
 
 
 
 
 

 
 البعثة بداية في والدته من اإلسالم في كبيرة مكانه " عنه اهللا رضي" خديج بن لرافع ان

 عليه اهللا صلى"  الرسول مع حضرها التي الغزوات اغلب في فعاله مشاركة له وكانت ، النبوية
 النبوية السنة وحفظ  الرسول بصحبة وتشرفه نبوغه في األكبر األثر   للرسول ولرفقته ،" وسلم

 لها كان التي المرويات من العديد روى فقد تأديتها في ةلبالغا من قدر على ذلك في وبرز ، المشرفة
 الفضل له وكان عاصرها، رؤى خالل من اإلحداث وتفسير تحليل خالل من بالغ واثر كبير قيمة

  . الرسول  عن نقلها التي األحاديث لتلك التحليل أساس على قائم منهجي بأسلوب إيضاحها
Abstract 
 Takes this kind of study is important in the field of historical studies 
which are based on the idea of a methodology by which the analysis of texts 
contained in these novels and conversations Mstenbtin of them foundations 
methodology upon which the grounds that Almruyat and conversations that 
appear to the researcher or the reader it in the form of one or a single approach 
Alaanha otherwise find variety in formulas in terms of systematic analysis has, 
since emerging in each one direction, which has him and take a systematic 
approach is different from the other or complement it sometimes, and here lies 
the importance of this subject, which is based on research in ((assets novel 
when Sahaabi Rafi Ben premature " may Allah be pleased with him"  / 
analytical study)) which they can offer part fraction of those trends 
methodology which we found in the Narratives and talk this Sahaabi conveyed 
by the Prophet " peace be upon him"  whether direct or indirect or listening or 
news and others. 
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الدراسات أهميته في مجال الدراسات التاريخية التي تقـوم  يأخذ هذا النوع من   

على أساس فكرة منهجية يمكن من خاللها تحليل النصوص الواردة في تلك الروايـات  
واألحاديث مستنبطين من منها األسس المنهجية التي قامت عليها أسانيد تلك المرويـات  

انهـا   حد أو منهج واحـد اال على شكل وا واألحاديث التي تظهر للباحث أو القارئ أنها
إذ تبرز في كـل  ، عكس ذلك نجدها متنوعة في الصيغ من ناحية التحليل المنهجي لها

واحد منها اتجاهه الذي قام عليه ويتخذ أسلوبا منهجيا مختلف عن األخر أو مكمال لـه  
 وهنا تكمن أهمية هذا الموضوع الذي يقوم على أساس البحث فـي ، في بعض األحيان

/دراسـة  " رضـي اهللا عنـه  " الرواية عند الصحابي الجليل رافع بن خـديج أصول ((
يمكن من خاللها أن نقدم جزأ يسيرأ من تلـك االتجاهـات المنهجيـة التـي      ))تحليليه

صلى اهللا " وجدناها في مرويات وأحاديث هذا الصحابي الجليل التي نقلها عن الرسول 
  و بالسماع أو اإلخبار وغيرها.سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أ" عليه وسلم

  :  اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مبحثين هما  
  السيرة والمكانة العلمية. " رضي اهللا عنه" رافع بن خديج: المبحث األول - ١
  "  رضي اهللا عنه"  أصول الرواية عند الصحابي رافع بن خديج: المبحث الثاني - ٢
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  اسمه -١
، )٣( ابن عمرو بن زيد بن جشـم ، )٢( تزيد ، بن)١(رافع بن عديرافع بن خديج بن 

حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس بن حارثه بن ثعلبـه بـن   
عمرو بن عامر بن حارثة ابن امرؤ القيس بـن ثعلبـه بـن مـازن بـن االزد مـن       

أبو عبد ، )٩( الخزرجى، )٨(المدني، )٧( األنصاري، )٦(األوسي، )٥( ألحارثي، )٤(القحطانية
وهناك كنيتان له وردتا في اغلب كتب التراجم االنه لم يعتمد عليهما عند إيراد ، )١٠( اهللا

  .)١٢( وأبو رافع، )١١( أبو خديج: ترجمته وهما
  والدته -٢

رضي " لم تحدد المصادر التاريخية سنة والدة الصحابي الجليل رافع بن خديج  
إال إن هناك إشارات تدلل على معرفة سنة والدته منها مشاركته في غـزوة  ، " اهللا عنه

وبما إن هذه الغزوة مؤرخة فـي السـنه   ،  )١٣(احد عندما كان عمره خمسة عشر عاما
  كون سنة والدته اثنتي عشرة قبل الهجرة.تلذا ، )١٤( الثالثة للهجرة النبوية الشريفة

رضي اهللا " والخلفاء الراشدين  " صلى اهللا عليه وسلم" مكانته في عهد الرسول  -٣
  "  عنهم

مـن  " صلى اهللا عليه وسلم " برزت مكانة هذا الصحابي الجليل في عهد الرسول
" وفي ذلك قيمة كبيرة لقربه مـن الرسـول   خالل بعض اإلعمال التي كانت توكل إليه

صـلى  " من قبل الرسـول  كانت أولى المهمات التي أوكلت إليه، " صلى اهللا عليه وسلم
بعثة في اثني عشر رجال من المهاجرين إلى بطن نخلـة وقتلـوا ابـن    " اهللا عليه وسلم

 )١٧(وقد سميت هذه بسرية عبد اهللا بن جحش، )١٦(واسروا رجلين منهم، )١٥( الحضرمي

وكذلك برز نشاط هذا الصحابي الجليل في خدمة الدين اإلسالمي عندما عرض نفسه ، 
رده لصغر " صلى اهللا عليه وسلم" لهذا العمل لكن الرسول"  عليه وسلمصلى اهللا" للنبي 

 بهذا الخصـوص قـائال  ) رضي اهللا عنه( ونقل الطبراني قول رافع بن خديج، )١٨(سنه
يارسـول  : وهو يريد بدال فقلت " صلى اهللا عليه وسلم" ...جئت أنا وعمي غالى النبي((
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إنـي استصـغرك وال ادري   : اهللا إني أريد أن اخرج معك فجعل يقبض يده ويقـول  
، )١٩( ))أتعلم إني ارمي من رمى؟فردني فلم اشـهد بـدرا  : ماتصنع إذا لقيت القوم؟فقلت

بدر عن حماسته التي كان لها مايوقدها ماسمعه من  ولم توقفه عدم مشاركته في غزوة
رضي " ما نقل ابن ماجه حديثه عن رافع بن خديجك، " صلى اهللا عليه وسلم" رسول اهللا

