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مقدمة األستاذ الدكتور /بشار عواد معروف
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد َهلل َرب َالعالمي َ ،والصالة َوالسالم َعلى َسيدنا َوإنانناَ
وقدوتنا َوأسوتنا َنحمد َالمبعوث َرحمة َللعالمي َ ،وعلى َآل َبيتهَ
الطاه ي َ،وصحابتهَأجمعي َ،وبعدَ:
فإنَالتاريخَن آةَالنةَوخزي َخرباهتاَعلىَأنحاءَشتىَن َالمعارفَ
اإلنسانيةَ،وقدَعنيَالع بَالمسلمونَبتآليفَالكتبَالخاصةَبهَ،ودعتهمَ
الحاجةَإلىَالتنوعَيفَالنماطَالتأليفيةَالمحققةَلغ اضهمَيفَالعنايةَهبذاَ
ّ
الف َ،سواءَأثْكانَذلكَيفَأساليبَالع ضَأمَيفَطبيعةَالمادةَالتيَاحتوهتاَ
نصنفاهتمَ ،نما َيشي َإلى َاستيعاهبم َلكري َن َغايات َالعناية َبالتاريخَ
وأهدافهَ ،فعنوا َبالتاريخ َالسياسي َوتفننوا َيف َأساليب َع ضه َعلىَ
الحولياتَوالنسابَوتتابعَالحكامَ،وص فواَعنايةَنتميزةَلدراسةَأحوالَ
الناسَوالَسيماَالطبقةَالمعنية َبالعلمَ،فكانَظهورَف َالرتاجمَيفَالكتابةَ
التاريخيةَ ،ودعتهم َالحاجة َإلى َاخرتاع َتنظيمات َيف َأساليب َالع ضَ
تحققَأهدافهمَوتيس َللمستفيدَس عةَاالستفادةََ،
ننهاَالتنطيمَعلىَح وفَالمعجمَ،والتنطيمَعلىَالنسابَ،والتنطيمَ
علىَالطبقاتَ،ثمَالبلدانَ،ثمَالوفياتََ.
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وتفننواَيفَ حص َثْكلَفئةَننهمَبمؤلفاتَخاصةَ،نرلَثقاتَال واةَ،أوَ
َ،فضالَ
ا
ضعفائهمَ،أوَرجالَثْكتبَنخصوصةَ،أوَأهلَالعلمَيفَبلدَنعي
ع َفئات َأهل َالعلمَ ،ن َالمحدثي َ ،والفقهاءَ ،والدباءَ ،والشع اءَ،
والطباءَ،ونحوَذلكَ.
علىَأنَالتاريخَبمعناهَالواسعَالَ ُتستقىَنادتهَن َالكتبَالخاصةَبهَ،
إذ َهوَ ،ثْكما َبيناَ ،خزي َخربات َالنة َيف َجميع َالمجاالتَ ،ولذلك َفإنَ
المؤرخَالحصيفَهوَالذيَيفيدَن َجميعَت اثَالنةَلفهمَتاريخهاَ،فهوَ
يف َثْكتب َالفقهَ ،الحديثَ ،والشع َ ،والمدونات َالدبيةَ ،ونحوهاَ ،نماَ
خلفتهَالنةَن َت اثَنكتوبَأوَ ُنشاهدَ.
وقد َتنبه َأخونا َالفاضل َالشيخ َش يف َب َصالح َالتشادي َإلى َهذهَ
الحقيقةَ ،فقام َبعمل َرائد َسعى َفيه َإلى َاستخ اج َدفائ َتاريخية َقد َالَ
يجدهاَالباحثَيفَثْكتبَالتاريخَالعانةَ،نندث ةَبي َثناياَنؤلفاتَواحدَن َ
ثْكبار َالمحدثي َهو َأبو َالقاسم َالطرباين َصاحب َالمعاجم َالرالثةَ
المشهورةَ :المعجم َالكبي َ ،والمعجم َالوسَ ،،والمعجم َالصيي َ
(360-260هـ971-873/م)َ،فكانَأنَوقفَعلىَث وةَتاريخيةَنتميزةَ
نقلهاَالطرباينَن َنصنفاتَلمَتصلَإليناَ،أوَانف دَبأخبارَلمَتتناولهاَثْكتبَ
التاريخَالعانةَ،وسارَيفَثْكلَذلكَعلىَخطةَنحمودةَتستندَيفَجوه هاَ
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علىَالموردَالذيَاقتبسَننهَالطرباينَنادتهَ،والتع يفَبهَ،وبيانَالط قَ
التيَتوصلَهباَالطرباينَإلىَذلكَالموردَودراستهاَعلىَوفقَننهجَعلميَ
قائم َعلى َأصول َعلم َالحديثَ ،لكنه َتن ّبه َإلى َنسألة َيف َالهمية َبمكانَ
َنبهت َإليها َيف َنحاض ايت َوثْكتابايتَ ،وهو َالتف يق َبي َنناهجَ
طالما
ُ
المحدثي َوبي َأحكانهمَ ،فنح َنأخذ َبمناهج َالمحدثي َيف َدراستناَ
التاريخيةَ ،لكننا َيف َالوقت َنفسه َال َنتبع َأحكانهمَ ،لهنا َخاصة َبمدىَ
نع فتهم َوضبطهم َللحديثَ ،أيَ :اختصاصهم َهبذا َالعلمَ ،ون َثم َفإنَ
رواة َالتاريخ َوالخبار َالمختصون َهبذا َالشأن َيتعي َالنظ َإليهم َاستنا اداَ
إلىَاختصاصاهتمَ،وض بَلذلكَأنرلةَتبي َصحةَناَذهبَإليهََ.
لقدَأجادَالشيخَش يفَب َصالحَالتشاديَيفَعملهَهذاَ،فقدّ مَذخي ةَ
َالمحدثي َ ،وهو َباثْكورة َلعمالَ
نضافة َغي َنع وفة َعند َالمؤرخي
ُ
أخ ىَ،نأنلَأنَتتبعَ،لتعمَفوائدهاَوت تجىَعوائدهاَإنَشاءَاهللَتعالىَ.
َعملهَأنَينوهَبفضلهَوجهدهَ،فإنَالتنويهَبماَبذلَن َ
وحقَلم َ ُيتق
ّ
ُ
جهد َولقي َن َنصبَ ،أقل َنا َ ُيكافأ َبه َعلى َإحسانه َالعملَ ،وأدعى َلهَ
َلما َيزل َيف َقوةَ
لتجديد َالنل َبإعادة َاإلفادةَ ،نما َيؤنل َن َنرلهَ ،وهو ّ
الشبابَوح ارتهَ.
نسألَاهللَجلَيفَعالهَأنَيوفقهَإلىَنزيدَن َالعلمَالنافعَ،إنهَسميعَ
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الدعاءَ،إليهَال غباءَوبيدهَالنعماءَ،الش يكَلهَ.
َََََََََََََََََََََوآخ َدعواناَأنَالحمدَهللَربَالعالمي َ
تهَعمانَعاصمةَالهواشمَخ ّلدَاهللَنلكهمَ
َثْكتبهَبدارَهج
ّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََيفَغ ةَذيَالقعدةَن َسنةَ1437هـَ:
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََأفقر العباد
بشار بن َع ّواد
َ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َ
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ِ
ِ
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مقدمة
الحمد َهلل َرب َالعالمي َ ،وأفضل َالصالة َوأتم َالتسليمَ ،على َنبيناَ
نحمدَخات مَالنبياءَوالم سلي َ،وعلىَآلهَوأصحابهَأجمعي َ،والتابعي َ
مَتسليماَثْكري ا ا؛َوبعدَ:
ون َتبعَهداهمَبإحسانَإلىَيومَالدي َ،وسل
ا
فقد َوردت َإلي َفك ة َهذا َالكتاب َعندنا َ ُطلب َإلي َتصنيف َثْكتابَ
يشتمل َعلى َن ويات َالخالفة َال اشدة َالواردة َيف َنعاجم َالطرباينَ
الرالثة(َ،)1وحيثَإن َتلكَالمعاجمَن تبةَعلىَالح وفَالَالموضوعاتَ
=َفلمَيك َثمةَسبيلَلجمعَهذهَالمادةَإالَالتتبعَالدقيقَلم وياتَتلكَ
الكتبَ،ويفَالحقيقةَنظ ا اَلضخانةَتلكَالمعاجمَ،فقدَأردتَأنَأستفيدَ
ننها َقدر َاالستطاعةَ ،وأال َأجعل َعملي َقاص ا ا َعلى َنج َد َجمع َنادةَ
عت َدائ ة َاالستفادةَثْكيَأستخ جَثْكنوزَالمعاجمَ
الخالفةَال اشدةَ،بلَوس ُ
وفوائدهاَ،وقدَثْكانَليَبفضلَن َاهللَتعالىَناَأردتَوزيادةَ،ون َتلكَ
النفائسَوالدقائقَالتيَلفتتَانتباهيَواستوقفتني َثْكري ا اَ= َتلكَالمصادرَ
التاريخية َالهانة َالتي َ ُفقد َأثْكر ها َوالتي َقد َاستفاد َننها َاإلنام َالطرباينَ
ثْكأحدَنصادرهَالهانةَيفَثْكتابهَ«المعجمَالكبي »َخاصةَ،نظ ا اَلكونهَقدَرتبهَ
على َنسانيد َالصحابة َﭫَ ،نما َجعله َيفيد َن َتلك َالكتب َالتاريخيةَ

