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جامعة ديالى
ممخص البحث

تسعى ىذه الدراسة الى الكشؼ عف حياة محمد بف كاسع  ،ابتد اء مف اسمو
كنسبو ككنيتػو  ،ثـ معرفة صفاتػو  ،كطبيعة حياتو االجتماعية  ،كعالقتو باألمراء
كالسالطيف  ،كتسمط ىذه الدراسة ايضا الضكء عمى حياتو الجيادية كابرز المعارؾ
التي خاضيا في سبيؿ اهلل عز كجؿ كدكره فييا  ،ثـ التعرؼ الى عمكمو المتمثمة
بتفسير القرآف الكريـ  ،ما قالو اك نقمو عف العمماء  ،كركايتو لمحديث النبكم الشريؼ
 ،كرأم عمماء أىؿ الجرح كالتعديؿ فيو  ،ثـ التعرؼ عمى أىـ الركايات الت

أريخية

الكاردة عنو  ،ككفاتو .
المقدمة

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو
كأصحابو أجمعيف .
أما بعد :
ؼإف كتاب البحكث عف الشخصيات العربية اإلسالمية لو أىمية بالغة كاألثر
الميـ ألكلئؾ الرجاؿ في حفظ ت أريخ األمة مف جانب  ،كاالقتداء بيـ كالسير عمى
خطاىـ التي حفظكىا كأخذكىا عف النبي

 مف جانب أخر  ،كمف ثـ أخذ العبر

كالدركس منيـ مف خالؿ التعرؼ عمى تفاصيؿ حياتيـ بمختمؼ جكانبيا قدر
المستطاع .
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تناكؿ ىذا البحث سيرة محمد بف كاسع الشخصية مف حيث اسمو كنسبو ككنيتو
كلباسو كعطاؤق كأكصافو  ،كاألعماؿ التي تكالىا كأقكالو  ،كأقكاؿ العمماء فيو  ،كزىده
كصدقو كعبادتو .
كتناكؿ البحث حياتو الجيادية كعمكمو ابتد اء مف آراء العمماء ؼمق جرحان كتعديالن

كمف نؽؿ عنو في التفسير  ،كاألحاديث النبكية الشريفة التي ركيت عنو كما نقؿ عنو
مف أحكاـ فقيية كما كرد عنو مف ركايات أتريخية .
اسمو ونسبو :

محمد بف كاسع بف جابر بف االخنس
()2

أخي معكلة بف شمس مف االزد
كنيتو :
أبك عبد اهلل

()3

 ،كقيؿ أبك بكر

()1

بف عائذ بف خارجة بف زياد بف شمس

.
()4

.

لقبو :
ناؿ محمد بف كاسع العديد مف األلقاب ككؿ ىذه األلقاب التي سنذكرىا ليا ارتباط
كثيؽ بحياتو الجيادية كالعممية كالدينية  ،فقد لقب بصاحب الدعكة
()7

 ،كمف ألقابو عابد البصرة

()8

 ،كاإلماـ الصالح

()5

 ،كزيف القراء

()6

.

كالدتو :
تحدثت مصادر التراجـ كبعض مصادر التاريخ عف محمد بف كاسع بشكؿ مكجز
كقريب إلى االختصار  ،أما عف كالدتو فمـ أجد مما حصمت عميو مف مصادر
تحصي كالدتو  ،اك حتى إشارة إلى زمف خميفة  ،لكف إذا جاز لنا التخميف بحساب
كفاتو التي حدثت بعد العشريف كالمائة فيمكف أف تككف كالدتو في نياية العصر
الراشدم .
حياتو :

كاف رجال كثير اليـ طكيؿ الحزف

()9

 ،كقاؿ بعض الناس  :إذا كجدت فترة أك

قسكة نظرت في كجو محمد بف كاسع فأككف قد سكنت نفسي جمعة أك شي انر  ،ككاف

مالؾ بف دينار

()10

يقكؿ لو  " :ما أحكج مثمي إلى معمـ مثمؾ "

كاف إلى نصؼ ساقو  ،كقاؿ لو بالؿ بف أبي بردة
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بيذا المباس؟  ،فقاؿ لو  :انتـ شيرتمكنا  ،إذ كاف ىذا لباس مف مضى  ،كانتـ طكلتـ
ذيكلكـ  ،فأصبحت السنة عندكـ بدعة

()13

 ،ككاف يحب لباس الصكؼ كالخشف ،

كفي دخكلو عمى قتيبة بف مسمـ سألو عف ىذا كلـ يجبو حتى قاؿ لو  :مف كاف
حاض انر أال ترد عمى سؤاؿ األمير  ،فقاؿ  :اكره أف أقكؿ ىذا زىدان فازكي نفسي  ،أك
()14

أقكؿ فق انر فأشكك ربي

.

كعمى الرغـ مف اتساع معيشة الناس كالسيما بعد الفتكحات كانتشار اإلسالـ في

مشارؽ األرض كمغاربيا كمزاكلة الكثير منيـ التجارة كالزراعة كالصناعة  ،كممف
ظؿ منيـ تحت ألكية الجياد كيأتيو رزقو حالالن طيبان بما أمر اهلل عز كجؿ ككصى بو

رسكلو  ، عمى الرغـ مف كؿ ىذا نجد الكثير مف الصحابة كالتابعيف ظؿ زاىدان في
الدنيا  ،كضرب محمد بف كاسع المثاؿ الطيب في ذلؾ حيف دعاه بالؿ بف بردة إلى

طعامو فأبى كاعتؿ  ،األمر الذم دعا ابف أبي بردة أف يغضب عميو حتى ظف بو
انو يكره طعامو  ،فقاؿ محمد  " :ال تقؿ ذلؾ أييا األمير فكاهلل لخياركـ أحب إلينا مف
أبنائنا "

()15

 ،أما في األمكاؿ كزينة الدنيا السيما الذىب كالجكاىر كاف لو أثره باقي ة

في عقبة تذكره المصادر بسطكر قميمة  ،لكنيا
أصاب يزيد بف الميمب

()16

تاجان في جرجاف

()17

كانت درسان بميغان لممسمميف  ،إذ

 ،كقاؿ لمناس  :أتظنكف إف أحدان مف

الناس يزىد في ىذا التاج؟ قالكا  :ال  ،فدعا محمد بف كاسع كأعطاه التاج كرفضو
لكف أصر يزيد كألح عميو  ،فأخذه محمد بف كاسع كخرج  ،كبعث يزيد خمفو رجالن

ليعمـ ماذا يفعؿ بالتاج  ،فمقي سائالن كأعطاه التاج  ،كعندما عمـ يزيد باألمر أرسؿ

في طمب السائؿ كأعطاه ماالن كثي انر كاسترجع التاج

()18

 ،كعندما يتذكر المعيشة مع

مالؾ بف دينار يقكؿ لو  " :طكبى لمف كجد غداء كلـ يجد عشاء  ،أك كجد عشاء

كلـ يجد غداء كاهلل عنو ر و
اض "

()19

.

إف اقكاؿ محمد بف كاسع تعد دركسان بميغة لالخريف  ،فعف صعكبة حفظ

المساف  ،ككيؼ يجد الناس ثقؿ في ذلؾ  ،حتى أنيا تعد أشد مف حفظ االمكاؿ  ،قػاؿ
لمالؾ بف دينار  " :يا أبا يحيى حفظ المساف أشد عمى الناس مف الدينار كالدرىـ
()20

"

 ،ككاف يحزف عمى ثالثة كال يستطيع فراقيف  ،صاحب إذا اعكججت قكمني ،

كصالة في جماعة ينجك مف سيكىا كيفكز بكماليا  ،كلقمة عيش ليس ألحد لو
413

2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون
فضالن عميو بيا سكل اهلل عز كجؿ

()21

 ،كمف كرعو انو كاف كثير الخشية مف ذنكبو

 ،كيظف في نفسو الظف السيئ  ،كيصفيا قػائالن  " :لك كاف لمذنكب ريح ما استطاع
و
كتحذير لنفسو كعامة المسمميف
احد منكـ أف يدنك مني " ( ، )22كلـ يبخؿ في نصيحة
 ،كخشيتو أف يمكت قمب المسمـ كيبيف ذلؾ قائالن  " :خمس خصاؿ تميت القمب ،

الذنب عمى الذنب  ،كمجالسة المكتى  ،فقيؿ لو  :مف المكتى؟ قاؿ  :كؿ غني مترؼ

كسمطاف جائر  ،ككثرة مشاقة النساء كحديثيف  ،كمخالطة أىمو "

()23

 ،كلـ يكف

محمد بف كاسع يتكمـ إال كنجد في كالمو نصيحة أك تحذير  ،كفي ذكر لمقضاة قاؿ
 " :أكؿ مف يدعى يكـ القيامة لمحساب القضاة "

()24

 ،كلو مكعظة بميغة لبالؿ بف

أبي بردة كيحذره مف كركد جينـ مذك انر إياه بحديث رسكؿ اهلل  قاؿ  :دخمت عمى

بالؿ بف أبي بردة  ،فقمت لو  :يا بالؿ أف أباؾ حدثني عف أبيو عف النبي  ، قاؿ
 " :إف في جينـ كاديان يقاؿ لو ىبيب  ،حقان عمى اهلل أف يسكنو كؿ جبار "  ،كاياؾ يا
بالؿ أف تككف ممف يسكنو

()25

 ،كلـ يفرؽ محمد بف كاسع في التعامؿ مع ابنو إذ أنو

اليغض الطرؼ عنو إذا أخطأ أك قصر  ،ففي شككل احد الناس مف ابنو أرسؿ إليو
كقاؿ لو  " :كآم بني أنت؟ كاهلل ما اشتريت أمؾ إال بمائتي درىـ  ،كأبكؾ فال أكثر
اهلل في المسمميف مثمو "
()28

المسمميف مثمو "

()26

 ،كقاؿ سعيد بف عامر

()27

 :كنحف نقكؿ  " :كثر اهلل في

.

ال تفصؿ المصادر بمعمكمات كافرة عف محمد بف كاسع عمى الرغـ مف ككنو مف
كبار التابعيف كال نعمـ عمى كجو الدقة أسباب ذلؾ  ،كلربما نعزك السبب الى فقدانيا
كما فقدت المئات مف المصادر بسبب عكادم الزمف  ،كرغـ كؿ ذلؾ يمكف أف
نستشؼ بعضان مف افعالو مف خالؿ بعض الركايات المبعثرة في المصادر  ،فيركل
عنو انو كاف كاف يشبو طبائع الصحابة

قد دخؿ بيت الحسف البصرم مع
،ؼ

مالؾ بف دينار فكجد طعامان تحت السرير فجعؿ يأكؿ منو  ،كمالؾ بف دينار ينياه كال

يأكؿ معو  ،كلـ يتكقؼ محمد بف كاسع عف األكؿ  ،كعند دخكؿ الحسف  ،قاؿ لمالؾ " :
()29

يا مكيمؾ ىكذا كنا ال يحتشـ بعضنا مف بعض حتى ظيرت أنت كأصحابؾ "

.

