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المستخلص
. الحمد هلل الذي علم الذين نصروا دين هللا ونشروا العلم في ربوع الدنيا
 والصالة والسالم على النبي األكرم والرسول األعظم سيدنا محمد بن،  علم اإلنسان ما لم يعلم، وبعد بالقلم
 ورضوان ربي على آله وصحبه، عبد هللا قائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين
ففي عصرنا الحاضر تدفقت المعلومات والنظريات الغربية والسيما في عصر االنترنيت والتكنولوجيا حتى
 مما أدى إلى تركيز الضوء على الحضارة الغربية ونسيان كنوز التراث العربي، أصبح العالم قرية صغيرة
 ولذلك كانت الدعوة إلحياء تراثنا اإلسالمي دعوة لها مبرراتها وأهميتها في الوقت الحاضر، اإلسالمي
: (مرويات صالح بن كيسان ) وقد اخترت هذه الشخصية لعدة أسباب منها:وموضوع بحثي هو
 لم يبحث عنه حسب علم الباحثة-1
 كان مؤدبا ألبناء الخليفة عمر بن عبد العزيز مما يدل على لديه علما حتى يختاره الخليفة لتدريس أوالده-2
.  اعتماد بعض المؤرخين وكتاب السير والمغازي على مروياته-3
: وتكون البحث من مقدمة ونقطتين
 تالمذته إما النقطة الثانية-5 شيوخه-4 مولده ووفاته-3  لقبه-2  اسمه-1 :  حياته وتضمنت:النقطة األولى
- في عهد أبو بكر رضي هللا عنه ج-في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم ب- أ:  مروياته وتضمنت: فتضمنت
.  في عهد معاوية بن أبي سفيان-5 في عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه
وقد جمعت الباحثة مرويات صالح بن كيسان من مصادر مختلفة أن كانت تاريخية ككتاب التاريخ الكبير
هـ) وتاريخ571هـ) وتاريخ مدينة دمشق البن عساكر(ت310هـ) وتاريخ الطبري(ت256للبخاري (ت
هـ) وكتب151ه)وكتاب السير والمغازي البن إسحاق (ت748اإلسالم ووفيات المشاهير واإلعالم للذهبي(ت
ه) وكتاب االستيعاب في240ه) والطبقات لخليفة بن خياط (ت230التراجم ككتاب الطبقات الكبرى البن سعد(ت
ه)وكتاب630هـ) وكتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثير (ت463 معرفة األصحاب البن عبد البر(ت
ه)وكتب852 هـ) وكتاب اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر العسقالني (ت748سير إعالم النبالء للذهبي(ت
. )هـ261ه) وصحيح مسلم (ت256ه) والصحيح للبخاري(ت241الحديث ككتاب المسند البن حنبل (ت
هذا البحث هو خطوة أو محاولة لتطويره كمشروع لتأليف كتاب عن هذه الشخصية اإلسالمية ان شاء هللا
وأخيرا نسأل هللا أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يحقق به النفع. والتي لم يسلط عليها الضوء
.أنه سميع قريب وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
 الشخصية االسالمية, المؤرخين, مرويات:الكلمات المفتاحية
Abstract
Praise be to Allah which science whose victory religion Allah they published science
all over the globe.and with knowledge He made Human learn what they did not know
,And prayer and peace on the prophet honest and prophet greets our master
Mohmmed bin Abdullah commander gar humans and the envoy mercy for the
worlds, And tenderness my lord on machine and his companions.
In our era the present flow of information and theories of west in particular in the
era of internet and technology even had become, the world became a small village,
Than result into concentration the light on west civilization and forget about
treasures heritage Arabic Islamic civilization, Therefor she was the invitation to
revive our heritage Islamic call to her justifications and importance in present and in
my search for it (Matawiat Salih ben Kisan ). Ichose this topic on personal basis
for his promise reasons of which :
1-Did not he searchabout him according to know researcher.
2-It was polite for children the caliph Omer ben Abdel Azeez than indicates on he
have to teach his children .
3- Dependence of some historians and volume course and maghazi on creams.
And be search from introduction and two points .
First point: His life and included 1- His name . 2-His nickname .
3-Birth and his death. 4-His elders. 5- His students. As for second point so ladded
creams and included: 1-In covenat prophet pray Allah on him Aladder. 2- In
covenant Abu Bakr satisfied Allah to him. 3- At covenant Omer ben Alktab satisfied
Allah to him 4- In covenant muawiy a ben abea sufian .
The collected researcher Marawiat Salih ben kisan from differents resources that she
was historical as book great date bukhari(D256 h)and date Tabri (D315h) and date
city Damascus for a son easakir (D571h) and date lslam and Deaths celebrities and
media for gold (D748h)and book Course and Maghazi for as son lsaa (D151h).
This is a search it a step or attempt to develop it as a project to compose a book
about this personal lslamic figure that will Allah and which did not highlights on her
the light. And finally we ask Allah that makes my work this absolutely for the benefit
that he hearing close and pray Allah on our master Mohammed ah lah and his
companions salaam.
Keywords: Marwiyat, Historians, Islamic figure

مرويات صالح بن كيسان المدني المؤدب (ت140هـ758/م)

أوال :حياته
-1اسمه :صالح بن كيسان

()1

كنيته  :أبو محمد ،ويقال :أبو الحارث المدني المؤدب يقاال :ماولب بناي ر،اار ،ويقاال:
مولب بني عامر ،ويقال :مولب آل معيقيب الدوسي.

امرأة من دوس

()2

()3

وذكرت بعض المصادر" ماولب

-2لقبه :اإلمام الحافظ الثقة  ،مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز

()4

-3مولده ووفاته  :لم تحدد المصادر سانة والدتاه فتا كر بعاض المصاادر  ":ماات بعاد

أربعااين وما ااة و ااو اباان ما ااة ونياان وسااتين ساانة "

()5

وي،نااد اباان حلاار العسااق ني ذل ا

بقوله ":وقال الحاكم مات صالح بن كيسان و و ابان ما اة ونيان وساتين سانة وكاان قاد
لقااي اماعااة ماان أصااحاب رسااول ي صاالب ي عليااه وساالم اام بعااد ذل ا تتلم ا للز اار

وتلقب عنه العلم و و ابن سبعين سنة ابتدأ بالتعليم و و ابن سبعين سنة.

قل ا  :ا ه ملاقفااة قبيحااة مقتيااا ا أن ينااون صااالح باان كيسااان ولااد قب ا بعثااه النبااي
صلب ي عليه وسلم وما أدر من أين وقع ذل للحاكم ولو كان طلب العلم كما حدده
الحااكم لااان قاد أعا عان سااعد بان أباي وقااق وعا اة وقااد قاال علاي بان الماديني ماان

العل صالح بان كيساان لام يلاب عقباة بان عاامر كاان يارو عان راا عناه".
قال ال بي "قل

ا رلط الريب فيه"

()7

()6

وكا ل

وذكار الا بي " وصاالح عااان ني،اا و مااانين سانة مااا بلا ،التسااعين ،ولاو عااان كماا قعاام
أبااو عبااد ي لعااد فااي حااباب الصااحابة فكنااه ماادني ،ولاااان اباان نياان و

ااين ساانة وقا

وفاااة النبااي صاالب ي عليااه وساالم ،ولااو طلااب العلاام كمااا قااال الحاااكم ،و ااو اباان ساابعين

سنة ،لاان قد عان بعد ا ني،ا وتسعين سنة ،ولسمع من سعد بن أبي وقاق وعا ة،
فت حب ما قعمه".
ولما كان

()8

وفاته بعد األربعين والما ة فكذا عان  89سنة يعني انه ولد سنة  51لرية

وإذا عان ما ة سنة فيعني ولد سنة  40لرية وب ل يمنننا أن نحدد والدته باين سانة
 51-40لرية.
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-4حيوعه:
-1عبياادة باان سااليان الحياارمي :حاادث عاان أبااي اللعااد وأبااي ري ارة ر ااي ي عن مااا

روى عنه إسماعي بن أبي حنيم ومحمد بن عمرو المديني توفي سنة ا نتين وسبعين.

()9

 -2عيسااب باان مسااعود باان الحناام الزقي:حاادث عاان ادتااه ابنااة أبااي ح اريب األنصااارية
وحدث عن محمد بن يحيب وروى عن عمرو بن سليم.