(َ)1طبعَالكتابَيفَوزارةَالوقافَوالشئونَاإلسالنيةَبدولةَالكويتَيفَجزءي َ.
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المفقودة َيف َالتع يف َبالصحابةَ ،وذلك َع َط يق َبيان َأسمائهمَ،
وأنساهبمَ ،وألقاهبمَ ،وثْكناهمَ ،ونناقبهمَ ،ونشاهدهم َالتي َشهدوها َنعَ
رسول َاهلل َﷺَ ،ونولدهمَ ،ووفياهتمَ ،...إلى َغي َذلك َن َالنورَ
التفصيلية َالدقيقة َالتي َتقع َلبعض َالصحابة َدون َبعض َتب اعا َلشه هتمَ،
وسبقَإسالنهمَ،وق هبمَن َالنبيَﷺَ،وشهودهمَنعهَالمشاهدَإلىَغي َ
ذلك َنما َسيأيت َبيانه َبالتفصيل َعند َالحديث َع َطبيعة َالنصوص َالتيَ
اقتبسهاَاإلنامَالطرباينَن َثْكلَنصنفَعلىَحدةَ.
لذلكَلمَأجدَ ُبدًّ اَن َق اءةَثْكتابَ«المعجمَالكبي » َن ةَأخ ىَق اءةَ
دقيقةَخاصةَبتتبعَالسانيدَوالمتونَالتيَتندرجَتحتَنوضوعَالبحثَ،
ونع َعلمي َبصعوبة َالن َووعورته َلكر ة َالسقَ ،والتح يف َيف َالنسخةَ
َرجالَ
ا
المطبوعةَ ،باإلضافة َإلى َالمشقة َيف َتتبع َت اجم َرجال َاإلسناد
رجالَ ،وال جوع َإلى َثْكتب َالفهارسَ ،والربانجَ ،والثباتَ ،لتعيي َذلكَ
ا
الكتابَالذيَاقتبسَننهَالطرباينَهذاَالنصََبعينهََ.
وإذا َوضعنا َيف َاالعتبار َأن َاإلنام َالطرباين َقد َاعتمد َعلى َأثْكر َن َ
َأيضا َ=َ
ثْكتابَ َلمصنفَ َواحدَ ،وال اوي َعنه َيف َتلك َالكتب َراو َواحد ا
علمتَصعوبةَالن َونشقتهََ.
فقد َروى َاإلنام َالطرباين َع َشيخه َنوسى َب َزثْك يا َالتسرتيَ ،ع َ
خليفةَب َخياطَبعضَ َالنصوصَالتاريخيةَ،فالناظ َلولَوهلةَالَيشكَ
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أهنا َجمي اعا َت جع َإلى َنصنف َواحد َال َسيما َوأهنا َنتقاربة َيف َطبيعةَ
النصوصَ،ولك َعندَالبحثَوالتأنلَوالتتبعَ،وال جوعَإلىَالمطبوعَن َ
ثْكتب َخليفةَ ،وإلى َنا َذثْك ه َأصحاب َالفهارسَ ،والربانجَ ،والثباتَ،
وجدناَأهناَت جعَإلىَثالثةَثْكتبَوهي(َ:المسندَ،والطبقاتَ،والتاريخ)َ...
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
أولَ -يعدُّ َهذاَالموضوعَباثْكورةَالعمالَالعلميةَ–حسبَاطالعي-
ً
المتعلقةَ باستخ اجَنصوصَتاريخيةَنسندةَلكتبَشتىَن َثْكتابَحديريَ
بالدرجة َالولىَ ،وتحليلها َوفق َننهج َعلمي َيشتمل َعلى َالتع يفَ
بالمصنف َوثْكتابهَ ،وتحليل َالنصوص َونعالجتهاَ ،ودراسة َط قهاَ،
وتخ يجهاَوالحكمَعليهاَ،ثْكماَسيأيتَبيانهَبالتفصيلَ.
ُ
ربزَهذاَالبحثَجان اباَها ًّناَن َحياةَالصحابةَوأخبارهمَﭫَ،
ثانياَُ َ-ي
ً
نماَالَتجدهاَيفَغي َهذاَالكتابَ،وثْكفىَهباَأهميةَ.
ثال ًثاَ-ثْكونَهذاَالموضوعَيتعلقَبمصادرَتاريخيةَقديمةَ ُفقدتَغالبَ
نصادرها َالصليةَ ،وال َنع ف َعنها َشي ائا َإال َن َخالل َنا َتناث َننها َهناَ
وهناكَ،وتناقلهَالعلماءَيفَتصانيفهمَ.
علو َطبقة َاإلنام َالطرباين َوإنانته َيف َالنقدَ ،ويظه َذلك َن َ
راب ًعاُّ َ -
خاللَتخطئتهَبعضََالقوالَالتاريخيةَوت جيحهَخالفَهَاَ.
خامساَ-ثْكونَتلكَالنصوصَالتاريخيةَنسندةَ،والَتخفىَأهميةَذلكَ
ً

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

9

يفَالتوثيقَ،والتربتَنماَتحملهَتلكَالخبارَ.
سادساَ -يفتحَهذاَالموضوعَالبابَأنامَالباحري َ ،الستخ اجَخفاياَ
ً
ودقائق َوثْكنوز َالمصنفات َالخ ى َالتي َتحتوي َيف َطياهتا َعلى َنصوصَ
تاريخية َنسندة َ ُفقدت َنصادرها َالصليةَ ،نما َيضيف َإلى َالمكتبةَ
َنصوصا َلها َأهميتها َيف َالتوثيقَ
اإلسالنية َعانة َوالتاريخية َخاصة َ=
ا
التاريخي َالذي َ ُيبنى َعلى َجمع َالخبار َالمتناث ة َالمتعلقة َبحقبة َزننيةَ
نشرتثْكةَََ.
ساب ًعاَ -يعدُّ َهذا َالكتاب َبمرابة َثْكتاب َن َثْكتب َنع فة َالصحابةَ
المف دة َبالتصنيفَ ،فقد َاشتمل َبي َدفتيه َعلى َأخبار َلـ(َ )372ن َ
الصحابة َﭫَ ،فيضاف َإلى َالمصادر َالخ ى َالتي َأف دت َالصحابةَ
بالتصنيفَ،ويمتازَعلىَثْكري َننهاَبكونهَثْكتا اباَنسندا اَ،وفيهَن َالنصوصَ
التاريخيةَناَلمَأقفَعلىَأحدَرواهاَغي َالطرباينَنماَيعطيَقيمةَعلميةَ
لهذاَالكتابَ.
وقد انتظم البحث في مقدمة ،وأربعة فصول ،وكشافات
علمية؛
َنوجزا َبالموضوع َنبيناا َأهميتهَ،
أما المقدمة؛ َفذثْك ت َفيها َتع ي افا
ا
وأسبابَاختيارهَ.
وأما الفصل األولَ:فذثْك تَفيهَتع ي افاَنختص ا اَباإلنامَالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وأما الفصل الثانيَ:فتحدثتَفيهَع َننهجَاإلنامَالطرباينَوط يقتهَ
يفَإي ادَتلكَالنصوصَالتاريخيةَداخلَنعجمهَالكبي َ.
وأما الفصل الثالثَ :فتحدثت َفيهَع َالنصوصَالتاريخيةَالتيَظه َ
ليَنصدرَاقتباسهاَ،وذلكَوفقَخمسَنقاطَعلىَالنحوَالتاليَ:
 -1تعريف مختصر بالمصنِّف الذي اقتبس منه الطبراني
تلك النصوص:
يشتمل َهذا َالعنص َعلى َالتع يف َالموجز َبمصنف َالكتاب َالذيَ
اقتبس َننه َاإلنام َالطرباينَ ،وذلك َع َط يق َذثْك َاسمه َونسبهَ ،وبعضَ
شيوخهَوتالنذتهَ،وبعضَناَقيلَفيهَن َندحَأوَقدحَلبيانَننزلتهَالعلميةَ
الَسيماَناَيتعلقَهبذاَالجانبَالتاريخيَالذيَصنفَفيهَ.
وقدَاقتص تَيف َتلكَالرتجمةَعلىَناَذثْك هَالذهبيَيف َثْكتابهَالماتعَ
«سي َأعالم َالنبالء» َالشتماله َإلى َحد َثْكبي َعلى َنا َتقدم َذثْك ه َن َ
العناص َ،والَأضيفَإليهَغي هَإالَلفائدةَ.
 -2حول الكتاب:
لكتابَنطبوعاَ،أوَناَيزالَ
يشتملَهذاَالعنص َعلىَبيانَناَإذاَثْكان َا
ا
َنطبوعا َذثْك تَ
طاَ ،أو َثْكان َيف َعداد َالمفقود؛ َفإن َثْكان َالكتاب
نخطو اَ
ا
نعلونات َتلك َالطبعة َن َحيث َذثْك َدار َالنش َ ،ونحقق َالكتابَ ،وسنةَ
طبعاتهَ،وإن َثْكان َالكتاب َنفقو ادا َ-وهذاَهوَالصلَاليالبَيفَالمصادرَ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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التاريخيةَالتيَاقتبسَننهاَاإلنامَالطرباينَ-ذثْك تَن َنسبهَإلىَالمصنفَ،
وذلك َبال جوع َإلى َت جمة َنصنف َالكتابَ ،والكتب َالتي َاعتنت َهبذاَ
الجانبَثْكالفهارسَ،والربانجَ،والثباتَ.
ولمَأصادفَنصدراَنخطو اطاَن َبي َتلكَالكتبَالتيَاعتمدَعليهاَ
ا
الطرباينَ.
ثْكذلكَاعتنيَيفَهذاَالعنص َببيانَالط قَالتيَرويتَهباَتلكَالكتبَ
ونقارنتهاَب وايةَاإلنامَالطرباينَ،وذلكَبال جوعَإلىَإسنادَالكتابَ،سواءَ
ثْكانَذلكَيفَالنسخةَالمطبوعةَ،أوَيفَالفهارسَ،والربانجَ،والثباتَالتيَ
يسوقَأصحا ُبهاَأسانيدَهمَلتلكَالكتبَ.
ثْكذلك َاعتني َيف َهذا َالعنص َبذثْك َبعض َالكتب َالهانة َ–المسندةَ
وغي هاَ -التيَاعتمدت َعلى َروايةَهذاَالمصنفَثْكأحدَنصادرهاَ،وذلكَ
بال جوعَإلىَالكتبَالتيَاعتنتَبمعالجةَنصادرَثْكتابَنعي َ،أوَناَظه َ
ليَخاللَالبحثََ.
وأوليت َاهتما انا َببيان َننهج َصاحب َالكتاب َيف َثْكتابه َعلى َسبيلَ
اإليجازَواالختصارََ.
 -3عدد النصوص التي نقلها اإلمام الطبراني من هذا
الكتاب:
يشتمل َهذا َالعنص َعلى َبيان َعدد َالنصوص َالتي َاقتبسها َاإلنامَ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الطرباين َن َثْكل َثْكتاب َعلى َحدةَ ،وبيان َعدد َالط ق َالتي َرويت َهباَ
ا
إجماالَ،ويفَهذاَإيضاحَهامَلبيانَثْكر ةَالنصوصَوقلتهاَالمقتبسةَن َثْكلَ
ثْكتابَ ،والتي َيظه َن َخاللها َالكتب َالتي َاعتمد َعليها َالطرباين َبشكلَ
ثْكبي َ،والذيَبدورهَيربزَأهميةَذلكَالكتابَعندهَ.
نستقال َن َ
ا
ون َفوائدَهذاَالعنص َأنَيتيحَلم َأرادَأنَيجمعَثْكتا اَباَ
تلكَالكتبَالمفقودةَ=َأنَيستل َتلكَالنصوصَننهَ،ويفَهذاَ َُغنيةَ–إلىَ
حد َثْكبي َ -ع َأنَيق أَخمسةَوعش ي َنجلدا اَ،أوَيعتمدَعلىَالحاسوبَ
اعتما اداَالَ ُي ثْك َإليهَ.
 -4طرق ت حمل اإلمام الطبراني لهذا الكتاب ،وبيان أحوال
رواته من حيث القبول والرد:
يشتملَهذاَالعنص َعلىَبيانَتفصيليَللط قَالتيَاعتمدَعليهاَاإلنامَ
الطرباين َيف َروايته َلهذا َالكتاب َالمعي َ ،ثم َأتبع َهذا َالبيان َالتفصيليَ
بالرتجمة َل جال َإسناد َهذا َالمصنفَ ،نور ادا َنا َقيل َفيهم َن َج ح َأوَ
تعديل َعلىَسبيلَاإليجازَواالختصارَ،وأثْكتفي َأحيانااَبقولَالحافظَاب َ
حج َيفَ«تق يبَالتهذيب»َبالنسبةَل واةَالكتبَالستةَغي َشيوخَالطرباينَ،
بش طَأنَيكونَقولهَثْكاف اياَيفَالداللةَعلىَحالَال اويَ.
وقد َراعيت َيف َهذا َالجانب َالخلَ ،الذي َيقع َفيه َالبعض َن َعدمَ
التف قة َبي َن َ ُتكلم َيف َروايته َللحديث َالنبوي َالش يفَ ،وبي َروايتهَ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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للتاريخَوالخبارَ،نعَبيانَناَيدلَعلىَاهتمانهَبذلكَن َثْكالمَالعلماءَإنَ
وجَدَ.
ثْكذلكَعالجتَالخلَ،الواقعَن َعدمَالتف قةَبي َثْكالمَالعلماءَيفَراوَ
اَوتعديالَ،وبي َروايتهَلكتابَنعي َع َإنامَنعيَ َ،واشتهارهَب وايةَ
اَ
ج اح
هذاَالكتابَعنهَ،واعتمادَالعلماءَعليهَيفَتصانيفهمَنماَيدلَبط يقَعمليَ
علىَالتف يقَبي َالمقاني َ.
فإن َعبداهلل َب َلهيعة َالمص ي َ(ت َ174هـ) َنتكلم َفيه َبالضعف َيفَ
روايتهَللحديثَالنبويَالش يفَعلىَتفصيلَيفَذلكَ،ونعَذلكَفهوَن َ
أشه َ-إنَلمَيك َأشه َ-ن َروىَنسخةَ«نيازيَع وة»َع َأبيَالسودَ
يتيمَع وةَ،ع َع وةَب َالزبي ََ.
وقد َتوبع َاب َلهيعة َعلى َعانة َنا َجاء َفيهاَ ،ع َأبي َالسود َأو َع َ
ع وةَ،نماَيدلَداللةَقاطعةَعلىَصحةَتحملهَلتلكَالميازيََ.
ثْكذلكَفإن َنوسىَب َزثْك ياَالتسرتي َ(تويفَقبل َالرالث َنائة) َنتكلمَ
فيهَ بالضعفَالشديدَيفَروايتهَللحديثَالنبويَالش يفَ،ونعَذلكَفقدَ
َالبعضَ
ُ َ
َثْكتبهَوصلَإليناَبعض َُهاَ ،و ُفقد
َُ
روىَع َخليفةَب َخياطَعد اداَن
َالعلماءَ،واعتمدَعليهاَبعض َُهمَ
َُ
اآلخ َ،وقدَسمعهاَن َط يقهَجماعةَ َن
يفَتصانيفهمَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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 -5طبيعة النصوص التي نقلها اإلمام الطبراني من هذا
الكتاب:
يشتمل َهذا َالعنص َعلى َبيان َإجمالي َعالجت َفيه َطبيعة َالنصوصَ
التيَنقلهاَالطرباينَع َثْكلَثْكتاب َعلىَحدةَ،وبيانَناَاشتملتَعليهَتلكَ
النصوصَن َأنورَنتفقةَيفَغالبهاَأوَنختلفةَونتنوعةَ،واستفدتَن َثْكلََ
نصََنقلهَالطرباينَع َهذاَالكتابَ.
فَنناهج َتلكَ َالمصنفاتَ
َُ
وهذاَالن َن َالهميةَبمكان؛َإذَبهَ ُتع
التيَ َُفقَدَتَ،والتيَالَنع فَعنها َإال َاسمهاَحسبَناَوصلناَيف َالكتبَ
التيَاعتنتَبذثْك هاَ.
وثْكلَماَثْك ُر َعددَالنصوصَالمقتبسةَن َثْكتابَنعي َ ،ثْكلماَثْكانَذلكَ
أدعى َإلىَالوصول َإلىَط يقةَالمؤلفَيفَثْكتابهَ،وناَيشملهَالكتابَن َ
نوضوعاتَ،وناَييلبَعلىَنادتهَ،وط يقةَت تيبهَأحيانااَ.
لك َالبد َن َالوضع َيف َاالعتبار َأن َاإلنام َالطرباين َينتقي َن َتلكَ
الكتب َنا َيخدم َت جمته َالتي َأودعها َنعجمه َالكبي َ ،وبالض ورة َالَ
نستطيعَأنَنصلَإلىَالجزمَبشيءَنماَ ُذثْك َإنماَهوَعلىَسبيلَاالحتمالَ
والتق يبَ.
وإذاَانضمَن اَعالجتهَهناَن َالنصوصَلكلَثْكتابَنعَناَيذثْك هَغي يَ
ن َالباحري َالذي َاعتنواَبمعالجةَنصوصَنفسَالكتابَيفَثْكتبَأخ ىَ=َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ثْكلماَاتسعتَدائ ةَالتع َُّفَعلىَننهجَهذاَالكتابَوط يقةَتأليفهَ.
وأما الفصل الرابعَ :فتحدثت َفيه َع َالنصوص َالتاريخية َالتيَ
أخذهاَاإلنامَالطرباينَع َجماعةَن َشيوخهَ،ولمَيظه َلي –بعدَبحثَ-
أهناَت جعَإلىَنصنفَنعي َ.
وقمت َبرتتيب َشيوخه َيف َهذا َالفصل َعلى َح وف َالمعجمَ ،ثمَ
ذثْك ت َعدد َالنصوص َالتي َنقلها َاإلنام َالطرباين َع َهذا َالشيخَ ،وبيانَ
أحوالَبعضَال واةَن َحيثَالقبولَوال دَحسبَناَتدعوَالحاجة َإليهَ،
باإلضافة َإلى َبيان َطبيعة َالنصوص َالتي َنقلها َاإلنام َالطرباين َع َهذاَ
الشيخَبنحوَناَتقدمَذثْك هَيفَالفصلَالرالثَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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خطة البحث
أولَ -قمت َبتتبع َدقيق َلم ويات َثْكتاب َ«المعجم َالكبي » َلإلنامَ
ً
الطرباينَإسنا اداَونتنااَ،لكيَأستخ جَالنصوصَالتيَتندرجَتحتَنوضوعَ
البحثََ.
ثانياَ -قمت َبرتتيب َنادة َالكتاب َعلى َأعالم َالصحابة َﭫ َعلىَ
ً
َالمبش ُ ون َبالجنة َﭫُ َ ،ثم َأسما ُء َالصحابة َ–بعدَ
النحو َالتاليَ :العش ُة ُ
َالمعجمَُ َ،ثم َال ُكنىَن َأسماء َالصحابةََ
َالمبش ي ََ -عل ُ
ىَح وف ُ
العش ة ُ
َاهلل َعن ُه ََ
ﭫُ َ،ثم َتسمي ُة َأصحاب َالَعقبةَُ َ،ثم َأسما ُء َالصحابيات َرضي ُ
َالمعجمَ.
عل ُ
ىَح ُ وف ُ
ثال ًثاَ -عزوتَثْكلَ َنصَ َإلى َنكانهَيفَثْكتابَ«المعجمَالكبي »َ ،ذاثْك اَاَ
رقمَالجزءَوالصفحةَ،والبابَ،ورقمَالحديثَ.
يجاَ
راب ًعا َ -قمتَبتخ يجَالحاديثَواآلثارَالواردةَيفَالكتابَتخ ا
نوس اعا َحسب َنا َوقفت َعليه َن َالمصادر َالمسندة؛ َلكونه َ ُيظه َالقيمةَ
العلمية َللكتاب َن َحيث َبيان َعدد َالنصوص َالتاريخية َالتي َتف د َهباَ
اإلنام َالطرباينَ ،ونا َرويت َن َط يقهَ ،ونا َتوبع َعليها َنتابعة َتانة َأوَ
قاص ةَ.
خامساَ -قمت َبنقل َثْكالم َالهيرمي َعلى َأسانيد َالطرباين َن َثْكتابهَ
ً
((نجمعَالزوائد))َ،لعنايتهَبهَ،وليسَنعنىَذلكَأننيَأتبنىَذلكَالحكمَ،