كيـف  : فقـال ، " عليه السالم" جبريل" صلى اهللا عليه وسلم" أتي النبي(( قال " اهللا عنه
وكـذلك  : هم عندنا أفاضل الناس.قال: " صلى اهللا عليه وسلم" أهل بدر فيكم؟ فقال النبي

عـن   " ضـي اهللا عنـه  ر" وأشار رافع بن خـديج ، )٢٠( ))من شهد عندنا من المالئكة
أن  (( بخصوص غنائم بدر كما نقل الواقدي ذلك قـائال " صلى اهللا عليه وسلم" الرسول

ومضى إلى بدر حتى رجع من بـدر  ، وفق غنائم أهل نخله" صلى اهللا عليه وسلم" النبي
  . )٢١( ))فقسمها مع غنائم أهل بدر وأعطى كل قوم حقهم

" رضـي اهللا عنـه  " لرافع بن خـديج  " صلى اهللا عليه وسلم" وكان رد الرسول
وجماعته لصغر سنهم في عدم مشاركتهم في غزوة أحد االنه أوكل إليهم مهمة حمايـة  

كـان مصـرا   " رضي اهللا عنه" إال إن رافع، )٢٢(المدينة المنورة ثم أجازهم يوم الخندق
على االشتراك في هذه الغزوة فيشير بعض المؤرخين انه قام على خف له فيه رقـاع  

" صلى اهللا عليـه وسـلم  " طاول على أطراف أصابعه ليبدو طويال فلما رآه الرسولوت
" أجـاز رافـع   " صلى اهللا عليه وسلم" وهذا أمر اليعقل الن الرسول، )٢٣(طويال أجازه

  .)٢٤( المتياز عسكري امتاز به على أقرانه في صفوف المسلمين " رضي اهللا عنه
رضـي اهللا  " لمين كما يقول رافـع  ومن رواياته عن تلك الغزوة وتحركات المس

فلما انصرف الرماة وبقي من بقي نظر خالد بن الوليد إلى (( وأورده الواقدي قائال" عنه
خالء الجبل وقلة أهله فكر بالخيل تتبعه عكرمة بن أبي جهل في الخيل فانطلقا غـالى  

  .)٢٥( ))بعض الرماة فحملوا عليهم فرموا القوم حتى أصيبوا...
سبب خسارة المسلمين في احد قائال كمـا  " رضي اهللا عنه" بن خديجويعلل رافع 

واخـتلط المسـلمون وصـاروا    ، فكما أتينا من قبل أنفسنا ومعصية نبينا(( نقل الواقدي
مشيرا إلى  .)٢٦( ))مايشعرون به من العجلة والدهش...، يقتلون ويضرب بعضهم بعضا

إن حسيل بن جـابر التفـت   (( نهمن قتل بالخطأ من المسلمين كما نقل الواقدي ذلك ع
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أبي أبـي حتـى   : وحذيفة ينادي، عليه سيوف المسلمين وهم ال يعرفونه حين اختلطوا
وفي ذلك قالـت أم  ، بسهم  " رضي اهللا عنه" وقد أصيب رافع بن خديج، )٢٧( ))قتل...

 كم نقل حديثه احمد بن حنبـل قـائال  " رضي اهللا عنه" عبد الحميد امرأة رافع بن خديج
صـلى  " يوم احد بسهم في ثندوته فأتى النبي " رضي اهللا عنه" يب رافع بن خديجأص((

يارافع إن : " صلى اهللا عليه وسلم" قال، رسول اهللا انزع السهم يا: فقال" اهللا عليه وسلم
وان شئت نزعت السهم وتركت ألقطبـه وشـهدت   ، شئت نزعت السهم والقطبه جميعا 

، يارسول اهللا بـل انـزع السـهم   " رضي اهللا عنه" رافعقال ، لك يوم القيامة انك شهيد
" صلى اهللا عليه وسلم" فنزع رسول اهللا ، واترك ألقطبه واشهد لي يوم ألقيامه إني شهيد

 فيقول رافع بن خـديج ) هـ٥( أما في غزوة بني المصطلق .)٢٨( ))السهم وترك ألقطبه
الصامت يقول يومئذ البن  سمعت عباده بن(( كما نقل الواقدي قائال) ، رضي اهللا عنه(

: قـال ، يستغفر لك" صلى اهللا عليه وسلم" ايت رسول اهللا : أبي قبل أن ينزل فيه القران
أما واهللا لينـزلن فـي لـي    : " رضي اهللا عنه" يقول عباده، فرايته يلوي رأسه معرضا

وبعد ذلك هبت ريح شديدة كما ، )٢٩( ))راسك قران يصلي به فنزلت سورة المنافقين...
لما رجعنا مـن المريسـع قبـل    (( ونقله الواقدي" رضي اهللا عنه" يقول رافع بن خديج

وان ، مااناخ منا رجل إال لحاجته أو لصالة يصليها، الزوال كان الجهد بنا يومنا وليلتنا
يستحث راحلته ويخلف بالسوط في مراحها حتـى  ، " صلى اهللا عليه وسلم" رسول اهللا 

بالمدينة مـن  ، ليس عليكم باس منها: " لى اهللا عليه وسلمص" أصبحا...فقال رسول اهللا
نقب إال عليه ملك يحرسه وما كان ليدخلها عدو حتى تأتوها ولكنه مات اليـوم منـافق   

  .)٣٠( ))فلذلك عصفت الريح، عظيم النفاق بالمدينة
التي يصف فيهـا رافـع بـن    ) ، هـ٥( في شوال) الخندق( أما غزوة األحزاب

قوة التحصينات التي كان أشدها حفر الخندق الذي تم في سـتة   " هرضي اهللا عن" خديج
لمـا كـان يـوم    (( ونقله الهيثمي قـائال " رضي اهللا عنه" أيام كما يقول رافع بن خديج

 " صـلى اهللا عليـه وسـلم   " فجعل النبي، لم يكن أحصن من حصن بني حارثه، الخندق
.أمـا  )٣١())..." فالمعن بالسـيف  إن لم يكن احد" فقال ، النساء والصبيان والذراري فيه

فقد أشار في رواياته إلـى غنـائم هـذه    ، بعد الفتح) هـ٨( غزوه حنين في شوال سنة
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كمـا  ، الغزوة ومنها اإلنعام التي كانت غنيمة وزعت على المقاتلين بدأ بالمؤلفة قلوبهم
ليـه  صلى اهللا ع" أعطى رسول اهللا (( ونقله مسلم" رضي اهللا عنه" يقول رافع بن خديج