()10

 -3حميد بن عبد الرحمن بن عوف :أباو عباد الارحمن المادني روى عان أبياه وأماه أم
كلثااوم بن ا

عقبااة وعماار وعثمااان وأبااي ري ارة واباان عماار واباان عباااس وعنااه ابنااه عبااد

ال اارحمن واب اان أعي ااه س ااعد ب اان إب ارابيم والز اار وص ااالح ب اان كيس ااان وم ااات س اانة عم ا
وتسعين وقي سنة عم

وما ة و و ابن

ث وسبعين سنة

()11

-4اإلمااام الز اار  :محمااد باان مساالم باان عبيااد ي باان عبااد ي باان ح ا اب باان عبااد ي

اإلمااام العلاام حااافظ قمانااه أبااو بناار القرحااي الز اار الماادني نزيا ال ااام  ،رو عاان اباان
عماار  ،واااابر باان عبااد ي حاايلا قلااي مولااده ساانة إحاادى وعمسااين ساامع ماان اباان عماار

وروى عن س
إدري

بن ساعد  ،وانا

بان مالا وساعيد بان المسايب وعاروة بان الزبيار وأباي

الخوالني حدث عنه عطاء بن أبي رباح و و اكبر منه  ،وعمر بن عباد العزياز

وعماارو باان حااعيب وقتااادة باان دعامااة وصااالح باان كيسااان ورياار م تااوفي اإلمااام الز اار

سنة أربع أو

-5ت م ته:

ث وع رين وما ة

()12

-1إبرابيم بن إسماعي األنصار :أبو إساماعي المادني وينناب ابان أباي حبيباة حادث
عن داود بن الحصين وموسب بن عقبة وصالح بن كيسان وعنه بان أباي فادي وساعيد

بن أبي مريم والقععنبي

()13

-2محماد باان إساحا  :محمااد باان إساحا باان يسااار بان عيااار الع مااة الحاافظ أبااو بناار
وقي ا أبااو عبااد ي القرحااي المطلبااي م اوال م الماادني  ،صاااحب الساايرة النبويااة ولااد ساانة
مانين لرية ورأى أن

بن مال بالمدينة وسعيد بن المسيب وحدث عن  :أبيه وعمه

 | 102العدد السادس والعشرون

مرويات صالح بن كيسان المدني المؤدب (ت140هـ758/م)

موسااب باان يسااار وعاان أبااان باان عثمااان وعاان ب ااير باان يسااار  ،وسااعيد باان أبااي نااد ،
وسعيد المقبر وأبي سليان طلحاة ابان ناافع  ،وعبااس بان سا

بان ساعد وصاالح بان

كيسااان ومحمااد باان السااا ب الالبااي  ،وروح باان القاساام  ،وحااعبة وطا ،ااة وارتح ا ماان

المدينااة  ،فاااتب اللزيارة والاوفااة والاار وب ااداد فاقااام ب ااا حتااب مااات ساانة 151ه وقاادم
ابن إسحا االسنندرية سنة عم

ع رة وما ة  ،وروى عان اماعاة مان أ ا مصار ،

مان م  :عبيادي باان الم يارة  ،ويزيااد بان أبااي حبياب وروى عنااه مان أ ا مصار األكااابر
من م  :يزيد بن أبي حبيب وقي

بن أبي يزيد ،وكان ابن إسحا أول من امع م اق

رسول ي صلب ي عليه وسلم وعرج من المدينة قديما  ،فلم يرو عنه أحد من م ريار

إب ارابيم باان سااعد  ،واتااب أبااا اع،اار بااالحيرة فاتااب لااه الم اااق فساامع منااه أ ا الاوفااة
وسمع منه أ

الر

()14

-3مالا باان أنا  :حاايم اإلسا م ،حلااة ا مااة  ،إمااام دار ال لارة  ،أبااو عبااد ي مالا
ابن أن

بن مال بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث ولد مالا بان أنا

سانة ا ث

وتساعين وطلااب العلاام و ااو حاادث فاعا عاان نااافع  ،وسااعيد المقباار وعااامر باان عبااد ي
باان الزبياار واباان المنااادر والز اار  ،وعبااد ي باان دينااار وإسااحا باان عبااد ي باان أبااي
طلحة  ،أيوب بن أباي تميماة الساختياني عاالم البصارة وأياوب بان حبياب الل ناي ماولب

سااعد باان مال ا

ومماان روى عنااه عبااد الا اريم باان أبااي المخااار  ،ومحمااد باان عقبااة ،

وعماار باان حسااين والصاال

باان قبيااد ورياار م علااب كثياار ولإلمااام مال ا كتاااب الموطااا
.ويعااد كتااب الموطااا ماان أكباار

ظا يحاارره أربعااين عا جماا امااع فيااه ع ارة آالف حادي
آ ااار مال ا التااي نقل ا عنااه .صا فان ،األحادي ا فيااه علااب المو ااوعات ال،ق يااة ومال ا
()15
و مؤس الم ب المالاي توفي سنة 179ه795/م

-4ابن اريج :عبد المل بن عبد العزياز بان ااريج  ،اإلماام  ،الع ماة  ،الحاافظ حايم

الحرم  ،أبو عالد  ،وأبو الولياد القرحاي األماو  ،المناي  ،صااحب التصاانين  ،وأول
مان دون العلام بمناة .ماولب أمياة بان عالاد حادث عان عطااء بان أباي ربااح وعان ابان
أبااي ملينااة  ،ونااافع مااولب اباان عماار  ، ،وميمااون باان م اران  ،ويوسااب باان ما ا ،
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وعمرو بن حعيب  ،وعنرمة بان عالاد المخزوماي  ،وصاالح بان كيساان وعلاب كثيار .
 ،والساليانان  ،والحماادان  ،وابان علياة

حدث عنه  :ور بن يزيد  ،واألوقاعي  ،واللي

 ،وابن و ب  ،وعالد بن الحارث  ،و مام بن يحيب  ،وعيسب بن يون
 ،ويحيب بن سعيد األمو  ،وأمم سوا م ومات سنة عمسين وما ة

()16

 ،وابن إدريا

-5سليان بن عيينة :ابان أباي عماران ميماون ماولب محماد بان مازاحم  ،أعاي الياحا

بن مزاحم اإلمام الابير حافظ العصار  ،حايم اإلسا م أباو محماد ال لاي الااوفي  ،ام

المني مولده  :بالاوفة في سنة سبع وما ة  .وطلب الحدي

 ،و و حدث  ،ب ر م ،

ولقي الابار  ،وحم عن م علما اما  ،وأتقن  ،واود  ،وامع وصنب  ،وعمار د ا ار ،

واقدحم الخلب عليه  ،وانت ب إليه علو اإلسناد  ،ورح إليه من الب د  ،وألحب األح،ااد
باألاداد سمع من عمارو بان ديناار  ،وأكثار عناه  ،ومان قيااد بان ع قاة  ،واألساود بان
قي

 ،وعبيد ي بن أبي يزيد  ،وابن حا اب الز ار  ،وعاصام بان أباي النلاود  ،وأباي

إسااحا الساابيعي  ،وعبااد ي باان دينااار وصااالح باان كيسااان وآعاارون حاادث عنااه :

األعمش  ،وابن اريج  ،وحعبة -و اؤالء مان حايوعه -و ماام بان يحياب  ،والحسان بان
حي  ،وق ير بن معاوية  ،وحمااد بان قياد  ،وإبارابيم بان ساعد  ،وأحماد بان حنبا سانة
سبع وما ة قل

 :عان إحدى وتسعين سنة .

()17

انيا  :مروياته :

أ -في ع د الرسول محمد صلب ي عليه وسلم:

 -1حد ني مولب ل عمر حد نا صالح بن كيساان عان عيساب بان مساعود بان الحنام
الزقااي عاان ادتااه حبيبااة بن ا

ح اريب  :أن ااا كان ا

مااع أبي ااا فااكذا باادي باان ورقاااء علااب

العيباء راحلة رسول ي صلب ي عليه و سلم برحله يناد  :إن رسول ي صلب ي
عليه و سلم قال  " :من كان صا ما فلي،طر فكن ا أيام أك وحرب "

()18

 -2وروى محمد بان إساحا عان صاالح بان كيساان عان بعاض آل ساعد عان ساعد بان
أبي وقاق قال  :كنا قوما يصيبنا ظلب العيش بمنة ماع رساول ي صالب ي علياه و
سلم فلما أصابنا الب ء اعترفنا ومررنا عليه فصبرنا وكان مصعب بن عمير أنعم ر م
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بمناة وأاااوده حلااة مااع أبويااه ام لقااد رأيتااه ا ااد فااي اإلسا م ا اادا حااديدا حتااب قااد أريا
الده يتح ب كما يتح ب الد الحية

()19

 -3عاان صااالح باان كيسااان عاان عطاااء باان مااروان األساالمي عاان أبيااه عاان اااده قااال :
عرانا مع رسول ي صلب ي علياه و سالم إلاب عياب حتاب إذا كناا قريباا من اا وأحارفنا
علي ا قال رسول ي صلب ي عليه و سلم للناس  " :ق،وا "  .فوقب النااس ام قاال " :

الل اام رب السااموات الساابع ومااا أظللاان ورب األر ااين الساابع ومااا أقللاان ورب ال ااياطين
وما أ للن إنا نسال من عير ا وعير

أ ل ا ونعوذ ب من حر ا وحر أ ل ا  .ادعلوا بسم ي "

()20

 -4عان ابان إسااحا قاال  :فحاد ني صااالح بان كيساان قااال  :ام علا
يعنااي ي ااوم أحااد عل ااب ص ااخرة م ارفة فن ااادت ب اااعلب صااوت ا اام قال ا

نااد بنا

عتبااة

حااين ظ ،ااروا بم ااا

أصابوا من أصحاب رسول ي صلب ي عليه وسلم :
نحن ازيناكم بيوم بدر

ما كان عن عتبة لي من صبر
ن،سي وقيي

ح،ي

نر

و ااي أطااول ماان ا ا  .فااابت ااا نااد بن ا
بمنة :

عزي

في بدر ورير بدر

والحرب بعد الحرب ذات سعر
أبي وعمي وحقيب بنر

ح،ي

أ ا ااة باان عباااد وكان ا
يا بن

صبح ي رداة ال،لر

وح ي رلي صدر

وقاع عظيم الا،ر

بال احميين الطوال الز ر

بن قطاع حسام ي،ر

حمزة ليثي وعلي صقر

 -5عن صالح بن كيسان عن الط،ي ابن عمرو الدوسي قال :كن
فااي قااومي فقاادم

منااة فم ااي

ماان الل اواتي أساالمن

()21

را ج حاع اجر سيداج

إلااب رااااالت ق اريش فقااالوا :يااا ط،يا إن ا اماار حاااعر

سيد مطاع في قوم وإنا قد ع اينا أن يلقاا

ا ا الراا فيصايب بابعض حديثاه فكنماا

حديثااه كالسااحر فاحا ره أن ياادع عليا وعلااب قوما مااا أدعا علينااا وعلااب قومنااا فكنااه
ي،ر بين المرء وابنه وبين المرء وقوااه وباين المارء وأبياه فا ي ماا اقلاوا يحاد ونني فاي
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وي ال أدعا المسالد إال وأناا سااد أذناي قاال:

حانه وين ونني أن أسمع منه حتب قلا

فعماادت إلااب أذنااي فح ااوت ما كرساا،اج اام راادوت إلااب المساالد فااكذا برسااول ي صاالب ي
عليااه وساالم قا م ااج فااي المساالد قااال :فقم ا
قوله .قال :فقل

في ن،سي :وي إن

منااه قريب ااج وأبااب ي إال أن يساامعني بعااض

ا للعلز وي إني امر ب

ما يخ،ب علي من

األمور حسان ا وال قبيح اا وي ألساتمعن مناه فاكن كاان أماره رحاداج أعا ت مناه وإن كاان
رير ذل ااتنبته فقال :فقلا

بالارسا،ة فنزعت اا مان أذناي فالقيت اا ام اساتمع

لاه فلام

أسمع ك ماج قاط أحسان مان كا م ياتالم باه .قاال :قلا

 -فاي ن،ساي ياا سابحان ي ماا

معااه بيتااه فقل ا

لااه :يااا محمااد إن قوم ا اااا وني

سمع

كااليوم ل،ظااج أحسان مناه وال أاما  .قاال :ام انتظارت رساول ي صالب ي علياه

وساالم حتااب انصاارف فاتبعتااه فاادعل
فقالوا ك ا وك ا فاعبرته بال

قالوا وقاد أباب ي إال أن أسامعني منا ماا تقاول وقاد وقاع

في ن،سي أنه حب فاعرض علي دين وماا تاامر باه وماا تن اب عناه قاال :فعارض علاي
رسول ي صلب ي عليه وسلم اإلس م فاسلم

قل

يا رسول ي إني أراع إلاب دوس

وأنا في م مطاع وأنا داعي م إلب اإلس م لع ي أن ي دي م فاادع ي أن يلعا لاي آياة
تاون لي عوناج علي م فيما أدعو م إليه فقال " :الل م ااع له آياة تعيناه علاب ماا يناو

من الخير "

قااال :فخرا ا

حتااب أح ارف

علااب نيااة أ لااي التااي ت بطنااي علااب حا اار دوس .قااال:

وأبي نا حيم كبير وامرأتي ووالدتي قال :فلما علوت الثنية و ع ي بين عيني ناو اجر
يتراءاه الحا ر في ظلمة اللي وأنا من بط من الثنية .فقل  :الل م في رير وا ي فكنه

أع ب أن يظنوا أن ا مثلة ل ،ار ديان م فتحاول فاي رأس ساوطي فلقاد رأيتناي أساير علاب

بعياار إلااي م وإنااه علااب رأس سااوطي كانااه قناادي معلااب فيااه حتااب قاادم
فاتاااني أبااي فقل ا  :إلي ا عنااي فلس ا

فقلا  :أساالم

واتبعا

من ااي قااال :ومااا ذا ي ااا بنااي ق ااال:

دياان محمااد .فقااال :أ بنااي فااكن دينااي دينا قااال :فاساالم وحساان

إسا مه اام أتتنااي صاااحبتي فقلا
بابي وأمي أن

من ا ولس ا

علااي م فقااال:

قل  :أسالم

إليا عنااي فلسا

واتبعا
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فديني دينا قاال :قلا
ف،علا

وتعاص

فاعماد إلاب ا ه الميااه فارتسالي من اا وتط ار وتعاالي .قاال:

اام ااااءت فاساالم
م قدم

وحساان إس ا م ا .اام دعااوت دوسااج إلااب اإلس ا م فاب ا

علااي

علب رسول ي صلب ي عليه وسلم منة فقل  :يا رسول ي رلاب

علب دوس الزنا والربا فادع ي علي م فقال " :الل م ا د دوساج " .

()22

 -6وحد ني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد بن أبي وقاق أنه رمب يوم أحد
دون رسول ي ( صلب ي عليه وسلم ) قال سعد فلقد رأي

رسول ي ( صلب ي

عليه وسلم ) يناولني النب فيقول ارم فدا أبي وأمي حتب أنه ليناولني الس م ما له

من نص فارمي به

()23

 -7السميدع الاناني روى أبو ال،رج األصب اني من طريب بن دأب أن عالاد بان الولياد
لمااا تواااه إلااب بنااي كنانااة يقاااتل م فقااالوا إنااا صاابانا ولاام يحساانوا أن يقولاوا أساالمنا فقااتل م
فارس النبي صلب ي عليه و سلم عليا فاعطا م ديات من قت من م قاال فاقبا را م

ماان القااوم يقااال لااه السااميدع ماان بناي أقاارم حتااب قاادم علااب رسااول ي صاالب ي عليااه و
ساالم فاااعبره بااامر م وبمااا صاانع عالااد ب اام قااال باان دأب فاااعبرني صااالح باان كيسااان أن
رسااول ي صاالب ي عليااه و ساالم قااال لااه ا أنااار عليااه أحااد مااا صاانع قااال نعاام راا

أصاا،ر ربعااة ورا ا آعاار طويا أحماار فقااال عماار األول ابنااي وا عاار سااالم مااولب أبااي
ح ي،ة ف كر القصة

()24

 -8وذكاار محمااد باان إسااحا عاان صااالح باان كيسااان عاان بعااض آل سااعد عاان باان أبااي
وقاااق ق ااال ك ااان مص ااعب ب اان عمي اار أنع اام ر ا م بمن ااة وأا ااوده حل ااة م ااع أبوي ااه وأع اارج

الترم

بسند فيه

بن عمير فبنب لل

عب عن علي قال رأى رسول ي صالب ي علياه و سالم مصاعب
كان فيه من النعمة ولماا صاار إلياه وفاي الصاحيح عان حباان أن

مصااعبا لاام يتاار إال وبااا فاااان إذا رط اوا أرسااه عرا ا

را ا ه وإذا رط اوا راليااه عاارج

رأسه فقال رسول ي صلب ي عليه و سلم ااعلوا علب راله حيلا من اإلذعر

()25

 -9عاان صااالح باان كيسااان عاان باان حا اب قااال بل نااا أن رسااول ي صاالب ي عليااه و
سلم قال لوفد كندة حين قدموا عليه المدينة فزعماوا أن بناي احام مان م فقاال رساول ي
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صاالب ي عليااه و ساالم ب ا نحاان بنااو النياار باان كنانااة لاان نق،ااو أمنااا ولاان ناادعب ل ياار
أبينا

()26

 -10أعبرنا يعقوب بن إبرابيم بن سعد الز ر عن أبيه عن صالح بن كيسان عن بن
حا اب قااال حااد ني ماان ساامع اااابر باان عبااد ي يقااول ان رسااول ي صاالب ي عليااه و

ساالم كااان يقااوم إلااب اا ع نخلااة منصااوب فااي المساالد حتااب إذا باادا لااه أن يتخا المنباار

حاور ذو ال أر من المسلمين ف أروا أن يتخ ه فاتخ ه رساول ي صالب ي علياه و سالم
فلمااا كااان يااوم اللمعااة أقبا رسااول ي صاالب ي عليااه و ساالم حتااب الا

علااب المنباار

فلم ااا فق ااده الل ا ع ح اان حنين ااا أف اازع الن اااس فق ااام رس ااول ي ص االب ي علي ااه و س االم م اان

مللسه حتب انت ب إليه فقام إليه ومسه ف دأ م لم يسمع له حنين بعد ذل اليوم.

()27

 -11عن صالح بن كيسان عن بن ح اب أعبرني عبد الرحمن بان عباد ي بان كعاب
بن مال وراال من أ

ال

العلم أن المن ر بن عمرو الساعد قتا ياوم بلار معوناة و او

يقال له أعنب ليموت وكان عامر بان الط،يا استنصار ل ام بناي ساليم فن،اروا معاه

فقتلااو م رياار عماارو باان أميااة الياامر أع ا ه عااامر باان الط،ي ا فارسااله فلمااا قاادم علااب
رسااول ي صاالب ي علي ااه و ساالم ق ااال لااه رسااول ي ص االب ي عليااه و س االم أب ا

بين م وكان من أولل الر ط عامر بن ف يرة.

()28

م اان

 -12عن صالح بن كيسان قال كان مع النبي صالب ي علياه و سالم ياوم عيبار ما تاا

فارس.

()29

 -13عاان صااالح باان كيسااان عاان باان ح ا اب أن عبيااد ي باان عبااد ي أعب اره أن اباان
عبااس أعباره أن رسااول ي صاالب ي عليااه و ساالم عاارج عااام ال،ااتح فااي رميااان فصااام

حتاب إذا كاان بالادياد وااتماع النااس إلياه أعا قعبااا ف ارب مناه ام قاال أي اا النااس ماان
قب الرعصة فاكن رساول ي صالب ي علياه و سالم قاد قبل اا ومان صاام فاكن رساول ي

صلب ي عليه و سلم قد صام فاانوا يتبعون

األحدث فاألحدث من أمره ويرون المحنم الناسم
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 -14عن صالح بن كيسان عن بن ح اب قال أعبرني سالم بن عبد ي بان عمار أناه
سمع عبد ي بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب حين تايم

عني

بن ح افة الس مي وكان من أصحاب رسول ي فتوفي بالمدينة قال عمر فاتي

عثمان بن ع،ان فعر

فااي أماار فمنث ا
فلقي

ح،صة بن

عليه ح،صة قال قل

إن حل

أناحت ح،صة فقال سانظر

ليااالي اام لقينااي فقااال قااد باادا لااي أن ال أتاازوج يااومي ا ا قااال عماار

أبا بنر الصديب فقلا

يراع إلي حيلا فان

إن حال

قواتا ح،صاة قاال عمار فصام

علياه أوااد مناي علاب عثماان فمنثا

أراااع إليا حاايلا قااال عماار فقلا
إال أني قد كن

علم

أباو بنار فلام

لياالي ام عطب اا رساول ي

فاناحت ااا إياااه فلقينااي أبااو بناار فقااال لعلا وااادت علااي حااين عر ا
عر

عمار مان

علااي ح،صااة فلاام

نعاام قااال أبااو بناار إنااه لاام يمنعنااي أن أراااع إليا فيمااا

أن رسول ي صلب ي عليه و سلم قد ذكر اا فلام أكان

ألف ي سر رسول ي ولو ترك ا رسول ي قبلت ا.