كمف صفاتو التي تميز بيا انو ال يقبؿ اليدايا كاألمكاؿ مف األمراء خشية عمى
إيمانو مف الضعؼ كعمى قمبو مف الميكؿ  ،كىذا ما قالو لمالؾ بف دينار عندما قبؿ
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األمكاؿ كاحتج عميو  ،فقاؿ لو مالؾ  :إنما أخذت األمكاؿ ألعتؽ بيا الرقاب  ،فقاؿ
لو محمد بف كاسع  :أنشدؾ اهلل أقمبؾ الساعة لو عمى ما كاف قبؿ أف يجيزؾ؟ قاؿ
مالؾ  :الميـ ال  ،قاؿ  :ترل أم شيء دخؿ عميؾ؟ فقاؿ مالؾ لجمسائو  :إنما مالؾ
حمار  ،إنما يعبد اهلل مثؿ محمد بف كاسع

()30

 ،لقد ذكرتو المصادر بكؿ خير كىذا

فضؿ اهلل عز كجؿ  ،إذ كاف مخمصان في النصيحة لعامة الناس كخاصتيـ  ،كىذا

ألخ لو مف المسمميف  " :مف محمػد بف كاسع إلى فػالف بف فػالف سالـ
ىك يكتب و

عميػؾ  ،أما بعد فاف استطعػت اف تبيت حيف تبيت كأنت نقي الكؼ مف الدـ إكراـ

خميص( )31البطف مف الطعاف الحػراـ  ،خفيؼ الظيػر مف المػاؿ الحراـ فافعػؿ  ،فاف
ون َّ
ون ِفي ْاْل َْر ِ
ض
ين َي ْ
فعمت فال سبيؿ عميؾ (إِ َّن َما َّ
اس َوَي ْب ُغ َ
ظمِ ُم َ
الس ِبي ُل َعمَى الَّ ِذ َ
الن َ
ِب َغ ْي ِر ا ْلح ِّق ُولَ ِ َ لَيم ع َذ ِ
يم )( ، )33()32كمف خالؿ ما تكافر مف أخبار عنو فانو
ُ ْ َ ٌب
َ
اب َل ٌب
كاف طيب المطعـ يأكؿ رزقو مف عطائو كبقية المسمميف حتى بعد اف تقدـ العمر

ككصؿ الى الشيخكخة  ،كفي ذلؾ يعكتب قتيبة بف مسمـ الباىمي كيؼ يجرم لو
عطا ؤق كىك شيخ ىرـ فقاؿ  " :إف أصبعو في الدعاء ابمغ في النصر مف رماحكـ
ىذه "(. )34

كاف محمد بف كاسع يؤمف بقضاء اهلل عز كجؿ كقدره كيسمـ بو  ،بؿ انو يع د
ما أصابو مف مكركه انو فضؿ مف اهلل سبحانو كتعالى  ،إذ لـ ينزؿ بو أكثر مف ذلؾ
كيحمد اهلل عز كجؿ عمى ذلؾ  ،كعندما أصابتو قرحة في يده كرأل حزف أحد
عمي في ىذه القرحة مف نعمة؟ مائة شكر ،
أصحابو عميو قاؿ لو  " :أتدرم ماذا هلل َّ
()35

قاؿ  :إذ لـ يجعميا عمى حدقتي  ،كال عمى طرؼ لساني " ...

.

كمما تميز بو أنو كاف يخشى الرياء كيذمو  ،إذ ذكر أحد أصحابو قائالن " :

صحبتو مف مكة إلى البصرة  ،فكاف يصمي الميؿ اجمع في المحمؿ جالسا يكمئ

برأسو إيماء  ،ككاف يأمر الحادم يككف خمفو كيرفع صكتو حتى ال يفطف لو أحدان"
 ،كاف يصكـ الدىر كيسرده كيخفي ذلؾ حتى ال يعمـ بو احد

()37

()36

 ،كاف محمد بف

كاسع كثير التمسؾ بطريقة الصحابة  كنيجىـ إذ يخشى الرياء كالشيرة بيف الناس
كفي مرضو قيؿ لو يحيى البكاء

()38

يريد الدخكؿ  ،فقاؿ  " :إف شر أيامكـ يكـ نسبتـ
()39

الى البكػاء  ...إذ كاف الرجؿ ليبكي عشريف سنة كامرأتو معو ال تعمـ "
415
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كعف صدقو فقد ذكر زياد بف الربيع
بسكؽ مرك

()41

 ،يعرض حما انر لمبيع  ،فقاؿ لو رجؿ  :أترضاه لي؟ قاؿ  :لك رضيتو

()42

لؾ لـ أبعو "

()40

عف أبيو قاؿ  " :رأيت محمد بف كاسع

.

لقد كاف محمد بف كاسع محبان لمخير كالتصدؽ في سبيؿ اهلل عز كجؿ  ،كمف

مر برجؿ اسكد عمى حائط يحرسو كبيف يديو كمب يأكؿ لقمة كيطعمو
مكافقو عندما ى
لقمة  ،فقاؿ ؿق محمد  :إنؾ تضر نفسؾ  ،قاؿ لو الرجؿ  :يا شيخ إف عينو بعيني
كاستحي أف آكؿ كال أطعمو  ،فأعجبو ىذا العمؿ  ،فاشتراه كاشترل الحائط معو ثـ
اعتقو ككىب لو الحائط  ،فقاؿ الرجؿ  :إف كاف لي الحائط فيك في سبيؿ اهلل فعظـ
ىذا العمؿ في نفس محمد بف كاسع  ،فقاؿ  :يجكد ىك كأبخؿ أنا ؟! ال كاف ىذا
()43

أبدان

.

َّ
عد محمد بف كاسع الكقكؼ عمى ابكاب السالطيف كالدنك منيـ عمالن صعبان حتى

أنو كصفو كصفان بميغان  ،إذ قاؿ  " :كاهلل لسؼ
()45

مف أبكاب السمطاف "

()44

التراب كلقـ القصب خير مف الدنك

.

قوال العمماء فيو :
لقد شيد لو كبار عمماء المسمميف بالصالح كالتقكل  ،كنذكر ىنا قكؿ مالؾ بف
دينار فيو  " :لألمراء قراء كلألغنياء قراء  ،كمحمد بف كاسع مف قراء الرحمف "
كقاؿ عنو المعتمر بف سميماف

()47

()46

،

عف أبيو في ذكر العمماء  ... " :كال رأيت أحدان

اخشع هلل عز كجؿ مف محمد بف كاسع

اهلل بمثؿ صحيفة مثؿ محمد بف كاسع "

()48

()49

 ،كقاؿ أيضان  " :ما أحد أحب أف ألقى
 ،كعف مطر الكراؽ

()50

انو قاؿ  " :ال

نزاؿ بخير ما بقي لنػا أشياخنا  ،مالؾ بف دينػار  ،كثابت البنػاني  ،كمحمد بف كاسع
()51

"

()52

 ،ككاف يقكلكف :أىؿ البصرة فيو أنيـ أفضميـ

اْلعمال التي توالىا :

()53

مف األعماؿ التي تكالىا شرطة أبك العاج

كثيرة فقد اكتفى البالذرم بذكر ىذه المعمكمة

()54

.

 ،كلكف لـ نعثر عمى تفاصيؿ

 ،كعندما طمب منو أمير البصرة أف

يجمس عمى القضاء رفض  ،ثـ ىدده أف يضربو ثالثمائة  ،كقيؿ مائة إف لف تفعؿ ،
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فقاؿ  :انؾ مسمط  ،كاف ذليؿ الدنيا خير مف ذليؿ اآلخرة

()55

 ،كدعاه بعض األمراء

عمى بعض األـ كر فأبى  ،فقاؿ لو  :أنت أحمؽ  ،فقاؿ محمد بف كاسع  :ما زلت
()56

اسمعيا تقاؿ لي منذ كنت صغي انر

 ،كفي استعماؿ احد أمراء البصرة ابنو عبد اهلل

عمى شرطتيا  ،فقد حدث شيخ مف البصرة قاؿ  :قيؿ لألمير  :محمد بف كاسع

بالباب  ،فقاؿ  :ظنك بو؟  ،فقاؿ بعضيـ  :جاء يشكر األمير  ،فقاؿ  :ال جاء يطمب
البنو اإلعفاء  ،فقاؿ  " :انؾ استعممت ابني كاني أحب أف تسترنا يسترؾ اهلل "
()57

فعفاه

.

جياده :

مف معاركو األكلى التي اشترؾ بيا ىي قتاؿ الخكارج  ،حيف كمؼ الميمب بف

أبي صفرة في ذلؾ  ،كاختار أثنى عشر ألؼ رجؿ مف البصرة ممف يعرؼ شجاعتيف
كمف رؤكسيـ كأعيانيـ كاف محمد بف كاسع منيـ  ،كدارت المعارؾ عند الجسر
األصغر  ،فاندحر الخكارج ...

()58

 ،كمف ثـ اشترؾ ىذه المرة مع يزيد بف الميمب

بف أبي صفرة عندما عتت جرجاف عمى المسمميف كما تسببو مف أذل كقطع الطرؽ
()59

كالفساد  ،فكانت مف المعارؾ الميمة التي خاضيا المسمـ كف في جيادىـ

.

لقد قاتؿ قتيبة بف مسمـ الباىمي الشرؾ كأىمو كجاىد في سبيؿ اهلل  ،كمف معاركو
المشيكرة في فتكحاتو كانت مع الترؾ  ،كعندما رأل حشكدىـ ككثرتيـ كبعد أف ىيئ
أسباب النصر كظؿ أىـ األسباب كأفضميا كىك دعاء اهلل عز كجؿ كالمجؤ إليو كما
ين
َستَ ِج ْب لَ ُك ْم إِ َّن الَّ ِذ َ
أمر سبحانو كتعالى ككعد باالستجابة ( َوقَا َل َرُّب ُك ُم ْاد ُعوِني ْ
ون جي َّنم َد ِ
ون ع ْن ِعب َ ِ
ين )( ، )60ككاف رسكؿ اهلل  خير مف
اخ ِر َ
َ
ستَ ْك ِب ُر َ َ
َي ْ
ادتي َ
س َي ْد ُخمُ َ َ َ َ
 " : إذا دعا أحدكـ فميعزـ في

كرجاء  ،فقد أكصى
اتبع ىذا األمر عبادة كتقربان
ن
الدعاء كال يقؿ الميـ اف شئت فأعطني فاف اهلل المستكره لو "
أشعث مدفكع باألبكاب لك اقسـ عمى اهلل ألبره"

()62

()61

 ،كقاؿ  " : رب

 ،كىنا جاء دكر محمد بف كاسع

الذم يعمـ قتيبة كغيره قربو مف اهلل عز كجؿ  ،فقاؿ  :أيف محمد بف كاسع؟ قالكا :
في أقصى الميمنة جانح عمى سبة قكسو

()63

 ،ينضنض

()64

بإصبعو نحكر السماء ،

إلي مف مائة ألؼ سيؼ شيير  ،كسناف طرير ،
فقاؿ  :تمؾ اإلصبع الفاردة أحب َّ

كبعد الفتح كالنصر سألو قتيبة ما كنت تصنع ؟ قاؿ  :كنت اخذ لؾ بمجامع
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 ،كاخذ بعناف فرسو يتخمؿ بو األكدية كيرعى الزرع  ،فقاؿ لو دىقاف القرية

 :أنت الذم أىمكتني  ،فقاؿ  :كيؼ؟ قاؿ  :لك الؾ ليمؾ ىؤالء

()66

 ،كمف دعائو

الذم سألو عنو عدك اهلل قائالن  :كمما أردتؾ كجدت بيني كبينؾ حجابان فما ذاؾ؟ ،

إقر كمما أصبحت  " :الميـ انؾ سمطت عمينا عدكان مف أعدائنا بصي انر بعيكبنا ،
قاؿ  :أ

مطمعان عمى عكراتنا  ،يرانا ىك كقبيمو مف حيث ال نراىـ  ،الميـ أيسو منا كما آيستو

مف رحمتؾ  ،كقنطو منا كما قنطتو مف عفكؾ  ،كباعد بيننا كبينو كما باعدت بيف
()67

المشرؽ كالمغرب "

.

