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الجيني مػف الػذيف رػارعفا اػي الػدلفؿ  لػ  يعد األمير عقبة بف عامر 
اإلرػػ ـ مػػف الجينيػػيف الػػذيف رػػ نفا يطػػراؼ الجزيػػرو العربيػػة مػػف نػػفا ي ال ػػاـ  

طػػػػفاؿ احػػػػرو  ياحػػػػو فمػػػػف    ا ػػػػاف م زمػػػػا  ل نبػػػػي ف ػػػػاف مػػػػف لػػػػداـ النبػػػػي 
 ع ـف الديف. الص ابة الذيف حعم فا فحح مذفا ع   يد النبي 

المعرفاػػة بػػ "ال ػػيبا "  ف ػاف عقبػة الجينػػي ىػف مػف يقػػفد دابػة النبػي 
اي األرفار فا حرؾ اي الغزفات الحي لرج اييا.  ما برز دفر عقبة بف عػامر 
الجيني اي الفحف ات اإلر مية المب رو اي عصر صدر اإلر ـ  يػ  ا ػحرؾ 

  ف ػاف ررػفؿ يبػف عبيػدو يد الل يفة يبػف ب ػر الصػديؽ اي احفح ال اـ منذ ع
بف الجراح القائد العاـ لفحفح المر ميف اي ال اـ  لي الل يفػة عمػر بػف اللطػا  

 رضي هللا عنو ليلبره بفحح دم ؽ. 
فقػػػد داعنػػػي  لحيػػػار ىػػػذا المفضػػػفع يف معظػػػـ المصػػػادر الحاريليػػػة قػػػد 

حفت اقط باإل ارو  ل  األ ادي  الحي نق يػا يغف ت دفر ىذا األمير الرياري فا 
اي غػزفو    مع الع ـ يف عقبة بف عامر الجيني لـ يحرؾ النبي عف النبي 

فا ػػحرؾ اػػي اػػحح ال ػػاـ ف ػػاف مػػع جنػػد عمػػرف بػػف العػػاص اػػي اػػحح مصػػر  قػػاـ 
 ببنا  دارا  بال اـ فيلحط األلرى بمصر.

قبة بف عامر الجيني اي يثنا  ل اة عبد هللا بف رعد  ما برز دفر ع
   يػػ   ػػاف بػف يبػػ  الرػػرح ع ػػ  مصػر اػػي عيػػد الل يفػػة عثمػاف بػػف عفػػاف 

يحػػفل   دارو مصػػر اػػي يثنػػا  لػػرفج عبػػد هللا بػػف رػػعد ن ػػف احػػفح بػػ د المغػػر . 
   مػػػا يف اإلمػػػاـ الطبػػػرن فغيػػػره مػػػف المصػػػادر الحاريليػػػة قػػػد يغف ػػػت ف يحػػػو ع ػػػ
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مصر فيثبححيا مصادر حاريخ مصػر اإلرػ مية  يػ  حػفل   مػارو مصػر عػاميف 
فث ثة ي ػير اضػ   عػف دفره اػي ع ػـ الفقػو فالحفرػير فال ػدي   يػ  نقػؿ عنػو 
جػػػؿ ع مػػػا  الفقػػػو فال ػػػدي  بمصػػػر فرػػػفؼ ي ػػػافؿ عبػػػر ىػػػذه الصػػػف ات  لقػػػا  

اػػي الضػػف  ع ػػ  دفر ىػػذا الصػػ ابي الج يػػؿ الريارػػي فال ضػػارن اػػي اإلرػػ ـ 
عصػػر النبػػفو فالل اػػة الرا ػػدو فف يحػػو ع ػػ  مصػػر اػػي عصػػر الل اػػة األمفيػػة 
اض   عف دفره اي مدررة الفقو فالحفرير فال ػدي  لع ػفـ القػراف ال ػريـ فينػاقش 
ا لح اات الحي دارت بيف المػررليف عػف م ػاف فااحػو لاصػة بعػد يف قيػؿ ينػو 

حػة ينػو عػاش بمصػر فحػفلي حفا  بالبصرو بأرض العراؽ  اػي ملالفػة  قيقػو ثاب
 ـ.228ىػ/27 دارو الف ية بيا فداف بأرض المقطـ بمصر رنة 

: عقبة بف عامر الجيني  صدر اإلر ـ  الحػاريخ الريارػي  الكممات المفتاحية
 الحاريخ ال ضارن.
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Abstract: 

Science of Religion Prince Uqba bin Amer Al-Juhani was 

considered one of the jahinids who dwelt on the outskirts of 

the Arabian Peninsula from the outskirts of the Levant, and 

he was among the servants of the Prophet  and was 

associated with the Prophet throughout his life and among 

the companions who worked and studied at the hands of the 

Prophet. 

Uqbat al-Juhani was the one who led the prophet’s animal  

known as “al-Shahbaa” in travels, and participated with the 

Prophet  in the invasions that he set out in The role of Uqba 

bin Amer al-Juhani in the early Islamic conquests in the era 

of early Islam also emerged. He participated in the Fatuh 

al-Sham since the time of the Caliph Abu Bakr al-Siddiq, 

may God be pleased with him, and the Messenger of God 

Abu Ubaidah bin Jarrah was the commander in chief of the 

conquest of Muslims in the Levant to the Caliph Omar bin 

al-Khattab, may God be pleased with him, to inform him of 

the conquest of Damascus. 

And it prompted me to choose this topic because most 

historical sources neglected the political role of this prince 

and only referred to the hadiths that he transmitted on the 

authority of the Prophet, bearing in mind that Uqba bin 

Amer Al-Juhani did not leave the Prophet in an incursion 

and participated in the conquest of the Levant and was with 

Jund Amr Ibn Al-Aas, at the conquest of Egypt, built a 

house in the Levant and wrote the other in Egypt. 

The role of Uqba bin Amer Al-Juhani also emerged during 

the succession of Abdullah bin Saad bin Abi Al-Sarh over 
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Egypt during the reign of Caliph Othman bin Affan, may 

God be pleased with him, as he was in charge of the 

administration of Egypt during the departure of Abdullah 

bin Saad towards Fattuh countries of the Maghreb ... Imam 

al-Tabari and other historical sources have overlooked his 

mandate over Egypt and confirmed by the sources of the 

Islamic history of Egypt, where he assumed the Emirate of 

Egypt for two years and three months, in addition to his 

role in the science of jurisprudence, interpretation and 

hadith. The political and civilizational Galilee in Islam in 

the era of prophethood and the Rightly Guided Caliphate 

and its rule over Egypt in the era of the Umayyad Caliphate 

In addition to his role in the school of jurisprudence, 

interpretation and hadith of the sciences of the Noble 

Qur’an, and I discuss the differences that took place among 

historians about the place of his death, especially after it 

was said that he died in Basra in the land of Iraq, in 

contradiction to his proven fact that he lived in Egypt and 

took over the state administration there and was buried in 

the land of Al-Muqattam in Egypt in the year 58 H / 667 M.  

Keywords: Uqba bin Amer Al-Juhani, Early Islam, 

Political History, Civilizational History.  
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 املقدمة
مػػف  يفائػؿ الػػذيف دل ػفا اػ  اإلرػ ـيعػد األميػر عقبػة بػف عػػامر الجينػي مػف 

مػف لػداـ النبػي  ف ػافالجينييف الذيف ر نفا يطراؼ الجزيرو العربية مف نفا ي ال ػاـ  
() ػػ احػػرو  ياحػػو فمػػف الصػػ ابة الػػذيف حعم ػػفا فحح مػػذفا  ( طػػفاؿل نبػػي ) اا ػػاف م زم 

 .ع ـف الديف (ع   يد النبي )
المعرفاػة بػػ "ال ػيبا " اػي  ()ف اف عقبػة الجينػي ىػف مػف يقػفد دابػة النبػي 

فر عقبػة بػف دغػزفات الحػي لػرج اييػا.  مػا بػرز ( اي الرفار فا حرؾ مع النبي )األ
رؾ ح يػ  ا ػاي الفحف ات اإلر مية المب رو اي عصر صدر اإلرػ ـ عامر الجيني 

  ف ػاف ررػفؿ هللا يبػف عبيػدو بػف ديؽ اي احفح ال اـ منذ عيد الل يفة يبف ب ر الص
ليلبػره  الجراح القائد العاـ لفحفح المر ميف اي ال اـ  لي الل يفة عمر بف اللطػا  

 بفحح دم ؽ... 
قػػد يغف ػػت فقػػد داعنػػي  لحيػػار ىػػذا المفضػػفع يف معظػػـ المصػػادر الحاريليػػة 

  الحػي نق يػا عػف  ل  األ اديػفا حفت اقط باإل ارو .فالثقاا  دفر ىذا األمير الرياري
 ػػـ ا  ػػارؾ النبػػ  اػػ   ػػؿ غزفاحػػو (  مػػع الع ػػـ يف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي النبػػي )

ف مػع جنػد عمػرف بػف العػاص ف ػا. اي غزفو فا حرؾ اي احح ال ػاـ  (يحرؾ النبي )
 لحط األلرى بمصر.. يبال اـ ف  دار ا قاـ ببنا  حح مصر  ااي 

عبػػد هللا بػػف رػػعد بػػف  ف يػػة  مػػا بػػرز دفر عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي اػػي يثنػػا 
   يػ   ػاف يحػفل   دارو عثمػاف بػف عفػاف الل يفػة يب  الررح ع   مصر اي عيد 

 مػػا يف اإلمػػاـ  مصػػر اػػي يثنػػا  لػػرفج عبػػد هللا بػػف رػػعد ن ػػف احػػفح بػػ د المغػػر ...
يػا مصػادر حفيثبح .قػد يغف ػت ف يحػو ع ػ  مصػرالطبرن فغيره مف المصػادر الحاريليػة 

اضػ   عػف دفره    مية  ي  حفل   مارو مصر عاميف فث ثػة ي ػيرحاريخ مصر اإلر
 .اي ع ـ الفقو فالحفرير فال دي   ي  نقؿ عنو جؿ ع ما  الفقو فال دي  بمصر

  لقػػا  الضػػف  ع ػػ  دفر ىػػذا الصػػ ابي الج يػػؿفرػػفؼ ي ػػافؿ عبػػر ىػػذه الصػػف ات  
ف يحػو ع ػ  مصػػر ف  اػػي اإلرػ ـ اػي عصػػر النبػفو فالل اػة الرا ػػدو فالثقػاا الريارػي 

لع ػـف اي عصر الل اة األمفية اض   عػف دفره اػي مدررػة الفقػو فالحفرػير فال ػدي  
ال ػػريـ فينػػاقش ا لح اػػات الحػػي دارت بػػيف المػػررليف عػػف م ػػاف فااحػػو لاصػػة القػػراف 
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ي ملالفػػػة  قيقػػػة ثابحػػػة ينػػػو عػػػاش اػػػ  القرااػػػةبعػػػد يف قيػػػؿ ينػػػو حػػػفا  بالبصػػػرو بػػػأرض 
 ـ بمصر.بمصر فداف بأرض المقط

 األصل والنسب:
يطػػراؼ  انػػت حرػػ ف اػػي ينرػػ  األميػػر عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي  لػػ  قبي ػػة 

فالحػػػي ينحرػػػ   لييػػػا عػػػدد ا مػػػف بطػػػفف العػػػر  منػػػو  (1)الجزيػػػرو العربيػػػة حرػػػمي جيينػػػة
 .(6)فبنف غطفاف (5)فبنف غياف (4)فبنف  فح و (3)فبنف ضنو (2)ال رقة

مػػف العػػر  الق طانيػػة الحػػي  فحرجػػع يصػػفؿ بطػػفف قبائػػؿ جيينػػة  لػػ  قضػػاعة
   (7) انت حر ف جنف  الجزيرو العربية ثـ انح رفا بيف يرجائيا.

فقػػد الح ػػؼ اػػي نرػػ  قبائػػؿ قضػػاعة اػػي بػػ د الػػيمف فنرػػ   لػػييـ األا ػػح بػػف يعقػػف  
 فىف القائؿ:

 يا أييا الداعي أدعنا وأبشر                  وكن قضاعيًا وال تنزر
 (8)ىري           قضاعة بن مالك بن حميرنحن بنو الشيخ اليجان األز 

فيرجػع  (9)فقد نر  البعض قضاعة بف مالؾ بف  ميػر  لػ  معػد بػف عػدناف
نربيـ  ل  معد بف عػدناف يف عب ػره يـ قضػاعة  انػت محزفجػة مػف "مالػؾ بػف  ميػر" 
ا ما مات عنيا حزفدىا معد بػف عػدناف  افلػدت قضػاعة ع ػ  ارا ػو احبنػاه  يػ   ػاف 

ا  حلرج ينرا  العر   ل  يفمنا ىذا مػا بػيف  (10)الرجؿ  ل  زفج يمو العر  ينربفف
 .(11)ث   معد بف عدناف  فقضاعة  فق طاف

ا ػاف العػر  دائمػيف القػفؿ "قضػاعية فيلحيػا مضػرية مػف  ميػر بػف معػد بػػف 
  فالػػذن يفضػػح نرػػ  عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي  لػػ  قضػػاعة بػػف مالػػؾ بػػف (12)عػػدناف"

فيعػفد نرػ  الجينػيف  (13)رألو عقبة عف يصػؿ الجينيػيف( عندما  مير ىف النبي )
 ل  قضاعة بف زيد بف لي  بف رفد بف يرـ بف ال ااي بف قضاعة  فقيػؿ يف جيينػة 
ػػا يمني ػػا  فقحػػؿ فزيػػر ىػػذا الم ػػؾ فيرػػمي "نجيػػدو" فداػػف ريرػػو   ػػاف يعمػػؿ اػػي لدمػػة م   

لقفحػػػػو  ح ػػػػت فرػػػػادو الم ػػػػؾ اليمنػػػػي ا مػػػػا ع ػػػػـ الم ػػػػؾ ي رػػػػف  لػػػػ  جيينػػػػة فقربػػػػو منػػػػو
  فقد حفرقت بطفف جيينػة بػيف منػاطؽ جزيػرو العػر   فحر ػزفا اػي المنطقػة (14)فذ ائو

 (15)الفاقعػػة بػػيف يثػػر  فينبػػع اػػي يرض محرػػعة ع ػػ  العػػدفو ال ػػرقية مػػف ب ػػر الق ػػـز
ف انػت  (16)ا انت منازليـ حقع بأطراؼ ب د ال جاز مف جية ال ماؿ  ي  ب ػر جػده
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بػؿ م ػيفر يعػرؼ بػػ "عبػائر" اػي طريػؽ المػارو  ياحيـ بػأرض جب يػة ي ػاط بأرضػيـ ج
ف ػاف عقبػة بػف عػامر الجينػي يرػ ف مػع بنػي ج دحػو بمنطقػة  (17)المحجييف ن ػف ينبػع

 (19)اػي فادن يعػرؼ بػفادن "ب يػؿ" (18)حعرؼ بػ" يعراؼ" ع   مرااة قصػيرو مػف يثػر 
فىػف عقبػة بػف  (20)فجا  نر  عقبة بف عامر الجيني مف ر داف بػف قػيس بػف جيينػة

مف فلػد زيػد بػف  (21)بف عبس بف عدن بف عمرف بف رااعة بف را داف الجيني عامر
بفغا   ف ػػاف يرػػمر الب ػػرو مصػػ(22)رػػفد بػػف يرػػ ـ بػػف عمػػرف بػػف ال ػػاؼ بػػف قضػػاعة

فقػد ا ػحير عقبػة بالعديػد  (23).. حغير يع ىػا فحػأبي يصػفليا"بالرفاد  حي قيؿ ايو "..
لمػػررليف مػػف ي نيػػو بأبػػا رػػعاد فمػػف ا (24)مػػف ال نػػي امػػنيـ مػػف يػػذ ره بأنػػو يبػػف عػػامر

 .(25)الجيني فيف  اف ىذا ال ق  لـ يذ ر بو  ثيرا  بيف بطفف مصادر ال ح 
ف ػػذلؾ  ػػاف  (27)فقيػػؿ يبػػف  مػػاد (26)فىنػػاؾ مػػف  ػػاف ي نػػي عقبػػة بػػأبف يرػػد

فىنػػاؾ مػػف لقبػػو بػػأبف  (29)فقيػػؿ يبػػف  يػػاس  فيبػػف مرػػ ـ (28)ي قػػ  بػػأبف عمػػرف الجينػػي
ا ب ق   اف (30)يريد ف قيقػة   (31)ي ني بيف الناس بو يرمي بػػ يبػا األرػفد فعرؼ ييض 

اقد حعددت ال ني الحي  ػاف ي نػي بيػا الصػ ابي الج يػؿ عقبػو بػف عػامر الجينػي عنػد 
 .(32)النرابة فيىؿ الع ـ فالفقو فال دي 

 إسالمو:
بعػػػد يف ارػػػحلدمت قػػػريش يرػػػالي  محنفعػػػة اػػػي حعػػػذي  المرػػػ ميف اػػػي م ػػػو  

( فالمرػػ ميف مػػف م ػػة مرػػ ميف .ىػػاجر النبػػي )فا ػػحدت فطئػػة م ػػر   م ػػة ع ػػ  ال
ػا ثابحػة لدفلػة اإلرػ ـ اػي يثػر  فبػدي صػفت الػدعفو اإلرػ مية   ل  يثر  ففضع نظام 
يلػػرج ن ػػف  ػػؿ قبائػػؿ الجزيػػرو العربيػػة بمػػا اػػييـ الجينيػػيف الػػذيف  ػػانفا ع ػػ  مقربػػة مػػف 

ح ق بػو ليػذه فعندما ع ـ عقبة بػف عػامر الجينػي بػأمر الػدعفو اإلرػ مية حفػح (33)يثر 
الدعفو لاصة فينو  اف دائمػا الج ػفس بعيػد ا عػف قفمػو  ل عمػؿ برعايػة األغنػاـ فاإلبػؿ 

ف ػػاف الجينيػػيف اػػي يطػػراؼ الجزيػػرو العربيػػة  غيػػرىـ مػػف قبائػػؿ العػػر   (34)اػػي الباديػػة
يعبدفف األصناـ الحي انح رت اي  ؿ الجزيرو العربية ع   يد عمرف بف ل ػي فعم ػت 

 .(35)بيف  ؿ قبائؿ العر  اي  بو الجزيرو العربيةقريش ع   رعايحيا 
ف ػػاف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي مػػف يفائػػؿ الجينيػػيف الػػذيف جػػا فا  لػػ  النبػػي 

(اي المدينة مع ن ا  ر مو )(36) احرؾ يغنامو اي الباديػة فىػرفؿ مرػرع ا  لػ  النبػي  
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("فقاؿ لو ".... يا ررفؿ هللا بايعني )(37) ( فقػد رد النبػيع ػ  عقبػ ) ة بػف عػامر
اػػرد عقبػػة بػػف عػػامر ع ػػ   (38)الجينػػي قػػائ  "...... بيعػػة يعرابيػػة حريػػد يـ بيعػػة ىجػػرو"

( ع ػػ  ابايعػػو النبػػي ) (39)( قػػائ   "..... يػػا ررػػفؿ هللا بػػايعي بيعػػة ىجػػرو"النبػػي )
اليجػػرو ف ػػاف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي محع ػػؽ ق بػػو باإلرػػ ـ ابعػػد  فبعػػد بيعػػة النبػػي 

( لو ج س يحع ـ )( منو يصفؿ فقفاعد ديػف اإلرػ ـ  فاػي ي ػدن لقا احػو بػالنبي )
قاؿ النبي ألص ابو "مف  ػاف ىاىنػا مػف معػدق فيقػفؿ عقبػو بػف عػامر الجينػي عنػدما 

(  لػ  بػالج فس ثػ   مػرات ( قمت ينػا فرجػ   معػي اأ ػار النبػي )رألني النبي )
( قػفؿ عقبػة بػف عػػامر فراػض النبػي ) (40) فينػا يقػفؿ لػو يػا ررػفؿ هللا ينػا مػف معػدق

نمػػا ينػػحـ مػػف قضػاعة بػػف مالػػؾ بػػف  ميػػر"  (41)الجينػي فقػػاؿ لػػو "ينػػحـ لرػػحـ مػف معػػد فا 
فير د اإلماـ الذىبي ذلؾ نق   عػف عقبػة بػف عػامر الجينػي بقفلػو ".... بايعػت ررػفؿ 

ف ػػػػاف عقبػػػػة الجينػػػػي مػػػػف الفقػػػػرا  الػػػػذيف    (42)( ع ػػػػ  اليجػػػػرو فيقمػػػػت معػػػػو"هللا )
 فليس لو عم   غيره. (43)قبي حو ي ر  قفت يفمو مف الرعييم  فف الماؿ اي 

فع ػػ  الػػػرغـ مػػف  رػػػراع عقبػػة بػػػف عػػػامر الجينػػي  لػػػ  الػػدلفؿ اػػػي اإلرػػػ ـ 
(  لػػػ  المدينػػػة    يف قبائػػػؿ جيينػػػة ظ ػػػت ع ػػػ  ديػػػف العػػػر   عقػػػ  ىجػػػرو النبػػػي )

ـ( عراػػت برػػرية 252ىػػػ/7( رػػرية اػػي رجػػ  )فعبػػادو األصػػناـ افجػػو  لػػييـ البنػػي )
للػػبط" اقػػد اصػػابت قبائػػؿ جيينػػة فبطفنيػػا يفمػػذاؾ مجاعػػة  بيػػرو  حػػ  ي  ػػفا اللػػبط "ا

( ثػـ يمػر النبػي ) (44)اقر ت ي داقيـ  ح  مف هللا ع ييـ ب فحا  مف الب ر ي  فا منو
ع ػ  صػدقات يرػ ـ فغفػار فجيينػو   فرااػع  (45)يف يحفل  بريده بف ال صي  األر مي

بعػػدما يررػػ و  (47)جيػػيف فحػػدبير يمرىػػاالػػذن الػػحص بصػػدقات  (46)بػػف م يػػ  الجينػػي
 .(48)ىػ2( لصدقات جييف اي يفؿ الم ـر مف رنة النبي )

فقد يررع  ل  دلفؿ اإلر ـ مع عقبة بف عامر الجيني عػدد ا مػف الجينيػيف 
فع   ريريـ يبف ر يماف اليمػداني الجينػي الػذن يع ػف  رػ مو ع ػ  الػرغـ مػف ينػو لػـ 

ف ػاف ممػف يرػ ـ مػف الجينيػيف  (49)قبة ن ف المدينة( فلـ يياجر مع عي حقي النبي )
  فقػػػػد حػػػػداؽ (50)( يبػػػػف معبػػػػد عبػػػػد هللا بػػػػف ع ػػػػيـ الجينػػػػيييضػػػػا  فلػػػػـ يػػػػرن النبػػػػي )

الجينييف ن ف المدينػة مػنيـ عبػد هللا بػف ينػيس الجينػي األنصػارن مػف بنػي ليثمػة بػف 
 يػػػي   ال ػػػر  بػػػف اللػػػزرج فىػػػف رجػػػ   م ػػػيفرا  بػػػيف يىػػػؿ المدينػػػة ف ػػػاف ي قػػػ  بػػػأبف ي

  ابعػػػد  عػػػ ف عقبػػػة بػػػف عػػػامر (51)ف ػػػذلؾ معػػػاذ بػػػف ينػػػس الجينػػػي   يػػػؼ األنصػػػار
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( مع نػػيف  رػػ ميـ مػػنيـ الجينػػي  رػػ مو حفااػػد عػػددا مػػف بنػػي ج دحػػو ع ػػ  النبػػي )
اضػػػػ   عػػػػف يف ىنػػػػاؾ عػػػػددا  مػػػػف  (53)فعقربػػػػة الجينػػػػي (52)رػػػػناف بػػػػف فبػػػػره الجينػػػػي

(فقػاح فا نػي ليحع مػفا مػف النبػي )الجينييف م ثفا اي المدينة مع عقبػة بػف عػامر الجي
معػػو الم ػػر يف ا ػػانفا مػػف ليػػار الصػػ ابة مثػػؿ عبػػد هللا بػػف بػػدر الجينػػي الػػذن  مػػؿ 

فلالػػد الجينػػي  (54)ـ( فالمعػػرفؼ بأبػػا "بعجػػة"252ىػػػ  7لػػفا  جيينػػة يػػـف الفػػحح رػػنة )
المعػرفؼ بػأبف عبػد هللا ف ػاف مػػف ليػار الصػ ابة فقػد  ػػيد صػ ح ال ديبيػة مػع النبػػي 

 .(55) ـ(258ىػ/ 2رنة )
 مكانة عقبة بن عامر الجيني في عصر النبوة:
ا ػاف ممػف لػالطيـ فيعػيش  (56) اف عقبة بف عامر الجيني مف يىؿ الصفة

مػػػع اقػػػرا  الميػػػاجريف فمػػػف   مػػػأفن لػػػو دالػػػؿ المدينػػػة ف ػػػاف مقػػػرىـ  (57)اػػي فرػػػطيـ
نػػة اقػػد حػػرؾ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي بنػػي قفمػػو فم ػػ  اػػي المدي (58)المرػػجد النبػػفن

( ذات ( يصػفؿ الػديف فقفاعػده فيقػفؿ عقبػة دلػؿ ع ينػا النبػي )ليػحع ـ مػف النبػي )
يفم ا فن ف اي الصفة ثـ قاؿ لنا ".........يي ـ ي ػ  يف يغػدف  ػؿ يػـف  لػ  بط ػاف  
يف العقيػؽ ايألػػذ نػػاقحيف  فمػػايف زىػرافيف اػػي غيػػر  ثػػـ ف  قطيعػة ر ػػـق ق ن ػػا :   نػػا يػػا 

( اػنف يغػدفا ي ػد ـ  ػؿ يػـف  لػ  المرػجد ايػحع ـ النبي ) ررفؿ هللا ي   ذلؾ! اقاؿ
امنػذ  (59)ايحيف مف  حا  هللا لير لو مف ناقحيف فمػف ثػ   فمػف يعػدادىف مػف اإلبػؿ"

الفى ة األفلي لقدـف عقبة بف عامر الجيني  ل  المدينة مع ن ا  ر مو فىف يحع ػؽ ق بػو 
( م زمػػػا  لػػػو اـ النبػػػي )( ا ػػػاف مػػػف الصػػػ ابة المعػػػدفديف مػػػف لػػػدبلدمػػػة النبػػػي )

( اػي األرػفار ف اف عقبة بػف عػامر الجينػي يألػذ بزمػاـ بغ ػة النبػي ) (60)يحع ـ منو
  فقػػد ا ػػحير عقبػػة الجينػػي ب جادحػػو (62)ح ػػؾ البغ ػػة المعرفاػػة بال ػػيبا  (61)فيقػػفد بػػو

( اػػي الغػػزفات الرمػػي بالرػػياـ فالنبػػاؿ ا ػػاف مػػف الرمػػاو الػػذيف اعحمػػد ع ػػييـ النبػػي )
اقيػػؿ يف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي يصػػي  اليػػدؼ  (63)رج اييػػا إلجادحػػو ل رمػػيالحػػي لػػ

فعػف  (64)بالرمي بالرياـ  ح  فلػف  ػاف ىػذا اليػدؼ ع ػ  مرػااة حقػدر بأربعمائػة ذراع
(  ػػؿ يػػـف ذلػػؾ يقػػفؿ األزدن "....  ػػاف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي يلػػرج مػػع النبػػي )

ػػا مػػع  ػػؿ فيرمػػي باألرػػيـ ع ػػ  الم ػػر يف اػػ  يمػػؿ  فلديػػو مػػا يز  يػػد ع ػػ  رػػبعفف قفر 
 مػا  ػاف عقبػة بػف  (65)قفس قرف فنبؿ فلما  ضػرحو الفاػاو يفصػ  بيػا اػي رػبيؿ هللا"

ػا اػي صػ بة النبػي ) ( يثنػا  الرػفر  دائػـ المفاظبػة ع ػ   ضػفر عامر الجيني دائم 
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( مػػػع الصػػػ ابة  فبعػػػد انحيػػػا  الج رػػػة  ػػػاف يػػػذى  مػػػع الصػػػ ابة مجػػػالس النبػػػي )
( يقػفؿ ابػف فعف م زمة عقبػة بػف عػامر الجينػي ل نبػي ) (66)بؿبالحناف  لرعاية اإل

( الػذن  ػاف منده "...... يعد عقبة بف عامر الجينػي مػف اقيػا  األصػ ا  ل نبػي )
( اػػي المدينػػة  حػػ  عنػػدما  انػػت ححفااػػد الفاػػفد لمبايعػػة النبػػي ) (67)م زمػػا لػػو دائمػػا "

( جػػا   ليػػو رػػات النبػػي ) ػاف ي ضػػر ىػػذه المجالرػػات فيػػرفن لنػػا ينػو اػػي   ػػدى ج 
 (68)( حرػػعة مػػنيـ فراػػض بيعػػة العا ػػرع ػػرو رجػػاؿ مع نػػيف  رػػ ميـ ابػػايع النبػػي )
( عػف راضػو لبيعػة الرجػؿ العا ػر قػاؿ فعندما رأؿ عقبة بف عامر الجيني النبػي )

 (69) (( "... ينػػو  ػػاف يرحػػدن حميمػػة"  ا مػػا حر يػػا عػػف يػػده بايعػػو النبػػي )النبػػي )
( ف ػاف مرحػديا قبػة مػف ال ريػر قبػة بػف عػامر الجينػي  لػ  النبػي )فذات يـف يقبؿ ع

( انزعيػػا النبػي عنػػو فقػػاؿ لػػو يػػا عقبػػة "...... فدلػؿ المرػػجد ليصػػ ي ل ػػؼ النبػػي )
(  ػػػاف فيقػػػفؿ عقبػػػة بػػػف عػػػامر الجينػػػي يف النبػػػي ) (70) ف ىػػػذا   ينبغػػػي ل محقػػػيف "

ة فقػد يلػذت نصػيبي" يلرج  لييـ اي الصفة اػي عيػد األضػ ي ليػفزع ع ػييـ األضػ ي
 .(71)( : صارت لي جذعو اقاؿ "ض ي بيا"جذعو" اق ت ل نبي )

( اي المدينة عددا  مػف يىػؿ ال حػا  فيردفا الرػماع فعندما جا   ل  النبي )
( ارػحأذنو ليػأذف لنػا ( قالفا لعقبة بػف عػامر الجينػي يدلػؿ  لػي النبػي )مف النبي )

( ليلبػػره بػػأمر يىػػؿ ال حػػا   ع ػػ  النبػػي )بالػػدلفؿ  ليػػو  ا مػػا دلػػؿ عقبػػة بػػف عػػامر 
ػػا فصػػ ي ر عحػػيف ثػػـ يمرنػػي يف يذف ليػػـ قػػاؿ عقبػػة "... ط ػػ  النبػػي ) ( المػػا  احفض 

فبعػػد يف يذف ليػػـ النبػػي بالػػدلفؿ  ليػػو يقػػفؿ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي يف  (72)بالػػدلفؿ
فبعػد ( قاؿ ليـ ".... رفؼ يلبر ـ بما جئحـ حرػألفف عنػو فىػف ذن القػرنيف" النبي )

 (73)( بقصػػحو قػػاؿ يىػػؿ ال حػػا  ".... نعػػـ ىػػذا مػػا فجػػد اػػي  حبنػػا"يف يلبػػرىـ النبػػي )
( عف يمػفر الػديف ف اف عقبة بف عامر الجيني دائـ الرراؿ فا رحفرار مف النبي )

( ا ػػاف   يبػػـر يمػػرا     بم ػػفرحو ع يػػو ياضػػؿ الصػػ و فالرػػ ـ اقػػاؿ عقبػػة ل نبػػي )
هللا يف يلحػػي نػػذرت يف حم ػػي  اايػػة غيػػر ملحمػػرو! اػػرد  ذات يفمػػا "....... يػػا ررػػفؿ

 حػػ   (74)( قػػائ   "....... مرىػػا ا حر ػػ  فلحلحمػػر فلحصػػـ ث ثػػة ييػػاـ"ع يػػو النبػػي )
( محفقػدا ي ػفاؿ المرػ ميف اػي المدينػة  ػاف يحبعػو عقبػة بػف عندما  اف يلرج النبي )

( "........ يػا ي )( قػاؿ لػو النبػعامر الجيني فاي ي دى لرفج عقبة مع النبي )
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عقبة صؿ مف قطعؾ   فيعػط مػف  رمػؾ فيعػؼ عمػف ظ مػؾ  فيمرػؾ ع يػؾ لرػانؾ  
 .(75)فاب ي ع   لطيئحؾ   فليرعؾ بيحؾ"

ػػا مػػف  ػػا ع ػػ  ي  يففحػػو مج ر  فقػػد  ػػاف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي ي ػػرص دائم 
( ع ػػ  رػػفر ذات يػػـف فعقبػػة مػػع ( مػػع الصػػ ابة  ا ػػاف النبػػي )مجػػالس النبػػي )

ف الصػ ابة يحنػافبفف ع ػ  رعايػة اإلبػؿ ا مػا  ػيد عقبػة الصػ ابة م حفػيف  ػفؿ عدد م
( حػػػرؾ اإلبػػػؿ فيرػػػرع ميػػػرف    ليػػػو ارػػػمعو يقػػػفؿ: ".... مػػػف حفضػػػأ اأ رػػػف النبػػػي)

فضػػف ه ثػػػـ ر ػػػع ر عحػػػيف   يريػػد منيمػػػا    فجػػػو هللا حعػػػالي غفػػر هللا حعػػػالي مػػػا  ػػػاف 
ذا ال ػدي  قػػاؿ "هللا ي بػػر" افجػػد فعنػدما رػػمع عقبػػة بػف عػػامر ىػػ (76)قب يمػا مػػف ذنػػ "

رج   يضر  ع    حفو براؽ ا ما يلحفت  ليو فجده "يبف ب ر الصديؽ" رضػي هللا عنػو 
اأصػػػر عقبػػػة بػػػف عػػػامر  (77)  فقػػػاؿ لػػػو "... الػػػذن قب يػػػا يػػػا ابػػػف عػػػامر ياضػػػؿ منيػػػا"

( دفف يف يرػػمعو ارػػأؿ يبػػف ب ػػر الصػػديؽ مػػا الجينػػي ع ػػ  ي  يففحػػو قػػف   ل نبػػي )
( مػػف قػػاؿ    لػػو    هللا يصػػدؽ ب يػػا  اقػػاؿ يبػػف ب ػػر ".... قػػاؿ ررػػفؿ هللا )الػػذن ق

( يريػػد فعنػػدما  ػاف النبػػي ) (78)لرػانو ق بػػو دلػػؿ مػف ين يبػػفا  الجنػػة الثمانيػة  ػػا "
ي د ا مف يص ابو  اف يررؿ  ليو عقبة بف عامر فقد ذ ر ذلػؾ عقبػة بػف عػامر بقفلػو 

 .(79)اارحأذنحو بأ ؿ الصدقة اأذف لي" ( راعيا  "........ بعثني ررفؿ هللا )
  -حقػػع بػػيف م ػػة فالمدينػػة-( ذات مػػرو ن ػػف األبػػفا  فعنػػدما لػػرج النبػػي )

ف اف يرير معو عقبة بف عامر الجيني ا ذا بثنية جبؿ قد ارقت بػيف عقبػة بػف عػامر 
( لعقبػة "قػؿ يػا عقبػة" فىػف ( ث   مرات فاي  ػؿ مػرو  ػاف يقػفؿ النبػي )فالنبي )
( ( عػػف مػػاذا يقػػفؿ فحمنعػػو الثنيػػة  حػػ   ذا مػػا الحقػػي بػػالنبي )مػػف النبػػي ) يرحفرػػر

( ".. قؿ ىف هللا ي د  قؿ يعفذ بر  الف ػؽ  قػؿ يعػفذ اي المرو الثالثة قاؿ لو النبي )
 .(80)بر  الناس" ما حعفذ محعفذ ف  ارحعاذ مرحعيذ بمث يف قط

( بػػيف لنبػػي )فيػػذ ر عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي ينػػو عنػػدما  ػػاف يرػػير مػػع ا
( يقػػػػػري الج فػػػػػة فاألبػػػػػفا  ىبػػػػػت ريػػػػػاح قفيػػػػػة  فظ مػػػػػة  ػػػػػديدو افجػػػػػد عقبػػػػػة النبػػػػػي )

فقػػد دلػػؿ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي ع ػػ   (81) (المعػػفذحيف  اقػػري عقبػػة فرا  النبػػي )
ػػا ف ػػاف يلحصػػـ بػػيف يػػدن النبػػي )النبػػي ) (  لصػػيف  فقػػد رػػمع عقبػػة ( ذات يفم 

"...... يقض  بينيمػا....... اػراض عقبػة قػائ   ( لعقبة  ـ الرج يف  اقاؿ النبي )
( لعقبػة يقضػي بينيمػا اقػاؿ ( بأب  ينت فيمي ينت يفل  بذلؾ اقاؿ النبي )ل نبي )
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(: يجحيد ا ف يصبت ا ػؾ ع ػر  رػنات عقبة ع   ماذا يا ررفؿ هللاق اقاؿ النبي )
ف يلطأت ا ؾ  رنة" ( النبػي )ف اف عقبة بف عامر الجيني دائـ الفجفد مػع  (82)فا 

ايقػػػفؿ عقبػػة بػػػف عػػػامر  (83)اػػي  ػػػؿ الغػػزفات الحػػػي لػػرج ل قحػػػاؿ اييػػا ضػػػد الم ػػر يف
( اػػي ي ػدى الغػػزفات لمػا  ػػاف يػأحي مفعػػد الصػ و يأمرنػػا الجينػي  نػت مػػع النبػي )

( "... ي ػػيد يف    لػػػو    با نصػػراؼ  ا مػػا  ػػػاف يرػػمع األذاف  ػػاف يقػػػفؿ النبػػي )
ـ( قػاؿ عقبػة بػف 222ىػػ/2فاي غزفو حبفؾ رػنة ) (84)"هللا في يد يف م مدا  ررفؿ هللا

( قػػائ  "...... ال ػػقي مػػف  ػػقي اػػي بطػػف يمػػو عػػامر الجينػػي لطػػ  اينػػا النبػػي )
 .(85)فالرعيد مف فعظ بغيره"

( ا ػػاف فقػػد بػػرع الجينيػػيف اػػي انػػفف الرمػػي بالرػػياـ اػػي القحػػاؿ مػػع النبػػي )
( فيقػػفؿ اػػي  ػػؽ عقبػػة ي )لالػد بػػف يزيػػد الجينػػي ممػػف يىػػحـ بػػالرمي ع ػ  عيػػد النبػػ

بػػف عػػامر الجينػػي ".......  ػػاف دائمػػا  يمػػر ع ينػػا عقبػػة الجينػػي فيػػذ رنا بقػػفؿ النبػػي 
( ف هللا يدلؿ بالريـ الفا د ث ثػة نفػرا  الجنػة  صػانعو  فالرامػي بػو فمنافلػو  ...." )

( ينػو  ػاف   فمف  دو    فحع ؽ عقبة بف عامر الجيني ل نبي )(86)اأرمفا فير بفا"
ي زمػػو  حػػ  اػػي الجنػػائز ابعػػد صػػ و   ػػدى الجنػػائز نقػػؿ عقبػػة بػػف عػػامر عػػف النبػػي 

(  قفلو "....  ني ارط ل ـ  فينا  ييد ع ي ـ  فيني فهللا ألنظر  لػ   فضػي ا،ف )
فين  قد يعطيت مفاحيح لزائف األرض  فيني فهللا ما يلػاؼ ع ػي ـ يف ح ػر فا بعػدن  

 .(87)فل ني يلاؼ ع ي ـ يف حناارفا اييا"
( ن ػف يرض ي ػد بعػد ثمػاني  ما لرج عقبة بف عامر الجيني مػع النبػي )

( ع ػييـ صػ حو ع ػ  ـ(   فصػ   النبػي )225ىػػ/ 22رنفات مف غزفو ي د رػنة )
 .(88)( يلذ اي الدعا  ليـ فب رىـ بالجنةالميت  فيقفؿ عقبة الجيني يف النبي )

ـ(    حػ   انػت معظػـ 252ىػػ/ 7فما يجدر اإل ارو  ليػو ينػو لػـ حػأحي رػنة )
ـ(   ا ػػحرؾ 252ىػػ/ 7بطػفف الجينيػيف قػد دل ػت  لػي اإلرػ ـ  ابعػد اػحح م ػة رػنة )

( مػػف الجينيػػيف مػػف يىػػؿ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي ن ػػف يلػػؼ رجػػؿ فقػػد مػػع النبػػي )
( بقفلػػػػو "....... بػػػػارؾ هللا اػػػػي األنصػػػػار فمزينػػػػة فجيينػػػػو فغفػػػػار مػػػػد يـ النبػػػػي )

 .(89)هللا مفالي دفف الناس" في جع فمف  اف مف بني عبد
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 دور عقبة بن عامر الجيني في فتوح الشام:
بعػػد يف حػػفل  يبػػف ب ػػر الصػػديؽ رضػػي هللا عنػػو ل اػػة المرػػ ميف عقػػ  فاػػاو 

ـ( احجػػو  لػػ  مفاصػػ ة  ر ػػة الفحف ػػات اإلرػػ مية ن ػػف 225ىػػػ/ 22( رػػنة )النبػػي )
رقعػػة الدفلػػة اإلرػػ مية  ( ل مرػػ ميف بحفرػػيعبػػ د ال ػػاـ  ارػػح ما   لمػػا رػػنو النبػػي )

ـ(  252ىػػ/ 7ع    را  يرض الرـف اػي غػزفحيف مححػاليحيف ىمػا غػزفو مرحػة رػنة )
  افجػػو يبػػف ب ػػر الصػػديؽ يربعػػة جيػػفش ن ػػف ال ػػاـ (90)ـ(222ىػػػ/2فغػػزو حبػػفؾ رػػنة )

ف ػر بيؿ  (91)فضعيا ح ػت يمػرو مجمفعػة مػف القػادو الميػرو فىػـ يزيػد بػف يبػ  رػفياف
فيبف عبيػدو بػف الجػراح ف انػت حع يمػات يبػف ب ػر  (93)لعاصفعمرف بف ا (92)بف  رنة

الصػػديؽ يف اجحمعػػت ىػػذه الجيػػفش اي ػػفف القائػػد العػػاـ ل مرػػ ميف ىػػف يبػػف عبيػػدو بػػف 
الجراح 

(94). 
ف اف عقبة بف عامر الجيني مف الذيف لرجفا مع جند المر ميف ل جيػاد اػي 

 رػنة  لػ  يبػ  ب ػػر يرض ال ػاـ  فقػد يررػ و القػادو عمػرف بػف العػػاص  ف ػر بيؿ بػف 
 (95)الصديؽ ليلبره بأ فاؿ المر ميف اي ال اـ فارر فا معو "ريس يناؼ بطريػؽ ال ػاـ"

فعنػػدما دلػػؿ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي ع ػػ  يبػػف ب ػػر الصػػديؽ قػػاؿ لػػو يبػػف ب ػػر يب ػػ  
 .(96)القادو مني "........   ي مؿ  ل  ريس ا نما ي في بال حا  فاللبر"

ىزيمػة الػرـف اػي معر ػة "يجنػاديف" اػي الرػادس فبعد يف نجػح المرػ ميف اػي 
ـ(  فقبػػػػؿ فاػػػػاو الل يفػػػػة 222ىػػػػػ/ الرػػػػابع مػػػػف يفليػػػػف 22مػػػػف جمػػػػادن األفلػػػػي رػػػػنة )

  فعندما فصؿ يبػف عبيػدو (97)الصديؽ بث   فع رفف لي ة  حقدمفا ن ف مدينة دم ؽ
بػف الجػػراح ع ػػ  يبػػفا  المدينػػة قرػػـ جنػده ف اصػػرفا يبػػفا  المدينػػة مػػف  ػػؿ الجيػػات  

 اف عقبة بف عامر الجيني ضمف جنػد لالػد بػف الفليػد الػذن  ػاف يقاحػؿ ع ػ  البػا  ا
 .(98)ال بير لمدينة دم ؽ فدلؿ المر مفف مف ح ؾ الجية المدينة بالقفو

فيػػػذ ر يف عقبػػػة بػػػف عػػػامر الجينػػػي  ػػػاف ي ػػػ  الجنػػػد ع ػػػ  الرمػػػي بالرػػػياـ 
فعػػف  (99)ؿ هللا( عػػف اضػػؿ الرمػػي بالرػػياـ اػػي رػػبيفالنبػػاؿ فيػػذ رىـ بقػػفؿ النبػػي )

ميارو عقبة بف عامر الجينػي اػي الرمػي بالرػياـ يقػفؿ ابػف قدامػة المقدرػي "........ 
 ػػػاف عقبػػػة بػػػف عػػػامر الجينػػػي يجيػػػد الرمػػػي ع ػػػ  مرػػػااة بعيػػػدو حصػػػؿ  لػػػ  يربعمائػػػة 

ىػػػػػ/ يغرػػػػطس 22. فبعػػػػد يف يحػػػػـ المرػػػػ مفف اػػػػحح دم ػػػػؽ اػػػػي رجػػػػ  رػػػػنة )(100)ذراع"
فيررؿ يبف عبيدو بف الجػراح بررػالة  لػ   (101)ـ( اعحبرىا يبف عبيدو اح ت ص  ا  222
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الل يفػػة عمػػر بػػف اللطػػا  ليب ػػره بػػأمر اػػحح دم ػػؽ فقػػد  مػػؿ ح ػػؾ الررػػالة "عقبػػة بػػف 
عامر الجيني" ا ما دلؿ عقبة بف عامر الجيني ع   الل يفػة عمػر بػف اللطػا  يػـف 
 الجمعػػة اػػي المدينػػة قػػاؿ لػػو عمػػر "...... محػػي يفلجػػت لفيػػؾ" بمعنػػي ل عػػحيـ   اػػرد
عقبػػػة ع ػػػ  يميػػػر المػػػرمنيف عمػػػر بقفلػػػو "منػػػذ جمعػػػة يػػػا يميػػػر المػػػرمنيف" اقػػػاؿ عمػػػر 
".......يصػػبت الرػػنة" ثػػـ يلبػػره بررػػالة القائػػد العػػاـ لجنػػد المرػػ ميف اػػي ال ػػاـ فقفػػؿ 

. (103)افصػؿ  لػ  الجنػد بػأرض ال ػاـ اػي يػفميف فنصػؼ (102)راجعا  ن ػف بػ د ال ػاـ
 لقي ب حا   ل  عمر بف اللطا  ايو:فاي ذلؾ يقفؿ ابف ريريف يف عقبة الجيني ي

 فما ممص وجدن معقالت                قفا سمع بمختمف التجار
 قال نص من بني جشم بن بكر         وأسمم أو جيينة أو غفار

 .(104)يعقمين جعده من سميم                  معيدًا يبتغي سقط العذار
ر ػػػة اليرمػػػفؾ رػػػنة ففاصػػػؿ المرػػػ مفف حقػػػدميـ ن ػػػف يراضػػػي ال ػػػاـ ابعػػػد مع

ـ( اػحح يبػف عبيػدو الجابيػة مػف يعمػاؿ دم ػؽ فحقػدـ المرػ مفف ن ػف بيػت 222ىػ/ 22)
المقػػدس الحػػي راضػػت الحرػػ يـ    اػػي  ضػػفر الل يفػػة عمػػر بػػف اللطػػا  الػػذن ذىػػ  

 .(105) ل  ال اـ فحر ـ مفاحيح المدينة المقدرة
و بػػف فيقػػفؿ ابػػف عرػػا ر "  ػػاف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي مػػع جنػػد يبػػف عبيػػد

 الجػػػراح  فدلػػػؿ المرػػػجد األقصػػػ  فصػػػ ي ايػػػو.. فالحفػػػت النػػػاس  فلػػػو لحرػػػمع منػػػو.."