()31

 -15عان صاالح بان كيساان يقاول نازل حلااب رساول ي صالب ي علياه و سالم علاب
من ال لرة

نسا ه في ذ القعدة سنة عم

()32

 -16حااد نا صااالح باان كيسااان  ،قااال  :نااا الز اار  ،عاان عبيااد ي باان عبااد ي باان
عتبة  ،أن ابن عباس أعبره  ،قال  :أعبرني أبو ساليان بان حارب  ،قاال  :قاال قيصار

 :ا كنااتم تت مااون ا ا الراا علااب الاا ب يعنااي رسااول ي ] صاالب ي عليااه وساالم
قبا أن يقااول مااا قااال قلا

 :ال  ،قااال  :فاابم يااامركم قلا

 :يامرنااا أن نعبااد ي وال

ن اار بااه حاايلاج  ،وين انااا عمااا ك ااان يعبااد آبا نااا ويامرنااا بالص ا ة والصااد والع ،اااف ،
والوفاء بالع د  ،وأداء األمانة

()33

 -17عاان صااالح باان كيسااان عاان باان ح ا اب أعبرنااي أنا
يصلي ب م في واع رسول ي صلب ي عليه وسالم الا

باان مال ا أن أبااا بناار كااان
تاوفي فياه حتاب إذا كاان ياوم

اال نين و م صا،وف فاي الصا ة ك اب رساول ي صالب ي علياه و سالم ساتر الحلارة
ينظر إلينا و و قا م كان وا ه ورقة بمصحب م تبسم رسول ي

احنا فب تنا ونحن

فااي الص ا ة ماان ال،اارح بخااروج رسااول ي صاالب ي عليااه و ساالم قااال ونا ا

أبااو بناار
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علب عقبيه ليص الصب وظن أن رسول ي صلب ي عليه و سلم عارج إلب الص ة
فاحار إلي م رسول ي صلب ي عليه و سلم بيده أن أتموا ص تام قال م دع رسول

ي صلب ي عليه و سلم وأرعب الستر قال فتوفي من يومه صلب ي عليه و سلم

()34

 -18عن صالح بن كيسان عن بن ح اب قال لما احتد برساول ي صالب ي علياه و

سلم واعه استاذن نساءه أن ينون فاي بيا
فقالا
بي ا

عا اة ويقاال إنماا قالا

ذلا ل ان فاطماة

إنااه ي ااب علااب رسااول ي صاالب ي عليااه و ساالم االعاات ف فاااذن لااه فخاارج ماان

ميمون ااة إل ااب بي ا

عا ااة تخ ااط را ا ه ب ااين عب اااس ورا ا آع اار حت ااب دع ا بي ا

عا ة فزعموا أن بن عباس قال من الرا ا عر قالوا ال ندر قال او علاي بان أباي
()35

طالب

 -19عن صالح بن كيسان عن بن ح اب أعبرني أن

بن مال قال لما توفي رسول

ي صلب ي عليه و سلم بنب النااس فقاام عمار بان الخطااب فاي المسالد عطيباا فقاال
ال أساامعن أحاادا يقااول إن محماادا قااد مااات ولانااه أرس ا إليااه كمااا أرسا إلااب موسااب باان
عم اران فلب ا

ع اان قوم ااه أربع ااين ليل ااة وي إن ااي ألرا ااو أن يقط ااع أي ااد را ااال وأرال اام

يزعمون أنه مات.

()36

 -20عن صالح بن كيسان عن بن ح اب أن رساول ي صالب ي علياه و سالم تاوفي
يوم اال نين حين قار

ال م

()37

 -21عن صالح بن كيساان عان بان حا اب أن رساول ي صالب ي علياه و سالم ولاي
رسله العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وال،ي بن العباس وصالح ماولب

رسول ي صلب ي عليه و سلم.

ب-

()38

في ع د أبي بنر ر ي ي عنه

 -1حد ني صالح بن كيسان قال لما كان
قااال الحمااد ذ الا

الردة قام أبو بنر فحمد ي وأ ناب علياه ام

اادى وك،ااب وأعطااب فااارنب إن ي بعا

محماادا صاالب ي عليااه و

ساالم والعل اام ح اريد واإلس ا م رري ااب طريااد وق ااد رث حبلااه وعل ااب ع ااده و ا أ ل ااه من ااه
ومق

يأ

الاتاب ف يعطي م عي ار لخير عند م وال يصرف عن م ح ار ل ر عند م
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قاد رياروا كتااب م وأتاو علياه ماا لااي

فياه والعارب األمياون صا،ر مان ي ال يعبدونااه وال

يدعونه أا د م عي ا وا ل م دينا في ظلب من األرض مع قلة الساحاب فلمع ام ي
بمحمااد صاالب ي عليااه و ساالم واعل اام األمااة الوسااطب نصاار م بماان أتاابع م ونصاار م
علب رير م حتب قبض ي نبيه فركب من م ال ايطان مركباه الا

بايدي م وب ب لات م وما محماد إال رساول قاد علا

انزلاه ي عناه وأعا

مان قبلاه الرسا أفاكن ماات أو قتا

انقلبتم علب أعقابنم ومن ينقلب علب عقبيه فلان ييار ي حايلا وسايلز ي ال ااكرين
إن ماان حااولام ماان العاارب منع اوا حااات م وبعياار م ولاام ينون اوا فااي دياان م وإن راعاوا إليااه

أق د من م يوم م

ا ولم تاونوا في دينام أقوى منام يومنم ا ا علاب ماا قاد فقادتم مان

برك ااة نب ااينم ص االب ي علي ااه و س االم ولق ااد وكلا اام إل ااب الا ااافي ال ا

وعا

وا ااده

اااال ف ااداه

فارناه وكنتم علب حا،ا ح،ارة مان الناار فانقا كم من اا وي ال أدع ان أقاتا علاب

أمر ي حتب ينلز ي وعده ويوفي لنا ع ده ويقت مان قتا مناا حا يدا مان أ ا اللناة

ويبقب مان بقاي مناا علي،تاه وور تاه فاي أر اه قيااء ي الحاب وقولاه الا

ال علاب لاه

وعد ي ال ين آمنوا منام وعملوا الصالحات ليستخل،ن م في األرض ا ية م نزل رحمه

ي

()39

 -3حدث صالح بن كيسان قال لما بع

أبو بنر يزيد بن أبي سليان إلب ال اام علاب

رباع مان ألربااع عارج أباو بناار معاه يوصايه ويزياد اركاب وأبااو بنار يم اي فقاال يزياد يااا
علي،ااة رسااول ي إمااا أن تركااب وإمااا أن أناازل فقااال مااا أن ا

أحتسب عطا

بناااقل ومااا أنااا ب اركااب إنااي

ه في سبي ي يا يزيد إنام ساتقدمون با دا تؤتاون ب اا باصاناف مان

الطع ااام فس ااموا ي عل ااب أول ااا واحم اادوه عل ااب آعر ااا وإنا اام س ااتلدون أقوام ااا قا اد حبسا اوا

أن،سا م فااي ا ه الصاوامع فاااتركو م ومااا حبساوا لااه أن،س ا م وسااتلدون أقوامااا قااد اتخ ا وا
ال اايطان علااب ر وس ا م مقاعااد يعنااي ال مامسااة فا اربوا تل ا األعنااا وال تقتل اوا كبي ا ار
رما وال امرأة وال وليدا وال تخربوا عمرانا وال تقطعوا حلرة إال لن،ع وال تعقارن ب يماة إال

لن،ااع وال تح ارقن نخ ا وال ت رقنااه وال ت اادر وال تمث ا وال تلاابن وال ت ل ا " ولينصاارن ي
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م اان ينصا اره " ورس االه بال ي ااب " إن ي ق ااو عزي ااز " اس ااتودع ي وأقر ا ا السا ا م اام
انصرف

()40

-4روى صاالح بان كيساان عان حمياد بان عباد الارحمن بان عاوف عان أبياه  :أناه دعا
عل ااب أب ااي بن اار ف ااي مر ااه الا ا

أصبح

ت ااوفي في ااه فاص ااابه مليق ااا فق ااال ل ااه عب ااد ال اارحمن :

بحمد ي بار ا  .فقال أبو بنر  :تراه قال  :نعم  .قال  :إني علاب ذلا ل اديد

الواااع وم ااا لقي ا

ماانام ي ااا مع اار الم اااارين أحااد عل ااي م اان واعااي إن ااي ولي ا

أم ااركم

عيااركم فااي ن،سااي فالااام ورم ماان ذل ا أن،ااه يريااد أن ينااون األماار لااه قااد أريااتم الاادنيا قااد
أقبل ا

ولمااا تقب ا و ااي مقبلااة حتااب تتخ ا وا سااتور الحرياار ونيااا د الااديباج وتااالموا ماان

اال طلاع علب الصوف األذربي كما يالم أحدكم أن ينام علب حس السعدان

()41

ج -في ع د عمر بن الخطاب ر ي ي عنه:

 -1أن عمر بن الخطاب كتب إلب أبي عبيدة بن اللراح فاي كا م بل اه عان عالاد بان
الولي ااد أن س ا عال اادا ف ااكن أك ا ب ن،س ااه ف ااو أمي اار م ااا يلي ااه وإن ب ا

عل ااب قول ااه ف ااانزع

عمامتااه وقاساامه مالااه نصاا،ين وقاام علااب اللنااد قبلا فاااتم أبااو عبياادة الاتاااب ولاام يقر ااه

عالاادا حبااا وتارمااا حتااب فااتح ي علااي م دم ااب فااي راااب ساانة أربااع ع ارة اام إن با ال
مؤذن رسول ي ( صلب ي عليه وسلم ) قال ألبي عبيدة ماذا كتب به عمار إليا فاي

عالد بن الوليد قال أمرني أن أنصه في ك م بل ه عنه فكن أك ب ن،سه ف و أمير علب

ما يليه وإن ب

علب قوله نزع

عمامته وقاسمته ماله نص،ين فقاال با ل فاامض لماا

أمر به أميار الماؤمنين فقاال عالاد أم لاوني حتاب است اير وكانا
يعصي ا فاست ار ا فقال
ن،س

لاه أعا

ال ينااد أن

وي ال يحب عمار بان الخطااب أبادا وماا يرياد إال أن تاا ب

م يعزل فقب رأس ا وقال صادق

فثبا

علاب قولاه فنازع أباو عبيادة عمامتاه فلام

يب ااب إال نعا ا ه فق ااال با ا ل ال يص االح ا ا ه إال ب ا ا ه ق ااال عال ااد ف ااو ي ال أعطي ااا أمي اار

المؤمنين لي واحدة ولام واحدة

()42
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 -2قال أعبرنا يعقوب بن إبرابيم الز ر عن أبيه عن صالح بن كيسان عن بن
ح اب عن عبيد ي بن عبد ي بن عتبة عن عبد ي بن عباس سمع

الخطاب وذكر بيعة أبي بنر فقال ولي

عمر بن

فينم من تقطع إليه األعنا مث أبي بنر

()43

 -3قال أعبرنا يعقوب بن إبرابيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان قال قال ابن
الاتاب كانوا أول من قال لعمر ال،ارو وكان المسلمون يا رون

ح اب بل نا أن أ

ذل من قول م ولم يبل نا أن رسول ي صلب ي عليه و سلم ذكر من ذل حيلا ولم

يبل نا أن ابن عمر قال ذل إال لعمر كان فيما ي كر من مناقب عمر الصالحة ويثني
عليه قال وقد بل نا أن عبد ي بن عمر كان يقول قال رسول ي صلب ي عليه و
()44

سلم الل م أيد دين بعمر بن الخطاب

د-في ع د معاوية بن ابي سليان

-1عاان صااالح باان كيسااان قااال كان ا

راازوة أبااي عبااد الاارحمن القينااي مبل ااا إلااب عبااد

الرحمن وكان حااتيا باارض الاروم يعناي سانة سا

باان الوليااد حما
الرحمن بحم

وأربعاين وقادم عباد الارحمن بان عالاد

قاااف ودس اباان أ ااال بعااض أوللا المماليا فسااقاه حاربة فمااات عبااد

فاستعم معاوياة ابان أ اال علاب عاراج حما

وكاان أركوناا مان أركناة

النصااارى عظيمااا فاااعترض لااه عالااد باان عبااد الاارحمن باان عالااد في اربه بالسااين فقتلااه
فرفااع إلااب معاويااة فحبسااه أيامااا وأررمااه ديتااه ولاام ي،ااده منااه وعاارج عالااد إلااب المدينااة اام

راع بعد وقال حين

ربه:

أنا ابن سين ي فاعرفوني
يميني

()45

لم يبب إال حسبي وديني وصارم أصابه

 -2عن صالح بن كيسان عن ابان حا اب قاال أعبرناي القاسام بان محماد بان أباي بنار
أن معاويااة أعباار أن عبااد ي باان عماار وعبااد الاارحمن باان أبااي بناار وعبااد ي باان الزبياار
عراوا من المدينة عا ين بالاعبة من بيعة يزيد بان معاوياة قاال فلماا قادم معاوياة مناة

تلقاه عبد ي بن الزبير بالتنعيم فياحنه معاوية وساله عن األموال ولم يعرض ب ايء
من األمر ال

بل ه م لقي عبد ي بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بنار فت،او اا معاه
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فااي أماار يزي اد اام دع ااا معاويااة اباان الزبياار فقااال ل ااه ا ا صاانيع أن ا
ا األمر وإنما أن

الرالين وسنن

فقال ابن الزبير لي

في آعر

بي حقا ولان أكره أن أبايع رالين أينما أطيع بعاد أن أعطينماا

الع ااود والموا يااب فااكن كن ا

ملل ا

حاين أباوا علياه فقاال أال إن حادي
أحادي

اسااتزلل

علب رواغ ال تخرج من احر إال دعل

ا ين

اإلمااارة فب اايع ليزيااد فاانحن نبايعااه مع ا فقااام معاويااة
النااس ذات راور وقاد كاان بل ناي عان اؤالء الاار ط

وادت ا ك با وقد سمعوا وأطاعوا ودعلوا في صلح ما دعل

فيه األمة

()46

الخاتمة
ماان ع ا ل د ارسااتي لمرويااات صااالح باان كيسااان المااؤدب فااي المصااادر التاريخيااة

والتي اعتمدت ا

ه المصادر من ع ل المرويات عن طر متعددة من سلسلة الرااال

فبعي ا ا كااان عاان طريااب اباان إسااحا فااي كتابااه الم اااق وكمااا ااو معااروف إن اباان
إسحا أحد ت م ة صالح بن كيسان

وقد اعتمد ابن ساعد عان مروياات صاالح بان كيساان وان كاان ابان ساعد لام يارى صاالح

ب ان كيسااان فقااد ولااد بعااد وفاااة األعياار بع ارين ساانة لانااه نق ا الاثياار ماان رواياتااه عاان

طري ااب سلس االة ال اارواة  .وم اان عا ا ل ا ا ين الطا اريقين اعتم ااد المؤرع ااون عل ااب مروي ااات
صالح بن كيسان واتيح من ع ل البح

اعتمدوا علب

بعااد البح ا

ه المرويات .
والتمحااي

اتيااح أن ااا تياامن

أن ابن عبد البر وابن األ ير وابن حلر قد

فااي المصااادر قام ا

الباحثااة بتصاانين وتبويااب المرويااات

إحاادى وع ارين مرويااة فااي ع ااد الرسااول محمااد صاالب ي عليااه

وس االم وأرب ااع مروي ااات ف ااي ع ااد الخلي ،ااة أب ااو بن اار الص ااديب ر ااي ي عن ااه و

ااة

مروياات فاي ع فاة عمار باان الخطااب ر اي ي عناه ومرويتااان فاي ع اد معاوياة باان

أبي سليان  ،وب ل ينون الملموع الالي لمرويات صالح بن كيسان
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ون مروية .

مرويات صالح بن كيسان المدني المؤدب (ت140هـ758/م)

وتم تو ياب ا ه الرواياات مان المصاادر حتاب ولام تا كر صاالح بان كيساان با تا كر
الحدث عن طريب آعر وو قا

مان كتاب الحادي

الرسول محمد صلب ي عليه وعلب آله وسلم .

مروياات صاالح بان كيساان فاي ع اد

ال وامش
()1علي،ة بن عياط  ،أبو عمار علي،اة بان عيااط العصا،ر الليثاي (ت 240،اا) ،الطبقاات  ،تحقياب :
أكرم ياء العمر ،ط ، 3دار طيبة (،الرياض  1402 ،ا1982 /م) ،ق263؛ البخار  ،أباو
عبااد ي محمااد باان إسااماعي باان إب ارابيم اللع،ااي ( ت  256 ،ا ا ) ،التاااريم الابياار ،تحقيااب  :الساايد
احم الندو ، ،دار ال،ار (،بيروت ،د .ت)،ج، 4ق  ،288ال بي أبو عبد ي حم الادين محماد
بن احمد بن عثمان (ت  748 ،ا)  ،سير إع م الناب ء  ،تحقياب  :حاعيب االرناؤوط وحساين األساد،
ط 1مؤسسة الرسالة ( ،بيروت  1401 ،ا 1981/م)،ج،5ق.454
)2(2الراق  ،أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدري التميمي (ت  327ا)  ،اللرح والتعدي
،ط ، 1دار إحي اااء الت ااراث العربي(،بي ااروت  1271،ا ا 1952/م)،ج،4ق410؛ال ا بي ،س ااير إع ا م
النب ء،ج،5ق454؛تاريم اإلس م ووفيات الم ا ير و اإلع م ،تحقيب :عمر عبد الس م تادمر ،
ط 1دار الاتا اااب العربي(،بيا ااروت 1418 ،،ا ا ا 1998 /م).ج،6ق82؛ ت ا ا كرة الح،ا ااا  ،ط ، 1دار
الاتااب العلميااة (،بيااروت  ،با  .ت)،ج،1ق148؛ ميازان االعتاادال فااي نقااد الراااال  ،تحقيااب  :علااي
محمد البلاااو  ،ط ، 1دار المعرفة( ،بيروت  1382ا1963 /م)،ج،2ق.299
() 3ابن عساكر ،أبو القاسام علاي بان الحسان بان بباة ي بان عباد ي ال اافعي(ت 571 ،اا)  ،تااريم
مدينة دم ب وذكر فيل ا وتسمية من حل ا مان األمثاال  ،تحقياب  :محاي الادين أباي ساعيد عمار بان
ر ارمااه العماار  ،دا ار ل،ااار( ،بيااروت1995 ،م) ،ج،23ق362؛ الصاا،د  ،ص ا ح الاادين الخلي ا
بن أيب (ت  764،ا)،الوافي بالوفيات ،تحقيب :واعتناء :أحمد األنا وط وتركي مصط،ب ،دار إحياء
التراث العربي(،بيروت 1420 ،ا2000/م)،ج،5ق.235
()4علي،ا ااة با اان عيا اااط ،الطبقا ااات،ق263؛البخ ا ااار  ،التا اااريم الابيا اار،ج،4ق288؛ال ا ا بي ،ت ا اااريم
اإلس م ،ج ،6ق.82