عمومو :

ا  .التفسير :
لـ يكف لو تفسير منسكب إليو  ،أك نقؿ عنو أنو فسر بعض اآليات الكريمة لكف

نجد لو اثر ا عند المفسريف  ،كمنيا إذ ذكر الطبرم في تفسير اآلية الكريمة  ( :إِ ْن
ِ
ِ
س ِّقي َ ِات ُك ْم َونُ ْد ِخ ْم ُك ْم ُم ْد َخ ًال َك ِريماًال )( ، )68عػف
تَ ْجتَن ُبوا َك َبا َر َما تُْن َي ْو َن َع ْن ُو نُ َكفِّق ْر َع ْن ُك ْم َ
محمد بف كاسع االزدم  ،عف سعيد بف جبير قاؿ  " :كؿ ذنب نسبو اهلل عز كجؿ
إلى النار فيك مف الكبائر "(. )69

 . 2الحديث النبكم الشريؼ :
قبؿ اف نتحدث عف محمد بف كاسع جرحان كتعديالن نذكر مكانتو  ،إذ ذكر عبد

اهلل عف أبيو احمد بف حنبؿ  ،حدثنا سيار  ،حدثنا جعفر  ،حدثنا رجؿ مف صنعاء
قاؿ  :رأيت رسكؿ اهلل  في منامي فقمت  :يا رسكؿ اهلل أيف بدالء أمثالؾ؟ قاؿ " :
أحد؟ قاؿ  :بمى  ،محمد بف كاسع
فأكمأ بيده نحك الشاـ  ،فقمت  :أك ما بالعراؽ منيـ ه
 ،كحساف بف أبي سناف ( ، )70كمالؾ بف دينار الذم يمشي في الناس بمثؿ زىد أبي
ذر في زمانو "  ،قاؿ جعفر  " :لك كاف مالؾ في بني إسرائيؿ  ،كاف ينبغي أف
يتحدث بحديو "

()71

 ،كمف حرصو عمى حفظ الحديث كاالىتماـ بو ما ذكره

الزمخشرم  :انو دخؿ عمى رجؿ ىك كصاحب لو يعكدانو  ،فقاؿ صاحب محمد بف
كاسع  :بمغني أنو قيؿ يا رسكؿ اهلل عمى مف تحرـ النار؟ فقاؿ  " :عمى الييف الميف
()73

القريب السيؿ "( ، )72فكتبو محمد بف كاسع عمى ساقو

ما قيؿ فيو جرحان كتعديالن :
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أثنى عميو الذىبي  " :أحد الزىاد  ،ثقة كبير الشأف "
في ممف صحت ركايتو عف الثقات عند البخارم كمسمـ
انو بمي بركاة ضعفاء

()76

()74
()75

 ،كذكره الدارقطني :

 ،كىك عابد ثقة  ...إال

 ،كفي الحديث الذم ركم إلى أيكب قاؿ  :كمف حدث

بخ ثقة  ،قاؿ  :عمف؟  ،قالكا  :عف زيد بف
بيذا؟ قالكا  :محمد بف كاسع  ،قاؿ  :و
()77

عياض  ،قاؿ  :ال تزده

.

روايتو لمحديث النبوي الشريف :
حدث عف انس بف مالؾ  ،كسالـ بف عبد اهلل بف عمر  ،كعبد اهلل بف الصامت
كمحمد بف سريف  ،كمطرؼ بف عبد اهلل بف الشخير  ،كمحمد بف المنكدر  ،كأبي
صالح الحنفي  ،كأبي بردة بف أبي مكسى  ،كالحسف البصرم  ،كشتير بف نيار
العقدم  ،كعطاء  ،كطاككس  ،كعبيد بف عمير كغيرىـ  ،كركل عنو حماد بف سممة
 ،كجعفر بف سميماف  ،كاسماعيؿ بف مسمـ  ،كىشاـ بف حساف  ،كمعمر بف راشد ،
كمكسى بف خمؼ  ،كحماد بف زيد  ،كجكبير بف سعيد  ،كالخميؿ بف مرة  ،كأبك حدره
 ،كاصؿ بف عبد الرحمف  ،كأبي قحذـ النضر بف معبد  ،كعمي بف المبارؾ
()78

كغيرىـ

.

اْلحاديث النبوية الشريفة :

ذكرت كتب الحديث كالسنف العديد مف األحاديث النبكية الشريفة التي ركاىا

محمد بف كاسع  ،كىنا نكجز عنكاف الحديث الشريؼ كذكر مصدره :
()79

 .1الحديث الشريؼ في جعؿ األئمة مف خيار الناس

()80

 .2الحديث الشريؼ في مسح رأس اليتـ تميف القمب
 .3الحديث الشريؼ فيسبب شيب الرسكؿ .)81( 

.

.

 .4الرسكؿ  يجمع بيف حجة كعمرة (.)82

 .5الحديث الشريؼ في إقالة عثرة المسمـ (.)83

 .6الحديث الشريؼ في كصايا الرسكؿ  ألبي ذر .)84( 

 .7الحديث الشريؼ مف دخؿ السكؽ كقاؿ  :ال آلو إال اهلل (.)85
 .8الحديث الشريؼ في  :عف اهلل عز كجؿ قاؿ  :لك أف عبادم اطاعكني
السقينيـ. )86( ...
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 اف

 .9الحديث الشريؼ  :الرسكؿ  يخطب ثـ يأمر أبك بكر الصديؽ
يخطب ثـ عمر .)87( 

 .10الحديث الشريؼ  :حسف الظف باهلل تعالى مف العبادة (.)88
 .11الحديث الشريؼ  :كادم في جينـ اسمو ىبيب (.)89
()90

 .12الحديث الشريؼ  :عف حب الفقراء كحب العرب

.

 .13الحديػث الشريؼ  :مف ستر أخاه المسمـ  ،كنفس عف كربة مف كرب
()91

الدنيا

.

()92

 .14الحديث الشريؼ  :ال يستر عبدان إال ستره اهلل يكـ القيامة
 .15ذكر التمتع مف الرسكؿ  في الحج (.)93

()94

 .16الحديث الشريؼ في صياـ ثالثة أياـ مف كؿ شير
()95

 .17الحديث الشريؼ  :إف اهلل يحب الجؿ الطميؽ

()96

 .18الحديث الشريؼ  :المساجد بيكت المتقيف

.

.

.

 .19الحديث الشريؼ  :مف كتـ عممان ألجمو اهلل بمجاـ مف نار
()98

 .20الحديث الشريؼ  :عف غرؼ الجنة

.

()97

.

.

 . 3الفقو :
لـ تذكر لنا المصادر آراء فقيية كثيرة حتى ىك عندما سألو أىؿ خراساف عف
أشياء في الفقو يقكؿ  :ليست صناعتي  ،فقاؿ ابف المبارؾ ألىؿ خراساف  :كيؼ
تقكلكف أنو ال يعرؼ الفقو  ،كقد سأؿ عف الرطب بالتمر قاؿ  :ال بأس بو

()99

 ،كمف

فقو الصالة كالكضكء  ،ىك ما قالو ألصحابو في رحمة الحج بعد أف نزؿ إليقاظ
أصحابو لصالة الفجر كقاؿ ليـ  " :إف كاف الماء قريبان فتكضؤا  ،كاف كاف بعيدان كفي

الماء الذم معكـ قمة فتيممكا "

()100

 ،أما في قتؿ المسمـ فانو ذكر أربع ة يجكز فييا

لما فيو مف حرمة كمنزلة عند اهلل عز كجؿ  " :كفر بعد إسالـ  ،أك زنا بعد إحصاف
 ،أك قتؿ فيقتؿ  ،أك حارب اهلل عز كجؿ كرسكلو

 ، كقطع طريؽ"

()101

 ،كفي

الماؿ الحالؿ قاؿ  :ال يطيب إال مف أربع " سيـ في فيء المسمميف  ،أك اعطيت ق
()102

عف ظير يد

()103

 ،أك ارث بكتاب الو  ،أك تجارة مف حالؿ"

المرويات التاريخية :
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تميزت ركايات محمد بف كاسع التاريخية بأنيا مكجزة كقميمة كال نعمـ أف كاف
يكجد غيرىا  ،فاف كانت ىذه فقط فربما يعكد السبب الى انشغالو بالعبادة كالجياد في
سبيؿ اهلل عمى األرجح  ،كقد تككف ىناؾ ركايات أخرل في كتب لـ نحصؿ عمييا أك
مفقكدة أصالن .

 . 1عن اْلنبياء (عمييم الس م) :

حدثنا يزيد  ،حدثنا ابك االشيب  ،عف محمد بف كاسع قاؿ  :ذكر عف لقماف

 كصيتو ألبنو قائالن  " :يا بني إتؽ اهلل كال ترل الناس إنؾ تخشى اهلل ليكرمؾ
بذلؾ كقمبؾ فاجر "

تعمـ "

()105

()104

 ،كقاؿ لو  " :يا بني ال تتعمـ ما ال تعمـ  ،حتى تعمؿ بما

 ،كعف عيسى بف مريـ  كحالة مع بني إسرائيؿ ذكر قكلو  " :يا بني

إسرائيؿ إني أعيذكـ باهلل أف تككنكا عا انر عمى أىؿ الكتاب  ،يا بني إسرائيؿ قكلكـ
()106

شفاء يذىب الداء  ،كأعمالكـ داء ال تقبؿ الدكاء "

.