. ف ػػاف لعقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي دارا  ين ػػأىا اػػي مدينػػة دم ػػؽ بػػالقر  مػػف بػػا  (106)
 .(108)فحقع ع   قنطرو رناف بنفا ي دم ؽ (107)حفما ي د يبفا  مدينة دم ؽ

 دور عقبة بن عامر الجيني في فتح مصر:
بػػػف عػػػامر الجينػػػي يفضػػػؿ الجيػػػاد عػػػف البقػػػا  اػػػي داره بدم ػػػؽ  ػػػاف عقبػػػة 

فقػػد  ػػار و عػػدد ا  بيػػر ا  (109)اا ػػحرؾ مػػع جنػػد عمػػرف بػػف العػػاص المحجػػو لفػػحح مصػػر
مػف بطػػفف الجينيػيف الػػذيف انلرطػػفا اػي جػػيش عمػرف بػػف العػػاص المحجػو ن ػػف مصػػر 
اػػػػي  مارػػػػة  ػػػػديدو ل قحػػػػاؿ فا نحقػػػػاؿ ألراضػػػػي جديػػػػدو لػػػػارج جزيػػػػرو العػػػػر  فبػػػػػ د 

. ابعد مرحمر الجابية اي ال ػاـ  الػذى عقػده الل يفػة عمػر بػف اللطػا  مػع (110)ال اـ
قػػادو الفػػحح اإلرػػ م  لػػب د ال ػػاـ   ط ػػ  منػػو عمػػرف بػػف العػػاص الحفجػػو لفػػحح مصػػر 

:"  نػػؾ  (111)مبينػػا لػػو يىميحيػػا ال ربيػػة فا قحصػػادية مصػػداق ا لػػذلؾ قػػفؿ ابػػف عبػػدال  ـ
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فىػػ  ي ثػػر األرض يمػػفا، ....". فبعػػد   ن ػػا ليػػـ  انػػت قػػفو ل مرػػ ميف  فعف   ف اح حيػػا
مناق ػػػات مطفلػػػة فااػػػؽ الل يفػػػة عمػػػر بػػػف اللطػػػا  ع ػػػ  عػػػرض عمػػػرف بػػػف العػػػاص 
بضػػرفرو اػػحح مصػػر. فح ػػرؾ عمػػرف بػػف العػػاص بجنػػده ن ػػف مصػػر فدارت مناف ػػات 

ـ( اي  رقاط يصػع  ال صػفف الرفميػة 222ىػ/ 52بينو فبيف الرـف  ح  نجح رنة )
بػػػػاب يفف بفضػػػػؿ ذ ائػػػػو فالصػػػػ ابي الج يػػػػؿ الزبيػػػػر بػػػػف  بػػػػأرض مصػػػػر فىػػػػف  صػػػػف

  ثـ ارح مؿ عمػرف بػف العػاص يمػر الفػحح  حػ  رػقطت مدينػة اإلرػ ندرية (112)العفاـ
ا مػػػػع المقػػػػفقس قيػػػػرس ال ػػػػا ـ الرفمػػػػاني لمصػػػػر رػػػػنة ) ـ( 222ىػػػػػ/ 52فعقػػػػد صػػػػ   

فبعػد يف اػحح  .(113)بمقحضي ىذا الص ح يلرج الػرـف مػف مصػر بػ  عػفدو مػرو يلػرى
الرػػيمي  لػػ  عػػيف  ػػمس  (114)بػػف العػػاص الفرػػطاط فجػػو عبػػد هللا بػػف  ذااػػةعمػػرف 

 .(115)اصالح يى يا فقراىا فيمنيـ
ففجيو عمرف بف العاص لارجػو بػف  ذااػة العػدفن يلػف عبػد هللا  لػ  الفيػـف 

فيمػػر عمػػرف بػػف العػػاص  (116)فاأل ػػمفنييف في مػػيـ فبػػاقي قػػرى الصػػعيد اصػػالح يى يػػا
و  لػػ  بػػاقي قػػرن مصػػر الرػػف ي فنجػػح عقبػػة بػػف "عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي" يف يحفجػػ

 (117)عامر الجيني اي احح ىذه القرى فصالح يى يا فيصب ت يراضي مصػر لراجيػة
فيقػػفؿ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي "....  ػػاف ألىػػؿ مصػػر عيػػد ف حػػ  ليػػـ عمػػرف بػػف 
العػػاص  حػػا  يمػػاف ينيػػـ امنػػفف ع ػػ  ينفرػػيـ فدمػػائيـ فيمػػفاليـ فنرػػائيـ فيف دىػػـ   

 .(118)ـ ي دا  ف نت  اىدا  ع   عيد يماف يىؿ مصر"يباع مني
 مػػػا ذ ػػػر عقبػػػة بػػػف عػػػامر الجينػػػي يف عمػػػرف بػػػف العػػػاص  ػػػاف يلبػػػر يىػػػؿ 

. فعنػدما الػحط عمػرف (119)مصر بعد عيد يمانو ليـ بأنو ىػف مػف يػداع عػنيـ عػدفىـ
بػػػػف العػػػػاص مدينػػػػة الفرػػػػطاط بمصػػػػر بنػػػػي عقبػػػػة بػػػػف عػػػػامر الجينػػػػي دار ا لػػػػو اييػػػػا 

عقبػػػػة الجينػػػػي ممػػػػف الػػػػحط مدينػػػػة الفرػػػػطاط مػػػػع عمػػػػرف بػػػػف   ف ػػػػاف (120)فرػػػػ نيا
يمػػا بػػاقي الجينيػػيف الػػذيف  ػػانفا اػػي جنػػد عمػػرف بػػف العػػاص احفرقػػفا اػػي  (121)العػػاص

نػػػػػػفا ي مصػػػػػػر امػػػػػػنيـ مػػػػػػف رػػػػػػ ف صػػػػػػعيد مصػػػػػػر اػػػػػػي منف ػػػػػػفط فيرػػػػػػيفط فيلمػػػػػػيـ 
  فمػػنيـ مػػف رػػ ف ال ػػرقية فالق يفبيػػة فقنػػا فالبػػاقي حفرقػػفا ن ػػف بػػ د (122)فاأل ػػمفنييف

 .(123)فالنفبة ال ب ة



 جملة كلوة اللغة العربوة بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(
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ع   يية  اؿ ج ػس عقبػة بػف عػامر الجينػي اػي مصػر ي ػد  ال ػدي  بػيف 
يى يػػػا فيع ميػػػـ حعػػػاليـ اإلرػػػ ـ مػػػع عبػػػد هللا بػػػف عمػػػرف  فعبػػػد هللا بػػػف رػػػعد بػػػف يبػػػ  

 .(124)الررح  فم مية بف جز  بف عبد هللا بف ال ار 
ف ػاف عقبػة بػف عػامر الجينػي اػي مصػر يحقػر  مػف المصػرييف فيجاىػد اػي 

يميـ يصػػػفؿ الػػػديف فعػػػف ذلػػػؾ يقػػػفؿ المقريػػػزن" ... بعػػػد يف جػػػا  عقبػػػة بػػػف عػػػامر حع ػػػ
الجينػػي  لػػ  مصػػر اػػػي جػػيش الفػػحح مػػػع عمػػرف بػػف العػػػاص يبنحػػ  دارا  ف ػػاف يػػػرفن 

 .(125) ال دي  اييا..."
 دور عقبة بن عامر الجيني في مصر أثناء والية عبد هللا بن سعد بن أبى السرح:

ـ حػػفل  يمػػر الف يػػة 222ىػػػ/ 52رػػنة  بعػػد يف اػػحح عمػػرف بػػف العػػاص مصػػر
اييا فحقر  مف المصرييف ف اف لراج مصر   يػزداد ع ػ  يى يػا ا ػاف يقػدر بػػ "يلػؼ 

فاػػػي يفالػػػر  (126)يلػػػؼ دينػػػار" يررػػػ يـ  لػػػ  بيػػػت مػػػاؿ المرػػػ ميف اػػػي المدينػػػة المنػػػفرو
ل اػػة عمػػر بػػف اللطػػا  عػػيف عبػػد هللا بػػف رػػعد بػػف يبػػ  الرػػرح ع ػػ  مصػػر الع يػػا 

  فعمػػرف بػػف العػػاص ع ػػ  مصػػر الرػػف ي  ا مػػا مدينػػة الفيػػـف مقػػر ا ل  مػػوحلػػذ مػػف  فا
ىػػ/ 52حفا  الل يفة عمر بف اللطا  ففلي عثماف بف عفػاف ل اػة المرػ ميف رػنة )

ـ( ذى  عمرف بف العاص  ليػو طالب ػا عػزؿ عبػدهللا بػف يبػ  الرػرح فف يػة مصػر 222
بػػػف رػػػعد بمصػػػر فعػػػزؿ فل ػػػف الل يفػػػة عثمػػػاف يصػػػر ع ػػػ  بقػػػا  عبػػػد هللا  .(127)  يػػػا

عمػػرف بػػف العػػاص نفرػػو فلػػـز داره اػػي ا رػػطيف فحػػفل  عبػػد هللا بػػف رػػعد يمػػر مصػػر 
  يا فجبي لراجيا فزاد  ل  "يربعة ا ؼ يلؼ دينار" فاي ذلػؾ قػاؿ عثمػاف بػف عفػاف 

 .(128)لعمرف بف العاص "...  ف ال قاح بمصر بعدؾ قد درت يلبانيا"
 "...  نمػػا ذلػػؾ ألن ػػـ يعجفػػحـ فقػػد رد عمػػرف بػػف العػػاص ع ػػ  عثمػػاف قػػائ   

فبعػػػػد يف فلػػػػي عبػػػػد هللا بػػػػف رػػػػعد ع ػػػػ  مصػػػػر  ػػػػاف ع يػػػػو يف يفاصػػػػؿ  (129)يف دىػػػػا"
احف ات المر ميف ن ف ب د المغػر  لحػأميف الجبيػة الغربيػة افضػع ع ػ  مصػر عقبػة 

 .(130)بف عامر الجيني لحنظيـ يمفرىا اي يثنا  غيابو عف الف ية
فػػة عثمػػاف  حابػػا  يرػػحأذنو اػػ  مفاصػػ ة الفػػحح يررػػؿ عبػػدهللا بػػف رػػعد  لػػ  الل ي

". فلػػػـ يفااػػػؽ الل يفػػػة  (222)اإلرػػػ م  إلاريقيػػػة" فالبػػػره بقػػػربيـ مػػػف  ػػػزر المرػػػ ميف 
عثمػػػػاف ع ػػػػ  ط ػػػػ  عبػػػػدهللا بػػػػف رػػػػعد بال ػػػػرفع اػػػػ  الغػػػػزف    بعػػػػد  رح ػػػػارو  بػػػػار 
الصػػػ ابة  فبعػػػد مناق ػػػات جػػػادو ي ػػػارفا ع يػػػو ب نفػػػاذ الجػػػيش فلػػػـ يعحػػػرض رػػػفى يبػػػا 
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ر رعيد بف يب  يزيد الػذى قػاؿ لػو الل يفػة عثمػاف "مػا  رىػت يػا يبػا األعػفر مػف األعف 
ػ يقػفؿ   يغزييػا ي ػد مػف المرػ ميف  بعثة الجيش" قاؿ "رػمعت عمػر بػف اللطػا  

".  ع ػػ  ييػػة  ػػاؿ لقػػد  ػػرع   (225)مػػا  م ػػت عينػػ  المػػا   ف  يرى لػػؾ لػػ ؼ عمػػر
النػاس لػذلؾ في ػػرؼ ع ػ  يعػػداد الل يفػة عثمػاف اػػ  حجييػز  م ػة لغػػزف  اريقيػة انػػد  

الجيش الذى عرؼ بجيش العبادلة ف ػارؾ ايػو  ثيػر مػف يبنػا  الصػ ابة مػنيـ عبػدهللا 
ابف عمر فيلػفه عبيػدهللا فعبػدالر مف بػف زيػد فعبيػدهللا بػف عمػرف بػف العػاص فمػرفاف 
بػػػف ال  ػػػـ  فال ػػػار  بػػػف ال  ػػػـ. فيمػػػد الل يفػػػة عثمػػػاف ال م ػػػة بػػػألؼ بعيػػػر مػػػف مالػػػو 

.  فلمػػا  مػػؿ  ا رػػحعداد لػػرج الل يفػػة  لػػ  (222)يمػػر بفػػحح بيػػفت الرػػ ح اللػػاص  ف 
.  فيرػػند الل يفػػة عثمػػاف (222)الجػػرؼ لطػػ  اػػ  الجنػػفد مرغبػػا اػػ  الجيػػاد ففدعيػػـ 

ال م ة يثنا  الطريؽ مف المدينة  المنفرو  ل  مصر ل  ار  بف ال  ػـ ثػـ يرػ ميا  لػ   
فقػػد فعػػده الل يفػػة عثمػػاف   .(222)عبػػد هللا بػػف رػػعد الػػذى جيػػز جي ػػ  مػػف يىػػؿ مصػػر 

"يف اػػحح هللا ع يػػؾ  م ػػؾ مػػف الفػػ   لمػػس اللمػػس    (222) ع ػػ   ػػد قػػفؿ ابػػف األثيػػر
فز ػػؼ عبػػدهللا بػػف ( 228)نفػػ  ". فقػػد ب ػػ  عػػدد الجػػيش اإلرػػ م  ع ػػريف يلػػؼ مقاحػػؿ 

رػػعد ع ػػ  ريس ذلػػؾ الجػػيش  لػػ    اريقيػػة بعػػد يف حػػرؾ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػ  نائب ػػا 
 . (227)عنو ع     ـ مصر

فلػػػػػرج بجػػػػػيش قفامػػػػػو ع ػػػػػرفف يلفػػػػػا  ن ػػػػػف يرض المغػػػػػر  فنجػػػػػح اػػػػػي اػػػػػحح 
 بعد يف لاض عدو معارؾ  امية الفطيس مع الرـف . (139)ربيط ة

فيبدفا يف عقبة بف عامر الجيني لـ ي  ـ  دارو الف يػة جيػدا  اػي يثنػا  غيػا  
د هللا عبػػد هللا بػػف رػػعد بػػف يبػػ  الرػػرح اػػي الفحػػفح بػػب د المغػػر    ذ نجػػح الييػػفدن عبػػ

بػف رػبأ )ابػػف الرػفدا ( يف ي لػ  يىػػؿ مصػر ع ػػ  الل يفػة عثمػاف فعام ػػو عبػد هللا بػػف 
 .(140)رعد  مف ل ؿ ج فرو بمرجد الفرطاط بمصر

ابعػػد ا ػػحداد الفحنػػة ال بػػرن ضػػد الل يفػػة عثمػػاف بػػف عفػػاف فريارػػة ف حػػو اػػي 
عبػػد هللا بػػف  دارو الدفلػػة اإلرػػ مية  ارػػحدعي عمالػػو ع ػػ  الف يػػات لم ػػافراحيـ الػػرج 

  (141)ـ(222ىػػػ/ 22رػػعد بػػف يبػػ  الرػػرح مػػف مصػػر ن ػػف المدينػػة المنػػفرو اػػي رػػنة )
فقػػد حػػرؾ ع ػػ  مصػػر بػػد   منػػو "عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي" لحنظػػيـ يمػػر الف يػػة  حػػ  
عفدحو مف المدينة اػي   ػارو ل با ػ  ع ػ  مػدن ثقػة عبػد هللا بػف رػعد بػف يبػ  الرػرح 
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 دارو الف يػة مػرحيف اػي غيابػو يثنػا  حفاجػده اػي  اي عقبة بف عامر الجينػي الػذن فلػي
 .(142)الفحف ات صف  ياريقية فيثنا  لرفجو ن ف دار الل اة بالمدينة

فيبدف يف دعػفو عبػد هللا بػف رػبأ )ابػف الرػفدا ( الػذن قػاد الفحنػة ضػد الل يفػة 
ػػا  بػػيف يىػػؿ مصػػر اقػػد لػػرج يىػػؿ مصػػر  عثمػػاف فالحنديػػد بريارػػة ف حػػو قػػد  قػػت رفاج 

( يحػػزعميـ 222ىػػػ/ يبريػػؿ 22طاعػػة عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي اػػي  ػػفاؿ رػػنة )ع ػػ  
فنجػػح اػػي الرػػيطرو ع ػػ  مصػػر فىزيمػػة عقبػػة بػػف عػػامر  (143)م مػػد بػػف يبػػ   ذيفػػة

فع ػ  الػرغـ مػف رػيطرو م مػد بػف يبػ   (144)الجيني فمف معو فالرجػو مػف الفرػطاط
رػ مية لػـ  ذيفة ع   مصر بعد  لراج عقبػة الجينػي عنيػا    يف مػررلي مصػر اإل

 .(145)يعدفه مف يمرا  مصر ل فنو حفل  يمرىا مف غير ف ية مف ل يفة ف  بأمر منو
فبدي اي الدعفو  ل  ل ع عثماف اي مصر فحجمػع مػف  فلػو عػددا   بيػرا  مػف 
الرػبئيف فالمناصػػريف لػػو  اػػي الفقػػت الػػذن  ػاف ىنػػاؾ عػػددا  بيػػرا  ممػػف راضػػفا دعفحػػو 

ف ػاف يحػزعـ الػذيف حصػدفا لػدعفو ابػف يبػ   .(146)تمف المصرييف فحصدفا لح ؾ الدعفا
فلارجػػو بػػف  ذااػػة  (148)فمرػػ مة بػػف مل ػػد (147) ذيفػػة  ػػ  مػػف برػػر بػػف يبػػ  يرطػػأو

 .(149)الريمي
 ما فقؼ اي فجو دعفو م مد بف يب   ذيفة فمقافمػا  ليػا معافيػة بػف  ػدي  

عقبػة فعندما ع ـ عبد هللا بف رعد بف يب  الررح بما  ػد  فل ػع عام ػو  (150)ال ندن
الجيني عف الف ية قرر العفدو مرػرعا مػف المدينػة ن ػف مصػر غيػر ينػو لػـ يػنجح اػي 
دلفليػػػا اقػػػد حصػػػدن لػػػو م مػػػد بػػػف يبػػػ   ذيفػػػة فمػػػف معػػػو فمنعػػػفه مػػػف الػػػدلفؿ  لػػػ  

ااضػػػطر مرػػػرعا  ل عػػػفدو ن ػػػف المدينػػػة المنػػػفرو فانفػػػرد م مػػػد بػػػف يبػػػ   (151)الفرػػػطاط
قػػد  ػػافؿ يميػػر المػػرمنيف عثمػػاف ف  (152) ذيفػػة بمصػػر فا ػػحد اػػي الػػدعفو لل ػػع عثمػػاف

بف عفاف  ثنا  م مد بف يب   ذيفة فيىؿ مصر ممػف حبعػفه عػف مػفقفيـ اأررػؿ  لػييـ 
رػػػعد بػػػف يبػػػ  فقػػػاص إلصػػػ ح يمػػػرىـ غيػػػر يف ينصػػػار ابػػػف يبػػػ   ذيفػػػة منعػػػفه مػػػف 

فا ػػر م مػػد بػػف يبػػ   (153)الػػدلفؿ  لػػ  مصػػر ااضػػطر ل عػػفدو مرػػرعا  ن ػػف المدينػػة
مػػف مصػػر ن ػػف الل يفػػة عثمػػاف م فنػػا  مػػف رػػحمائة جنػػدن  ذيفػػة اػػي يف يررػػؿ جي ػػا  

 .(154)فيمر ع ييـ عبد الر مف بف عديس الب فن
ـ( رػػػا ت 222ىػػػػ/22فبعػػػد ارح ػػػياد الل يفػػػة عثمػػػاف اػػػي ذن ال جػػػة رػػػنة )

األفضػػاع الريارػػية اػػي مصػػر  فانقرػػـ يىػػؿ مصػػر  لػػ  اػػريقيف اريقػػا  بػػايع معافيػػة بػػف 
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فريػػؽ األلػػر ىػػف اريػػؽ م مػػد بػػف يبػػ   ذيفػػة  ػدي  ع ػػ  الط ػػ  بالثػػأر لػػدـ عثمػػاف فال
فدارت مناف ات بيف الفريقيف اي "لربحا" بصعيد مصر اػي يفائػؿ  ػير رمضػاف رػنة 

ـ(  فيلقػي القػػبض ع ػ  م مػد بػف يبػػ   ذيفػة فابػف عػديس الػػذيف 222ىػػ/ ابرايػر 22)
ىػػػػػ/ مػػػػايف 22ا ػػػػحر فا اػػػػي قحػػػػؿ عثمػػػػاف فقح ػػػػفا اػػػػي دم ػػػػؽ اػػػػي ذن ال جػػػػة رػػػػنة )

 .(155)ـ(222
 افؿ اإلماـ ع   بػف يبػ  طالػ  حيدئػة األفضػاع اػي مصػر بػأف يررػؿ  فقد

 .(156) لييا قيس بف رعد بف عبادو
 م(:657ىـ/ 37اشتراك عقبة بن عامر الجيني في معركة صفين سنة )

بعػػد يف حػػرؾ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي مصػػر ذىػػ   لػػ  ال ػػاـ   ا مػػا  ػػد  
عثمػػاف  فيرػػحعد الطراػػاف  اللػػ ؼ بػػيف ع ػػي فمعافيػػة ع ػػ  الثػػأر فالقصػػاص مػػف قح ػػة

ل قحاؿ  اف عقبة بف عامر الجيني مػف المريػديف لمعافيػة فا ػحرؾ اػي القحػاؿ معػو اػي 
  فيػزعـ الػبعض يف عقبػة بػف عػامر الجينػي (157)ـ(228ىػػ/ 28معر ة صفيف رػنة )

ـ(  بد ا ػحداد القحػاؿ 228ىػ/ 28ىف مف قحؿ عمار بف يارر اي معر ة صفيف رنة )
فينو ح رؾ ن ف عمار بف يارػر اػي معر ػة صػفيف فضػغط  لاصة (158)بيف الجي يف

ع يػػو ىػػف فعميػػر بػػف ال ػػار  اللػػف ني  ف ػػريؾ بػػف رػػ مة المػػرادن ا مػػا اقحربػػفا منػػو 
رمعفه يقفؿ "... فهللا لف ضربحمفنا  ح  حب غفا بنا رعفات ىجر لع منػا  نػا ع ػي  ػؽ 

 ني فىػف يب ػ  فقيػؿ يف الػذن قح ػو ىػف عميػر بػف ال ػار  اللػف  (159)فينحـ ع ػ  باطػؿ"
بينمػا يػذ ر يىػؿ ال ػاـ  (160)مف العمر ي دن فحرعفف عاما  فقيؿ ث ثة فحرعفف عامػا  

يف الػػذن قحػػؿ عمػػار بػػف يارػػر اػػي صػػفيف رجػػ   مػػف  نػػده يرػػمي " ػػفن بػػف مػػاحع بػػف 
 .(161)زرعو الر ر ي" فقالفا رج   يلر يرمي "ابف الغادية المرن"

ينػي الػذن  ػاف دائمػا  م زمػا  مما ربؽ يحضح ل با   يف عقبة بف عامر الج
( ( لـ ي ف ليقدـ ع ػ  قحػؿ عمػار بػف يارػر لاصػة فينػو رػمع مػف النبػي )ل نبي )

قفلػػو لعمػػار "حقح ػػؾ الفئػػة الباغيػػة"  فيمػػر اإلمػػاـ ع ػػ  بػػف يبػػ  طالػػ  بػػداف عمػػار بػػف 
 .(162)يارر بثيابو فلـ يغر و فص ي ع يو

 م(:667-665ىـ/47-45والية عقبة بن عامر الجيني عمى مصر )
ـ( يررػؿ معافيػة بػف يبػ  رػفياف 228ىػػ/28بعد انحيػا  معر ػة صػفيف رػنة )

عمرف بف العاص اي ف ية ثانية ع   مصر ارػحمر اييػا  حػ  فااحػو لي ػة عيػد الفطػر 
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  اأررػػؿ معافيػػة بػػف يبػػ  رػػفياف  لػػي مصػػر يليػػو عحبػػة بػػف (163)ـ(222ىػػػ/22رػػنة )
ابمجػػرد فصػػفلو  لػػ  مصػػر قػػاؿ   فنجػػح عحبػػة اػػي حنظػػيـ يمػػر الف يػػة (164)يبػػ  رػػفياف

ألى يػػا ".. لنػػا ع ػػي ـ الرػػمع فالطاعػػة  فل ػػـ ع ينػػا العػػدؿ اأينػػا غػػدر اػػ  ذمػػة لػػو عنػػد 
غير ينو لػـ يرػحمر اػي ف يحػو لمصػر    رػنة ف ػيرا  فا ػد  ذ حػفا  اػي  (165)صا بو"

 .(166)ـ(  افلي معافية مصر لعقبة بف عامر الجيني222ىػ/ 22ذن ال جة رنة )
الف يػػة  ػػ   مػػف الطبػػرن فابػػف الجػػفزن فابػػف  ثيػػر ع ػػ  الػػرغـ  فقػػد يغفػػؿ ىػػذه

اقبػؿ يف يػػفلي عقبػة بػػف  (167)مػف يف ىػذه الف يػػة يثبححيػا المصػادر الحاريليػػة المصػرية
عامر الجينػي يمػر مصػر قيػؿ ينػو ذىػ   لػ  معافيػة بػف يبػ  رػفياف اػي بػ د ال ػاـ  

 لػ  دم ػؽ اقػاؿ لػو  فحعج  يـف ذاؾ معافية مف قدفمػو  ليػو فرػألو عػف رػب  مجيئػو
 .(168)عقبة بف عامر "... جئحؾ مجاىدا .. فيرجع زاىدا"

ف ػػاف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي عا ػػقا  لحػػرا  مصػػر م بػػا  ألى يػػا ابمجػػرد يف 
جمػػع لػػو معافيػػػة بػػف يبػػ  رػػػفياف يمػػرو مصػػر بػػػيف اللػػراج فالصػػ و يرػػػرع  لييػػا رػػػنة 

ن  رػػػػػف ظػػػػػف . فيػػػػػذ ر ابػػػػػف حغربػػػػػرد(169)ـ( ليمػػػػػارس ميػػػػػاـ ف يحػػػػػو222ىػػػػػػ / 22)
المصػػػرييف اػػػي احػػػرو ف يػػػة عقبػػػة الجينػػػي ع ييػػػا بقفلػػػو " ػػػاف ألىػػػؿ مصػػػر ايػػػو اعحقػػػاد 

 .(170)عظيـ فليـ عنو ن ف مائة  دي "
فاػي العػاـ األفؿ مػػف ف يحػو ع ػػ  مصػر لػرج عقبػػة بػف عػػامر الجينػي ع ػػ  

ـ(  اػػػػػي جمػػػػػع  بيػػػػػر مػػػػػف 222ىػػػػػػ/ 22ريس فاػػػػػد ال ػػػػػ  ن ػػػػػف المدينػػػػػة اػػػػػي رػػػػػنة )
لذ عقبة بف عػامر الجينػي  احبػا  لػو ف احمػا  ألرػراره ممػف اػييـ   فقد اح(171)المصرييف

فقػػد عػػرؼ بػػػ "يبػػف لي ػػي" فقيػػؿ يبػػف  (172)رجػػ   حقػػي فىػػف "دلػػيف بػػف عػػامر ال جػػرن"
"الييػثـ" ف ػػاف م زمػا  لعقبػػة بػػف عػامر الجينػػي فعمػػؿ مرح ػارا  لػػو اػػي  ػؿ قراراحػػو اػػي 

 .(173)مصر
" قائػػػدا  ل ػػػرطحو لحقػػػر  مػػػف  مػػػا احلػػػذ مػػػف رجػػػ   عػػػاد   افييػػػا يػػػدعي " مػػػادا  

المصرييف فعف  ماد ىذا قػاؿ اإلمػاـ النيرػابفرن".... يف  مػادا   ػاف يفطػر عنػده اػي 
 ؿ لي و مف ليالي رمضاف لمرفف  نرانا   ا ذا  ػاف لي ػة الفطػر  رػاىـ فيعطػاىـ  ػؿ 

 .(174)فا د مائة درىـ"
ريس ف انػػت دار عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي الحػػي الحطيػػا بالفرػػطاط م حقػػي لحػػد

( ل ػػػفف عقبػػػة الجينػػػي ع ػػػـ ال ػػػدي  ألىػػػؿ الع ػػػـ فمػػػف يريػػػدفا ال ػػػدي  عػػػف النبػػػي )
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 مػػا ينػػو يدراؾ عػػددا  بيػػرا  مػػف الصػػ ابة  حػػ  قيػػؿ ".......  (175) (م زمػػا  ل نبػػي )
ىػػػػػػ/ 5ينػػػػػو يدرؾ رػػػػػبعيف بػػػػػدريا  مػػػػػف الػػػػػذيف ا ػػػػػحر فا اػػػػػي غػػػػػزفو بػػػػػدر ال بػػػػػرن رػػػػػنة )

 .(176)ـ("252
ب  بالرػفاد فيقػفؿ "... يرػفد يع ىػا فحػأبي ف اف عقبة بف عامر الجيني يص

( جائػو   فلم انة عقبة بف عامر الجيني ف فظػو ل  ػدي  عػف النبػي )(177)يصفليا"
اارػحقب و عقبػة الجينػي اػي  (178) ل  مصر مف المدينػة "الرػائ  بػف لػ د األنصػارن"

دار األمػػارو بمصػػر فيجابػػو عػػف رػػرالو الػػذن جػػا  مػػف يج ػػو مػػف المدينػػة  ػػفؿ  ػػدي  
( يقػفؿ "مػف رػحر مرػ ما  رػحره ( عف الرحر  اقاؿ لػو عقبػة رػمعت النبػي )بي )الن
فيثنا  ف يحو  اف يرير بيف الناس اي مصر ليحفقد ي ػفاؿ الرعيػة  فاػي ذات  (179)هللا"

مرو فجد رج   ظف ينو مرػ ـ غيػر ينػو  ػاف مػف يىػؿ ال حػا  اػألقي عقبػة ع يػو الرػ ـ 
ا مػػا اقحػػر  عقبػػو  (180)يػػؾ فر مػػة هللا فبر احػػو"اػػرد ىػػذا الرجػػؿ الرػػ ـ منقفصػػا  "فع 

الجيني مف ىذا الغ ـ يلبره بأنو رج   نصرانيا  اقاؿ لػو عقبػة بػف عػامر الجينػي "... 
. (181) ف ر مة هللا فبر احو ع   المرمنيف  ل ف يطػاؿ هللا  ياحػؾ في ثػر مالػؾ ففلػدؾ"

منرػػف  ايضػػاف فيقػػفؿ ابػػف حغػػرن بػػردن "يف اػػي العػػاـ األفؿ مػػف   مػػو زادت ميػػاه 
النيػػػؿ اػػػازدادت مرػػػا ة األراضػػػي المزرفعػػػة فحػػػداقت الليػػػرات ع ػػػ  المصػػػرييف  فقػػػد 

 مػا يف الميػاه قػد زادت اػي العػاـ  (182)قدرت ح ؾ الزيادو "بع رو ذراعا  فلمرة يصابع"
الثػػػاني مػػػف   مػػػة بمقػػػدار )ث ثػػػة ع ػػػر ذراعػػػا ( فقيػػػؿ )يربعػػػة ع ػػػر ذراعػػػا ( اػػػأزدات 

 فبالحالي  زداد لراجيا ف ثرو ليراحيا. (183)مصرمرا ة األراضي المزرفعة ب
ف قيقػػة يف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي يثنػػا  ف يحػػو ع ػػ  مصػػر لػػـ ي ػػف ليعػػزؿ 
نفرػػػػو عػػػػف يىػػػػؿ مصػػػػر  بػػػػؿ  ػػػػاف يحقػػػػدميـ فيػػػػرميـ اػػػػي الصػػػػ و فيع ميػػػػـ ال حػػػػا  

 (185)فقػػد جػػا  لزيارحػػو ذات يفمػػا  الصػػ ابي الج يػػؿ يبػػف ييػػف  األنصػػارن (184)فالرػػنة
و المغػػر  اػػي المرػػجد فلػػـ يصػػ ي يبػػف ييػػف  فعقبػػة ر عحػػيف قبػػؿ فذىػػ  معػػو لصػػ 

الص و فبعد انحيا  الص و قاؿ يبف ييف  األنصػارن لعقبػة الجينػي ".....  نػا نفع يػا 
 .(186)( ػ يقصد بيا ر عحيف قبؿ المغر  ػ اما الذن يمنعؾ ا،ف"ع   عيد النبي )

 (187) يػػػة فمطالبيػػػا"اػػػرد عقبػػػة بػػػف عػػػامر الجينػػػي ع يػػػو قػػػائ  ".. يعمػػػاؿ الف 
اقػػاؿ يبػػف ييػػف  األنصػػارن لعقبػػة "... يمػػا فهللا مػػا بػػي    يف يظػػف النػػاس ينػػؾ رييػػت 

فقػاؿ يبػف ييػف  األنصػارن "..... لػـ يبقػي ي ػدا   (188) ررفؿ هللا يصػنع ىػذا ........"
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فارػػحطر يبػػف ييػػف  األنصػػارن قػػائ    (189)( غيػػرؾ ا،ف"رػػمع ال ػػدي  مػػف النبػػي )
( "........   حػػزاؿ يمحػػي بليػػر يف ع ػػ  الفطػػرو مػػا لػػـ قػػفؿ النبػػي ) لعقبػػة ي  ححػػذ ر
 .(190)يرلرفا المغر "

فبعد يف حػفل  معافيػة بػف يبػ  رػفياف الل اػة اإلرػ مية اىػحـ ب ن ػا  الرػفف 
ف قيقػػة يف العػػر  اػػي بدايػػة يمػػرىـ  ػػانفا  (191)فاألرػػاطيؿ ف ػػ نيا بالرجػػاؿ فالرػػ ح

ة القب يػػػػة الحػػػػي عا ػػػػفا اييػػػػا اػػػػي الجزيػػػػرو يلػػػػاافف مػػػػف ر ػػػػف  الب ػػػػر ب  ػػػػـ الطبيعػػػػ
ل ػػف بػػدي معافيػػة بػػف يبػػ  رػػفياف با حجػػاه نا يػػة الب ػػر اػػأمر عام ػػو ع ػػ   (192)العربيػة

 .(193)مصر "عقبة بف عامؿ الجيني" بالحفجو لفحح جزيرو "ردفس"
فقػػد يمػػر معافيػػة بػػف يبػػ  رػػفياف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي يف يألػػذ معػػو اػػي 

مرػػ مة بػػف مل ػػد األنصػػارن" فلرجػػا ا ثنػػيف محجيػػيف ن ػػف ا حجػػاه ن ػػف ح ػػؾ الجزيػػرو "
فيعحبػر عقبػة بػف عػامر الجينػي ىػف  (194)اإلر ندرية لر ف  الب ر ن ف جزيػرو ردفس
 .(195)يفؿ مف ن ر الرايات ع   الرفف اي الب ر

فقيػػؿ يف معافيػػة بػػف يبػػ  رػػفياف قػػد يراد عػػزؿ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي عػػف 
ا ػـ يػذى  معػو مرػ مة بػف مل ػد  (196)يػرو ردفسف ية مصر  ا ح   ليػو يف يغػزف جز 

األنصػػارن  ن ػػف الب ػػر فانحظػػر  حػػ  ر ػػ  عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي الب ػػر فارػػحفلي 
 .(197)ـ(228مايف  55ىػ/ 28ربيع األفؿ رنة ) 52ع   دار األمارو اي 

ا مػػا رػػمع عقبػػة بػػف عػػامر قػػرار عزلػػو عػػف ف يػػة مصػػر قػػاؿ ".. مػػا ينصػػفنا 
ف قيقػة ينػو عنػدما فاػد مرػ مة بػف مل ػد األنصػارن ن ػف  (198)معافية.. عزلنػا فغربنػا"

عقبة بف عامر الجيني اي الفرػطاط  ػاف معػو قػرار حفليحػو فعػزؿ عقبػة فيمػره معافيػة 
فامحثػػؿ عقبػػة بػػف عػػامر  (199)يف ي ػػحـ ىػػذا اللبػػر عػػف عقبػػة  حػػ  يلػػرج ن ػػف الب ػػر

ه بمدينػػػة الجينػػػي لقػػػرار عزلػػػو فلػػػـ يحػػػرؾ مصػػػر بػػػؿ عػػػاش م ػػػدثا  فاقييػػػا اييػػػا اػػػي دار 
 .(200)الفرطاط بعد عزلو عف ف يحيا اي ف ية قدرت بػ رنحيف فث ثة ي ير

فحفل  يمر الف يػة مرػ مة بػف مل ػد األنصػارن فبػدي حنظػيـ الغػزفات اػي البػر 
ـ( في ػػػػد  المنػػػػار بالمرػػػػاجد 285ىػػػػػ/ 22فالب ػػػػر اػػػػداع الػػػػرـف عػػػػف البػػػػرلس رػػػػنة )

ـ(  اػػي ف يػػة قػػدرت 272 ىػػػ/25فالجفامػػع فظػػؿ ع ػػ  مصػػر  حػػ  فااحػػو بيػػا رػػنة )
 .(201)بلمرة ع ر عاما  
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 إسيامات األمير عقبة بن عامر الجيني في العموم الدينية:
 اف لعقبة بف عامر الجيني دفرا  بارزا  اي ع ػـ الفقػو فالحفرػير فع ػـ ال ػدي  
اقػػد نقػػؿ عنػػو جػػؿ يىػػؿ الع ػػـ لمػػا ا ػػحير بػػو مػػف الصػػدؽ فالػػفرع فالحقػػفى اضػػ   عػػف 

( مػػع طػػفاؿ احػػرو  ياحػػو ف رصػػو ع ػػ   ضػػفر مجػػالس النبػػي ) (م زمحػػو ل نبػػي )
الص ابة ليحع ـ منو يصفؿ الديف   ما حفااد ع يو اي مصر عددا   بيػرا  مػف الصػ ابة 

( مثػػػؿ يبػػػف ييػػػف  األنصػػػارن فغيػػػره...  مػػػا نقػػػؿ ع ػػػـ ل فظػػػو ال ػػػدي  عػػػف النبػػػي )
ا انػت داره بالفرػطاط  ال دي  فالحفرير فالفقو ألىؿ مصر يثنا  ف يحو فحفاجده بيا...

 قب و قصاد  ؿ مف اىحـ بع ـف القراف مف يىؿ مصر.
 أواًل: عمم الفقو والتفسير:

 اف عقبة بػف عػامر الجينػي  ااظػا  ل قػراف ال ػريـ ايقػفؿ عنػو اإلمػاـ الػذىبي 
"... ينو مف ي رف الناس صػفحا  بػالقراف ال ػريـ  اقػد ط ػ  منػو عمػر بػف اللطػا  يف 

.  مػػا عػػرؼ عػػف عقبػػة الجينػػي ينػػو رجػػ   (202) مػػا قػػري ب ػػي عمػػر"يقػػري لػػو ذات يفمػػا  ا
اضػػ   عػػف ينػػو ا ػػحير ب جادحػػو لنطػػؽ  (203)عالمػػا  بػػالفرائض فالفقػػو فاصػػا ة ال رػػاف

يلفاظ ف رفؼ القراف ال ريـ فقرا حو  فقيؿ ينو ىف الر مػف جمػع القػراف ال ػريـ ايقػفؿ 
ليؼ مصػػػ ؼ عنػػػو رػػػعيد بػػػف يػػػفنس "..... رييػػػت مصػػػ فو اػػػي مصػػػر ع ػػػ  غيػػػر حػػػأ

 ما يف ىػذا المصػ ؼ م حػف  بلػط  (204)عثماف فاي يلره  حبو عقبة بف عامر بيده"
جيد فغير قابػؿ ل  ػؾ ف ػاف مفجػفد ىػذا المصػ ؼ عنػد اقيػو مصػر فم ػدثيا فقحػذاؾ 

 .(205)ع   بف ال رف بف قديد
فيقػػفؿ القحيبػػي عػػف مصػػ ؼ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي ".........  ػػاف ممػػف 

 (206)لفا د  فمصػ فو ع ػ  غيػر حػأليؼ مصػ ؼ عثمػاف"جمع القراف اي المص ؼ ا
 مػا يف عقبػة بػف عػامر الجينػي  ػاف يع ػػـ ع مػا  الفقػو بمصػر ال ػرص ع ػ  الحعمػػؽ 
اي معاني القراف ال ػريـ فيلفاظػو ا ػاف اػي ج رػات الع ػـ معيػـ يػذ رىـ اػي ذلػؾ بقػفؿ 

فقػػد  (207)( "... لػف يف القػػراف جعػؿ اػػي  ىػا  ثػػـ يلقػي اػػي النػار مػػا ا حػرؽ"النبػي )
ارػػر معنػػي اإلىػػا  ليػػـ بق ػػ  المػػرمف العػػامر بػػالقراف ال ػػريـ الػػذن ارػػحفع  معػػاني 

 .(208)ايات القراف فالحرقت ق بو
ف ػػرص عقبػػة بػػػف عػػامر الجينػػي ع ػػػ  يف يع ػػـ يىػػؿ مصػػػر الفػػرائض الحػػػي 

( فير ػػد ذلػػؾ  ػػدي  عبػػد هللا بػػف مرػػعفد رضػػي هللا عنػػو الػػذن حع ميػػا مػػف النبػػي )
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( ينػػػو قػػػاؿ "...... حع مػػػفا ف عػػػامر الجينػػػي عػػػف النبػػػي )نق ػػػو ع ػػػ  لرػػػاف عقبػػػة بػػػ
الفرائض فع مفىا الناس ا ني امرر مقبفض  فيف الع ػـ رػيقبض  حػ  يلح ػؼ اإلثنػاف 

 .(209)اي الفريضة  ف  يجيداف مف يفصؿ بينيما"
( فيػػذ ر عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي ينػػو  ػػاف دائػػـ ال ضػػفر لمجػػالس النبػػي )

( ليػـ "... اف ال ػريـ اػي المرػجد  فذ ػر قػفؿ النبػي )مع الص ابة لحفرير ايات القر 
حع مػػفا  حػػا  هللا فاقحنػػفه  افالػػذن  نفػػس م مػػدا  بيػػده ليػػف ي ػػد حف حػػا مػػف الملػػاض مػػف 

( قفلػو "... ىػ ؾ . فيقفؿ عقبة بف عامر الجيني ينػو رػمع مػف النبػي )(210)العقؿ"
لقػػراف فيحأفلفنػػو ع ػػ  يمحػػي اػػي ال حػػا   قيػػؿ يػػا ررػػفؿ هللا مػػا ال حػػا ق قػػاؿ يحع مػػفف ا

( "... . فعف ذلؾ يذ ر عقبة بػف عػامر الجينػي قػفؿ النبػي )(211)غير ما ينزؿ هللا"
 .(212)ي ثر منااقي ىذه األمة قرارىا"

فير د عقبػة بػف عػامر الجينػي ع ػ  ضػرفرو الحعمػؽ اػي ايػات القػراف ال ػريـ 
( فير ػد ذلػؾ قبؿ حفريرىا  فحفريرىا ع   الن ف الحي نزلت ع يو فنق ت عف النبي )

( يقػػفؿ ".... يلػػر مػػا عيػػد  لينػػا ( اػػي ىػػذا الصػػدد ينػػو رػػمع النبػػي )بقػػفؿ النبػػي )
( قفلو ع ي ـ ب حا  هللا فرػحرجعفف  لػ  قػـف ي بػفف ال ػدي  عنػي  فمػف بو النبي )

 .(213)قاؿ ع ي ما لـ يقؿ ا يحبفا مقعدو مف النار فمف  فظ  يئا  ا ي د  بو"
يلط  بأىؿ مصر مف منبر جامع عمػرف بػف ف اف عقبة بف عامر الجيني 

العػاص بمدينػػة الفرػػطاط بمصػػر ليػػذ ر المرػػ ميف بفضػػؿ القػػراف ال ػػريـ فيىميػػة ح فحػػو 
( يقػفؿ ع ػي ـ فايـ اياحو فمعانيو  فاي   دن ىذه اللط  قاؿ "... رمعت النبي )

 .(214)ب حا  هللا يقصد القراف ال ريـ"
راف ال ػريـ اقػاؿ "...  ػاف النبػي  ما  اف عقبة بف عػامر يفرػر ليػـ ايػات القػ

( ثػػـ لػػـ يرػػجد اييػػا )( دائػػـ قػػرا و رػػفرو )ص( فيرػػجد اييػػا فقػػاؿ لنػػا مػػف قػػري )ص
. فعنػػد حػػ فو القػػراف ال ػػريـ قػػاؿ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي رػػمعت (215)اع يػػو ي  يقريىػػا"

( يقػػػػفؿ ".. الجػػػػاىر بػػػػالقراف  الجػػػػاىر بالصػػػػدقة فالمرػػػػر بػػػػالقراف  المرػػػػر النبػػػػي )
 .(216)ة"بالصدق

فقد  رص عقبة بف عامر الجينػي ع ػ  ا ىحمػاـ بحع ػيـ نطػؽ القػراف ال ػريـ 
( فىػػف يقػػري رػػفرو النػػفر اجعػػؿ  صػػبعو ح ػػت عينيػػو اقػػاؿ لقػػد  ضػػرت ررػػفؿ هللا )

فيفرر عقبة بف عامر الجيني عػدؿ فرػما ة الػديف  (217)اقاؿ "... ب ؿ  ي  بصير"
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( يقػػفؿ "..   حليفػػفا ت النبػػي )( بقفلػػو رػػمعاإلرػػ مي فر محػػو نقػػ   عػػف النبػػي )
 .(218)األنفس بعد يمنيا  قالفا يا ررفؿ هللا فما ذاؾ قاؿ الديف"

فيػػذ ر عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي ينػػو اػػي ي ػػدن ج رػػات الصػػ ابة مػػع النبػػي 
(( ارحفرػػػػر عػػػػددا مػػػػف الصػػػػ ابة عػػػػف الطيػػػػره مػػػػف النبػػػػي ) ......." اقػػػػاؿ ليػػػػـ )

ذا ري يحـ مف الطير  ػيئا  ح رىفنػو اقفلػفا: ال يػـ   يػأحي يصدقيا الغاؿ ف  يرد مر ما   فا 
 .(219)بال رنات    ينت  ف  يراع الريئات    ينت  ف   فؿ ف  قفو    با"

فعف حفرير عدؿ هللا اي بعض ايات القراف ال ريـ فالقصػاص ممػف يظ مػفف 
هللا  ( يقػػػفؿ "...  ذا رييػػػتالعبػػاد قػػػاؿ عقبػػػة بػػػف عػػػامر الجينػػي رػػػمعت ررػػػفؿ هللا )

ثػـ قػري  (220)يعطي العبد ما ي   فىف مقيـ ع   معاصيو ا نما ذلػؾ لػو منػو ارػحدراج"
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ]( ع ػػػ  المرػػػ ميف قفلػػػو حعػػػالي اػػػي رػػػفرو األنعػػػاـ النبػػػي )

ٱ ٻ ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت   

[ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   
(221). 

گ گ گ ]ي ( لقفلػو حعػالفذ ر عقبة بف عامر الجيني حفرػير النبػي )

[ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   
( قػػػاؿ"  ن ػػػـ ايقػػػفؿ يف النبػػػي ) (222)

 (223)لف حرجعػفا  لػ  هللا ب ػي  ي ػ   ليػو مػف  ػي  لػرج منػو" ػ فيعنػي القػراف ال ػريـ
فنقػػؿ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي اضػػؿ الصػػ و فيىميحيػػا فحفرػػير مػػا جػػا  ع ػػ  لرػػاف 

بػػػارؾ فحعػػػالي "الػػػذيف ىػػػـ ع ػػػ  ( فنقػػػؿ عنػػػو يىػػػؿ الع ػػػـ حفرػػػير قػػػفؿ ال ػػػؽ حالنبػػػي )
( اي ذلؾ بمعنػي اإلقبػاؿ ع ػ  الصػ و دفف ا لحفػات ص حيـ دائمفف" اقاؿ النبي )

 .(224)ل يميف يف ال ماؿ يف ا ن غاؿ بغيرىا"
فيػػذ ر عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي عػػف ا،يػػات ال ااظػػات مػػف ال ػػر ينػػو  ػػاف 

( ينػػػادن ع يػػػو نبي )( اػػػي   ػػػدى الغػػػزفات قائػػػدا  لبغ حػػػو اػػػ ذا بػػػاليصػػػ   النبػػػي )
( قػؿ فيقفؿ لو "يا عقبة قؿق اقاؿ عقبػة: مػاذا يقػفؿ يػا ررػفؿ هللا ق اقػاؿ لػو النبػي )

(" قػػؿ يعػػفذ بػػر  الف ػػؽ" فقػػريت معػػو ىػػف هللا ي ػػد"  حػػ  لػػحـ الرػػفرو  ثػػـ قػػري النبػػي )
فعػف عقبػة  (225) ح  لحميا  ثػـ قػري "قػؿ يعػفذ بػر  النػاس اقػريت معػو  حػ  لحمحيػا"
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( عػػف اضػػؿ المعػػفذحيف اقػػاؿ لػػو ينػػي ينػػو  ػػاف يرحفرػػر مػػف النبػػي )بػػف عػػامر الج
 .(226)( "ينزؿ ع   ايات لـ يرمع مث يف فلـ ير مث يف ػ المعفذحيف"النبي )

فيػػذ ر عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي يف اضػػؿ ىػػذه الرػػفر  بيػػر  حػػ  يف النبػػي 
(قػػد اـ بيػػـ الصػػ ابة اػػي صػػ و الفجػػر اػػي ح ػػؾ ال ي ػػة )(227)  مػػا ذ ػػر عقبػػة بػػف 

( قػػاؿ ل صػػ ابة يفمػػذاؾ " ف ارػػحطعت يف   حػػدعيما اػػي عػػامر الجينػػي يف النبػػي )
فقد   عقبة بف عامر الجيني يىؿ مصر اي ج رػات الع ػـ ع ػ   (228)ص و اأاعؿ"

الح  ػػي بل ػػؽ اإلرػػ ـ فا بحعػػاد عػػف الم ػػذات فال ػػيفات ف ػػبح جمػػاح الػػنفس مػػذ رىـ 
  فيىػػػػؿ ال ػػػػيف" فيقػػػػفؿ عقبػػػػة" ( "... رػػػػيي ؾ مػػػػف يمحػػػػي يىػػػػؿ ال حػػػػا بقػػػػفؿ النبػػػػي )

( عف يىػؿ ال حػا  اقػاؿ "... قػفـع يحع مػفف  حػا  هللا يجػادلفف ارحفررت مف النبي )
( ".. قػـف يحبعػفف ال ػيفات فيضػيعفف الذيف امنفا" يما يىؿ ال يف اقاؿ عػنيـ النبػي )

 .(229)الص فات"
ففضح عقبة بف عامر الجينػي رلػص هللا لعبػاده اػي الحفرػير ايقػفؿ رػمعت 

 اف ع يو مف الذنف  مثػؿ جبػاؿ  ( يقفؿ ".. مف لـ يقبؿ رلصة هللا ررفؿ هللا )
 .(230)عراو"

( اضػػؿ مػػف قػػري رػػفرو )يرػػف( فيػػرفن عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي عػػف النبػػي )
( يقػػػفؿ "مػػػف قػػػري رػػػفرو يرػػػف ا أنمػػػا قػػػري القػػػراف ع ػػػر ايقػػػفؿ رػػػمعت ررػػػفؿ هللا )

نقػؿ عقبػة بػف عػامر الجينػي ع ػ  فعف اضؿ الر ايحيف مػف رػفرو البقػرو  (231)مرات"
( قفلػػػو "... اقػػػريفا ىػػػاحيف ا،يحػػػيف مػػػف لاحمػػػة البقػػػرو اػػػ ف هللا حعػػػالي لرػػػاف النبػػػي )

( قفلػػو "..  مػػا نقػػؿ عقبػػة بػػف عػػامر عػػف النبػػي ) (232)يعطانييػػا مػػف ح ػػت العػػرش"
مػػف يراد يف ي ػػفف فجيػػة  ػػالقمر لي ػػة البػػدر يقػػري قفلػػو حعػػالي "اقحربػػت الرػػاعة فين ػػؽ 

فعػػف اضػػؿ  (233)  فمػػف قػػري "حبػػارؾ الػػذن بيػػده الم ػػؾ" ا أنمػػا فااقػػو لي ػػة القػػدر"القمػػر"
( رػػفرحي ال ػػمس فالضػػ ي   قػػاؿ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي   رػػمعت ررػػفؿ هللا )

 .(234)يقفؿ عف اضؿ ىذيف الرفرحيف "...  ف هللا يغفر ألص ابيما  ذا قريفىا"
[ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ىئ   ]فاػػػػي حفرػػػػير قفلػػػػو حعػػػػالي 

قػػػػاؿ  (235)
( ارػػػر ا رػػحعداد بػػػالقفو ل عػػػدف اػػي ح ػػػؾ ا،يػػػة ة بػػػف عػػػامر الجينػػي يف النبػػػي )عقبػػ

فيػذ ر عقبػػة بػف عػػامر الجينػي ينػػو رػأؿ النبػػي  (236)با رػحعداد بػػالرمي لػث   مػػرات"
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(( عػػف حفضػػيؿ هللا عػػز فجػػؿ ح ػػؾ الرػػفرو برػػجدحيف اقػػاؿ النبػػي ) نعػػـ امػػف ..." )
( ".. امر الجينػي نقػ   عػف النبػي )فيقػفؿ عقبػة بػف عػ (237)لـ يرػجدىما اػ  يقريىػا"

( "يجع فىػػا اػػي ر ػػفع ـ"  فلمػػا لمػػا نزلػػت ايػػة ارػػبح بارػػـ ربػػؾ العظػػيـ" قػػاؿ النبػػي )
 .(238)( "... اجع فىا اي رجفد ـ"نزلت "ربح بارـ ربؾ األع  " قاؿ النبي )

( قفلػػو فذ ػػر ال نب ػػي يف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي نقػػؿ ع ػػ  لرػػاف النبػػي )
فمػا يجػدر اإل ػارو  ليػو  (239)ليحفصػؿ اإليمػاف  مػا يحفصػؿ ثػف  المػريو""... يف الرجؿ 

يف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي عنػػدما  ػػاف اػػي احف ػػات المرػػ ميف اػػي ال ػػاـ ذىػػ   لػػ  
( القػػدس فصػػ ي اػػي المرػػجد األقصػػ  فقػػاؿ ل مرػػم يف يفمػػذاؾ رػػمعت ررػػفؿ هللا )

دـ  ػراـ    دلػؿ مػف ين يقفؿ: ".... ما مف عبد ي قػي هللا   ي ػرؾ بػو  ػيئا  لػـ حنػد بػ
 .(240)يبفا  الجنة ي ا "

( فقد نقػؿ ع مػا  الفقػو فالحفرػير عػف عقبػة بػف عػامر الجينػي قػفؿ النبػي )
" نػػػي اػػػرط ل ػػػـ" ين بمعنػػػي "يحقػػػدم ـ" فيقػػػاؿ عنػػػد الػػػدعا  ل طفػػػؿ المحػػػفا  "... ال يػػػـ 

الػػػفرفد  يجع ػػػو ارطػػػا لنػػػا" فىػػػذا بمعنػػػي اجػػػرا  محقػػػدما  فذلػػػرا  بػػػيف ييػػػدينا ننحفػػػع بػػػو عنػػػد
فنق فا عنو ييضا حفرير "العحفد" فىي مف يف د المعز الذن اصػؿ عػف يمػو  (241)ع يو"

اضػػ   عػػف  ػػؽ الضػػيؼ فحفرػػير مػػا نػػزؿ اػػي  قػػو اػػي قفلػػو  (242)بعػػد يربعػػة ي ػػير
فيقػفؿ عقبػة بػف عػامر الجينػي عػف ي ػدا  يػـف  (243)حعالي "" ف  ح زفف اي ضػيفي"

 ػػع ع ػػي ـ قبػػؿ الرػػاعة رػػ ابو رػػفدا  مػػف ( يقػػفؿ "... حطالقيامػػة ينػػو رػػمع النبػػي )
قبػػػؿ المغػػػر  مثػػػؿ الحػػػرس امػػػا حػػػزاؿ حرحفػػػع اػػػي الرػػػما   حػػػ  حمػػػن الرػػػما  ثػػػـ ينػػػادن 
منػػػادن : يػػػا يييػػػا النػػػاس  ايقبػػػؿ النػػػاس بعضػػػيـ ع ػػػ  بعػػػض امػػػنيـ مػػػف يقػػػفؿ )نعػػػـ( 
فمنيـ مف ي ؾ   ثـ ينادن الثانيػة : يػا يييػا النػاس: يحػي يمػر هللا اػ  حرػحعج فه" فاػي 

( ".. فالذن نفري بيده يف الرج يف لين راف الثػف  امػا يطفيانػو لؾ قاؿ ررفؿ هللا )ذ
يف يحبايعانو يبدا   فيف الرجؿ يمد  فضو اما يرقي ايو  ػيئا   فيف الرجػؿ لي  ػ  ناقحػو 

 .(244) اما ي ربو يبدا ..."
( قػاؿ فنقؿ عف ح ؾ ال  ظات الصعبة عقبة بػف عػامر الجينػي يف النبػي )

نفا ال مس مف األرض ايعرؽ الناس  امف النػاس مػف يب ػ  عرقػو  لػ   عبيػو  ".... حد
فمنيـ مف يب    ل  نصؼ الراؽ فمنيـ مف يب    ل  ر بحيو  فمنيـ مػف يب ػ  العجػز  
فمػػنيـ مػػف يب ػػ  اللاصػػرو  فمػػنيـ مػػف يب ػػ  من بيػػو فمػػنيـ مػػف يب ػػ  عنقػػو فمػػنيـ مػػف 
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المر ـ قاؿ عقبػة بػف عػامر الجينػي  . فعف لاحمة العمؿ ل عبد(245) ي جمو العرؽ...."
( يقػفؿ "... لػيس مػف عمػػؿ ي  فىػف يلػحـ ع يػو اػ ذا مػرض المػػرمف رػمعت النبػي )