( (5الس اايوطي،أبو ال،ي ا ا ا ل ال اادين عب ااد ال اارحمن(ت 911،اا) ،إس ااعاف المبط ااا برا ااال الموط ااا،
المنتبة التلارية الابرى ( ،مصر  1389 ،ا ،)1969/ق.13
()6أبو ال،ي ح اب الدين احمد بن علي ( ت  852 ،اا)،ت يب الت ا يب ،مطبعاة دا ارة المعاارف
النظامية ،ط(،1ال ند 1326،ا) ،ج،4ق.351
( )7تاريم اإلس م ،ج،9ق.179

()8سير إع م النب ء ،ج،5ق456
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( (9البخ ااار  ،الت اااريم الابي اار ،ج،6ق82؛ الا اراق  ،الل اارح والتع اادي ،ج،6ق91؛ الرافع ااي  ،عب ااد
الاريم بن محمد بن عبد الاريم أبو القاسام القزويناي(ت 623اا) ،التادوين فاي إعباار قازوين ،تحقياب:
عزيز ي العطارد  ،دار الاتب العلمية (بيروت  ،)1987 ،ج،1ق.41
( )10البخ ااار  ،الت اااريم الابي اار ،ج،6ق399؛ ال اراق  ،الل اارح والتع اادي ،ج،6ق288؛اب اان عب ااد
البر  ،أبو عمر يوسب بن عبد ي بن محمد القرطبي(ت 463ا)  ،االستيعاب فاي معرفاة األصاحاب

 ،تحقيب :علي محمد البلاو ،دار اللي (،بيروت،)1992،ج،2ق.83

( )11علي،ااة باان عياااط ،الطبقااات،ق422البخااار  ،التاااريم ،ج،2ق345؛ال اراق  ،اللاارح والتعاادي
3،ق225؛السيوطي،إسعاف المبطا،ق8
( )12علي ،ااة ب اان عي اااط ،الطبق ااات ،ق261؛البخار ،الت اااريم الابي اار ،ج،1ق220؛الا اراق  ،الل اارح

والتعدي ،ج ،8ق71؛ ال بي ،سير إع م النب ء،ج،5ق326؛ تاريم اإلس م،ج،5ق.136
( )13ال بي ،ميزان االعتدال ،ج،4ق590؛ ابن حلر العسق ني ،أبو ال،ي ح اب الدين أحمد
با اان علا ااي (ت 852ا اا) ،لسا ااان الميا ازان  ،تحقيا ااب  :دا ا ارة المعا ااارف النظاميا ااة-ال نا ااد  ،ط ،3مؤسسا ااة
األعلمي للمطبوعات (،بيروت  1406 ،ا1986/م)،ج ،7ق.491
()14ابن سعد  ،أبو عبد ي محمد بن سعد بن منيع البصر الز ر (ت 230،اا) ،الطبقاات الابارى
( ،بيا ا ا ا ا ا ااروت  ،دار صا ا ا ا ا ا ااادر ،با ا ا ا ا ا ا  .ت) ،ج،7ق-321ق322؛ علي،ا ا ا ا ا ا ااة با ا ا ا ا ا اان عيا ا ا ا ا ا اااط،
الطبق ااات،ق271؛ البخ ااار  ،الت اااريم الابي اار ،ج،1ق  40؛ال ا بي،تاريم اإلسا ا م،ج،6ق-275
ق278؛سير إع م النب ء،ج،7ق-33ق54؛ ت كرة الح،ا ،ج،1ق-172ق.174
( )15علي،ة بن عيااط ،الطبقاات ق275؛ ابان قتيباة الادينور  ،أباو محماد عباد ي بان مسالم (ت ،
 276ا ا اا) ،المعا ا ااارف  ،تحقيا ا ااب  :ا ا ااروت عناحا ا ااة  ،دار المعا ا ااارف (،القا ا ااا رة  ،د .ت)،ق-498
ق499؛ ال بي ،ت كرة الح،ا ،ج،1ق-207ق213؛سير إع م النب ء ج،8ق-48ق.80
()16علي ،اة باان عياااط  ،الطبقااات ،ق283؛البخااار  ،التاااريم الابياار ،ج،5ق422؛ال اراق  ،اللاارح

والتع اادي ،ج، 5ق-356ق357؛ الا ا بي ،س ااير إعا ا م الن ااب ء ،ج،6ق-325ق335؛ تا ا كرة
الح،ا ،ج،1ق-169ق170؛ميزان االعتدال،ج،2ق.659
( )17اب اان س ااعد  ،الطبق ااات ،ج،5ق497؛ البخ ااار  ،الت اااريم الابي اار،ج،4ق94؛ الااراق  ،الل اارح

والتعاادي ،ج ،1ق32؛ الا بي ،تا كرة الح،ااا  ،ج،1ق262؛ سااير إعا م النااب ء،ج،8ق– 454
ق474؛ ميزان االعتدال ،ج،2ق.170
()18الحاكم النيسابور  ،أبو عبد ي محمد بن عبد ي(ت  405 ،ا)،المستدر علاب الصاحيحين ،
تحقيا ا ا ا ا ا ااب  :مصا ا ا ا ا ا ااط،ب عبا ا ا ا ا ا ااد القا ا ا ا ا ا ااادر عطا ا ا ا ا ا ااا  ،ط ، 1دار الات ا ا ا ا ا ا اب العلميا ا ا ا ا ا ااة ( ،بيا ا ا ا ا ا ااروت،
 1411ا1990/م)،ج،2ق274؛ ابن األ ير  ،أباو الحسان علاي بان أباي الاارم محماد بان محماد بان
عبد الاريم ال يباني (ت 630 ،ا) ،أسد ال ابة في معرفة الصحابة  ،دار الاتاب العربي (بيروت،
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 ،د.ت)،ج،2ق 397؛ اب اان حل اار العس ااق ني  ،اإلص ااابة ف ااي تمي ااز الص ااحابة  ،دار إحي اااء التا اراث
العاربي ( ،بايروت  1238 ،ا1910/م)،ج،7ق.577

()19ابان اساحا  ،محماد المطلباي (ت 151اا) ،كتااب الساير والم ااق  ،تحقياب :سا ي قكاار،ط،1

دار ال،ار(،بيروت  ،)1987،ق 193؛الزمخ ر ،ااار ي محماود بان عمار (ت 538اا)  ،ال،اا ب

ف ا ا ا ااي رري ا ا ا ااب الح ا ا ا اادي

ال ا ا ا اادين،دار الات ا ا ا ااب العلمي ا ا ا ااة (،بي ا ا ا ااروت

،ط،1تحقي ا ا ا ااب :إبا ا ا ا ارابيم ح ا ا ا اام

،)1996،ج،2ق32؛اب ا ا ا ا ا اان األ ي ا ا ا ا ا اار ،أسا ا ا ا ا ا ااد ال اب ا ا ا ا ا ااة،ج،4ق369؛الا ا ا ا ا ا ا بي ،س ا ا ا ا ا ااير إعا ا ا ا ا ا ا م
النب ء،ج،1ق.148
() 20البي ق ااي  ،أحم ااد ب اان الحس ااين ب اان عل ااي ب اان موس ااب (ت  458اا) ،دال ا النب ااوة ومعرف ااة أح اوال
صاااحب ال اريعة  :تحقيااب :عبااد المعطااي قلعلااي  ،دار الاتااب العلميااة –دار الريااان للتراث(بيااروت ،
 ،)1988ج،4ق .280اباان األ ياار ،أسااد ال ابااة ،ج،1ق1273؛ اباان كثياار  ،أبااو ال،ااداء إسااماعي
با اان كثيا اار الدم ا ااقي (ت 774 ،ا اا)  ،السا اايرة النبويا ااة ما اان البدايا ااة والن ايا ااة  ،تحقيا ااب :مصا ااط،ب عبا ااد
الواحد،دار المعرفة للطباعة والن ر والتوقيع(،بيروت-لبنان،)1979،ج،3ق.348
( )21ابا ا اان األ يا ا اار ،أسا ا ااد ال ابا ا ااة ،ج،1ق1422؛ابا ا اان حلا ا اار العسا ا ااق ني ،اإلصا ا ااابة فا ا ااي تمييا ا ااز
الصحابة،ج،8ق148

( )22ابن عبد البر ،االستيعاب ،ج،1ق 230؛ ابن األ ير  ،أسد ال اباة  ،ج،1ق220؛ ابان سايد
الناس،محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ، ،اليعمر الربعي(ت 734اا1334/م)  ،عياون األ ار فاي
فن ا ا ا ا ااون الم ا ا ا ا اااق وال ا ا ا ا ااما

والس ا ا ا ا ااير  ،تحقي ا ا ا ا ااب :إب ا ا ا ا ارابيم محم ا ا ا ا ااد رمي ا ا ا ا ااان ،ط(،1بي ا ا ا ا ااروت ،

،)1993ج،1ق-183ق184

()23اباان حنب ا  ،المسااند ،ج،1ق137؛ البخااار  ،الصااحيح  ،ج،3ق228؛ مساالم ،ابااي الحسااين
مسالم بان الحلااج الق اير