 . 2عن الصحابة : 
قاؿ محمد بف كاسع  :يذكر إف أب ا الدرداء كتب إلى سمماف الفارسي  يعظو

حؿ بو البالء مذك انر أباه
باغتناـ الصحة كالفراغ في طاعة اهلل عز كجؿ  ،مف قبؿ أف ّل

بالحديث الشريؼ  " :أما بعد  :يا أخي اغتنـ صحتؾ كفراغؾ مف قبؿ أف ينزؿ بؾ
مف البالء ما ال يستطيع احد مف الناس رده " ...
قيس

()108

()107

 ،كعف كرـ عامر بف عبد

 ،كيؼ كاف يأخذ عطا ءق البالغ ألفيف ثـ ينفقو عمى الفقراء كالسائميف ،

كحيف يدخؿ بيتو يأخذكف الكيس فيعدكف ما بو  ،فيجدكنو لـ ينقص شيئان

()109

 ،كعف

حمد اهلل عز كجؿ عمى نعمو كالسيما نعمة اإلسالـ مف جية كنعمة النجاة مف الفتف
َّ
اجتمعف في إنساف  ،ينقميا محمد بف كاسع عف أبي العالية
مف جية أخرل إذا

الرياحي( )110كيؼ يذكر فضؿ اهلل عز كجؿ عميو اف ىداه إلى اإلسالـ  ،ثـ ىم َّف اهلل
تعالى عميو كأنقذه مف الحركرية(. )111

وفاتو :
كانت أيامو األخيرة مف نصيب الفراش  ،إذ أرقده المرض  ،فأخذ الناس يعكدكنو
بأعداد كبيرة دخكالن كخركجان  ،كىك يقكؿ  :أنيـ ال يغنكف عني  ،إذا أخذ اهلل بناصيتي
كأقدامي في النار  ،كيقكؿ  :يا أخكتي إما أف يعفك عني اهلل تعالى أك يأخذ بي إلى
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 ،لـ تتفؽ المصادر عمى سنة محددة لكفاتو  ،فمنيا مف

سنة عشر مف كمائة

()113

 ،كقيؿ تكفى سنة ثالث كعشر مف كمائة

الجزرم  :انو تكفى سنة خمس كعشرمف كمائة
سبع كعشرمف كمائة

()116

()115

تذكر انو تكفى

()114

 ،كقاؿ ابف

 ،كقاؿ بعض كلده انو تكفى سنة

 ،كيمكف أف نرجح أف كفاتو كانت سنة سبع كعشريف كمائة

ألنيا نقمت عف احد أكالده كىك بو اعرؼ كاقرب .
الخاتمة :
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد خاتـ األنبياء
كالمرسميف كعمى آلو كصحبو أجمعيف  ،بعد اتماـ ىذا البحث تكصمنا الى ما يمي :
 .1اتسمت حياة محمد بف كاسع بالبساطة كالزىد  ،كخشكنة الممبس  ،كما كاف حذ انر
كبعيدان عف ابكاب السالطيف كأمكاليـ كىداياىـ  ،خشية الفتنة كالميكؿ عف الحؽ .

 .2عاش حياتو مجاىدان في سبيؿ اهلل عز كجؿ في الفتكح كدفع الفتف عف المسمميف ،
ككاف يخشى تكلي المناصب كالسيما القضاء

 .3ركل عشرمف حديثان مف أحاديث النبي  ، كلو آراء في المسائؿ الفقيية  ،كنقؿ
التريخية .
عف العمماء آ ارءىـ في بعض االحكاـ  ،ككردت عنو بعض الركايات أ

 .4بينت ىذه الدراسة الطبيعة السياسية لمعصر الذم عاشو محمد بف كاسع ثمانيف
سنة اك أكثر ابتد اء مف نياية العصر الراشدم الى سنة كفاتو

سنة ثالث كعشريف

كمائة  ،كما تعرضت لو األمة اإلسالمية مف فتف كحركات خكارج مف جية  ،كما
خاضتق مف معارؾ فتكح لنشر الديف اإلسالمي مف جية أخرل .
 .5التعرؼ عمى طبيعة تعامؿ العمماء المسمميف فيما بينيـ كحرصيـ عمى النصيحة
لخاصة الناس كعامتيـ  ،كجعؿ أمكاليـ في خدمة المسمميف .
 .6ككضحت ىذه الدراسة اف الجياد في سبيؿ اهلل مثمما يتطمب العدة كالعد لتحقيؽ
النصر كالظفر  ،فانو ال يتحقؽ حتى يأذف اهلل عز كجؿ كيستجيب لدعاء المؤمنيف
الصالحيف المخمصيف لو س انر كعالنية  ،طاعة ألمر اهلل تعالى كاتباعان لرسكلو . 
Abstract

This studing refer to explain about Muhammad Bin Wasa ,
and his life from his source , knowledge , adjectives and his
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natural social life and the relation ship with the prices , kings .
It explain the relation about the strain men in the famous
battles which took place for Alah and AL- Astamic way . After
that we Know about his scieuces that refer to the meaning of
AL-Kuran AL-Kareem .
He can explain , He scieuces ideas and their norels to ALHadeeth AL – Shareef and the sciences thought in correct and
suitable serve in our thoughts . In addition that they helpus to
know the important history novels which had written by him and
his death .
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ىوامش البحث

 .1ابف عساكر  ،أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل (ت 571ىػ1175 /ـ) ،
تاريخ دمشؽ  ،تحقيؽ  :عمرك بف غرامة العمرم ( ،بيركت  :دار الفكر
لمطباعة كالنشر – 1995ـ)  ،ج ، 56ص 138؛ الذىبي  ،شمس الديف أبك
عبد اهلل محمد بف احمد (ت 748ىػ1348/ـ)  ،سير أعالـ النبالء  ،تحقيؽ :
مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ شعيب االرناؤكط ( ،بالـ  :مؤسسة الرسالة –
1985ـ)  ،ج 121 ، 6؛ الصفدم  ،صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد
اهلل (ت764ىػ1362 /ـ)  ،الكافي بالكفيات  ،تحقيؽ  :احمد االرناؤط كتركي
مصطفى ( ،بيركت  :دار إحياء التراث – 2000ـ)  ،ج ، 5ص. 113
 .2ابف سعد  ،أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع (ت

230ىػ844 /ـ) ،

الطبقػات الكبػرل  ،تحقيؽ  :إحسػاف عبػاس  ،ط ( ، 1بيركت  :دار صػادر –
1968ـ)  ،ج ، 7ص 241؛ ابف قتيبة  ،أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ
الدينكرم (ت 276ىػ899 /ـ)  ،المعارؼ  ،تحقيؽ  :ثركت عكاشة  ،ط ، 2
(القاىرة  :الييئة المصرية العامة لمكتاب – 1992ـ)  ،ص 477؛ البالذرم
 ،احمد بف يحيى بف جابر بف داكد (ت 279ىػ892 /ـ)  ،أنساب األشراؼ ،
تحقيؽ  :سييؿ زكار كرياض الزركمي  ،ط

( ، 1بيركت  :دار الفكر –

1996ـ)  ،ج ، 7ص 159؛ ابف دريد  ،أبك بكر محمد بف الحسف االزدم
(ت321ىػ933 /ـ)  ،جميرة المغة  ،تحقيؽ  :رمزم منير بعمبكي  ،ط

،1

(بيركت  :دار العمـ لممالييف – 1987ـ)  ،ج ، 2ص 1081؛ الدارقطني ،
أبك الحسف عمي بف عمر بف احمد البغدادم (ت 385ىػ995 /ـ)  ،المؤتمؼ
كالمختمؼ  ،تحقيؽ  :مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر  ،ط

( ، 1بيركت :

دار الغرب اإلسالمي – 1986ـ)  ،ج ، 3ص 1405؛ الخطيب البغدادم ،
أبك بكر احمد بف عمي بف ثابت (ت 463ىػ1070 /ـ)  ،تاريخ بغداد  ،تحقيؽ
 :بشار عكاد  ،ط ( ، 1بيركت  :دار الغرب اإلسالمي – 2002ـ)  ،ج، 13
ص 462؛ السمعاني  ،عبد الكريـ بف محمد بف منصكر
(ت562ىػ1196 /ـ)  ،األنساب  ،تحقيؽ  :عبد الرحمف بف يحيى المعممي
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كآخركف  ،ط( ، 1حيدر آباد  :مجمس دائرة المعارؼ العثمانية – 1962ـ) ،
ج ، 8ص 149؛ الذىبي  ،سير أعالـ النبالء  ،ج ، 6ص. 121
 .3البخارم  ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل الجعفي (ت

256ىػ869 /ـ) ،

التاريخ الكبير  ،تحقيؽ  :محمكد إبراىيـ زايد  ،ط ( ، 1حمب  :دار الكعي –
1977ـ)  ،ج ، 1ص 255؛ الصفدم  ،الكافي بالكفيات  ،ج  ، 5ص 113؛
الذىبي  ،سير أعالـ النبالء  ،ج ، 6ص. 121
 .4مسمـ  ،أبك الحسيف بف الحجاج القشيرم النيسابكرم (ت

261ىػ874 /ـ) ،

الكنى كاالسماء  ،تحقيؽ  :عبد الرحيـ محمد بف احمد القشقرم  ،ط
(المدينة المنكرة  :عمادة البحث العممي بالجامعة االسالمية –

،1

1984ـ) ،

ج ، 1ص ، 116كذكر االثنيف ؛ ابف تغرم بردم  ،يكسؼ بف عبد اهلل
الظاىرم الحنفي(ت 874ىػ1469 /ـ)  ،النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر
كالقاىرة ( ،القاىرة  :دار الكتب المصرية – بالت)  ،ج ، 1ص. 284
 .5الصيمرم  ،ابك عبد اهلل الحسيف بف عمي بف محمد بف جعفر الحنفي
(ت463ىػ1044 /ـ)  ،أخبار أبي حنيفة كأصحابو  ،ط ( ، 2بيركت  :عالـ
الكتب – 1985ـ)  ،ص. 26
 .6ابف الجكزم  ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد (ت 597ىػ1200 /ـ)
 ،صفة الصفكة  ،تحقيؽ  :محمكد فاخكرم كمحمد ركاس قمعجي  ،ط

،2

(بيركت  :دار المعرفة – 1979ـ)  ،ج ، 3ص 267؛ اليافعي  ،عبد اهلل بف
اسعد بف عمي (ت 768ىػ1366 /ـ)  ،مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة
ما يعتبر مف حكادث الزماف  ،تحقيػؽ  :خميؿ منصكر  ،ط ( ، 1بيركت  :دار
الكتب العممية – 1997ـ)  ،ج ، 1ص. 204
 .7الذىبي  ،العبر في خبر مف غبر  ،تحقيؽ  :صالح الديف المنجد ( ،الككيت:
مطبعة حككمة الككيت –

1984ـ)  ،ج ، 1ص 157؛ الصفدم  ،الكافي

بالكفيات  ،ج  ، 5ص 113؛ ابف تغرم بردم  ،النجكـ الزاىرة  ،ج
ص. 284
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 .8ابف الجزرم  ،شمس الديف أبك الخير محمد (

833ىػ1429 /ـ)  ،غاية

النياية في طبقات القراء ( ،عنى بنشره ألكؿ مرة عاـ 1351ىػ  :ج-براجستر
اسر – مكتبة ابف تيمية)  ،ج ، 2ص. 274
 .9البخارم  ،التاريخ الكبير  ،ج  ، 1ص 255؛ ابف الجكزم  ،صفة الصفكة ،
ج ، 3ص. 268
 .10مالؾ بف دينار  :أبك يحيى مالؾ بف دينار البصرم مف مكالي بني سامة بف
لؤم القرشي  ،كاف عالمان زاىدان ال يأكؿ اال مف كيسو  ،ككاف يكتب

المصاحؼ باألجرة  ،دعا المرأة حممت مف أربع سنيف فكلدت غالـ قد استكت

أسنانو  ...تكفي سنة احدل كثالثيف كمائة بالبصرة  ،ينظر  :ابف خمكاف ،
أبك العباس شمس الديف احمد بف محمد بف أبي بكر (ت 681ىػ1282 /ـ) ،
كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف  ،تحقيؽ  :إحساف عباس  ،ط ( ، 1بيركت
 :دار صادر – 1994ـ )  ،ج ، 4ص. 140-139
 .11اليافعي  ،مرآة الجناف  ،ج ، 1ص. 204
 .12بالؿ بف ابي بردة  :بالؿ بف ابي بردة عامر بف أبي مكسى األشعرم ،
أمير البصرة كقاضييا  ،كاف راكية فصيحان اديبان  ،كاله خالد القصرم سنة