قالت الم ئ ة يا ربنا عبدؾ ا ف قد  برحو عػف العمػؿ ايقػفؿ الػر  حعػالي الحمػفا لػو 
 .(246)ع   مثؿ عم و  ح  يبري يف يمفت"

 ثانيًا: عمم الحديث:
ي مػػػف يئمػػػة يىػػؿ الع ػػػـ ل  ػػدي  النبػػػفن ال ػػػريؼ يعػػد عقبػػػة بػػف عػػػامر الجينػػ

( اي  ؿ مجالرو الحي  اف يع ػـ اييػا المرػ ميف يصػفؿ فذلؾ نظرا  لم زمحو ل نبي )
( فجم ػة مػا رفن عقبػة بػف عػامر الجينػي عػف النبػي ) (247)فقفاعد الديف اإلرػ مي

فقػػد يلػػرج لػػو منيػػا اػػي الصػػ ي يف رػػبعة  (248)مػػف ي اديػػ  "لمرػػة فلمرػػفف  ػػديثا"
فيصػػفو الصػػنعاني بقفلػػو "...  ػػاف رجػػ   قارئػػا   مففىػػا  عالمػػا  بع ػػـف  (249) ػػر  ػػديثاع

فقػد رفن اإلمػاـ ي مػد اػي مرػنده عػف عقبػة بػف عػامر الجينػي قػاؿ ررػفؿ  (250)الديف
( "... ثػ    ف  ػاف اػي  ػي   ػفا    ػرطة م جػـ  يف  ػربة عرػؿ  يف  يػػة هللا )

 .(251)حصي  الما  فينا ي ره ال ي ف  ي بو"
فعػػف اضػػؿ الرمػػي اػػي رػػبيؿ هللا اػػي اإلرػػ ـ رفن عقبػػو بػػف عػػامر الجينػػي 

( قفلو "...  ف هللا يدلؿ بالريـ الفا د ث ثة نفػر الجنػة  صػانعو فالػذن عف النبي )
فقػد ارػر ىػذا ال ػدي  النبػي  (252)يجيز بػو اػي الليػر فالػذن يرمػي بػو اػي رػبيؿ هللا"

(ل مرػػ ميف حصػػديقا لقػػفؿ ال ػػؽ حبػػارؾ فحعػػالي )  فيعػػدفا ليػػـ مػػا ارػػحطعحـ مػػف قػػفو"
 .(253)( ي  يف القفو الرمي "ث   مرات"فمف رباط الليؿ" اقاؿ النبي )

( فمػػف األ اديػػ  الحػػي رفاىػػا عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي ع ػػ  لرػػاف النبػػي )
( بصػػػدؽ قفلػػو "... ارػػ ـ النػػاس فيمػػف عمػػرف بػػف العػػاص" اػػي  ػػيادو مػػف النبػػي )

ل ص عمرف بػف العػاص اػي  رػ  يمانػو بف دانيػة هللا  ااإليمػاف م  ػو الق ػ   فا  مو فا 
( فمػف يررػػ و اػػي (   ينطػؽ عػػف اليػفى  فىػػف مػػف صػ ابة النبػػي )ف ػاف النبػػي )

 .(254)ـ(252ىػ/ 7ررية ن  و رنة )
( رفن عقبػػة بػػف فعػػف اضػػؿ عحػػؽ الرقبػػة اػػي اإلرػػ ـ ع ػػ  لرػػاف النبػػي )

مرػػػ مة ايػػػف اػػػداره مػػػف ( يقػػػفؿ "... مػػػف يعحػػػؽ رقبػػػة عػػػامر بقفلػػػو رػػػمعت النبػػػي )
( ل صػػ ابة يقػػفؿ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي رػػمعت فمػػف حعػػاليـ النبػػي ) (255)النػػار"

بػػؾ ع ػػ  لطيػػؾ"النبػػي )  (256)( يقػػفؿ "... يم ػػؾ ع يػػؾ لرػػانؾ  فليرػػعؾ بيحػػؾ   فا 
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( الػذن نق ػو فيرفن اإلماـ ي مد اي مرنده فعددا  بيرا  مف يىؿ الع ـ  ػدي  النبػي )
( يقفؿ "مف رػحر مرمنػا   ػاف  مػف قفلو رمعت ررفؿ هللا )عقبة بف عامر الجيني ب

  (257)ي يا مرفده مف قبرىا"
(  ما قاؿ عقبة بف عامر الجيني عف ال رس اي اإلرػ ـ رػمعت النبػي )

فلقػػر  عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي فعم ػػو اػػي  (258)يقػػفؿ "... ر ػػـ هللا  ػػارس األ ػػراس"
لمدينػة مػف المرػ ميف  اػذات رػفر ( اقد  ظي بم انة  بيػرو بػيف يىػؿ الدمة النبي )

 اف معيـ يراد يص ابو يف يقدمفه ليرميـ اي الص و اقاؿ ليـ يني رػمعت ررػفؿ هللا 
( ف لػػػػـ يػػػػحـ ا يػػػػـ الحمػػػػاـ فع يػػػػو ( يقػػػػفؿ ".... مػػػػف يـ قفمػػػػا  اػػػػ ف يحػػػػـ ا ػػػػو الحمػػػػاـ  فا 

فاػػي رػػياؽ ال ػػدي  عػػف الصػػ و قػػاؿ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي جئػػت يفمػػا   (259)اإلثػػـ"
( يقػػفؿ ( فج رػػت بجػػفار عمػػر بػػف اللطػػا  ارػػمعت النبػػي )ج ػػس النبػػي ) لػػ  م

".... مف حفضأ اأرب  الفضف   ثـ قاـ يص ي اص ي صػ و يع ػـ مػا يقػفؿ اييػا  حػ  
 .(260)يفرغ مف ص حو  اف  ييئة يـف فلدحو يمو"

( ف حػػ  عنػػدما  ػػاف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي يحػػألر عػػف مجػػالس النبػػي )
( اػػرفن عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي عػػف عمػػر يقػػفاؿ النبػػي ) ػػاف يرػػأؿ الصػػ ابة عػػف 
( ".... مػػػف حفضػػػأ اأ رػػػف الفضػػػف  ثػػػـ راػػػع بصػػػره  لػػػ  بػػػف اللطػػػا  قػػػفؿ النبػػػي )

الرما  فقاؿ ا يد يف    لو    هللا ف ده    ريؾ لو فا ػيد يف م مػدا  عبػده فررػفلو 
 .(261)احمت لو ثمانية يبفا  مف الجنة"

  لرػػاف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي قػػفؿ النبػػي  مػػا نقػػؿ يئمػػة يىػػؿ ال ػػدي  ع ػػ
( عػػف  رػػباغ الفضػػف  فالصػػ و "... مػػف حفضػػأ اأ رػػف فضػػف ه ثػػـ صػػ ي صػػ و )

فيذ ر عقبو بف عػامر الجينػي  (262)غير راه ف  ه  فر عنو ما  اف قب يا مف  ي "
( "... مػػف لػػرج مػف بيحػػو  لػػ  المرػػجد عػف اضػػؿ الصػػ و اػي المرػػجد قػػفؿ النبػي )

ه ب ؿ لطفه يلطفىا ع ر  رنات  فالقاعد اػي المرػجد ينحظػر الصػ و  ح  لو  احبا
 .(263) القانت في ح  مف المص يف  ح  يرجع  ل  بيحو"

فاػػي   ػػدى لطػػ  عقبػػػة بػػف عػػامر الجينػػي بمرػػػجد الفرػػطاط بمصػػر قػػػاؿ 
ثػـ  (264)( يقػفؿ "...   ي ػؿ إلمػرب يبيػع ع ػ  بيػع يليػو  حػ  يػذره"رمعت النبػي )

( يقػفؿ ".. . المرػ ـ يخ المرػ ـ   ي ػؿ لمرػ ـ  ف بػاع نبػي )ي مؿ عقبة ينو رػمع ال
مف يليو بيعا  ايو عي  يف   بيينػو لػو" بمعنػي عػدـ الغػش فاألمانػة اػي البيػع فال ػرا  
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ففضح عقبو بف عػامر الجينػي المعػام ت الحجاريػة فالبيػع ل رػ ع اػي  (265)بيف الناس
لياؿ" بمعني ينو  ذا  ػاف ىنػاؾ  ( ".... اي عيدو الرقيؽ ث  األرفاؽ بقفؿ النبي )

عيبػا  اػي الرػ عة يجػ  ردىػا لػ ؿ ث ثػة ييػاـ يمػا  ذا مضػت ث ثػة ييػاـ ع ػ  البيػع   
 .(266)يرحطيع الم حرن ردىا    ببينة

( قػػػاؿ "ث ثػػػة فيػػػذ ر ابػػػف  بػػػاف عػػػف عقبػػػة بػػػف عػػػامر الجينػػػي يف النبػػػي )
" لػ ؽ المرػ ـ فالصػفات فعػف  رػف ي (267)حرحجا  دعفاحيـ الفالد فالمراار فالمظ ػـف

الحػػي يجػػ  ي  ح ػػفف مفجػػفدو عنػػد المرػػ ميف البلػػؿ فاػػي ذلػػؾ قػػاؿ عقبػػة بػػف عػػػامر 
 (268)( يقفؿ "....  في بالرجؿ يف ي فف بػذيئا  اا  ػا  بلػي "الجيني رمعت النبي )

(  ػاف دائمػا  يفجػو الصػ ابة ع ػ  حػذ ير فيذ ر عقبة بػف عػامر الجينػي يف النبػي )
( يقػفؿ "...   حليفػفا ينفرػ ـ يف األنفػس! اقيػؿ رػمعت النبػي ) النفس بالػديف ايقػفؿ

 .(269)لو يا ررفؿ هللا فبما نليؼ ينفرناق قاؿ: بالديف
( ف ػػاف فقػػد  ضػػر عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي فاػػاو  بػػراىيـ ابػػف ررػػفؿ هللا )

يـف فااحو ايو  رفؼ ل  مس  فبػدي النػاس يقفلػفف  ف مػا  ػد  ىػذا    لمػفت  بػراىيـ 
( ع ػػييـ بقفلػػو "...  ف ال ػػمس فالقمػػر ايحػػاف مػػف ايػػات ( اػػرد النبػػي )ي )ابػػف النبػػ

 .(270)هللا   ين رفاف ل ياو ي د ف  لمفحو  ا ذا رييحـ ذلؾ اأازعفا ل ص و"
( قػػػاؿ "....   فيػػػذ ر الػػػدف بي عػػػف عقبػػػة بػػػف عػػػامر الجينػػػي يف النبػػػي )

 (271)ه طػػائر عػػف رػػفره"ح ػػؿ الػػدرجات الع ػػي لمػػف ح يػػف ف  لمػػف ارحقرػػـ  ف  لمػػف رد
لعبػػاده مػػا يػػذ ره عقبػػو بػػف عػػامر  فرفن اإلمػػاـ ي مػػد اػػي مرػػنده عػػف رلػػص هللا 

( ينو قاؿ "..... مػف لػـ يقبػؿ رلصػة   ػاف ع يػو مػف الػذنف  الجيني عف النبي )
فعف   راه المرضي ع   حنافؿ الطعاـ فال را  يقػفؿ عقبػة بػف  (272)مثؿ جباؿ عراو"

( يقػػػفؿ "...   ح رىػػػفا مرضػػػا ـ ع ػػػ  الطعػػػاـ هللا ) عػػػامر الجينػػػي رػػػمعت ررػػػفؿ
فعف  دي  لحاـ الص و يقػفؿ عقبػة الجينػي  (273)فال را  ا ف هللا يطعميـ فيرقييـ"

(  ف يقػػػػري بػػػػالمعفذات دبػػػػر  ػػػػؿ ( يقػػػػفؿ "... يمرنػػػػي ررػػػػفؿ هللا )رػػػػمعت النبػػػػي )
 .(274)ص و"

المرػػجد   ( اػػي فيقػػفؿ عقبػػو بػػف عػػامر الجينػػي ذىبػػت يفمػػا   لػػ  النبػػي )
( ".....  ذا مضػػي ث ػػ  ال يػػؿ ينػػزؿ هللا  لػػ  الرػػما  حع ػػـ منػػو فارػػحمع  ليػػو اقػػاؿ )



 والثقايفهني السوايس دور األمري عقبة بن عامر اجل

 م(266-266هـ/85-1)  يف صدر اإلسالم 

﴿5222﴾ 

الدنيا ايقفؿ   يرأؿ عف عبادن غيرن مػف ذا الػذن يرػحغفرني يغفػر لػو  مػف ذا الػذن 
 .  (275)يدعفني ارحج  لو مف ذا الذن يرألني يعطو  ح  ينفجر الفجر"

عقبػػة بػػػف عػػػامر الجينػػػي ينػػػو رػػػمع فعػػف ثػػػفا  الجيػػػاد اػػػي رػػػبيؿ هللا يػػػذ ر 
فعػػػف ينػػػفاع  (276)( يقػػػفؿ " ..... مػػػف صػػػرع عػػػف دابحػػػو امػػػات ايػػػف  ػػػييد"النبػػػي )

( يقػػفؿ ".... لمػػس مػػف قػػبض اػػي ال ػػيادو يػػذ ر عقبػػة الجينػػي ينػػو رػػمع النبػػي )
 ػػي  مػػنيف ايػػف  ػػييد المقحػػفؿ اػػي رػػبيؿ هللا  ػػييد  فالغريػػؽ اػػي رػػبيؿ هللا  ػػييد  

 ييد  فالمطعفف اي ربيؿ هللا  ييد   فالنفرػا  اػي رػبيؿ هللا  فالمبطفف اي ربيؿ هللا
( "مػف فبلصفص الجياد اي ربيؿ هللا ذ ػر عقبػة الجينػي قػفؿ النبػي ) (277) ييد"

 .(278)حع ـ الرمي ثـ حر و اقد عصاني"
( يقػفؿ فمف  دي  النر  يذ ر عقبة بف عػامر الجينػي ينػو رػمع النبػي )

ع ػ  ي ػد     ػـ بنػفا يدـ  طػؼ الصػاع لػـ حم ئػفه  "...  ف ينراب ـ ىذه ليرػت بمرػبو 
لػػيس أل ػػد ع ػػ  ي ػػد اضػػؿ    بػػديف يف حقػػفى  ف فػػي بالرجػػؿ يف ي ػػفف لػػدينا بلػػي   

 .(279)اا  ا "
( " ... مػػف فاػػي مرػػألة النػػذر رفن عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي عػػف النبػػي )

لػفحر مػا رفاه ( اػي افمف ي اديػ  النبػي )(280)نذر نذرا  فلـ يحمو ا فارحو  فارو يميف"
( ينػػو قػػاؿ ".....  ذا ي ح ػػؿ ي ػػد ـ ا ي ح ػػؿ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي عػػف النبػػي )
ذا ارحجمر ا يرػحجمرفا فحػرا "   فاػي اضػؿ مػف يػرزؽ بالبنػات دفف الػذ فر (281)فحرا   فا 

( يقػػفؿ "... مػػف  ػػاف لػػو ثػػ   بنػػات قػػاؿ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي رػػمعت النبػػي )
 .(282)ف راىف مف جدحو  ني لو  جابا مف النار" اصبر ع ييف اأطعميف فرقاىف 

( "..... مػػا فعػػف الحفاضػػع  يػػذ ر عقبػػو بػػف عػػامر الجينػػي قػػفؿ النبػػي )
مف رجؿ يمفت  يف يمفت فاي ق بو مثاؿ  بة مف لردؿ مف  بر ح ػؿ لػو الجنػة يف 

( قفلػو ".... فيذ ر عقبػة بػف عػامر الجينػي عػف النبػي ) (283)يريح ري يا ف  يراىا"
رفن ييضػا عػف الن ػاح قػفؿ  (284)الرجؿ ليحفضؿ باإليماف  ما يحفضؿ ثػف  المػريو"يف 

 .(285)( "... لير الن اح ييرر"النبي )
( يقػفؿ "... ي ػؽ مػا يفايػحـ مػف  ما يذ ر الجينػي ييضػا ينػو رػمع النبػي )

 مػػػا يف المرػػػ ـ   ي ػػػؽ لػػػو يف يلطػػػ  ع ػػػ   (286)ال ػػػرفط مػػػا ارػػػح   حـ بػػػو الفػػػرفج"
( قفلػو ذلػؾ مػا ذ ػره عقبػو بػف عػامر الجينػي ع ػ  لرػاف النبػي ) لطبة يليو فير د
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"....   ي ػػػؿ  مػػػرب يػػػرمف بػػػا فاليػػػـف األلػػػر يف يلطػػػ  ع ػػػ  لطبػػػة يليػػػو  حػػػ  
 .(287)يحرؾ  ف  يبيع ع   بيع يليو  ح  يحرؾ "

( ينػػو قػػاؿ "...  يػػا ـ فالػػدلفؿ فعػػف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي عػػف النبػػي )
(: ال ػػػـ ف األنصػػػار يػػػا ررػػػفؿ هللا يارييػػػت ال ػػػـ اقػػػاؿ )ع ػػػ  النرػػػا  اقػػػاؿ رجػػػ   مػػػ

. فيػػذ ر (288)( بػػالمفت"المػػفت" فىػػذا معنػػاه يف ال مػػا غايػػة ال ػػر فالفرػػاد ف ػػبية )
( ينػو قػاؿ عػف النبػي )     مف الرمرقندن فالبغفن عف عقبو بػف عػامر الجينػي 

ج ػػػػس بفنػػػػا  ( المػػػػريو ال ػػػػائض عنػػػػد يفاف الصػػػػ و يف ححفضػػػػأ فح".... يمػػػػر النبػػػػي )
 .(289)المرجد احذ ر هللا فحربح"

( فعػػف اضػػؿ يػػـف عراػػو يقػػفؿ عقبػػو بػػف عػػامر الجينػػي ينػػو رػػمع النبػػي )
يقفؿ ".... يف يـف عراو فيـف الن ر فيياـ الح ػريؽ عيػدنا يىػؿ اإلرػ ـ فىػي ييػاـ ي ػؿ 

فعػػف طاعػػة هللا فزىػػد المرػػ ميف اػػي الػػدنيا طمعػػا  اػػي جنػػة اللػػالؽ رفن  (290)ف ػػر "
( قفلو "... يف  نحـ ح بفف   ية الجنػة ف ريرىػا عامر الجيني عف النبي ) عقبة بف

 .(291) ا  ح برفىا اي الدنيا..."
( "..... ( رفن عقبػة بػػف عػامر الجينػي قػفؿ النبػػي )فمػف دعػا  النبػي )

ال يػػـ ينػػي يعػػفذ بػػؾ مػػف يػػـف الرػػف  فمػػف لي ػػة الرػػف  فمػػف رػػاعة الرػػف  فمػػف صػػا   
فعػػف عمػػؿ المػػرمنيف يػػرفن عقبػػة بػػف  (292)دار المقامػػة" الرػػف  فمػػف جػػار الرػػف  اػػي

( قفلو ".... ما مف عمؿ يـف    فىف يلػحـ ع يػو  عامر الجيني ع   لراف النبي )
ف  لي و    فىف يلحـ ع ييا  ح   ذا  يؿ بيف العبد فبيف العمػؿ قػاؿ ال فظػة: يػا ربنػا 

 .(293)"ىذا عمؿ عبدؾ قبؿ يف ي اؿ بينو فبيف العمؿ فينت يع ـ بو
( فقػاؿ لػو: فيذ ر عقبة بف عامر الجيني ".... يف رج   جا   لػ  النبػي )

(: ي حػ  ع يػو قػاؿ : ثػـ يرػحغفر منػو فيحػف . قػاؿ يا ررػفؿ هللا ي ػدنا يػذن . قػاؿ )
("يغفر لو فيحا  ع يو ف  يمؿ هللا  ح  حم فا :)(294)  فنقؿ عقبة بػف عػامر الجينػي

( المرػ ميف عػف الصػ و بقفلػو "... ثػ   نبي )ألىؿ الع ـ عف راعات نيي اييا ال
( ينيانػػا يف نصػػ ي اػػييف يف يف نقبػػر اػػييف مفحانػػا:  ػػيف رػػاعات  ػػاف ررػػفؿ هللا )

حط ع ال مس بازغة  حػ  حرحفػع  ف ػيف يقػـف قػائـ الظييػرو  حػ  حميػؿ ال ػمس  ف ػيف 
حفيػػؼ ال ػػمس ل غػػرف   حػػ  حغػػر " فقػػد يلػػرج ىػػذا ال ػػدي  اإلمػػاـ مرػػ ـ في مػػد بػػف 

 .(295) نبؿ فالنرائي فالحرمذن فغيرىـ مف يئمة يىؿ ال دي 
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( يمنػػع المرػػ ميف مػػف ارحػػدا  الحمػػائـ ألنيػػا ملالفػػة ل  ػػريعة ف ػػاف النبػػي )
( يقػػفؿ : اإلرػػ مية فير ػػد ذلػػؾ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي بقفلػػو "... رػػمعت النبػػي )
فذ ػػػر  (296)مػػػف ع ػػػؽ حميمػػػة اػػػ  يثػػػـ هللا ع يػػػو  فمػػػف ع ػػػؽ فدعػػػو اػػػ  فدع هللا لػػػو"

( قػػاؿ "... غيرحػػاف ي ػػدىما ي بيػػا هللا فاأللػػرى يبغضػػيا الجينػػي ييضػػا  يف النبػػي )
هللا. فملي حػػاف ي ػػدىما ي بيػػا هللا  فاأللػػرى يبغضػػيا هللا  الغيػػرو اػػي الريبػػة ي بيػػا هللا  
فالغيػػػرو اػػػي غيػػػره يبغضػػػيا هللا  فالملي ػػػة  ذا حصػػػدؽ الرجػػػؿ ي بيػػػا هللا  فالملي ػػػة اػػػي 

 .(297)هللا" ال بر يبغضيا
( يقػػفؿ "...   يػػدلؿ فيقػػفؿ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي رػػمعت ررػػفؿ هللا )

فيػػػذ ر الط ػػػافن قػػػفؿ عقبػػػة الجينػػػي عػػػف  (298)الجنػػػة صػػػا   م ػػػس يعنػػػي الع ػػػار"
( يقػفؿ "... ظػؿ المػرمف يػـف القيامػة اضؿ الصػدقة  يف عقبػة قػاؿ: رػمعت النبػي )

( امر الجينػي عػف النبػي ). فعف  قفؽ الضيؼ يفرد  لينا عقبػة بػف عػ(299)صدقحو"
 .(300)ينو قاؿ "...   لير ايمف   يضيؼ"

( ينصػػح  ػػبا  المرػػ ميف ع ػػ  يف   يغحػػرفا بصػػباىـ فنقػػؿ ف ػػاف النبػػي )
( بقفلػػػػػو "عجػػػػػ  ربػػػػػؾ مػػػػػف ال ػػػػػا  ليرػػػػػت لػػػػػو ذلػػػػػؾ عقبػػػػػة الجينػػػػػي عػػػػػف النبػػػػػي )

( قفلػػو    مػػا رفن عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي برػػند صػػ يح عػػف النبػػي )(301)صػػبفو"
. ي حػػػ  اػػػي  ػػػؿ   ػػػارو ي ػػػيرىا الرجػػػؿ بيػػػده اػػػي الصػػػ و ب ػػػؿ يصػػػبع  رػػػنة يف "...

فما ذ ػر عػف الفرفرػة ف ػدي  الػنفس يػذ ر عقبػة بػف عػامر الجينػي ينػو  (302)درجة"
( يقػػفؿ "...   يجػػفز يف يقػػع طػػ ؽ المفرػػفس ألف الفرفرػػة  ػػدي  رػػمع النبػػي )

 .(303)النفس  ف  مرالذو بما يقع اي  دي  النفس"
صبياني ".... عف عقبة بف عامر الجينػي برػند صػ يح يف النبػي فيذ ر األ

(  قاؿ:   عقػؿ  الحػدبير اػي رضػا هللا  ف  فرع  ػال ؼ عػف م ػاـر هللا  ف   رػ )
  فيػػػذ ر ثقػػػات يىػػػؿ ال ػػػدي  عػػػف اضػػػؿ الػػػدعفو ل رػػػ ـ  ػػػدي  (304)  رػػػف الل ػػػؽ"

فجبػػت لػػو ( ينػػو قػػاؿ ".... مػػف يرػػ ـ ع ػػ  يديػػو رجػػؿ عقبػػة بػػف عػػامر عػػف النبػػي )
فقػد ارحفرػر  (305)الجنة" فىف اي ص يح الطبرانػي فالنيرػابفرن فاألمػاـ ي مػد فغيػرىـ

( ليػػـ عػػددا  مػػف الصػػ ابة عػػف م ػػاف صػػ حيـ مػػف رعػػاو الغػػنـ فاإلبػػؿ اقػػاؿ النبػػي )
".... صػػ فا اػػي مػػرابض الغػػنـ ف  حصػػ فا اػػي  عطػػاف اإلبػػؿ يف مبػػارؾ اإلبػػؿ" فقػػد نقػػؿ 

 .(306)ا ع   لراف عقبة بف عامر الجيني( ىذيىؿ ال دي  قفؿ النبي )
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( قفلػو "... يف فيذ ر الطبرن يف عقبة بف عامر الجيني نقػؿ عػف النبػي )
 ما ذ ر اإلماـ ي مد اػي مرػنده عػف عقبػة  (307)الملح عات المنحزعات ىف المنااقات"

  ي ػرؾ بػو  ػيئا  لػـ يحنػد  ( قاؿ ".... مػف لقػي هللا بف عامر الجيني يف النبي )
فنقػػؿ عنػػو ال ػػدي  عػػددا  مػػف يئمػػة يىػػؿ الع ػػـ  ػػأبف ماجػػو  (308) ػػراـ دلػػؿ الجنػػة"بػػدـ 

( ذات مػرو . فيقفؿ عقبة بف عامر الجيني لقيػت النبػي )(309) فابف  ثير فغيرىـ...
اقػػػػاؿ لػػػػػي "... يػػػػػا عقبػػػػػة صػػػػػؿ مػػػػػف قطعػػػػػؾ  فيعػػػػػط مػػػػػف  رمػػػػػؾ  فيعػػػػػؼ عػػػػػف مػػػػػف 

 .(310)ظ مؾ"
( معت النبػػي )ينػػو قػػاؿ رػػ فنقػػؿ عقبػػة الجينػػي عػػف عمػػر بػػف اللطػػا  

يقػػػفؿ ".... مػػػف مػػػات يػػػرمف بػػػا فاليػػػـف األلػػػر قيػػػؿ لػػػو يدلػػػؿ الجنػػػة مػػػف ين يبػػػفا  
فاػػي  ػػدي  قدرػػي لػػر  العػػزو حبػػارؾ فحعػػالي يقػػفؿ عقبػػة بػػف عػػامر  (311) الجنػػة ..."

( يقفؿ "... يػا ابػف يدـ ي فنػي يفؿ النيػار بػأربع ر عػات الجيني رمعت ررفؿ هللا )
 .(312)ي فؾ بيف يلر يفمؾ"

ما يجدر اإل ارو  ليو يف عقبة بف عامر الجيني  اف يقػيـ   قػات الع ػـ اػي ف 
دار اإلمارو بمصػر فمرػجد الفرػطاط لن ػر ع ػـف القػراف مػف اقػو ف ػدي  فحفرػير بػيف 
يى يػػا ا ػػاف "مر ػػد بػػف عبػػد هللا" ي ػػد ع مػػا  يىػػؿ ال ػػدي  بمصػػر دائػػـ الج ػػفس معػػو 

"يبػف الليػر" فيعػد مػف الثقػات عنػد  فقد عػرؼ مر ػد بػف عبػد هللا بػػ (313)ليحع ـ ال دي 
فيػذ ره المػزن بقفلػو  (314)يىؿ ال دي  انق فا عنو ما رفيو عف عقبة بف عامر الجيني

"...  ػػػاف مرثػػػد بػػػف عبػػػد هللا المعػػػرفؼ بػػػأبف الليػػػر ىػػػف مفحػػػي يىػػػؿ مصػػػر اػػػي زمانػػػو 
 .(315)ـ( بمصر"827ىػ/22فذ ره ابف  باف اي الثقات فحفاي رنة )

بػف عػامر الجينػي اػي مصػر عمػرف بػف العػاص   ما نقؿ ال دي  عػف عقبػة
 (316)فعبد هللا بف عمرف فغيرىـ مف الص ابة الذيف فادفا  لي مصػر اػي جػيش الفػحح

فىػف مػفلي عقبػة  (317)فرفى ال دي  عف عقبة بف عامر الجيني يبػف الييػثـ المصػرن
بف عامر الجيني فعرؼ بػ " ثير" فقد نقؿ عف عقبة الجيني  دي  الرػحر عػف النبػي 

( )"(318)"...... مف رين عفرو ارحرىا. 
فممف رفن عف عقبة بف عامر الجيني ال دي   اف مررخ مصر اإلرػ مية 
ابف عبػد ال  ػـ صػا    حػا  احػفح مصػر فالمغػر  انقػؿ عػف عقبػة بػف عػامر ث ثػة 
ي اديػ   ال ػدي  األفؿ "مػػف حفضػأ اأ رػف فضػػف ه ثػـ صػ ي صػػ و غيػر رػػاه ف  ه 
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يئاحو"  يمػػا ال ػػدي  الثػػاني "... حعجػػ  ربػػؾ مػػف  ػػا   فػػر عنػػو مػػا  ػػاف قب يػػا مػػف رػػ
 .(319)ليس لو صبفو" يما ال دي  الثال   اف عف اضؿ المعفذحيف"

ف اف مف رفى ال دي  عف عقبػة بػف عػامر الجينػي مػف يىػؿ مصػر المغيػرو 
  فمػػف فراو ع ػػـ (321)  فيعػػد مػػف ثقػػات يىػػؿ ال ػػدي (320)بػػف نييػػؾ ال جػػرن المصػػرن
ا ال دي  عػف عقبػة بػف عػامر الجينػي  ػاف عبػد الػر مف ال دي  اي مصر الذيف نق ف 

فقد  يد احح مصر مع عمرف بف العاص فنقؿ عنػو ال ػدي   (322)بف غابر اليمداني
 .(323)يزيد بف عمرف المعاارن مف ثقات يىؿ ال دي  اي مصر

فيذ ر اإلماـ الذىبي يف لطيػ  يىػؿ مصػر فمرذنيػا عبػد الػر مف بػف جبيػر 
نقػػؿ ال ػػدي  بػػيف صػػففؼ يىػػؿ الع ػػـ اػػي مصػػر  ـ( قػػد827-822ىػػػ/ 222-22ت )

مف طريؽ عقبة بف عامر الجيني  فىف مفلي نااع بػف عمػرف القر ػي العػامرن ف ػاف 
ممػػػػف ا ػػػػحرؾ اػػػػي جػػػػيش الفػػػػحح مػػػػع عمػػػػرف بػػػػف العػػػػاص فحػػػػفا  ييضػػػػا  بمصػػػػر رػػػػنة 

 .  (324)ـ(822ىػ/ 27ـ(  فقيؿ اي رنة )822ىػ/28)
جبيػر فيقػفؿ اػي  قػو "ينػو  ف اف عبد هللا بػف عمػرف معجبػا  بعبػد الػر مف بػف

مػػف المجحبػػيف" فقػػد نقػػؿ عنػػو جػػؿ يىػػؿ ال ػػدي  فيعػػدفه مػػف الثقػػات مثػػؿ اإلمػػاـ مرػػ ـ 
. فقػػد ارػػحفاد مػػف ع ػػـ عقبػػة بػػف عػػامر (325) فالحرمػػذن فالنرػػائي فيبػػ  دافد فغيػػرىـ...

الجيني ابنو "عامر"  الذن فاصػؿ مرػيرو يبيػو اػي نقػؿ ع ػـ ال ػدي  بػيف الميحمػيف بػو 
 .(326) رات الع ـ اي مرجد الفرطاطاي مصر اي ج

فممػػػف نقػػػؿ عػػػف عقبػػػة بػػػف عػػػامر الجينػػػي ال ػػػدي   احبػػػو "دلػػػيف بػػػف عػػػامر 
 مػا رفن يىػؿ  (327)ال جرن" الم يفر بأبف لي ي المصرن فيعده يىؿ الع ـ مػف الثقػات

ا ل دي  مف طريؽ عقبة بف عامر الجيني اي مصر ما رفيو عبد هللا بػف عمػرف بػف 
  اض   عػف جعفػر (328)ري مدررة ع ـ ال دي  اي مصرالعاص الذن يعد مف مرر

فىػف مػف  (329)بف عبد هللا بف رااع بف رناف األفري األنصارن الذن يعد مف الحابعيف
-852ىػػػ/ 252-222مرررػػي مدررػػة ع ػػـ ال ػػدي  بال فاػػة فحػػفا  مػػا بػػيف عػػامي )

 فيعد "يبف ع انو المعػاارن المصػرن" فالم ػيفر بارػـ " يػي بػف يػرمف" .(330) ـ(828
مف ثقات يىؿ ال دي  بمصر الذيف نق فا ال دي  عػف طريػؽ عقبػة بػف عػامر الجينػي 

فعنو نقؿ ال دي  مػف طريػؽ  (331)فىناؾ مف يرميو "يب  قبيؿ المعاارن" اي رفاياحيـ
فقػػػد نقػػػؿ ع ػػػـ ال ػػػدي  ب ػػػر المعػػػاارن بػػػيف يىػػػؿ  (332)عقبػػػة يفس بػػػف ب ػػػر المعػػػاارن
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ر األمػػفن فحػػفا  مػػا بػػيف عػػامي دم ػػؽ اػػي ل اػػة يزيػػد بػػف الفليػػد اػػي يفالػػر العصػػ
 .(333) ـ(828-827ىػ/ 252-222)

فقػػػد رفن ال ػػػدي  عػػػف عقبػػػة بػػػف عػػػامر الجينػػػي عػػػددا   بيػػػرا  مػػػف الصػػػ ابة 
فالحابعيف مثؿ عبد هللا بف عباس  فيبػف يمامػو البػاىي فجبيػر بػف نفيػر فبعجػة بػف عبػد 

دفا مػف ثقػات يىػؿ هللا الجيني فيبف  دريس اللف ني فعددا   بيرا  مف يىؿ مصر فقد يعػ
ايذ ر يبف يمامو الباى ي عػف طريػؽ عقبػة بػف عػامر الجينػي قػفؿ النبػي  (334)ال دي 

( لعقبػػػة بػػػف عػػػامر الجينػػػي ".... يػػػا عقبػػػة ي  يلبػػػرؾ بأاضػػػؿ يلػػػ ؽ يىػػػؿ الػػػدنيا )
فيىؿ األلرو حصػؿ مػف قطعػؾ  فحعطػي مػف  رمػؾ  فحعفػف عػف مػف ظ مػؾ الػذن يراد 

 .(335)عمره ا يحقي هللا فليصؿ ذا ر مة" يف يبرط لو اي رزقو فيمد لو اي
فيػػػػذ ر الحنػػػػفلي "... يف قبػػػػا  بػػػػف رزيػػػػف ال لمػػػػي   فقيػػػػؿ ع ػػػػ  بػػػػف ربػػػػاح 
ال لمػػػػػي ممػػػػػف رفا ال ػػػػػدي  عػػػػػف عقبػػػػػة بػػػػػف عػػػػػامر الجينػػػػػي فىػػػػػف مػػػػػف ثقػػػػػات يىػػػػػؿ 

فعػػف طريػػؽ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي يػػذ ر ثقػػات يىػػؿ ال ػػدي  مػػا نق ػػو  (336)ال ػػدي "
ي  عقبػػة اػػي اضػػؿ الرمػػي بالرػػياـ فالنبػػاؿ اػػي رػػبيؿ عبػػد هللا بػػف زيػػد األزرؽ مػػف  ػػد

هللا فىػػف مػػف رجػػاؿ مرػػ مة بػػف عبػػد الم ػػؾ اػػي  م حػػو ع ػػ  القرػػطنطينية اػػي العصػػر 
-222 ػػاف معبػػد بػػف ىػػ ؿ العنػػزن البصػػرن المحػػفا  مػػا بػػيف عػػامي ) (337)األمػػفن
 .(338)ـ( فقد يعده يىؿ ال دي  مف الثقات828-827ىػ/ 222

بد هللا بف عبػاس فمرػ مة بػف مل ػد األنصػارن مػا فذ ر جابر بف عبد هللا فع
( مػػف ي اديػػ  فذ رىػػا يئمػػة يىػػؿ نق ػػو عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي ع ػػ  لرػػاف النبػػي )

 .(339)ال دي  مثؿ البلارن فمر ـ فالنرائي فالحرمذن فابف ماجو فغيرىـ
فيذ ر ابف عرا ر "... يف ع ما  ال ػدي  بال ػاـ نق ػفا عػف طريػؽ عقبػة بػف 

ل ػػػػدي  مثػػػػؿ القارػػػػـ يبػػػػف عبػػػػد الػػػػر مف ف ػػػػعي  فابػػػػف يبػػػػي زرعػػػػة عػػػػامر الجينػػػػي ا
فذ ػر الرػػمعاني ع مػا  ال ػدي  بمصػػر الػذيف نق ػفا عػػف عقبػة بػػف  (340) فغيػرىـ....."

عػػامر الجينػػي مثػػؿ عبػػد هللا بػػف مالػػؾ الجي ػػاني  ف ثيػػر بػػف ق يػػ  الصػػداي فىػػف مػػف 
 .(341)ثقات يىؿ ال دي  بمصر"

ي  عبػػد هللا بػػف لبيػػ  الجينػػي فقػػد رفن عػػف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي ال ػػد
األنصارن فذ ره اإلماـ البلارن اي الثقات ىف فيبنية معػاذ فعبػد هللا فيعػدفا اػي ثقػات 

اض   عف يف الص ابي الج يؿ يبف ييف  األنصارن نقؿ عػف عقبػة  (342)يىؿ ال دي 
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فممػف  .(343)( مف ي ادي  ج رػات ع مػو مػع الصػ ابةالجيني ما  د  بو النبي )
عػف عقبػة بػف عػامر الجينػي فيعػد اػي ثقػات يىػؿ ال ػدي   ػاف  ػ   مػف  رفن ال دي 

قػػيس بػػف مرثػػد فنعػػيـ بػػف ىبػػار العطفػػاني  فمفرػػي بػػف ييػػف  بػػف عػػامر الغػػااقي فقػػد 
 .(344)يعدىـ يىؿ الع ـ مف ثقات يىؿ ال دي 

 وفاتو:
 ػػاف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي مػػف الصػػ ابة الػػذيف  ػػانفا يفضػػ فف البقػػا  اػػي 

ارا  لػػو اييػػا فعػػاش بػػيف يى يػػا نػػاق   لع ػػـ ال ػػدي  ع ػػ  لرػػاف النبػػي مصػػر اقػػاـ ببنػػا  د
( بػػيف يى يػػا  اع ػػي الػػرغـ مػػف ينػػو  ػػاف لػػو دارا  بدم ػػؽ    ينػػو اضػػؿ ال يػػاو اػػي )

فيػػذ ر ل يفػػة بػػف ليػػاط "..... يف عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي قػػد قحػػؿ اػػي  (345)مصػػر
 .(347)لعراؽفداف بالبصرو بأرض ا (346)ىػ"27 ر  اللفارج اي  عباف رنة 

ـ( 227ىػػػ/27فع ػػ  الػػرغـ مػػف يف ل يفػػة بػػف ليػػاط قػػد ذ ػػره ينػػو مػػات رػػنة )
ـ(  في ػػد فااحػػو 288ىػػػ/ 27   ينػػو عػػاد مػػرو يلػػرى فقػػاؿ ينػػو حػػفا  بمصػػر اػػي رػػنة )

 (348)بمصر مصػادر حػاريخ مصػر اإلرػ مية ينػو مػات بمصػر فداػف بمقبرحيػا بالقرااػة
فاػي نفػس العػاـ الػذن حفايػت ايػو يـ  ف اف ذلؾ اي يلر ل اة معافية بف يب  رػفياف

ابعػػػد يف  ػػػيد صػػػفيف مػػػع معافيػػػة فجػػػا   لػػػ   (349)المػػػرمنيف عائ ػػػة رضػػػي هللا عنيػػػا
ـ(  فىػػف يب ػػػ  مػػف العمػػػر رػػػحفف 288ىػػػػ/27مصػػر ظػػػؿ بيػػا  حػػػ  حػػفاي اييػػػا رػػنة )

 .(350)عاما  
فير ػػػد ابػػػف قحيبػػػة "...... يف عقبػػػة بػػػف عػػػامر الجينػػػي مػػػات بمصػػػر فحػػػرؾ 

يمػا عػػف م ػاف دانػػو  (351)فنباليػػا فيفصػي بحر يػػا اػي رػػبيؿ هللا" رػبعيف قفرػػا  بجعابيػا
فا لػػػح ؼ ع يػػػو امقبرحػػػو  حفجػػػد بالقرااػػػة بمصػػػر فليرػػػت بالبصػػػرو فير ػػػد ذلػػػؾ ابػػػف 
حغربػػػردن بقفلػػػو "..... لػػػيس اػػػي الجبانػػػة قبػػػر صػػػ ابي مقطػػػفع بػػػو    قبػػػر عقبػػػة بػػػف 

ا عقبػػة بيػػا ييضػػا  عػػامر ا نػػو زاره الل ػػؼ عػػف الرػػ ؼ  فقيػػؿ يف البقعػػة الحػػي داػػف اييػػ
فيفجػػد لقبػػره م ػػيد بالقرااػػة برػػفح المقطػػـ مػػع الحػػابعيف  (352)قبػػر عمػػرف بػػف العػػاص"

فير ػػد  .(353)فاألئمػة فالع مػػا  فالزىػػاد فاألفليػا  الم ػػحيريف بال رامػػات رضػي هللا عػػنيـ
ال ػػارعي ال ػػااعي داػػف عقبػػة الجينػػي بمصػػر بقفلػػو ".... يف قبػػر عمػػرف بػػف العػػاص 

ارن فقبػر عقبػػة بػف عػػامر الجينػي مفجػفديف بالقرااػػة بمصػر اػػي فقبػر يبػي بصػػرو الغفػ
فداػػف  لػػ  جػػفارىـ قاضػػي مصػػر يبػػف ال رػػف ع ػػ  بػػف  ػػ ر فىػػف  (354)رػػفح المقطػػـ"
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مػػف ي ػػير مػػف  ػػد  بال ػػاـ فالعػػراؽ فانحيػػي بػػو المقػػاـ بمصػػر فحػػفا  بيػػا اػػي الرػػابع 
 .(355)ـ(2522ىػ/ الثامف ع ر مف نفامبر رنة 222ع ر مف رج  رنة )

مرػػجد بجػػفار ضػػريح عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي بمصػػر يرػػمي مرػػجد فيفجػػد 
 ممػػا رػػػبؽ (356)عقبػػة بػػف عػػػامر فقػػد  ظػػػي باىحمػػاـ   ػػػاـ مصػػر ع ػػػ  مػػر حاريليػػػا

مصػػػر عػػػاميف يف عقبػػػة بػػػف عػػػامر الجينػػػي قػػػد  ػػػد  بمصػػػر ف  ػػػـ ل با ػػػ  يحضػػػح 
لمعافيػػة ثػػـ ي مػػؿ  ياحػػو بمصػػر  حػػ  حػػفا  بيػػا فداػػف اػػي يرضػػيا مػػع مػػف داػػف مػػف 

 ف جا فا  ل  مصر اي جيش الفحح مع عمرف بف العاص....الص ابة الذي
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 خامتة البحث
 افلػػػت مػػػف لػػػ ؿ صػػػف ات ىػػػذا الب ػػػ   لقػػػا  الضػػػف  ع ػػػ  دفر صػػػ ابي 

فمجاىػػػدا  اػػػي احف ػػػات المرػػػ ميف اػػػي عصػػػر صػػػدر  (ج يػػػؿ مػػػف صػػػ ابة النبػػػي )
اػػي ل لصػػية البػػارز دفر ح ػػؾ ا العديػػد مػػف المصػػادر الحاريليػػةاإلرػػ ـ  فقػػد يغف ػػت 
فقد حفص ت مف ل ؿ ىذا الب    ل  عدو نحػائ  ىامػة نجيزىػا  عصر صدر اإلر ـ

 ايما ي ي:
( عقػػ   عػػ ف  رػػ مو عمػػؿ عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي اػػي لدمػػة النبػػي ) -2

اي المدينػة ا ػاف ممػف رػبؽ مػف الجينيػيف اػي  (بعد يف فاد ع   النبي )
 ضمف يىؿ الصفة.ف اف  ( ع ف  ر مو بيف يدن النبي )

مجػػػالس النبػػػي  ػػاف عقبػػػة بػػػف عػػامر الجينػػػي ي ػػػرص دائمػػػا  ع ػػ   ضػػػفر  -5
( مػػع الصػػ ابة ليػػحع ـ منػػو يصػػفؿ الػػديف فقفاعػػده فمنيجػػو  ا ػػاف يرػػأؿ )

 ( ألص ابو.في فظ ما  اف يلرج مف النبي )

الحػػي  ػػاف يلػػػرج  (عقبػػة بػػف عػػػامر الجينػػي اػػي غػػزفات النبػػػي )ا ػػحرؾ  -2
ل رمػػي بالرػػياـ فالنبػػاؿ ا ػػاف يصػػي  ىداػػو فلػػف اييػػا  فعػػرؼ عنػػو  جادحػػو 

بجعابيػا ذراع  ح  عندما مػات فجػد لديػو رػبعيف قفرػا  ابحعد عنو ألربعمائة 
 فنباليا يفصي بيا اي ربيؿ هللا.

رػػػبيؿ هللا اػػػي نػػػي ع ػػػ  مفاصػػػ ة الجيػػػاد اػػػي ي ػػػرص عقبػػػة بػػػف عػػػامر الج -2
ؾ اػػي مػػف عيػػد يبػػف ب ػػر الصػػديؽ  اقػػد ا ػػحر بدايػػة عصػػر الل فػػا  الرا ػػديف 

ا ػاف  احفح ال اـ  ح  حر ـ يمير المرمنيف عمػر بػف اللطػا  بيػت المقػدس
 ممف دلؿ معو المرجد األقص  فص ي ايو.

ا ػػحرؾ اػػي احػػرو الفحنػػة ال بػػرن اػػي الحػػاريخ اإلرػػ مي اػػي القحػػاؿ اػػي معر ػػة  -2
 يثنػػا  صػػراعوبجػػفار معافيػػة بػػف يبػػ  رػػفياف ـ( 228/ ىػػػ 28)صػػفيف رػػنة 

 .قح ة عثمافمف ل   ف اف ييدؼ ل قصاص مع اإلماـ ع   بف يب  طا

 ػػاف ي ظػػي بثقػػة فالػػي مصػػر عبػػد هللا بػػف رػػعد بػػف يبػػ  الرػػرح الػػذن  ػػاف  -2
يعيػػد  ليػػو بػػأمر ف يػػة مصػػر يثنػػا  لرفجػػو لمفاصػػ ة احف ػػات المرػػ ميف اػػي 

 نفا ي ب د المغر  اإلر مي.
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  عقػ  ـ(222/ ىػػ22)حفل  عقبة بف عامر الجيني يمر ف ية مصػر رػنة  -8
 ي ػػير فح ػػرؾفث ثػػة بػػف يبػػ  رػػفياف فارػػحمر اػػي ف يحػػو عػػاميف  حبػػةعفاػػاو 

جزيػػرو "ردفس" فقػػد يغف ػػت ح ػػؾ الف يػػة لفػػحح ل جيػػاد ن ػػف الب ػػر قبيػػؿ عزلػػو 
 المصادر الحاريلية فيقرحيا مصادر حاريخ مصر اإلر مية.

عق  عزلة مف الف ية يفضؿ البقػا  اػي مصػر   اف عقبة بف عامر الجيني -7
يثنػػا  م زمحػػو لػػو  ا ػػاف  (ىا بمػػا حع مػػو مػػف النبػػي )فالح ػػد  اػػي مرػػجد

 دائـ   قات الع ـ بمرجد الفرطاط بمصر.