النيساابور

(ت 261اا)  ،صاحيح مسالم  ،دار ال،اار (،بياروت –لبناان،

د.ت)،ج،7ق125؛ابان عباد البار  ،االساتيعاب ،ج ،2ق608؛ ابان عسااكر ،تااريم مديناة دم اب
،ج ،20ق 30؛ابن كثير  ،البداية والن اية ،ج،4ق.30

( )24البخا ااار ،اللا ااامع الصا ااحيح المسا ااند ما اان حا اادي

رسا ااول ي صا االب ي عليا ااه وسا االم (صا ااحيح

البخا ا ا ااار ) ،تحقيا ا ا ااب  :محما ا ا ااد ق يا ا ا اار با ا ا اان ناصا ا ا اار الناصا ا ا اار ،دار طا ا ا ااو النلا ا ا اااة ،ط( ،1دم ا ا ا ااب،
 1422ا)،ج،4ق235؛ النسا ي  ،أبو عبد الرحمن أحمد بن حعيب بن علاي الخ ارسااني ( 303اا)،
س اانن النس ااا ي  ،تحقي ااب  :عب ااد ال،ت اااح أب ااو ر اادة  ،منتب ااة المطبوع ااات اإلسا ا مية( ،حل ااب،)1986،

ج،8ق628؛ ابن حلر العسق ني ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج،3ق. 184
()25ابن حنب  ،أبو عبد ي احماد بان حنبا ال ايباني (ت 241:اا) ،مساند اإلماام احماد بان حنبا ،
مؤسس ا ا ا ااة قرطب ا ا ا ااة( ،مص ا ا ا اار ،د .ت)،ج،5ق109؛ق112؛اب ا ا ا اان س ا ا ا ااعد  ،الطبق ا ا ا ااات الابا ا ا ا اارى ،
ج،3ق116؛البخار  ،صحيح البخاار ،ج،2ق77؛ ؛أباو داود السلساتاني  ،ساليمان بان االحاع
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بن إسحا (ت 275ا)  ،سنن أبي داود،تحقيب :سعيد محمد اللحام ،ط ،1دار ال،ار للطباعة والن ر
والتوقيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااع (،بيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااروت،)1990،ج،1ق658؛اب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان عبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد الب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار ،
االسا ا ا ااتيعاب،ج،2ق848؛ج،4ق1473؛ابا ا ا اان األ يا ا ا اار  ،االسا ا ا ااتيعاب،ج،4ق369؛ابا ا ا اان حلا ا ا اار
العسق ني،اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج،6ق123

( )26ابن سعد  ،الطبقات الابرى،ج،1ق22؛ ابن حنب  ،المسند،ج،5ق211؛ابن مااة  ،محماد
بن يزيد القزويني (ت 273ا) ،سنن ابن مااة ،تحقيب :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار ال،اار للطباعاة
والن ا ا ا اار( ،بيا ا ا ااروت ،د.ت)،ج،2ق871؛ اا ا ا ااار ي الزمخ ا ا ا اار  ،ال،ا ا ا ااا ب فا ا ا ااي رريا ا ا ااب الحا ا ا اادي

،ج،2ق114
()27اب اان س ااعد  ،الطبق ااات الاب اارى،ج،1ق251؛ اب اان حنبا ا  ،المس ااند ،ج،1ق267؛ النس ااا ي ،
السنن ،ج ،3ق.102

()28ابا اان سا ااعد  ،الطبقا ااات الاب ا اارى  ،ج،2ق52؛ ابا اان حنب ا ا  ،المسا ااند،ج،3ق210؛البخ ا ااار ،

الصا ا ا ا ااحيح ،ج ،5ق43؛ ابا ا ا ا اان عبا ا ا ا ااد البا ا ا ا اار ،االسا ا ا ا ااتيعاب ،ج،1ق108؛ابا ا ا ا اان األ يا ا ا ا اار ،أسا ا ا ا ااد

ال ابة،ج،1ق47؛ ابن حلر العسق ني ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج،1ق.558

()29ابن سعد  ،الطبقات الابرى ،ج،2ق.110

( )30ابن ساعد  ،الطبقاات الابارى  ،ج،2ق 124؛ ابان حنبا  ،المساند،ج،3ق 219؛النساا ي ،
السنن ،ج ،4ق 189؛ابن األ ير ،أسد ال ابة ،ج،2ق. 184

()31اب ا اان س ا ااعد  ،الطبق ا ااات الاب ا اارى  ،ج،8ق82؛ اب ا اان حنبا ا ا  ،المس ا ااند،ج،،1ق12؛ البخ ا ااار
،الصحيح،ج ،5ق17؛النسا ي  ،السنن،ج،6ق.78

()32ابا اان سا ااعد  ،الطبقا ااات الابا اارى  ،ج،8ق175؛السا اايوطي،الدرر المنثا ااور ،دار ال،اا اار (بيا ااروت
 ،)1993،ج ،6ق.641

()33اب اان س ااعد  ،الطبق ااات الاب اارى  ،ج،8ق175؛اب اان حم اااد ال اادوالبي ،أب ااو ب اار محم ااد ب اان أحم ااد
( 310ا اا) ،الان ااب واألس ااماء  ،تحقي ااب :أب ااو قتيب ااة نظ اار محم ااد ال،اري ااابي،دار اب اان ح اازم (،بي ااروت –
لبنان،)2000،ج،1ق.97

()34ابن ساعد  ،الطبقاات الابارى  ،ج،2ق216؛ ابان حنبا  ،المساند،ج،3ق197؛ابان عسااكر ،
تاريم دم ب ،ج،4ق109

()35اب اان س ااعد  ،الطبق ااات الاب اارى،ج،2ق232؛ السرعس ااي  ،محم ااد ب اان أحم ااد ح اام

األ م ااة (ت

 483ا) المبسوط  ،دار المعرفة للطباعة والن ر والتوقيع( ،بيروت –لبنان،)1986 ،ج،5ق218
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()36ابان ساعد  ،الطبقااات الابارى  ،ج ،7ق244؛ ابان حبااان ،محماد باان أحماد بان معاااذ بان معبااد،
التميمي  ،أبو حاتم (ت 354اا) صاحيح ابان حباان  ،تحقياب :حاعيب االرناو ط ،ط،2مؤسساة الرساالة
(،بيروت ،)1993 ،ج،15ق297
( )37مال ا باان ان ا

(ت  179اا)  ،الموطااا  ،تحقيااب :محمااد ف اؤاد عبااد الباااقي  ،دار إحياااء الت اراث

العربي (،بيروت ،)1985 ،ج ،1ق231؛ ابن سعد  ،الطبقات الابرى ،ج،2ق.274

()38ابن سعد  ،الطبقات الابرى،ج،2ق278؛ابن كثير  ،إسماعي بن كثير الدم اقي  ،أباي ال،اداء
(ت 774اا) ،البدايااة والن ايااة ،تحقيااب :علااي حااير ،ط،1دار إحياااء الت اراث العربااي (،بيااروت-لبنااان،
، )1988ج،5ق280
( )39الخطيب الب داد  ،أحمد بن علي أبو بنر (ت  463ا) ،تاريم ب داد  ،تحقيب :مصاط،ب عباد
الق ااادر عط ااا ،ط ،1دار الات ااب العلمي ااة (،بيا اروت – لبن ااان،)1997،ج،11ق151؛ اب اان عس اااكر ،

تاريم مدينة دم ب  ،ج،30ق318؛ ابن كثير  ،البداية والن اية ،ج،6ق.343
()40مال بن ان  ،الموطا،ج،2ق 447؛ابن عساكر  ،تاريم مدينة دم ب،ج،2ق.77
()41اا ا ا ااار ي الزمخ ا ا ا اار  ،ال،ا ا ا ااا ب فا ا ا ااي رريا ا ا ااب الحا ا ا اادي ،ج،1ق89؛ابا ا ا اان عسا ا ا اااكر  ،تا ا ا اااريم
دم ب،ج،30ق419؛ابن األ ير ،أسد ال ابة ،ج،4ق70

()42ابن عساكر  ،تاريم مدينة دم ب،ج،16ق.268

()43ابن سعد ،الطبقات الابرى ،ج،3ق 182؛ ابن حنب  ،المساند ،ج،1ق55؛ الطبار  ،تااريم
الطباار  ،ج ،2ق446؛ اباان حبااان  ،صااحيح اباان حبااان  ،ج،2ق148؛اباان عساااكر ،تاااريم مدينااة
دم ب ،ج،30ق.279

()44ابا اان س ا ااعد ،الطبقا ااات الاب ا اارى ،ج ،3ق270؛ الطب ا اار  ،تا اااريم الطب ا اار  ،ج،3ق267؛اب ا اان
عساكر ،تاريم مدينة دم ب ،ج،44ق51؛ ابن األ ير  ،أسد ال ابة،ج،4ق.57
()45الطبر  ،أبو اع،ار محماد بان اريار (ت  310 ،اا)  ،تااريم الرسا والملاو  ،تحقياب  :محماد
أبا ااو ال،ي ا ا إب ا ارابيم  ،ط، 2دار المعا ااارف ( ،القا ااا رة 1387 ،ا ا ا 1967 /م) ،ج،4ق 172؛ ابا اان

عساكر  ،تاريم مدينة دم ب ،ج،16ق.162

()46أبو نعيم االصب اني ،أحمد بن عبد ي ( ت  430ا اا) ،حلياة األوليااء وطبقاات األصالياء ،دار
الاتاب العربي( ،بيروت 1405،ه  ، ) 1985/ج،1ق.331
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المصادر
 ابن األ ير  ،أبو الحسن علي بن أبي الارم محماد بان محماد بان عباد الااريم ال ايباني (ت630 ،ا) ،أسد ال ابة في معرفة الصحابة  ،دار الاتاب العربي ( ،بيروت ،د.ت).