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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فقدَذثْك تَأحاثْكميَنفصلةَيفَالدراسةَالتيَقدنتهاَع َثْكلَنصنفَبعينهَ.
سادساَ -أع ف َببعض َغ يب َاآلثارَ ،وبعض َنا َيحتاج َإلى َتعليقَ،
ً
تميماَللفائدةَ.
ا
وأما الفهارس والكشافات العلمية ،فجاءت على النحو التالي:
َ-1ثْكشافَالمصادرَوالم اجعَ.
َ-2فه ستَالحاديثَالنبويةَ،واآلثارََ.
َ -3فه ست َأساني َالصحابة َالذي َ َُذثْك ت َأخبارهم َوأحوالهم َيفَ
الكتابَعلىَح وفَالمعجمَبعدَذثْك َالعش ةَالمبش ي َ.
َ-4فه ستَالمصادرَالتاريخيةَالتيَاعتمدَعليهاَاإلنامَالطرباينَ
َ-5فه ستَالموضوعاتَ.
َ
السنَّة
وكتب/
محب ُّ
ُّ
أبو إدريس شريف بن صالح التشادي
جوال(002) 01066776737/
هاتف َّ
البريد اإللكترونيeltshade@yahoo.com /
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الفصل األول
ترجمة مختصرة للحافظ أبي القاسم الطبراني()1
اسمه ونسبه:
ُسليم ُ
ان َب ُ َأحمد َب َأ ُّيوب َب َ ُنط ّي ََ ،أ ُبوَالقاسمَ،اللخم ُّيَ،الشان ُّيَ،
يَ.
الطب ان ُّ َ
(َ)1نصــــادرَت جمتــــه«َ:ذثْكــــ َأخبــــارَأصــــبهان»َ(َ،)335َ/1و«النســــاب»َ(َ،)42َ/4
و«المسـتفادََنـ َذيــلَتـاريخَبيــداد»َالبـ َالنجـارَ(رقــمَ،)91َ/1(َ)83َ:و«فــتحَالبــابَيفَ
الكنىَواللقاب»َ(رقم(َ)36َ:صَ،)27َ:و«المعي َيفَطبقاتَالمحـدثي »َ(رقـمَ)1273َ:
(صَ،)29َ:و«ســي َأعــالمَالنــبالء»َ(َ،)119َ/16و«تــذثْك ةَالحفــا »َ(َ،)917-912َ/3
و«تاريخَاإلسـالم»َ(َ،)202َ/26و«نيـزانَاالعتـدال»َ(َ،)195َ/2و«العـرب»َ(َ،)315َ/َ2
و«الوايفَبالوفَيات»َللصفديَ(َ،)344َ/15و«وفياتَالعيـان»َالبـ َخلكـانَ(َ،)407َ/2
و«المنــتظم»َ(َ،)45َ/7و«ن ـ آةَالجنــان»َ(َ،)372َ/2و«طبقــاتَالحنابلــة»ََ(رقــمَ)594َ:
(َ،)91َ/3و«المقصدَالرشد»َ(َ،)408َ/1و«المنهجَالحمد»َ(َ،)259َ/2و«المختصـ َ
يفَأخبارَالبش »َلبيَالفداءَ(َ،)118َ/2و«غايـةَالنهايـةَيفَطبقـاتَالقـ اء»َ(رقـمَ)1368َ:
(َ،)311َ/1و«لسانَالميزان»َ(َ،)75-73َ/3و«النجومَالزاهـ ة»َالبـ َتيـ يَبـ ديَ(َ/4
َ،59وَ،)60و«البدايةَوالنهاية»َ(َ،)270َ/11و«طبقاتَالحفا »َللسـيوطيَ(صَ،)372َ:
و« نزهةَالناظ َيفَذثْك َن َحدثَع َأبيَالقاسمَالبيويَن َالحفا َوالثْكاب »َل شيدَالـدي َ
العطــارَ(رقــم(َ)33َ:صَ،)75َ:و«شــذراتَالــذهب»َالبــ َالعمــادَ(َ،)30َ/3و«نعجــمَ
المؤلفي »َ(َ،)253َ/َ2و«نعجمَالبلدان»َ(َ،)18َ/4و«العالم»َ(َ.)121َ/3
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مولده:
قال َأ ُبو َنُعيمَ َالصبهاينَ :ولد َسنة َستي َونائتي (َ .)1وقال َالذهبيَ:
بعكَاَيفَصف َن َسنةَستي (َ.)2
همته:
رحلته ،وسماعه الحديث ،وعلو َّ
قال َالذهبيَ :أو ُل َسماعه َفي َسنة َثالث َوسبعي َ ،وارتحل َبه َأ ُبو ُهَ،
وح ص َعليهَ ،فإن ُه َثْكان َصاحب َحديثَ ،ن َأصحاب َ ُدحيمََ ،فأو ُلَ
ارتحاله َثْكان َفي َسنة َخمس َوسبعي َ ،فبقي َفي َاالرتحال َولقي َال جالَ
ستة َعش َعا اَناَ ،وثْكتب َعم َأقبل َوأدب َ ،وب ع َفي َهذا َالشأنَ ،وجمعَ
ال،وازدحم َعليه َالمحد ُثونَ ،ورح ُلوا َإليه َن َ
وصنف َو ُعم َده اَا َطوي ا َ
القطارَ...،وسمع:بالح ني َ ،واليم َ ،وندائ َالشام َونص َ ،وبيدادَ،
وال ُكوفةَ ،والبص ةَ ،وأصبهانَ ،وخوزستانَ ،وغي َذلكُ َ ،ثم َاستوط َ
أصبهانَ ،وأقام َبها َنح اَوا َن َ َستي َسن اة ُ
َينش ُ َالعلم َو ُيؤلف ُهَ ،وإنما َوصلَ
إلىَالع اق َبعد َف اغه َن َنص َوالشام َوالحجاز َواليم َ،وإال َفلوَقصدَ
اَعظيما(َ.)3
اَ
الَلدركَإسنا اَد
الع اقَأو ا َ
وقالَأيضاَ:أولَسماعهَبطربيةَسنةَثالثَوسبعي َونائتي َ،ولهَثالثَ
ا
(«َ)1ذثْك َأخبارَأصبهان»َ(َ.)335َ/1
(«َ)2تذثْك ةَالحفا »َ(َ.)912َ/3
(«َ)3سي َأعالمَالنبالء»َ(َ،119َ/16وَ.)120