، واألقرع بـن حـابس  ، وعيينة بن حصن ، وصقر بن أمية، أبا سفيان بن حرب" وسلم
.أما غزوة )٣٢())وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك...، كل إنسان منهم مائة من اإلبل

رواياتـه  " رضي اهللا عنه" وفيها حدد رافع بن خديج) هـ٩( تبوك في شهر رجب سنة
وليس له عده االشبابه ومهارتـه فـي   ، مؤنتهفي الموقف من أطعام الجيش الذي نفذت 

 " رضـي اهللا عنـه  " كما نقل الواقدي ذلك عن الصحابي الجليل رافع بن خديج، الرماية
فجئـت  ، ونحن النجـده ، وقرمنا إلى اللحم، أقمنا بتبوك المقام فأرملنا من الزاد(( قائال

وقد سألت أهـل  ، ا هنايارسول اهللا إن اللحم ه: فقلت" صلى اهللا عليه وسلم" رسول اهللا 
صلى " فاذهب فأصيد في نفر من أصحابي؟فقال، البلد من الصيد فذكروا لي صيدا قريبا

.أمـا مشـاركاته فـي    )٣٣( ))إن ذهب فاذهب في عده من أصحابك...: " اهللا عليه وسلم
 " صلى اهللا عليـه وسـلم  " الغزوات األخرى السيما انه شهد احد وما بعدها مع الرسول

  . )٣٥(من أصحاب الشجرة وبيعة الرضوانوانه ، )٣٤(
فقد أورد مرويته التي نقـل  ، " رضي اهللا عنه" وفي عهد الخليفة أبو بكر الصديق

إلى مسيلمة الكذاب التي أوردهـا المقدسـي   " صلى اهللا عليه وسلم" فيها كتاب الرسول
أما بعد ، إلى مسيلمة الكذاب، من محمد رسول اهللا، ... بسم اهللا الرحمن الرحيم(( قائال

فلما ورد عليـه الجـواب   ، والعاقبة للمتقين، فان األرض هللا يورثها من يشاء من عباده
انه جعل له األمـر  " صلى اهللا عليه وسلم" افتعل كتابا يزعم انه جواب كتابه إلى محمد

صـلى اهللا عليـه   " وبقي مسيلمة على ضاللته حتى بعد وفاة الرسـول ، )٣٦( ))من بعده
عـوم علـى قتـال    " رضي اهللا عنه" بعد عقد البيعة البي بكر الصديقإال انه ، " وسلم

الجيش الذي خرج لقتالهم كما نقـل  " رضي اهللا عنه" ويصف رافع بن خديج، المرتدين
خرجنا من المدينة ونحن أربعة أالف وأصـحابنا مـن   (( الكالعي عن رافع ذلك قائال

بت بن قيس ويحمل رايتنا أبـو  األنصار مابين خمسمائة إلى أربعمائة وعلى األنصار ثا
  . )٣٨(نقلها الكالعي عنه وله في ذلك روايات اخرى )٣٧())ةليمامالبابه فانتهينا إلى 
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فقـد شـارك فـي    ، " رضـي اهللا عنـه  " أما في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
احد أمراء الجيش في تلك  " رضي اهللا عنه" الفتوحات اإلسالمية وقد جعله الخليفة عمر

وفـي  ، )٣٩(وورد اسمه ضمن القادة الذين فتحوا مدينة بهنسا في صعيد مصرالفتوحات 
رضي اهللا عنـه  " ولي رافع بن خديج  " رضي اهللا عنه" عهد الخليفة عثمان بن عفان 

وخرج من المدينـة ثـم    " رضي اهللا عنه" وبعد ذلك اعتزل رافع بن خديج .)٤٠(ةليماما
رضـي اهللا  " . أما في عهد الخليفة علي بن أبي طالـب   )٤١(عاد مرة أخرى واستوطنها

 " رضي اهللا عنـه " فقد كان حاضرا في صفين إلى جنب الخليفة علي بن أبي طالب" عنه

)٤٢(.  
  وفاته -٤

رضـي اهللا  " لقد اختلفت الروايات في سنة وفاة الصحابي الجليل رافع بن خـديج 
واألخرى تقول انه ، )٤٣(عنهرضي اهللا " عثمان بن عفان منها انه توفي في خالفة" عنه

  .)٤٤(توفي في خالفة معاوية بن أبي سفيان
 


 

تكمن أهمية هذا الموضوع في دراسة األسس المنهجية التي سلكها هذا الصحابي 
لمـا لهـا   " صلى اهللا عليه وسلم" األحاديث التي نقلها عن الرسولفي إيراد رواياته من 

ومشـاركته  " صلى اهللا عليه وسـلم " من أهميه تتجلى في األساس من مالزمته للرسول
صلى اهللا " منذ نعومة إظفاره فتعلم منه الشيء الكثير وآخرها انه كان يفتي بعد الرسول

 " صلى اهللا عليه وسلم"  عه من الرسولسم ونقل ما، )٤٥(كما يقول ابن حزم " عليه وسلم
عـن   " رضـي اهللا عنـه  "  اورده ابن حنبل عن رافع بن خديج إلى من بعده وهذا ما

عن عاصم بن عمر عن رافع بن خديج قـال  (( إذ قال " صلى اهللا عليه وسلم" الرسول
" يقول العامل في الصدقة بـالحق لوجـه اهللا   " صلى اهللا عليه وسلم" سمعت رسول اهللا 

ومما يزيـد  ، )٤٦( ))حتى يرجع الى أهله " عز وجل"  كالغازي في سبيل اهللا" عز وجل
انـه لـه    " رضي اهللا عنـه "  من أهميه المروية عند الصحابي الجليل رافع بن خديج
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منها قوله كما نقل البخاري ، مباشرة " صلى اهللا عليه وسلم" أحاديث سمعها من الرسول
" اعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلـت للنبـي  عن عباية بن رف(( هذا الحديث

وذكر ، انهر الدم ما: فقال، إننا نلقي العدو غدا وليس معنا مدى: " صلى اهللا عليه وسلم
كما ، من أصحابه عنه  هأو منها ماسمع، )٤٧( ))وال ظفر، مالم يكن سن ، اسم اهللا فكلوه
قـال  : قـال  " رضي اهللا عنه" عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج (( نقل الترمذي
وكانت الرواية عنـد  ، )٤٨( ))افطر الحاجم والمحجوم " صلى اهللا عليه وسلم" رسول اهللا 