تسع كمائة  ،فأقاـ الى اف قدـ يكسؼ بف عمر الثقفي سنة خمس كعشريف

كمائة فعزلو كحبسو كمات بسجنو  ،ينظر  :ككيع  ،أبك بكر محمد بف خمؼ
بف حياف بف صدقة الضبي البغدادم (ت 306ىػ918 /ـ)  ،أخبار القضاة ،
تحقيؽ  :عبد العزيز مصطفى المراغي  ،ط ( ، 1القاىرة  :المكتبة التجارية
الكبرل – 1947ـ)  ،ج ، 2ص. 22
 .13الطرطكشي  ،أبك بكر محمد بف محمد بف الكليد الفيرم
(ت520ىػ1126 /ـ)  ،سراج الممكؾ ( ،القاىرة  :مف أكائؿ المطبكعات
العربية – 1872ـ)  ،ص 36؛ ابف الحاج  ،ابك عبد اهلل محمد بف محمد
العبدرم المالكي (ت 737ىػ1336 /ـ)  ،المدخؿ ( ،بيركت  :دار الفكر –
1981ـ)  ،ج ، 1ص. 131
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 .14ابف قتيبة  ،عيكف األخبار ( ،بيركت  :دار الكتب العممية –

1997ـ) ،

ج ، 1ص 419؛ الدينكرم  ،أبك بكر احمد بف مركاف بف محمد القاضي
المالكي (ت 333ىػ944 /ـ)  ،المجالسة كجكاىر العمـ  ،تحقيؽ  :أبك عبيدة
منصكر بف حسف آؿ سمماف ( ،بيركت  :دار ابف حزـ – 1998ـ)  ،ج، 4
ص 418؛ ابف عساكر  ،تاريخ دمشؽ  ،ج ، 56ص. 157
 .15ابف عساكر  ،تاريخ دمشؽ  ،ج

 ، 10ص 513؛ الذىبي  ،سير اعالـ

النبالء  ،ج ، 6ص. 123
 .16يزيد بف الميمب  :يزيد بف الميمب بف أبي صفرة أبك خالد االزدم  ،األمير
كلي المشرؽ بعد أبيو ثـ تكلى البصرة  ...عزلو عمر بف عبد العزيز ...
ركل عنو ابنو عبد الرحمف  ،كلد سنة ثالث كخمسيف  ،ككاف الحجاج قد
عزلو كعذبو  ...ككاف الحاج  :الميـ إذا كاف آؿ الميمب براء فال تسمطني
عمييـ  ...قتؿ سنة اثنتيف كمائة  ،ينظر  :الذىبي  ،سير أعالـ النبالء ،
ج ، 4ص. 507-503
 .17جرجاف  :مدينة مشيكرة عظيمة بيف طبرستاف كخراساف  ...كقيؿ اف اك مف
احدث بنائيا يزيد بف الميمب  ...كخرج منيا األدباء كالعمماء كالفقياء
كالمحدثيف  ...اقؿ ندل كمط انر مف طبرستاف  ،كأىميا أحسف كقا انر كأكثر

مركءة مف كبرائيـ  ،ينظر  :ياقكت  ،شياب الديف أبك عبد اهلل بف عبد اهلل
الركمي الحمكم (ت 626ىػ1228 /ـ)  ،معجـ البمداف  ،ط ( ، 2بيركت :
دار صادر – 1995ـ)  ،ج ، 2ص. 119

 .18الطبرم  ،أبك جعفر محمد بف جرير (ت

310ىػ922 /ـ)  ،تاريخ الرسؿ

كالممكؾ  ،ط ( ، 1بيركت  :دار الكتب العممية –

1407ىػ)  ،ج ، 4

ص 54-53؛ ابف األثير  ،أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ الشيباني
(ت630ىػ1232 /ـ)  ،الكامؿ في التاريخ  ،تحقيؽ  :عبد السالـ تدمرم ،
(بيركت  :دار الكتاب العربي – بالت)  ،ج ، 4ص. 91
 .19القزكيني  ،ابك يعمي خميؿ بف عبد اهلل بف احمد بف ابراىيـ
(ت446ىػ1054 /ـ)  ،االرشاد في معرفة عمماء الحديث  ،تحقيؽ  :محمد
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سعيد كعمر ادريس  ،ط ( ، 1الرياض  :مكتبة الرشيد – 1409ىػ)  ،ج، 3
ص. 878
 .20ابف عساكر  ،تاريخ دمشؽ  ،ج  ، 56ص 163؛ ابف منظكر  ،محمد بف
مكرـ (ت 711ىػ1311 /ـ)  ،مختصر تاريخ دمشؽ  ،تحقيؽ  :ركحية
النحاس كآخركف  ،ط ( ، 1دمشؽ  :دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر –
1984ـ)  ،ج ، 23ص. 293
 .21ابف الجكزم  ،صفة الصفكة  ،ج ، 3ص. 270
 .22المركذم  ،أبك بكر احمد بف محمد بف الحجاج (ت 275ىػ888 /ـ)  ،الكرع
 ،تحقيؽ  :زينب ابراىيـ القاركط  ،ط ( ، 1بيركت  :دار الكتب العممية –
1983ـ)  ،ص 152؛ ابف قتيبة  ،عيكف االخبار  ،ج

 ، 2ص 393؛

االصبياني  ،أبك نعيـ احمد بف عبد اهلل بف احمد بف إسحاؽ
(ت430ىػ1038 /ـ)  ،حمية األكلياء كطبقات األصفياء  ،ط ( ، 4بيركت :
دار الكتاب العربي – 1984ـ)  ،ج ، 3ص 349؛ ابف الجكزم  ،صفة
الصفكة  ،ج ، 3ص. 268
 .23ابف كثير  ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر (ت

774ىػ1372 /ـ)  ،البداية

كالنياية  ،تحقيؽ  :عمي شيرم  ،ط ( ، 1بيركت  :دار إحياء التراث العربي
– 1988ـ)  ،ج ، 9ص. 339
 .24ككيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 1ص 22؛ ابف كثير  ،البداية كالنياية  ،ج ، 9
ص. 339
 .25ككيع  ،أخبار القضاة  ،ج  ، 1ص 25؛ الغزالي  ،أبك حامد محمد بف
محمد (ت505ىػ1111 /ـ)  ،إحياء عمكـ الديف ( ،بيركت  :دار المعرفة –
بالت)  ، ،ج ، 3ص. 338
 .26ابف الجكزم  ،صفة الصفكة  ،ج

 ، 3ص ، 270الذىبي  ،سير أعالـ

النبالء  ،ج ، 6ص. 122
 .27سعيد بف عامر  :سعيد بف عامر بف أبي مكسى األشعرم الككفي  ،ىك ابف
أبي بردة  ،ركل عف أبيو  ،كانس بف مالؾ  ...كركل عنو جماعة  ...تكفى
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حدكد المائة كعشريف  ،ينظر  :الصفدم  ،الكافي بالكفيات  ،ج

، 15

ص. 144
 .28ابف سعد  ،الطبقات الكبرل  ،ج  ، 7ص 242؛ ابف منظكر  ،مختصر
تاريخ دمشؽ  ،ج ، 23ص. 291
 .29الغزالي  ،إحياء عمكـ الديف  ،ج  ، 3ص 338؛ الزمخشرم  ،أبك القاسـ
محمكد بف عمرك بف احمد (ت 538ىػ1187 /ـ)  ،ربيع األبرار كنصكص
األخيار  ،ط ( ، 1بيركت  :مؤسسة االعممي – 1991ـ)  ،ج ، 3ص258
؛ ابف تغرم بردم  ،النجكـ الزاىرة  ،ج ، 1ص. 285
 .30ابف عساكر  ،تاريخ دمشؽ  ،ج

 ، 56ص 156؛ ابف الجكزم  ،صفة

الصفكة  ،ج  ، 3ص ، 269ابف منظكر  ،مختصر تاريخ دمشؽ  ،ج ، 23
ص 290؛ الذىبي  ،سير أعالـ النبالء  ،ج  ، 6ص 121؛ ابف كثير ،
البداية كالنياية  ،ج ، 9ص. 339
 .31خميص  :الجكع خالء البطف  ،ينظر  :ابف منظكر  ،لساف العرب  ،ط ، 1
(بيركت  :دار صادر  -بالت)  ،ج ، 7ص. 29
 .32سكرة الشكرل اآلية . 42 :
 .33البييقي  ،أبك بكر احمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى
(ت458ىػ1065 /ـ)  ،شعب االيماف  ،تحقيؽ  :محمد السعيد كبسيكني
زغمكؿ  ،ط ( ، 1بيركت  :دار الكتب العممية – 1410ىػ)  ،ج  ، 6ص55
؛ ابف عساكر  ،تاريخ دمشؽ  ،ج ، 56ص. 164
 .34السبكي  ،تاج الديف بف عمي بف عبد الكافي (ت 771ىػ1369 /ـ)  ،طبقات
الشافعية الكبرل  ،تحقيؽ  :عبد الفتاح محمد الحمك كمحمكد محمد الطناحي
 ،ط( ، 2الجيزة  :ىجر لمطباعة كالنشر –

1413ىػ)  ،ج ، 3ص-180

.181
 .35ابف الجكزم  ،صفة الصفكة  ،ج  ، 3ص ، 268ابف منظكر  ،مختصر
تاريخ دمشؽ  ،ج ، 23ص. 293
 .36ابف الجكزم  ،صفة الصفكة  ،ج ، 3ص. 267
429

العدد الخامس والخمسون
 .37ابف الجكزم  ،صفة الصفكة  ،ج

2012
ممجل ددالل /
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النبالء  ،ج ، 6ص. 123
 .38يحيى البكاء  :أبك سميـ يحيى بف أبي خميد  ...مف أىؿ البصرة  ،يركم
عف ابف عمر  ، كالحسف البصرم  ...كاف ينفرد بالمناكير عف المشاىير
 ،كيركم المعضالت عف الثقات  ،ال يجكز االحتجاج بو  ،مات سنة ثالثيف
كمائة  ،ينظر  :السمعاني  ،األنساب  ،ج  ، 2ص 287؛ الذىبي  ،سير
أعالـ النبالء  ،ج ، 5ص. 351
 .39االصبياني  ،حمية األكلياء  ،ج ، 3ص 347؛ ابف الجكزم  ،صفة الصفكة
 ،ج ، 3ص 269؛ الذىبي  ،سير أعالـ  ،ج ، 6ص. 122
 .40زياد بف الربيع  :لـ اعثر لو عمى ترجمة .
 .41مرك  :مدينة قريبة مف مرك الشاجاف بينيما خمسة اياـ  ...كىي عمى نير
عظيـ  ...مرك الركذ  ،خرج منيا كثير مف العمماء  ...مات فييا الميمب
بف ابي صفرة  ...ينظر  :ياقكت  ،معجـ البمداف  ،ج ، 5ص. 112
 .42الخطيب البغدادم  ،تاريخ بغداد  ،ج  ، 13ص 462؛ ابف الجكزم  ،صفة
الصفكة  ،ج ، 3ص. 270
 .43الزمخشرم  ،ربيع االبرار  ،ج ، 4ص. 358
 .44سؼ التراب  :نسجو  ،ينظر  :ابف منظكر  ،لساف العرب  ،ج  ، 9ص152
.
 .45الزمخشرم  ،ربيع االبرار  ،ج ، 5ص. 171
 .46االصبياني  ،حمية األكلياء  ،ج  ، 2ص 345؛ ابف عساكر  ،تاريخ دمشؽ
 ،ج ، 56ص. 148
 .47المعتمر بف سميماف  :أبك محمد معتمر بف سميماف بف طرخاف التيمي ،
الحافظ احد شيكخ البصرة  ،ركل عف أبيو  ،كمنصكر كخمؽ كثير  ...عابدان