نقػػػؿ عػػػف عقبػػػة بػػػف عػػػامر الجينػػػي ع مػػػا  مصػػػر الػػػذيف اىحمػػػفا بع ػػػـ الفقػػػو  -2
يف  يػةالقران ا،يػاتمف حفرػير  ( ؿ ما رفاه عف النبي )فال دي  فالحفرير 
 ديف.لحع يـ المر ميف يصفؿ الاأل ادي  النبفية 

( ع ػػػ  القػػدـف  ليػػػو اػػي مصػػػر ليحػػذ رفا منػػػو صػػػ ابة النبػػي )   ػػاف ي ػػ -22
 ليػػو اػػي مصػػر عػػددا   بيػػرا  مػػف الصػػ ابة ع ػػ  اجػػا   (بأ اديػػ  النبػػي )
 األنصارن فرعيد بف المري  فغيرىـ.ريريـ يبف ييف  

يف يقضػي مػا بقػي مػف  ياحػو اػي مصػر ا ػـ الجينػي اضؿ عقبة بف عػامر  -22
ع ػػػ  قنطػػػرو رػػػناف فاضػػػؿ يف يمػػػفت لمفجػػػفدو بدم ػػػؽ ا يػػػذى  ع ػػػ  داره

  فداػف بأرضػيا برػفح جبػؿ المقطػـ ـ(288/ ىػػ27)بمصر امػات بيػا رػنة 
 بمصر فىف يب   مف العمر رحفف عاما .
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 المالحق

 ( جيوش الخميفة أبي بكر الصديق وىي متجية لفتح بالد الشام1ممحق رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 222اإلر مية عيد الل فا  الرا ديف  ص المغ ف   يط س الفحف ات  
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 ( لريطة لفحف ات المر ميف بال اـ عيد عمر بف اللطا 5م  ؽ رقـ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 225ـ  ص5222  القاىرو  7م مفد  ا ر  الحاريخ اإلر مي الل فا  الرا دفف  ج
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 ( الفحف ات اإلر مية اي عيد الرا ديف2م  ؽ رقـ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 282المغ ف   يط س الفحف ات اإلر مية عيد الل فا  الرا ديف  ص   
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 ( صفرو مف األماـ لمرجد عقبة 2م  ؽ رقـ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( صفرو مف الجان  لمرجد عقبة 2م  ؽ رقـ )

 
 
 
 

 

 صفرو لقبر عقبة مف اللارج
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 ( ملطفط بجامعة الم ؾ م مد بف رعفد عف اضائؿ عقبة2م  ؽ رقـ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تحفح المعتىي في شأن السيذ عقثه ته عامر الجهىي :عنوان المخطوطة

 خ . م / 920 :رقم الصنف

 اتي السرور الميذاوي :المؤلف

 3614 :الرقم العام

 هـ 10 :التاريخ المقترن بإسم المؤلف

 -تاريخ الىسخ ج -الميذاوي، أتى السرور عاش في القرن العاشر ظىاً ب -أ :المراجع

 قثه ته عامر الجهىيمىاقة ع

 وسخح جيذج، خطها وسخي معتاد :الوصف

 سم 2..7×  91س؛  91ق ، 12 :الوصف المادي

 تراجم :الموضوع

 :اإلحاالت

 :اسم الناسخ
 هـ .9ق  :تاريخ النسخ
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 اليوامش والحواشي

جيينة: ىي مف زيد بف لي  بف ررد بف ير ـ بف ال اؼ بف قضاعة  ففلد نيد بف زيد بف ليػ  بػف رػفد   ( 2)
ة مال ػػا   فصػػبا ا  بطػػف  فمعافيػػة ف عبػػا  فيبػػا رػػفد ايػػر   نيػػد الػػيمف الحػػي بػػف ارػػ ـ بػػف ال ػػاؼ بػػف قضػػاع

 انت حر ف قريبا  مف نجراف  فعامر فعمير ف نظ ة بنػف نيػد  فالطػفؿ فلذيمػة فمػ ذه فيبانػا ايػر   بنػي 
  م حبػة النيضػة 2  ح قيػؽ نػاجي  رػف  ط5نيد ال اـ. ل مزيد انظػر: ابػف ال  بػي  نرػ  معػد فالػيمف  ج

 .852  ص2277بية  عالـ ال ح   العر 
ال رقة: ىي قبي ة مف جيينة فينربفف  ل  بنف  ميس بف عمرف بف ثع بة بف مفدفعػة بػف جيينػة فيرجػع   ( 5)

( يرػامة بػف زيػد رب  حرميحيـ بال رقة  ل  " ميس" الذن عرؼ بيذا ا رـ. فىـ قد بع   لييـ النبي )
( ع ػ  ذلػؾ عحابػا  رج   قاؿ "   لو    هللا" اعاحبػو النبػي ) لدعفحيـ  ل  اإلر ـ  فقد الطأ يرامة فقحؿ

 ػػػديدا . ل مزيػػػد انظػػػر: ابػػػف  بيػػػ  البغػػػدادن  ملح ػػػؼ القبائػػػؿ فمرح فيػػػا  ت  قيػػػؽ  بػػػراىيـ اإلبيػػػارن  دار 
  ح قيػؽ لجنػة مػف الع مػا   2؛ ابف  ـز  جميرو ينرا  العر   ج22ال حا  المصرن  القاىرو  د.ت ص

  ح قيػػػؽ عبػػػد الػػػر مف 2؛ الرػػػمعاني  اإلنرػػػا   ج222  ص2272بيػػػرفت  لبنػػػاف     دار ال حػػػ  2ط
 .252  ص2225ي يي اإلبيارن  مج س دائرو المعارؼ العثمانية    يدر يباد  

بنف ضنو: فيأحي نربيـ مف عذرو بف زيد بف رفد بف ير ـ فىـ رىط بنػف ضػنة بػالنفف مػف عبػد بػف  بيػر   ( 2)
يرػ ـ بػف ال ػاؼ بػف قضػاعة ل مزيػد انظػر: النػفيرن  نيايػة األر  اػي انػفف  بف عذرو بف زيد بف يرفد بػف

 .528ىػ  ص2252  2  دار ال ح  فالفثائؽ القفمية  القاىرو  ط5األد   ج
بنػف  فح ػة: فيػػأحي نرػبيـ مػػف يرػ ـ بػػف ال ػااي بػػف قضػاعة بػػف رػفد بػػف يرػ ـ ف ػػاف لػو فلػػد يرػمي ليػػ    ( 2)

يػاس بػػف  فجػا ت منػو بطػف  انػػت حرػ ف فحعػيش اػػي مصػر فىػي " فح ػة" مػػف بنػي  مػيس بػػف جيينػة  فا 
 .222رفد ل مزيد انظر: ابف  ـز  جيزو ينرا  العر   ص

( ارػػـ بنػف غيػػاف: فىػػـ مػػف فلػػد جيينػػة بػف زيػػد بػػف يرػػ ـ بػػف "قػػيس فمفدفعػو" فقػػد يط ػػؽ ع ػػييـ النبػػي )  ( 2)
ذه القبائػؿ بػيف ال ػاـ فالعػراؽ "بنف را ػداف" ف ػاف فداييػـ يعػرؼ بارػـ فا دن "غػفن" فقػد انح ػرت بطػفف ىػ

فاألندلس  يػ  انلرطػفا مػع جنػد الفحف ػات فارػحقرفا اػي ىػذه المنػاطؽ ل مزيػد انظػر: ابػف  ػـز  المصػدر 
 .282؛ 222  ص2الرابؽ  ج

بنف غطفاف: جا  نربيـ مف بنػف قػيس بػف جيينػة بػف عمػرف بػف مػرو بػف عػبس بػف مالػؾ بػف ال ػار  بػف   ( 2)
غطفػػاف   فىػػف يفؿ مػػف يل ػػؽ قضػػاعة بػػاليمف فقػػد قيػػؿ اػػي ذلػػؾ "... اػػ  رااعػػة بػػف نصػػر بػػف مالػػؾ بػػف 

 .282؛ 222  ص2حي  فا اي لجة قاليا عمرف..." ل مزيد انظر: ابف  ـز  المصدر الرابؽ  ج
قضاعة: حنر  قضاعة  ل  مالؾ بف  مير بف ربأ بف ي ج  بف يعر  بف ق طػاف  فقيػؿ قضػاعة بػف   ( 8)

بف مالؾ بف  ميػر  ف انػت قضػاعة امػريو مػف قبي ػة "جػرىـ" حزفجيػا مالػؾ  مالؾ بف عمرف بف مرو بف زيد
بػػف  ميػػر  ففلػػدت لػػو قضػػاعة  فقيػػؿ يف يـ قضػػاعة حرػػمي "عب ػػره" مػػات فزفجيػػا مالػػؾ بػػف  ميػػر فىػػي 
 امؿ اي قضاعة احزفجيا معد ففلػدت لػو قضػاعة انرػ   ليػو فالح ػؼ اػي ارض رػ نيـ امػنيـ مػف قػاؿ 

 د عػػدناف فربمػػا جػػا  مػػف ىػػذا ا لػػح ؼ اػػي نرػػبيـ ل مزيػػد انظػػر: ابػػف عبػػد بػػب د ال ػػاـ فالػػبعض قػػاؿ بػػب
  2272  دار ال حػا  العربػي  بيػرفت  لبنػاف  2البر  اإلنباو ع   قبائؿ الرفاو ح قيؽ  براىيـ اإلبيػارن  ط

  دار الف ػػر العربػػي  بيػػرفت  5  ح قيػػؽ ل يػػؿ  ػػ احو  ط5؛ ابػػف ل ػػدفف  حػػاريخ ابػػف ل ػػدفف  ج25ص



 والثقايفهني السوايس دور األمري عقبة بن عامر اجل

 م(266-266هـ/85-1)  يف صدر اإلسالم 

﴿5252﴾ 

                                                                                      
  ح قيػؽ م مػػد اػػراد عبػد البػػاقي فالػػرفف  دار 2؛ ابػف  جػػر العرػق ني  اػػحح البػػار  ج522  ص2277

  ح قيػػؽ مصػػطفي عبػػد الفا ػػد    2؛ ابػػف  ثيػػر  الرػػيرو النبفيػػة  ج222ىػػػ  ص2282المعراػػة  بيػػرفت  
  5  ج2272؛ البدايػػػػػػػة فالنيايػػػػػػػة  دار الف ػػػػػػػر العربػػػػػػػي  2  ص2282دار المعراػػػػػػػة  بيػػػػػػػرفت  لبنػػػػػػػاف  

 .228ص
 .25  ص2ابف عبد البر  اإلنباه ع   قبائؿ الرفاو  ج  ( 7)
 .7ابف  ـز  جميرو ينرا  العر   ص  ( 2)
؛ الق ق ػػندن  ق ئػػد 2  دار المعػػارؼ  القػػاىرو  ص2الزبيػػرن  نرػػ  قػػريش  ح قيػػؽ ليفػػي برفانرػػاؿ  ط  ( 22)

  2275  المصػػرن    دار ال حػا5الجمػاف اػي الحعريػؼ بقبائػػؿ عػر  الزمػاف  ح قيػؽ  بػػراىيـ األبيػارن  ط
 .22ص

 .25  ص2ابف عبد البر  اإلنباه ع   قبائؿ الرفاو  ج  ( 22)
 .522  ص5ابف ل دفف  حاريخ ابف ل دفف  ج  ( 25)
 .522  ص5ابف ل دفف  المصدر الرابؽ  ج  ( 22)
 .22الق ق ندن  ق ئد الجماف  ص  ( 22)
  2  ج2222ررػػػة الررػػػالة  بيػػػرفت    مر 8عمػػػر   الػػػة  معجػػػـ قبائػػػؿ العػػػر  القديمػػػة فال ديثػػػة  ط  ( 22)

 .522  522ص
 .22الق ق ندن  ق ئد الجماف  ص  ( 22)
  دار الف ػػػر العربػػػي  بيػػػرفت  2  ح قيػػػؽ رػػػييؿ ذ ػػػار فالػػػرفف  ط2الػػػب ذرن  ينرػػػا  األ ػػػراؼ  ج  ( 28)

 .222  ص2222
 .522  ص2الب ذرن  المصدر الرابؽ  ج  ( 27)
 .72  ص22الب ذرن  نفرو  ج  ( 22)
 .222  ص2ىػ  ج2222  الديار المصرية  القاىرو  2ال ااعي  مر د الزفار  ل  قبفر األبرار   ط  ( 52)
؛ ال نػدن  الػف ه 222  ص2  ج2225يب   احـ  الجرح فالحعديؿ  دار   يا  الحرا  العربي  بيػرفت    ( 52)

لبنػػػػاف     دار ال حػػػػ  الع ميػػػػة  بيػػػػرفت 2فالقضػػػػاو  ح قيػػػػؽ م مػػػػد  رػػػػف م مػػػػد  رػػػػماعيؿ فالػػػػرفف  ط
  ح قيػػػػؽ عمػػػػرف بػػػػف غرامػػػػة العمػػػػرفن  دار الف ػػػػر 2؛ ابػػػػف عرػػػػا ر  حػػػػاريخ دم ػػػػؽ  ج22ـ  ص5222

  فزارو الثقااػة 2؛ ابف حغربردن  النجـف الزاىػرو  اػي م ػفؾ مصػر فالقػاىرو  ج222ـ  ص2222ل طباعة  
 .52فاإلر اد  دار ال ح   القاىرو  د.ت ص

؛ ا رػػحيعا  اػػػي معراػػة األصػػ ا   ح قيػػػؽ 227  ص2رفاو  جابػػف عبػػد البػػػر  اإلنبػػاه ع ػػ  قبائػػػؿ الػػ  ( 55)
؛ الغيحػػابي  عمػػدو القػػارب اػػي 2282  ص2225  دار الجيػػؿ  بيػػرفت  2  ط2ع ػػ  م مػػد البجػػافن  ج
؛ المقريػػزن  البيػػاف فاإلعػػرا  عمػػا بػػأرض مصػػر مػػف األعػػرا   522  ص52 ػػرح صػػ يح البلػػارن  ج

 .22  صـ2728ح قيؽ اردنانداي د  طبعة جفنحف  يلمانيا 
  2225  الييئػة المصػرية ل  حػا   القػاىرو  5ابف قحيبة الدينفرن  المعارؼ   ح قيػؽ ثػرفت ع ا ػة  ط  ( 52)

 .527  528  ص28؛ الطبراني  المعجـ ال بير  ص582ص
  الجامعػػة اإلرػػ مية  2الػػذىبي  المقحنػػي اػػي رػػرد ال نػػي  ح قيػػؽ م مػػد صػػالح عبػػد العزيػػز مػػراد  ط  ( 52)

 .228  ص2ىػ  ج2227و  المدينة المنفر 
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؛ ابػف األثيػر  يرػد الغابػة اػي معراػة 2227  ص2ابف عبد البػر  ا رػحيعا  اػي معراػة األصػ ا   ج  ( 52)

 .225  ص2222  دار ال ح  الع مية  2  ح قيؽ ع   م مد معفض فالرفف  ط2الص ابة  ج
  م حبػػػة ال ػػػفثر  2اريػػػابي  طابػػػف انػػػده  اػػػحح البػػػا  اػػػي ال نػػػي فاأللقػػػا  ح قيؽ يبػػػي قحيبػػػو م مػػػد الف  ( 52)

؛ رػػػػير يعػػػػ ـ 72  ص2؛ الػػػػذىبي  المقحنػػػػي اػػػػي رػػػػرد ال نػػػػي  ج585  ص2222الريػػػػاض  الرػػػػعفدية 
؛ المغػػػػرافن  مفرػػػػفعة مفاقػػػػؼ الرػػػػ ؼ اػػػػي 72  ص2  ج5222النػػػػب    دار ال ػػػػدي  ل ن ػػػػر  القػػػػاىرو  

 .572  الم حبة اإلر مية  القاىرو  د.ت  ص2  ج2العقيدو فالمني   ط
ىػػػػ  2222  عػػػالـ ال حػػػ   بيػػػرفت  2الحرمػػػذن  ع ػػػؿ الحرمػػػذن ال بيػػػر  ح قيػػػؽ صػػػب ي الرػػػامرائي  ط  ( 58)

  مر ػز الب ػ  الع مػي 2  ح قيػؽ ي مػد م مػد نػفر رػيؼ  ط2؛ ابف معيف  حاريخ ابف معيف  ج272ص
؛ الطبرانػي  585؛ ابف انده  اػحح البػا  اػي ال نػي فاأللقػا   ص2  ص2282فالحرا   م ة  الرعفدية  

  2222  م حبػػػة ابػػػف ححميػػػو  القػػػاىرو  5  ح قيػػػؽ  مػػػدن عبػػػد المجيػػػد الرػػػ في  ط28لمعجػػػـ ال بيػػػر  جا
  2؛ النيرػػػابفرن  المرػػػحدرؾ ع ػػػ  الصػػػ ي يف  ج522  ص2؛ الػػػدف بي  ال نػػػي فاألرػػػما   ج528ص
  جامعػػة 2  ط5؛ ابػف نقطػػة  ح م ػػة  حػػا  ي مػاؿ ال مػػاؿ  ح قيػػؽ عبػػد القيػـف عبػػد ر  النبػػي  ج222ص
 .287ىػ  ص2222لقرن  م ة  الرعفدية يـ ا

 .582ابف قحيبة الدينفرن  المعارؼ   ص  ( 57)
 .228  ص2الذىبي  المقحني اي ررد ال ني  ج  ( 52)
  ابػػف عرػػا ر  2282  ص2؛ ا رػػحيعا  ج227  ص2ابػػف عبػػد البػػر  األنبػػاه ع ػػ  قبائػػؿ الػػرفاه  ج  ( 22)

 .222  222  ص2حاريخ دم ؽ  ج
 .222  ص2؛ ال ااعي  مر د الزفار  ج227  ص2األنباه ع   قبائؿ الرفاو  ج ابف عبد البر   ( 22)
؛ الػػػذىبي  222  ص2؛ ال ػػػااعي  مر ػػػد الػػػزفار  ج227  ص2ابػػػف عبػػػد البػػػر  المصػػػدر الرػػػابؽ  ج  ( 25)

 .72  ص2؛ رير يع ـ النب    ج72  ص2المقحني اي ررد ال ني  ج
 .522  ص2الب ذرن  ينرا  األ راؼ  ج  ( 22)
 .582ابف قحيبة الدينفرن  المعارؼ  ص  ( 22)
عمرف بف ل ي اللزاعي: مف قبي ة لزاعة فىف الذن يدلؿ األصناـ  ل   ػبو جزيػرو العػر  عنػدما جػا    ( 22)

يرػاؼ فنائ ػة  بالحماثيؿ مف يرفاؽ ال اـ فن رىا اي جزيرو العػر  ا ػاف منيػا ىبػؿ فمنػاو فالػ ت فالعػزن فا 
بمقعػػده اػػي النػػار فىػػف يجػػر قصػػبة اييػػا. ل مزيػػد انظػػر: الػػب دن  معجػػـ  (فغيرىػػا  فقػػد يلبرنػػا النبػػي )

  ابػػف عبػػد البػػر  588  ص2  ج2275  دار م ػػة ل ن ػػر  الرػػعفدية  2المعػػالـ الجغراايػػة اػػي الرػػيرو ط
  282  ص5222  دار الف ػػػػر  5؛ حفايػػػػؽ بػػػػرف  حػػػػاريخ العػػػػر  القػػػػديـ  ط2252  ص2ا رػػػػحيعا   ج

525-522. 
 .582لدينفرن  المعارؼ  صابف قحيبة ا  ( 22)
 .252  ص2ابف حغربردن  النجـف الزاىرو  ج  ( 28)
ابػػف ليثمػػة  حػػاريخ ابػػف ليثمػػة  ح قيػػؽ صػػ ح اح ػػي ىػػ ؿ  دار الفػػارفؽ ال ػػدي  ل طباعػػة فالن ػػر    ( 27)

 .822  ص5  ج5222القاىرو  
 .222  ص2ابف عرا ر  حاريخ دم ؽ  ج  ( 22)
 .22  ص28  جالرفيفعي  ملحصر حاريخ دم ؽ  ( 22)
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" ينرػ  ل قضػاعيف: فلػد ال ػاؼ بػف قضػاعة  عمػراف  222  ص22ابف عرػا ر  المصػدر الرػابؽ  ج  ( 22)

فعمرا  فير ـ  فرناما  فيميـ "عرمد بنت غااؽ بف ال ار  بف عؾ بف عدناف فمػف فلػد عمػراف بػف ال ػاؼ 
جػا  رػفد بػف يرػ ـ فمػف "  فاف" فيمػو ضػريو بنػت ربيعػة بػف نػذار  يمػا بنػف يرػ ـ بػف ال ػاؼ بػف قضػاعة 

فلده ليثا  ف ف  ة فبطف بني لميس بف عامر بف ثع بػة بػف مفدفعػة بػف جيينػة ف ػذلؾ جيينػو بػف زيػد بػف 
لي  بف رفد بػف يرػ ـ. فمػنيـ جػا  القاضػي يبػف عبػد هللا م مػد بػف رػ مة بػف جعفػر القضػاعي صػا   

ل مزيػد انظػر: ابػف ال  بػي    حا  لطط مصر  ف حا  عيػفف المعػارؼ اػي انػفف يلبػار الل ئػؼ فغيرىػا
ـ  2277  عػػػػالـ ال حػػػػ   م حبػػػػة النيضػػػػة العربيػػػػة 2  ح قيػػػػؽ نػػػػاجي  رػػػػف  ط5نرػػػػ  معػػػػد فالػػػػيمف  ج

؛ الق ق ػػػندن  ق ئػػػد الجمػػػاف اػػػي الحعريػػػؼ بقبائػػػؿ عػػػر  الزمػػػاف  ح قيػػػؽ  بػػػراىيـ 852  822  225ص
 .22  ص2  ج2275  5األبيارن  دار ال حا  المصرن  ط

 .72  ص2نب    جرير يع ـ ال  ( 25)
 .7  ص5ـ  ج2282األصبياني    ية األفليا  فطبقات األصفيا   دار الف ر ل ن ر فالحفزيع  بيرفت    ( 22)
 .272  ص2الب ذرن  ينرا  األ رؼ  ج  ( 22)
بريدو بف ال صي  األر مي: ىػف بريػدو بػف ال صػي  بػف عبػد هللا بػف ال ػار  بػف األعػرج بػف رػعد بػف   ( 22)

بػػف رػػيـ بػػف مػػازف بػػف ال ػػار  بػػف رػػ ماف بػػف يرػػ ـ بػػف ياضػػي   في نػػي بػػأبف بريػػدو   رزاح بػػف عػػدن 
( ميػػاجرا  مػػف م ػػة  لػػ  المدينػػة  فا ػػحير بػػأبف عبػػد هللا فقػػد يع ػػف بريػػدو  رػػ مو عنػػدما مػػر بيػػـ النبػػي )

ـ(  ثػػـ 252ىػػ/ 5( اػي غػػزفو بػدر ال بػرن رػنة )فرجػع  لػ  قفمػو مػف بنػف يرػػ ـ فلػـ ي ػحرؾ مػع النبػي )
(  فقػد رػ ف مدينػة مػرف اػي دؿ  ل  المدينة فعػاش اييػا ف ػيد  ػؿ الغػزفات الحػي لػرج اييػا النبػي )عا

لراراف عق  لرفج العر  ألراضي الب ػداف المفحف ػة اػي العصػر الرا ػدن فمػات اػي ل اػة معافيػة بػف 
؛ 252ص  8يب  رفياف بلراراف فقيؿ اي عيد يزيد بػف معافيػة. ل مزيػد انظػر: ابػف رػعد  الطبقػات   ج

ـ  5222  ال فيػت  2  ح قيؽ م مد األميف الج نػي  م حبػة دار البيػاف  ط2البغفن  معجـ الص ابة  ج
  دار الف ػػر  2  ح قيػػؽ رف يػػة الن ػػاس  فالػػرفف   ط2؛ الرفيفعػػي  ملحصػػر حػػاريخ دم ػػؽ  ج222ص

فاد   ح قيػؽ ب ػار عػ22؛ المػزن  حيػذي  ال مػاؿ اػي يرػما  الرجػاؿ  ج287  ص2272دم ؽ  رػفريا  
؛ الػػػذىبي  المعػػػيف اػػػي طبقػػػات الم ػػػدثيف  282  ص2272  بيػػػرفت  2معػػػرفؼ  مرررػػػة الررػػػالة  ط

 .22ىػ  ص2222  2ح قيؽ ىماـ عبد الر مف رعيد  دار الفرقاف  عماف  األردف  ط
رااػػع بػػف م يػػ  الجينػػي: ىػػف رااػػع بػػف م يػػ  بػػف عمػػرف بػػف جػػرا  بػػف يربػػفع بػػف ط يػػؿ بػػف عػػدن بػػف   ( 22)

( بالمدينػة  ف ػاف ممػف  ػيد بف قيس بف جيينة  فقد يع ف  ر مو فذى   ل  النبي ) الربعة بف ر داف
( ح ػػت ال ػػجرو بيعػػة الرضػػفاف  فذىػػ   لػػ  رػػرية ـ(  فبػػايع النبػػي )258ىػػػ/ 2صػػ ح ال ديبيػػة رػػنة )

ـ(  فيررػػ و زيػػد بػػف  ارثػػة  لػػ  258ىػػػ/ ي حػػفبر 2" رػػمي" مػػع زيػػد بػػف  ارثػػة اػػي جمػػادن األلػػرى رػػنة )
( ب ػػيرا  ع ػػ  ناقػػة مػػف  بػػؿ القػػـف الحػػي  ػػاف مفجيػػا  لييػػا ف ػػاف مػػع  ػػرز بػػف جػػابر الفيػػرن اػػي النبػػي )

ـ(  ف ػاف 252ىػػ/ 7رريحو بمنطقة "ذن الجدر" ف اف ي د األربعة الذيف  م فا لفا  جيينة يـف احح م ػة )
  ح قيػؽ 2يػر  ج  البلػارن  الحػاريخ ال ب528  ص2لو دارا  بالمدينة ل مزيد انظر: ابف رعد  الطبقػات  ج

؛ البغػػػػفن  معجػػػػـ 225م مػػػػد عبػػػػد المعيػػػػد لػػػػاف  دائػػػػرو المعػػػػارؼ العثمانيػػػػة   يػػػػدر يبػػػػاد  الػػػػد ف  ص
  2225  دار ي يػػا  الحػػرا  العربػػي  2؛ يبػػ   ػػاحـ الػػرازن  الجػػرح فالحعػػديؿ  ط225  ص2الصػػ ابة  ج

دار   2  ح قيػػػػػؽ عػػػػػادؿ يفرػػػػػؼ العػػػػػزازن  ج5؛ األصػػػػػبياني  معراػػػػػة الصػػػػػ ابة  ج272  82  ص2ج
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  دار القػارب 2؛ اللطيػ  البغػدادن  المحفػؽ فالمفحػرؽ  ط2222  ص2227الفطف  الرياض  الرعفدية  

  ح قيػؽ ي مػد األرنػارفط  22؛ الصػفدن  الػفااي بالفايػات  ج2228  ص2  ج2228ل طباعة  دم ؽ  
 .22  5222دار   يا    بيرفت  

 .222  ص2الب ذرن  ينرا  اإل راؼ  ج  ( 28)
 .252  ص5رعد  الطبقات ال برى  جابف   ( 27)
ابػػف القيرػػراني  األنرػػا  المحفقػػو فالمحماث ػػة اػػي الػػنقط فالضػػبط  ح قيػػؽ دن يػػفن    طبعػػة ليػػدف بريػػؿ   ( 22)

 .22ـ  ص2722
(  يبف معبد عبد هللا بف ع ػيـ الجينػي: فقػد الح ػؼ يىػؿ الع ػـ اػي مػدن رػماعو ال ػدي  مػف النبػي )  ( 22)

(  لػػػػ  يرض جيينػػػػو قبػػػػؿ فااحػػػػو ب ػػػػير" ل مزيػػػػد انظػػػػر:  حػػػػا  ررػػػػفؿ هللا ) فقػػػػد قػػػػاؿ يبػػػػف معبػػػػد "جائنػػػػا
  مج ػػس دائػػرو المعػػارؼ العثمانيػػة   يػػدر 2الرػػمعاني  األنرػػا    ح قيػػؽ عبػػد الػػر مف ي يػػي اليمػػاني  ط

  ح قيػؽ م مػد 2( فيص ابو الع ػرو  ج؛ البرن  الجفىرو اي نر  النبي )222  ص2  ج2225يباد  
 .272  ص2272عي  الرياض  الحفنجي  دار الراا

  )فاػي الجينيػيف  ػاف بػذيؿ بػف رػعد بػف عػدن بػف  اىػؿ بػف 22ابف القيرراني   األنرا  المحفقة  ص  ( 22)
نصػػر بػػف مالػػؾ بػػف غطفػػاف بػػف قػػيس بػػف جيينػػو فىػػف مػػف فلػػد نصػػر بػػف مالػػؾ بػػف غطفػػاف بػػف قػػيس بػػف 

 .28-22  ص2جيينو .ل مزيد انظر: ابف  بي   ملح ؼ القبائؿ فمرح فيا   ج
رناف بف فبرو الجيني: ف اف بينػو فبػيف األفرػييف اػي يثػر  ي  اػا  فقػد يع ػف يرػ مو فلػرج مػع النبػي   ( 25)

(  اي غزفو المريرػع فىػف الرجػؿ الػذن حنػازع مػع "جيجػاه الغفػارن"  ينمػا  ػد  نػزاع بيػنيـ ع ػ  المػا )
يػا مع ػر الميػاجريف  فع ػ    ح  ن   القحاؿ بينيـ اصرخ الجيني يا مع ػر األنصػار  فصػرخ "جيجػاه"

ح ؾ الفاقعة قاؿ عبد هللا بف يب  ر فؿ زعيـ المنااقيف "لئف رجعنا  ل  المدينة ليلػرجف األعػز منيػا األذؿ" 
  2؛ األصػػبياني   معراػػة الصػػ ابة  ج522  ص2ل مزيػػد انظػػر: يبػػي  ػػاحـ الػػرازن  الجػػرح فالحعػػديؿ  ج

؛ ابػف عبػد البػر  ا رػحيعا  2222  ص2227ض    دار الفطف  الريػا2ح قيؽ عاؿ يفرؼ العزازن  ط
  ابف  جر  اإلصػابة اػي حميػز الصػ ابة  222  ص22؛ الصفدن  الفااي بالفايات  ج527  ص2  ج
 .222ىػ  ص2222  دار ال ح  الع مية  بيرفت  2  ح قيؽ عادؿ ي مد عبد المفجفد فالرفف  ج2ج

( اػػػي ي ػػػدى ليمػػػاف" فقػػػد ارح ػػػيد مػػػع النبػػػي )عقربػػػة الجينػػػي:  ػػػاف مػػػف جيينػػػو في نػػػي بارػػػـ "يبػػػا ا  ( 22)
(  بف ب ػر بػف عقربػو يمػا حرضػي يف ي ػفف ينػا يبػاؾ فعائ ػة يمػؾ بعػد يف  ػيده الغزفات فقاؿ النبي )

( فىف يب ي ع   اراؽ يبيو ل مزيد انظر: ابػف  بػاف  م ػاىير ع مػا  األمصػار  ح قيػؽ مػرزفؽ النبي )
؛ ابػػف منػػده  معراػػة الصػػ ابة  ح قيػػؽ 77  ص2222القػػاىرو     دار الفاػػا  المنصػػفرو 2ع ػػ   بػػراىيـ  ط

؛ ابػػف  جػػر العرػػق ني  حعجيػػؿ المنفعػػة بزفائػػد 525  ص5222  األمػػارات  2عػػامر  رػػف صػػبرن  ط
 .222  ص2222  دار الب ائر  بيرفت  2رجاؿ األئمة األربعة  ح قيؽ   راـ هللا  مداد ال ؽ  ط

 .287  ص2فيص ابو الع رو  ج (البرن  الجفىرو اي نر  النبي )  ( 22)
 .272  ص2البرن  المصدر الرابؽ  ج  ( 22)
(   يفجػػد ليػػـ منػػازؿ  ف ػػانفا ينػػامفف اػػي المرػػجد يىػػؿ الصػػفة: فىػػـ جماعػػة مػػف يصػػ ا  النبػػي )  ( 22)

( الطعػاـ  ف ػاف مػنيـ مػف يحنػافؿ الطعػاـ مػع النبػي فيظ فف بو لػيس ليػـ مػأفن غيػره  فيعطػييـ النبػي )
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(ف انت ي ) مفاليـ مف الصدقات  فيقػفؿ يبػف ىريػرو رضػي هللا عنػو "رييػت ث ثػيف رجػ   مػف يىػؿ الصػفة

 ..222  ص2( فليس ليـ يرديو " ل مزيد انظر: ابف رعد  الطبقات ال برى  جيص فف ل ؼ النبي )
 .7  ص2282  دار الف ر العربي ل ن ر  بيرفت  5األصبياني    ية األفليا  فطبقات األصفيا   ج  ( 28)
 .72  ص2الذىبي  رير يع ـ النب    ج  ( 27)
  دار ابػف  ثيػر  دم ػؽ  2اليرفن  اضائؿ القػراف ل قارػـ بػف رػ ـ   ح قيػؽ مػرفاف عطيػة فالػرفف ط  ( 22)

  2225  المطبعػػػػػة الع ميػػػػػة    ػػػػػ   2؛ اللطػػػػػابي البرػػػػػحي  معػػػػػالـ الرػػػػػنف  ط22  ص2222بيػػػػػرفت  
قػػراف  ح قيػػؽ غػػانـ قػػدرفن ال مػػد  مر ػػز الملطفطػػات ؛ يبػػف عمػػرف الػػداني  البيػػاف اػػي عػػدان ال572ص

  دار 2؛ الرازن  اضائؿ القراف   ح قيؽ عػامر  رػف صػبرن  ط52  ص2222  2فالحرا   ال فيت  ط
؛ ابػػػػف عرػػػػػا ر  حػػػػاريخ دم ػػػػػؽ  82  ص5؛ يبػػػػػ  دافد  رػػػػنف يبػػػػػ  دافد  ج225  ص2222الب ػػػػائر  

لعينػػػػي   ػػػػرح رػػػػنف يبػػػػ  دافد   ؛ ا28  ص28  الرفيفعػػػػي  ملحصػػػػر حػػػػاريخ دم ػػػػؽ  ج222  ص22ج
 .227  ص2ج

(فيصػػ ا  الع ػػرو  ح قيػػؽ م مػػد الحػػفنجي ؛ البػػرن  الجػػفىرو اػػي نرػػ  النبػػي )22ال نػػدن  الػػف و فالقضػػاو   ص  ( 22)
  2؛ ابػػػػف حغريػػػػر بػػػػردن  النجػػػػـف الزاىػػػػرو  ج287  ص2  ج2272  دار الراػػػػاعي ل ن ػػػػر  الريػػػػاض 2فالػػػػرفف  ط

 .22  ص2227  دار ال ح  الع مية  بيرفت  لبناف  2؛ الذىبي  حذ رو ال فاظ  ط257ص
الصػػػػفدن  الػػػػفااي بالفايػػػػات  ح قيػػػػؽ ي مػػػػد األرنػػػػارط فالػػػػرفف  دار   يػػػػا  الحػػػػرا  العربػػػػي  بيػػػػرفت    ( 22)

 .77  ص5222
( يىػػداىا لػػو المقػػفقس فقيػػؿ يف يفؿ بغ ػػة )قيػػؿ يف بغ ػػة النبػػي ) .272  ص2المقريػػزن  المػػفاعظ فا عحبػػار   ج  ( 25)

( ف انػػت بيضػػا  ال ػػفف. ل مزيػػد ا  ر فيػػت بالمدينػػة ىػػي البغ ػػة الحػػي يىػػداىا اػػرفه بػػف عمػػرف الجػػذامي ل نبػػي ) ػػيب
  م حبػػة نػػزار مصػػطفي 2انظػػر: م ػػ  لػػديف الطبػػرن  ل صػػة رػػير رػػيد الب ػػر  ح قيػػؽ طػػ ؿ جميػػؿ الراػػاعي  ط

ائؿ فالرير  ح قيؽ  براىيـ م مد ؛ ابف ريد الناس  عيفف األثر اي انفف المغازن فال م222  ص2228الرعفدية  
؛ النففن  حيذي  األرما  فال غات  دار ال ح   بيػرفت  287  ص5ىػ  ج2222  دار الق ـ  بيرفت  2رمضاف  ط
؛ القضػػاعي  حيػػذي  ال مػػاؿ اػػي يرػػما  الرجػػاؿ  ح قيػػؽ ب ػػار عػػفاد معػػرفؼ  مرررػػة الررػػالة  52  ص2لبنػػاف  ج

الفلر المحفالي ايما انحر   ل  النبي مف اللػدـ فالمػفالي  ح قيػؽ ؛ الرلافن  522  ص2  ج2272  بيرفت  2ط
؛ ال حػػػػػاني  الحراحيػػػػػ  اإلداريػػػػػة فالعمػػػػػا ت 22  ص2278  م حبػػػػػة المنػػػػػار  األردف  2م ػػػػػيفر  رػػػػػف رػػػػػ ماف   ط

  2ىػػػػ  ج2222  دار األرقػػػـ  بيػػػرفت  5فالصػػػناعات فالمحػػػاجر اػػػي المدينػػػة المنػػػفرو  ح قيػػػؽ عبػػػد هللا اللالػػػدن  ط
 .582ص

 .572  ص2المغرافن  مفرفعة مفاقؼ الر ؼ اي العقيدو فالمني   ج  ( 22)
  دار األنػػػػدلس   ائػػػػؿ الرػػػػعفدية  2ابػػػػف قػػػػيـ الجفزيػػػػو  الفرفرػػػػية  ح قيػػػػؽ م ػػػػيفر  رػػػػف م مػػػػفد  ط  ( 22)

 .222  ص2222
ىػػػ  2222  بيػػرفت  5الجػػامع  ح قيػػؽ  بيػػ  الػػر مف األعظمػػي  المج ػػس الع مػػي ل ن ػػر فالحفزيػػع  ط  ( 22)

 .222  ص22ج
؛ 222ىػػػ  ص2222  ح قيػػؽ  بيػػ  الػػر مف األعظمػػي  الم حػػ  اإلرػػ مي  بيػػرفت  7الصػػنعاني  المصػػنؼ  ج  ( 22)

  م حبة ال فثر  الرػعفدية  الريػاض  2ابف منده  احح البا  اي ال ني فاأللقا   ح قيؽ يبف قحيبة م مد الفاريابي  ج
د  حنزيػو األصػ ا  عػف حػنقص يبػ  حػرا   مج ػة الجامعػة ؛ الحفيجرن   مفد بف عبػد هللا بػف  مػف 222  ص2222

 .22ىػ  ص2222  م ـر 2222  العدد  22اإلر مية  ج
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 .222احح البا  اي ال ني فاأللقا  ص  ( 28)
  2رػػػ مياف بػػػف عبػػػد هللا  حيرػػػير العزيػػػز ال ميػػػد اػػػي  ػػػرح  حػػػا  الحف يػػػد  ح قيػػػؽ زىيػػػر ال ػػػافيش  ط  ( 27)

 .252  ص5225الم ح  اإلر مي  بيرفت  دم ؽ  
  مطبعػػة الرػػنة الم مديػػة  8الحميمػػي  اػػحح المجيػػد  ػػرح  حػػا  الحف يػػد  ح قيػػؽ م مػػد  امػػد الفقػػي  ط  ( 22)

  2  ط5؛ م مػػد ي مػػد  رػػماعيؿ المقػػدـ  عػػفدو ال جػػا   دار ابػػف الجػػفزن  ج252  ص2228القػػاىرو  
 .255  ص5222القاىرو  

  مرررػػة الررػػالة  بيػػرفت  2هللا م مػػد عبػػاس  طي مػػد بػػف  نبػػؿ  اضػػائؿ  الصػػ ابة  ح قيػػؽ فصػػي   ( 82)
 .252  ص57  ج2272

الجذعػػػة:  يقصػػػد بيػػػا صػػػغار المػػػاعز يف الضػػػأف الحػػػي لػػػـ حب ػػػ  فقيػػػؿ المػػػاعز المرػػػف: ل مزيػػػد انظػػػر:   ( 82)
؛ ي مػد بػف  نبػؿ  مرػند 2222  ص2؛ مر ـ  ص يح مر ـ  ج22  ص8البلارن  ص يح البلارن  ج

؛ القحيبػػي   ر ػػاد الرػػػارن 2222  ص2نعػػيـ  معراػػػة الصػػ ابة  ج   يبػػف228  ص57اإلمػػاـ  ي مػػد  ج
 .522  ص2ل رح ص يح البلارن  ج

  دار ال حػػ  الع ميػػة  بيػػرفت  2ابػػف رػػ ـ القيرفانػػي  حفرػػير ي يػػي بػػف رػػ ـ  ح قيػػؽ ىنػػد  ػػ بي  ط  ( 85)
ال حػ    دار 2؛ الماحريدن  حػأفي ت يىػؿ الرػنة  ح قيػؽ مجػدن بارػ ـف  ط522  ص2  ج5222لبناف  

 .522  ص8  ج5222الع مية  بيرفت  لبناف  
؛ 522  ص7؛ الرفيفعػػػػي  ملحصػػػػر حػػػػاريخ دم ػػػػؽ  ج227  ص28ابػػػػف عرػػػػا ر  حػػػػاريخ دم ػػػػؽ  ج  ( 82)

القنػػفجي  اػػحح البيػػاف اػػي مقاصػػد القػػراف  ح قيػػؽ عبػػد هللا األنصػػارن  الم حبػػة العصػػرية  صػػيدا  بيػػرفت  
( رػألبر ـ عمػا حجدفنػو م حفبػا عنػد ـ ا ػاف بي )فعف يىؿ ال حا  قاؿ ليـ الن 222  ص7  ج2225

ذن القرنيف اي يفؿ يمره غ مػا  مػف الػرـف يعطػاه هللا م  ػا   حػي رػار  لػ  رػا ؿ الب ػر مػف يرض مصػر 
اقػػاـ بالبنػػا  عنػػده مدينػػة يقػػاؿ ليػػا اإلرػػ ندرية  ا مػػا اػػرغ مػػف بنائيػػا يحػػاه هللا الم ػػؾ  اعػػرج بػػو  حػػ  ارػػحق و 

قػػػػاؿ: يرن مػػػػدينحي فيرن مػػػػدائف معيػػػػا ل مزيػػػػد انظػػػػر: الرػػػػيفطي   رػػػػف  اػػػػراض اقػػػػاؿ ينظػػػػر مػػػػا ح حػػػػؾ
  دار   يػػا  ال حػػ  العربيػػة  2الم اضػػرو اػػي حػػاريخ مصػػر فالقػػاىرو  ح قيػػؽ م مػػد يبػػف الفضػػؿ  بػػراىيـ  ط

 .72  ص2  ج2228عيري الباب ي ف ر اه  القاىرو  
ـ  5222  مرررػة الررػالة 2لػرفف  طي مد بف  نبؿ  مرند اإلماـ ي مد  ح قيؽ  عي  األرنػارط  فا  ( 82)

  بيػػرفت  5؛ الفػػا يي  يلبػػار م ػػة  ح قيػػؽ عبػػد الم ػػؾ عبػػد هللا دىػػيش  دار لضػػر  ط252  ص57ج
  دار المعراػة  2؛ األرفرايني  مرػحلرج يبػي عفانػو  ح قيػؽ ييمػف عػامر الدم ػقي  ط227ىػ  ص2222

  2  رػػػنف يبػػػ  دافد  ج؛ يبػػػ  دافد222  ص7؛ الصػػػنعاني المصػػػنؼ  ج22  ص2  ج2227بيػػػرفت  
  بيػرفت  2؛ المافردن  ال افن ال بير اي اقو ال ااعي  ح قؽ ع   م مد معػفض فالػرفف  ط522ص

  دار 2؛ ابػػف مػػا ف   حيػػذي  مرػػحمر األفىػػاـ  ح قيػػؽ  رػػرفن  رػػف  ط285  ص22  ج2222لبنػػاف  
رح صػػػػ يح ؛ ابػػػػف  جػػػػر العرػػػػق ني  اػػػػحح البػػػػارن اػػػػي  ػػػػ222ىػػػػػ  ص2222ال حػػػػ  الع ميػػػػة  بيػػػػرفت  

؛ 228  ص2ىػػػػػ  ج2282البلػػػارن  ح قيػػػؽ م مػػػػد اػػػراد عبػػػػد البػػػاقي فالػػػرفف  دار المعراػػػػة  بيػػػرفت  
 .225  ص22القضاعي  حيذي  ال ماؿ اي يرما  الرجاؿ  ج

 .522  ص52الرفيفعي  ملحصر حاريخ دم ؽ  ج  ( 82)
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  دار ال ح  الع مية  بيرفت  2جندن  طالنيرافني  الج يس الصالح فاألنيس الناصح  ح قيؽ عبد ال ريـ رامي ال  ( 82)

  دار 5  ال ميدن  الجمع بيف الص ي يف البلارن فمر ـ  ح قيؽ ع    ريف البػفا   ط222ـ  ص5222لبناف  
 .285  ص2؛ ابف األثير  جامع األصفؿ  ج228  ص5225ابف  ـز  بيرفت  لبناف  

 .222النيرافني  المصدر الرابؽ  ص  ( 88)
 .222فرو  صالنيرافني  ن  ( 87)
  الػػدماـ  5ابػف فىػػ   مفطػػأ عبػػد هللا بػػف فىػػ   ح قيػؽ ى ػػاـ  رػػماعيؿ الصػػيني  دار ابػػف الجػػفزن  ط  ( 82)

؛ 852؛ اليػػػرفن  األمػػػفاؿ  ح قيػػػؽ ل يػػػؿ م مػػػد ىػػػراس  دار الف ػػػر  بيػػػرفت  ص82  ص2  ج2222
دار ال حػػػ   ال ػػػااعي  رػػػبؿ اليػػػدن فالر ػػػاد اػػػي رػػػيرو ليػػػر العبػػػاد  ح قيػػػؽ عػػػادؿ ي مػػػد عبػػػد المفجػػػفد 

 .272  ص7  ج2222  بيرفت  5الع مية  ط
 .222  ص2222  دار الرقا  دم ؽ  رفريا  2  ط5ال ميدن  مرند ال ميدن  ج  ( 72)
 .522اللرائطي  المنحقي مف  حا  م اـر األل ؽ  ص  ( 72)
فر   الػػرفض الػػداني  المعجػػـ الصػػغير  ح قيػػؽ م مػػد  ػػ 225  ص5الطبرانػػي  المعجػػـ األفرػػط  ج  ( 75)

  ي مػػػد 28  ص2  ج2272  الم حػػػ  اإلرػػػ مي  دار عمػػػار ل طباعػػػة   بيػػػرفت  عمػػػاف  2م مػػػفد  ط
 .528ىػ  ص2258  دار الر ـ القاىرو  2(  طعجاج  رمي  اإلدارو اي عصر الررفؿ )

 .272  ص2الرفياف  مرند الرفياف  ج  ( 72)
 .222  ص2الييثمي  مجمع الزفائد فمنبع الففائد ج  ( 72)
؛ البييقػػي  د ئػػؿ النبػػفو فمعراػػة ي ػػفاؿ صػػا   ال ػػريعة  578  ص5ابػػف رػػعد  الطبقػػات ال بػػرن  ج  ( 72)

؛ القضػػػاعي  مرػػػند ال ػػػيا   ح قيػػػؽ  مػػػدن عبػػػد 522  ص2ىػػػػ  ج2222  دار ال حػػػ   بيػػػرفت  2ط
؛ ال ل ػػائي   ػػرح يصػػفؿ اعحقػػاد 27  ص2  ج2272  مرررػػة الررػػالة  بيػػرفت  5المجيػػد  الرػػ في  ط

 .227  2الجماعة  جيىؿ الرنة ف 
؛ الزمل ػرن  ربيػع األبػرار 522ىػػ  ص2227  دار الب ير ل طباعة  طنطػا  2ابف ميراف  األفائؿ  ط  ( 72)

 .222  ص2ىػ  ج2225  مرررة األع مي ل مطبفعات  بيرفت  2فنصفص األليار  ط
فالم  ػػـ  ح قيػػؽ ؛ ابػػف  ثيػػر  النيايػػة اػػي الفػػحف 222  ص57ي مػػد بػػف  نبػػؿ  مرػػند اإلمػػاـ ي مػػد  ج  ( 78)

 .222  ص2  ج2277م مد ي مد عبد العزيز  دار الجيؿ  بيرفت  لبناف  طبعة 
  2222ابػػػف رػػػعد  الطبقػػػات ال بػػػرن  ح قيػػػؽ م مػػػد عبػػػد القػػػادر عطػػػا  دار ال حػػػ  الع ميػػػة  بيػػػرفت    ( 77)

الم حبػي   ؛ البغفن  األنفار اي  مائؿ النبي الملحار  ح قيؽ  بػراىيـ اليعقػفبي  دار522  227  ص5ج
  2؛ القحيبػػي القرػػط ني   ر ػػاد الرػػارن ل ػػرح صػػ يح البلػػارن  ج827  ص2  ج2222  دم ػػؽ  2ط

؛ النػػػفيرن  نيايػػػة األر  اػػػي انػػػفف 252  ص2؛ النيرػػػابفرن  المرػػػحدرؾ ع ػػػ  الصػػػ ي يف   ج222ص
 .225  ص27األد   ج

 .528  ص2عمر رضا   الة  معجـ قبائؿ العر   ج  ( 72)
 .25  ص2  ج2228  دار ال ح  الع مية  2فح ال اـ  طالفاادن  اح  ( 22)
يزيػػد بػػف يبػػ  رػػفياف: ىػػف يزيػػد بػػف يبػػ  رػػفياف بػػف  ػػر  بػػف يميػػة بػػف عبػػد  ػػمس بػػف عبػػد منػػاؼ بػػف   ( 22)

ـ(  فيمػو ىػي زينػ  252ىػػ/7قص   فقد دلؿ اإلر ـ ىف فيبيو يبف رفياف بف  ر  يـف احح م ة رػنة )
ـ(   فقػػد 252ىػػػ/ 7( اػػي اػػحح الطػػائؼ يػػـف  نػػيف رػػنة )بػػي )بنػػت نفاػػؿ بػػف ل ػػؼ  فقػػد ا ػػحرؾ مػػع الن
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( مائػة مػف اإلبػؿ فيربعػيف يفقيػة  فعقػد لػو يبػف ب ػر الصػديؽ يمػرو جػيش ال ػاـ فمػات اػي يعطاه النبي )

  8ـ( لمزيػػػػد انظػػػػر: ابػػػػف رػػػػعد  الطبقػػػػات ال بػػػػرن  ج222ىػػػػػ/ 27طػػػػاعفف عمػػػػفاس اػػػػي ال ػػػػاـ رػػػػنة )
  دار الػػفعي  م حبػػة دار الحػػرا   2يػػؽ م مػػفد  بػػراىيـ  زايػػد  ط؛ البلػػارن  الحػػاريخ األفرػػط  ح ق572ص

  دار   يػػػػػا  الحػػػػػرا  العربػػػػػي  بيػػػػػرفت  2؛ الػػػػػرازن  الجػػػػػرح فالحعػػػػػديؿ  ط22  ص2  ج2288القػػػػػاىرو  
؛ابػػف  بػػاف  الثقػػات  ح قيػػؽ م مػػد عبػػد المعيػػد لػػاف  دائػػرو المعػػارؼ العثمانيػػة  582  ص2  ج2225

؛ م ػػػاىير ع مػػػا  األمصػػػار  ح قيػػػؽ مػػػرزفؽ ع ػػػ   بػػػراىيـ  272  ص5  ج2282  2الػػػد ف  الينػػػد  ط
 .22  ص2  ج2222دار الفاا  المنصفرو   2ط

 ر بيؿ بف  رنة: ىف  ر بيؿ بف  رنة بف عبد هللا بف المطاع بػف عمػرف بػف  نػده   يػؼ بنػي زىػر   ( 25)
فليػػة" فىػػف يلػػف عبػػد ( في نػػي يبػػا عبػػد هللا فيمػػو يمنيػػة حرػػمي "عداػػي الجاى يػػة يرػػ ـ رػػريعا  مػػع النبػػي )

( اػػي عػػدو الػػر مف بػػف  رػػنة  فقػػد ىػػاجر  ػػر بيؿ اليجػػرو الثانيػػة ن ػػف ال ب ػػة  فا ػػحرؾ مػػع النبػػي )
غػػػػزفات ف ػػػػاف ي ػػػػد يمػػػػرا  يبػػػػف ب ػػػػر ن ػػػػف ال ػػػػاـ فحػػػػفا  ع ػػػػ  يثػػػػر طػػػػاعفف عمػػػػفاس اػػػػي ال ػػػػاـ  رػػػػنة 

لعج ػي  معراػػة رػنة ل مزيػد انظػر: ا 28ـ(  اػي عيػد عمػر بػػف اللطػا  فىػف يب ػ  نػـ العمػػر 222ىػػ/27)
  2  ج2272  2الثقػػػات  ح قيػػػؽ عبػػػد الع ػػػيـ عبػػػد العظػػػيـ البرػػػحفن  م حبػػػة الػػػدار  المدينػػػة الرػػػعفدية  ط

؛ البلػػارن  الحػػاريخ ال بيػػر  ح قيػػؽ م مػػد عبػػد معيػػد لػػاف  دائػػرو المعػػارؼ العثانيػػة   يػػدر يبػػاد  222ص
ي ل مطبفعػػػات   بيػػػرفت ؛ الطبػػػرن   المنحلػػػ  مػػػف ذيػػػؿ المػػػذيؿ   مرررػػػة األع مػػػ528  ص2الػػػد ف  ج
 .222  ص2؛ البغفن  معجـ الص ابة  ج28  ص2لبناف  ج

عمرف بف العاص: ىف عمرف بف العاص بف فائؿ الريمي  اف مندف  الم ر يف لعػفدو المرػ ميف الميػاجريف  لػ    ( 22)
اػػحح م ػػة  ـ( قبػػؿ252ىػػػ / مػػايف 7( مع نػػا   رػػ مو اػػي  ػػير صػػفر رػػنة )ال ب ػػة عنػػد النجا ػػي جػػا   لػػي النبػػي )

(  لػػ  رػػػرية ذات ـ(  ففجيػػو النبػػػي )252ىػػػ/ ديرػػػمبر 7بعػػدو ي ػػير  اقػػػد اح ػػت م ػػػة اػػي  ػػػير رمضػػاف رػػػنة )
الر رؿ فمعو يبف ب ر فعمر فيبف عبيدو اػي العػاـ الثػامف مػف اليجػرو اأغػار ع ػ  قبائػؿ قضػاعة فبطفنيػا مػف للػـ 

قحػاؿ ابنػا الج نػدن )عبػد ػ فجيفػر" ف ػاف معػو يبػف زيػد ( ن ػف عمػاف لفجػذاـ فقحػؿ مػنيـ عػددا   بيػرا   فيررػ و النبػي )
(  ف اف مف ضمف قػادو ال ػاـ الػذيف يررػ يـ يبػف األنصارن  فظؿ عمرف بف العاص اي عماف  ح  حفا  النبي )

ب ر فارحغؿ فجفد يمير المرمنيف عمر بف اللطا  اي مرحمر الجابية اي ب د ال اـ فيلذ مفااقحو ع ػ  اػحح مصػر 
ـ( ففلي ع ييا   ح  عزؿ نفرو عنيا اي يفائؿ عيد عثمػاف  فرػ ف ا رػطيف ثػـ عػاد 222ىػ / 52رنة )فيحـ اح يا 

ـ(  ففلػي يمػر 228ىػػ/ 28لمناصرو معافية بف يب  رفياف ضد اإلماـ ع   بف يبػ  طالػ  اػي معر ػة صػفيف رػنة )
قيػؿ يػـف عيػد الفطػر رػنة ـ(  ف 222ىػػ/22ـ(  فظػؿ ع ييػا  حػ  فااحػو رػنة )228ىػػ/28مصر اي ف ية ثانيػة رػنة )

ـ(  فابنػػو عبػػد هللا بػػف عمػػرف صػػ ابي م ػػيفر  ثيػػر الرفايػػة فال ػػدي  ل مزيػػد انظػػر:  الػػب ذرن  ينرػػا  285ىػػػ/25)
  دار المعارؼ  2؛ الرمعاني  األنرا    ح قيؽ عبد الر مف ي يي اليماني  فالرفف  ط587  ص22األ راؼ  ج

  5ال بػػػػػا  اػػػػػي حيػػػػػذي  األنرػػػػػا   دار صػػػػػادر  بيػػػػػرفت  ج ؛ ابػػػػػف األثيػػػػػر 552  ص22  ج2225 يػػػػػدر يبػػػػػاد  
 .222  ص2؛ الق ق ندن  ق ئد الجماف اي الحعريؼ بعر  الزماف  ج227ص