التي أخذها من شيوخه أيضا منها قوله روى عنه رافع " رضي اهللا عنه" رافع بن خديج
 عن أبي النجاشي مولى رافع بن خـديج (( كما نقل البخاري " رضي اهللا عنه" بن خديج

صـلى  " لقد نهانا رسول اهللا: بن رافع قال ظهيرسمعت رافع بن خديج عن عمه ظهير 
  .)٤٩( ))عن أمر كان بنا رافقا" اهللا عليه وسلم

تنقـل منـه عـن    " رضي اهللا عنه" وكانت أيضا رواية الصحابي رافع بن خديج
قلها كل حسب اتجاهـه المعرفـي منهـا    طريق تالميذه الذين كان لهم دور بارز في ن

كما نقل أبو داود حديثا له في كتاب البيـوع  )) ، حدثني رافع بن خديج(( مستعمال لفظ
انه زرع أرضا فمر بـه   " رضي اهللا عنه" عن أبي نعيم حدثني رافع بن خديج(( قائال
  .)٥٠( ))لمن الزرع ولمن ؟ األرض: وهو يسقيها فسأله " صلى اهللا عليه وسلم" النبي

اخـرج النسـائي    أو ينقل حديثا من غير أن يستعمل إيه صيغه لذلك منها مـا   
إن رسـول   " رضي اهللا عنه" عن أبي ميمون عن رافع بن خديج(( حديثا في ذلك قائال

  . )٥١( ))القطع في ثمر وألكثر: قال " صلى اهللا عليه وسلم" اهللا 
بن ظهيـر قـال    عن أسيد : ((كم نقل عنه ابن حنبل قال)) قال(( أو يستعمل لفظ

نهاكم عـن آمـر   " صلى اهللا عليه وسلم" إن رسول اهللا : أتى علينا رافع بن خديج فقال
كمـا أورد   " صلى اهللا عليه وسـلم " وينقل حديثا سمعه من الرسول، )٥٢( ))كان ينفعكم

صلى " عن عاصم بن عمر بن رافع بن خديج قال سمعت رسول اهللا  (( احمد بن حنبل
  .)٥٣( ))...: يقول" وسلماهللا عليه 

) سلسـلة اإلسـناد  ( ونراه في بعض األحيان تصله الرواية من شـخص ألخـر  
عن إياس بـن خليفـة    (( كما أورد ذلك النسائي حديثا عنه قال، والسؤال في مسألة ما
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صـلى اهللا عليـه   " أمـر عمـارا أن يسـال رسـول اهللا    : عن رافع بن خديج إن عليا
 واخبرني كما نقل البخاري هذا الحـديث قـائال  )) حدثاه(( .أو يستعمل لفظ)٥٤())"وسلم

اخبرني بشر بن يسار مولى بني حارثه أن رافع بن خديج وسهل بـن أبـي خيثمـة    ((
  .)٥٥( ))نهى عن المزابنه " صلى اهللا عليه وسلم" حدثاه إن رسول اهللا 

وأشار أيضا إلى اختالف الفظ الناقلين للخبر كما خرج في ذلك البخاري حـديثا  
ونقـل   ،)٥٦( ))عن بشر بن يسار عن سهل بن أبي خيثمة ورافع بن خـديج (( عنه قال

عـن  (( الرواية كان أيضا من سماع رواية رافع بن خديج كما اخرجة البخاري قـائال 
كنا أكثـر األنصـار   : يقول " رضي اهللا عنه"  حنظله الزرقي انه سمع رافع بن خديج

وأخرجه مسلم  " رضي اهللا عنه"  ن خديج. ويشر إلى من يحدث عن رافع ب)٥٧( ))فعال
"  عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بـن خـديج  (( قال

شـر الكسـب مهـر    : يقول" صلى اهللا عليه وسلم" سمعت النبي : قال " رضي اهللا عنه
  .)٥٨( ))وكسب الحجام، وثمن الكلب، البغي

من  " رضي اهللا عنه"  أي لفظ عند نقل المروية عن رافع بن خديج أو اليستعمل
عن السائب بن يزيد عـن  (( خرج ذلك الترمذي حديثا قائال غير أن يعلل سبب ذلك كما

افطـر الحـاجم   "  صـلى اهللا عليـه وسـلم   " قـال رسـول اهللا   : رافع بن خديج قال 
  .)٥٩())والمحجوم

رافـع   ي نقل الحديث التي اسـتعملها أي صيغة اإلخبار ف) اخبر( أو يستعمل لفظ
عن الزهري إن سالم بن عبد اهللا اخبـره   (( بن خديج كما اخرج الحديث البخاري قائال

" اخبراه إن رسـول اهللا   -وكان شهد بدرا -اخبر رافع بن خديج عبد اهللا بن عمر: قال
 في ذلـك واخرج أبو داود حديثا ،  )٦٠( ))نهى عن كراء المزارع" صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه وسلم " نهى رسول اهللا : عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال((
واخرج أيضا البخاري حديثا عن عباية بن رفاعـة ابـن   ، )٦١( ))عن المحاقلة والمزابنه

نقـل   وكذلك، )٦٢())" صلى اهللا عليه وسلم" كنا مع النبي : رافع بن خديج عن جده قال
ا هشام عن محمد ونافع اخبراه عن رافع بن خديج إن رسول اهللا حدثن(( عنه حديثا قال

ويستعمل لفظ حدثنا كما اخـرج  ، )٦٣())نهى عن كراء األرض " صلى اهللا عليه وسلم" 
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وفـي  ، )٦٤( ))...: حدثنا عبايه ابن رفاعة عن رافع بن خديج قال(( أبو داود حديثا قال
وفقا للحـديث الـذي أخرجـه    ) دثناح( نفس هذا االتجاه نراه يستعمل أكثر من مرة لفظ

حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبـد اهللا بـن    (( اإلمام احمد بن حنبل قال
صلى اهللا عليـه  " إن رسول اهللا : جعفر قال حدثنا عثمان بن محمد عن رافع بن خديج

مات رافع بن خديج جعلوا علـى سـريره    رأى الحمرة قد ظهرت فكرهها.فلما " وسلم
وذلك مـا   أو عكس ذلك اليستعمل أي لفظ، )٦٥( ))فعجب الناس من ذلك، قطيفة حمراء

عن عبايه بن رفاعة عن جده رافـع بـن   (( أخرجه ابن ماجة عن رافع بن خديج قائال
أو نراه يذكر معلومات مفصله في سلسلة اإلسناد للحـديث كمـا   ، )٦٦( ))...: خديج قال