ابن إسحا  ،محمد المطلبي (ت 151ا) ،كتاب السير والم اق  ،تحقيب :س ي قكار،ط ،1دارال،ار(،بيروت .)1987،
البخااار  ،أبااو عبااد ي محمااد باان إسااماعي باان إب ارابيم اللع،ااي (ت  256 ،ا ا ) ،التاااريم الابياار،تحقيب  :السيد احم الندو ، ،دار ال،ار (،بيروت ،د .ت).

 ، ============== -الل ااامع الص ااحيح المس ااند م اان ح اادي

رس ااول ي ص االب ي علي ااه وس االم

(ص ااحيح البخ ااار ) ،تحقي ااب  :محم ااد ق ي اار ب اان ناص اار الناص اار ،دار ط ااو النل اااة ،ط( ،1دم ااب،
 1422ا).
-البي قي  ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسب (ت  458ا) ،دال

النبوة ومعرفة أحوال صاحب

ال ريعة  :تحقيب :عبد المعطي قلعلي  ،دار الاتب العلمية –دار الريان للتراث(،بيروت .)1988 ،

الحاااكم النيسااابور  ،أبااو عبااد ي محمااد باان عبااد ي(ت  405 ،اا)،المستدر علااب الصااحيحين ،تحقيب  :مصط،ب عبد القادر عطا  ،ط ، 1دار الاتب العلمية ( ،بيروت 1411 ،ا1990/م).
 ابن حبان ،محمد بن أحمد بن معاذ بن معبد ،التميمي  ،أبو حاتم (ت 354ا) ،صاحيح ابان حباان ،تحقيب :حعيب االرنو ط ،ط،2مؤسسة الرسالة (،بيروت.)1993 ،

ابن حلر العسق ني  ،أبو ال،ي ح اب الدين احمد بن علي ( ت  852 ،ا) ،اإلصابة في تميزالصحابة  ،دار إحياء التاراث العاربي ( ،بايروت  1238 ،ا1910/م).
،================= -ت ا ا ا ا ا ا ا يب الت ا ا ا ا ا ا ا يب ،مطبع ا ا ا ا ا ا ااة دا ا ا ا ا ا ا ارة المع ا ا ا ا ا ا ااارف النظامي ا ا ا ا ا ا ااة

،ط(،1ال ند 1326،ا).

 ،=================-لسا ااان الميا ازان  ،تحقيا ااب  :دا ا ارة المعا ااارف النظاميا ااة-ال نا ااد  ،ط،3

مؤسسة األعلمي للمطبوعات (،بيروت  1406 ،ا1986/م).
ابن حماد الادوالبي ،أباو ب ار محماد بان أحماد ( 310اا) ،الاناب واألساماء  ،تحقياب :أباو قتيباة نظارمحمد ال،اريابي،دار ابن حزم (،بيروت –لبنان.)2000،
--اباان حنبا  ،أبااو عبااد ي احمااد باان حنبا ال اايباني (ت 241:اا) ،مسااند اإلمااام احمااد باان حنبا ،

مؤسسة قرطبة( ،مصر ،ب  ،ت).
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الخطي اب الب ااداد  ،أحمااد باان علااي أبااو بناار (ت  463اا) ،تاااريم ب ااداد  ،تحقيااب :مصااط،ب عباادالقادر عطا ،ط ،1دار الاتب العلمية (،بيروت – لبنان.)1997،
علي،ااة باان عياااط  ،أبااو عماار علي،ااة باان عياااط العصاا،ر الليثااي (ت 240،اا) ،الطبقااات  ،تحقيااب :أكرم

ياء العمر ،ط ، 3دار طيبة (،الرياض  1402 ،ا1982 /م) .

-أبو داود السلستاني  ،سليمان بن االحع

بن إساحا (ت 275اا)  ،سانن أباي داود،تحقياب :ساعيد

محمد اللحام ،ط ،1دار ال،ار للطباعة والن ر والتوقيع (،بيروت.)1990،
 -ال بي أبو عبد ي حم

الدين محمد بن احمد بن عثمان (ت  748 ،ا) ،تاريم اإلس م ووفيات

الم ا ير و اإلع م ،تحقيب :عمر عبد الس م تدمر  ،ط 1دار الاتاب العربي(،بيروت 1418 ،،ا
1998 /م).

==================،ت كرة الح،ا  ،ط ، 1دار الاتب العلمية (،بيروت  ،ب  .ت) ==================-سير إع م النب ء  ،تحقيب  :حعيب االرناؤوط وحساين األساد ،ط1

مؤسسة الرسالة ( ،بيروت  1401 ،ا 1981/م).
 ============= -ميا ازان االعت اادال ف ااي نق ااد الرا ااال  ،تحقي ااب  :عل ااي محم ااد البل ا اااو  ،ط1

(بيروت ،دار المعرفة 1382 ،ا1963 /م).

-الاراق  ،أبااو محمااد عبااد الاارحمن باان أبااي حاااتم باان إدريا

التميمااي (ت  327اا)  ،اللاارح والتعاادي

،ط ، 1دار إحياء التراث العربي(،بيروت  1271،ا 1952/م).
الزمخ ر ،اار ي محمود بن عمر (ت 538ا)  ،ال،ا ب في رريب الحديحم

،ط،1تحقيب :إبرابيم

الدين،دار الاتب العلمية (،بيروت .)1996،

 -السرعسي  ،محمد بان أحماد حام

األ ماة (ت  483اا) المبساوط  ،دار المعرفاة للطباعاة والن ار

والتوقيع( ،بيروت –لبنان.)1986 ،

اباان سااعد  ،ابوعبااد ي محمااد باان سااعد باان منيااع البصاار الز اار (ت 230،اا) ،الطبقااات الاباارى ،
(بيروت  ،دار صادر ،ب  .ت)

-ابن سيد الناس،محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ، ،اليعمر الربعي(ت 734ا1334/م) ،

عيون األ ر في فنون الم اق وال ما

والسير  ،تحقيب :إبرابيم محمد رميان ،ط(،1بيروت ،

.)1993
 -السيوطي،أبو ال،ي ا ل الدين عبد الرحمن(ت 911،ا) ،إسعاف المبطا براال الموطا ،المنتبة

التلارية الابرى ( ،مصر  1389 ،ا.)1969/

-السيوطي،الدرر المنثور ،دار ال،ار (بيروت .)1993،
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الدكتورة .منيرة عبد حسن
 الرافعي  ،عبد الاريم بن محمد بن عبد الاريم أباو القاسام القزويناي(ت 623اا) ،التادوين فاي إعباارقزوين ،تحقيب :عزيز ي العطارد  ،دار الاتب العلمية (بيروت .)1987 ،
الص،د  ،ص ح الادين الخليا بان أيبا (ت  764،اا)،الوافي بالوفياات ،تحقياب :واعتنااء :أحماداألنا وط وتركي مصط،ب ،دار إحياء التراث العربي(،بيروت 1420 ،ا2000/م).
-الطبر  ،أبو اع،ر محماد بان اريار (ت  310 ،اا)  ،تااريم الرسا والملاو  ،تحقياب  :محماد أباو

ال،ي إبرابيم  ،ط، 2دار المعارف ( ،القا رة 1387 ،ا 1967 /م) .

ابن عبد البر  ،أبو عمر يوسب بن عبد ي بن محمد القرطباي(ت 463اا)  ،االساتيعاب فاي معرفاةاألصحاب  ،تحقيب :علي محمد البلاو ،دار اللي (،بيروت.)1992،
اباان عساااكر ،ابااو القاساام علااي باان الحساان باان ببااة ي باان عبااد ي ال ااافعي(ت 571 ،اا)  ،تاااريممدينة دم ب وذكر فيل ا وتسمية من حل ا مان األمثاال  ،تحقياب  :محاي الادين أباي ساعيد عمار بان

ررامه العمر  ،دا ار ل،ار( ،بيروت1995 ،م).
 اب اان قتيب ااة ال اادينور  ،أب ااو محم ااد عب ااد ي ب اان مس االم (ت  276 ،اا) ،المع ااارف  ،تحقي ااب  :ااروتعناحة  ،دار المعارف (،القا رة  ،د .ت).

 ابن كثير  ،إسماعي بن كثير الدم قي  ،أباي ال،اداء (ت 774اا) ،البداياة والن اياة ،تحقياب :علايحير ،ط،1دار إحياء التراث العربي (،بيروت-لبنان.)1988 ،
 ================== ،السيرة النبوية من البداية والن اية  ،تحقيب :مصط،ب عبدالواحد،دار المعرفة للطباعة والن ر والتوقيع(،بيروت-لبنان.)1979،
ابن مااة  ،محمد بن يزيد القزويني (ت 273ا) ،سنن ابان ماااة ،تحقياب :محماد فاؤاد عباد البااقي ،دار ال،ار للطباعة والن ر( ،بيروت ،د.ت).

 -مال بن ان

(ت  179ا)  ،الموطا  ،تحقيب :محمد فؤاد عباد البااقي  ،دار إحيااء التاراث العرباي

(،بيروت.)1985 ،
 -مساالم ،أبااي الحسااين مساالم باان الحلاااج الق ااير

ال،ار (،بيروت –لبنان ،د.ت).

النيسااابور

(ت 261اا)  ،صااحيح مساالم  ،دار

النسا ي  ،أبو عبد الرحمن أحمد بن حعيب بن علي الخ ارسااني ( 303اا) ،سانن النساا ي  ،تحقياب :عبد ال،تاح أبو ردة  ،منتبة المطبوعات اإلس مية( ،حلب.)1986،
أبااو نعاايم االصااب اني ،أحمااد باان عبااد ي ( ت  430ا اا) ،حليااة األولياااء وطبقااات األصاالياء ،دارالاتاب العربي( ،بيروت 1405،ه .) 1985/
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