يبػف عبيػدو بػف الجػراح: ىػف يبػف عبيػدو عػامر بػف عبػد هللا بػػف الجػراح بػف ىػ ؿ بػف يىيػ  بػف ضػبو بػف ال ػار  بػػف   ( 22)
( مػػف م ػػة  لػػ  المدينػػة فا ػػحرؾ مػػع النبػػي اػػي غػػزفو بػػدر بػػي )ايػػر  مػػف الميػػاجريف  لػػ  ال ب ػػة  فىػػاجر مػػع الن

ـ( ف يد مع النبي  ؿ الغزفات  ف اف رج   ن يفا   معرفؽ الفجػو  لفيػؼ ال  يػة  طػفي     252ىػ/ 5ال برى رنة )
فاػحح ( يميف ىذه األمة ىف يبف عبيدو بف الجراح   اف قائد احفح يبف ب ر الصديؽ اػي ال ػاـ  قاؿ اي  قو النبي )

دم ؽ فعدو مدف ف صر  نائس النصارن بال اـ ف ىف مف  ح  عيدىـ فامانيـ فحفا  اي طاعفف عمػفاس بال ػاـ 
  552  552  ص2رنة ل مزيد انظر: الب ذرن   ينرا  األ راؼ ج27ـ(  فىف يب   مف العمر 222ىػ/ 27رنة )



 والثقايفهني السوايس دور األمري عقبة بن عامر اجل

 م(266-266هـ/85-1)  يف صدر اإلسالم 
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؛ الرمعاني األنرػا  222  ص2  المحفقة   ج؛ ابف القيرراني األنرا27  ص2النمرن األنباه ع   قبائؿ الرفاو  ج

( ؛ البػػػرن  الجػػػفىرو اػػػي نرػػػ  النبػػػي )227  ص5؛ ابػػػف األثيػػػر  ال بػػػا  اػػػي حيػػػذي  ال حػػػا   ج527  ص22ج
؛ الق ق ػػػػندن  نيايػػػػة األر  اػػػػي معراػػػػة ينرػػػػا  222  222  ص5  ج222  ص2فيصػػػػ ابو فيصػػػػ ا  الع ػػػػرو ج

؛ الفاقػػػػدن  احػػػػفح ال ػػػػاـ  27  ص2272ا  ال بنػػػػاني   بيػػػػرفت    دار ال حػػػػ5العػػػػر   ح قيػػػػؽ  بػػػػراىيـ األبيػػػػارن  ط
 . 25ص

 .225  ص5225  5؛ ع   نايؼ ال  فد  الل صة اي ي  اـ األررن  ط25الفاقدن  احفح ال اـ  ص  ( 22)
 .222  ص2. ج2282ابف ريؿ الررلري   رح الرير ال بير  ال ر ة ال رقية ل ع نات  د.ت   ( 22)
 .22ال اـ  صالفاقدن  احفح   ( 28)
  دم ػػؽ  بيػػرفت  5ل يفػػة بػػف ليػػاط  حػػاريخ ل يفػػة  ح قيػػؽ ي ػػـر ضػػيا  العمػػرن  مرررػػة الررػػالة  ط  ( 27)

؛ ابف قدامػة المقدرػي  المغنػي  م حبػة 222  ص57؛ ابف عرا ر   حاريخ دم ؽ  ج252ىػ  ص2228
 .228  ص2  ج2227القاىرو  

؛ ابػػػػف 222  ص57عرػػػػا ر  حػػػػاريخ دم ػػػػؽ  ج؛ ابػػػػف 282  ص2ابػػػػف قدامػػػػة المقدرػػػػي  المغنػػػػي  ج  ( 22)
 .522 بي  الم بر  ح قيؽ اي زه ليلحف  حنير  دار ا،ااؽ بيرفت  ص

 .282  ص2المغني   ج  ( 222)
  2  ج2272  مرررػة الررػالة  بيػرفت  5الفرفن  المعراة فالحاريخ  ح قيؽ ي ـر ضيا  العمرن  ط  ( 222)

 .528ص
  5  ج2222رف بػػف غراقػػو العمػػرفن  دار الف ػػر ل طباعػػة  ابػػف عرػػا ر  حػػاريخ دم ػػؽ  ح قيػػؽ عمػػ  ( 225)

؛ الرفيفعػػي  ملحصػر حػػاريخ دم ػػؽ  بػػف عرػػا ر  72  ص2؛ الػذىبي  رػػير يعػػ ـ النػػب     ج222ص
؛ ابػػػػػػف 522  ص 2  ج2272  دار الف ػػػػػر  دم ػػػػػؽ  رػػػػػفريا  2ح قيػػػػػؽ رف يػػػػػة الن ػػػػػاس فالػػػػػرفف  ط

 .258  ص2حغربردن  النجـف الزاىر  ج
 .522  ص52  عمدو القارب اي  رح ص يح البلارن  جالغيحابي  ( 222)
 .222  ص22الب ذرن  ينرا  األ راؼ  ج  ( 222)
؛ ابػػػف 272  ص2المقدرػػػي  البػػػد  فالحػػػاريخ   م حبػػػة الثقااػػػة الدينيػػػة  بػػػفر رػػػعيد  القػػػاىرو  د.ت  ج  ( 222)

ألفلػػي  دار ال حػػ  الجػػفزن  المنػػحظـ اػػي حػػاريخ األمػػـ فالم ػػفؾ  ح قيػػؽ م مػػد عبػػد القػػادر عطػػا  الطبعػػة ا
  2؛ ابف األثير  ال امؿ اي الحػاريخ  ح قيػؽ عمػر عبػد الرػ ـ حػدمرن  ط222  ص2الع مية  بيرفت  ج

 .252  ص5  ج2228دار ال حا  العربي  بيرفت  لبناف  
ـ  5222  دم ػػؽ 2ابػػف عرػػا ر  معجػػـ ال ػػيفخ  ح قيػػؽ فاػػا  حقػػي الػػديف  دار الب ػػائر ل طباعػػة  ط  ( 222)

  دار 2ثيػػر  يرػػد الغابػػة اػي معراػػة الصػػ ابة  ح قيػػؽ ع ػ  م مػػد معػػفض فالػػرفف  ط؛ ابػف األ222ص
 .22  ص2  ج2222ال ح  الع مية  

؛ المغػرافن  مفرػفعة مفاقػؼ الرػ ؼ اػي العقيػدو فالمػني   72  ص2الذىبي  رير يع ـ النػب     ج  ( 228)
 .522  ص22؛ الغيحابي  عمدو القارب اي  رح ص يح البلارن  ج572  ص2ج

 .222  ص5ابف عرا ر  حاريخ دم ؽ  ج  ( 227)
 .257  258  ص2ابف حغربردن  النجـف الزاىرو  ج  ( 222)
 .22الق ق ندن  ق ئد الجماف  ص   ( 222)



 جملة كلوة اللغة العربوة بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(
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  82  25  7ىػػػ  ص2222ابػػف عبػػد ال  ػػـ  احػػفح مصػػر فالمغػػر   م حبػػة الثقااػػة الدينيػػة  القػػاىرو    ( 222)

225  228. 
 .225 يفة   صل يفة بف لياط  حاريخ ل  ( 225)
 .228  225  82  25  7ابف عبد ال  ـ  المصدر الرابؽ  ص  ( 222)
عبد هللا بف  ذااة الرػيمي: ىػف عبػد هللا بػف  ذااػة بػف قػيس بػف عػدن بػف رػعيد بػف رػيـ بػف عمػرف   ( 222)

بػف ىصػػيص بػػف  عػػ  بػػف لػػرن  ف ػػاف مػػف الػػذيف ىػاجرفا  لػػ  ال ب ػػة فىػػف يلػػف لارجػػو بػػف  ذااػػة  فقػػد 
( لينػػادن اػػي النػػاس ييػػاـ منػػا ي ػػؿ ف ػػر   ـ(   فبعثػػة النبػػي)252ىػػػ/ 5ال بػػرى رػػنة )  ػػيد غػػزفو بػػدر
"يطيعػفا هللا  22( بررػالة  لػ   رػرن اػارس  فنػزؿ ايػو قفلػو حعػالي اػي رػفرو النرػا  ايػة فيرر و النبي )

 فيطيعػػفا الررػػفؿ فيفلػػي األمػػر مػػن ـ" فحػػفا  بمصػػر اػػي ل اػػة عثمػػاف بػػف عفػػاف رضػػي هللا عنػػو ل مزيػػد
؛ ابػػف 722  ص2؛ ابػػف عبػػد البػػر  ا رػػحيعا   ج2222  ص2انظػػر: يبػػ  نعػػيـ  معراػػة الصػػ ابة  ج

 .222  ص2؛ ابف األثير  يرد الغابة اي معراة الص ابة  ج225  ص58عرا ر  حاريخ دم ؽ  ج
 .227  ص2قدامة بف جعفر  اللراج فصناعة ال حابو  ج  ( 222)
 .227قدامة بف جعفر  اللراج فصناعة ال حابة  ص  ( 222)
؛ الػػػب ذرن  احػػػفح الب ػػػداف  دار م حبػػػة اليػػػ ؿ  222  ص2قدامػػػة بػػػف جعفػػػر  المصػػػدر الرػػػابؽ  ج  ( 228)

 .522  ص2  ج2277بيرفت  
 .522  ص2الب ذرن  المصدر الرابؽ  ج  ( 227)
 .522  ص2الب ذرن  احفح الب داف  ج  ( 222)
 .522  ص52؛ الغيحابي  عمدو القارب  ج582المعارؼ  صابف قحيبة     ( 252)
 .72  ص2الذىبي  رير يع ـ النب     ج  ( 252)
 .22الق ق ندن  ق ئد الجماف  ص  ( 255)
  2222  مرررػػة الررػػالة  بيػػرفت  8عمػػر رضػػا   الػػة  معجػػـ قبائػػؿ العػػر  القديمػػة فال ديثػػة  ط  ( 252)

ربيػػة اػػي مصػػر فانح ػػرفا اػػي قػػرى  الصػػعيد فبػػ د   فعػػف الجينيػػيف اػػي مصػػر العػػدفو الغ522  ص2ج
ال ب ػػة فغ بػػفا ع ػػ  النفبػػة فنػػزؿ بعضػػيـ ال فاػػة بػػالعراؽ فمػػف ديػػارىـ حنػػدد  فادن غػػفن  ي ػػاؿ  لظػػي  
يديػػـ  الصػػفرا ( فمػػف  بػػاليـ األ ػػعر  مػػا  ػػاف الجييػػيف اػػي نرػػ  الرػػفدانييف لمرػػيف قبي ػػة ع ػػ  النيػػؿ 

مػف الجنػف   لػ   ػرد اػاف فداراػفر ل مزيػد انظػر: عمػر   الػة  األزرؽ فارحقر بعضػيـ اػي الجػز  الممحػد 
 .528  ص2معجـ قبائؿ العر   ج

الرػػػػمعفني  حفجيػػػػو النظػػػػر  لػػػػ  يصػػػػفؿ األثػػػػر  ح قيػػػػؽ عبػػػػد الفحػػػػاح يبػػػػف غػػػػدو  م حبػػػػة المطبفعػػػػات   ( 252)
  م ميػة بػف 222  ص2؛ ابػف عرػا ر  حػاريخ دم ػؽ  ج222  ص2  ج2222    ػ  2اإلرػ مية  ط
بف جز  بف عبد يغف  بف يفدج بف عمرف بػف زبيػد األصػغر فارػمو منبػو فرػمي زبيػدا  ألنػو جز : م مية 

لمػػا  ثػػر عمفمحػػو فبنػػف عمػػو قػػاؿ مػػف يزيػػد اػػي نصػػرو يعنػػي يعطينػػي نصػػرو ع ػػ  بنػػ  يفد اأجػػابفه ارػػمفا 
  يػـ زبيػػدا مػا بػػيف زبيػد األصػػغر  لػ  زبيػػد األ بػر فيـ م ميػػة بػف جػػز  ىػي ىنػػد يف لفلػة بنػػت عػفؼ بػػف 

ير بػف ال ػار  بػف  ماطػة مػف ذن   يػؿ  مػف  ميػر  فىػف يلػف يـ الفضػؿ لبابػة بنػت ال ػار  يـ بنػي زى
؛ ل يفػػػة بػػػف 222  ص2العبػػػاس بػػػف عبػػػد المط ػػػ  ألميػػػا ل مزيػػػد انظػػػر: ابػػػف رػػػعد  الطبقػػػات ال بػػػرى  ج

؛ يبػػف ب ػػر م مػػد بػػف 222  ص2222ليػػاط  الطبقػػات ح قيػػؽ رػػييؿ ذ ػػار  دار الف ػػر ل ن ػػر فالحفزيػػع 
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  2222  دار الجيػػؿ  بيػػرفت  لبنػػاف  2يف األزدن  ا  ػػحقاؽ ح قيػػؽ عبػػد الرػػ ـ م مػػد ىػػارفف  طال رػػ
  دار 2؛ ابػػف يػػػفنس المصػػػرن  حػػاريخ ابػػػف يػػػفنس ط222  ص5؛ البغػػفن  معجػػػـ الصػػػ ابة  ج222ص

 .2227  ص2؛ ابف عبد البر  ا رحيعا    ج222  ص2ىػ ج2252ال ح  الع مية  بيرفت  
 .272  ص2عحبار  جالمفاعظ فا   ( 252)
 .522  ص2الب ذرن  احفح الب داف   ج  ( 252)
المقريػػػزن  البيػػػاف فاإلعػػػرا  عمػػػا بػػػأرض مصػػػر مػػػف األعػػػرا   ح قيػػػؽ اردناندفارػػػطفف اي ػػػد  طبعػػػة   ( 258)

 .25ـ  ص2728جفنحجف  يلمانيا  
 .222  ص2قدامة بف جعفر  اللراج  ج  ( 257)
 .522  ص2؛ الب ذرن  احفح الب داف  ج222  ص2قدامة بف جعفر  المصدر الرابؽ  ج  ( 252)
؛ طػػػو عبػػػد 22  ص2ابػػػف حمػػػيـ المغربػػػي  طبقػػػات ع مػػػا  ياريقيػػػة  دار ال حػػػا   بيػػػرفت  لبنػػػاف  ج  ( 222)

 .22المقصفد يبف عبيدو  مفجز عف الفحف ات اإلر مية  دار الن ر ل جامعات  القاىرو  ص
. 22عر   طبقات ع ما  ياريقية  ص. ابف ال272ابف عبدال  ـ   احفح مصر فالمغر   ص  (222)

 .  7  ص2المال     رياض النففس  ج

المال ي  طبقات ع ما  القيرفاف فياريقية  الجز  األفؿ  ح قيؽ  ريف مرنس  الطبعة األفل  النيضة   (225)
ـ  الجز  الثان    ققو ب ير الب فش فراجعػو م مد العرفر  المطفى  الطبعة 2222المصرية  القاىرو 

. ابف العر   نياية األر  ا  انفف األد   2  ص2ـ.  ج2222يػة  دار الغر  اإلر م  بيرفت  الثان
الجز  الرابع فالع رفف  ح قيػؽ  ريف نصار  فمراجعة عبد العزيز األىفان   الييئة المصريػة العامة ل  حا   

ابع فالع رفف  ح قيػؽ  ريف .  النفيرى  نياية األر  ا  انفف األد   الجز  الر 22  ص2ـ  ج2272القاىرو 
ابف  22  ص52ـ  ج2272نصار  فمراجعة عبد العزيز األىفان   الييئة المصريػة العامة ل  حا   القاىرو 

 . 22  ص2األثير  ال امؿ  ج

  2. المال  2  ص2  البياف المغر   ج2.ابف عذارى22  ص52النفيرى   المصدر الرابؽ  ج  (222)
العر   طبقات ع ما  ياريقية فحفنس  ح قيؽ ع   ال اب  فالرفف  حفنس   ص   . ابف2رياض النففس   ج

 . 22  ص2؛  ابف األثير  ال امؿ  ج8  ص52.  النفيرى  نياية األر   ج22ـ  ص 2227

 .22  ص52النفيرى  نياية األر   ج   (222)

لجز  األفؿ    .عبد الفىا  بف منصفر   قبائؿ المغر   ا22  ص52النفيرى  المصدر الرباؽ  ج  (222)
.رعد زغ فؿ عبد ال ميد  حاريخ المغر  العرب   الجز  األفؿ 2.7  ص2ـ  ج2227المطبعة الم  ية  الرباط 

 . 227  ص2ـ ج 2282فالثان   من أو المعارؼ اإلر ندرية 

. عبيػػػدهللا : نػػػص جديػػػد عػػػف اػػػحح العػػػر  ل مغػػػر  52/22. النػػػفيرى 2/2.  ابػػػف عػػػذارى272ابػػػف عبػػػدال  ـ  ص (222)
 .  522ـ ص2222ؽ ليف  برفانراؿ مج ة المعيد المصرى ل درارات اإلر مية  المج دالثاني مدريدح قي

 . 22  ص2ا بف األثير   ال امؿ  ج  (222)

؛ . ابػف عػذارى   البيػاف المغػر  اػ  22  ص2    ج272ابف عبد ال  ـ  احفح مصر فالمغر   ص  (228)
 ف فبرفانرػػػػػاؿ  الطبعػػػػة الثالثػػػػػة  دار الثقااػػػػػػة  بيػػػػػرفت يلبػػػػار األنػػػػػدلس فالمغػػػػػر   الجػػػػػز  األفؿ  ح قيػػػػػػؽ  ػػػػػف 

؛ . النػػػػفيرى  نيايػػػػػة األر  اػػػػػ  انػػػػفف األد   الجػػػػػز  الرابػػػػػع فالع ػػػػرفف  ح قيػػػػػػؽ  رػػػػػيف 2  ص2ـ  ج2272
 .  22  ص52ـ  ج2272نصار  فمراجعة عبد العزيز األىفان   الييئة المصريػة العامة ل  حا   القاىرو 
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 . 82ـ  ص 2227ا  ياريقية فحفنس  ح قيؽ ع   ال اب  فالرفف  حفنس ابف العر   طبقات ع م  (227)

ربيط ة: ىي مدينة قديمػة البنػا   حبعػد عػف القيػرفاف رػبعيف مػي    فىػي ب ػدو فارػعة م يئػة بال صػفف   ( 222)
فالمدف  ف انت مدينة "جرجير" نجح عبد هللا بف رعد بف يب  الررح اي ىزيمة الرـف فدلفليا ف ػاف معػو 

 بيرا  مف الص ابة ع   ريريـ عبد هللا بف الزبير  فقحؿ المرػ ميف الم ػؾ الرفمػي "جرجيػر" فح ر ػفا عددا 
  دار ال حػ  الع ميػة  بيػرفت  2منيا ن ف مدينة قفص القريبة منيػا ل مزيػد انظػر: اليعقػفبي   الب ػداف   ط

   بيػػػػػرفت    عػػػػػالـ ال حػػػػػ2؛ اإلدريرػػػػػي   نزىػػػػػة الم ػػػػػحاؽ اػػػػػي الحػػػػػراؽ األاػػػػػاؽ  ط277ىػػػػػػ  ص2255
  2  ج2222  دار صػػػػادر  بيػػػػرفت  5؛ يػػػػاقفت ال مػػػػفن  معجػػػػـ الب ػػػػداف  ط572  ص2ىػػػػػ  ج2222

ىػػ  2225  دار الجيػؿ   بيػرفت  2؛ القطيعي  مراصد اإلط ع ع   يرما  األم نة فالبقاع  ط278ص
  المجمػػػػع الثقػػػػااي  يبػػػػف ظبػػػػي  2؛ العمػػػػرن  مرػػػػالؾ األبصػػػػار اػػػػي ممالػػػػؾ األمصػػػػار  ط222  ص5ج

  5؛ ال ميػػرن  الػػرفض المعطػػار اػػي لبػػر األقطػػار  ح قيػػؽ   رػػاف عبػػاس  ط272  ص2ىػػػ  ج2252
 .22  ص2ـ  ج2272مرررة ناصر ل ثقااة  بيرفت  مطابع دار الرراج  

  دار الحفزيػػع فالن ػػر اإلرػػ مية  2ع ػػ  م مػػد الصػػ بي  حيرػػير ال ػػريـ المنػػاف اػػي رػػيرو عثمػػاف  ط  ( 222)
 .222  ص5225القاىرو  

الق ق ندن  مػ ثر اإلناقػة اػي معػالـ الل اػة  ح قػؽ عبػد الرػحار ي مػد اػراج  مطبعػة   فمػة ال فيػت    ( 222)
 .27 ص 2ـ  ج2272  ل فيت  5ط

  دار ال حػػػ  الع ميػػػة  2ال نػػػدن  الػػػف و فالقضػػػاو  ح قيػػػؽ م مػػػد  رػػػف م مػػػد  رػػػماعيؿ فالػػػرفف  ط  ( 225)
 .22  ص5222بيرفت  لبناف  

ىػف م مػد بػف يبػ   ذيفػة بػف عحبػة بػف ربيعػة بػف عبػد  ػمس بػف عبػد منػاؼ  م مد بػف يبػ   ذيفػة:   ( 222)
فلد بأرض ال ب ة في ني بأبا القارـ  ف ػاف يرػمي م ػئـف قػريش  فيمػو ىػي رػي ة بنػت رػييؿ بػف عمػرف 
العامريػػة  ف ػػاف قػػد فلػػي مصػػر لع ػػي بػػف يبػػ  طالػػ  فعػػزؿ عنيػػا  فالػػذن  ػػاف ح ف ػػو بعػػد فاػػاو يبيػػو  ػػاف 

ت طفي ة  ا ما لرج الناس ع   عثمػاف ييػدىـ ف ػاف مػف اللػارجيف ع يػو فقحػؿ اػي عثماف بف عفاف لرنفا
؛ البلػػارن  257  ص2ـ(  ل مزيػػد انظػػر: ابػػف رػػعد  الطبقػػات  ج222ىػػػ/ 22عرػػق ف بف رػػطيف رػػنة )

؛ ابػػف يػػفنس المصػػرن  حػػاريخ 255  ص2؛ البغػػفن  معجػػـ الصػػ ابة  ج72  ص2الحػػاريخ األفرػػط   ج
  222  ص2؛ ابػف  بػاف  الثقػػات  ج522ىػػػ  ص2252  الع ميػة  بيػرفت    دار ال حػػ2ابػف يػفنس  ط

؛ 22  ص2222  دار الفاػػا   المنصػػفرو  2م ػػاىير ع مػػا  األمصػػار  ح قيػػؽ مػػرزفؽ ع ػػ   بػػراىيـ  ط
 .222  ص2؛ ابف عبد البر  ا رحيعا   ج22ال ندن  الف و فالقضاو  ص

 .25  ص2ابف حغربردن  النجـف الزاىرو  ج  ( 222)
 .22ال ندن  الف و فالقضاو   ص  ( 222)
 .22  ص2ابف حغربردن  النجـف الزىرو  ج  ( 222)
برر بف يب  يرطأو: ىف عميػر بػف عػفيمر بػف عمػراف بػف الج ػيس بػف رػيار بػف نػزار بػف معػيص بػف   ( 228)

( فىػػف صػػغير اػػي عػػامر بػػف الػػرن  في نػػي بػػأبف )عبػػد الػػر مف( فقيػػؿ )يبػػف النضػػر( فقػػد حػػفا  النبػػي )
(  فقػػػد ر ػػؿ مػػػف المدينػػػة ن ػػػف ال ػػػاـ  ف ػػػاف مػػػف المريػػػديف نػػػاؾ مػػػف يقػػػفؿ ينػػػو يدرؾ النبػػػي )الرػػف  فى

ل ل يفػػة عثمػػاف بػػف عفػػاف فريارػػحو  فقػػد ينضػػـ لصػػففؼ معافيػػة بػػف يبػػ  رػػفياف اػػي صػػراعو مػػع اإلمػػاـ 
ع    فحفا  اي ل اة معافية بف يب  رفياف  فقيؿ اػي ل اػة عبػد الم ػؾ بػف مػرفاف ل مزيػد انظػر: ابػف 
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؛ البلػػػارن  الحػػػاريخ ال بيػػػر  222  ص2؛ ل يفػػػة بػػػف ليػػػاط  الطبقػػػات ج578  ص8عد  الطبقػػػات  جرػػػ
؛ مر ـ بف ال جاج النيرػابفرن  ال نػي فاألرػما   ح قيػؽ عبػد الػر يـ م مػد 22  ص2  ج252  ص5ج

؛ البغػػػفن  معجػػػـ 225  ص2272  الرػػػعفدية  2الق ػػػيرن  عمػػػادو الب ػػػ  الع مػػػي  المدينػػػة المنػػػفرو  ط
 .222  ص5؛ ابف عرا ر  حاريخ دم ؽ  ج257  ص2ة  جالص اب

مر مة بف مل د: ىف مر مة بف مل د بػف الصػامت بػف نيػار بػف لػفذاف بػف عبػد فد بػف زيػد بػف ثع بػة   ( 227)
بف اللزرج بف راعدو بف  ع  بف اللزرج  في ني يبا معف  فيمو ىي مندفس بنت عمرف بف لنػيس بػف 

ف اللػزرج بػف رػاعدو  فقػد يرػ ـ فىػف ابػف يربػع رػنفات فحػفا  النبػي لفذاف بف عبد فد بف زيد بػف ثع بػة بػ
(( فىف يب   مف العمر يربعة ع ػر عامػا   فقػد قحػؿ يبػفه مل ػد يػـف بعػا  رػنة )فقػد رفن عػف 228  )ـ

( ال ػػدي   فنػػزؿ مصػػر فيقػػاـ اييػػا ف ػػاف مػػف القػػفاد العػػر  الػػذيف قػػاح ف اػػي بػػ د المغػػر  رػػنة النبػػي )
مصػػػر فالمغػػػر  فر ػػػؿ ن ػػػف المدينػػػة  فعػػػرؼ عنػػػو ينػػػو  ػػػاف يألػػػذ الصػػػدقة مػػػف  ـ(  ففلػػػي282ىػػػػ/ 22)

ىػػ  ل مزيػد انظػر: ابػػف 25األغنيػا  فيعطييػا ل فقػرا   فمػات اػي ل اػػة معافيػة فقيػؿ اػي ل اػة يزيػػد رػنة 
؛ ابػػػف ف يػػػع الضػػػبي  278  ص8؛ البلػػػارن   الحػػػاريخ ال بيػػػر  ج222  227  ص8رػػػعد الطبقػػػات  ج

؛ ابػف دريػد  552  ص2  ج2228  الريػاض  2عبد العزيز مصطفي المراغي  طيلبار القضاو  ح قيؽ 
؛ ابػف يػفنس  حػاريخ ابػف 228  ص2222  2ا  حقاؽ  ح قيؽ عبد الر ـ م مد ىارفف  دار الجيػؿ  ط

  2؛ اللطيػػ  البغػػدادن  ح لػػيص المح ػػػابو  ح قيػػؽ م ػػيفر  رػػف رػػ ماف فالػػػرفف  ط227يػػفنس  ص
؛ الػػذىبي  ال ا ػػؼ اػػي معراػػة مػػف لػػو رفايػػة  ح قيػػؽ م مػػد 255ص ىػػػ 2228دار الصػػيمعي  الريػػاض 

 .522  ص2225  دار القب ة  مرررة ع ـف القراف  جدو   2عفامو فالرفف  ط
لارجػػة بػػف  ذااػػة: ىػػف لارجػػة بػػف  ذااػػة بػػف عبػػد هللا بػػف عػػفؼ بػػف عبيػػد بػػف عػػفي  بػػف عػػدن بػػف   ( 222)

فحػفا  بمصػر فيعػد اػي المصػرييف فىػف  ع    ضر  ل  مصر مع قفات عمرف بػف العػاص اػي الفػحح  
؛ ابػػػف منػػػده  222  2يلػػف عبػػػد هللا بػػػف  ذااػػة الرػػػيمي ل مزيػػػد انظػػػر: ابػػف يػػػفنس  حػػػاريخ ابػػف يػػػفنس  ج

؛ ابػػف مػػا ف   اإل مػػاؿ اػػي راػػع 228  ص5؛ يبػػف نعػػيـ  معراػػة الصػػ ابة  ج228معراػػة الصػػ ابة  ص 
  ابػػف 75  ص8  ج2222بيػػرفت  لبنػػاف    دار ال حػػ  الع ميػػة  2األرنيػػا  عػػف المرح ػػؼ فالمحل ػػؼ  ط

؛ ابػػف  جػػر  األصػػابة اػػي حمييػػز الصػػ ابة  ح قيػػؽ عػػادؿ ي مػػد 258  ص22عرػػا ر  حػػاريخ دم ػػؽ  ج
 .522  ص2ىػ  ج2222  دار ال ح  الع مية  بيرفت  2عبد المفجفد  ط

س بػػف معافيػػة بػػف  ػػدي  ال نػػدن: ىػػف معافيػػة بػػف  ػػدي  بػػف جفػػف بػػف قحيػػره بػػف  ارثػػة بػػف عبػػد  ػػم  ( 222)
معافيػػة بػػف جعفػػر بػػف يرػػامة بػػف رػػعد بػػف ي ػػرس بػػف  ػػبي  بػػف الرػػ فف بػػف ي ػػرس بػػف  نػػدن الرػػ فني  

( مع نػا   رػ مو   فرفن ال ػدي  في ني بػ يبا نعيـ  ف اف مف ضمف الصػ ابة بعػد يف جػا   لػ  النبػي )
صػػر مػػع ( فعػػف عمػػر بػػف اللطػا  رضػػي هللا عنػػو  ف ػػاف ضػػمف الجنػد الػػذيف فاػػدفا  لػػ  معػف النبػػي )

عمرف بف العاص اي جيش الفحح  فىف مف يرر و عمػرف بػف العػاص  لػ  الل يفػة عمػر ليلبػره بػأمر اػحح 
ـ( اػي ل اػة عثمػاف  222ىػػ/22اإلر ندرية ف اف مف المريديف لعثماف فغزا ياريقية ث   غزفات رنة )

 مزيػػد انظػػر: ابػػف ـ(  ل285ىػػػ/ 25ـ( فحػػفا  بمصػػر رػػنة )282ىػػػ/22ـ  فالثالثػػة )222ىػػػ/22فالثانيػػة )
؛ يبػػػف العػػػر  الحميمػػػي  طبقػػػات 222  ص8  ج282  ص2  ج227  ص8رػػػعد  الطبقػػػات ال بػػػرى  ج

؛ ابػف قػانع   287؛ ابف يفنس  حاريخ ابػف يػفنس ص22ع ما  ياريقية  دار ال حا  ال بناني  بيرفت  ص
  2ىػػػ  ج2227   م حبػػة الغربػػا  المدينػػة المنػػفرو 2معجػػـ الصػػ ابة  ح قيػػؽ صػػ ح رػػالـ المصػػراحي  ط
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؛ الػػػػػدارقطني  22  ص2  م ػػػػػاىير ع مػػػػػا  األمصػػػػػار  ج282  ص2؛ ابػػػػػف  بػػػػػاف  الثقػػػػػات  ج82ص

  2272  بيػػػرفت  2المرح ػػػؼ فالملح ػػػؼ  ح قيػػػؽ مفاػػػؽ عبػػػد هللا عبػػػد القػػػادر  دار الغػػػر  اإلرػػػ مي  ط
 .222  ص5ج

 .27  ص2الق ق ندن  مأثر األناقة اي معالـ الل اة  ج  ( 222)
 .22  ص2ردن  النجـف الزاىرو  جابف حغرب  ( 225)
 .25  ص5؛ المقريزن  المفاعظ فا عحبار  ج22ال ندن  الف و فالقضاو  ص  ( 222)
 .22  ص2؛ ابف حغربردن  النجـف الزاىرو  ج82  ص2ابف رعد الطبقات ال برن  ج  ( 222)
 .22  ص2ابف حغربردن  النجـف الزاىرو  ج  ( 222)
س بػف رػعد بػف عبػادو بػف دي ػـ بػف بنػي رػاعدو األنصػارن اللزرجػي  قيس بف رعد بف عبادو: ىف قػي  ( 222)

ف ػػاف معػػرفؼ عنػػو الرػػلا  فال ػػـر فالػػدىا  فالم يػػدو اػػي ال ػػر   فقػػد  ػػيد اػػحح مصػػر مػػع عمػػرف بػػػف 
ـ(  ثػـ عػزؿ عنيػػا 222ىػػ/ 22العػاص فبنػي لػو اييػػا دارا  فحػفل   مػارو مصػر مػػف قبػؿ اإلمػاـ ع ػ  رػػنة )

ـ(  مػع اإلمػػاـ ع ػ  ثػـ ناصػػر ابنػو ال رػػف 228ىػػػ/ 28صػفيف  رػنة ) اػذى  ن ػف ال فاػػة  ف ػيد معر ػػة
ـ( فبعػد حنػازؿ اإلمػػاـ ال رػيف عػف الل اػة ذىػ   لػػ  222ىػػ/ 22بػف ع ػ  بعػد مقحػؿ اإلمػاـ ع ػػ  رػنة )

المدينػة فمػات بيػػا اػي يفالػػر ل اػة معافيػػة بػف يبػ  رػػفياف  ل مزيػد انظػػر: ابػف رػػعد  الطبقػات ال بػػرن   
؛ 222  ص8؛ البلػػارن  الحػػاريخ ال بيػػر  ج228  ص2ليػػاط  الطبقػػات   ج ؛ ل يفػػة بػػف252  ص2ج

؛ ال نػػػدن  الػػػف و 222ص 5؛ ابػػػف قػػػانع  معجػػػـ الصػػػ ابة  ج22  ص8يبػػػ   ػػػاحـ  الجػػػرح فالحعػػػديؿ  ج
 .5222  ص2؛ يب  نعيـ  معراة الص ابة  ج22فالقضاو  ص

؛ الغيحػابي  عمػدو القػارب اػي 522؛ ابػف  بيػ   الم بػر  ص582ابف قحيبة الدينفرن  المعارؼ  ص  ( 228)
؛ المغػػرافن  مفرػػفعة 72ص 2؛ الػػذىبي  رػػير يعػػ ـ النػػب     ج522ص 52 ػرح صػػ يح البلػػارن  ج

 .572  ص2مفاقؼ الر ؼ اي العقيدو ج
  282  ص22؛ ابػػف عرػػا ر  حػػاريخ دم ػػؽ  ج522  222  ص2ابػػف رػػعد  الطبقػػات ال بػػرن  ج  ( 227)

؛ الطبػرن   المنحلػػ  مػف ذيػػؿ المػذيؿ  مرررػػة األع مػػي  222ص  2الطبػرن  حػػاريخ الررػؿ فالم ػػفؾ  ج
؛ الرفيفعي  ملحصػر حػاريخ دم ػؽ  255  ص2؛ ابف األثير  يرد الغابة  ج22  ص2بيرفت  لبناف  ج

 .552  ص52  القضاعي  حيذي  ال ماؿ اي يرما  الرجاؿ  ج222  ص22ج
؛ ابػػػف 222  ص2رػػؿ فالم ػػفؾ  ج؛ الطبػػرن  حػػاريخ الر 222  ص2ابػػف رػػعد  المصػػدر الرػػابؽ  ج  ( 222)

 .282  ص22عرا ر  المصدر الرابؽ  ج
  2  ج2222  دار الف ػػر   بيػػرفت  2الػػب ذرن  ينرػػا  األ ػػراؼ  ح قيػػؽ رػػييؿ ذ ػػار فالػػرفف  ط  ( 222)

 .255  ص2؛ ابف األثير  يرد الغابة  ج222  ص5  ج282ص
 .222  ص5الب ذرن  المصدر الرابؽ  ج  ( 222)
  22؛ ابػػػػف عرػػػػا ر  حػػػػاريخ دم ػػػػؽ  ج222  ص5  ج282  ص2رػػػػا  األ ػػػػراؼ  جالػػػػب ذرن  ين  ( 225)

 .552  ص5؛ القضاعي  حيذي  ال ماؿ  ج255  ص2؛ ابف األثير  يرد الغابة  ج282ص
 .272  ص2؛ ابف ل دفف  حاريخ ابف ل دفف  ج222  ص2الق  ندن  مأثر األناقة اي معالـ الل اة  ج  ( 222)
عحبػة بػف يبػ  رػفياف بػف  ػر  بػف يميػو بػف عبػد  ػمس بػف عبػد منػاؼ بػف  عحبة بف يب  رفياف: ىػف  ( 222)

قصػي بػف  ػ   بػػف مػرو بػف  عػػ  بػف لػرن بػػف غالػ   فلػي مصػػر مػف قبػؿ يليػػو معافيػة اػي ذن القعػػدو 
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( في نػػي "يبػػا الفليػػد"  ػػاف عمػػر بػػف اللطػػا  قػػد ف ه ـ(  ف ػػاف مػػي ده ع ػػ  عيػػد النبػػي )222ىػػػ/ 22)

قبػػؿ يليػػو اأ رػػف ف ياحيػػا  فعػػرؼ عنػػو الفصػػا ة اػػي ال غػػة فاللطػػا  الطػػائؼ  فحػػفل  يمػػر مصػػر مػػف 
؛ ابػف عبػد البػر  52  ص2ـ(  ل مزيد انظر: ال ندن  الف و فالقضػا   ج222ىػ/ 22فحفا  بمصر رنة )

  م حبػة القدرػي  5؛ المرزبػاني  معجػـ ال ػعرا   ح قيػؽ.  رن ػف  ط2252  2252  ص2ا رحيعا   ج
؛ 527  ص22؛ ابػػػف عرػػػا ر  حػػػاريخ دم ػػػؽ  ج222  ص2272ت  لبنػػػاف  دار ال حػػػ  الع ميػػػة  بيػػػرف 
  دار 2؛ ابػف ل  ػاف  فايػات األعيػاف  ح قيػؽ    رػاف عبػاس  ط222  ص2ابف األثير  يرػد الغابػة  ج

 .522  ص8  ج2222صادر  بيرفت  
ميػػػة    دار ال حػػػ  الع 2ال نػػػدن  الػػػف و فالقضػػػاو  ح قيػػػؽ م مػػػد  رػػػف م مػػػد  رػػػماعيؿ فالػػػرفف  ط  ( 222)

 .22  ص5222بيرفت  لبناف  
  252  ص2ابػػػف حغربػػػردن  النجػػػـف الزاىػػػرو  اػػػي م ػػػفؾ مصػػػر فالقػػػاىرو  فزارو الثقااػػػة فاإلر ػػػاد  ج  ( 222)

؛ ابػػػػف 222  ص2؛ الق ق ػػػػندن  مػػػػ ثر األناقػػػػة اػػػػي معػػػػالـ الل اػػػػة  ج22ال نػػػػدن  الػػػػف و فالقضػػػػاو  ص
 .272  ص2ل دفف  حاريخ ابف ل دفف  ج

؛ ع   م مد الص بي  معافية بف يبػ  رػفياف   لصػية فعصػره   22  2 رو ال فاظ  جالذىبي  حذ  ( 228)
  الدفليػػػػػة األمفيػػػػػة عفامػػػػػؿ ا زدىػػػػػار فحػػػػػداعيات 275  ص5227  دار األنػػػػػدلس ل ن ػػػػػر  القػػػػػاىرو  2ط

 .228  ص2  ج5227  دار المعراة  بيرفت  لبناف  5ا نييار  ط
؛ الرفيفعػػي  282  ص22عرػػا ر  حػػاريخ دم ػػؽ  ج ؛ ابػػف22  ص2الػػب ذرن  ينرػػا  األ ػػراؼ ج  ( 227)

  2؛ المغػػرافن  مفرػػفعة مفاقػػؼ الرػػ ؼ اػػي العقيػػدو فالمػػني   ج222  ص22ملحصػػر حػػاريخ دم ػػؽ  ج
  دار العاصػمة  الريػاض  2؛ صالح بف افزاف بف عبد هللا  الم لص اي  رح  حا  الحف يػد  ج572ص

 .82  ص5222
؛ ابػػػػف حغربػػػػردن  222  ص22بػػػػف عرػػػػا ر  حػػػػاريخ دم ػػػػؽ  ج؛ ا22ال نػػػػدن  الػػػػف و فالقضػػػػاو  ص  ( 222)

 .257  ص2النجـف الزاىرو  ج
 .257  ص2النجـف الزاىرو  ج  ( 282)
 .222ص 2النيرابفرن  المرحدرؾ ع   الص ي يف  ج  ( 282)
دلػػيف بػػف عػػامر ال جػػرن: ي نػػي يبػػف لي ػػي ف ػػاف  احػػ  عقبػػة بػػف عػػامر الجينػػي فممػػف نقػػؿ ال ػػدي    ( 285)

فرفن عنػو عػددا  بيػرا  ممػف اىحمػفا بع ػـ ال ػدي  مثػؿ ب ػر بػف رػفادو  فعبػد الػر مف  عف عقبة بػف عػامر
بػػف زيػػاد بػػف ينعػػـ  ف عػػ  بػػف ع قمػػة  فغيػػرىـ فىػػف مػػف المعمػػريف قيػػؿ يف الػػرـف قح حػػو بحنػػيس اػػي رػػنة 

؛ الػػػدارقطني  المرح ػػػؼ 222ـ(. ل مزيػػػد عنػػػو انظػػػر: ابػػػف يػػػفنس  حػػػاريخ ابػػػف يػػػفنس  ص827ىػػػػ/ 222)
  5  ج2272  دار الغػػػػر  اإلرػػػػ مي  بيػػػػرفت  2 قيػػػػؽ مفاػػػػؽ عبػػػػد هللا عبػػػػد القػػػػادر  طفالملح ػػػػؼ  ح

؛ ابػػػػػف 222  ص8؛ ابػػػػػف عرػػػػػا ر  حػػػػػاريخ دم ػػػػػؽ  ج222  ص2؛ ابػػػػػف مػػػػػا ف   اإل مػػػػػاؿ  ج282ص
؛ المػػزى  222  ص8العػػديـ  بغيػػة الط ػػ  اػػي حػػاريخ   ػػ   ح قيػػؽ رػػييؿ ذ ػػار  دار الف ػػر العربػػي  ج

؛ 2222  ص5؛ حػػػاريخ اإلرػػػ ـ  ج272  ص2لػػػذىبي  ال ا ػػػؼ   ج؛ ا822  ص7حيػػػذي  ال مػػػاؿ  ج
  دار 2ابف ق ي   ي ماؿ حيذي  ال ماؿ اي يرػما  الرجػاؿ  ح قيػؽ عبػد الػر مف عػادؿ م مػد فالػرفف  ط

؛ الصػػفدن  الػػفااي بالفايػػات  ح قيػػؽ ي مػػد األرنػػارط فالػػرفف  582  ص2  ج5222الفػػارفؽ ل طباعػػة  
 .2  ص22ج  5222دار ي يا  الحرا  بيرفت  
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بدر الديف العيني  مغاني األليار اي  رح يرػامي رجػاؿ معػاني األثػار  ح قيػؽ م مػد  رػف م مػد    ( 282)

 .527  ص2  ج5222  دار ال ح   بيرفت  لبناف  2ط
  228  ص5النيرػػابفرن  الجػػفاىر المفيػػدو اػػي طبقػػات ال نفيػػة  يميػػر  حػػ  لػػاف   راح ػػي  د.ت ج  ( 282)

 .272  ص2عحبار   جالمقريزن  المفاعظ فا 
 .282  ص2الق ق ندن  صبح األع ي اي صناعة األن ا  ج  ( 282)
 .28  ص2ابف عرا ر  حاريخ دم ؽ  ج  ( 282)
  2227  2يبػػػف نعػػػيـ  معراػػػة الصػػػ ابة  ح قيػػػؽ عػػػادؿ يفرػػػؼ العػػػزازن  دار الػػػفطف   الريػػػاض  ط  ( 288)

 .22  ص2؛ الذىبي حذ رو ال فاظ  ج5222  ص2ج
د األنصارن: ىف الرائ  بػف لػ د بػف رػفيد بػف ثع بػة بػف عمػرف بػف  ارثػة بػف امػرب القػيس بػف الرائ  بف ل   ( 287)

مالؾ األغر بف ثع بة بف  ع  بف اللزرج بػف ال ػار  بػف اللػزرج األنصػارن اللزرجػي  المعػرفؼ "يبػف رػي ة" مػف 
؛ ابػػف  بػاف  الثقػػات  272ص  2الميحمػيف بع ػـ ال ػػدي   فدرارػحو ل مزيػػد عنػو انظػػر: البلػارن  الحػػاريخ ال بيػر   ج

؛ 225-222  ص5؛ ابػػػػػف األثيػػػػػر  يرػػػػػد الغابػػػػػة  ج225  ص5؛ يبػػػػػف نعػػػػػيـ   معراػػػػػة الصػػػػػ ابة  ج527  ص2ج
؛ ابػػػػػػػػف 2222  ص5؛ الػػػػػػػػذىبي  حػػػػػػػػاريخ اإلرػػػػػػػػ ـ  ج22  ص22؛ ج252  ص52المػػػػػػػػزن  حيػػػػػػػػذي  ال مػػػػػػػػاؿ  ج
الريفطي   رعاؼ المبطأ ؛ 227  ص5؛ ابف  جر  اإلصابة   ج525-522  ص2ق ي  ي ماؿ حيذي  ال ماؿ  ج

 .2برجاؿ المفطأ  الم حبة الحجارية  القاىرو  د.ت  ص
-222ىػػػػ  ص2222ابػػف عبػػػد ال  ػػـ  احػػػفح مصػػر فالمغػػػر   م حبػػة الثقااػػػة الدينيػػة  عػػػالـ الن ػػر    ( 282)

 .525  72  ص2؛ الريفطي   رف ال اضرو اي م فؾ مصر فالقاىرو  ج222
  م حبػػػة المعػػػارؼ  الريػػػاض  2قػػػات  ح قيػػػؽ رػػػمير يمػػػيف الزىيػػػرن  طالبلػػػارن  األد  المفػػػرد بالحع ي  ( 272)

 .252  ص2227
 .222  ص22القضاعي  حيذي  ال ماؿ اي يرما  الرجاؿ  ج  ( 272)
 .222  ص2النجـف الزاىرو  اي م فؾ مصر فالقاىرو  ج  ( 275)
 .225  ص2ابف حغربردن  المصدر الرابؽ  ج  ( 272)
 .227  ص2مغر   جابف عبد ال  ـ  احفح مصر فال  ( 272)
يبف ييف  األنصارن: ىف لالد بف زيػد بػف   يػ  بػف ثع بػة بػف عبػد عػفؼ بػف غػنـ بػف مالػؾ بػف النجػار مػف بنػي   ( 272)

( عندما ىاجر  ل  المدينة  فقد ا حرؾ اي  صار القرطنطينية اػي عيػد عمرف بف اللزرج فقد نزؿ ع يو النبي )
ـ(  فداػػػف اػػػي جانػػػ   ػػػائط مدينػػػة 285ىػػػػ/ 25يؿ هللا رػػػنة )معافيػػػة بػػػف يبػػػ  رػػػفياف  فمػػػات فىػػػف يجاىػػػد اػػػي رػػػب

؛ 22؛ م اىير ع ما  األمصار  ص222  ص2القرطنطينية بأرض الرـف ل مزيد عنو ينظر: ابف  باف  الثقات  ج
  2ىػػ  ج2222  دار العاصػمة  الريػاض 2الريعي  حاريخ مفلد الع ما  ففاايحيـ  ح قيؽ عبػد هللا ي مػد رػ يماف   ط

؛ ابػػػػف عبػػػػد البػػػػر  222  ص5؛ ابػػػػف نعػػػػيـ  معراػػػػة الصػػػػ ابة  ج222منػػػػده  معراػػػػة الصػػػػ ابة  ص ؛ ابػػػػف227ص
؛ ابػػػف األبػػػار  معجػػػػـ 252  ص5؛ ابػػػف األثيػػػر  يرػػػػد الغابػػػة  اػػػي معراػػػة الصػػػػ ابة  ج225  ص2ا رػػػحيعا   ط

 .282  ص5222  م حبة الثقااة الدينية  القاىرو  2يص ا  القاضي يب  ع   الصداي  ط
ف عبد هللا المريني  الملحصر النصيح اي حيذي  ال حا  الجامع الصػ يح  ح قيػؽ ي ػد اػارس يريد ب  ( 272)

؛ البييقػػػي  الرػػػنف ال بػػػرن  ح قيػػػؽ م مػػػد 222  ص2  ج5222  دار الحف يػػػد  الريػػػاض  2الرػػػ ـف   ط
 .227  ص5  ج5222  دار ال ح  الع مية  بيرفت  2عبد القادر عطا  ط
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  دار 2مف لو رفاية اي ال ح  الرحة  ح قيػؽ م مػد عفامػو  فالػرفف  ط الذىبي  ال ا ؼ اي معراة  ( 278)

؛ القحيبػػي   ر ػػاد 282  ص2؛ ابػػف بطػػاؿ  ػػرح صػػ يح البلػػارن  ج28  ص2  ج2225القب ػػة  جػػدو  
 .222  ص5الرارن ل رح ص يح البلارن  ج

ـ  5222  لبنػاف  2  طالدف بي  ال ني فاألرما   ح قيػؽ يبػف قحيبػة الفاريػابي  دار ابػف  ػـز  بيػرفت  ( 277)
 .22  ص2ج

ابػػف  ػػيية  داػػاع عػػف الرػػنة فرد  ػػبو المرح ػػرقيف فال حػػا  المعاصػػريف  مجمػػع الب ػػف  اإلرػػ مية    ( 272)
؛ عبػػد الػػر مف ع ػػ  ال جػػي  الرػػيرو النبفيػػة  منيجيػػة درارػػحيا فارػػحعراض 52  ص2272  القػػاىرو  5ط

في  رػػف الرػػباعي  الرػػنة فم انحيػػا ؛ مصػػط522ىػػػ  ص2252  دار ابػػف  ثيػػر  دم ػػؽ  2ي ػػداثيا  ط
 .82  ص2275  الم ح  اإلر مي  بيرفت  لبناف  2اي الح ريع اإلر مي  ط

 .22  ص2الدف بي  ال ني فاألرما   ج  ( 222)
 .522  ص2ىػ  ج2278  دار ي يا  الحرا  بيرفت  5الطبرن  حاريخ الررؿ فالم فؾ  ط  ( 222)
  بيػرفت  لبنػاف  2ح قيػؽ عمػر عبػد الرػ ـ حػدمرن  دار ال حػا   ط ابف األثير  ال امػؿ اػي الحػاريخ   ( 225)

 .22  ص2  ج2228
  دار 2ابػػف الجػػفزن  المنػػحظـ اػػي حػػاريخ األمػػـ فالم ػػفؾ  ح قيػػؽ م مػػد عبػػد القػػادر عطػػا فالػػرفف  ط  ( 222)

. ردفس: ىي جزيرو اي الب ر األبيض المحفرط ع ػ  مقربػة مػف 552  ص2  ج2225ال ح   بيرفت  
ـ(  بعػػػد يف جيػػػز 285ىػػػػ/ 22لغربػػػي لحر يػػػا المعاصػػػرو  فلػػػـ حفػػػحح جزيػػػرو ردفس    اػػػي رػػػنة )الجنػػػف  ا

رػفينة( فقيػؿ اح يػا جنػادو بػف يبػ  يميػو  2822معافية يرطف   ضلما  مػف الرػفف اػي الب ػر م فنػا  مػف )
ابػف    دار2ل مزيد ينظر: العماد ال نب ي   ذرات الذى  اي يلبار مف ذى   ح قيػؽ م مػفد األرنػارط ط

؛ ي مػػػػػد 522  ص2؛ ال حػػػػػاني  الحراحيػػػػػ  اإلداريػػػػػة  ج522  ص2  ج2272 ثيػػػػػر  دم ػػػػػؽ  بيػػػػػرفت  
 .222  ص2222  الرياض  2م مفد العريرن  مفجز الحاريخ اإلر مي  ط

 .222  ص2؛ المقريزن  المفاعظ فا عحبار  ج22ال ندن  الف و فالقضاو  ص  ( 222)
 .222  ص2؛ ابف عرا ر  حاريخ دم ؽ  ج257  ص2ابف حغربردن  النجـف الزاىرو  ج  ( 222)
؛ ابػف عرػا ر  حػػاريخ 258  ص2؛ ابػف حغربػػردن  النجػـف الزاىػرو  ج22ال نػدن  الػف و فالقضػاو  ص  ( 222)

 .222  ص22دم ؽ  ج
  العمػاد ال نب ػي  258  ص2؛ ابػف حغربػردن المصػدر الرػابؽ  ج22ال ندن  المصدر الرػابؽ  ص  ( 228)

 .522  ص5 ذرات الذى   ج
 .222  ص22؛ ابف عرا ر  حاريخ دم ؽ  ج257  ص2ابف حغربردن  نفرو   ج  ( 227)
؛   احو م مػد صػقر  معافيػة بػف يبػ  رػفياف  دار الل فػا  الرا ػديف 22ال ندن  الف و فالقضاو  ص  ( 222)