صالحان  ،تكفى سنة سبع كثمانيف كمائة  ،ينظر  :الذىبي  ،العبر في خبر

مف غبر  ،ج ، 1ص. 298
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 .48ابف عساكر  ،تاريخ دمشؽ  ،ج  ، 12ص 49؛ ابف حجر  ،أبك الفضؿ
احمد بف عمي العسقالني (ت 852ىػ1448 /ـ)  ،تيذيب التيذيب  ،ط ، 1
(بيركت  :دار الفكر – 1984ـ)  ،ج ، 2ص. 166
 .49الذىبي  ،سير أعالـ النبالء  ،ج ، 6ص. 121
 .50مطر الكراؽ  :أبك رجاء بف طيماف الخراساني  ،اإلماـ الزاىد الصادؽ ،
نزيؿ البصرة  ...عف العمماء العامميف  ،كاف يكتب المصاحب  ،ركل عف
انس بف مالؾ  ...حدث عنو شعبة  ...احتج بو مسمـ  ،قاؿ يحيى بف
معيف  :ثقة  ...تكفي سنة تسع كعشريف كمائة  ،ينظر  :الذىبي  ،سير
أعالـ النبالء  ،ج ، 5ص. 545
 .51الذىبي  ،سير أعالـ  ،ج ، 6ص. 122
 .52ابف الجكزم  ،صفة الصفكة  ،ج ، 3ص. 332
 .53أبك العاج  :كبير بف فركة بف خيثـ بف عبد  ...كاله يكسؼ بف عمر الثقفي
البصرة في أياـ ىشاـ بف عبد الممؾ  ...كاف إعرابيان جافان  ،ككنى بذلؾ لنتؤ

ثناياه  ،كعقبو بالشاـ  ،ينظر  :البالذرم  ،أنساب األشراؼ  ،ج

، 13

ص. 306
 .54البالذرم  ،أنساب األشراؼ  ،ج ، 13ص. 306
 .55االصبياني  ،حمية األكلياء  ،ج  ، 2ص 350؛ ابف عساكر  ،تاريخ دمشؽ
 ،ج ، 56ص 167؛ الذىبي  ،سير أعالـ  ،ج ، 6ص. 122
 .56الذىبي  ،سير أعالـ  ،ج ، 6ص. 122
 .57ابف احمد  ،صالح بف احمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني (ت 265ىػ878 /ـ)
 ،سيرة االماـ احمد بف حنبؿ  ،تحقيؽ  :فؤاد عبد المنعـ احمد  ،ط

،2

االسكندرية  :دار الدعكة – 1404ىػ)  ،ص. 113
 .58ابف األثير  ،الكامؿ في التاريخ  ،ج ، 3ص. 276
 .59الطبرم  ،تاريخ الرسؿ كالممكؾ  ،ج  ، 4ص 53-52؛ ابف األثير  ،الكامؿ
في التاريخ  ،ج ، 4ص. 90
 .60سكرة المؤمف اآلية . 60 :
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 .61البخارم  ،األدب المفرد  ،تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،ط ( ، 3بيركت
 :دار البشائر اإلسالمية – 1989ـ)  ،ج ، 1ص. 213
 .62مسمـ  ،صحيح مسمـ  ،تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي ( ،بيركت  :دار
إحياء التراث العربي – بالت)  ،ج ، 4ص. 2191
 .63سية القكس  :طرؼ قابيا  ،كقيؿ رأسيا  ،كقيؿ ما أعكج مف رأسيا  ،ينظر
 :ابف منظكر  ،لساف العرب  ،ج ، 14ص. 417
 .64ينضنض  :يحرؾ  ،ينظر  :ابف منظكر  ،لساف العرب  ،ج ، 7ص.236
 .65الجاحظ  ،أبي عثماف عمرك بف بحر (ت 255ىػ868 /ـ)  ،البياف كالتبييف ،
تحقيؽ  :فكزم عطكم  ،ط

( ، 1بيركت  :دار صعب –

ص 516؛ ابف قتيبة  ،عيكف االخبار  ،ج

1968ـ) ،

 ، 1ص 204؛ الدينكرم ،

المجالسة كجكاىر العمـ  ،ج  ، 5ص 21؛ المراكشي  ،عبد الكاحد بف عمي
التميمي (ت 647ىػ1249 /ـ)  ،المعجب في تمخيص اخبار المغرب ،
تحقيؽ  :صالح الديف اليكارم  ،ط

( ، 1بيركت  :المكتبة العصرية –

2006ـ)  ،ص. 209
 .66الزمخشرم  ،ربيع األبرار  ،ج ، 2ص. 68
 .67الفاسي  ،ابك العباس احمد بف محمد بف ميدم بف عجيبة الحسني االدرسي
(ت1224ىػ1810/ـ)  ،البحر المديد  ،ط( ، 2بيركت  :دار الكتب العممية
– 2002ـ)  ،ج ، 2ص. 345
 .68سكرة النساء اآلية . 31 :
 .69الطبرم  ،جامع البياف في تأكيؿ القرآف  ،تحقيؽ  :احمد محمد شاكر  ،ط 1
( ،بيركت  :مؤسسة الرسالة – 2000ـ)  ،ج ، 8ص. 247
 .70حساف بف أبي سناف  :حساف بف أبي سناف البصرم احد العباد  ،ركل عف
الحسف البصرم  ،كعنو جعفر بف أبي سميماف  ...كثير العبادة ذكره
البخارم في البيكع  ،ينظر  :ابف حجر  ،تيذيب التيذيب  ،ج
ص. 125-124
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 .71ابف حنبؿ  :أبك عبد اهلل احمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد
الشيباني (ت241ىػ855/ـ)  ،الزىد  ،تحقيؽ  :محمد عبد السالـ شاىيف ،
ط( ، 1بيركت  :دار الكتب العممية –

1999ـ)  ،ج ، 1ص 324؛

االصبياني  ،حمية األكلياء  ،ج  ، 3ص 114؛ المزم  ،أبك الحجاج بف
يكسؼ بف الزكي بف عبد الرحمف (ت 742ىػ1314 /ـ)  ،تيذيب الكماؿ ،
تحقيؽ  :بشار عكاد  ،ط ( ، 1بيركت  :مؤسسة الرسالة – 1980ـ)  ،ج6
 ،ص. 28
360ىػ970 /ـ) ،

 .72الطبراني  ،أبك القاسـ سميماف بف احمد بف أيكب (ت

المعجـ الكبير  ،تحقيؽ  :حمدم عبد المجيد السمفي  ،ط ( ، 2المكصؿ :
مكتبة العمكـ كالحكـ – 1983ـ)  ،ج ، 20ص. 352
 .73الزمخشرم  ،ربيع األبرار  ،ج ، 2ص. 232
 .74الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة  ،تحقيؽ  :محمد عكامة
كاحمد محمد نمر الخطيب  ،ط

( ، 1جدة  :مؤسسة عمكـ القرآف –

1992ـ)  ،ج ، 2ص. 228
 .75الدارقطني  ،ذكر اسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحة ركايتو عف الثقات
عند البخارم كمسمـ  ،تحقيؽ  :بكراف الطناكم ككماؿ يكسؼ الحكت ،
(بيركت  :مؤسسة الكتب الثقافية – 1985ـ)  ،ج ، 2ص.233
 .76الدارقطني  ،سؤاالت البرقاني لمدارقطني  ،تحقيؽ  :عبد الرحيـ محمد احمد
القشقرم  ،ط ( ، 1باكستاف  :كتب خانة جميمي –

1404ىػ)  ،ص  62؛

الذىبي  ،ميزاف االعتداؿ  ،تحقيؽ  :عمي محمد البجاكم  ،ط ( ، 1بيركت :
دار المعرفة لمطباعة كالنشر – 1963ـ)  ،ج ، 4ص. 58
 .77العقيمي  ،أبك جعفر محمد بف عمر بف مكسى (ت

322ىػ933 /ـ) ،

الضعفاء الكبير  ،تحقيؽ  :عبد المعطي أميف قمعجي  ،ط

( ، 1بيركت :

دار الكتب العممية – 1984ـ)  ،ج ، 2ص. 75
 .78ابف عساكر  ،تاريخ دمشؽ  ،ج  ، 56ص 138؛ الذىبي  ،سير أعالـ ،
ج ، 6ص 121؛ العبر في خبر مف غبر  ،ج ، 1ص. 157
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 .79الدارقطني  ،سنف الدارقطني  ،تحقيؽ السيد عبد اهلل ىاشـ يماني المدني ،
(بيركت  :دار المعرفة –

1966ـ)  ،ج ، 2ص 87؛ البييقي  ،سنف

البييقي الكبرل  ،تحقيؽ  :محمد عبد القادر عطا ( ،مكة المكرمة  :مكتبة
دار الباز – 1994ـ)  ،ج ، 3ص. 90
 .80البييقي  ،سنف البييقي الكبرل  ،ج ، 4ص. 60
 .81ابف سعد  ،الطبقات الكبرل  ،ج ، 1ص. 435
 .82البييقي  ،سنف البييقي الكبرل  ،ج ، 5ص. 14
 .83البييقي  ،سنف البييقي الكبرل  ،ج ، 6ص. 27
 .84ابف حنبؿ  ،مسند اإلماـ احمد بف حنبؿ  ،تحقيؽ  :شعيب االرنؤكط
كآخركف  ،ط ( ، 2بيركت  :مؤسسة الرسالة –

1999ـ)  ،ج، 35

ص 327؛ ابف حباف  ،محمد بف حباف بف احمد أبك حاتـ التميمي البستي
(ت354ىػ965/ـ)  ،صحيح ابف حباف  ،تحقيؽ  :شعيب االرنؤكط  ،ط ، 2
(بيركت  :مؤسسة الرسالة –

1993ـ)  ،ج ، 2ص 194؛ الطبراني ،

المعجـ األكسط  ،تحقيؽ  :طارؽ بف عكض اهلل بف محمد كعبد المحسف بف
إبراىيـ الحسيني ( ،القاىرة  :دار الحرميف – 1994ـ)  ،ج ، 7ص 364؛
البييقي  ،سنف البييقي الكبرل  ،ج ، 10ص. 91
 .85الترمذم  ،أبك عيسى محمد بف عيسى (ت 279ىػ 892 /ـ)  ،سنف الترمذم
 ،تحقيؽ  :فؤاد احمد زمرلي كخالد السبع العممي  ،ط

( ، 1بيركت  :دار

الكتاب العربي – 1407ىػ)  ،ج  ، 2ص - 379ج ، 5ص 491؛ الحاكـ
النيسابكرم  ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل (ت

405ىػ1014 /ـ) ،

المستدرؾ عمى الصحيحيف  ،تحقيؽ  :مصطفى عبد القادر عطا  ،ط ، 1
(بيركت  :دار الكتب العممية – 1990ـ)  ،ج ، 1ص. 721
 .86الطيالسي  ،أبك داكد سميماف بف داكد (ت 203ىػ817 /ـ)  ،مسند أبي داكد
الطيالسي  ،تحقيؽ  :محمد عبد المحسف التركي  ،ط