 حديث رافـع بـن خـديج   ، خرجه اإلمام احمد بن حنبل كما يقول في حديث الشاميينأ
ـ : عن عبايه بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال(( ول قيل يا رس
  . )٦٧( ))وكل بيع مبرور، عمل الرجل بيده: قال ، أي الكسب أطيب؟ : اهللا

بالنهي كما اخرج هـذا   " وسلمصلى اهللا عليه " وانه كان أيضا مباشرة عن النبي 
كان يحدث فيهـا   " رضي اهللا عنه" إن رافع بن خديج  (( الحديث عنه األمام مسلم قال

صـلى اهللا  " أو انه ينقل حديث رسـول اهللا  ، )٦٨())" صلى اهللا عليه وسلم" بنهي النبي 
كمـا  )) " صلى اهللا عليـه وسـلم  " قال رسول اهللا (( مباشرة مستعمال لفظ " عليه وسلم

قال : ابن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال  عن عبد اهللا (( أخرجه اإلمام مسلم
إن إبراهيم حرم مكة وإنا احرم مـابين البتهـا    : ((" صلى اهللا عليه وسلم" رسول اهللا 
عن عطاء عن رافـع   (( وكذلك اخرج أبو داود حديثا في ذلك قال ،)٦٩( ))يريد المدينة

  .)٧٠())...: " صلى اهللا عليه وسلم" ول اهللا قال رس: بن خديج قال 
خديج في إيراد الحديث كما  نوكان يشير إلى مجموعه من المسندين عن رافع ب

عن عطاء وطاووس ومجاهد عن رافع بن خديج قال خرج إلينا  (( أخرجه النسائي قال
صـلى  " فنهانا من أمر كان نافعا لنا وأمر رسول اهللا " صلى اهللا عليه وسلم" رسول اهللا 

، وفي اغلب األحيان كان الحديث ينقل سماعا عن رافـع  )٧١())خير لنا " اهللا عليه وسلم
حدثنا أبو النجاشي صـهيب  (( كما أخرجه البخاري)) سمعت(( مستعمال لفظ بن خديج

ستعمل لفـظ أخـر   او ي، )٧٢( ))سمعت رافع بن خديج يقول: مولى رافع بن خديج قال
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حدثني أبو النجاشي (( للداللة على إن رافع بن خديج قد حدثه كما أخرجه النسائي قائال
أتؤاجرون : قال لرافع " صلى اهللا عليه وسلم" قال حدثني رافع بن خديج إن رسول اهللا 

  . )٧٣( ))نعم يا رسول اهللا: قلت ، محاقلكم

v  
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تحقيق على محمـد  هـ) ، الطبقات الكبرى، ٢٣٠ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع البصري (ت )١(
؛ ابن حبان ألبستي: محمد بن احمد بن أبـي  ٤/٢٧٢م) ، ٢٠٠١(القاهرة، الخانجي،  ١عمر، ط

؛ ٣/١٢١م) ، ١٩٧٣هـ) ، الثقاة، (حيدر أباد الدكن، دائرة المعارف العثمانيـة،  ٣٥٤(ت حاتم
هــ) ، االسـتيعاب فـي معرفـة     ٤٦٣ابن عبد البر القرطبي: يوسف بن عبد اهللا بن محمد (

م) ص ٢٠٠٢(عمـان ، دار اإلعـالم،    ١صحاب، صححه وخرج أحاديثه عادل مرشـد، ط األ
هـ) ، أسد لغابـة فـي معرفـة    ٦٣٠(ت ؛ ابن األثير، عز الدين على بن محمد الجزري٢٢٧

(بيـروت، دار الكتـب    ١الصحابة، تحقيق على محمد معوض وعادل احمد عبد الموجـود، ط 
هـ) ، االصابه في ٨٥٢؛ ابن حجر العسقالني: احمد بن على (ت٢/٢٣٢م) ،  ١٩٩٤العلمية، 

  .٢/٣٤٦هـ) ، ١٤١٢(بيروت، دار الجيل،  ١تمييز الصحابة، تحقيق على محمد البجاوي، ط
هـ) ، الكمال في أسماء الرجال، تحقيق بشـار  ٧٤٢المزي: أبو الحجاج جمال الدين يوسف (ت )٢(

؛ ألصفدي: صـالح الـدين   ٨/١٨١م) ، ١٩٩٣الرسالة، (بيروت، مؤسسة  ١عواد معروف، ط
م) ، ٢٠٠٠هـ) ، الوافي بالوفيات، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، ٧٦٤خليل بن أيبك (ت

.؛ ١/٥٨٥م) ، ١٩٩٥(بيروت، مؤسسـة الرسـالة،    ٢، ابن حجر: تهذيب التهذيب، ط١٤/٤٦
  .١/٤٩٥واإلصابة، 

هـ) ، التعديل والتجريح لمـن خـرج لـه    ٤٧٤ن سعد (تالباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف ب )٣(
م) ، ١٩٨٦(الريـاض، دار اللـواء،    ١البخاري في الجامع الصحيح، تحقيق أبو لبابه حسين، ط

٢/٥٧٥.  
القلقشندى: أبو العباس احمد بن على بن عبد اهللا، نهاية اإلرب في قبائل العرب ، تحقيـق علـى    )٤(

  .م) ١٩٥٨(بغداد، النجاح،  ١ألخاقاني، ط
هـ) ، التاريخ الكبير، تحقيق هاشم النداوي، ٢٥٦البخاري: أبو عبد اهللا إسماعيل بن إبراهيم (ت )٥(

؛ السيوطي: جالل الدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر      ٣/٢٩٩(بيروت ، دار الفكر) ،  ١ط
م) ١٩٦٩(القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى،  ١هـ) ، إسعاف المبطأ برجال الموطأ، ط٩١١(ت
  .٩ص، 

  .١/٤٩٥؛ ابن حجر: اإلصابة، ٢/٢٣٢ابن األثير: أسد الغابة،  )٦(
؛ ١/٤٩٥؛ ابن حجر: اإلصـابة،  ١٤/٤٦؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، ٣/١٢١ابن حبان: الثقاة،  )٧(

  .١/٥٨٥وتهذيب التهذيب، 
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، هــ)  ٥٦٢؛ السمعاني: أبو سعيد عبد الكريم بن محمـد (ت ٣/٢٩٩البخاري: التاريخ الكبير،  )٨(
  .٢/١٥١م) ، ١٩٩٨(بيروت، دار الجنان،  ١األنساب، تعليق عبد اهللا بن عمر البارودي، ط