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
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عش ةَسنةَ.سمَعَهَأبوهَورحلَبهَلنهَثْكانَلهَناسةَبالحديثَ،وقدَسمعَ
ن َدحيمَلماَقدم َعليهم َطربيةَ،وزارَبهَأبوهَالقدسَسنةَأربعَوسبعي َ
فسمَعَه َن َأحمد َب َنسعود َالخياطَ ،حدثه َع َعم و َب َأبي َسلمةَ
التنيسيَ،ثمَرحلَإلىَقيساريةَفسمعَن َإب اهيمَب َأبيَسفيانَ،وعم وَ
ب َثورَأصحابَالف يابيَ،وسمعَبعكَاَن َأحمدَاللحياينَصاحبَآدمَب َ
أبي َإياسَ ،ثم َإنه َرحل َسنة َثمان َوسبعي َإلى َحلبَ ،وسمع َبحمصَ،
وجبلةَ ،ودنشقَ ،والشامَيفَهذاَالق بَ،ثمَ َحَجَ َودخلَاليم َنعَأبيهَيفَ
نحو َن َسنة َثماني َ ،فسمع َثْكتب َعبد َال زاقَ ،وسمع َبمص َيف َرجوعهَ
فيما َأحسب َأو َيف َذهابه َن َنحدَثيهاَ ،وسمع َبعد َذلك َن َأهل َبيدادَ،
والبص ةَ،والكوفةَ،وأصبهانَ،وغي َذلك(َ.)1
وثْكانََ $نكر ا اَن َالحديثَجدًّ اَ،وخي َشاهدَعلىَذلكَناَوصلَ
إليناَن َنصنفاتهَ،وقدَ ُلوحظَهذاَيفَعص َالطرباينَنفسهَ،وهوَعص َي ُع ُّجَ
َسئَلََ
َالمسندي َ ،ولكنه َثْكان َ ُنب ازا َيف َذلكَ ،قال َالذثْكواينَ ُ :
َُ
بالحفا
الطرباينَع َثْكر ةَحديرهَ،فقالَ:ثْكنتَأنامَعلىَالبواري(َ)2ثالثي َسنة(َ.)3

(«َ)1تاريخَاإلسالم»َ(َ.)203َ/26
سوج«َ.القانوسَالمحي(َ»،البو َُر)َ(صَ.)452َ:
(َ)2الحصي ُ َالمن ُ َ
(«َ)3تذثْك ةَالحفا »َ(َ.)915َ/3
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يقولَالذهبيََ:$حديرهَقدَنألَالبالدَ،فإنَ َيفَزنانَإسماعيلَب َ
نحمدَالتيميَالحافظَثْكانَرائجاَسمعهَالطلبةَ،ثمَيفَزنانَاب َناص َوأبيَ
ا
العالءَالهمذاينَنفقَسوقهَوسمعوهَثْكري ا اَ،ثمَيفَزن َأبيَنوسىَالمدينيَ
َُعدََن َأعلىَناَيسمعَ،وسمعَالحافظَعبدَالينيَإذَذاكَ«المعجمَالكبي »َ
وحصَله؛َثمَارتحلَاب َخليلَ،والضياءَ،وهؤالءَوتنافسواَيفَسماعهَ،ويفَ
سنة َستَ َوستمائة َانف د َبعلوه َأسعد َب َسعيد َوانتألت َالجزاءَ
والتخاريجَننه(َ.)1
وقالَأيضاَ:وإلىَالطرباينَالمنتهىَيفَثْكر ةَالحديثَوعلوهَ،فإنهَعاشَ
ا
نائة َسنةَ ،وسمع َوهو َاب َثالث َعش ة َسنةَ ،وبقى َإلى َسنة َستي َ
وثالثمائةَ ،وبقي َصاحبه َاب َريذة َإلى َسنة َأربعي َوأربعمائةَ ،فكذاكَ
العلو(َ.)2
قالَأ ُبوَنُعيمَ:قدمَالطبَ ان ُّيَأصبهانَسنةَتسعي َونائتي ُ َ،ثمَخ جُ َ،ثمَ
قدنهاَفأقامَبهاَنحدّ اَثاَستي َسنةاَ.
قال َُسليم ُ
ان َب ُ َإب اهيم َالحاف ُظ:قال َأ ُبو َأحمد َالعس ُال َالقاضي:إذاَ
سمع ُت َن َالطب اني َعش ي َألف َحديثَ ،وسمع َنن ُه َأ ُبو َإسحاق َب ُ َ
(«َ)1تذثْك ةَالحفا »َ(َ.)917َ/3
(«َ)2نيزانَاالعتدال»َ(َ.)195َ/2
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حمزةَثالثي َأل اَفاَ،وسمعَنن ُهَأ ُبوَالشيخَأربعي َأل اَفاَ،ثْكملناَ.
قالَالذهبيَنعل اقاَ:ه ُؤالءَثْكان ُ
ُواَش ُيوخَأصبهانَنعَالطب انيَ(َ.)1
مشايخه وتالميذه:
أول :مشايخه:
ً
روى َالطرباين َع َعدد َثْكري َن َالمشايخَ ،وليس َهذا َبعجيب َع َ
اَنستقال َأوردَفيهَناَوقعَ
ا
حافظ َ ُنعم َثْكري َالت حالَ،وقدَصنفَفيهمَثْكتا اب
له َن َفوائد َنشايخهَ ،وأعني َبذلك َ«المعجم َالصيي »َ ،حيث َقال َيفَ
نقدنته َ(«َ :)7َ /1هذا َأول َثْكتاب َيف َفوائد َنشائخي َالذي َثْكتبت َعنهمَ
بالنصارَ،خ جتَع َثْكلَواحدَننهمَحدي اراَواحدا اَ،وجعلتَأسمائهمَ
علىَح وفَالمعجم»َ.
قالَاب َعساثْك «َ:صنفَ«المعجمَالصيي »َيفَأسماءَشيوخه»(َ.)2
وقال َالذهبي«َ :وصنف َ«المعجم َالصيي »َ ،وهو َع َثْكل َشيخ َلهَ
حديثَواحد»(َ.)3
(قلت)َ :وحال َتلك َالتصانيف َاالهتمام َبما َأغ ب َبه َثْكل َشيخ َع َ
أق انهَن َالم وياتَ.
(«َ)1سي َأعالمَالنبالء»َ(َ.)122َ/16
(«َ)2تاريخَدنشق»َ(َ.)64َ/22
(«َ)3تذثْك ةَالحفا »َ(َ.)912َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
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اَوتعديالَ،وقدَ
ا
وقدَصنفَيفَشيوخهَنصنفاتَعدةَاهتمتَهبمَج اح
ا
َشيخاَ ،وهو َعدد َضخم َوال َشكَ،
بلغ َعدد َشيوخه َيف َأحدها َ()1170
فم َأشه َشيوخهَ:
َأحمدَب َشعيبَب َعليَالنسائيَ.ثقةَحافظَفقيهَناقدَ. َزثْك يا َب َيحيى َب َعبد َال حم َ ،أبو َيحيىَ ،الساجيَ ،الضبيَ،البص يَ.ثقةَفقيهَحافظَ.
 َعبدُ َاهلل َب َأحمد َب َنحمدَب َحنبلَ،أبوَعبدَال حم َ،الشيباينَ.ثقةَحافظَإنامَ.
 َعبد َاهلل َب َأحمد َب َنوسىَ ،أبو َنحمدَ ،الجواليقيَ ،الهوازيَ،عبدانَ.ثقةَحافظَ.
َعليَب َالجعدَب َعبيدَالبيداديَ.ثقةَثبتَرنيَبالتشيعَ.َعليَب َعبدَالعزيزَب َالم زبانَ،أبوَالحس َ،البيويَ.ثقةَحافظَ. َنحمد َب َعبد َاهلل َب َسليمانَ ،أبو َجعف َ ،الكويفَ ،الحض نيَ،ُنطي َ.ثقةَثبتَحافظَ.
يَ.ثقةَثبتَنكر َ.
َالهير ُمَب َخلفَب َنحمدَ،أبوَنحمدَ،الدُّ ور َُّثانيا :تالمذته:
ً
َالبدهيَأيضاَأنَيكر َتالنيذَالطرباينَلماَثْكانَلهَن َالعلوَ،وثْكر ةَ
ن
ا
حلةَ،نعَناَرزقهَن َطولَالعم َ،فم َأشه َتالنذتهََ:
ال
ُ
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َعبدَاهللَب َعديَ،أبوَأحمدَ،الج جاينَ.صاحبَ«الكانل»َ.َأحمدَب َعبدَاهللَالحافظَ،أبوَنعيمَ،الصبهاينَ.صاحبَ«الحلية».ثناء العلماء عليه:
قالَاب َعقدة«َ:ناَأع فَلهَنظي ا ا»(َ.)1
وقالَاب َننده«َ:أحدَالحفا َالمذثْكوري َ،حدَثَع َأحمدَب َعبدَ
ال حيمَالربقيَولمَيحتملَسنهَلقيه»(َ.)2
قالَالذهبيَ– ُنعل اقا«َ:-نعمَ،ولك َناَأرادهَالطرباينَوالَقصدَال وايةَ
عنهَ،إنماَروىَع َعبدَال حيمَب َالربقيَالسي ةَوغي َذلكَفيلَ،يفَاسمهَ
وسماهَباسمَأخيهَبالَشكَ،والخطبَيفَذلكَيسي َ،وقدَنبه َعلىَذلكَ
الحافظ َأبو َالعباس َأحمد َب َننصور َالشي ازيَ ،فإنه َقالَ :ثْكتبت َع َ
الطرباينَثالثمائةَألفَحديثَوهوَثقةَإالَأنهَثْكتبَبمص َع َشيخَوثْكانَ
لهَأخَسماهَباسمهَغل اطا»(َ.)3
َأيضا«َ :قد َن َأن َالطب اني َوهم َفي َاسم َشيخه َعبد َال حيمَ
وقال ا
فسما ُه َأحمدَ،واستم َ،وقدَأرخ َالحاف ُظ َأ ُبوَسعيد َب ُ َ ُيونُس َوفاة َأحمدَ