( ، 1مصر  :دار

ىجر – 1999ـ)  ،ج ، 4ص 312؛ ابف حنبؿ  ،مسند اإلماـ احمد ،
ج ، 14ص 327؛ الحاكـ النيسابكرم  ،المستدرؾ  ،ج ، 2ص. 380
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 .87الحاكـ النيسابكرم  ،المستدرؾ  ،ج ، 3ص. 93

 .88ابف حنبؿ  ،مسند اإلماـ احمد  ،ج  ، 13ص 338؛ الحاكـ النيسابكرم ،
المستدرؾ  ،ج ، 4ص. 269
 .89الحاكـ النيسابكرم  ،المستدرؾ  ،ج ، 4ص. 268
 .90الحاكـ النيسابكرم  ،المستدرؾ  ،ج ، 4ص. 268
 .91ابف أبي شيبة  ،أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف
(ت235ىػ849 /ـ)  ،المصنؼ في األحاديث كاآلثار  ،تحقيؽ  :كماؿ
يكسؼ الحكت  ،ط ( ، 1الرياض  :مكتبة الرشيد –

1988ـ)  ،ج، 5

ص 327؛ ابف حنبؿ  ،مسند اإلماـ احمد  ،ج  ، 13ص 325؛ النسائي ،
أبك عبد الرحمف احمد بف شعيب بف عمي ( 303ىػ915 /ـ)  ،سنف النسائي
الكبرل  ،تحقيؽ  :عبد الغفار سميماف البندارم كسيد كسركم حسف  ،ط ، 1
(بيركت  :دار الكتب العممية – 1991ـ)  ،ج ، 4ص 308؛ ابف حباف ،
صحيح ابف حباف  ،ج  ، 2ص 292؛ الطبراني  ،المعجـ األكسط  ،ج ، 2
ص 369؛ الحاكـ النيسابكرم  ،المستدرؾ  ،ج ، 4ص. 425
 .92الحاكـ النيسابكرم  ،المستدرؾ  ،ج ، 4ص. 425
 .93مسمـ  ،صحيح مسمـ  ،ج  ، 2ص 898؛ الطبراني  ،المعجـ الكبير  ،ج 18
 ،ص. 123
 .94الطبراني  ،المعجـ األكسط  ،ج. 82 ، 4
 .95البييقي  ،شعب اإليماف  ،ج ، 6ص. 254
 .96ابف أبي شيبة  ،المصنؼ في األحاديث كاآلثار  ،ج ، 7ص. 114
 .97االصبياني  ،حمية األكلياء  ،ج ، 2ص. 355
 .98االصبياني  ،حمية األكلياء  ،ج ، 2ص. 356
 .99الصيمرم  ،أخبار أبي حنيفة  ،ص. 26
 .100ابف منظكر  ،مختصر تاريخ دمشؽ  ،ج ، 23ص. 289
 .101ابف قتيبة  ،عيكف األخبار  ،ج ، 2ص. 393
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 .102ظير يد  :يعني  ،تفضالن  ،ليس في بيع كال قرض كال مكافأة  ،ينظر :
ابف منظكر  ،لساف العرب  ،ج ، 15ص. 419

 .103ابف قتيبة  ،عيكف األخبار  ،ج. 393 ، 2
 .104ابف كثير  ،البداية كالنياية  ،ج  ، 2ص 127؛ السيكطي  ،جالؿ الديف
عبد الرحمف بف أبي بكر (ت 911ىػ1505/ـ)  ،الدر المنثكر ( ،بيركت :
دار الفكر – 1993ـ)  ،ج ، 6ص. 516
 .105السيكطي  ،الدر المنثكر  ،ج ، 6ص. 516
 .106السيكطي  ،الدر المنثكر  ،ج ، 2ص. 204
 .107البييقي  ،دالئؿ النبكة  ،ج ، 2ص. 297
 .108ابف منظكر  ،مختصر تاريخ دمشؽ  ،ج ، 20ص. 24
 .109عامر بف قيس  :عامر بف قيس التميمي العنبرم البصرم ابك عبد اهلل ،
كقيؿ ابك عمرك  ،القدكة الكالي الزاىد  ،ركل عف عمر كسمماف  ، كعنو
الحسف  ،كمحمد بف سيريف  ...ثقة  ...مف عباد التابعيف  ...رآه كعب
االخبار فقاؿ  :ىذا راىب ىذه االمة  ...تكفى في زمف معاكية  ،ينظر :
الذىبي  ،سير اعالـ النبالء  ،ج ، 4ص. 20-16
 .110ابك العالية الرياحي  :ابك العالية رفيع بف ميراف الرياحي البصرم  ،كاف
مكلى المرأة مف بني رياح مف بني يربكع ثـ مف بني تميـ  ...أسمـ في
خالفة أبك بكر الصديؽ  ، سمع مف عمر كعمي كابي ذر ككثير مف
الصحابة  ... حفظ القرآف  ...تكفى سنة تسعيف  ،كقيؿ ثالث كتسعيف
 ،ينظر  :الذىبي  ،سير اعالـ النبالء  ،ج ، 4ص.214-208
 .111ابف سعد  ،الطبقات الكبرل  ،ج ، 7ص. 114
 .112ابف الجكزم  ،صفة الصفكة  ،ج ، 3ص. 271
 .113ابف الجكزم  ،صفة الصفكة  ،ج  ، 3ص 271؛ ابف تغرم بردم  ،النجكـ
الزاىرة  ،ج ، 1ص. 284
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 .114البخارم  ،التاريخ الكبير  ،ج  ، 1ص 318؛ الذىبي  ،سير أعالـ النبالء
 ،ج ، 6ص 123؛ العبر في خبر مف غبر  ،ج  ، 1ص 157؛ الصفدم
 ،الكافي بالكفيات  ،ج ، 5ص. 114
 .115ابف الجزرم  ،غاية النياية في طبقات القراء  ،ج ، 2ص. 274
 .116الذىبي  ،سير أعالـ النبالء  ،ج ، 6ص. 123

القرآف الكريـ

قا مة المصادر

 ابف األثير  ،أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ الشيباني (ت630ىػ1232/ـ)
 .1الكامؿ في التاريخ  ،تحقيؽ  :عبد السالـ تدمرم ( ،بيركت  :دار الكتاب
العربي – بالت) .
 ابف احمد  ،صالح بف احمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني (ت265ىػ878/ـ)
 .2سيرة االماـ احمد بف حنبؿ  ،تحقيؽ  :فؤاد عبد المنعـ احمد  ،ط

،2

االسكندرية  :دار الدعكة – 1404ىػ) .
 االصبياني  ،أبك نعيـ احمد بف عبد اهلل بف احمد بف إسحاؽ
(ت430ىػ1038/ـ)
 .3حمية األكلياء كطبقات األصفياء  ،ط ( ، 4بيركت  :دار الكتاب العربي –
1984ـ) .
 البخارم  ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل الجعفي (ت256ىػ869/ـ)
 .4األدب المفرد  ،تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،ط

( ، 3بيركت  :دار

البشائر اإلسالمية – 1989ـ) .
 .5التاريخ الكبير  ،تحقيؽ  :ىاشـ الندكم ( ،بيركت  :دار الفكر – بالت).
 البالذرم  ،احمد بف يحيى بف جابر بف داكد (ت279ىػ892/ـ)
 .6أنساب األشراؼ  ،تحقيؽ  :سييؿ زكار كرياض الزركمي  ،ط ( ، 1بيركت
 :دار الفكر – 1996ـ) .
 البييقي  ،أبك بكر احمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى (ت458ىػ1065/ـ)
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 .7دالئؿ النبكة  ،تحقيؽ  :عبد المعطي قمعجي  ،ط ( ، 1بيركت  :دار الكتب
العممية كدار الرياف لمتراث – 1988ـ) .
 .8سنف البييقي الكبرل  ،تحقيؽ  :محمد عبد القادر عطا ( ،مكة المكرمة :
مكتبة دار الباز – 1994ـ) .
 .9شعب االيماف  ،تحقيؽ  :محمد السعيد كبسيكني زغمكؿ  ،ط ( ، 1بيركت :
دار الكتب العممية – 1410ىػ) .
 الترمذم  ،أبك عيسى محمد بف عيسى (ت279ىػ 892 /ـ)
 .10سنف الترمذم  ،تحقيؽ  :فؤاد احمد زمرلي كخالد السبع العممي  ،ط ، 1
(بيركت  :دار الكتاب العربي – 1407ىػ) .
 ابف تغرم بردم  ،يكسؼ بف عبد اهلل الظاىرم الحنفي(ت874ىػ1469/ـ)
 .11النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ( ،القاىرة  :دار الكتب المصرية
– بالت) .
 الجاحظ  ،أبي عثماف عمرك بف بحر (ت255ىػ868/ـ)
 .12البياف كالتبييف  ،تحقيؽ  :فكزم عطكم  ،ط ( ، 1بيركت  :دار صعب
– 1968ـ) .
 ابف الجزرم  ،شمس الديف أبك الخير محمد (833ىػ1429/ـ)
 .13غاية النياية في طبقات القراء ( ،عنى بنشره ألكؿ مرة عاـ 1351ىػ :
ج-براجستر اسر – مكتبة ابف تيمية) .
 ابف الجكزم  ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد (ت597ىػ1200/ـ)
 .14صفة الصفكة  ،تحقيؽ  :محمكد فاخكرم كمحمد ركاس قمعجي  ،ط ، 2
(بيركت  :دار المعرفة – 1979ـ) .
 ابف الحاج  ،ابك عبد اهلل محمد بف محمد العبدرم المالكي
(ت737ىػ1336/ـ)
 .15المدخؿ ( ،بيركت  :دار الفكر – 1981ـ) .
 الحاكـ النيسابكرم  ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل (ت405ىػ1014/ـ)
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 .16المستدرؾ عمى الصحيحيف  ،تحقيؽ  :مصطفى عبد القادر عطا  ،ط 1
( ،بيركت  :دار الكتب العممية – 1990ـ) .
 ابف حباف  ،محمد بف حباف بف احمد أبك حاتـ التميمي البستي
(ت354ىػ965/ـ)
 .17صحيح ابف حباف  ،تحقيؽ  :شعيب االرنؤكط  ،ط

( ، 2بيركت :

مؤسسة الرسالة – 1993ـ) .
 ابف حجر  ،أبك الفضؿ احمد بف عمي العسقالني (ت852ىػ1448/ـ)
 .18تيذيب التيذيب  ،ط( ، 1بيركت  :دار الفكر – 1984ـ) .
 ابف حنبؿ  :أبك عبد اهلل احمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني
(ت241ىػ855/ـ)
 .19الزىد  ،تحقيؽ  :محمد عبد السالـ شاىيف  ،ط

( ، 1بيركت  :دار

الكتب العممية – 1999ـ) .
 .20مسند اإلماـ احمد بف حنبؿ  ،تحقيؽ  :شعيب االرنؤكط كآخركف  ،ط 2
( ،بيركت  :مؤسسة الرسالة – 1999ـ) .
 الخطيب البغدادم  ،أبك بكر احمد بف عمي بف ثابت (ت463ىػ1070/ـ)
 .21تاريخ بغداد  ،تحقيؽ  :بشار عكاد  ،ط