هــ) ، سـير أعـالم    ٧٤٨الذهبي: شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت )٩(
  .٣/١٨١م) ، ١٩٩٣(بيروت، مؤسسة الرسالة،  ٩النبالء، ط

هــ) ، بغيـة   ٦٦٠كمال الدين عمر بن احمـد (ت  ؛ ابن العديم:٢/١٥١السمعاني: األنساب،  )١٠(
؛ ٣/٤٥٨م) ، ١٩٨٨(بيروت، دار الفكـر،   ١الطلب في تاريخ حلب، تحقيق د.سهيل زكار، ط

هـ) ، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينـة  ٩٠٢السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت
رة ، السـنة المحمديـة،   (القـاه  ١الشريفة، عني بطبعه ونشره اسعد درا بزوني الحسـيني، ط 

  .١/٢٢٧م) ، ١٩٥٧
  .٢/١٥١؛ السمعاني: األنساب، ٢٢٧ابن عبد البر : االستيعاب، ص  )١١(
  .٥٨٥/ ١ابن حجر: التهذيب،  )١٢(
هـ) ، البداية والنهاية، تحقيق عبد اهللا بـن  ٧٧٤إسماعيل بن عمر القرشي ( ابن كثير: أبو الفدا )١٣(

؛ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ٣/١١٢م) ، ١٩٩٧(القاهرة،  ١عبد المحسن، ط
(بيـروت، دار الفكـر،    ١هـ) ، العبر وديوان المبتدأ والخبر ، تحقيق خليل شحاتة، ط٨٠٨(ت

  .٢/٤٣٤م) ، ٢٠٠٠
  .٢/٣٦: الطبقات، ابن سعد )١٤(
 ١هـ) ، انساب األشراف، تحقيق محمد حميد اهللا، ط٢٧٩البالذري: احمد بن يحيى بن جابر (ت)١٥(

  .١/١م) ، ١٩٥٩(القاهرة، دار المعارف، 
هـ) ، السيرة النبويـة، تحقيـق   ٢١٨ابن هشام: عبد اهللا بن عبد الملك بن أيوب الحميري (ت )١٦(

  .٢/١٨٠دار الفكر) ، (بيروت،  ١مصطفى السقا، وآخرون، ط
الصحابي الجليل أبو محمد عبد اهللا بن جحش بن رباب االسدي، أمه آمنه بنت عبـد المطلـب    )١٧(

دار األرقـم،   "صلى اهللا عله وسلم "اسلم قبل دخول رسول اهللا  "صلى اهللا عليه وسلم "عمة النبي
استشهد يوم احد وكان  ، "صلى اهللا عليه وسلم "وهاجر الهجرتين ، وهو أول أمير أمره الرسول

فـي قبـر     "رضي اهللا عنـه  "عمره نيفا وأربعين سنة، دفن هو وخاله الحمزة بن عبد المطلب
  .٣٦-٤/٣٥واحد، ابن حجر: اإلصابة، 

) م١٩٩٠الكتاب العربي،  ر، دات(بيرو ٢عبد السالم تدمري، ط قالذهبي: تاريخ اإلسالم، تحقي )١٨(
 ،٢/١٥.  

ـ   ٣٦٠سليمان بن احمد بن أيوب (تالطبراني: أبو القاسم  )١٩(  دهـ) ، المعجم الكبيـر، تحقيـق عب
  .٤٤١٧حديث رقم  ٢٧٨، وص٤٢٤٤المجيد حمدي، حديث رقم



 

 

٣٧٠  

 

  

  

هـ) ، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد ٢٧٥ابن ماجة: محمد بن يزيد بن أبو عبد اهللا القزويني (ت )٢٠(
  .١١٦٠حديث رقم  ١/٥٧(بيروت، دار الفكر) ن ١فؤاد عبد الباقي، ط

 ٣هـ) ، المغـازي، تحقيـق مارسـدن جونسـن، ط    ٢٠٧الواقدي: محمد بن عمر بن واقد ( )٢١(
  م) .١٩٨٤(بيروت، عالم الكتب، 

ـ  ١محمد إبراهيم زايد، ط قالبخاري: التاريخ الصغير، تحقي )٢٢( ، ) م١٩٧٧الـوعي،   ر، داب(حل
١/١٢٠.  

  .١/٢١٦الواقدي: المغازي،  )٢٣(
(القاهرة، دار التوزيع والنشر  ١وية وقائع وتحليل أحداث، طالصالبي: على محمد، السيرة النب )٢٤(

  .٢/١٣٩اإلسالمية) ، 
  .١/٢٣٢الواقدي: المغازي،  )٢٥(
  .٤٥-٣/٤٤هشام: السيرة،  ن؛ اب١/٢٣٣م.ن،  )٢٦(
  م.ن. )٢٧(
هـ) ، مسند اإلمام احمد بـن حنبـل، تحقيـق    ٢١٤ابن حنبل: اإلمام احمد بن حنبل الشيباني ( )٢٨(

حـديث رقـم    ٤٥/٩٧م) ، ١٩٩٩(بيروت، مؤسسة الر سالة،  ٢شعيب االرناؤوط وآخرين، ط
٢٧١٢٨.  

  .٢/٤٢٠الواقدي: المغازي،  )٢٩(
  .٢/٤٢٢م.ن،  )٣٠(
 ١مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، ط     هـ) ،٨٠٧الهيثمي: على بن أبي بكر بن سليمان (ت )٣١(

  .١٠١٤٤حديث رقم  ٦/١٩٣هـ) ، ١٤١٢(بيروت، دار الفكر، 
هــ) ، الجـامع الصـحيح،    ٢٦١مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت )٣٢(

  .٢٤٩٠تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، حديث رقم 
  .٣/١٣٥الواقدي: المغازي،  )٣٣(
  .٤/٢٧٢ابن سعد: الطبقات،  )٣٤(
هـ) ، مرآة ٧٦٨؛ اليافعي: أبو محمد عبد اهللا بن سعد اليافعي (١/٣٦٦ابن األثير: أسد الغابة،  )٣٥(

(القاهرة، دار الكتـاب اإلسـالمي،    ٢الجنان وعبرة اليقظان في مايعتبر من حوادث األزمان، ط
  .١/٨١هـ) ، ١٣١٢

هـ) ، البدء والتاريخ، ٣٥٥منسوب المطهر بن طاهر (تالمقدسي: أبو احمد بن سهل البلخي ال )٣٦(
  .٢/١٩٦م) ، ١٩٩٧(بيروت، دار الكتب العلمية،  ١ط



 

 

٣٧١ 

 

  