(«َ)1تذثْك ةَالحفا »َ(َ.)916َ/3
(َ)2السابقَ.
(َ)3السابقَ.
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ب َالب قي َهكذاَفيَنوضعَ،وأرخهاَفيَنوضع َآخ َسنة َسبعي َفيَشه َ
رنضان َننَهاَ،وعلىَالحالي َفماَلقي ُه َوال َقاربَ،وإنماَوهم َفيَاالسمَ،
وحمل َعن ُه َالسي ة َالنبوية َبسماعه َن َعبد َالملك َب َهشام َالسدُ وسيَ،
وقد َثْكان َأحمدُ َب ُ َالب قي َي ويَع :عم وَب َأبيَسلمةَ َالتَنيسي َوالكبارَ
الذي َلم َ ُيدرثْك ُهم َأ ُخو ُه َعبدُ َال حيمُ َ،ثم َإنناَرأيناَالطب اني َلم َيذثْك َعبدَ
ال حيم َباسمه َهذاَفيَ( ُنعجمه)َ،بل َتمادىَعلىَالوهمَ،وسما ُه َبأحمدَ
في َح ف َاللفَ ،ولهذي َأَخ َثالث َو ُهو َ ُنحمدُ َب ُ َالب قي َالحاف ُظَ ،ل ُهَ
يَالضعفاءَ،و ُهو َأس ُّ َالرالثةُ َ،ت ُوفي َسنة َتسع َوأربعي َونائتي َ،
ُنؤلف َف
ُّ
ونات َعبدُ َال حيم َب ُ َعبد َاهلل َب َالب قي َالذي َلقي ُه َالطب ان ُّي َوَزل َفيَ
تسميتهَبأحمدَفيَسنةَستَوثماني َونائتي َ.
وقد َسمعناَالسي ة َن َط يقهَ،وقد َُسئلَالحاف ُظ َأ ُبوَالعباسَأحمدُ َب ُ َ
نن ُصور َالشي از ُّي َع َالطب انيَ،فقال:ثْكتب ُت َعن ُه َثالث َنائَة َألف َحديثَ،
ُثم َقال:و ُهو َثقةَ،إال َأن ُه َثْكتب َع َشيخ َبمص َ،وثْكاناَأخوي َ،وغلَ ،فيَ
اسمهَ،يعنيَ:ابنيَالب قيَ»(َ.)1
وقدَأدخلهَالذهبيَيفَ«الميزان» َن َأجلَثْكالمَاب َنندهَفيهَ،ورنزَلهَ
بصحَ ،يعني َأن َالعمل َعلى َتوثيقهَ ،وقال«َ :الحافظ َالربت َالمعم َأبوَ
(«َ)1سي َأعالمَالنبالء»َ(َ،125َ/16وَ.)126

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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القاسمَ،الَ َُينَ َك َلهَالتف دَيفَسعةَناَروىَ.
ليَنه َالحافظ َأبو َبك َب َن دويه َلكونه َغلَ ،أو َنسىَ ،فم َذلك َأنهَ
وهمَوحدثَبالميازيَع َأحمدَب َعبد َاهللَب َعبد َال حيمَاب َالربقيَ،
وإنما َأراد َعبد َال حيم َأخاهَ ،فتوهم َأن َشيخه َعبد َال حيم َاسمه َأحمدَ،
واستم َعلىَهذاَي وىَعنهَ،ويسميهَأحمدَ.
وقدَناتَأحمدَقبلَدخولَالطرباينَإلىَنص َبعش َسني َأوَأثْكر »(َ.)1
وقالَأبوَبك َنحمدَب َأحمدَب َعبدَال حم «َ:سليمانَب َأحمدَ
الطرباينَأشه َن َيدلَعلىَفضلهَوعلمهَ،حدثَبأصبهانَستي َسنة»(َ.)2
قالَاب َالنجارَ ُنعل اقا«َ:فسمعَننهَاآلباءَثمَالبناءَثمَالسباطَحتىَ
لحقواَبالجدادَ،وثْكانَواسعَالعلمَ،ثْكري َالتصانيف»(َ.)3
وقال َالسمعاين«َ :حافظ َعص ه َوصاحب َال حلةَ ،رحل َإلى َديارَ
نص َ ،والحجازَ ،واليم َ ،والجزي ةَ ،والع اقَ ،وأدرك َالشيوخَ ،وذَاثْكَ ََ
الحفا َ ،وسك َأصبهان َإلى َآخ َعم هَ ،وصنَف َالتصانيفَ ...،وجمعَ

(«َ)1نيزانَاالعتدال»َ(َ.)195َ/2
(«َ)2المستفادَن َذيلَتاريخَبيداد»َالب َالنجارَ(رقمَ.)91َ/1(َ)83َ:
(َ)3السابقَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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شيوخهَالذي َسمعَننهمَوثْكانواَألفَشيخ»(َ.)1
وقالَالذهبي«َ:الحافظَنسندَالعص ...ثقة»(َ.)2
َأيضا«َ :الحافظ َاإلنام َالعالنة َالحجة َبقية َالحفا ...،نسندَ
وقال ا
الدنيا...،وثْكانَن َف سانَهذاَالشأنَنعَالصدقَوالنانة»(َ.)3
َأيضا«َ :اإلنا ُمَ ،الحاف ُظَ ،الرَقةَُ ،ال ح ُالَ ،الجو ُالُ َ ،نحد ُ
ثَ
وقال ا
َ،علمَالمعم ي َ»(َ.)4
اإلسالم
ُ
وقال َاب َخلكان«َ :ثْكان َحافظ َعص هَ ،رحل َيف َطلب َالحديث َن َ
الشامَ ،إلى َالع اقَ ،والحجازَ ،واليم َ ،ونص َ ،وبالد َالجزي ة َالف اتيةَ،
وأقام َيف َال حلة َثال اَثا َوثالثي َسنةَ ،وسمع َالكري َ ،وعدد َشيوخه َألفَ
شيخَ ،وله َالمصنفات َالممتعة َالنافعة َالي يبة َننها َالمعاجم َالرالثةَ:
«الكبي »َ ،و«الوسَ،»،و«الصيي »َ ،وهيَأشه َثْكتبهَ،وروىَعنهَالحافظَ
أبوَنعيمَوالخلقَالكري »(َ.)5
قال َسليمان َب َإب اهيم َالحافظ«َ :قال َالباط قاين«َ :ثْكان َاب َن دويهَ
(«َ)1النساب»َ(َ،42َ/4وَ.)43
(«َ)2المعي َيفَطبقاتَالمحدثي »َ(رقم(َ)1273َ:صَ.)29َ:
(«َ)3تذثْك ةَالحفا »َ(َ.)912َ/3
(«َ)4سي َأعالمَالنبالء»َ(َ.)119َ/16
(«َ)5وفياتَالعيان»َالب َخلكانَ(َ.)407َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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سيئَال أيَيفَالطرباين؛َثمَقالَسليمانَ:فقالَلهَأبوَنعيمَ:ثْكمَثْكتبتَعنه؟َ
فأشار َإلى َحزم؛ َفقال َأبو َنعيمَ :فم َرأيت َنرله؟ َفلم َيقل َشي ائاَ .قالَ
الحافظَالضياء«َ:قدَذثْك َاب َن دويهَيفَتاريخهَالطرباينَفماَضعفه»َ.
قالَالذهبيَ– ُنعل اقاَ:-فدلََعلىَأنهَتبيَ َلهَأنهَصدوق(َ.)1
وقالَاب َنفلح«َ:ثْكانَأحدَالئمةَالحفا َلهَتصانيفَنذثْكورةَوآثارَ
نشهورةَن َجملتهاَ«المعجمَالكبي »َوالوسَ،،والصي »(َ.)2
وقالَاب َالجزري«َ:اإلنامَالحافظَصاحبَالمعاجمَ،روىَالق اآتَ
سما اَعاَن َعليَب َعبدَالعزيزَالبيويَ،رواهاَعنهَسما اَعاَعليَب َيحيىَ
ب َعبدَثْكويهَ،وأبوَنعيمَأحمدَب َعبدَاهللَالحافظ»(َ.)3
وأختمَثناءَالعلماءَعليهَبكالمَنفيسَن َحافظَجليلَ،أالَوهوَ:الحافظَ
اب َنندهَيفَنطلعَت جمتهَللطرباينَيفَالجزءَالصيي َالمف دَ،قالَ«َ:$فإنََ
نما َأنعم َاهلل َعلى َأهل َأصبهان َأن َقد َتفضل َوانت َعليهم َبقدوم َاإلنامَ
المبجَ لَوالحافظَالمفضلَأبيَالقاسمَسليمانَب َأحمدَب َأيوبَب َنطي َ
اللخمي َالطرباين َرحمة َاهلل َعليه َن َطربية َالشام َإلى َهنا َلفضلهَ ،وعلمهَ،

