ْع ً
َن الَ َيتَّخ َح َب ْع ُ
 )79اخخجو ابػ داؤد في سششو ،كتاب الرالة ،باب التذيج.)968(،215/2 ،
 )80أخخجو الشدائي في سششو ،كتاب الصيارة ،باب التيسع في الحزخ.)313(،166/1 ،
 )81أخخجو ابغ ماجة في سششو ،ابػاب التجارات ،باب التػقي في
82
اب َم ْغ
) أخخجو البخاري في صحيحو ،كتاب فخض الخسذَ ،ب ُ
 )83معجع مقاييذ المغة ،إلبغ فارس.487/1 ،

التجارة.)2145(،276/3 ،
ِ
ِ
َج ِِخه.)3126(،86/4 ،
ز م ْغ أ ْ
َق َات َل لْم َس ْغَشعَِ ،ى ْل َي ْشُق ُ

 )84يشطخ :القامػس السحيط ،لمفيخوزآبادى ،ص.275

 )85يشطخ :الحجيث والسحجثػن ،دمحم أبػ زىػ ،ص.100،99
 ) 86يشطخ :الجراية في بيان ضػابط نقج الخواية مشج الرحابة ،أبػ ذر مبج القادر بغ مرصفى ،ص.9
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