  

هـ) ، االكتفاء في مغازي رسول اهللا ٦٣٤الكالعي: أبو الربيع سليمان بن موسى األندلسي (ت )٣٧(
 ١لواحـد، ط ، تحقيق مصطفى عبد ا "رضي اهللا عنهم "والثالثة الخلفاء  "صلى اهللا عليه وسلم "

  .٣/٥٣م) ، ١٩٧٠(القاهرة ، الخانجي، 
  .٥٤-٥٣، ٣/٥١م.ن،  )٣٨(
(االسـكندريه، دار ابـن    ١الواقدي: فتوح الشام، مراجعة وتقديم طه عبد الـروؤف سـعد، ط   )٣٩(

  .٢/٣٤٨خلدون) ، 
هـ) ، تاريخ المدينة المنورة، تحقيـق فهـيم محمـد    ٢٦٢ابن شبه النميري: أبو زيد عمر (ت )٤٠(

  .٣/٩٧٠هـ) ، ١٤١٠( ١شلتوت، ط
  .٢/٤٣٦ابن حجر: اإلصابة،  )٤١(
هـ) ، العواصم من القواصم، تحقيق وتعليق محب الدين ٥٤٣ابن العربي: أبو بكر المالكي (ت )٤٢(

  .١٧٧هـ) ، ص١٤١٢(القاهرة ، مكتبة السنة المحمدية،  ٦الخطيب، ط
  .٢/٤٣٦ابن حجر: اإلصابة،  )٤٣(
  .٤/٢٧٣ابن سعد: الطبقات،  )٤٤(
السير وخمس رسائل أخرى، تحقيق  عهـ) ، جوام٤٥٦ابن حزم: أبو محمد علي بن احمد (ت )٤٥(

  .٣٢١، ص) م١٩٠٠، ة(القاهر ١د.إحسان عباس، ط
  .١٥٨٢٦حديث رقم  ٢٥/١٤٧ابن حنبل : المسند،  )٤٦(
  .٥٢٢٣حديث رقم  ٥/٢١٠٦الجامع الصحيح،  )٤٧(
  .٧٧٤رقم  ث، حدي٣/١٤٤السنن،  )٤٨(
  .٢٢١٤رقم  ث، حدي٢/٨٢٨ع الصحيح، البخاري: الجام )٤٩(
  .٣٤٠٤رقم  ث، حدي٣/٢٧١السنن:  )٥٠(
  .٤٩٦٨رقم  ث، حدي٨/٨٨م.ن،  )٥١(
  .٣٤٠٠حديث رقم  ٣٥/٢٧٠م.ن، ،  )٥٢(
  .١٥٨٢٦حديث رقم  ٢٥/١٤٧المسند،  )٥٣(
  .١٥٥حديث رقم  ١/٩٧السنن،  )٥٤(
  .٢٢٥٤رقم  ث، حدي٢/٨٣٩الجامع الصحيح،  )٥٥(
  .٥٧٩١رقم  ث، حدي٥/٢٧٥م.ن،  )٥٦(
  .٢٢٠٢، حديث رقم ٢/٨١٩م.ن،  )٥٧(
  .٤٠٩٥و ٤٠٩٤حديث رقم  ٥/٣٥الصحيح،  )٥٨(
  .٧٧٤حديث رقم ٣/١٤٤السنن،  )٥٩(



 

 

٣٧٢  

 

  

  

  .٣٧٨٩، حديث رقم١٤٧٣/ ٤الجامع الصحيح،  )٦٠(
  .٣٤٠٢، حديث رقم ٣/٢٧٠السنن،  )٦١(
  .٢٣٥٦، حديث رقم٢/٨٨١الجامع الصحيح،  )٦٢(
  .٣٩١٦حديث رقم  ٤٧/، ٧السنن،  )٦٣(
  .٤٥٢٦، حديث رقم ٤/٣٠١السنن، )٦٤(
  ١٧٢٧٤، حديث رقم ٢٨/٥١٠المسند، )٦٥(
  .١/٥٦السنن،  )٦٦(
  .١٧٢٦٥، حديث رقم ٢٨/٥٠٢المسند،  )٦٧(
  .٤٠٢٦، ٤٠٢٢، ٤٠٢٠، ٤٠١٧، حديث رقم ٢٢-٥/٢١الصحيح،  )٦٨(
  .٣٣٨١رقم  ث، حدي٤/١١٢الصحيح،  )٦٩(
  .٣٤٠٥رقم  ث، حدي٣/٢٧١السنن،  )٧٠(
  .٣٨٧٢، حديث رقم ٧/٣٦السنن،  )٧١(
  .٥٣٤، حديث رقم ١/٢٠٥الجامع الصحيح،  )٧٢(
  .٣٩٢٢، حديث رقم ٧/٤٩السنن،  )٧٣(
  

 
  هـ) .٦٣٠ابن األثير: أبو الحسن على بن أبي الكرم الشيباني (ت

 ١الموجود، طاحمد عبد أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق على محمد معوض وعادل  -١
  م) .١٩٩٤(بيروت، دار الكتب العلمية، 

 م) .١٩٧٥(بيروت، دار الفكر،  ١الكامل في التاريخ، ط - ٢

  هـ) .٤٧٤الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد (
 ١التخريج لمن خرج له البخاري في الجامع من الصحيح، تحقيق أبو لبابه حسين، ط - ٣

  م) .١٩٨٦(الرياض، دار اللواء، 
  هـ) .٢٥٦ري: أبو عبد اهللا إسماعيل بن إبراهيم (تالبخا

  م) ١٩٧٧(حلب، دارالوعي،  ١التاريخ الصغير، تحقيق محمد إبراهيم زايد، ط - ٤
  (بيروت، دار الفكر) . ١التاريخ الكبير، تحقيق السيد هاشم النداوي، ط - ٥
  م) .١٩٨٧(بيروت، دار ابن كثير،  ٣صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب، ط - ٦

  هـ) .٢٧٩البالذري: احمد بن يحيى بن جابر (ت
  م) .١٩٥٩(القاهرة، دار المعارف،  ١انساب اإلشراف، تحقيق محمد حميد اهللا، ط - ٧



 

 

٣٧٣ 

 

  

  

  م) ١٩٧٥(القاهرة، لجنة البيان،  ١فتوح البلدان، نشره صالح الدين المنجد، ط - ٨
  هـ) .٣٥٤ابن حبان: محمد بن أبي حاتم ألبستي (ت