(«َ)1تذثْك ةَالحفا »َ(َ،916َ/3وَ.)917
(«َ)2المقصدَالرشدَيفَذثْك َأصحابَاإلنامَأحمد»َ(رقمَ.)409َ/1(َ)439َ:
(«َ)3غايةَالنهايةَيفَطبقاتَالق اء»َ(رقمَ.)311َ/1(َ)1368َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وديانتهَ ،وحفظهَ ،وإتقانهَ ،وطولهَ ،ورزانتهَ ،وحملهَ ،وحس َسي تهَالجميلةَ،
وط يقته َالقويمة َالمستقيمةَ ،ونش َنا َسمعه َن َالحاديث َيف َالمدائ َ
والنصارَ ،وإلحاقهَالصاغ َبالثْكاب َبعلو َأسانيدَالخبارَ ،وإيصالهَالبناءَ
باآلباءَ ،والسباطَبالجداد َ ،ون َاشتيالهَيفَالصي َهبذاَالشأنَ ،وت ددهَيفَ
القطار َوالبلدانَ ،فأردنا َأن َنش ف َصيتنا َبذثْك هَ ،وأن َنص ف َأوقاتنا َإلىَ
تحصيلَهذاَالعلمَوحص هَ،وألفناَهذاَالكتابَلذثْك َبعضَنناقبهَ،وفضائلهَ،
ونولدهَ،وأحواله.....،ثمَش عَيفَت جمته»(َ.)1
مؤلفاته:
أنا َع َنصنفاته ََ $فقد َأثْكر َن َالتصنيف َجدًّ اَ ،وي جع َذلكَ
ُ
َُعلمهَ،وطول َعم هَ،وقبلَذلكَثْكلهَ
ةَننهاَ:علو َهمتهَ،وسعة
لسبابَعد
ُّ
توفيقَاهللَتعالىَلهَ،والموفقَن َوفق ُهَاهللَتعالىَ.
وقدَأف دَالحافظَاب ُ َنندهَالطرباينَبالرتجمةَيفَجزءَصيي َ ُنف دَ،وقدَ
تحدثَفيه َع َنصنفاتهَ ،فأناَذاثْك اهاَ ،ثم َ ُأتبعهاَبماَاستدرثْكه َعليهَغي ُ هَ
نم َت جمَللطرباينَ،نعَاإلشارةَيفَالحاشيةَإلىَنكانَطبعَثْكلَثْكتابَنماَ
أوردهَاب ُ َنندهَأوَغي ُ هَإنَثْكانَالكتابَنطبو اعاََ.
قالَاب َنندهَيفَ«جزءَت جمةَالطرباين»َ(صََ:)24-18َ/

(«َ)1ت جمةَالطرباين»َالب َنندهَ(صَ،1َ:وَ.)2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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«ذثْك َناَوجدَن َتصانيفهََ:َ$
ََ-1ثْكتابَ«المعجمَالكبي »(َ)1نائتاَجزءََ.
َ َ -2ثْكتاب َ«نعجم

َالوس)2(»،

َأربعة َوعش ون َجز اَءا َ[ثالثَ

نجلدات(َ.])3
َ-َ3ثْكتابَ«نعجمَالصيي »(َ)4سبعةَأجزاءَ[نجلد]َ.

(ُ َ)1طبعَبمكتبةَالزه اءَ–الموصلَ،-الطبعةَالرانيـةَ،1983-1404َ،تحقيـقَ:حمـديَبـ َ
عبدَالمجيدَالسلفيَ.قالَعنـهَالـذهبيَيفَ«تـذثْك ةَالحفـا »َ(«َ:)912َ/3صـنفَ«المعجـمَ
الكبي »َ،وهوَالمسندَسوىَنسندَأبيَه ي ةَفكأنهَأف دهَيفَنصنف»َ.
(ُ َ)2طبعَبدارَالح ني َ-القاه ةَ،1415َ-تحقيقَ:طارقَبـ َعـوضَاهللَبـ َنحمـدَ،وعبـدَ
المحس َب َإبـ اهيمَالحسـينيَ.و ُطبـعَقبـلَذلـكَجـزءَننـهَبمكتبـةَالمعـارفَ–ال يـاضَ،-
1407هـَ،تحقيقَ:دَ.نحمودَالطحانَ.
قالَعنهَالـذهبيَيفَ«تـذثْك ةَالحفـا »َ(««َ:)912َ/3المعجـمَالوسـَ»،يفَسـتََنجلـداتَ
ثْكبارَعلىَنعجمَشيوخهَيأيتَفيهَعـ َثْكـلَشـيخَبمـاَلـهَنـ َالي ائـبَوالعجائـبَ،فهـوَنظيـ َ
ثْكتابَالف ادَللدارقطنيَبي َفيهَفضيلتهَوسـعةَروايتـهَ،وثْكـانَيقـولَ:هـذاَالكتـابَروحـيَ،
فإنهَتعبَعليهَ،وفيهَثْكلَنفيسَوعزيزَوننك »َ.
(َ)3ثْكلَناَبي َالمعقوفي َفهوَنماَزادهَالذهبيَيفَ«تذثْك ةَالحفا »َ.
(ُ َ)4طبعَبالمكتبةَالسلفيةَ–المدينة1388َ،-هـَ،تحقيقَ:عبدَال حم َنحمدَعرمانََ.
و ُطبــعَن ـ ةَأخ ـ ىَبــنفسَالتحقيــقَ،بــدارَالفك ـ َ–بي ـ وتَ،-الطبعــةَالولــى1418َ،ه ــ-
1997مَ،يفَنجلدَواحدَجزأي َ.
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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«َ-4نسندَالعش ة»َثالثونَجز اَءاَ[نجلدان]َ.
«َ-5نسندَالشانيي »(َ)1عش ةَأجزاءَ.
َ-6ثْكتابَ«النوادر»َعش ةَأجزاءَ[نجلد]َ.
َ-7ثْكتابَ«نع فةَالصحابة»َ[نجلد]َ.
«َ-8الفوائد»َعش ةَأجزاءَ.
«َ-9نسندَأبيَه ي ةَﭬ»َ[ثْكبي ]َ.
«َ-10نسندَعائشةَڤ»َ[ثْكبي ]َ.
«َ-11نسندَأبيَذرَاليفاري»َجزءانَ.
َ-12ثْكتابَ«التفسي »َ[ثْكبي ]َ.
َ-13ثْكتابَ«نسانيدَتفسي َبك َب َسهل»َ.
َ-14ثْكتابَ«دالئلَالنبوة»َعش ةَأجزاءَ[نجلد]َ.
َ-15ثْكتابَ«الدعاء»(َ)2عش ةَأجزاءَ.
قالَعنهَالذهبيَيفَ«تذثْك ةَالحفا »َ(«َ:)912َ/3صنفَ«المعجمَالصيي »َ،وهـوَعـ َثْكـلَ
شيخَلهَحديثَواحد»َ.
(ُ َ)1طبعَبمؤسسةَال سالة-بي وتَ،-الطبعةَالولىَ،1984-1405َ،تحقيقَ:حمـديَبـ َ
عبدَالمجيدَالسلفيَ،يفَأربعَنجلداتَ.
(ُ َ)2طبعَبمكتبةَال شـدَ–ال يـاضَ،-الطبعـةَالولـى1429َ،ه2008-مَ،تحقيـقَ:الـدثْكتورَ
نحمدَسعيدَب َنحمدَحس َالبخاريَ،يفَثالثَنجلداتَ.
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-16ثْكتابَ«السنة»َعش ةَأجزاءَ[نجلد]َ.
َ-17ثْكتابَ«الطواالت»(َ)1ثالثةَأجزاءَ[نجلد]َ.
َ-18ثْكتابَ«العلم»َجزءَ.
َ-19ثْكتابَ«ال ؤيا»َجزءَ.
َ-20ثْكتابَ«الجودَوالسخاء»َجزءَ.
َ-21ثْكتابَ«اللوية»َجزءَ.
َ-22ثْكتابَ«الوائل»(َ)2جزءَ.
َ-23ثْكتابَ«البواب»َجزءَ.
َ-24ثْكتابَ«فضائلَشه َرنضان»َ[جزء]َ.
َ-25ثْكتابَ«الف ائضَن َالسن َالمسندة»َ[جزء]َ.
َ-26ثْكتابَ«فضائلَالع ب»َجزءَ.
َ-27ثْكتابَ«فضائلَعليَﭬ»َ.
و ُطبعَن ةَأخ ىَبدارَالكتبَالعلميةَ–بيـ وت1413َ،-هــَ،تحقيـقَ:نصـطفىَعبـدَالقـادرَ
عطاَ.
ىَأيضاَبـ«الحاديثَالطوال»َ ُطبعَبمطبعةَالنةَببيـدادَ،الطبعـةَالرانيـة-1404َ،
(َ)1ويسم
ا
َ،1983تحقيقَ:حمديَب َعبدَالمجيدَالسلفيَ،يفَنجلدَواحدَ.
(ُ َ)2طبعَبمؤسسةَال سالةَ،ودارَالف قانَ-بي وتَ،1403َ-الطبعةَالولىَ،تحقيقَ:نحمدَ
شكورَب َنحمودَالحاجيَأن ي َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-28ثْكتابَ«بيانَثْكف َن َقالَبخلقَالق آن»َجزءَ.
َ-29ثْكتابَ«ال دَعلىَالمعتزلة»َجزءَ.
َ-30ثْكتابَ«ال دَعلىَالجهمية»َ[جزء]َ.
َ-31ثْكتابَ«نكارمَالخالق[العزاء]»(َ)1جزءَ.
َ-32ثْكتابَ«العزل»َجزءَ.
َ-33ثْكتابَ«الصالةَعلىَالنبيَﷺ»َجزءَ.
َ-34ثْكتابَ«المناسك»َ.
َ-35ثْكتابَ«ثْكتبَالنبيَﷺ»َجزءَ.
َ-36ثْكتابَ«الق اءةَخلفَاإلنام»(َ)2جزءَ.
َ-37ثْكتابَ«اليسل»َجزءَ.
َ-38ثْكتابَ«فضائلَالعلمَواتباعَالث َوذمَال أيَوأهله»َ[جزءان]َ.
«َ-39نقتلَالحسي َب َعليَﭬ»َجزءَ.
«َ-40حديثَشعبةَب َالحجاج»َخمسةَعش َجز اَءاَ[نجلد]َ.
«َ-41حديثَالروري)َعش ةَأجزاءَ.

(ُ َ)1طبعَبدارَال شادَ-الدارَالبيضاء-المي ب1400َ،-هـَ،تحقيقَ:دَ.فاروقَحمادةَ.
و ُطبعَن ةَأخ ىَيفَدارَالرقافةَبالدارَالبيضاءَ1988مَ.
(َ)2سماهَالذهبيَيفَ«تذثْك ةَالحفا »َ((َ)914َ/3المأنوم)َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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«َ-42نسندَالعمش»َ[نجلد]َ.
«َ-43نسندَالوزاعي»َ[نجلد]َ.
«َ-44ن َروىَع َالزه يَع َأنس»َجزءَ[جزءان]َ.
«َ-45حديثَنحمدَب َالمنكدرَع َجاب »َجزءَ.
«َ-46حديثَأيوبَالسختياين»َعش ةَأجزاءَ.
«َ-47نسندَأبيَإسحاقَالسبيعيَالهمداين»َ.
«َ-48نسندَيحيىَب َأبيَثْكري »َ.
«َ-49نسندَنالكَب َدينار»َ.
«َ-50نسندَالحس َب َأبيَالحس َالبص يَع َأنس»َ.
«َ-51نسندَحمزةَالزيات»َ.
«َ-52نسندَنسع َب َثْكدام»َ.
«َ-53نسندَأبيَسعدَالبقال»َ.
«َ-54ط قَحديثَن َثْكذبَعلي»(َ)1جزءَ.
«َ-55أحاديثَبيانَب َبش »َجزءَ.
«َ-56أحاديثَن َاسمهَعباد»َجزءَ.