 .528ل طباعة فالن ر  اإلر ندرية  د.ت  ص
 .522  ص5ال نب ي   ذرات الذى   ج ؛ العماد258  ص2ابف حغربردن  النجـف الزاىرو  ج  ( 522)
  ابػػف حغػػرن بػػردن  النجػػـف 222  ص2 ابػػف عرػػا ر  حػػاريخ دم ػػؽ  ج22  ص2ال نػػدن  الػػف و  ج  ( 522)

؛ 272  ص2؛ صػػػػػبح األع ػػػػػي  ج222  ص52؛ الق ق ػػػػػندن  نيايػػػػة األر   ج222  ص2الزاىػػػػرو  ج
؛ 272  ص2ل ػػػػدفف  ج؛ ابػػػػف ل ػػػػدفف  حػػػػاريخ ابػػػػف 222  ص2مػػػػأثر األنااػػػػة اػػػػي معػػػػالـ الل اػػػػة  ج

 .272  ص2المقريزن  المفاعظ  ج
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 .72  ص2رير يع ـ النب    ج  ( 525)
؛ ابػػػف النجػػػار   ػػػرح ال ف ػػػ  المنيػػػر  ح قيػػػؽ م مػػػد الز ي ػػػي 222  ص2الرػػػمعاني  اإلنرػػػا    ج  ( 522)

؛ الثعػػػػػػالبي الفقػػػػػػو الرػػػػػػامي اػػػػػػي حػػػػػػاريخ الفقػػػػػػو 227  ص2  ج2228  م حبػػػػػػة العبي ػػػػػػاف 5فالػػػػػػرفف  ط
؛ الػػػذىبي  حػػػذ رو ال فػػػاظ  222  ص2  ج2222  دار ال حػػػ  الع ميػػػة  بيػػػرفت لبنػػػاف  2طاإلرػػػ مي  

؛ ال ا ػػؼ اػػي معراػػة مػػف لػػو رفايػػة اػػي ال حػػ  الرػػحة   72  ص2؛ رػػير يعػػ ـ النػػب    ج22  ص2ج
؛ ي مػػد ع ػػ  الزام ػػي  مػػني  ال ػػيخ عبػػد الػػرازؽ عفيفػػي فجيػػفده اػػي حقريػػر العقيػػدو  ررػػالة 52  ص5ج

؛ 552ىػػػ  ص2222    يػػة يصػػفؿ الػػديف  جامعػػة اإلمػػاـ م مػػد بػػف رػػعفد  الرػػعفدية  ماجرػػحير من ػػفرو
 .228  ص2؛ ع   م مد الص بي  الدفلة األمفية  ج222  ص22الطبرن  جامع البياف  ج

 .228  ص2252  دار ال ح  الع مية  بيرفت  2حاريخ ابف يفنس المصرن  ط  ( 522)
ر فم ػدثييا فممػف يىػحـ بع ػـ الفقػو فال ػدي  بيػا ف ػاف مصػ ؼ عقبػة ع   بػف ال رػف بػف قديػد: مػف اقيػا  مصػ  ( 522)

الجيني لديو فىف مف نقؿ لع ما  مصر الميحميف بع ـ ال دي   ػؿ مػا نق ػو عػف عقبػة بػف عػامر الجينػي فرػمع منػو 
 عػػدو اقيػػا  مػػنيـ عبػػد هللا بػػف مالػػؾ الجي ػػاني  فعبػػد الم ػػؾ بػػف م يػػؿ الرػػ يجي  فعبػػد الػػر مف بػػف عػػامر اليمػػداني 

  ابػف يػفنس  حػاريخ ابػف يػفنس  222  ص2ف ثير بف ق ي  الصداي فغيرىـ. ل مزيػد انظػر: الرػمعاني األنرػا   ج
؛ 288  ص5؛ الػػػدراقطني  المرح ػػػؼ فالملح ػػػػؼ  ج52  22؛ ال نػػػدن  الػػػف و فالقضػػػػاو  ص222  272  228ص

ابػػف مػػا ف   اإل مػػاؿ  ؛ 2227  ص2؛ ابػػف عبػػد البػػر ا رػػحيعا   ج5275  ص2يبػػ  نعػػيـ  معراػػة الصػػ ابة  ج
؛ حيػػػذي  مرػػػحمر األفىػػػاـ عػػػف ذفن المعراػػػة فيفلػػػي األايػػػاـ  ح قيػػػؽ رػػػيد  رػػػرفن  رػػػف   دار ال حػػػ  52  ص2ج

  5؛ الػػذىبي حػػاريخ اإلرػػ ـ  ج2  ص8؛ ابػػف عرػػا ر  حػػاريخ دم ػػؽ  ج522ىػػػ ص2222  2الع ميػػة  بيػػرفت  ط
رو المح بو   ح قيػؽ م مػد ع ػ  النجػار  دار ؛ ابف  جر  حبص22  ص22؛ الذىبي رير يع ـ النب    ج252ص

 .2252  ص2ال ح   بيرفت  لبناف  ج
  2ىػػػػ  ج2252  المطبعػػػة األميريػػة  القػػاىرو  8القحيبػػي   ر ػػاد الرػػارن  ل ػػػرح صػػ يح البلػػارن  ط  ( 522)

 .225ص
 .222  ص2البفصيرن   ح اؼ الليرو الميرو بزفائد األرانيد الع رو  ج  ( 528)
  2  ج2278لحدفيف اي يلبار قػزفيف  ح قيػؽ عزيػز هللا العطػاردن  دار ال حػ  الع ميػة  القزفيني  ا  ( 527)

  2ابػػف رػػ ـ  اضػػائؿ القػػػراف  ج .522  ص7؛ ابػػف عػػدن   ال امػػؿ اػػي ضػػػعفا  الرجػػاؿ   ج552ص
  م حبػػػػة الر ػػػػد  الريػػػػاض  2؛ الفاريػػػػابي  اضػػػػائؿ القػػػػراف  ح قيػػػػؽ يفرػػػػؼ  عثمػػػػاف اضػػػػؿ هللا  ط22ص

افن  جماؿ القرا  ف ماؿ اإلقػرا   ح قيػؽ مػرفاف العطيػة فالػرفف  دار المػأمفف  ؛ الرل222  ص2272
 .222  ص2228  2دم ؽ  ط

 .252  ص2القحيبي القرط ني   ر اد الرارن  ج  ( 522)
ىػػػػ  2227  الريػػػاض 5ابػػػف بطػػػو  اإلبانػػػة  ح قيػػػؽ يفرػػػؼ بػػػف عبػػػد هللا الفابػػػؿ  دار الرايػػػة ل ن ػػػر  ط  ( 522)

؛ ي مػػػػد بػػػػف 252  ص2ح ػػػػاؼ الليػػػػرو الميػػػػرو بزفائػػػد المرػػػػانيد الع ػػػػرو  ج؛ البفصػػػيرن  ا225  ص2ج
؛ النرػػائي  اضػػائؿ القػػراف  ح قيػػؽ اػػارفؽ  مػػادو  دار   يػػا  222  ص57 نبػػؿ  مرػػند اإلمػػاـ ي مػػد  ج

 .522  ص8؛ النرائي  الرنف ال برن  ج225  ص2225الع ـف ل طباعة  بيرفت  
؛ القرطبػي  جػامع بيػاف 225  ص2؛ ابػف بطػو  اإلنابػة  ج228  ص5الفرفن: المعراػة  الحػاريخ  ج  ( 522)

  5  ج2222  دار ابػػػػػػف الجػػػػػػػفزن  الرػػػػػػػعفدية  2الع ػػػػػػـ فاضػػػػػػػ و  ح قيػػػػػػؽ يبػػػػػػػ  األ ػػػػػػباؿ الزىيػػػػػػػرن  ط
  دار 2؛ الييثمػػػي  غايػػػة المقصػػػد اػػػي زفائػػػد المرػػػند  ح قيػػػؽ لػػػ ؼ م مػػػفد عبػػػد الرػػػميع  ط2222ص
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  دار 2ي ىػادن  صػ يح ي ػراط الرػاعة  ط؛ عصاـ مفر582  ص2  ج5222ال ح   بيرفت  لبناف  

 .82  ص5225ابف  ـز  بيرفت  
  2ىػػػػ  ج2225  م حبػػة الر ػػد  الريػػاض  5الػػرازن  الففائػػد  ح قيػػؽ  مػػدن عبػػد المجيػػػد الرػػ في  ج  ( 525)

  م حبػػػػة الر ػػػػد  الريػػػػاض  2؛ الغنيمػػػػاف  المػػػػني  الصػػػػ يح  ط22  ص5؛ المػػػػرفزن  الزىػػػػد  ج282ص
؛ الػػذىبي  رػػير يعػػ ـ النػػب    82  ص22بػػف عرػػا ر  حػػاريخ دم ػػؽ  ج؛ ا82ـ  ص5222الرػػعفدية  

 .282  ص8ج
  دار 2الػرازن  اضػائؿ القػػراف فمػا ينػػزؿ مػف القػػراف بم ػة فمػا ينػػزؿ بالمدينػة  ح قيػػؽ غػزفو بػػدير   ط  ( 522)

؛ األصبياني  المرند المرحلرج ع   ص يح اإلمػاـ مرػ ـ  ح قيػؽ 22  ص2278الف ر  دم ؽ رفريا  
؛ الرػػلافن  جمػػاؿ القػػرا  22  ص2  ج2222  دار ال حػػ   بيػػرفت  لبنػػاف  2رػػف ال ػػااعي  طم مػػد  

؛ اللطي  البغدادن  ال فايػة اػي ع ػـ 282  ص2؛ الدف بي  ال ني فاألرما   ج882ف ماؿ اإلقرا   ص
 .222  ص2الرفاية  ح قيؽ يبف عبد هللا الررفقي  الم حبة الع مية  المدينة   ج

  2222جمع الزفائد فمنبع الففائػد   ح قيػؽ  رػاـ الػديف القدرػي  م حبػة القػدس  القػاىرو  الييثمي  م  ( 522)
  2  ج2225  دار الرػػػ ـ ل طباعػػػة  القػػػاىرو  5؛ رػػػعيد  ػػػفن  األرػػػاس اػػػي الرػػػنة فاقييػػػا  ط222ص
 .222ص

  5222  دار الغػػػر  اإلرػػػ مي  2ابػػػف فىػػػ   حفرػػػير القػػػراف الجػػػامع  ح قيػػػؽ مي  ػػػفس مػػػفراني  ط  ( 522)
 .222  ص2ج

  2يبف ع ػ  البغػدادن  جػز  ال رػف بػف عراػة العبػدن  ح قيػؽ عبػد الػر مف عبػد الجبػار الفريػفئي  ط  ( 522)
؛ ابػف عرػا ر  معجػـ  527  ص2؛ العيني   ػرح رػنف يبػ  دافد  ج2  ص2272دار األاؽ  ال فيت  

ت  ح قيػؽ  رػاـ ؛ الرػلافن  الب ػدانيا22  ص2؛ البييقي  الرنف ال بػرن  ج222  ص2ابف عرا ر  ج
؛ الجفزجػػاني  الحفرػػير مػػف 522  ص5222  الرػػعفدية  2بػػف م مػػد القطػػاف  دار العطػػا  ل طباعػػة  ط

؛ القفطػػي  ينبػػاه الػػرفاو ع ػػ  ينبػػاه 222 ص 2  ج2228  دار الصػػميعي  2رػػنف رػػعيد بػػف منصػػفر  ط
ح قيػػػؽ  ؛ الرػػػب ي  معجػػػـ ال ػػػيفخ  527  ص2ىػػػػ  ج2252  الم حبػػػة العصػػػرية  بيػػػرفت  2الن ػػػاو  ط

؛ العنقرن األربعػفف القرانيػة  222  ص5222  دار الغر  اإلر مي  2ب ار عفاد معرفؼ فالرفف  ج
 .52ىػ  ص2222عالـ الن ر  الرياض  

 .228  ص2القيرفاني  حفرير ي يي بف ر ـ  ج  ( 528)
  دار طيبػػة  2ابػػف القطػػاف  بيػػاف الػػفىـ فاإلييػػاـ اػػي  حػػا  األ  ػػاـ  ح قيػػؽ ال رػػيف ييػػت الرػػعيد  ط  ( 527)

 .222  ص2  ج2228الرياض  
ابػػف الرػػني  عمػػؿ اليػػـف فال ي ػػة )رػػ فؾ النبػػي مػػع ربػػو عػػز فجػػؿ فمعا ػػرحو مػػع العبػػاد(  ح قيػػؽ  ػػفثر   ( 522)

 .522البرن  دار القب ة ل طباعة  فجده  بيرفت  د.ت  ص
عبػػػػد هللا اؿ   البييقػػػػي  القضػػػػا  فالقػػػػدر  ح قيػػػػؽ م مػػػػد 222  ص2الطبرانػػػػي  المعجػػػػـ األفرػػػػط  ج  ( 552)

ابػف قػانع: معجػـ الصػ ابة  ح قيػؽ  525  ص2  ج5222عامر  م حبػة العبي ػاف  الريػاض  الرػعفدية  
؛ ابػػػف عرػػػا ر  585  ص5ىػػػػ  ج2227  م حبػػػة الغربػػػا   الػػػديف المنػػػفرو  2صػػػ ح رػػػالـ المصػػػراحي  ط

ن  ؛ يبػػف  يػػاف الحف يػػد72  ص22؛ الرفيفعػػي  ملحصػػر حػػاريخ دم ػػؽ  ج88  ص55حػػاريخ دم ػػؽ  ج
؛ عبػد ال ػػريـ صػالح عبػػد ال ػػريـ 557ىػػػ  ص2252  الم حبػة العصػػرية  بيػرفت  2األمحػاع فالمرانرػػة  ط
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  الرػعفدية  2ال ميد  الحف ر فا عحبار ب يات ال رفؼ فالز زؿ فاإلعصار  م حبة الم ػؾ ايػد الفطنيػة  ط

 .222  ص5222
 .(22-22رفرو األنعاـ  اية )  ( 552)
 .(25رفرو اص ت اية )  ( 555)
؛ البييقػػي  األرػػما  فالصػػفات  ح قيػػؽ عبػػد 282  ص5النيرػػابفرن  المرػػحدرؾ ع ػػ  الصػػ ي يف  ج  ( 552)

  البقػاعي  مصػاعد النظػر 282  ص2  ج2222  م حبػة الرػفادن  الرػعفدية  2هللا م مد ال ا دن  ط
 .228  ص5  ج2278  م حبة المعارؼ  الرياض  2ل  راؼ ع   مقاصد الرفر  ط

  2222  يرػػحانبفؿ  2ي  ػػاـ القػػراف ال ػػريـ  ح قيػػؽ رػػعد الػػديف يفنػػاؿ  مر ػػز الب ػػف   ط الط ػػافن   ( 552)
 .528ص

  2  ج2228  دار الػػػػفطف  الريػػػػاض  2الرػػػػمعاني  حفرػػػػير القراف ح قيػػػػؽ يارػػػػر  بػػػػراىيـ غنػػػػيـ  ط  ( 552)
  22؛ القضاعي  حيذي  ال ماؿ اػي يرػما  الرجػاؿ  ج227  ص8؛ النرائي  الرنف ال برن  ج227ص
  5228  م حبػة المحنبػي  دم ػؽ 2؛ م مد عمر ال اجي  مفرفعة الحفرير قبػؿ عيػد الحػدفيف  ط22ص
؛ ع ػػػ  نػػػايؼ ال ػػػ فد  اإليمػػػاف بػػػالجف بػػػيف ال قيقػػػة  فالحيفيػػػؿ  دار المعمػػػفر  بيػػػان    ماليزيػػػا 222ص

 .222  ص5222
ع ميػػػػة  بيػػػػرفت    دار ال حػػػػ  ال2الصػػػػنعاني  حفرػػػػير عبػػػػد الػػػػرازؽ  ح قيػػػػؽ م مػػػػفد م مػػػػد عبػػػػده  ط  ( 552)

   ػراحش  با رػحاف  2؛ البييقي  الرنف الصغير  ح قيػؽ عبػد المعطػي يمػيف  ط282  ص2ىػ  ج2222
  دار 2؛ المقدرػػي  اضػػائؿ القػػراف العظػػيـ  ح قيػػؽ صػػ ح عػػايض ال ػػ مي  ط228  ص2  ج2272

 .222  ص5222ابف  ـز  
 .222  ص2  ج2222رو    دار الفاا    القاى2البييقي  معراة الرنف فا،ثار  ط  ( 558)
؛ األصبياني  المعجـ  بف المقرب  ح قيؽ يب  عبػد 228  ص22الثع بي  ال  ؼ فالبياف عف حفرير القراف  ج  ( 557)

؛ يبػػف طػػػاىر المل ػػػص  المل صػػػات ألبػػػ  طػػػاىر  288  ص2227  م حبػػػة الر ػػػد  الريػػػاض  2الػػر مف عػػػادؿ  ط
؛ يبػػػف ب ػػػر البػػػاق ني  ا نحصػػػار ل قػػػراف  222  ص5227  2ح قيػػػؽ  نبيػػػؿ رػػػعد الػػػديف  فزارو األفقػػػاؼ  قطػػػر  ط

؛ الحرمػػػػذن  رػػػػنف 222  ص2  ج5222  دار الفػػػػحح عمػػػػاف  دار ابػػػػف  ػػػػـز  بيػػػػرفت  2ح قيػػػػؽ م مػػػػد عصػػػػاـ  ط
؛ الرػػيفطي  اإلحقػػاف اػػي ع ػػـف القػػراف   ح قيػػؽ 822  ص5؛ المرػػحغفرن  اضػػائؿ القػػراف  ج52  ص2الحرمػػذن  ج

 .72  ص2  ج2282المصرية ل  حا   القاىرو   م مد يبف الفضؿ  براىيـ الييئة
 .572  ص7الثع بي  ال  ؼ فالبياف عف حفرير القراف  ج  ( 552)
؛ الييثمػػػي  غايػػػة المقصػػػد اػػػي زفائػػػد المرػػػند  ح قيػػػؽ 5222  ص2يبػػػي نعػػػيـ  معراػػػة الصػػػ ابة  ج  ( 522)

 .22  ص5  ج5222  بيرفت  لبناف  2ل ؼ م مفد عبد الرميع  دار ال ح  الع مية  ط
  دار ابػػف  ػػـز ل طباعػػة  القػػاىرو  2المرػػحغفرن  اضػػائؿ القػػراف  ح قيػػؽ ي مػػد بػػف اػػارس الرػػ ـف  ط  ( 522)

 .222  ص5  ج5227
  ح قيػػؽ ي مػػد بػػف ع ػػ  المقريػػزن  ايصػػؿ يبػػاد  2المػػرفزن  ملحصػػر قيػػاـ ال يػػؿ فقيػػاـ رمضػػاف  ط  ( 525)

عبػػػػد المقصػػػػفد  دار ال حػػػػ   ؛ المػػػػافردن  حفرػػػػير المػػػػارفدن  ح قيػػػػؽ الرػػػػيد222  ص2277با رػػػػحاف  
؛ ابػػف  ثيػػر  حفرػػير القػػراف العظػػيـ  ح قيػػؽ رػػامي م مػػد رػػ مة  222  ص2الع ميػػة  بيػػرفت  لبنػػاف  ج
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؛ عبػػد الػػرازؽ عبػػد الم رػػف البػػدر  اقػػو األدعيػػة فاألذ ػػار  822  ص 2222  ص2  دار طيبػػة  ج5ط
 .22  ص2  ج5222  ال فيت  5ط

 .222ص  5المرحغفرن  اضائؿ القراف  ج  ( 522)
 .272  ص2الرفياني  مرند الرفياني  ج  ( 522)
 .(22رفرو األنفاؿ اية )  ( 522)
 .22  ص2؛ يب  دافد  رنف يب  دافد  ج222  ص5ابف ماجة  رنف ابف ماجة  ج  ( 522)
؛ ال رػػائي ال نفػػي  بػػدائع الصػػنائع اػػي حرحيػػ  ال ػػرائع  2228  ص2الػػدف بي  ال نػػي فاألرػػما   ج  ( 528)

 .222  ص2272  5ة  طدار ال ح  الع مي
  5األجػػػػرن البغػػػػدادن  ال ػػػػريعة  ح قيػػػػؽ عبػػػػد هللا بػػػػف عمػػػػر بػػػػف رػػػػ يماف  دار الػػػػفطف  الريػػػػاض  الرػػػػعفدية  ط  ( 527)

  5؛ ابػػف بطػػاؿ   ػػرح صػػ يح البلػػارن  ح قيػػؽ يبػػف نعػػيـ يارػػر  بػػراىيـ   م حبػػة الر ػػد  ط2222  ص2  ج2222
رانػػػي  ح قيػػػؽ مصػػػطفي عبػػػد القػػػادر عطػػػا  دار ال حػػػ  ؛ الطبرانػػػي  الػػػدعا  ل طب222  ص5  ج5222الرػػػعفدية  
؛ اللازف  لبػا  الحأفيػؿ اػي معػاني الحنزيػؿ  ح قيػؽ م مػد ع ػ   ػاىيف  222ىػ  ص2222   بيرفت  2الع مية  ط

؛ األلفرػي  578  ص2؛ ابف ماجو  رنف يب  ماجو  ج522  ص2ىػ  ج2222  بيرفت  2دار ال ح  الع مية  ط
  8؛ ابػف  ثيػر  حفرػػير القػراف العظػػيـ  ج222  ص22  ج222  ص22اف العظػػيـ  جرفح المعػاني اػي حفرػػير القػر 

 .275  ص2؛ الط افن  ي  ـ القراف ال ريـ  ج272  22  ص7؛ الريفطي  الدر المنثفر  ج222ص
 .222  ص2  ج2272  دار الرياض  2الرنة  ح قيؽ عطية الزىراني  ط  ( 522)
؛ ال ػيباني  الػديات ) دارو القػراف فالع ػـف اإلرػ مية( 222  ص2ابف عرا ر  معجـ ابػف عرػا ر  ج  ( 522)

 .27  ص2 راح ي  ج
الميفرقي  حفرير غري  ما اي الص ي يف البلارن فمر ـ  ح قيػؽ زبيػدو م مػد رػعيد  م حبػة الرػنة    ( 522)

 .222  ص2222  القاىرو  مصر  2ط
 .222الميفرقي  المصدر الرابؽ  ص  ( 525)
 .222الميفرقي  نفرو  ص  ( 522)
  5يفرػػؼ بػػف ي يػػػي ال ػػااعي  عقػػد الػػػدرر اػػي يلبػػػار المنحظػػر  ح قيػػؽ مييػػػ  صػػالح البػػػفريني  ط  ( 522)

 .222  ص2272م حبة الزرقا   األردف  
  8؛ ابػػػػػػف عرػػػػػػا ر  حػػػػػػاريخ دم ػػػػػػؽ  ج222  ص2النيرػػػػػػابفرن  المرػػػػػػحدرؾ ع ػػػػػػ  الصػػػػػػ ي يف  ج  ( 522)

 .552  ص2؛ الرفيفعي  ملحصر حاريخ دم ؽ  ج222ص
  م حبػػػػة دار الحػػػػرا   المدينػػػػة المنػػػػفرو  2يـ الجفزيػػػػة  عػػػػدو الصػػػػابريف فذليػػػػرو ال ػػػػا ريف  طابػػػػف قػػػػ  ( 522)

 .72  ص2272الرعفدية  
 .578  ص5ابف رعد  الطبقات ال برن  ج  ( 528)
 .582ـ  ص2222  دار المعارؼ  القاىرو  2ابف  ـز  جفامع الريرو  ح قيؽ   راف عباس  ط   ( 527)
 ؿ مػػػف  ػػػدي  الصػػػ ي يف  ح قيػػػؽ ع ػػػ   رػػػيف البػػػفا   دار الػػػفطف  ابػػػف الجػػػفزن    ػػػؼ الم ػػػ  ( 522)

 .228  ص2الرياض  ج
  2ل صػػة حػػذىي  ال مػػاؿ اػػي يرػػما  الرجػػاؿ  ح قيػػؽ عبػػد الفحػػاح يبػػف غػػدو  دار الب ػػائر    ػػ   ط  ( 522)

 .522  ص2ىػ  ج2222بيرفت  
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  القػػػاىرو  5ل ن ػػػر  ط ابػػػف  ثيػػػر  حفرػػػير القػػػراف العظػػػيـ  ح قيػػػؽ رػػػامي م مػػػد رػػػ مة  دار طيبػػػة  ( 522)

؛ البفصػػيرن   ح ػػػاؼ الليػػػرو الميػػػرو بزفائػػػد المرػػػانيد الع ػػػرو  ح قيػػػؽ ي مػػػد معبػػػد 272  ص2  ج2222
 .252  ص2  ج2222  دار الفطف  الرياض  2عبد ال ريـ  ط

  2222  دار ىجػػر ل طباعػػة  2يبػػف دافد  مرػػند يبػػ  دافد  ح قيػػؽ م مػػد عبػػد الم رػػف الحر ػػي  ط  ( 525)
  2؛ الرفيػػاني  مرػػند الرفيػػاف  ج225  ص57ي مػػد بػػف  نبػػؿ  مرػػند اإلمػػاـ ي مػػد  ج؛ 528  ص5ج

؛ 228  ص22؛ ابػػف عرػػا ر  حػػاريخ دم ػػػؽ  ج222  ص5؛ ابػػف ماجػػو  رػػنف ابػػف ماجػػػو  ج222ص
 .72  ص2الريفطي  الدر المنثفر اي الحفرير بالمأثفر  ج

  2ىػػػػػػ  ج2222  الرػػػػػعفدية  2الطيػػػػػ   ط يبػػػػػ   ػػػػػاحـ الػػػػػرازن  حفرػػػػػير القػػػػػراف العظػػػػػيـ  ح قيػػػػػؽ يرػػػػػعد م مػػػػػد  ( 522)
؛ األلفرػػػي  رفح 22  ص22؛ الطبػػػرن  جػػػامع البيػػػاف  ج8  ص22؛ ابػػف  بػػػاف  صػػػ يح ابػػػف  بػػػاف  ج2855ص

  دار ال حػ  الع ميػة  بيػرفت  2المعاني اي حفرر القراف العظيـ فالربع المثاني  ح قيؽ ع   عبد البػارن عطيػة  ط
 .72  ص2منثفر  دار الف ر  بيرفت  ج؛ الريفطي  الدر ال552  ص2ىػ  ج2222

  م حبػة الػدار  المدينػة المنػفرو  2المرفزن  حعظػيـ قػدر الصػ و  ح قيػؽ عبػد الػر مف عبػد الجبػار  ط  ( 522)
؛ ابف حيمية  اإليماف   ح قيؽ م مػد ناصػر الػديف األلبػاني  الم حػ  اإلرػ مي  222  ص5ىػ  ج2222

 .522  ص2222  األردف  2عماف  ط
  2222  األردف  2ر بػػػػف رػػػػ يماف العحيبػػػػي  القيامػػػػة ال بػػػػرن  دار النفػػػػائس ل ن ػػػػر فالحفزيػػػػع  طعمػػػػ  ( 522)

 .227ص
؛ البغػػفن  22المػػرفزن  الزىػػد  ح قيػػؽ  بيػػ  الػػر مف األعظمػػي  دار ال حػػ  الع ميػػة  بيػػرفت   ص  ( 522)

 .228  ص22 رح الرنة  ج
؛ الرفيفعػػي  222  ص7 ر  حػػاريخ دم ػػؽ  ج؛ ابػػف عرػػا222  ص57ي مػػد بػػف  نبػػؿ  مرػػند اإلمػػاـ ي مػػد  ج  ( 528)

 .2222  2؛ ابف العديـ  بغية الط   اي حاريخ      ج227  ص2ملحصر حاريخ دم ؽ  ج
  5  ج2275  الػدار الرػ فية  الينػد  2الجفزجاني  رنف رعيد بف منصفر  ح قيؽ  بي  الر مف األعظمػي  ط  ( 527)

الضعفا  ال بير   ح قيؽ عبد المعطي يميف ق عجي   ؛ الم ي 222  ص5؛ ابف ماجو  رنف ابف ماجو  ج222ص
؛ البفصػػيرن  مصػػباح الزجاجػػة اػػي افائػػد ابػػف ماجػػو  ح قيػػؽ 222  ص2  ج2272  الم حبػػة الع ميػػة  بيػػرفت  2ط

 .228  ص2ىػ  ج2222  دار العربية  بيرفت  5م مد المنحفي ال  نافن  ط
؛ 222  ص2ف ماجػو  رػنف ابػف ماجػػو  ج؛ ابػ252  ص57ي مػد بػف  نبػؿ  مرػند اإلمػاـ ي مػػد  ج  ( 522)

؛ 222  ص2  ج2222  مرررػة الررػالة  2الط افن   ػرح م ػ ؿ األثػار  ح قيػؽ  ػعي  األرنػارط  ط
 .525  ص2؛ الرفياني  مرند الرفياني  ج222  ص22ابف عرا ر   حاريخ دم ؽ  ج

  2272ا   دم ػػؽ    دار المػػأمفف ل حػػر 2يبػػ  يع ػػي  مرػػند يبػػ  يع ػػي  ح قيػػؽ  رػػيف رػػ يـ يرػػد  ط  ( 522)
  مرررػػػة الررػػػالة  2؛ الطبرانػػػي  مرػػػند ال ػػػاميف  ح قيػػػؽ  مػػػدن عبػػػد المجيػػػد الرػػػ في  ط522  ص2ج

؛ األصػػبياني  ال طػػائؼ اػػي دقػػائؽ 22  ص2؛ الصػػنعاني  المصػػنؼ  ج252  ص2  ج2272بيػػرفت  
 .222  ص2222  دار ال ح  الع مية  بيرفت  2المعارؼ  ح قيؽ يبف عبد هللا م مد رمؾ  ط

  2المػػػرفزن  مرػػػػند اإلمػػػػاـ عبػػػػد هللا بػػػػف المبػػػػارؾ  ح قيػػػػؽ صػػػػب ي الرػػػػامرائي  م حبػػػػة المعػػػػارؼ  ط  ( 522)
  م حبػػػػة 2؛  ػػػػردفس  ملحصػػػػر األ  ػػػػاـ  ح قيػػػػؽ ينػػػػيس ي مػػػػد طػػػػاىر  ط22ىػػػػػ  ص2228الريػػػػاض  

؛ ابػػف األثيػػػر  822  ص5؛ الػػدف بي  ال نػػي فاألرػػػما   ج522  ص2ىػػػػ  ج2222المدينػػة  الرػػعفدية  
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؛ يارػر ي مػد م مػفد  جػفاىر مػف يقػفاؿ الررػفؿ  دار ال ػرميف  القػاىرو  225  ص2ألصفؿ   ججامع ا
 .228  ص5227

اإلمػػاـ مرػػػ ـ   صػػ يح مرػػػ ـ  ح قيػػػؽ م مػػد اػػػراد عبػػد البػػػاقي  دار   يػػػا  الحػػرا  العربػػػي  بيػػػرفت    ( 525)
صػػرية  صػػيدا  ؛ يبػػ  دافد  رػػنف يبػػ  دافد  ح قيػػؽ م مػػد م ػػي الػػديف عبػػد الجيػػد  الم حبػػة الع227ص

  عبػد البػاقي  م حبػة عيرػي البػاب ي ؛ ابف ماجو  رنف ابف ماجو  ح قيؽ م مػد اػراد22  ص2بيرفت  ج
؛ العينػػػي   ػػػرح رػػػنف يبػػػ  دافد  ح قيػػػؽ يبػػػف المنػػػذر لالػػػد 225؛ المػػػرفزن  الزىػػػد  ص222القػػػاىرو  ص

 .222  ص2  ج2222  2المصرن  م حبة الر د  الرياض  ط
ابػػػف لزيمػػػة  ح قيػػػؽ م مػػػد مصػػػطفي األعظمػػػي  الم حػػػ  اإلرػػػ مي  بيػػػرفت   النيرػػػابفرن  صػػػ يح  ( 522)

؛ الطبرانػػػي  المعجػػػـ األفرػػػط  ح قيػػػؽ طػػػارؽ بػػػف عػػػفض هللا م مػػػد  دار ال ػػػرميف 282  ص5د.ت  ج
 .222  ص2؛ المرفزن  الزىد  ج22  ص2ل طباعة  القاىرو  ج

 .222  ص57ي مد بف  نبؿ  مرند اإلماـ ي مد   ج  ( 522)
؛ القحيبػػػػػي   ر ػػػػػاد الرػػػػػارن ل ػػػػػرح صػػػػػ يح 22  ص5البيػػػػػع  المرػػػػػحدرؾ ع ػػػػػ  الصػػػػػ ي يف  جابػػػػػف   ( 522)

؛ البييقػػػػػي  الرػػػػػنف الصػػػػػغير  ح قيػػػػػؽ عبػػػػػد المعطػػػػػي يمػػػػػيف  جامعػػػػػة الدرارػػػػػات 52  ص2البلػػػػػارن  ج
 .522  ص5  ج2272  2اإلر مية   راح ي  با رحاف  ط

 .52  ص5ابف البيع النيرابفرن  المرحدرؾ ع   الص ي يف   ج  ( 522)
  مرررػػػة الررػػػالة  بيػػػرفت  2اإل رػػاف اػػػي حقريػػػ  صػػػ يح ابػػف  بػػػاف  ح قيػػػؽ  ػػػعي  األرنػػارط  ط  ( 528)

 .228  ص2ـ  ج2227
اللرائطػي  مرػػارن األلػػ ؽ فمػػذمفىا  ح قيػػؽ مصػػطفي يبػػف النصػػر  ػػ بي  م حبػػة الرػػفدان ل حفزيػػع    ( 527)

 .22  ص2222  جده  2ط
  م حبػػػة الر ػػػد  الريػػػاض  2قيػػػؽ م مػػػد عبػػػد هللا عػػايض  طالفػػا يي  افائػػػد يبػػػ  م مػػػد الفػػا يي  ح   ( 522)

 .225  ص2227
 .228  ص2؛ الرفياني  مرند الرفياني  ج227  ص2الطبراني  الدعا  ل طبراني  ج  ( 582)
 .257  ص5ال ني فاألرما   ج  ( 582)
 .222  ص57مرند اإلماـ ي مد  ج  ( 585)
؛ الجرجػػاني  225  ص2رػػنف الحرمػػذن  ج؛ الحرمػػذن  2222  ص5ابػف ماجػػو  رػػنف ابػػف ماجػػو  ج  ( 582)

  5  ج2228  دار ال حػػ   بيػػرفت  2ال امػػؿ اػػي ضػػعفا  الرجػػاؿ  ح قيػػؽ عػػادؿ ي مػػد عبػػد المفجػػفد  ط
  ايصػػؿ 5؛ ابػػف الجػػفزن الع ػػؿ المحناىيػػة اػػي األ اديػػ  الفاىيػػة  ح قيػػؽ  ر ػػاد ال ػػؽ األثػػرن  ط227ص

  58د المعػػػػاد اػػػػي ىػػػػدن ليػػػػر العبػػػػاد  ط؛ ابػػػػف قػػػػيـ الجفزيػػػػة  زا272  ص5  ج2272يبػػػاد  با رػػػػحاف  
 .72  ص2  ج2222مرررة الررالة  م حبة المنار  ال فيت  

؛ الطبرانػػػي   الػػػدعا  ل طبرانػػػي  ح قيػػػؽ مصػػػطفي عبػػػد 222  ص52ي مػػػد بػػػف  نبػػػؿ  مرػػػند اإلمػػػاـ ي مػػػد   ج  ( 582)
عمػاؿ اػي رػنف األقػفاؿ ؛ المحقػي الينػدن   نػز ال522ىػػ  ص2222  بيػرفت  2  دار ال ح  الع مية  ط2القادر  ط

 .222  ص5  ج2272  مرررة الررالة   2فاألاعاؿ  ح قيؽ ب رن  ياني فالرفف  ط
  دار 7ال ل ائي   رح يصػفؿ اعحقػاد يىػؿ الرػنة فالجماعػة  ح قيػؽ ي مػد رػعد  مػداف الغامػدن  ط   ( 582)

 .222  ص2  ج5222طيبة  الرعفدية  
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 .27  ص2ابف بطاؿ   رح ص يح البلارن  ج  ( 582)
 .222  ص2األرفرايني  مرحلرج يبي عفانو  ج  ( 588)
 .222  ص5ابف ماجو  رنف ابف ماجو  ج  ( 587)
 .222  ص57ي مد بف  نبؿ  مرند اإلماـ ي مد  ج   ( 582)
؛ الرفياني  مرند الرفياني  ح قيؽ ييمف ع ػ  يبػف يمػاف   278  ص2ابف ماجو  رنف ابف ماجو  ط  ( 572)

 .5225  ص2؛ يبف نعيـ  معراة الص ابة  ج227  ص2ىػ  ج2222  مرررة قرطبة  القاىرو  2ط
 .222  ص57ي مد بف  نبؿ  مرند اإلماـ  ي مد  ج  ( 572)
؛ الفرػػػفن  82ىػػػػ  ص2222  دار الػػػفطف  الريػػاض 2المػػرفزن  البػػػر فالصػػ ة  ح قيػػػؽ م مػػد رػػػعيد بلػػارن  ط  ( 575)

؛ البييقػي  222  ص5  ج2272  ص5رفت  طالمعراة فالحاريخ  ح قيؽ ي ـر ضيا  العمػرن  مرررػة الررػالة  بيػ
  2  ج2277  2ا،دا   ل بييقػػي  ح قيػػؽ يبػػف عبػػد هللا الرػػعيد المنػػدفه  مرررػػة ال حػػ  الثقاايػػة  بيػػرفت  لبنػػاف  ط

؛ ابػػف قػػيـ الجفزيػػة  ح فػػة المػػفدفد بأ  ػػاـ المفلػػفد  255  ص57؛ ي مػػد بػػف  نبػػؿ  مرػػند اإلمػػاـ ي مػػد  ج22ص
؛ م مد ي مد  رماعيؿ المقدـ  عفدو 52  ص2282  دم ؽ  2   م حبة دار  لبناف  طح قيؽ عبد القادر األرنارط

 .522  ص5  ج5222  القاىرو  2ال جا   ط
  بيػرفت  2األزدن  الزىد ل معااي بف عمراف المفص ي  ح قيؽ عامر  رف صبرن  دار الب ائر اإلرػ مية  ط  ( 572)

  دار ابػف القػيـ  الػدماـ  2قيؽ م مد رعيد رػالـ الق طػاني  ط؛ يبف عبد هللا ال يباني  الرنة  ح 522ـ  ص2222
  2278  م حبػػة الرػػنة  القػػاىرو  5؛ ال ػػيرزن  لبػػا  ا،دا   ح قيػػؽ ي مػػد م مػػد  ػػا ر  ط222   ص5 ج2272

 .222  ص2؛ ابف  جر اإلصابة اي حمييز الص ابة  ج522ص
؛ عبػػد الػػرازؽ عبػػد الم رػػف البػػدر  زيػػادو 2227  ص2ال ل ػػائي   ػػرح يصػػفؿ اعحقػػاد يىػػؿ الرػػنة فالجماعػػة  ج  ( 572)

 .227  ص2222  م حبة دار الق ـ  الرياض  الرعفدية  2اإليماف فنقصانو ف  ـ ا رحثنا  ايو  ط
  دار   يػػا  الحػػرا  2الثع بػػي  ال  ػػؼ فالبيػػاف اػػي حفرػػير القػػراف  ح قيػػؽ يبػػ  م مػػد بػػف عا ػػفر  ط  ( 572)

 .587  ص2  ج5225  بيرفت  2العربي  ط
؛ ابػػػف ب ػػػار  جػػػز  بػػػف ب ػػػار  ح قيػػػؽ عبػػػد القػػػادر األرنػػػارط 557  ص2الصػػػنعاني  المصػػػنؼ  ج   ( 572)

 .285  ص5222فالرفف  م حبة العبي اف  الرياض  
 .222  ص2الرفياني  مرند الرفياني  ج  ( 578)
 .525  ص2الزبيدن  حاج العرفس مف جفىر القامفس  ح قيؽ مجمفعة مف البا ثيف  دار اليداية  ج  ( 577)
  دار المغنػػػػػي ل طباعػػػػػة  الرػػػػػعفدية  2الرػػػػػمرقندن  مرػػػػػند الػػػػػدرامي  ح قيػػػػػؽ  رػػػػػيف رػػػػػ يـ يرػػػػػد  ط  ( 572)

  الم حػػ  اإلرػػ مي  5  البغػػفن  ػػرح الرػػنة  ح قيػػؽ  ػػعي  األرنػػارط   فالػػرفف  ط282ـ  ص5222
 .22  ص5  ج2272دم ؽ  بيرفت  

 .228  ص2فياني  ج؛ الرفياني  مرند الر 225  ص2النرائي الرنف ال برن  ج  ( 522)
 .527  ص25ابف  باف  اإل راف حقري  ص يح ابف  باف  ج  ( 522)
 .222  ص2الطبراني  الدعا  ل طبراني  ج  ( 525)
 .572  ص2النيرابفرن المرحدرؾ ع   الص ي يف  ج  ( 522)
  دار 2ابػػػف البيػػػع النيرػػػابفرن  المرػػػحدرؾ ع ػػػ  الصػػػ ي يف  ح قيػػػؽ مصػػػطفي عبػػػد القػػػادر عطػػػا  ط  ( 522)

 .252  ص2  ج2222ح  الع مية  بيرفت  ال 
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  5  ج2227الحرمذن  الجامع ال بير  ح قيؽ ب ػار عػفاد معػرفؼ  دار الغػر  اإلرػ مي  بيػرفت    ( 522)

؛ النرػائي الرػنف ال بػرن  ح قيػػؽ 272  ص2؛ ابػف ماجػة   رػنف ابػف ماجػو  ج222  ص2  ج222ص
؛ الط ػػػػافن  ي  ػػػػاـ القػػػػراف 522  ص5  ج5222  بيػػػػرفت  2 ػػػػعي  األرنػػػػارط  مرررػػػػة الررػػػػالة  ط
؛ النمػرن  ا رػحذ ار  ح قيػؽ 282  ص2  ج2222  ارػطنبفؿ  2ال ريـ  ح قيؽ رػعد الػديف يف نػاؿ  ط

؛ ابػػػػف الػػػػفزير  22  ص2  ج5222  دار ال حػػػػ  الع ميػػػػة  بيػػػػرفت  2رػػػػالـ م مػػػػد عطػػػػا فالػػػػرفف  ط
  مرررػػػة الررػػػالة  2ط العفاصػػػـ فالقفاصػػػـ اػػػي الػػػذ  عػػػف رػػػنة يبػػػ  القارػػػـ  ح قيػػػؽ  ػػػعي  األرنػػػارط 

 .55  ص2  ج2222بيرفت  
  دار الريػػػاض  الرػػػعفدية  2ابػػػف فىػػػ   الجػػػامع اػػػي ال ػػػدي   ح قيػػػؽ مصػػػطفي  رػػػف  رػػػيف  ط  ( 522)

 .827  ص2222
؛ 222 الرفيػػاني  مرػػند الرفيػػاني  ص252-222  ص57ي مػػد بػػف  نبػػؿ  مرػػند اإلمػػاـ ي مػػد  ج  ( 528)

 .522  ص5ن  دار   يا  الحرا  العربي  بيرفت  جالعيني  عمدو القارب اي  رح ص يح البلار 
ابػف الجػارفد النيرػابفرن  المنحقػي مػػف الرػنف المرػندو  ح قيػؽ عبػد هللا عمػػر البػارفدن  مرررػة ال حػا  الثقاايػػة    ( 527)

؛ األصػػػبياني  الطيفريػػػات  ح قيػػػؽ 22  ص2؛ النيرػػػابفرن  صػػػ يح ابػػػف لزيمػػػة  ج22  ص2277  بيػػػرفت  2ط
 .282  ص2  ج5222  يضفا  الر ؼ ل طباعة  الرياض  2الرفف  طعباس صلر ال رف ف 

 .222  ص2الط افن   رح م  ؿ ا،ثار  ج  ( 522)
اللرائطػػػي  المنحقػػػي مػػػف  حػػػا  م ػػػاـر األل ؽ ح قيػػػؽ م مػػػد مطيػػػع ال ػػػااظ فالػػػرفف  دار الف ػػػر    ( 222)

طرائفيػػا  ح قيػػؽ   اللرائطػػي  م ػػاـر األلػػ ؽ فمعالييػػا فم مػػفد 82  ص2ىػػػ  ج2222دم ػػؽ  رػػفريا  
 .222  ص2222  دار األااؽ العربية  القاىرو  5ييمف عبد الجابر الب يرن  ط

  5ـ  ج5222  م ػػة الم رمػػة  الريػػاض 5اللرائطػػي  اعػػح ؿ الق ػػف   ح قيػػؽ  مػػدن الػػدمرادش  ط  ( 222)
  ؛ ابػػػف قػػػػيـ الجفزيػػػة  رفضػػػػة الم بػػػيف فنزىػػػػة الم ػػػحاقيف  دار ال حػػػػ  الع ميػػػة  بيػػػػرفت  لبنػػػػاف522ص

 .252  ص2272
 .82  ص2  ج2222الريفطي  حنفير ال فالؾ  رح مفطأ مالؾ  الم حبة الحجارية  القاىرو    ( 225)
؛ القحيبػػي القرػػط ني   ر ػػاد الرػػارن ل ػػرح صػػ يح البلػػارن  72  ص5مالػػؾ بػػف ينػػس  المدفنػػة  ج  ( 222)

 .222  ص7ج
  2222  دار ال ػػدي   القػػػاىرو  2طاألصػػبياني  الحرغيػػ  فالحرىيػػ   ح قيػػؽ ييمػػػف صػػالح  ػػعباف    ( 222)

 .72  ص5ج
ـ  5225  دار الغػػر   بيػػرفت  2اللطيػػ  البغػػدادن  حػػاريخ بغػػداد  ح قيػػؽ ب ػػار عػػفاد معػػرفؼ  ط  ( 222)

  2؛ ابػػف الجػػفزن المفضػػفعات   ح قيػػؽ عبػػد الػػر مف م مػػد عثمػػاف  الم حبػػة الرػػ فية  ط222  ص2ج
زفائػػد فمنبػػع الففائػػد  ح قيػػؽ  رػػاـ الػػديف القدرػػي  ؛ الييثمػػي  مجمػػع ال228  ص2222المدينػػة المنػػفرو  

 .22  ص2222م حبة القدري  القاىرو  
  دار ال حػػ  2ابػػف الجػػفزن  الح قيػػؽ اػػي ي اديػػ  اللػػ ؼ  ح قيػػؽ مرػػعد عبػػد ال ميػػد الرػػعدني  ط  ( 222)

 .227  ص2ىػ  ط2222الع مية  بيرفت  
 .222  ص2الطبرن  جامع البياف  ج  ( 228)
 .228  ص57ـ ي مد  جمرند اإلما  ( 227)
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؛ ابػػف  ثيػػر  جػػامع المرػػانيد فالرػػنف  ح قيػػؽ عبػػد الم ػػؾ بػػف عبػػد هللا  782  ص5ابػف ماجػػو  رػػنف ابػػف ماجػػو  ج  ( 222)

؛ الحػػفيجرن   ح ػػاؼ الجماعػػة بمػػا جػػا  اػػي 522  ص2  ج2227  دار لضػػر ل طباعػػة الرػػعفدية  5الػػدىيش  ط
 .222  ص2ىػ  ج2222ية    دار العميص  الرياض  الرعفد5الفحنة فالم  ـ  ط

؛ 52ابػػػػف يبػػػػ  الػػػػدنيا  م ػػػػاـر األلػػػػ ؽ  ح قيػػػػؽ مجػػػػدن الرػػػػيد  بػػػػراىيـ  م حبػػػػة القػػػػراف  القػػػػاىرو  ص  ( 222)
  مرررػػػػة الررػػػػالة  بيػػػػرفت  8الرػػػػ مي  جػػػػامع الع ػػػػـف فال  ػػػػـ  ح قيػػػػؽ  ػػػػعي  األرنػػػػارط فالػػػػرفف  ط

 .227  ص2  ج5222
يد الثمانيف  ح قيػؽ رػعد بػف ناصػر ال ػحرن  دار العاصػمة  ابف  جر  المطال  العالية بزفائد المران  ( 222)

 .522  ص25ىػ  ج2222  الرعفدية  2ط
 .522  ص5الييثمي  مجمع الزفائد  فمنبع الففائد  ج  ( 225)
  2البلػػػارن  الحػػػاريخ األفرػػػط  ح قيػػػؽ م مػػػفد  بػػػراىيـ زايػػػد  دار الػػػفعي ل طباعػػػة  م حبػػػة الحػػػرا   ط  ( 222)

 ـ  ال نػػػي فاألرػػػما   ح قيػػػؽ عبػػػد الػػػر يـ م مػػػد ي مػػػد الق ػػػيرن  عمػػػادو ؛ مرػػػ252  ص2288القػػػاىرو  
 .522  ص2  ج2272  2الب   الع مي  بالجامعة اإلر مية  المدينة المنفرو  الرعفدية  ط

؛ 225  ص2  ط2222  القػػاىرو  5ابػػف ى ػػاـ  الرػػيرو النبفيػػة  ح قيػػؽ مصػػطفي الرػػقا فالػػرفف  ط  ( 222)
  م حبػػػة البيػػػاف  2ي اديػػػ  الررػػػفؿ  ح قيػػػؽ عبػػػد القػػػادر األرنػػػارط  ط ابػػػف األثيػػػر  جػػػامع األصػػػفؿ اػػػي

  5؛ المزن  ح فة األ راؼ بمعراة األطػراؼ  ح قيػؽ عبػد الصػمد  ػرؼ الػديف  ط25  ص2ـ  ج2282
  22؛ القضػػػاعي  حيػػػذي  ال مػػػاؿ  ج222  ص22  ج2272الم حػػػ  اإلرػػػ مي  دار القمػػػة ل طباعػػػة  

 .257  ص2ح البلارن  ج؛ القحيبي   ر اد الرارن ص ي522ص
يب  م مد القضاعي ال  بي المزني  حيػذي  ال مػاؿ اػي يرػما  الرجػاؿ  ح قيػؽ ب ػار عػفاد معػرفؼ    ( 222)

؛ 2222  ص2؛ الػػػػذىبي  حػػػػاريخ اإلرػػػػ ـ  ج228  ص58  ج2272  بيػػػػرفت  2مرررػػػػة الررػػػػالة  ط
؛ ابػػػف  جػػػر  222  ص22؛ ابػػػف ق ػػػبح  ي مػػػاؿ حيػػػذي  ال مػػػاؿ  ج572  ص2رػػػير يعػػػ ـ النػػػب    ج

 .72  ص25ىػ  ج2252  دار المعارؼ النظامية  اليند  2حيذي  الحيذي    ط
ـ  5222  مرررػة الررػالة  2الطبرن  جامع البياف اي حأفيػؿ القػراف  ح قيػؽ ي مػد م مػد  ػا ر  ط  ( 222)

 .255  ص2ج
ن يبف الييػثـ المصػرن صػا   يبػ  يبف الييثـ المصرن: ر يماف بف عمرف بف عبد فيقاؿ يبف عبيد ال يثي العحفار   ( 228)

رػػعيد اللػػدرن فرفن ال ػػدي  ييضػػا  عػػف يبػػي رػػعيد اللػػدرن فيبػػ  ىريػػرو فرفن عنػػو دراج يبػػف الرػػمح فعبيد هللا بػػف 
زلر  فعبيد هللا بػف المغيػرو ف عػ  بػف ع قمػة فمفرػي بػف فرداف  فالفليػد بػف قػيس الحجيبػي فيزيػد بػف م مػد القر ػي 

 .272  ص22  ج22  ص25حيذي  ال ماؿ  ج فغيرىـ. ل مزيد انظر: المزني 
  2272  دار البػػػػػػاز  2؛ العج ػػػػػػي  حػػػػػػاريخ الثقػػػػػػات  ط222  ص5الفرػػػػػػفن  المعراػػػػػػة فالحػػػػػػاريخ  ج  ( 227)

  2؛ الػدراقطني  المرح ػؼ فالملح ػؼ  ج252  ص2؛ ابف يفنس المصػرن  حػاريخ ابػف يػفنس  ج222ص
اػػػي ي  ػػػاـ المرارػػػيؿ  ح قيػػػؽ  ؛ الع ئػػػي  جػػػامع الح صػػػيؿ282  ص5؛ الػػػذىبي  ال ا ػػػؼ  ج522ص

؛ ابػػػف ق ػػػي   ي مػػػاؿ حيػػػذي  252  ص2272  عػػػالـ ال حػػػ   بيػػػرفت  5 مػػػدن عبػػػد المجيػػػد الرػػػ في  ط
  مطبعػػػػػػة دار المعػػػػػػارؼ النظاميػػػػػػة الينػػػػػػد  2؛ ابػػػػػػف  جػػػػػػر  حيػػػػػػذي  الحيػػػػػػذي   ط72  ص2ال مػػػػػػاؿ  ج