( ، 1بيركت  :دار الغرب

اإلسالمي – 2002ـ) .
 ابف خمكاف  ،أبك العباس شمس الديف احمد بف محمد بف أبي بكر
(ت681ىػ1282/ـ )
 .22كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف  ،تحقيؽ  :إحساف عباس  ،ط

،1

(بيركت  :دار صادر – 1994ـ ) .
 الدارقطني  ،أبك الحسف عمي بف عمر بف احمد البغدادم (ت385ىػ995/ـ)
 .23ذكر اسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحة ركايتو عف الثقات عند
البخارم كمسمـ  ،تحقيؽ  :بكراف الطناكم ككماؿ يكسؼ الحكت ،
(بيركت  :مؤسسة الكتب الثقافية – 1985ـ) .
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 .24سنف الدارقطني  ،تحقيؽ السيد عبد اهلل ىاشـ يماني المدني ( ،بيركت :
دار المعرفة – 1966ـ) .
 .25سؤاالت البرقاني لمدارقطني  ،تحقيؽ  :عبد الرحيـ محمد احمد القشقرم
 ،ط( ، 1باكستاف  :كتب خانة جميمي – 1404ىػ) .
 .26المؤتمؼ كالمختمؼ  ،تحقيؽ  :مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر  ،ط ، 1
(بيركت  :دار الغرب اإلسالمي – 1986ـ) .
 ابف دريد  ،أبك بكر محمد بف الحسف االزدم (ت321ىػ933/ـ)
 .27جميرة المغة  ،تحقيؽ  :رمزم منير بعمبكي  ،ط ( ، 1بيركت  :دار العمـ
لممالييف – 1987ـ) .
 الدينكرم  ،أبك بكر احمد بف مركاف بف محمد القاضي المالكي
(ت333ىػ944/ـ)
 .28المجالسة كجكاىر العمـ  ،تحقيؽ  :أبك عبيدة منصكر بف حسف آؿ
سمماف ( ،بيركت  :دار ابف حزـ – 1998ـ) .
 الذىبي  ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف احمد (ت748ىػ1348/ـ)
 .29سير أعالـ النبالء  ،تحقيؽ  :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ شعيب
االرناؤكط ( ،بالـ  :مؤسسة الرسالة – 1985ـ) .
 .30العبر في خبر مف غبر  ،تحقيؽ  :صالح الديف المنجد ( ،الككيت :
مطبعة حككمة الككيت – 1984ـ) .
 .31الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة  ،تحقيؽ  :محمد
عكامة كاحمد محمد نمر الخطيب  ،ط ( ، 1جدة  :مؤسسة عمكـ القرآف
– 1992ـ) .
 .32ميزاف االعتداؿ  ،تحقيؽ  :عمي محمد البجاكم  ،ط ( ، 1بيركت  :دار
المعرفة لمطباعة كالنشر – 1963ـ) .
 الزمخشرم  ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف احمد (ت538ىػ1187/ـ)
 .33ربيع األبرار كنصكص األخيار  ،ط ( ، 1بيركت  :مؤسسة االعممي –
1991ـ) .
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 السبكي  ،تاج الديف بف عمي بف عبد الكافي (ت771ىػ1369/ـ)
 .34طبقات الشافعية الكبرل  ،تحقيؽ  :عبد الفتاح محمد الحمك كمحمكد
محمد الطناحي  ،ط( ، 2الجيزة  :ىجر لمطباعة كالنشر – 1413ىػ).
 ابف سعد  ،أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع (ت230ىػ844/ـ)
 .35الطبقػات الكبػرل  ،تحقيؽ  :إحسػاف عبػاس  ،ط

( ، 1بيركت  :دار

صػادر – 1968ـ) .
 السمعاني  ،عبد الكريـ بف محمد بف منصكر (ت562ىػ1196/ـ)
 .36األنساب  ،تحقيؽ  :عبد الرحمف بف يحيى المعممي كآخركف  ،ط

،1

(حيدر آباد  :مجمس دائرة المعارؼ العثمانية – 1962ـ) .
 السيكطي  ،جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر (ت911ىػ1505/ـ)
 .37الدر المنثكر ( ،بيركت  :دار الفكر – 1993ـ) .
 ابف أبي شيبة  ،أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف
(ت235ىػ849/ـ)
 .38المصنؼ في األحاديث كاآلثار  ،تحقيؽ  :كماؿ يكسؼ الحكت  ،ط ، 1
(الرياض  :مكتبة الرشيد – 1988ـ) .
 الصفدم  ،صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل (ت764ىػ1362/ـ)
 .39الكافي بالكفيات  ،تحقيؽ  :احمد االرناؤط كتركي مصطفى ( ،بيركت :
دار إحياء التراث – 2000ـ) .
 الصيمرم  ،ابك عبد اهلل الحسيف بف عمي بف محمد بف جعفر الحنفي
(ت463ىػ1044/ـ)
 .40أخبار أبي حنيفة كأصحابو  ،ط( ، 2بيركت  :عالـ الكتب – 1985ـ).
 الطبراني  ،أبك القاسـ سميماف بف احمد بف أيكب (ت360ىػ970/ـ)
 .41المعجـ األكسط  ،تحقيؽ  :طارؽ بف عكض اهلل بف محمد كعبد
المحسف بف إبراىيـ الحسيني ( ،القاىرة  :دار الحرميف – 1994ـ) .
 .42المعجـ الكبير  ،تحقيؽ  :حمدم عبد المجيد السمفي  ،ط ( ، 2المكصؿ
 :مكتبة العمكـ كالحكـ – 1983ـ) .
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 الطبرم  ،أبك جعفر محمد بف جرير (ت310ىػ922/ـ)
 .43تاريخ الرسؿ كالممكؾ  ،ط

( ، 1بيركت  :دار الكتب العممية –

1407ىػ).
 .44جامع البياف في تأكيؿ القرآف  ،تحقيؽ  :احمد محمد شاكر  ،ط

،1

(بيركت  :مؤسسة الرسالة – 2000ـ) .
 الطرطكشي  ،أبك بكر محمد بف محمد بف الكليد الفيرم (ت520ىػ1126/ـ)
 .45سراج الممكؾ ( ،القاىرة  :مف أكائؿ المطبكعات العربية – 1872ـ).
 الطيالسي  ،أبك داكد سميماف بف داكد (ت203ىػ817/ـ)
 .46مسند أبي داكد الطيالسي  ،تحقيؽ  :محمد عبد المحسف التركي  ،ط 1
( ،مصر  :دار ىجر – 1999ـ) .
 ابف عساكر  ،أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل (ت571ىػ1175/ـ)
 .47تاريخ دمشؽ  ،تحقيؽ  :عمرك بف غرامة العمرم ( ،بيركت  :دار الفكر
لمطباعة كالنشر – 1995ـ) .

 العقيمي  ،أبك جعفر محمد بف عمر بف مكسى (ت322ىػ933/ـ)

 .48الضعفاء الكبير  ،تحقيؽ  :عبد المعطي أميف قمعجي  ،ط( ، 1بيركت  :دار
الكتب العممية – 1984ـ) .

 الغزالي  ،أبك حامد محمد بف محمد (ت505ىػ1111/ـ)

 .49إحياء عمكـ الديف ( ،بيركت  :دار المعرفة – بالت) .

 الفاسي  ،ابك العباس احمد بف محمد بف ميدم بف عجيبة الحسني االدرسي
(ت1224ىػ1810/ـ)

 .50البحر المديد  ،ط( ، 2بيركت  :دار الكتب العممية – 2002ـ) .

 ابف قتيبة  ،أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ الدينكرم (ت276ىػ899/ـ)
 .51عيكف األخبار ( ،بيركت  :دار الكتب العممية – 1997ـ) .

 .52المعارؼ  ،تحقيؽ  :ثركت عكاشة  ،ط ( ، 2القاىرة  :الييئة المصرية العامة
لمكتاب – 1992ـ) .

 القزكيني  ،ابك يعمي خميؿ بف عبد اهلل بف احمد بف ابراىيـ (ت446ىػ1054/ـ)

442

2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون

 .53االرشاد في معرفة عمماء الحديث  ،تحقيؽ  :محمد سعيد كعمر ادريس ،
ط( ، 1الرياض  :مكتبة الرشيد – 1409ىػ) .

 ابف كثير  ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر (ت774ىػ1372/ـ)

 .54البداية كالنياية  ،تحقيؽ  :عمي شيرم  ،ط ( ، 1بيركت  :دار إحياء التراث
العربي – 1988ـ) .

 المراكشي  ،عبد الكاحد بف عمي التميمي (ت647ىػ1249/ـ)

 .55المعجب في تمخيص اخبار المغرب  ،تحقيؽ  :صالح الديف اليكارم  ،ط 1
( ،بيركت  :المكتبة العصرية – 2006ـ) .

 المركذم  ،أبك بكر احمد بف محمد بف الحجاج (ت275ىػ888/ـ)

 .56الكرع  ،تحقيؽ  :زينب ابراىيـ القاركط  ،ط ( ، 1بيركت  :دار الكتب العممية
– 1983ـ) .

 المزم  ،أبك الحجاج بف يكسؼ بف الزكي بف عبد الرحمف (ت742ىػ1314/ـ)

 .57تيذيب الكماؿ  ،تحقيؽ  :بشار عكاد  ،ط ( ، 1بيركت  :مؤسسة الرسالة –
1980ـ) .

 مسمـ  ،أبك الحسيف بف الحجاج القشيرم النيسابكرم (ت261ىػ874/ـ)

 .58صحيح مسمـ  ،تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي ( ،بيركت  :دار إحياء
التراث العربي – بالت) .

 .59الكنى كاالسماء  ،تحقيؽ  :عبد الرحيـ محمد بف احمد القشقرم  ،ط

،1

(المدينة المنكرة  :عمادة البحث العممي باالجامعة االسالمية – 1984ـ) .

 ابف منظكر  ،محمد بف مكرـ (ت711ىػ1311/ـ)

 .60لساف العرب  ،ط( ، 1بيركت  :دار صادر  -بالت) .

 .61مختصر تاريخ دمشؽ  ،تحقيؽ  :ركحية النحاس كآخركف  ،ط ( ، 1دمشؽ :
دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر – 1984ـ) .

 النسائي  ،أبك عبد الرحمف احمد بف شعيب بف عمي (303ىػ915/ـ)
 .62سنف النسائي الكبرل  ،تحقيؽ  :عبد الغفار سميماف البندارم كسيد كسركم
حسف  ،ط( ، 1بيركت  :دار الكتب العممية – 1991ـ) .
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 ككيع  ،أبك بكر محمد بف خمؼ بف حياف بف صدقة الضبي البغدادم
(ت306ىػ918/ـ)

 .63أخبار القضاة  ،تحقيؽ  :عبد العزيز مصطفى المراغي  ،ط ( ، 1القاىرة :
المكتبة التجارية الكبرل – 1947ـ) .

 اليافعي  ،عبد اهلل بف اسعد بف عمي (ت768ىػ1366/ـ)
 .64مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف  ،تحقيػؽ :
خميؿ منصكر  ،ط( ، 1بيركت  :دار الكتب العممية – 1997ـ).

 ياقكت  ،شياب الديف أبك عبد اهلل بف عبد اهلل الركمي الحمكم
(ت626ىػ1228/ـ)

 .65معجـ البمداف  ،ط( ، 2بيركت  :دار صادر – 1995ـ) .
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