(َ)1طبــعَبالمكتــبَاإلســالنيَ،ودارَعمــار-عمــان-الردنَ،-الطبعــةَالولــىَ،1410َ،
تحقيقَ:عليَحس َعليَعبدَالحميدَ،وهشامَإسماعيلَالسقاَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

«َ-57أحاديثَالنهيَع َالنوح»َجزءَ.
«َ-58نسندَعبدَالعزيزَب َرفيع»َجزءَ.
«َ-59أحاديثَنحمدَب َجحادة»َجزءَ.
«َ-60نسانيدَعم َب َعبدَالعزيز»(َ)1جزءَ.
«َ-61فضلَاإلنامَأحمدَب َحنبل»َجزءَ.
«َ-62أحاديثَإدريسَالودي»َجزءَ.
«َ-63أحاديثَن َاسمهَعطاء»َجزءَ.
«َ-64أحاديثَأبيَغياثَروحَب َالقاسم»َجزءَ.
«َ-65أحاديثَيفَفضائلَعك نة»َجزءَ.
«َ-66أحاديثَأنهاتَرسولَاهلل»َجزءَ.
«َ-67نسندَعمارةَب َغزية»َجزءَ.
«َ-68أحاديثَطلحةَب َنص ف»َجزءَ.
«َ-69غ ائبَحديثَنالكَب َأنس»َجزءَ.
«َ-70أحاديثَضمضمَب َزرعة»َجزءَ.
«َ-71أحاديثَأبانَب َتيلب»َجزءَ.
«َ-72أحاديثَح يثَب َأبيَنط »َجزءَ.
(َ)1سماهَالذهبيَيفَ«تذثْك ةَالحفا »َ((َ)914َ/3أخبارَعم َب َعبدَالعزيز)َ.
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اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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«َ-73وصيةَالنبيَلبيَه ي ة»َجزءَ.
َ-74ثْكتابَ«ذثْك َالخالفةَلبيَبك َوعم »َ.
َ-75ثْكتابَ«فضائلَالع بَ،وعرمانَ،وعلي»َ.
َ-76ثْكتابَ«جانعَصفاتَالنبيَﷺ»َ.
َ-77ثْكتابَ«نسبَالنبيَﷺَ،وصفةَالخلفاء»َ.
َ-78ثْكتابَ«أنساهبمَوأسمائهمَوثْكناهم»َ.
َ-79ثْكتابَ«وصيةَالنبيَﷺ»َ.
«َ-80ثْكتابَلبيَه ي ة»َ.
«َ-81غزلَالخلفاءَوالن اء»َ.
«َ-82نسندَطلحةَب َنص فَالياني»َ.
«َ-83نسندَأبيَحصي َعرمانَب َعاصمَالسدي»َ.
«َ-84نسندَعمارَب َأبيَنعاويةَالبجليَالدهني»َ.
«َ-85نسندَسعيدَب َأشوعَالقاضي»َ.
«َ-86نسندَعبدَاهللَب َشربنة»َ.
«َ-87نسندَعاصمَب َأبيَهبدلة»َ.
«َ-88نسندَنحمدَب َعجالن»َ.
«َ-89نسندَحمزةَب َجندبَب َالزيات»َ.
«َ-90نسندَأبيَسعيدَالحس َب َأبيَالحس َالبص يَع َأنس»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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«َ-91نسندَعم انَب َنوسىَالقبي»َ.
«َ-92نسندَالحارثَب َيزيدَالعكلي»َ.
«َ-93نسندَنسع َب َثْكدام»َ.
«َ-94نسندَالعبادلةَن َأصحابَالنبيَﷺ»َ[ثْكبي ]َ.
«َ-95نسندَعم وَب َشعيبَ،ع َأبيهَ،ع َجدَه»َ.
«َ-96نسندَأبيَأيوبَعبدَاهللَب َعليَاإلف يقيَ ،وزاف َب َسليمانَ،
وغي هما»َ.
«َ-97نسانيدَأبيَيحيىَنالكَب َدينارَالزاهد»َ.
«َ-98أحاديثَالوزاعيَ،وأبيَعم وَب َالعالء»َ.
«َ-99نسندَزيادَب َأبيَزيادَالجصاص»َ.
«َ-100نسندَالحجاجَب َالف افصة»َ.
«َ-101نسندَهارونَب َنوسىَالنحوي»َ.
«َ-102نسندَيونسَب َعبيد»َ.
«َ-103نسندَنيي ةَب َنقسمَالضبيَالكويف»َ.
َ-104ثْكتابَ«الش بة»َ.
َ-105ثْكتابَ«الطهارة»َ.
َ-106ثْكتابَ«اإلنارة»َ.
والحمدَهللَربَالعالمي َوصلىَاهللَعليهَنحمدَوآلهَأجمعي »َ.انتهىَ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ناَقالهَاب َنندهََ.$
(قلت)َ:ونماَفاتَاب َنندهَذثْك هَ:
َ-107ثْكتابَ«عش ةَالنساء»َجزء(َ.)1
َ-108ثْكتابَ«ال ني»(َ.)2
«َ-109حديثَشيبان»َنجلد(َ.)3
«َ-110حديثَأيوب»َنجلد(َ.)4
«َ-111تفسي َالحس »َجزءان(َ.)5
«َ-112حديثَربيعة»(َ.)6
«َ-113ن َاسمهَعباد»(َ.)7
«َ-114ن َاسمهَشعبة»(َ.)1
(«َ)1تذثْك ةَالحفا »َ(َ.)913َ/3
(َ)2السابقَ.وهوَثْكتابَ«فضائلَال نيَوتعليمه»َ ُطبعَبدارَال يانَ–اإلنـارات1413َ،-هــَ،
تحقيقَ:أبيَعمارَعبدَاهللَب َضيفَاهللَالشم اينَ.
(«َ)3تذثْك ةَالحفا »َ(َ.)914َ/3
(«َ)4تذثْك ةَالحفا »َ(َ.)914َ/3
(«َ)5تذثْك ةَالحفا »َ(َ.)914َ/3
(«َ)6تذثْك ةَالحفا »َ(َ.)914َ/3
(«َ)7تذثْك ةَالحفا »َ(َ.)914َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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«َ-115فضائلَالربعةَال اشدي »َجزءان(َ.)2
ما قبل وفاته :قالَاب َالنجارَ:قيلَ:ذهبتَعيناهَيفَآخ َأيانهَ .فكانَ
يقولَ:الزنادقةَسح وين(.)3
وفاته:
تويفَيفَذي َالقعدةَلليلتي َبقيتا َننهَسنة َستي َوثالثمائةَ،ودف َإلىَ
جنبَحممةَببابَندينةَجئَ،وحض تَالصالةَعليه(.)4
*َ*َ*َ

(«َ)1تذثْك ةَالحفا »َ(َ.)914َ/3
(«َ)2تذثْك ةَالحفا »َ(َ.)914َ/3
(«َ)3المستفادَن َذيلَتاريخَبيداد»َالب َالنجارَ(رقمَ.)91َ/1(َ)83َ:
((َ)4ذثْك َأخبارَأصبهان»َ(َ.)335َ/1
َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الفصل الثاني
منهج اإلمام الطبراني وطريقته في إيراد النصوص
التاريخية داخل معجمه الكبير
ن َالمعلومَأن َالطرباينَقدَرتبَثْكتابهَ«المعجمَالكبي » َعلىَأسماءَ
الصحابة َﭫ َعلى َح وف َالمعجم َن َبعد َذثْك ه َللعش ة َالمبش ي َ
بالجنةَ،لكنهَلمَيلتزمَهذاَالرتتيبَالهجائيَوخالفهَثْكري ا اَ،وهذاَظاه َلم َ
طالعَثْكتابهَ.
وثْكونَالكتابَن ت اباَعلىَأسماءَالصحابةَﭫ َيفس َلناَلماَاختصَ
«المعجم َالكبي » َدون َغي ه َن َنصنفات َالطرباين َبتلك َالنصوصَ
التاريخيةَالمتعلقةَهبمَ.
وثْكما َنعلم َأن َالصحابة َﭫ َليسوا َعلى َدرجة َواحدة َال َن َحيثَ
الشه ة َوال َن َحيث َق هبم َن َالنبي َﷺ َبل َعم َنتفاوتون؛ َفكلما َثْكانَ
َنشهورا َثْكلما َتواف ت َدواعي َنع فة َأخباره َوأحواله َون َثمَ
الصحابي
ا
يتناقلهاَاإلخباريونَيفَتصانيفهمَ.
وهذا َيفس َلنا َالسبب َيف َأن َثْكري ا ا َن َالصحابة َﭫ َنم َذثْك همَ
الطرباينَيفَنعجمهَ=َلمَيذثْك َشي ائاَيتعلقَبأخبارهمَوأحوالهمَ.
وط يقته َيف َع ض َأخبار َالصحابة َأن َيبدأ َبذثْك َنا َيدل َعلى َنسبَ
ُ
َوالخ ُلقيةَ ،ونا َيتعلق َبوفاته َوزن َ
ال اويَ ،ونا َيتعلق َبصفاته َالخلقية

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ذلكَ ،ثْكقوله(َ:نسبةَُأبيَبك َالصديق َﭬ)(َ،صفةَُأبيَبك َﭬ)َ(س ُّ َ
أبي َبك َو ُخطب ُت ُهَ ،ووفا ُت ُه َﭬ)َ ،ثم َيتبع َذلك َبما َأسنده َالصحابي َع َ
يقَ
ر ُسولََاهللََﷺَن َالحاديثَالم فوعةَثْكقوله(َ:نماَأسندََأ ُبوَبك ََالصد ُ َ
ﭬَ،ع ََر ُسولََاهللََﷺَ)َ.
وأحياناا َيخالف َهذا َالرتتيب َفيجعل َنا َيتعلق َبوفاته َبعد َذثْك هَ
لألحاديثَالم فوعةَليكونَآخ َناَيذثْك هَيفَت جمةَال اويَ.
وأحياناا َيتع ض َللخالف َيف َوفاة َال اوي َوت جيح َذلكَ ،ثْكما َسرتاهَ
أثناءَالكتابَإنَشاءَاهللََ.۵
فم َذلكَقولهَ :حدثناَأحمدُ َب ُ َ ُنحَمد َب َصدقةَ،حدثناَأ ُبوَحفصَ
عم ُ وَب ُ َعليَقالُ َ:يق ُالُ «َ:قتلَ ُعم ُ َﭬَ،و ُهوَاب ُ َثالثَوستي َ»ََ.
والرب ُتَأن ُهَثْكانَاب َثمانَوخمسي َ(َ.)1
وقولهَ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعليَ ُفستُقةَُ،حدثناَد ُاو ُدَب ُ َُرشيدَ،ع َالهيرمَ
ب َعديَ،قالَ:هلكَالحس ُ َب ُ َعليَﭬَسنةَأربعَوأربعي ََ.
هكذاَقالَالهير ُمَب ُ َعديَ،و ُخولفَ(.)2
وقولهَ:هكذاَقال َاب ُ َلهيعةَ:سه ُل َب ُ َزيد َفيَتسمية َن َشهد َالعقبةَ،
(«َ)1المعجمَالكبي »َ(س ُّ َعُ م َووفا ُت ُهَﭬ)َ((َ)70َ/1رقمَ.)75َ:
(«َ)2المعجمَالكبي »َ(ذثْك ُ َنولدَهََوصفتهَووفاتهَﭭ)َ((َ)25َ/3رقمَ.)2550َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وقال ُهَعلىَالصوابَفيَتسميةَن َشهدَبد ارا(َ.)1
مَنرالَنيازيَ
ولمَيلتزمَالطرباينَت تي اباَنعينااَيفَع ضهَلألقوالَفلمَيقد ا
ع وةَباعتبارَالقدنيةَ،وإنماَيذثْك َناَوقفَعليهَن َأخبارهمَحسبَناَ
يتفقَلهَ.
َويف َالجملة َفإن َاإلنام َالطرباين َاعتمد َأشه َثْكتب َالميازي َوالسي َ
والتاريخَوالطبقاتَالتيَسبقتَعص هَ،واهتمَأصحاهباَبذثْك َشيءَثْكري َ
ن َتاريخَالصحابةَ،سواءَثْكانَذلكَيفَحياةَالنبيَﷺَ،أوَبعدَوفاتهَ.
*َ*َ*َ