ثػار  ح قيػؽ م مػد ؛ الغيحابي  معاني األلبار اي  رح يرامي معاني  رجاؿ األ522  ص2ىػ  ج2252
 .222  ص5222  دار ال ح   بيرفت  لبناف  2 رف  رماعيؿ   ط
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 .252  ص2؛ ابف حغربردن  النجـف الزاىرو  ج22  ص22ابف عرا ر  حاريخ دم ؽ    ( 222)
 .228  ص57المزن  حيذي  ال ماؿ اي يرما  الرجاؿ  ج  ( 252)
 .582  ص22ابف  جر  حيذي  الحيذي   ج  ( 252)
 مف بػػف غػػابر اليمػػداني: مػػف ثقػػات يىػػؿ ال ػػدي  اػػي مصػػر فقػػد ذ ػػره ابػػف يػػفنس اػػي حػػاريخ عبػػد الػػر   ( 255)

المصرييف فينحيي نربو بيف النرػابة  لػ  عػابر بػف يرال ػد ل مزيػد انظػر:: ابػف يػفنس  حػاريخ ابػف يػفنس  
 .2  ص8؛ ابف ما ف   األ ماؿ  ج222  ص2ىػ ج2252  دار ال ح   بيرفت  2ط

؛ القيرػػي  حفضػػيح الم ػػحبو اػػي ضػػبط الػػرفاو فينرػػابيـ فيلقػػابيـ 2727  ص2ح ػػؼ فالملح ػػؼ  جالػػدراقطني  المر   ( 252)
 .222  ص2  ج2222  مرررة الررالة  بيرفت  2ف ناىـ  ح قيؽ م مد نعيـ العرقرفري  ط

  دار الغػػػر  2الػػػذىبي  حػػػاريخ اإلرػػػ ـ ففايػػػات م ػػػاىير األعػػػ ـ  ح قيػػػؽ ب ػػػار عػػػفاد معػػػرفؼ  ط  ( 252)
 .2225  ص5  ج5222اإلر مي  

 .87  ص27الصفدن  الفااي بالفايات  ج  ( 252)
القيرػػػي  حفضػػػيح الم ػػػحبو اػػػي ضػػػبط يرػػػما  الػػػرفاو فينرػػػابيـ فيلقػػػابيـ ف نػػػاىـ  ح قيػػػؽ م مػػػد نعػػػيـ   ( 252)

 .88  ص2  ج2222العرقرفري  فالرفف  مرررة الررالة  بيرفت  
 .527  ص2العيني  مغاني األليار اي  رح يرامي الرجاؿ  ج  ( 258)
 .227  ص8  ج2222  5الذىبي  حاريخ اإلر ـ  ح قيؽ عمر عبد الر ـ حدمرن  دار ال حا   بيرفت  ط  ( 257)
 .222  ص2الذىبي  المصدر الرابؽ  ج  ( 252)
 .522  ص2الذىبي  نفرو  ج  ( 222)
اػػي  ػػرح  ؛ العينػػي  مغػػاني األليػػار222-72  ص22المػػزن القضػػاعي  حيػػذي  ال مػػاؿ اػػي يرػػما  الرجػػاؿ  ج  ( 222)

 .582يرامي رجاؿ معاني األثار  ص
يفس بف ب ر المعاارن: ىف عريؼ بف ينعـ ف اف رج   عالما  بالحفراو فاإلنجيؿ ف اف صػا   ع ػـ  حػ  قيػؿ يف   ( 225)

ع مو يفازن ع ـ عبد هللا بف عمرف فقد نقؿ عنو ال دي  جؿ يىؿ الع ػـ مثػؿ يبػف قبيػؿ ففاىػ  بػف عبػد هللا فليػ  بػف 
ح مفلي عبػد العزيػز بػف مػرفاف فيبػف صػالح الحميمػي فغيػرىـ ل مزيػد انظػر: ابػف يػفنس  حػاريخ ابػف يػفنس رعد فالج 

؛ ابػػف عرػػا ر  222؛ ابػػف منػػده  اػػحح البػػا  اػػي ال نػػي فاأللقػػا    ص22  ص2؛ ابػػف  بػػاف  الثقػػات   ج22ص
  22  ص7ج؛ الػػػػذىبي حػػػػاريخ اإلرػػػػ ـ  227  ص22؛ المػػػػزن  حيػػػػذي  ال مػػػػاؿ  ج222  ص2حػػػػاريخ دم ػػػػؽ  ج

 .222؛ ابف  جر  اإلصابة  ص227  ص22ج
 .222  ص22؛ ابف  جر  حيذي  الحيذي   ج282  ص2الذىبي  حاريخ اإلر ـ  ج  ( 222)
  2؛ المغػػرافن  مفرػفعة مفاقػؼ الرػ ؼ اػي العقيػدو فالمػػني   ط252  ص2ابػف حغػرن بػردن  النجػـف الزاىػرو  ج  ( 222)

 .572  ص2الم حبة اإلر مية  القاىرو  د.ت ج
 .522-527  ص28الطبراني  المعجـ ال بير  ج  ( 222)
 .225  ص5  ج2287الحنفلي  الفرج بعد ال دو  ح قيؽ عبفد ال الجي  دار صادر  بيرفت    ( 222)
؛ ابػػف ق ػػي   ي مػػاؿ 552  ص2ىػػػ  ج2252  مطبعػػة دائػػرو المعػػارؼ  الينػػد  2ابػػف  جػػر  حيػػذي  الحيػػذي   ط  ( 228)

  مرررػػػػة األع مػػػػي ل مطبفعػػػػات  بيػػػػرفت لبنػػػػاف 5بػػػػف  جػػػػر  لرػػػػاف الميػػػػزاف  ط؛ ا582  ص8حيػػػػذي  ال مػػػػاؿ  ج
 .228  ص2؛ الغيحابي العيني  مغاني األليار  ج525  ص8  ج2282

 .552  ص22؛ ابف  جر  حيذي  الحيذي   ج828  ص2؛ ج222  ص7الذىبي  حاريخ اإلر ـ  ج  ( 227)
 .2282ص  2ابف عبد البر  ا رحيعا  اي معراة األص ا   ج  ( 222)
 .222  ص22حاريخ دم ؽ  ج  ( 222)
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 .222  ص2الرمعاني األنرا   ج   ( 222)
 .52  ص2؛ البلارن  الحاريخ ال بير  ج222  ص22المزن  حيذي  ال ماؿ  ج  ( 225)
 .2225  ص2يبف العديـ  بغية الط   اي حاريخ      ح قيؽ رييؿ ذ ار  طبعة دار الف ر  ج  ( 222)
؛ الرػمعاني  األنرػا   ح قيػؽ مج ػس دائػرو المعػارؼ  72  ص52اػي يرػما  الرجػاؿ  ج المزن  حيػذي  ال مػاؿ  ( 222)

؛ يبػػػ  زرعػػػة  ح فػػػة الح صػػػيؿ اػػي ذ ػػػر رفاو المرارػػػيؿ  ح قيػػػؽ عبػػػد هللا بػػػف نػػػفارو  8  ص2225   يػػدر يبػػػاد  2ط
 .222  ص22؛ ج222  ص7؛ ابف  جر  حيذي  الحيذي   ج222  ص2م حبة الر د  الرياض  ج

؛ ابػػػف عرػػػا ر  حػػػاريخ 522  ص2؛ مرػػػ ـ  ال نػػػي فاألرػػػما  ج252ن  الحػػػاريخ األفرػػػط  صالبلػػػار   ( 222)
 .222  ص5دم ؽ  ج

 .228ىػ  ص2228  دم ؽ  بيرفت  5حاريخ ل يفة ح قيؽ ي ـر العمرن  دار الق ـ  مرررة الررالة  ط  ( 222)
 .22ىػ  ص2252قاىرو   م حبة الثقااة الدينية  بال2اليرفن  اإل ارات  ل  معراة الزيارات  ط  ( 228)
؛ المقريػزن  المػػفاعظ 257  ص2؛ ابػػف حغربػردن  النجػـف الزاىػػرو  ج2282  ص2ابػف عبػد البػػر  ا رػحيعا   ج  ( 227)

؛ الػػذىبي  حػػذ رو 272  ص2ىػػػ  ج2227  ص2فا عحبػػار بػػذ ر اللطػػط فاألثػػار  دار ال حػػ  الع ميػػة  بيػػرفت  ط
 .222  ص8حيذي  الحيذي    ج ؛222  ص2؛ ابف  جر  اإلصابة   ج22  ص2ال فاظ  ج

؛ ابػف يبػػ  زرعػة  حػاريخ ابػػف يبػ  زرعػػة  ح قيػؽ نعمػة هللا القفجػػاني  مجمػع ال غػػة 582ابػف قحيبػة   المعػػارؼ ص  ( 222)
  2؛ ابػػػػف األثيػػػػر ال مػػػػاؿ  ج225  222  ص2؛ ابػػػػف عرػػػػا ر  حػػػػاريخ دم ػػػػؽ  ج557  ص2العربيػػػػة  دم ػػػػؽ  ج

 .72  ص5222  م حبة الرفادن  جدو الرعفدية  2يد  ط؛ القرعافن  الجديد اي  رح  حا  الحف 225ص
؛ ابػف األثيػر  ال بػا  522  ص52؛ الغيحابي  عمػدو القػارب  ج252  ص2ابف ما ف   األ ماؿ   ج  ( 222)

  2ابػػف  جػػر  اإلصػػابة ج 72  ص2؛ الػػذىبي رػػير يعػػ ـ النػػب    ج228  ص2اػػي حيػػذي  ال حػػا  ج
؛ عبػػػػد الػػػػر مف صػػػػالح العبػػػػد  ا لقفاعػػػػد  227  ص2ح؛ ابػػػػف النجػػػػار   ػػػػرح ال ف ػػػػ  المنيػػػػر 222ص

؛ الفػػػػػفزاف  الم لػػػػػص اػػػػػي  ػػػػػرح  حػػػػػا  الحف يػػػػػد  222  ص5222  الرػػػػػعفدية 2فالضػػػػفابط الفقييػػػػػة  ط
؛ ناصػػر  امػػد الغربػػي  اػػػفت المقحػػدن ع ػػ  جػػامع الحرمػػػذن  ررػػالة د حػػفراه  من ػػفرو  جامعػػػة يـ 82ص

 .582ىػ  ص2252القرن    ية يصفؿ الديف الرعفدية 
 .582المعارؼ  ص  ( 222)
 .222  ص2النجـف الزاىرو  ج  ( 225)
  ال نفػػي  الجػػفاىر 55  52ابػػف جبيػػر  ر  ػػة ابػػف جبيػػر  طبعػػة دار فم حبػػة اليػػ ؿ  بيػػرفت   ص  ( 222)

 .222  ص2المضئة اي طبقات ال نفية   ح  لانو   راح ي  ج
 .222  ص8  ص2ىػ  ج2222    القاىرو  الدار ال بنانية2مر د الزفار  ل  قبفر األبرار  ط  ( 222)
ابػػف الصػػابفني  ح م ػػة ي مػػاؿ ال مػػاؿ اػػي األنرػػا  فاألرػػما  فاأللقػػا   دار ال حػػ  الع ميػػة  بيػػرفت    ( 222)

 .82لبناف  ص
  مرػػػػجد عقبػػػة الجينػػػػي: بػػػالقر  مػػػػف ضػػػريح عقبػػػػو برػػػػفح 522  ص5ال ػػػااعي  مر ػػػػد الػػػزفار  ج  ( 222)

عقبػػة فقػػد ين ػػأ صػػ ح الػػديف األيػػفبي قبػػة ع ػػ  قبػػر  المقطػػـ فيمػػاـ بفابػػة الضػػريح اللارجيػػة يفجػػد مرػػجد
عقبة بف عامر فظؿ القبر فالمرجد م ػؿ اىحمػاـ   ػاـ مصػر  فقػد ين ػأ ىػذا المرػجد الػفزير م مػد با ػا 

ـ(  فين ػأ بجػفاره زافيػة جع يػا فقفػا  لحع ػيـ اليحػام  القػرا و فال حابػة ف فػظ 2225ىػػ/2222الر  دار رػنة )
  الدال ي ل مرجد ع ػ   ػباؾ الضػريح ل مزيػد ينظػر: ال ػارعي ال ػااعي  مر ػد القراف ال ريـ  فيطؿ البا

 .522  ص5الزفار  ل  قبفر اإلبرار  ج
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 قائمة املصادر واملراجع
 أواًل: المصادر:

 ـ((.722ىػ/ 522ابف ال بي )يبف المنذر ى اـ بف م مد بف الرائ  ال  بي ت  -2

 ـ.2277ة العربية  نر  معد فاليمف  ح قيؽ ناجي  رف  م حبة النيض -
 ـ((.2222ىػ/ 222ابف  ـز )يبف م مد ع   بف رعيد بف  ـز األندلري ت  -5

 .2272جميرو ينرا  العر   ح قيؽ لجنة مف الع ما   دار ال ح   بيرفت   -
 ـ((.722ىػ/ 522ابف  بي  البغدادن )يبف جعفر م مد بف  بي  البغدادن ت  -2

 ألبيارن  دار ال حا  المصرن ل طباعة  القاىرو  د.ت.ملح ؼ القبائؿ فمرح فيا  ح قيؽ  براىيـ ا -
 ـ(     222ىػ/222يبف العر  : )م مد بف ي مد بف حميـ الحميم  المحفا  رنة  - -2

 ـ.2227طبقات ع ما  ياريقية فحفنس  ح قيؽ ع   ال اب  فالرفف  حفنس  -

 ـ(.2222ىػ/ 225الرمعاني )عبد ال ريـ م مد بف منصفر الرمعاني ت  -2

 ـ.2225را   ح قيؽ عبد الر مف ي يي اإلبيارن  مج س دائرو المعارؼ العثمانية   يدر يباد  األن -

 : )يبف ب ر عبد هللا حفا   فال  منحصؼ القػرف    اللامس اليجرى( المالكـى   -2

رياض النففس ا  طبقات ع ما  القيرفاف فياريقية  الجز  األفؿ  ح قيؽ  ريف مػرنس  الطبعػة األفلػ   -
ـ  الجز  الثان    ققو ب ػير الب ػفش فراجعػػو م مػد العرفرػ  المطػفى  2222المصرية  القاىرو  النيضة

 ـ.2222الطبعة الثانيػة  دار الغر  اإلر م  بيرفت  

 ـ(.2252ىػ/ 852النفيرن ) يا  الديف النفيرن ت  -8

 ىػ.2252  القاىرو  2نياية األر  اي انفف األد   دار ال ح  القفمية  ط -
ر  ا  انفف األد   الجػز  الرابػع فالع ػرفف  ح قيػػؽ  رػيف نصػار  فمراجعػة عبػد العزيػز نياية األ -

 ـ.2272األىفان   الييئة المصريػة العامة ل  حا   القاىرو 

 ـ(.2282ىػ/222ابف عبد البر )يبف عمر يفرؼ بف عبد هللا النمرن ت  -7

 ـ.2272ل حا  العربي  بيرفت  لبناف  دار ا 2اإلنباه ع   قبائؿ الرفاو  ح قيؽ  براىيـ اإلبيارن  ط -
 ىػ( 528ابف عبدال  ـ :  )يبف القارـ عبدالر مف بف عبيدهللا ت   -2

 ـ .2222احفح مصر فالمغر   ن ر ىنرى ماريو ليدف  -

 ـ(.2222ىػ/ 727ابف ل دفف )عبد الر مف بف م مد بف ل دفف ت ) -22

 ـ. 2277بي  بيرفت    دار الف ر العر 5حاريخ ابف ل دفف  ح قيؽ ل يؿ   احو  ط -

 ـ(.2227ىػ/725ابف  جر العرق ني )يبف الفضؿ ي مد بف ع   ) -22

 ـ(.2282ىػ/ 2228احح البارن  ح قيؽ م مد اراد عبد الباقي فالرفف  دار المعراة  بيرفت  )-
 ـ( 2222ىػ/825ابف عذارى : )يبف العباس ي مد المرا     اف  يا رنة  -25

فالمغػػر   الجػػػز  األفؿ  ح قيػػػؽ  ػػف ف فبرفانرػػاؿ  الطبعػػة الثالثػػة   البيػػاف المغػػر  اػػ  يلبػػار األنػػدلس -
 ـ.2272دار الثقااػة  بيرفت 

 ـ(.2285ىػ/ 882ابف  ثير )يبف الفدا   رماعيؿ بف عمر بف  ثير القر ي ت ) -22

 ـ.2282الريرو النبفية  ح قيؽ مصطفي عبد الفا د  دار المعراة  لبناف   -



 جملة كلوة اللغة العربوة بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿5222﴾ 

                                                                                      
 ـ.2272لعربي  البداية فالنياية  دار الف ر ا -

 ـ(722ىػ/ 522الزبيرن )مصع  بف عبد هللا بف ثابت يبف عبد هللا الزبيرن ت ) -22

   دار المعارؼ  القاىرو  د.ت2نر  قريش  ح قيؽ ليفي برفانراؿ  ط -

 ـ(.2227ىػ/ 752الق ق ندن )يبف العباس ي مد بف ع   الق ق ندن ت ) -22

  دار ال حػػا  المصػػرن  5 قيػػؽ  بػػراىيـ اإلبيػػارن  طق ئػػد الجمػػاف اػػي الحعريػػؼ بقبائػػؿ عػػر  الزمػػاف  ح -
 ـ.2275القاىرو  

 ـ(.725ىػ/ 582الب ذرن )ي مد بف ي يي بف جابر الب ذرن ت  -22

 ـ.2222  دار الف ر العربي  بيرفت  لبناف  2ينرا  األ راؼ  ح قيؽ رييؿ ذ ار فالرفف  ط -

 ـ(.2527ىػ/222ال ااعي )مفاؽ الديف يبف م مد ال ارعي ال ااعي ت  -28

 ىػ.2222  م حبة الديار المصرية  القاىرو  2مر د الزفار  ل  قبفر األبرار  ط -

 ـ(222ىػ/ 258يب   احـ )يبف م مد عبد الر مف بف  دريس ال نظ ي الرازن ت  -27

 ـ.2225الجرح فالحعديؿ  دار   يا  الحرا  العربي  بيرفت   -

 ـ(. 222ىػ/222ال ندن )يبف عمر م مد بف يفرؼ بف يعقف  ال ندن ت  -22

  دار ال حػػػ  الع ميػػػة  بيػػػرفت   2الػػػف و فالقضػػػاو  ح قيػػػؽ م مػػػد  رػػػف م مػػػد  رػػػماعيؿ فالػػػرفف  ط -
 ـ.5222لبناف  

 ـ(.2282ىػ/282ابف عرا ر )يبف القارـ ع   بف ال رف بف عرا ر ت  -52

 ـ.2222حاريخ دم ؽ  ح قيؽ عمرف بف غرامة العمرفن  دار الف ر ل طباعة   -

 ـ(.2222ىػ/782يبف الم ارف يفرؼ بف حغربردن ت ابف حغرن بردن ) -52

 النجـف الزاىرو اي م فؾ مصر فالقاىرو  فزارو الثقااة فاإلر اد  القاىرو  د.ت. -

 ـ(.2282ىػ/ 222ابف عبد البر )يبف عمر يفرؼ بف عاصـ النمرن ت  -55

 ـ.2225  دار الجيؿ  بيرفت  2ا رحيعا  اي معراة األص ا   ح قيؽ ع ي م مد البجافن  ط-
 ـ(.2222ىػ/722الغيحابي )يبف م مد م مفد بف ي مد بف بدر الديف العيني ت  -52

 عمدو القارب اي  رح ص يح البلارن  دار   يا  الحرا  العربي  بيرفت  د.ت.-

 ـ(.2222ىػ/722المقريزن )ي مد بف ع   بف عبد القادر حقي الديف المقريزن  -52

  ح قيػػػػؽ اردنانداي ػػػػد  طبعػػػػة جػػػػفنحجف  يلمانيػػػػا  البيػػػػاف فاإلعػػػػرا  عمػػػػا بػػػػأرض مصػػػػر مػػػػف األعػػػػرا  -
 ـ.2728

 ـ(.772ىػ/582ابف قحيبة الدينفرن )يبف م مد بف عبد هللا بف قحيبة الدينفرن ت  -52

 ـ.2225  الييئة المصرية ل  حا   القاىرو  5المعارؼ  ح قيؽ ثرفت ع ا ة  ط -

 ـ(.282ىػ/222الطبراني )ر يماف بف ي مد بف ييف  ال لمي ت  -52

 ـ. 2222  م حبة ابف حيمية  القاىرو  5عجـ ال بير  ح قيؽ  مدن الر في  طالم -

 ـ(2228ىػ/827الذىبي ) مس الديف يبف عبد هللا بف قايماز الذىبي ت  -58

  الجامعػػػة اإلرػػػ مية  المدينػػػة 2المقحنػػػي اػػػي رػػػرد ال نػػػي  ح قيػػػؽ م مػػػد صػػػالح عبػػػد العزيػػػز مػػػراد  ط -
 ىػ.2227المنفرو  

 ـ(.2525ىػ/222رف ع   بف يب  ال ـر ال يباني ت ابف األثير )يبف ال  -57
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  دار ال حػػػ  الع ميػػػة  2يرػػػد الغابػػػة اػػػي معراػػػة الصػػػ ابة  ح قيػػػؽ ع ػػػ  م مػػػد معػػػفض فالػػػرفف  ط -

 ـ.2222

 ـ(.2222ىػ/222ابف منده )عبد هللا م مد بف  ر اؽ بف ي يي ت  -52

  م حبػػػة ال ػػػفثر  الريػػػاض  2اػػػحح البػػػا  اػػػي ال نػػػي فا،لقػػػا   ح قيػػػؽ يبػػػ  قحيبػػػة م مػػػد الفاريػػػابي  ط -
 ـ.2222الرعفدية 

 ـ(2228ىػ/827الذىبي ) مس الديف يبف عبد هللا بف عثماف الذىبي ت  -22

 ـ.5222رير يع ـ النب    دار ال دي  ل ن ر فالحفزيع  القاىرو   -

 ـ(725ىػ/582الحرمذن )م مد بف عيري بف رفرو بف الض اؾ الحرمذن ت  -22

 ىػ.2222عالـ ال ح   بيرفت   2ط الع ؿ  ح قيؽ صب ي الرامرائي  -
رػػػػنف الحرمػػػػذن  )الجػػػػامع ال بيػػػػر( ح قيػػػػؽ ب ػػػػار عػػػػفاد معػػػػرفؼ  دار الغػػػػر  اإلرػػػػ مي  بيػػػػرفت   -

 ـ.2227

 ـ(728ىػ/522ابف معيف )يبف ز ريا ي يي بف معيف المرن البغدادن ت  -25

  الرػعفدية    مر ػز الب ػ  الع مػي فالحػرا   م ػة2حاريخ ابف معيف  ح قيؽ ي مد م مد نفر رػيؼ  ط -
 ـ.2282

 ـ(.255ىػ/222الدف بي )م مد بف ي مد بف  ماد األنصارن الدف بي ت  -22

 ـ.5222  دار ابف  ـز  لبناف  2ال ني فاألرما   ح قيؽ يبف قحيبة الفاريابي  ط -
 ـ(2222ىػ/222النيرابفرن )يبف عبد هللا ال ا ـ النيرابفرن ت  -22

  دار ال حػػ  الع ميػػػة  بيػػػرفت  2القػػػادر عطػػػا  طالمرػػحدرؾ ع ػػػ  الصػػ ي يف  ح قيػػػؽ مصػػػطفي عبػػد  -
 ـ.2222

 ـ(2522ىػ/252ابف نقطة )م مد بف عبد الغني بف يب  ب ر ال نب ي ت  -22

  جامعػة يـ القػرن  م ػة  الرػعفدية  2ح م ة  حا  ي ماؿ ال ماؿ  ح قيؽ عبد القيـف عبػد ر  النبػي  ط -
 ىػ.2222

 ـ(.5222ػ/ى2222الب دن )عاحؽ بف غي  بف  مفد الب دن ت  -22

 ـ.2275  دار م ة ل ن ر  الرعفدية  2معجـ المعالـ الجغرااية اي الريرو  ط -

 ـ(.725ىػ/582ابف ليثمة )يبف ب ر ي مد بف يب  ليثمة ت  -28

حػػػػاريخ ابػػػػف ليثمػػػػة  ح قيػػػػؽ صػػػػ ح اح ػػػػي ىػػػػ ؿ  دار الفػػػػارفؽ ال ديثػػػػة ل طباعػػػػة فالن ػػػػر  القػػػػاىرو   -
 ـ.5222

 ـ(.2222ىػ/822بف منظفر ت  الرفيفعي )م مد بف م ـر بف ع   -27

 ـ.2272  دار الف ر  دم ؽ  رفريا  2ملحصر حاريخ دم ؽ  ح قيؽ رف ية الن اس فالرفف  ط -

 ـ(2227ىػ/222األصبياني )يبف نعيـ ي مد بف ميراف ت  -22

 ـ.2282  ية األفليا  فطبقات األصفيا   دار الف ر ل ن ر فالحفزيع  بيرفت   -

 ـ(722ىػ/522رعد بف منيع اليا مي ت  ابف رعد )يبف عبد هللا م مد -22

 ـ.2222الطبقات ال برن  ح قيؽ م مد عبد القادر  دار ال ح  الع مية  بيرفت   -

 ـ(252ىػ/228البغفن )يبف القارـ عبد هللا بف م مد بف عبد العزيز البغفن ت  -22
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 ـ.5222  م حبة دار البياف  ال فيت 2معجـ الص ابة  ح قيؽ م مد األميف  ط -

 ـ(2222ىػ/825)يبف م مد القضاعي ال  بي المزن ت  المزن -25

  بيػػػػرفت  2حيػػػػذي  ال مػػػػاؿ اػػػػي يرػػػػما  الرجػػػػاؿ  ح قيػػػػؽ ب ػػػػار عػػػػفاد معػػػػرفؼ  مرررػػػػة الررػػػػالة  ط -
 ـ2272

 ـ(2228ىػ/827الذىبي ) مس الديف يبف عبد هللا م مد الذىبي ت  -22

الفرقػػػاف  عمػػػاف  األردف    دار 2المعػػػيف اػػػي طبقػػػات الم ػػػدثيف  ح قيػػػؽ ىمػػػاـ عبػػػد الػػػر مف رػػػعيد  ط -
 ىػ.2222

 ـ(722ىػ/522البلارن )م مد بف  رماعيؿ بف  براىيـ البلارن ت  -22

 الحاريخ ال بير  ح قيؽ م مد عبد المعيد لاف  دائرو المعارؼ العثمانية   يدر يباد  الد ف  د.ت -

 ـ(.2227ىػ/222األصبياني )يبف نعيـ ي مد بف عبد هللا األصبياني ت.  -22

 ـ.2227  دار الفطف  الرياض  الرعفدية  2 ابة  ح قيؽ عادؿ يفرؼ الغزازن  طمعراة الص -

 ـ(.2252ىػ/222اللطي  البغدادن )يبف ب ر ي مد بف ع   بف ثابت ت  -22

 ـ.2228  دار القارب ل طباعة  دم ؽ  2المحفؽ فالمفحرؽ  ط -

 ـ(2225ىػ/822الصفدن )ص ح الديف ل يؿ ابف ييبؾ الصفدن ت  -28

 ـ.5222ايات  ح قيؽ ي مد األرنارط  دار   يا  الحرا   بيرفت  الفااي بالف  -

 ـ(2222ىػ/228ابف القيرراني )م مد بف طاىر ال يباني ت  -27

 ـ.2722األنرا  المحفقة فالمحماث ة اي النقط فالضبط  ح قيؽ دن يفن   طبعة ليدف بريؿ  -

 ـ(2528ىػ/ 222البرى )م مد بف يب  ب ر األنصارن الح مراني ت  -22

فىرو اػػػػي نرػػػػ  النبػػػي )ص( فيصػػػػ ابو الع ػػػػرو  ح قيػػػػؽ م مػػػد الحػػػػفنجي  دار الراػػػػاعي  الريػػػػاض  الجػػػ-
 ـ.2272

 ـ(2227ىػ/ 725ابف  جر العرق ني )يبف الفضؿ ي مد بف ع ي العرق ني ت  -22

  دار ال حػػ  الع ميػػػة  2اإلصػػابة اػػي حميػػػز الصػػ ابة  ح قيػػػؽ عػػادؿ ي مػػد عبػػػد المفجػػفد فالػػػرفف  ط -
 ىػ.2222بيرفت  

 ـ(222ىػ/ 222ف  باف )م مد بف  باف بف ي مد البرحي ت اب -22

 ـ.2222  دار الفاا   المنصفرو  القاىرو  2م اىير ع ما  األمصار  ح قيؽ مرزفؽ ع    براىيـ  ط-

 ـ(:2222ىػ/222ابف منده )يبف عبد هللا م مد بف  ر اؽ بف منده العبدن ت  -25

 ـ.5222ات    اإلمار 2معراة الص ابة  ح قيؽ عامر  رف صبرن  ط-

 ـ(2227ىػ/ 725ابف  جر العرق ني )يبف الفضؿ ي مد بف ع   العرق ني ت  -22

  دار الب ػائر   بيػرفت  2حعجيؿ المنفعة بزفائد رجاؿ األئمة األربعة  ح قيؽ ي ػراـ هللا  مػداد ال ػؽ  ط -
 ـ.2222

 ـ(2522ىػ/222الطبرن )م   الديف الطبرن ي مد بف عبد هللا بف م مد ت  -22

  م حبػػػة نػػػزار مصػػػطفي  الرػػػعفدية  2رػػػير رػػػيد الب ػػػر  ح قيػػػؽ طػػػ ؿ جميػػػؿ الراػػػاعي  طل صػػػة  -
 ـ.2228

 ـ(2252ىػ/852ابف ريد الناس )م مد بف م مد بف ي مد اليعمرن الربعي ت  -22
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  دار الق ػػػػـ 2عيػػػفف األثػػػػر اػػػػي انػػػػفف المغػػػازن فال ػػػػمائؿ فالرػػػػير  ح قيػػػػؽ  بػػػراىيـ م مػػػػد رمضػػػػاف  ط -

 ىػ2222بيرفت  

 ـ(2588ىػ/282ز ريا ي يي بف  رؼ النففن ت  النففن )يب  -22

 حيذي  األرما  فال غات  دار ال ح   بيرفت  لبناف  د.ت. -

 ـ(.2222ىػ/225الرلافن )يب  ب ر عثماف بف م مد الرلافن ت  -28

  م حبػة 2الفلر المحػفالي ايمػا انحرػ   لػ  النبػي مػف اللػدـ فالمػفالي  ح قيػؽ م ػيفر  رػف رػ ماف  ط -
 ـ.2278 المنار  األردف 

 ـ(2225ىػ/2275ال حاني )م مد عبد ال ي ال رني األدريري ت  -27

  5الحراحيػ  اإلداريػة فالعمػا ت فالصػناعات فالمحػاجرو اػي المدينػة المنػفرو  ح قيػؽ عبػد هللا اللالػػدن  ط -
 ىػ2222دار األرقـ بيرفت  

 ـ(727ىػ/552اليرفن )يبف عبيد القارـ بف ر ـ اليرفن ت  -22

 ـ.2222 قيؽ مرفاف عطية فالرفف  دار ابف  ثير  بيرفت  اضائؿ القراف  ح -

 ـ(.227ىػ/277اللطابي البرحي )يبف ر يماف  مد بف  براىيـ البرحي ت  -22

 ـ.2225  المطبعة الع مية       2معالـ الرنف  ط-

 ـ(2225ىػ/222الداني )يبف عمر فالداني  عثماف بف رعيد بف عثماف ت  -22

  ال فيػػػت  2غػػػانـ قػػػدرفن ال مػػػد  مر ػػػز الملطفطػػػات فالحػػػرا   ط البيػػػاف اػػػي عػػػدان القػػػراف  ح قيػػػؽ -
 ـ.2222

 ـ(2225ىػ/222الرازن )يبف الفضؿ عبد الر مف بف ي مد ت  -25

 ـ2222  دار الب ائر   2اضائؿ القراف  ح قيؽ عامر  رف صبرن  ط -

 ـ(722ىػ/522يب  دافد )ر ماف بف دافد بف الجارفد البصرن ت   -22

  دار ىجػػػػرو ل طباعػػػػة  2دافد   ح قيػػػؽ م مػػػػد عبػػػد الم رػػػػف الحر ػػػي  ط رػػػنف يبػػػػ  دافد  مرػػػند يبػػػػ  -
 ـ2222

 ـ(.2228ىػ/827الذىبي ) مس الديف يبف عبد هللا م مد الذىبي ت  -22

 ـ.2227  دار ال ح  الع مية   بيرفت  لبناف  2حذ رو ال فاظ  ط -

 ـ(2222ىػ/722المقريزن )يبف العباس ال ريني حقي الديف المقريزن ت  -22

 ىػ.2227عظ فاألعحبار بذ ر اللطط فاألثار  دار ال ح  الع مية  بيرفت  المفا  -

 ـ(2222ىػ/ 822ابف قيـ الجفزية )م مد بف يب  ب ر  مس الديف ت   -22

 ـ.2222  دار األندلس  الرعفدية  2الفرفرية   ح قيؽ م يفر  رف م مفد  ط-

 ـ(882/ىػ222األزدن )معمر بف يب  عمرف را د األزدن يبف عرفو البصرن ت  -28

 ىػ2222  بيرفت  5الجامع  ح قيؽ  بي  الر مف األعظمي  المج س الع مي ل ن ر فالحفزيع  ط-

 ـ(752ىػ/522الصنعاني )يبف ب ر عبد الرازؽ بف ىماـ ال ميرن ت  -27

 ىػ2222المصنؼ  ح قيؽ  بي  الر مف األعظمي  الم ح  اإلر مي  بيرفت  -

 ـ(2728ىػ/2522بد الفىا  ت ر يماف بف عبد هللا )ر يماف بف م مد بف ع -22
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  الم حػ  اإلرػ مي  دم ػؽ 2حيرير العزيز ال ميػد اػي  ػرح  حػا  الحف يػد  ح قيػؽ زىيػر ال ػافيش  ط-

 ـ.5225

 ـ(2727ىػ/2572الحميمي )عبد الر مف بف  رف الحميمي ت  -82

ىرو    مطبعػػة الرػػنة الم مديػػة  القػػا8اػػحح المجيػػد  ػػرح  حػػا  الحف يػػد  ح قيػػؽ م مػػد  امػػد الفقػػي  ط -
 ـ.2228

 ـ(722ىػ/522ابف  نبؿ )يبف عبد هللا ي مد بف  نبؿ ت  -82

 ـ.2272  مرررة الررالة  بيرفت  2اضائؿ الص ابة  ح قيؽ فصي هللا م مد  ط -
 ـ(722ىػ/522البلارن )يبف عبد هللا م مد بف  رماعيؿ بف المغيرو البلارن ت  -85

 ىػ.2255ل طباعة    دار طفؽ ل نجاو 2ص يح البلارن  ح قيؽ م مد زىير  ط -

 ـ(722ىػ/272األزدن )ي  مرعفد المعااي بف عمراف بف جابر األزدن ت  -82

 ـ2222  دار الب ائر  بيرفت  2الزىد ل معااي بف عمراف المفص ي  ح قيؽ عامر  رف صبرن  ط -

 ـ(722ىػ/ 522ابف  نبؿ )األماـ ي مد بف  نبؿ ت  -82

 ـ.5222  مرررة الررالة  2  طمرند اإلماـ ي مد  ح قيؽ  عي  األرنارط فالريف -

 ـ(2227ىػ/222يبف نعيـ )يبف نعيـ ي مد بف عبد هللا بف  ر اؽ األصبياني ت  -82

 ـ.2227    دار الفطف  الرياض  2معراة الص ابة   ح قيؽ عادؿ العزازن  ط-

 ـ(2228ىػ/ 252القحيبي )ي مد بف م مد بف يب  ب ر القحيبي ت  -82

 ىػ.2252  المطبعة األميرية  القاىرو  8  ط ر اد الرارن ل رح ص يح البلارن -

 ـ(722ىػ/ 522ابف ر ـ )ي يي ابف ر ـ القيرفاني ت   -88

 ـ5222  دار ال ح  الع مية  لبناف  2حفرير ي يي بف ر ـ  ح قيؽ ىند   بي  ط -
 ـ(222ىػ/ 222الماحريدن )م مد بف م مد يبف منصفر الماحريدن ت -87

 ـ.5222ار ـف  دار ال ح  الع مية  لبناف  حأفي ت يىؿ الرنة  ح قيؽ مجدن ب -

 ـ(2825ىػ/ 2528القنف ي )يبف الطي  م مد ال ريني القنفجي ت  -82

اػػػػحح البيػػػػاف اػػػػي مقاصػػػػد القػػػػراف  ح قيػػػػؽ عبػػػػد هللا األنصػػػػارن   الم حبػػػػة العصػػػػرية  صػػػػيدا  بيػػػػرفت   -
 ـ.2225

 ـ(772ىػ/585الفا يي )يبف عبد هللا م مد بف  ر اؽ الم ي الفا يي ت  -72

 ىػ2222  بيرفت  5يلبار م ة  ح قيؽ عبد الم ؾ دىيش  دار لضر ل طباعة  ط -

 ـ(257ىػ/ 222األرفرايني )يبف عفانو يعقف  بف  ر اؽ ت  -72

 ـ.2227  دار المعراة  بيرفت  2مرحلرج يب  عفانو  ح قيؽ ييمف الدم قي  ط -

 ـ(2227ىػ/222المافردن )يبف ال رف المافردن ت  -75

 ـ.2222  بيرفت  لبناف  2و ال ااعي  ح قيؽ ع   م مد معفض فالرفف  طال افن ال بير اي اق -

 ـ(2275ىػ/ 282ابف ما ف  )يبف نصر ع ي ىبة هللا بف جعفر بف ما ف  ت  -72

 ىػ2222  دار ال ح  الع مية  بيرفت 2حيذي  مرحمر األفىاـ  ح قيؽ ريد  ررفن  رف   ط -

 ـ(2222ىػ/222الريفطي )ج ؿ الديف الريفطي ت  -72
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  دار   يػػا  ال حػػ  2 رػػف الم اضػػرو اػػي حػػاريخ مصػػر فالقػػاىرو  ح قيػػؽ م مػػد يبػػف الفضػػؿ  بػػراىيـ  ط -

 ـ.2228العربية  عيري الباب ي  القاىرو  

 ـ(2222ىػ/277ال ميدن )م مد احفح عبد هللا األزدن ال ميدن ت  -72

 ػػـز  بيػػرفت    دار ابػػف 5الجمػػع بػػيف الصػػ ي يف البلػػارن فمرػػ ـ   ح قيػػؽ ع ػػ   رػػيف البػػفا   ط -
 ـ.5225لبناف  

 ـ(222ىػ/272الحنفلي )الم رف ع   بف م مد يبف دافد الحنفلي البصرن ت  -72

 ـ2287الفرج بعد ال دو   ح قيؽ عبفد ال الجي  دار صادر  بيرفت  -

 ـ(222ىػ/222النيرافني )يبف الفرج المعااي بف ز ريا بف ي يي النيرافني ت  -78

  دار ال حػػػػ   الع ميػػػػة  2 قيػػػػؽ عبػػػػد ال ػػػػريـ رػػػػامي الجنػػػػدن  طالج ػػػػيس الصػػػػالح فاألنػػػػيس الناصػػػػح  ح-
 ـ.5222بيرفت  لبناف  

 ـ(725ىػ/228ابف فى  )يبف م مد عبد هللا بف فى  المصرن القر ي ت   -77

 ـ.2222  الدماـ 5مفطأ عبد هللا بف فى   ح قيؽ ى اـ  رماعيؿ الصيني  دار ابف الجفزن  ط -

 ـ(727ىػ/552فن البغدادن ت اليرفن )يبف عبيد هللا بف ر ـ الير  -72

 األمفاؿ  ح قيؽ ل يؿ م مد ىراس  دار الف ر ل طباعة  بيرفت  لبناف  د.ت -

 ـ(2222ىػ/225ال امي )م مد بف يفرؼ الصال ي ال امي ت  -22

  دار ال حػ  الع ميػة  5ربؿ اليدن فالر اد اي ريرو لير العبػاد  ح قيػؽ عػادؿ ي مػد عبػد المفجػفد  ط -
 ـ.2222بيرفت  

 ـ(722ىػ/ 522ميرن )يبف ب ر عبد هللا بف الزبير ت ال  -22

 ـ.2222  دار الرقا ل طباعة  دم ؽ  رفريا  2مرند ال ميدن  ط -

 ـ(:2222ىػ/ 222األصبياني ) رماعيؿ بف م مد بف الفضؿ القر ي ت  -25

 ـ.2222  دار ال دي   القاىرو  2الحرغي  فالحرىي    ح قيؽ ييمف صالح  ط -

 ـ(282ىػ/222ي مد بف ييف  ال لمي ت  الطبراني )ر يماف بف -22

 المعجـ األفرط  ح قيؽ طارؽ بف عفض هللا م مد  دار ال رميف  القاىرو  د.ت. -
  الم حػػػ  اإلرػػػ مي  دار 2الػػػرفض الػػػداني  "المعجػػػـ الصػػػغير"  ح قيػػػؽ م مػػػد  ػػػ فر م مػػػفد  ط -

 ـ.2272عمار ل طباعة  بيرفت  عماف 

 ـ(222ىػ/ 228ني ت الرفياني )يبف ب ر م مد بف ىارفف الرفيا -22

 ىػ.2222  مرررة قرطبة  القاىرو  2مرند الرفياني  ح قيؽ ييمف ع    ط -

 ـ(2222ىػ/227البييقي )ي مد بف ال ريف بف ع   بف مفري ت  -22

 .2277  مرررة ال ح  الثقااية  بيرفت   لبناف  2ا،دا  ل بييقي  ح قيؽ يبف عبد هللا الرعيد المندفو  ط -
 ـ(2222ىػ/227ال ريف يبف ب ر البييقي ت البييقي )ي د بف   -22

 ىػ.2222د ئؿ النبفو فمعراة ي فاؿ صا   ال ريعة  دار ال ح  الع مية  بيرفت   -

 ـ(2225ىػ/222القضاعي )يبف عبد هللا م مد بف جعفر القضاعي ت  -28

 ـ.2272  مرررة الررالة  بيرفت  5مرند ال يا   ح قيؽ  مدن الر في  ط -

 (2222ىػ/822م مد بف يب  ب ر  مس الديف الجفزية ت ابف قيـ الجفزية ) -27
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 ـ2282  دم ؽ  2ح فة المفدفد بأ  اـ المفلفد  ح قيؽ عبد القادر األرنارط  م حبة دار لبناف  ط -

 ـ(2222ىػ/ 222ابف ميراف )يبف ى ؿ ال رف بف ميراف العر رن  ت  -22

 ىػ2227  دار الب ير ل طباعة  طنطا  2األفائؿ  ط -

 ـ(2278ىػ/ 272)جار هللا الزمل رن ت الزمل رن  -222

 ىػ.2225  األع مي ل مطبفعات  بيرفت 2ربيع األبرار فنصفص األليار  ط -

 ـ(2285ىػ/882ابف  ثير )يبف الفدا   رماعيؿ بف عمر بف  ثير القر ي ت  -222

النيايػػػػة اػػػػي الفػػػػحف فالم  ػػػػـ  ح قيػػػػؽ م مػػػػد ي مػػػػد عبػػػػد العزيػػػػز  دار الجيػػػػؿ  بيػػػػرفت  لبنػػػػاف  طبعػػػػة  -
 ـ.2277

 ـ(2255ىػ/222البغفن )يبف م مد ال ريف بف مرعفد البغفن ت  -225

 ـ.2222  دم ؽ  2األنفار اي  مائؿ النبي الملحار  ح قيؽ  براىيـ اليعقفبي  دار الم حبي  ط -

 ـ(755ىػ/528الفاقدن )م مد بف عمر يبف عبد هللا الفاقدن ت  -222

 ـ.2228  دار ال ح  الع مية  2احفح ال اـ  ط-

 ـ( 722ىػ/522)م مد بف  رماعيؿ بف  براىيـ بف المغيرو البلارن ت البلارن  -222

 ـ.2288  م حبة دار الحرا   القاىرو  2الحاريخ األفرط  ح قيؽ م مفد زايد  ط-

 ـ(222ىػ/222ابف  باف )م مد بف  باف بف ي مد يبف  احـ الحيمي البرحي ت  -222

 ـ.2282  2ف  اليند  طالثقات  ح قيؽ م مد لاف  دائرو المعارؼ العثمانية  الد  -
  دار الفاػػػا   المنصػػػفرو  القػػػاىرو  2م ػػػاىير ع مػػػا  األمصػػػار  ح قيػػػؽ مػػػرزفؽ ع ػػػ    بػػػراىيـ  ط -

 ـ.2222

 ـ(782ىػ/522العج ي )يبف ال رف ي مد بف عبد هللا بف صالح ت  -222

    المدينػػػة  الرػػػعفدية22معراػػػة الثقػػػات  ح قيػػػؽ عبػػػد الع ػػػيـ عبػػػد العظػػػيـ البرػػػحفن  م حبػػػة الػػػدار  ط -
 ـ.2272

 ـ(255ىػ/222الطبرن )يبف جعفر م مد بف جرير بف يزيد الطبرن ت  -228

 المنحل  مف ذيؿ المذيؿ   مرررة األع مي ل مطبفعات  بيرفت  لبناف  د.ت. -

 ـ(2525ىػ/222ابف األثير )عز الديف بف األثير الجزرن ت  -227

 ال با  اي حيذي  األنرا   دار صادر  بيرفت  د.ت -

 ـ(2227ىػ/752عباس ي مد بف ع   الق  ندن ت الق ق ندن )يبف ال -222

  دار ال حػػا  ال بنػػاني  بيػػرفت  5نيايػػة األر  اػػي معراػػة ينرػػا  العػػر   ح قيػػؽ  بػػراىيـ األبيػػارن  ط -
 ـ.2272

 ـ(2222ىػ/272الررلري )م مد بف ي مد الررلري ت  -222

 ـ.2282 رح الرير ال بير  ال ر ة ال رقية ل ن ر   -

 ـ(722ىػ/522ف ل يفة بف لياط العصفرن ت ل يفة بف لياط )يبف عمر  -222

 ىػ2228  مرررة الررالة  دم ؽ  بيرفت  5حاريخ ل يفة  ح قيؽ ي ـر العمرن  ط -

 ـ(2552ىػ/252ابف قدامة المقدري )مفاؽ الديف عبد هللا بف قدامة ت  -225

 ـ.2227المغني  م حبة القاىرو ل طبعة  القاىرو  -
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 ـ(722ىػ/522مرف اليا مي ت ابف  بي  )م مد بف  بي  بف يميو بف ع -222

 الم بر  ح قيؽ اي زه ليلحيف  نيحر  دار األااؽ  بيرفت  د.ت. -

 ـ(722ىػ/ 588الفرفن )يعقف  بف رفياف بف جفاف الفرفن  ت  -222

 ـ.2272  مرررة الررالة  بيرفت  5المعراة فالحاريخ  ح قيؽ ي ـر العمرن  ط -

 ـ(222ىػ/222المقدري )مطير بف طاىر المقدري ت  -222

 البد  فالحاريخ  م حبة الثقااة الدينية  بفر رعيد  القاىرو  د.ت. -

 ـ(2522ىػ/228ابف الجفزن )جماؿ الديف يبف الفرج بف الجفزن ت  -222

  دار ال حػ  الع ميػة  بيػرفت  2المنحظـ اي حػاريخ األمػـ فالم ػفؾ   ح قيػؽ م مػد عبػد القػادر عطػا  ط -
 د.ت.