  م) .١٩٧٣أباد الدكن، مجلس دائرة المعارف العثمانية،  (حيدر ١الثقاة، ط - ٩
  هـ) .٨٥٢ابن حجر: احمد بن على العسقالني (ت

(بيروت ، دار الجيل،  ١اإلصابة في تميز الصحابة، تحقيق علي محمد البجاوي، ط -١٠
  هـ) .١٤١٢

  م) .١٩٩٥(بيروت، مؤسسة الرسالة،  ٢تهذيب التهذيب، ط -١١
يح البخاري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، فتح الباري بشرح صح -١٢
  هـ) ، ١٣٧٩(بيروت، النهضة،  ١ط

  هـ) .٤٥٦ابن حزم: أبو محمد على بن احمد األندلسي (ت
(القاهرة، دار  ١جوامع السير وخمس رسائل أخرى، تحقيق د.إحسان عباس، ط-١٣

  م) .١٩٠٠المعارفن
  هـ) .٢٤١الشيباني (تابن حنبل: اإلمام احمد بن حنبل 

(بيروت/مؤسسة  ٢مسند اإلمام احمد بن حنبل، تحقيق شعيب االرناؤوط وآخرون، ط -١٤
  م) .١٩٩٩الرسالة، 

  هـ) .٨٠٨ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت
 ١تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر، تحقيق د.سهيل زكار، ط -١٥

  ) .م٢٠٠٠(بيروت، دار الفكر، 
  هـ).٧٤٨الذهبي: شمس الدين محمد بن احمد عثمان بن قايماز (ت

  م) .١٩٩٣(بيروت، مؤسسة الرسالة،  ٩سير أعالم النبالء، ط -١٦
  م) .١٩٩٠(بيروت، دار الكتب العربي،  ٢تاريخ اإلسالم، تحقيق عبد السالم تدمري، ط -١٧

  هـ) ٩٠٢السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت
فة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، عني بطبعه ونشره اسعد درا بزوني الحسيني، التح -١٨
  م) .١٩٥٧(القاهرة، ألسنه المحمدية،  ١ط

  هـ) ٢٣٠ابن سعد: محمد بن منيع البصري (ت
  م) ٢٠٠١(القاهرة، الخانجي،  ١الطبقات الكبرى، تحقيق على محمد عمر، ط-١٩

  هـ) .٥٦٢محمد بن منصور (تالسمعاني: أبو سعيد عبد الكريم بن 
  م) .١٩٩٨(بيروت، دار الجنان،  ١انساب العرب، تعليق عبد اهللا بن عمر البارودي، ط -٢٠
  



 

 

٣٧٤  

 

  

  

  هـ) .٩١١السيوطي: جالل الدين عبد الرحمن (ت
  م) .١٩٦٩(القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى ،  ١إسعاف المبطأ برجال الموطأ، ط -٢١

  هـ) .٢٦٢البصري (ت ابن شبه: أبو زيد عمر النميري
  هـ) .١٤١٠( ١تاريخ المدينة المنورة، تحقيق فهيم محمد شلتوت، ط -٢٢

  هـ) .٧٦٤ألصفدي: صالح الدين خليل بن أيبك (ت
(بيروت، دار إحياء  ١الوافي بالوفيات، تحقيق احمد االرناؤوط وتركي مصطفى، ط -٢٣

  م) .٢٠٠٠التراث العربي، 
  هـ) .٤٦٣بن محمد القرطبي (ت ابن عبد البر: يوسف بن عبد اهللا

(عمان، دار  ١االستيعاب في معرفة األصحاب، صححه وخرج أحاديثه عادل مرشد، ط -٢٤
  م) .٢٠٠٢اإلعالم، 

  هـ) .٨٨٧ابن العديم: كمال الدين عمر بن احمد (ت
  م) .١٩٨٨(بيروت، دار الفكر،  ١بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق د.سهيل زكار، ط -٢٥

  هـ) .٥٤٣: أبو بكر المالكي (تابن العربي
(القاهرة، السنة المحمدية،  ٦العواصم من القواصم، تعليق وتحقيق محب الدين الخطيب، ط -٢٦

  هـ) .١٤١٢
  هـ) .٨٢١القلقشندي: أبو العباس احمد بن على بن عبد اهللا (ت

  م) ١٩٥٨(بغداد، النجاح،  ١، طنهاية اإلرب في معرفة قبائل العرب، تحقيق علي الخاقاني -٢٧
  هـ) .٧٧٤ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي (ت

(القاهرة، دار هجر،  ١البداية والنهاية، تحقيق عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، ط -٢٨
  م) .١٩٩٧

  هـ) .٦٣٤الكالعي: أبو الربيع سليمان بن موسى األندلسي (
ازي رسول اهللا " صلى اهللا عليه وسلم"  والثالثة الخلفاء" رضي اهللا عنهم" ، االكتفاء في مغ -٢٩

  م) .١٩٧٠(القاهرة ، الخانجي،  ١تحقيق مصطفى عبد الواحد، ط
  هـ) .٢٧٥ابن ماجة: محمد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويني (ت

  (بيروت، دار الفكر) . ١سنن ابن ماجه ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط -٣٠
  هـ) ٧٤٢لمزي: أبو الحجاج جمال الدين يوسف (تا

(بيروت، مؤسسة  ١تهذيب الكمال قي أسماء الرجال، تحقيق بشار عواد معروف، ط -٣١
  م) .١٩٨٠الرسالة، 
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  . هـ)٢٦١مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت
  ار إحياء التراث العربي) .(بيروت، د ١الجامع الصحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط -٣٢

  هـ) .٣٥٥المقدسي: أبو احمد بن سهل البلخي المنسوب المطهر بن طاهر (ت
  م) .١٩٩٧(بيروت، دار الكتب العلمية،  ١البدء والتاريخ، ط -٣٣

  هـ) .٢١٨ابن هشام: عبد اهللا بن عبد الملك بن أيوب الحميري (
  (بيروت، دار الفكر) . ١السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقاواخرين، ط -٣٤

  هـ) .٨٠٧الهيثمي: على بن بكر الهيثمي أبو الحسن (ت
  هـ) .١٤١٢(بيروت، دار الفكر،  ١مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ط -٣٥

  هـ) .٢٠٧الواقدي: محمد بن عمر بن واقد (ت
  (اإلسكندرية، دار ابن خلدون) . ١فتوح الشام، مراجعه وتقديم طه عبد الرؤوف سعد، ط -٣٦
  م) .١٩٨٤(بيروت، عالم الكتب،  ٣المغازي، تحقيق مارسدن جونسن، ط -٣٧
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