 ـ(2525ىػ/ 222ت ابف األثير )يبف ال رف ع   بف الجزرن  -228

  دار ال حػػػػا  العربػػػػي  بيػػػػرفت  لبنػػػػاف  2ال امػػػؿ اػػػػي الحػػػػاريخ  ح قيػػػػؽ عمػػػػر عبػػػػد الرػػػ ـ حػػػػدمرن  ط -
 ـ.2228

 ـ(2282ىػ/282ابف عرا ر )يبف القارـ ع   بف ال رف بف عرا ر ت  -227

 ـ.5222  دار الب ائر ل طباعة  دم ؽ  2معجـ ال يفخ  ح قيؽ فاا  حقي الديف  ط -

 ـ(782ىػ/528)عبد الر مف بف عبد ال  ـ المصرن ت  ابف عبد ال  ـ -222

 ىػ2222احفح مصر فالمغر   م حبة الثقااة الدينية  القاىرو   -

 ـ(227ىػ/228قدامة بف جعفر )قدامة بف جعفر بف قدامة بف زياد البغدادن ت  -252

 ـ.2272  دار الر يد ل ن ر  بغداد  2اللراج فصناعة ال حابة  ط -

 ـ(725ىػ/582بر بف ي يي الب ذرن ت الب ذرن )ي مد بف جا -252

 ـ.2277احفح الب داف   دار فم حبة الي ؿ ل طباعة فالن ر  بيرفت   -

 ـ(2222ىػ/2227الرمعفني )طاىر بف صالح بف فى  ت  -255

  م حبػػة المطبفعػػات اإلرػػػ مية  2حفجيػػو النظػػر  لػػ  يصػػفؿ األثػػر  ح قيػػؽ عبػػد الفحػػاح  يبػػف غػػدو  ط -
 ـ.2222     

 ـ(722ىػ/ 522اط )يبف عمرف ل يفة بف لياط العصفرن ت ل يفة بف لي -252

 ـ.2222الطبقات ح قيؽ رييؿ ذ ار  دار الف ر ل ن ر فالحفزيع    -

 ـ(227ىػ/228ابف يفنس )عبد الر مف بف ي مد بف يفنس الصداي ت  -252

 ىػ.2252  دار ال ح  الع مية  بيرفت  2حاريخ ابف يفنس  ط -

 ـ(222ىػ/222ت المغربي )م مد ابف حميـ المغربي  -252

 طبقات ع ما  ياريقية  دار ال حا  بيرفت  لبناف  د.ت -

 ـ(222ىػ/ 525اليعقفبي )ي مد بف  ر اؽ يب  يعقف  بف جعفر اليعقفبي ت  -252

 ىػ2255  دار ال ح  الع مية  بيرفت  2الب داف  ط -

 ـ(.2222ىػ/ 222األدريري )م مد بف عبد هللا بف  دريس ال رني ت  -258

 ىػ2222  عالـ ال ح   بيرفت  2ي الحراؽ ا،ااؽ  طنزىة الم حاؽ ا -

 ـ(2557ىػ/252ال مفن ) يا  الديف يبف عبد هللا يا قفت ال مفن ت  -257
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 ـ.2222  دار صادر  بيرفت 5معجـ الب داف  ط -

 ـ(2227ىػ/822القطيعي )عبد المرمف بف عبد ال ؽ بف  مائؿ القطيعي ت  -252

 ىػ2225  دار الجيؿ  بيرفت  2ط مراصد األط ع ع   يرما  األم نة فالبقاع -

 ـ(2227ىػ/ 822العمرن )ي مد بف ي ي بف اضؿ القر ي العدفن العمرن ت  -222

 ىػ.2252المجمع الثقااي  يبف ظبي   2مرالؾ األبصار اي ممالؾ األمصار  ط-

 ـ(.2222ىػ/222ال ميرن )م مد بف عبد هللا بف عبد المنعـ ال ميرن ت  -222

  مرررػػة ناصػػر ل ثقااػػة  مطػػابع دار 5ر  ح قيػػؽ   رػػاف عبػػاس  طالػػرفض المعطػػار اػػي لبػػر األقطػػا -
 ـ.2272الرراج  بيرفت  

 ـ(2252ىػ/757الق ق ندن )ي مد بف ع   بف ي مد العزازن الق ق ندن ت -225

  ال فيػت  5م ثر األنااة اي معالـ الل اة  ح قيؽ عبد الرحار ي مد اراج  مطبعة   فمػة ال فيػت  ط -
 ـ.2272

 ـ(782ىػ/522 ـ بف ال جاج النيرابفرن ت اإلماـ مر ـ  )مر -222

  2ال نػػػي فاألرػػػما   ح قيػػػؽ عبػػػد الػػػر يـ م مػػػد الق ػػػيرن  عمػػػادو الب ػػػ  الع مػػػي  المدينػػػة المنػػػفرو  ط -
 ـ2272الرعفدية  

 ـ(227ىػ222الضبي )يبف ب ر م مد بف ل ؼ بف  ياف بف ف يع الضبي ت  -222

 ـ.2228  الرياض  2يلبار القضاو   ح قيؽ عبد العزيز مصطفي المراغي  ط -

 ـ(222ىػ/252ابف دريد )يبف ب ر م مد بف ال رف بف دريد األزدن ت  -222

 2222  دار الجيؿ  2ا  حقاؽ  ح قيؽ عبد الر ـ م مد ىارفف  ط -

 ـ(2282ىػ/ 222اللطي  البغدادن )يبف ب ر ي مد بف ع   البغدادن ت -222

 ىػ.2228الصميعي الرياض     دار2ح ليص المح ابو  ح قيؽ م يفر  رف ر ماف فالرفف  ط -

 ـ(.2228ىػ/827الذىبي ) مس الديف يبف عبد هللا م مد بف قايماز الذىبي ت  -228

  دار القب ػػػة  مرررػػػة ع ػػػـف 2ال ا ػػػؼ اػػػي معراػػػة مػػػف لػػػو رفايػػػة   ح قيػػػؽ م مػػػد عفامػػػو فالػػػرفف  ط -
 ـ.2225القراف  جدو  

 ـ(2275ىػ/282ابف ما ف  )يبف نصر ع   بف ىبة هللا بف جعفر بف ما ف  ت  -227

 ـ.2222  دار ال ح  الع مية  بيرفت  لبناف  2اإل ماؿ اي راع األرحيا  عف المرح ؼ فالملح ؼ  ط -

 ـ(225ىػ/222ابف قانع )يبف ال ريف عبد الباقي بف قانع البغدادن   -222

 ىػ2227  م حبة الغربا   المدينة المنفرو  2معجـ الص ابة   ح قيؽ ص ح رالـ المصراحي  ط -

 ـ(222ىػ/272طني )يبف ال رف ي مد بف ميدن بف دينار الدراقطني تالدراق -222

 ـ.2272  دار الغر   بيرفت  2  طؼ فالملح ؼ  ح قيؽ مفاؽ عبد هللاالمرح  -

 ـ(255ىػ/222الطبرن )يبف جعفر بف جرير الطبرن ت  -222

 ىػ.2278  دار   يا  الحرا  العربي  بيرفت  5حاريخ الررؿ فالم فؾ   ط -

 ـ(222ىػ/272ب  عبيد هللا م مد بف عمراف المررزباني ت المرزباني )ي -225

 ـ.2272  م حبة القدري  دار ال ح  الع مية  بيرفت  لبناف  5معجـ ال عرا   ح قيؽ ؼ.  رن ف  ط -

 ـ(2575ىػ/272ابف ل  اف )يبف العباس  مس الديف ابف ل  اف ت  -222
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 ـ. 2222  دار صادر  بيرفت  2فايات األعياف   ح قيؽ   راف عباس  ط-

 ـ(.2522ىػ/ 222ابف العديـ )عمر بف ي مد بف ىبة هللا  ماؿ الديف ت -222

 بغية الط   اي حاريخ      ح قيؽ رييؿ ذ ار  دار الف ر العربي  بيرفت  د.ت. -

 ـ(2222ىػ/825ابف ق ي  )مغ طان بف ق ي  بف عبد هللا ال  رن ال نفي ت   -222

  دار 2بػػػػد الػػػػر مف عػػػػادؿ م مػػػػد فالػػػػرفف  طي مػػػػاؿ حيػػػػذي  ال مػػػػاؿ اػػػػي يرػػػػما  الرجػػػػاؿ  ح قيػػػػؽ ع -
 ـ.5222الفارفؽ  

 ـ(2222ىػ/722العيني )بدر الديف العيني ت  -222

  دار ال حػػ   2مغػػاني األليػػار اػػي  ػػرح يرػػامي رجػػاؿ معػػاني األثػػار  ح قيػػؽ م مػػد  رػػف م مػػد  ط -
 ـ.5222بيرفت  لبناف  

 (2282ىػ/882م ي الديف ال نفي  )عبد القادر بف م مد القر ي ت  -228

 الجفاىر المضية اي طبقات ال نفية  يمير  ح  لانو   راح ي. د.ت-

 ـ(2227ىػ/752الق ق ندن )ي مد بف ع   بف ي مد العزارن الق ق ندن ت  -227

 صبح األع ي اي صناعة األن ا  دار ال ح  الع مية  بيرفت  د.ت -

 ـ(2222ىػ/222الريفطي )ج ؿ الديف الريفطي ت  -222

 الم حبة الحجارية  القاىرو  د.ت.  رعاؼ المبطأ برجاؿ المفطأ  -

 ـ(722ىػ/522البلارن )م مد بف  رماعيؿ بف  براىيـ بف المغيرو البلارن ت  -222

 ـ.2227  م حبة المعارؼ  الرياض  2األد  المفرد بالحع يقات  ح قيؽ رميرا يميف الزىيرن  ط -

 ـ(272ىػ/282الربعي )يبف ر يماف م مد بف عبد هللا بف زيد الربعي ت  -222

 ىػ.2222  دار العاصمة  الرياض  2اريخ مفلد الع ما  ففاايحيـ  ح قيؽ عبد هللا ي مد ر يماف  طح -

 ـ(2522ىػ/227ابف األبار )م مد بف عبد هللا يب  ب ر القضاعي ت  -225

 ـ.5222معجـ يص ا  القاضي يب  ع   الصداي  م حبة الثقااة الدينية  القاىرو   -

 ـ(2222ىػ/222فرو المريني ت المريني )المي   بف ي مد بف يب  ص -222

  دار 2الملحصػػػػر النصػػػػيح اػػػػي حيػػػػذي  ال حػػػػا  الجػػػػامع الصػػػػ يح  ح قيػػػػؽ ي مػػػػد اػػػػارس الرػػػػ ـف  ط -
 ـ.5222الحف يد  الرياض  

 ـ(2222ىػ/227البييقي )ي مد بف ال ريف بف ع   بف مفري ت  -222

 ـ.5222  دار ال ح  الع مية  بيرفت  2الرنف ال برن  ح قيؽ م مد عبد القادر  ط -

 ـ(2228ىػ/222ابف بطاؿ )يبف ال رف ع   بف ل ؼ بف عبد الم ؾ ت  -222

 ـ.5222  م حبة الر د  الرعفدية  5 رح ص يح البلارن  ح قيؽ يبف نعيـ يارر  براىيـ  ط -

 ـ(2275ىػ/2222ابف  يبة )م مد بف م مد بف رفي ـ ت  -222

  القػػاىرو  5ب ػػف  اإلرػػ مية  طداػاع عػػف الرػػنة فرد  ػػبو المرح ػػرقيف فال حػػا  المعاصػػريف  مجمػػع ال -
 ـ.2272

 ـ(2525ىػ/222ابف األثير )يبف ال رف ع   الجزرن ت  -228

 ـ.2228  بيرفت  لبناف  2ال امؿ اي الحاريخ  ح قيؽ عمر عبد الر ـ حدمرن  دار ال حا   ط -

 ـ(2287ىػ/2272العماد ال نب ي )عبد ال ي بف ي مد بف العماد ال نب ي ت  -227
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  دار ابػػف  ثيػػر  دم ػػؽ  بيػػرفت  2بػػار مػػف دىػػ   ح قيػػؽ م مػػفد األرنػػارط  ط ػػذرات الػػذى  اػػي يل -

 ـ.2272

 ـ(2222ىػ/285ابف النجار )حقي الديف يبف البقا  م مد ت  -222

 ـ.2228  م حبة العبي اف  5 رح ال ف   المنير  ح قيؽ م مد الز ي ي فالرفف  ط -
 ـ(2222ػ/ى2282الثعالبي )م مد بف ال رف بف العربي الثعالبي الجعفرن ت  -222

 ـ.2222  دار ال ح  الع مية  لبناف  2الفقو الرامي اي حاريخ الفقو اإلر مي  ط -

 ـ(2227ىػ/725ابف  جر العرق ني )ي مد بف ع   بف م مد ت  -222

 حبصير المنحبو بح رير الم حبو  ح قيؽ م مد ع   النجار  دار ال ح   بيرفت  لبناف  د.ت. -

 ـ(2222ىػ/722ايماز البفصيرن ت البفصيرن ) رماعيؿ بف عثماف بف ق -225

  دار الػػػػفطف  2 ح ػػػػاؼ الليػػػػرو الميػػػػرو بزفائػػػػد األرػػػػانيد الع ػػػػرو  ح قيػػػػؽ ي مػػػػد معبػػػػد عبػػػػد ال ػػػػريـ  ط -
 ـ2222الرياض  

 ـ(2552ىػ/252القزفيني )يبف القارـ الرااعي القزفيني ت  -222

 ـ.2278 الحدفيف اي يلبار قزفيف  ح قيؽ عزيز هللا العطاردن  دار ال ح  الع مية  -

 ـ(282ىػ/222ابف عدن )يبف ي مد بف عدن الجرجاني ت  -222

  دار ال حػػػ  الع ميػػػة  2ال امػػػؿ اػػػي ضػػػعفا  الرجػػػاؿ  ح قيػػػؽ عػػػادؿ ي مدعبػػػد المفجػػػفد  ط -
 ـ.2228بيرفت  

 ـ(228ىػ/ 278ابف بطو )يبف عبد هللا عبيد هللا بف م مد الع برن ت  -222

 ىػ2227  الرياض  5الراية ل ن ر  طاإلبانو  ح قيؽ يفرؼ بف عبد هللا الفابؿ  دار  -

 ـ(.2282ىػ/222القرطبي )يبف عمرف يفرؼ بف عبد هللا القرطبي ت  -222

  دار ابػػف الجػػفزن  الرػػعفدية  2جػػامع بيػػاف الع ػػـ فاضػػ و  ح قيػػؽ يبػػ  األ ػػباؿ الزىيػػرن  ط -
 ـ.2222

 ـ(2222ىػ/728الييثمي )يبف ال رف نفر الديف يب  ب ر الييثمي ت  -228

  دار ال حػػػ   2ي زفائػػػد المرػػػند  ح قيػػػؽ لػػػ ؼ م مػػػفد عبػػػد الرػػػميع  طغايػػػة المقصػػػد اػػػ -
 ـ.5222بيرفت  لبناف  

 ـ(2252ىػ/222الرازن )يبف القارـ حماـ الرازن ت  -227

 ىػ2225  م حبة الر د  الرياض  5الففائد  ح قيؽ  مدن عبد المجيد الر في  ط -

 ـ(2255ىػ/222البغفن )يبف م مد ال ريف بف مرعفد ت  -222

ة  ح قيػػػػؽ  ػػػػعي  األرنػػػػارط فالػػػػرفف  الم حػػػػ  اإلرػػػػ مي  دم ػػػػؽ  بيػػػػرفت   ػػػػرح الرػػػػن -
 ـ.2272

 ـ(227ىػ/277اللطابي )يبف ر يماف م مد بف  براىيـ بف اللطا  البرحي ت  -282

 ـ.2225  المطبعة الع مية       2معالـ الرنف  ط -

 ـ(222ىػ/ 222الفاريابي )يبف ب ر  فص بف ال رف ت  -282
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 ـ.2272عثماف اضؿ هللا  م حبة الر د  الرياض   اضائؿ القراف  ح قيؽ يفرؼ -

 ـ(2522ىػ/222الرلافن )ع   بف م مد اليمداني ت  -285

  2جمػػاؿ القػػرا  ف مػػاؿ اإلقػػرا   ح قيػػؽ مػػرفاف العطيػػة فالػػرفف  دار المػػأمفف  دم ػػؽ   ط -
 ـ.2228

 (222ىػ/522الرازن )يبف عبد هللا م مد بف ييف  البج ي الرازن ت  -282

  دار 2ينػػزؿ مػػف القػػراف بم ػػة فمػػا ينػػزؿ بالمدينػػة  ح قيػػؽ غػػزفو بػػدير  ط اضػػائؿ القػػراف فمػػا -
 ـ.2278الف ر  دم ؽ  رفريا 

 ـ(2227ىػ/222األصبياني )يبف نعيـ ي مد بف  ر اؽ األصبياني ت  -282

  دار ال ح   2المرند المرحلرج ع   ص يح اإلماـ مر ـ  ح قيؽ م مد  رف ال ااعي  ط -
 ـ.2222بيرفت  لبناف  

 ـ(2282ىػ/ 222البغدادن )يبف ب ر ي مد بف ع   بف ثابت ت  اللطي  -282

ال فايػػػة اػػػي ع ػػػـ الرفايػػػة  ح قيػػػؽ يبػػػف عبػػػد هللا الرػػػرفقي  الم حبػػػة الع ميػػػة  المدينػػػة المنػػػفرو   -
 د.ت.

 (2222ىػ/728الييثمي )يبف ال رف نفر الديف ع   بف يب  ب ر ت  -282

 ـ.2222  القاىرو  دريففائد  ح قيؽ  راـ الديف القمجمع الزفائد فمنبع ال -

 ـ(725ىػ/228ابف فى  )يبف م مد عبد هللا بف فى  بف مر ـ المصرن ت  -288

 ـ.5222  دار الغر  اإلر مي  2حفرير القراف الجامع  ح قيؽ مي  فس مفراني  ط -

 ـ(782ىػ/528البغدادن )يبفع   البغدادن يبف ع   ال رف العبدن ت  -287

  دار األاػؽ  2د الػر مف عبػد الجبػار الفريػفئي  طجز  ال رػف بػف عراػة العبػدن  ح قيػؽ عبػ -
 ـ.2272ال فيت  

 ـ(2522ىػ/228ابف الجفزن )جماؿ الديف يبف الفرج عبد الر مف بف الجفزن ت  -282

  ايصػػػػؿ يبػػػػاد  5الع ػػػػؿ المحناىيػػػػة اػػػػي األ اديػػػػ  الفاىيػػػػة  ح قيػػػػؽ  ر ػػػػاد ال ػػػػؽ األحػػػػرن  ط -
 ـ.2272با رحاف  

 ـ(222ىػ/222راراني ت النرائي )يبف عبد الر مف ي مد الل -272

 ـ.2225  بيرفت    دار ي يا  الع ـف5رفؽ  ماده  طاضائؿ القراف  ح قيؽ اا -

 ـ(2222ىػ/225الرلافن ) مس الديف يبف اللير م مد بف عبد الر مف ت  -272

 ـ.5222  الرعفدية  2الب دانيات  ح قيؽ  راـ القطاف  دار العطا  ل طباعة  ط -

 ـ(2522ىػ/257حامي ال ميرن ت ابف القطاف )ع   بف م مد ال  -275

  دار طيبػػػة  2بيػػػاف الػػػفىـ فاإلبيػػػاـ اػػػي  حػػػا  األ  ػػػاـ  ح قيػػػؽ ال رػػػيف ايػػػت الرػػػعيد  ط -
 ـ.2228الرياض  

 ـ(722ىػ/558الجفزجاني )يبف عثماف رعيد بف منصفر ت  -272
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 ـ.2228  دار الصميعي  2الحفرير اي رنف رعيد بف منصفر  ط-

 ـ(2527ىػ/222قفطي ت القفطي )جماؿ الديف يبف ال رف ال -272

 ىػ.2252  الم حبة العصرية  بيرفت  2 نباه الرفاو ع   ينباه الن اه  ط -

 ـ(2222ىػ/882الرب ي )حاج الديف عبد الفىا  بف حقي الديف الرب ي ت  -272

 ـ.5222  دار الغر  اإلر مي  2معجـ ال يفخ  ح قيؽ ب ار عفاد فالرفف" ط -

 (282ىػ/222بف رباط ت ابف الرني )ي مد بف م مد بف  ر اؽ  -272

رػػ فؾ النبػػي )ص( مػػع ربػػو فمعا ػػرحو مػػع العبػػاد  ح قيػػؽ  ػػفثر البػػرن  دار القب ػػة ل طباعػػة   -
 جدو  د.ت.

 ـ(282ىػ/222الطبراني )ر يماف بف ي مد بف ييف  ت  -278

  بيػػػرفت  2الػػػدعا  ل طبرانػػػي  ح قيػػػؽ مصػػػطفي عبػػػد القػػػادر عطػػػا  دار ال حػػػ  الع ميػػػة  ط -
 ىػ.2222

 ـ(2222ىػ/227مد بف ال ريف بف ع   بف مفري ت البييقي )ي  -277

 ـ.5222القضا  فالقدر  ح قيؽ م مد عبد هللا  م حبة العبي اف  الرعفدية   -

 ـ(2222ىػ/227البييقي )ي مد بف ال ريف بف ع   بف مفري ت  -272

 ـ.2222األرما  فالصفات  ح قيؽ عبد هللا ال ا دن  م حبة الرفادن  الرعفدية   -

 ـ(222ىػ/252جعفر م مد بف ر مة ت الط افن )يبف  -222

 ـ.2222  ارحانبفؿ   2يفناؿ  مر ز الب ف   طي  اـ القراف ال ريـ  ح قيؽ رعد  -

 ىػ(772البقاعي ) براىيـ بف عمرف بف  رف الرباط ت  -222

 ـ.2278  م حبة المعارؼ  الرياض  2مصاعد النظر ل  راؼ ع   مقاصد الرفر  ط -

 ـ(2222ىػ/222ع   بف م مد بف العباس ت  الحف يدن )يبف  ياف الحف يدن -225

 ىػ.2252  الم حبة العصرية  بيرفت  2األمحاع فالمرانرة  ط -

 ـ(2222ىػ/ 272الرمعاني )منصفر بف م مد المرفزن الرمعاني ت  -222

 ـ.2228  دار الفطف  الرياض  2حفرير القراف  ح قيؽ يارر  براىيـ غنيـ  ط -

 ـ(222ىػ/222   اللراراني ت النرائي )يبف عبد الر مف ي مد بف ع -222

 ـ.5222  مرررة الررالة  بيرفت 2الرنف ال برن  ح قيؽ  عي  األرنارط  ط -

 ـ(752ىػ/ 522الصنعاني يبف ب ر عبد الرازؽ الصنعاني ت  -222

 ىػ.2222حفرير عبد الرازؽ  ح قيؽ م مفد عبده  دار ال ح  الع مية  بيرفت   -

 ـ(2222ىػ/227ري ت البييقي )ي مد بف ال ريف بف ع   بف مف  -222

 ـ.2272   راح ي   با رحاف  2لصغير  ح قيؽ عبد المعطي يميف  طالرنف ا-

 ـ(2522ىػ/222المقدري ضيا  الديف يبف عبد هللا بف عبد الفا د المقدري ت  -228

 ـ.5222  دار ابف  ـز  2اضائؿ القراف العظيـ  ح قيؽ ص ح ال  مي  ط -
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 ـ(2222ىػ/227فري ت البييقي )ي مد بف ال ريف بف ع   بف م -227

 ـ.2222  دار الفاا  ل طباعة  القاىرو  2معراة الرنف فاألثار  ط -

 ـ(222ىػ/272األصبياني )يبف ب ر م مد بف  براىيـ ت  -222

 ـ.2227المعجـ  بف المقرب  ح قيؽ يب  عبد الر مف عادؿ  م حبة الر د  الرياض  -

 ـ(2225ىػ/222المل ص م مد بف عبد الر مف البغدادن ت  -522

 ـ.5227المل صات ألب  طاىر  ح قيؽ نبيؿ رعد الديف  فزارو األفقاؼ  قطر   -

 ـ(2225ىػ/222الباق ني )يبف ب ر الباق ني المال ي بف جعفر القاضي ت  -522

  دار الفػػحح  عمػػاف   دار ابػػف  ػػـز  بيػػرفت  2ا نحصػػار ل قػػراف  ح قيػػؽ م مػػد عصػػاـ  ط -
 ـ.5222

 ـ(2222ىػ/225 مد ت المرحغفرن )ابف العباس جعفر بف م  -525

 ـ.5227  دار ابف  ـز ل طباعة  القاىرو  2اضائؿ القراف  ح قيؽ ي مد الر ـف  ط -
 ـ(2222ىػ/222الريفطي )عبد الر مف بف يب  ب ر ج ؿ الديف الريفطي ت  -522

اإلحقاف اي ع ـف القراف  ح قيؽ م مد يبػف الفضػؿ  بػراىيـ  الييئػة المصػرية ل  حػا   القػاىرو   -
 ـ2282

 ـ(2222ىػ/258ثع بي )يبف  ر اؽ بف  براىيـ الثع بي ت ال -522

  دار   يػػا  الحػػرا  2ال  ػػؼ فالبيػػاف عػػف حفرػػير القػػراف  ح قيػػؽ يبػػ  م مػػد بػػف عا ػػفر  ط -
 ـ.5225العربي  بيرفت  

 ـ(2222ىػ/728الييثمي )يبف ال س نفر الديف ع   بف يب  ب ر الييثمي ت  -522

  دار ال حػػػػ  2 ؼ م مػػػفد عبػػػػد الرػػػميع  طغايػػػة المقصػػػد اػػػػي زفائػػػد المرػػػػند  ح قيػػػؽ لػػػػ -
 ـ.5222الع مية  بيرفت  لبناف  

 ـ(222ىػ/522المرفزن )يبف عبد هللا م مد بف نصر بف ال جاج ت  -522

  ح قيػػػؽ ي مػػػد بػػػف ع ػػػ  المقريػػػزن  ايصػػػؿ يبػػػاد   2ملحصػػػر قيػػػاـ ال يػػػؿ فقيػػػاـ رمضػػػاف  ط -
 ـ.2277با رحاف  

 ـ(2227ىػ/222البصرن ت المافردن )يبف ال رف ع   بف م مد بف  بي   -528

 حفرير المارفدن  ح قيؽ الريد عبد المقصفد  دار ال ح  الع مية  لبناف  د.ت. -

 ـ(2285ىػ/882ابف  ثير )يبف الفدا   رماعيؿ بف عمرف بف  ثير ت  -527

  دار طيبػػػة ل طباعػػػة  القػػػاىرو  5حفرػػػير القػػػراف العظػػػيـ  ح قيػػػؽ رػػػامي م مػػػد رػػػ مة  ط -
 ـ.2222

 ـ(772ىػ/582هللا بف يزيد القزفيني ت ابف ماجة )يبف عبد  -522

 رنف ابف ماجة  ح قيؽ م مد اراد عبد الباقي  م حبة عيري الباب ي  القاىرو. د.ت. -

 ـ(2222ىػ/278ال رائي )ع   الديف يب  ب ر ال رائي ت  -522
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 ـ2272  ص5بدائع الصنائع اي حرحي  ال رائع  دار ال ح  الع مية  ط -

 ـ(282ىػ/222ب ر م مد بف ال ريف ت  األجرن )األجرن البغدادن يبف -522

 ـ.2222  دار الفطف  الرياض  الرعفدية  5ال ريعة  ح قيؽ عبد هللا ر يماف  ط -

 ـ(2222ىػ/822اللازف )ع   الديف بف ع   بف م مد ت  -525

  دار ال حػػػ  الع ميػػػة  2لبػػػا  الحأفيػػػؿ اػػػي معػػػاني الحنزيػػػؿ  ح قيػػػؽ م مػػػد ع ػػػ   ػػػاىيف  ط -
 ىػ2222بيرفت  

 ـ(2722ىػ/2582ي ) يا  الديف م مفد بف عبد هللا ت ا،لفر  -522

  دار ال حػػ  2رفح المعػػاني اػػي حفرػػير القػػراف العظػػيـ  ح قيػػؽ ع ػػ  عبػػد البػػارن عطيػػة  ط -
 ىػ2222الع مية  بيرفت  

 ـ(252ىػ/222ال نب ي )يبف ب ر ي مد بف م مد الل ؿ البغدادن ت  -522

 ـ.2272فدية    الرياض  الرع2الرنة  ح قيؽ عطية الزىراني  ط -

 ـ(222ىػ/578ال يباني )يبف ب ر بف عاصـ بف ي مد بف الض اؾ ت  -522

 الديات ) دارو القراف فالع ـف اإلر مية(   راح ي  د.ت -

 ـ(2222ىػ/277الميفرقي )م مد بف احفح األزدن الميفرقي ت  -522

  م حبػػػة 2حفرػػير غريػػ  مػػا اػػػي الصػػ ي يف البلػػارن فمرػػ ـ  ح قيػػػؽ زبيػػدو م مػػد رػػعيد  ط-
 ـ.2222لرنة  القاىرو  ا

 ـ(2522ىػ/227ال ااعي )يفرؼ بف ي يي ال ااعي ت  -528

  م حبػة الزرقػا   األردف  5عقد الدرر اي يلبار المنحظر  ح قيؽ مييػ  صػالح البػفريني  ط -
 ـ.2272

 ـ(2222ىػ/822ابف قيـ الجفزية )م مد بف يب  ب ر بف ييف   مس الديف ت -527

 ـ.2272م حبة دار الحرا   الرعفدية    2عدو الصابريف فذليرو ال ا ريف  ط-

 ـ(2222ىػ/ 222ابف  ـز )يبف م مد ع   بف ي مد بف رعيد األندلري ت  -522

 ـ.2222  دار المعارؼ  القاىرو  2جفامع الريرو  ح قيؽ   راف عباس  ط -

 ـ(2522ىػ/228ابف الجفزن )جماؿ الديف يبف الفرج عبد الر مف ت  -552

ح قيػػؽ ع ػػ   رػػيف البػػفا   دار الػػفطف  الريػػاض    ػػؼ الم ػػ ؿ مػػف  ػػدي  الصػػ ي يف   -
 د.ت

 ـ(2228ىػ/252الصنعاني )صفي الديف ي مد بف عبد هللا اللزرجي ت  -552

  دار الب ػائر  2ل صة حذىي  ال ماؿ اػي يرػما  الرجػاؿ  ح قيػؽ عبػد الفحػاح يبػف غػدو  ط -
 ىػ2222    بيرفت  

 ـ(2222ىػ/222الريفطي )ج ؿ الديف الريفطي ت  -555

 لمنثفر اي الحفرير بالمأثفر  دار الف ر العربي  بيرفت  د.تالدر ا -
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 ـ(227ىػ/258 احـ الرازن   عبد الر مف بف م مد بف  دريس الرازن ت  يبف -552

 ىػ2222  الرعفدية  2حفرير القراف العظيـ  ح قيؽ يرعد م مد الطي   ط-

 ـ(255ىػ/222الطبرن )م مد بف جرير بف يزيد بف  ثير يبف جعفر الطبرن ت  -552

 ـ.5222  مرررة الررالة  2جامع البياف اي حفرير القراف  ح قيؽ ي مد  ا ر  ط -

 ـ(222ىػ/522المرفزن )يبف عبد هللا م مد بف نصر بف ال جاج ت  -552

  م حبػػة الػػدار  المدينػػة المنػػفرو  2حعظػػيـ قػػدر الصػػ و  ح قيػػؽ عبػػد الػػر مف عبػػد الجبػػار  ط -
 ىػ2222

 ـ(2258ىػ/857حيمية ال راني ت ابف حيمية )يبف القارـ بف م مد بف  -552

  عمػػػػاف  األردف  2اإليمػػػػاف ح قيػػػػؽ م مػػػػد ناصػػػػر الػػػػديف األلبػػػػاني  الم حبػػػػة اإلرػػػػ مية  ط -
 ـ.2222

 ـ(828ىػ/272المرفزن )يبف عبد الر مف عبد هللا بف المبارؾ ت  -558

 الزىد  ح قيؽ  بي  الر مف األعظمي  دار ال ح  الع مية  بيرفت  د.ت -

 ـ(722ىػ/558ماف رعيد بف منصفر اللراراني ت الجفزجاني )يبف عث -557

 ـ.2275رنف رعيد بف منصفر  ح قيؽ  بي  األعظمي  الدار الر فية اليند   -

 ـ(222ىػ/255الم ي )يبف جعفر م مد بف عمرف بف مفري العقي ي ت  -552

 ـ.2272الضعفا  ال بير  ح قيؽ عبد المعطي ق عجي  الم حبة الع مية  بيرفت   -

 ـ(2222ىػ/722اعيؿ بف عثماف ال حاني ال ااعي ت البفصيرن ) رم -522

  دار العربيػػة  5مصػػباح الزجاجػػة اػػي افائػػد ابػػف ماجػػة  ح قيػػؽ م مػػد المنحقػػي ال  ػػنافن  ط -
 ىػ2222بيرفت  

 ـ(222ىػ/252الط افن )يبف جعفر ي مد بف ر مة الط افن ت  -522

 ـ.2222  مرررة الررالة  2 رح م  ؿ األثار  ح قيؽ  عي  األرنارط  ط -

 ـ(222ىػ/228يبف يع ي )ي مد بف ع   بف المثني بف ي يي ت  -525

 ـ2272  دار المأمفف ل حرا   دم ؽ  2مرند يب  يع ي  ح قيؽ  ريف يرد  ط -

 ـ(282ىػ/222الطبراني )ر يماف بف ي مد بف ييف  ال لمي ت  -522

 ـ.2272  مرررة الررالة  بيرفت  2مرند ال امييف  ح قيؽ  مدن الر في  ط -

 ـ(2272ىػ/272اني )م مد بف عمرف األصبياني المديني ت األصبي -522

  دار ال حػػ  الع ميػػة  2ال طػػائؼ اػػي دقػػائؽ المعػػارؼ  ح قيػػؽ يبػػف عبػػد هللا م مػػد رػػمؾ  ط -
 ـ.2222بيرفت  

 ـ(828ىػ/272المرفزن )يبف عبد الر مف عبد هللا بف المبارؾ ال نظ ي ت  -522

  2ي الرػػػػامرائي  م حبػػػػة المعػػػػارؼ  طمرػػػػند اإلمػػػػاـ عبػػػػد هللا بػػػػف المبػػػػارؾ   ح قيػػػػؽ صػػػػب  -
 ىػ2228الرياض  
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 ـ(252ىػ/225 ردفس )يبف ع   ال رف بف ع   الطفري ت  -522

 ىػ2222  م حبة المدينة  الرعفدية  2ملحصر األ  اـ  ح قيؽ ينيس طاىر  ط-

 ـ(2522ىػ/222ابف األثير )مجد الديف يبف الرعادات بف األثير الجزرن ت  -528

 ـ.2282  م حبة دار البياف  الررفؿجامع األصفؿ اي ي ادي   -

 ـ(782ىػ/522مر ـ )مر ـ بف ال جاج يبف ال رف الق يرن ت  -527

 ص يح مر ـ  ح قيؽ م مد عبد الباقي  دار   يا  الحرا  العربي  بيرفت  د.ت -

 ـ(777ىػ/582يبف دافد )يبف دافد ر يماف بف األ ع  الرجرحاني ت  -522

بػػد ال ميػػد  الم حبػػة العصػػرية  صػػيدا  بيػػرفت  رػػنف يبػػ  دافد  ح قيػػؽ م مػػد م ػػي الػػديف ع -
 د.ت.

 ـ(2222ىػ/722العيني )يبف م مد م مفد بف ي مد الغيحابي العيني ت  -522

 ـ.2222 رح رنف يب  دافد  ح قيؽ يبف المنذر المصرن  م حبة الر د  الرياض   -

 ـ(252ىػ/222النيرابفرن )يبف ب ر م مد بف  ر اؽ ت  -522

 د األعظمي   الم ح  اإلر مي  بيرفت  د.ت.ص يح ابف لزيمة  ح قيؽ م م -

 ـ(222ىػ/222ابف  باف )م مد بف  باف بف معاذ الحميمي الدرامي البرحي ت  -525

  مرررػػػة الررػػػالة  2اإل رػػاف اػػػي حقريػػػ  صػػػ يح ابػػػف  بػػػا ف  ح قيػػػؽ  ػػػعي  األرنػػػارط  ط-
 ـ.2227بيرفت  

 ـ(227ىػ/258اللرائطي )يبف ب ر م مد بف جعفر بف ريؿ ت  -522

  م حبػػػػة الرػػػػفادن  جػػػػدو 2األلػػػػ ؽ فمػػػػذمفميا  ح قيػػػػؽ مصػػػػطفي يبػػػػف النصػػػػر  ط مرػػػػافب -
 ـ.2222الرعفدية  

 ـ(222ىػ/222الفا يي ) عبد هللا بف م مد بف العباس الفا يي ت  -522

  م حبػػػة الر ػػػد  الريػػػاض  2افائػػػد يبػػػ  م مػػػد الفػػػا يي  ح قيػػػؽ م مػػػد عبػػػد هللا عػػػايض  ط -
 ـ.2227

 ـ(282ىػ/222اني ت الجرجاني )يبف ي مد بف عدن الجرج -522

  دار ال حػػ   بيػػرفت  2ال امػػؿ اػػي ضػػعفا  الرجػػاؿ  ح قيػػؽ عػػادؿ ي مػػد عبػػد المفجػػفد  ط -
 ـ.2228

 ـ(2222ىػ/822ابف قيـ الجفزية )م مد بف يب  ب ر بف ييف   مس الديف ت -522

 ـ2222  مرررة الررالة  ال فيت  58زاد المعاد اي ىدن لير العباد  ط-

 ـ(2228ىػ/282ع   بف  راـ القادرن اليندن ت  المحقي اليندن ع   الديف -528

  مرررػة الررػالة 2 نز العماؿ اي رنف األقفاؿ فاألاعػاؿ  ح قيػؽ ب ػرن  يػاني فالػرفف  ط -
 ـ.2272

 ـ(2258ىػ/227ال ل ائي )يبف القارـ ىبة هللا بف ال رف الرازن ت  -527
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  دار طيبة 7مدن  ط رح يصفؿ اعحقاد يىؿ الرنة فالجماعة  ح قيؽ ي مد رعد  مداف الغا -

 ـ.5222الرعفدية  

 ـ(722ىػ/522المرفزن )يبف عبد هللا ال ريف بف ال رف ت   -522

 ىػ2222  دار الفطف  الرياض  2البر فالص ة  ح قيؽ م مد رعيد بلارن  ط -

 ـ(225ىػ/522ال يباني )يبف عبد هللا ال يباني ت  -522

 ـ.2272 طباعة  الدماـ    دار ابف القيـ ل2الرنة  ح قيؽ م مد رعيد القط اني  ط -

 ـ(2277ىػ/272ال يرزن )يبف نصر بف منقذ ال ناني ال  بي ال يرزن ت  -522

 ـ2278  م حبة الرنة  القاىرو  5لبا  ا،دا   ح قيؽ ي مد م مد  ا ر  ط -

 ـ(755ىػ/528ابف ب ار )ب ار بف ب ار يبف عمرف القيري البصرن ت  -525

 .5222م حبة العبي اف  الرياض   جز  بف ب ار  ح قيؽ عبد القادر األرنارط  -

 (2822ىػ/2522الزبيدن )م مد عبد الرازؽ ال ريني ت  -522

حػػاج العػػرفس مػػف جػػفاىر القػػامفس   ح قيػػؽ مجمفعػػة البػػا ثيف  طبعػػة دار اليدايػػة  القػػاىرو   -
 د.ت.

 ـ(727ىػ/522الرمرقندن )يبف م مد عبد هللا بف عبد الر مف بف بيراـ ت  -522

 ـ.5222  دار المفحي ل طباعة  الرعفدية  2يف يرد  طمرند الدرامي  ح قيؽ  ر -

 ـ(222ىػ/252الط افن )يبف جعفر ي مد بف م مد بف ر مة ت  -522

 ـ.2222  ارطنبفؿ  2ي  اـ القراف ال ريـ  ح قيؽ رعد الديف يفناؿ  ط -

 ـ(2282ىػ/222النمرن )يبف عمرف يفرؼ بف عبد هللا النمرن ت  -522

 ـ.5222  دار ال ح  الع مية  بيرفت  2رفف  طا رحذ ار  ح قيؽ رالـ عطا فيل -

 ـ(2278ىػ/272ابف الفزير )م مد بف  براىيـ بف ع   ت  -528

  مرررػػة 2العفاصػػـ فالقفاصػػـ اػػي الػػذ  عػػف رػػنة يبػػ  القارػػـ  ح قيػػؽ  ػػعي  األرنػػارط  ط -
 ـ.2222الررالة  بيرفت  

 ـ(725ىػ/228ابف فى  )يبف م مد عبد هللا بف فى  القر ي ت  -527

 ـ.2222ال دي   ح قيؽ مصطفي  رف  دار الرياض  الرعفدية   الجامع اي -
 ـ(222ىػ/228ابف الجارفد النيرابفرن يبف م مد عبد هللا ت  -522

  مرررػة ال حػػا  الثقاايػػة  2المنحقػي مػػف الرػنف المرػػندو   ح قيػػؽ عبػد هللا عمػػر البػػارفدن  ط-
 ـ.2277بيرفت  

 ـ(2272ىػ/282األصبياني )ي مد بف م مد بف  براىيـ األصبياني ت  -522

 ـ.5222الطيفريات  ح قيؽ عباس صلر  يضفا  الر ؼ ل طباعة  الرياض   -

 ـ(227ىػ/258اللرائطي )يبف ب ر م مد بف جعفر بف ريؿ ت  -522
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المنحقػػػي مػػػف  حػػػا  م ػػػاـر األلػػػ ؽ  ح قيػػػؽ م مػػػد مطيػػػع ال ػػػااظ فالػػػرفف  دار الف ػػػر   -

 ىػ2222دم ؽ  رفريا  
  دار 5قيػػا  ح قيػػؽ ييمػػف عبػػد الجػػابر الب يػػرن  طم ػػاـر األلػػ ؽ فمعالييػػا فم مػػفد طرائ -

 ـ.2222األااؽ  القاىرو  

 ـ5222  م ة   الرياض  5اعح ؿ الق ف   ح قيؽ  مدن الدمرداش  ط -
 ـ(2222ىػ/822ابف قيـ الجفزية )م مد بف يب  ب ر بف ييف   مس الديف ت  -525

 ـ.2272  رفضة الم بيف فنزىة الم حاقيف  دار ال ح  الع مية  بيرفت  لبناف-

 ـ(2222ىػ/222الريفطي  )ج ؿ الديف الريفطي ت  -522

 ـ.2222حنفير ال فالؾ  رح مفطأ مالؾ  الم حبة الحجارية  القاىرو   -

 ـ(2282ىػ/222اللطي  البغدادن )يبف ب ر ي مد بف ثابت البغدادن ت  -522

 ـ5225  دار الغر   بيرفت  2حاريخ بغداد  ح قيؽ ب ار عفاد معرفؼ  ط -

 ـ(2522ىػ/228)جماؿ الديف عبد الر مف بف الجفزن ت  ابف الجفزن -522

  المدينػػػة المنػػػفرو  2المفضػػػفعات  ح قيػػػؽ عبػػػد الػػػر مف م مػػػد عثمػػػاف  الم حبػػػة الرػػػ فية  ط -
 ـ2222

 ـ(2522ىػ/228ابف الجفزن )جماؿ الديف يبف الفرج عبد الر مف ت  -522

دار ال حػ  الع ميػة    2الح قيؽ اي ي ادي  الل ؼ  ح قيؽ مرعد عبد ال ميد الرػعدني  ط -
 ىػ2222بيرفت  

 ـ(2227ىػ/725ابف  جر العرق ني )يبف الفضؿ ي مد بف ع   ت   -528

 ىػ2252  دار المعارؼ النظامية  اليند  2حيذي  الحيذي    ط-

 ـ(2285ىػ/882ابف  ثير )يبف الفدا   رماعيؿ بف عمر بف  ثير القر ي ت   -527

  دار لضػر  الرػعفدية  5عبد هللا الدىيش   ط جامع المرانيد فالرنف  ح قيؽ عبد الم ؾ بف-
 ـ.2227

 ـ(2225ىػ/2222الحفيجرن ) مفد بف عبد هللا بف  مفده  -522

  دار الصػػميعي  الريػػاض  الرػػعفدية  5 ح ػػاؼ الجماعػػة بمػػا جػػا  اػػي الفحنػػة فالم  ػػـ  ط -
 ىػ2222

 ـ(722ىػ/572ابف يب  الدنيا )يبف ب ر عبد هللا بف قيس البغدادن ت  -582

 األل ؽ  ح قيؽ مجدن الريد  براىيـ  م حبة القراف  القاىرو  د.ت.م اـر  -

 ـ(2225ىػ/822الر مي)زيف الديف عبد الر مف بف رج  الر مي ت   -582

  مرررػػػة الررػػػالة  بيػػػرفت  8جػػػامع الع ػػػـف فال  ػػػـ  ح قيػػػؽ  ػػػعي  األرنػػػارط فيلػػػرفف  ط -
 ـ.5222

 ـ(2227ىػ/725ابف  جر العرق ني )ي مد بف ع   بف م مد ت  -585
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المطالػػ  العاليػػة يزفائػػد المرػػانيد الثمانيػػة  ح قيػػؽ رػػعد بػػف ناصػػر ال ػػحرن  دار العاصػػمة   -
 ىػ2222  الرعفدية  2ط

 ـ(782ىػ/522مر ـ )مر ـ بف ال جاج بف ال رف النيرابفرن ت  -582

  عمػػػادو الب ػػػ  الع مػػػي 2ال نػػػي فاألرػػػما   ح قيػػػؽ عبػػػد الػػػر يـ م مػػػد ي مػػػد الق ػػػيرن  ط -
 ـ2272ية  الرعفدية  بالجامعة اإلر م

 ـ(728ىػ/522ابف ى اـ )عبد الم ؾ بف ى اـ ال ميرن المعاارن ت  -582

 ـ2222  القاىرو  5الريرو النبفية  ح قيؽ مصطفي الرقا فيلرفف   ط-

 ـ(2222ىػ/825المزن )جماؿ الديف يبف ال جاج يفرؼ المزن ت  -582

  الم حػ  اإلرػ مي  5ح فة األ راؼ بمعراة األطراؼ  ح قيؽ عبػد الصػمد  ػرؼ الػديف  ط -
 ـ.2272دار القمة  

 ـ(227ىػ/228ابف يفنس )عبد الر مف بف ي مد بف يفنس الصداي ت  -582

 ىػ 2252  دار ال ح   بيرفت  2حاريخ ابف يفنس  ط -

 ـ(2222ىػ/822الع ئي )ص ح الديف يبف رعيد ل يؿ بف  ي دن ت   -588

  عػالـ ال حػ   5يػد الرػ في  طجامع الح صيؿ اي ي  اـ المراريؿ  ح قيؽ  مػدن عبػد المج -
 ـ.2272بيرفت  

 ـ(2227ىػ/725القيري  ) مس الديف بف ناصر القيري ت  -587

  2حفضػػيح الم ػػحبو اػػي ضػػبط الػػرفاو فينرػػابيـ فيلقػػابيـ  ح قيػػؽ م مػػد نعػػيـ العرقرفرػػي  ط -
 ـ.2222مرررة الررالة  بيرفت  

 ـ(2228ىػ/827الذىبي ) مس الديف يبف عبد هللا ي مد بف عثماف ت  -582

  دار الغػػر  2حػػاريخ اإلرػػ ـ ففايػػات م ػػاىير األعػػ ـ  ح قيػػؽ ب ػػار عػػفاد معػػرفؼ  ط -
 .5222اإلر مي  

 ـ2222حاريخ اإلر ـ  ح قيؽ عمر عبد الر ـ حدمرن  دار ال حا   بيرفت   -

 ـ(722ىػ/522الزبيرن مصع  بف عبد هللا بف ثابت يبف عبد هللا الزبيرن ت  -572

 نراؿ  دار المعارؼ  القاىرو  د.تنر  قريش  ح قيؽ ليفي برفا -

 ـ(2255ىػ/752يبف زرعة )ي مد بف عبد الر يـ فلي الديف ابف العراؽ ت  -572

 ح فة الح صيؿ اي ذ ر رفاو المراريؿ  ح قيؽ عبد هللا نفارو  م حبة الر د  الرياض  د.ت -

 ـ(722ىػ/522ل يفة ابف لياط )ل يفة بف لياط ال يباني العصفرن ت  -575

 ىػ.2228  دم ؽ  بيرفت  5ح قيؽ ي ـر العمرن  دار الق ـ  ط حاريخ ل يفة  -

 ـ(2522ىػ/222اليرفن )ع   بف يب  ب ر ال رف اليرفن ت  -572

 ىػ2252  م حبة الثقااة الدينية  القاىرو  2اإل ارات اي معراة الزيارات  ط -
 ـ(222ىػ/572ابف يب  زرعة )عبد الر مف بف عمرف بف صففاف ت  -572
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 ح قيؽ نعمة هللا القفجاني  مجمع ال غة العربية  دم ؽ  د.ت.حاريخ ابف يب  زرعة   -

 ـ(2222ىػ/285ابف النجار )حقي الديف يبف البقا  م مد ال نب ي ت -572

 ـ.2228  م حبة العبي اف  5  ط ف   المنير  ح قيؽ م مد الز ي ي رح ال -

 ـ(2528ىػ/222ابف جبير )م مد بف ي مد بف جبير بف  نانة األندلري ت  -572

 ابف جبير  طبعة دار فم حبة الي ؿ  بيرفت  د.تر  ة  -

 ـ(2527ىػ/222ال ارعي ال ااعي )مفاؽ الديف بف عبد الر مف ال ااعي ت  -578

 ىػ2222  القاىرو  2مر د الزفار  ل  قبفر األبرار  ط -

 ـ(2572ىػ/272ابف الصابفني )يبف  امد جماؿ الديف الم مفدن ت  -577

رػػما  األلقػػا   دار ال حػػ  الع ميػػة  بيػػرفت  لبنػػاف  ح م ػػة   مػػاؿ ال مػػاؿ اػػي األنرػػا  فاأل -
 د.ت

 ـ(2252ىػ/852النفيرن ) يا  الديف النفيرن ت  -572

 ىػ2252  دار ال ح  الفثائؽ القفمية  القاىرو  2نياية األر  اي انفف األد   ط -
 ـ(822ىػ/282مالؾ )اإلماـ مالؾ بف ينس ت  -522

 ـ2222  دار ال ح  الع مية  2المدفنة  ط -

 ـ(225ىػ/222)يبف ال ريف عبد الباقي بف قانع البغدادن تابف قانع  -522

 ىػ2227معجـ الص ابة  ح قيؽ ص ح المصراحي  م حبة الغربا   المدينة المنفرو  -

 ـ(2225ىػ/2222الحفيجرن ) مفد بف عبد هللا بف  مفد ت  -525

يػاض    دار الصميعي  الر 5 ح اؼ الجماعة بما جا  اي الفحف فالم  ـ في راط الراعة  ط -
 ىػ.2222الرعفدية  

 ـ(782ىػ/522العج ي )يبف ال رف ي مد بف عبد هللا العج ي ت  -522

 ـ.2272  دار الباز ل طباعة  2حاريخ الثقات  ط -
عبيد هللا : نص جديد عف احح العر  ل مغر   ح قيػؽ فحرجمػة  رػف مػرنس  صػ يفة   -522

 .ـ 2222المعيد المصرى ل درارػػػات اإلر مية مدريد المج د الثان  

 ثانيا: المراجع:
  مرررػة الررػالة  بيػرفت  8عمر رضا   الة  معجـ قبائؿ العر  القديمػة فال ديثػة  ط -2

 ـ.2222لبناف  
 ـ.5222  دار الف ر  5حفايؽ برف  حاريخ العر  القديـ  ط -5

 ـ.5222  القاىرو  2م مد ي مد المقدـ  عفدو ال جا   دار ابف الجفزن  ط -2

 ىػ.2258ررفؿ )ص(  دار الر ـ  القاىرو  ي مد  رمي  اإلدارو اي عصر ال -2

 ـ.5225  الرعفدية  5ع   نايؼ ال  فد  الل صة اي ي  اـ األررن   ط -2
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طػػو عبػػد المقصػػفد يبػػف عبيػػو  مػػفجز عػػف الفحف ػػات اإلرػػ مية  دار الن ػػر ل جامعػػات   -2

 القاىرو  د.ت.

يػػع ل ن ػػر    دار الحفز 2ع ػػ  م مػػد الصػػ بي  حيرػػير ال ػػريـ المنػػاف اػػي رػػيرو عثمػػاف" ط -8
 .5225القاىرو  

  دار األنػػدلس  2ع ػػ  م مػػد الصػػ بي  معافيػػة بػػف يبػػ  رػػفياف  لصػػيحو فعصػػره  ط -7
 ـ.5227القاىرو  

  دار العاصػػمة  2صػػالح بػػف اػػفزاف بػػف عبػػد هللا  الم لػػص اػػي  ػػرح  حػػا  الف يػػد  ط -2
 ـ.5222الرياض  

  2ض ي ػػداثيا  طعبػػد الػػر مف ع ػػ  ال جػػي  الرػػيرو النبفيػػة )منيجيػػة درارػػحيا فارػػحعرا -22
 ىػ.2252دار ابف  ثير  دم ؽ  

  الم حػػػػػ  2مصػػػػػطفي  رػػػػػف الرػػػػػباعي  الرػػػػػنة فم انحيػػػػػا اػػػػػي الح ػػػػػريع اإلرػػػػػ مي  ط -22
 ـ.2275اإلر مي  بيرفت لبناف  

 ـ.2222  الرياض  2ي مد م مفد العريرن  مفجز الحاريخ اإلر مي  ط -25

 إلر ندرية  د.ت.  احو صقر  معافية بف يب  رفياف  دار الل فا  الرا ديف  ا -22

 ـ.5227  دار المعراة ل ن ر  لبناف  5ع   الص بي  الدفلة األمفية  ط -22

 ـ.5225  دار ابف  ـز  بيرفت  2عصاـ ىادن  ص يح ي راط الراعة  ط -22

 ـ.2225  دار الر ـ ل طباعة  القاىرو  5رعيد  فن  األراس اي الرنة فاقييا  ط -22

ربػ   الجػز  األفؿ فالثػان   من ػأو المعػارؼ رعد زغ فؿ عبػد ال ميػد : حػاريخ المغػر  الع -28
 ـ.2282اإلر ندرية 

عبد ال ريـ صػالح ال ميػد  الحف ػر فا عحبػار ب يػات ال رػفؼ فالػز زؿ فاإلعصػار  م حبػة  -27
 ـ.5222  الرعفدية  2الم ؾ ايد  ط

 ـ.2227عبدالفىا  بف منصفر: قبائؿ المغر   المطبعة الم  ية  الرباط  -22

  م حبػة المحنبػي  دم ػؽ  2ة الحفرػير قبػؿ عيػد الحػدفيف  طم مد عمر ال اجي  مفرػفع -52
 ـ.5228

ع   نايؼ ال  فد  اإليماف بالجف بيف ال قيقػة فالحيفيػؿ  دار المعمػفر  بيػان   ماليزيػا   -52
 ـ.5222

 ـ.5222  ال فيت  5عبد الرازؽ عبد لم رف البدر  اقو األدعية فاألذ ار  ط -55

  األردف  2النفػػػػائس ل ن ػػػػر  فالحفزيػػػػع  ط عمػػػػر رػػػػ يماف العحيبػػػػي  القيامػػػػة ال بػػػػرن  دار -52
 ـ.2222

 ـ.5227يارر ي مد م مفد  جفاىر مف يقفاؿ الررفؿ  دار ال رميف  القاىرو   -52
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  م حبػة 2عبد الرازؽ عبد الم رف البدر  زيادو اإليماف فنقصانو ف  ـ ا رحثنا  ايػو  ط -52

 ـ.2222دار الق ـ  الرياض  الرعفدية  

  م حبػة الرػفادن  جػده 2الجديد اي  ػرح  حػا  الحف يػد  ط م مد عبد العزيز القرعافن  -52
 ـ.5222الرعفدية  

 ـ.5222  الرعفدية  2عبد الر مف صالح العبد  القفاعد فالضفابط الفقيية  ط -58

يبف ريؿ م مد بف عبد الر مف المغرافن  مفرفعة مفاقػؼ الرػ ؼ اػي العقيػدو فالمػني    -57
   الم حبة اإلر مية  القاىرو  د.ت.2ط

  م حبػػػػػة الر ػػػػػد ل ن ػػػػػر  الرياضػػػػػة  2هللا م مػػػػػد الغينمػػػػػاف  المػػػػػني  الصػػػػػ يح  طعبػػػػػد  -52
 ـ.5222الرعفدية  

 ىػ.2222عبد هللا بف عبد العزيز  األربعفف  القرانية  عالـ الن ر  الرياض   -22

  دار 2صػػػالح بػػػف اػػػفزاف بػػػف عبػػػد هللا الفػػػفزاف  الم لػػػص اػػػي  ػػػرح  حػػػا  الحف يػػػد  ط -22
 ـ.5222العاصمة ل ن ر  الرياض  

 الدفريات:
 مػػفد بػػف عبػػد هللا بػػف  مػػفد الحػػفيجرن  حنزيػػو األصػػ ا  عػػف حػػنقص يبػػي حػػرا   مج ػػة  -2

 ىػ.2222م ـر  2222  العدد 22الجامعة  اإلر مية  ج

 ررائؿ ع مية:
ي مػػد ع ػػ  الزام ػػي  مػػني  ال ػػيخ عبػػد الػػرازؽ عفيفػػي فجيػػفده اػػي حقريػػر العقيػػد  ررػػالة  -2

جامعػػػة اإلمػػػاـ م مػػػد بػػػف رػػػعفد  الرػػػعفدية  ماجرػػػحير  من ػػػفرو     يػػػة يصػػػفؿ الػػػديف  
 ىػ.2222

ناصر م مد  امد   قفت المقحدن ع   جامع الحرمذن  ررالة د حػفراه  من ػفرو  جامعػة  -5
 ىػ2252يـ القرى  الرعفدية  
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