(«َ)1المعجــمَالكبيـ »َ(زيــدُ َبـ ُ َســهلَأ ُبــوَســهلَأ ُبــوَطلحــةَالنصــار ُّي)َ((َ)90َ/5رقــمَ:
َ.)4671

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الفصل الثالث
النصوص التاريخية التي ظهر لي مصدر اقتباسها
َيات أصحابها
مرتبة حسب َوف َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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القسم األول
النصوص التاريخية التي ظهر لي مصدر اقتباسها ،مرتبة
َيات أصحابها
حسب َوف َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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الكتاب األول
الز َب ْي ِر المتوفى سنة (94هـ)
َمغَا ِزي ُعْر َو َة ْب ِن ُّ
 -1تعريف مختصر بعروة بن الزبير(:)1
َالزبي َب َالعوام َب َُخويلدَ َب َأسد َب َعبد َال ُعزى َب َ
هو َ ُع و ُة َب ُ ُّ
ُقصي َب َثْكالبَ ،اإلنا ُمَ ،عال ُم َالمدينةَ ،أ ُبو َعبد َاهلل َال ُق ش ُّيَ ،السد ُّيَ،
المدن ُّيَ،الفقي ُهَ،أحدُ َال ُفقهاءَالسبعةَ.
ُولدَ ُع وةَُسنةَثالثَوعش ي َ.
حدث َع َ:أبيَه َبشيء َيسي ؛َلصي هَ .وع ُ َ:أنه؛َأسماء َبنت َأبيَبك َ
َالمؤنني َعائشةَ،والزنهاَ،وتفقهَبهاَ.
الصديقَ.وع َ:خالته؛َ ُأم ُ
وع َ :سعيد َب َزيدَ ،وعلي َب َأبي َطالبَ ،وسهل َب َأبي َحرمةَ،
الحسي َ،وغي همَ.
و ُسفيانَب َعبدَاهللَالرقفيَ،وجاب َ،والحس َ،و ُ
انَ ،وهشامَ ،و ُنحمدَ ،و ُسليم ُ
وعن ُهَ :بنُو ُه؛ َيحيىَ ،و ُعرم ُ
ان َب ُ َيسارَ،
وأ ُبو َسلمة َب ُ َعبد َال حم َ ،واب ُ َشهابَ ،وأ َُبو َالسود َ ُنحمدُ َب ُ َعبدَ
ال حم ََ-و ُهوَيتي ُمَ ُع وةََ،-وخلقَسو ُاهمَ.
َالزبي َ،وناَأعل ُم ُهَ
قال َ ُعم ُ َب ُ َعبد َالعزيزَ:ناَأجدُ َأعلم َن َ ُع وة َب ُّ
يعل ُمَشيئًاَأجه ُل َُهَ.

(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(.)437َ-421َ/4

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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قال َأ ُبو َالزنادُ َ :فقَها ُء َالمدينة َأربعةَ :سعيدَ ،و ُع وةَُ ،وقبيصةَُ ،وعبدُ َ
الملكَب ُ َن وانَ.
يَ:رأي ُتَ ُع وةَبح ااَالَ ُتكد ُر ُهَالدال ُءََ.
َالزه َُّ
قال ُ
فَالناسَعلىَحديرهَََ.
َالزه َُّ
َع وةَُيتأل ُ
أيضاَ:ثْكان ُ
يَ ا
وقال ُ
َالزبي َ:تابع ٌّيَ،ثقةَ ،ر ُجلَ
وقال َأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالعجل ُّيُ َ :ع و ُة َب ُ ُّ
صالحَ،لمَيد ُخلَفيَشيءَن َالفت َ.
وقالَاب ُ َخ اشَ:ثقةَ.
َالزبي ُ ُ َ:ت ُوفيَ ُع وةَُو ُهوَاب ُ َسبعَوستي َسنةاَ.
وقال ُّ
وقال َاب ُ َالمدينيَ ،وأ ُبو َنُعيمَ ،وشبابَ :نات َ ُع و ُة َسنة َثالثَ
وتسعي َ.
وقال َالهير ُمَ،والواقد ُّيَ،وأ ُبوَ ُعبيدَ،ويحيىَب ُ َنعي َ،والفال ُسَ:سنةَ
أربعَوتسعي َ.
وقالَيحيىَب ُ َ ُبكي َ:سَنةَخمسي َ.وقيلَغي ُ َذلكَ.
 -2حول الكتاب:
تعدُّ َنيازيَع وةَب َالزبي َن َأهمَالمصادرَالتاريخيةَالساسيةَالتيَ
اعتمد َعليها َاإلنام َالطرباين َيف َأثْكرب َنعاجمهَ ،وأثْكر َالنقل َعنها َثْكما َهوَ
ظاه َن َعدد َالنصوص َالمنقولة َعنهَ ،ونا َذلك َ–فيما َأحسبَ -إالَ
للمكانةَالتيَاحتلتهاَبي َثْكتبَالسي َوالميازيَحتىَأصبحتَعمدةَثْكلَ
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ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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ن َجاءَبعد َذلك َيفَالسي َالميازي َهذا َن َوجهَ،ون َوجهَآخ َلقدمَ
أولَثْكتابَصنَفَيفَذلك َعلىَاإلطالقَ،وق هباَن َ
َُ
تلكَالميازيَلكوهناَ
العص َالذيَ ُينقلَعنه؛َنماَيعطيَلهاَأهميةَخاصةَ،ويظه َذلكَجل ًّياَيفَ
قلة َعدد َالوسائَ ،التي َبي َع وة َون َنقل َعنه َأحيانااَ ،وانعدانها َأحيانااَ
أخ ىَ.
قال َالواقدي َع َع وةَ:هو َأول َن َصنف َيف َالميازي(َ،)1وثْكذاَنصَ
الذهبي(َ،)2واب َثْكري (َ.)3
وقدَنسبهَإليهَجمعَننهمَ:اب َالنديم(َ،)4والذهبي(َ،)5واب َحج (َ،)6
والسخاوي(َ،)7وحاجيَخليفة(َ،)8وغي همَ.
وقد َروى َعنه َالميازي َجماعة َأشه همَ :ابنه َهشام َب َع وة َراويةَ
(«َ)1البدايةَوالنهاية»َ(.)113َ/9
(«َ)2تاريخَاإلسالم»َ(.)424/6
(«َ)3البدايةَوالنهاية»َ(.)119َ/9
(«َ)4الفه ست»َ(صَ.)123َ:
(«َ)5سي َأعالمَالنبالء»َ(.)150َ/6
(«َ)6فتحَالباري»َ(ص.)333َ/5َ:
(«َ)7اإلعالنَبالتوبيخ»َ(ص.)88َ:
(«َ)8ثْكشفَالظنون»َ(.)1747َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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ثْكتبَأبيهَ،ونحمدَب َنسلمَب َشهابَالزه يَ،وأبوَالسودَنحمدَب َ
عبدَال حم َالسديَيتيمَع وة َوقدَاشته َب وايةَالميازيَالختصاصهَ
هباَأثْكر َن َغي هَ.
 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من مغازي عروة:
)َنصاَرواهاَجمي اعاَن َط يقَواحدَ.
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَ(ًّ 201
 -4طرق تحمل اإلمام الطبراني لمغازي عروة ،وبيان أحوال
رواتها من حيث القبول والرد:
تحمل َاإلنام َالطرباين َالنصوص َالمقتبسة َن َ«نيازي َع وة َب َ
الزبي » َن َط يق َواحد َقال َفيه«َ :حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم و َبَ َخالدَ
الح ان ُّيَ ،حدثني َأبيَ ،حدثنا َاب ُ َلهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وةَ،
قالَ.»...:
يَ.قالَاب َالقطانَ:ثْكانَثقة(َ.)1
ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالدَالح ان ُّ َ
وأبوهَ .قالَاب َحج َ:ثقةَ ،ن َالعاش ةَ ،نات َسنة َتسع َوعش ي َ ،خَ
ق(َ.)2
واب ُ َلهيعةََ .قال َاب َحج َ :صدوق َن َالسابعةَ ،خلَ ،بعد َاحرتاقَ
ثْكتبهَ،وروايةَاب َالمباركَ،واب َوهبَعنهَأعدلَن َغي هماَ،ولهَيفَنسلمَ
(«َ)1بيانَالوهمَواإليهام»َ(َ.)535َ/3
(«َ)2تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)5020َ:
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بعض َشيء َنق ونَ ،نات َسنة َأربع َوسبعي َ ،وقد َناف َعلى َالرماني َ ،م َدَ
تَق(َ.)1
والخالف َالمشهور َيف َرواية َاب َلهيعة َال َيدخل َفيه َعلى َالصحيحَ
روايتهَلنسخةَالميازيَع َأبيَالسودَع َع وةَ،إذَهذاَثْكتابَنشهورَ،
ونسخة َنع وفةَ ،وقد َتوبع َاب َلهيعة َعلى َعانة َنا َجاء َفيهاَ ،ع َأبيَ
السودَأوَع َع وةَ،وهيَثْكتابَنؤلفَ،علىَنسقَواحدَ.
ون َالدلةَعلىَصحةَالميازيَع َاب َلهيعةَأنَعبدَاهللَب َوهبَ
وعبدَاهللَب َيزيدَنم َروواهاَع َاب َلهيعةَوهمَن َقدناءَأصحابه(َ.)2
وأ ُبوَالسود َهوَنحمد َب َعبد َال حم َب َنوفل َيتيم َع وةَ .قالَاب َ
حج َ:ثقةَ،ن َالسادسةَ،ناتَسنةَبضعَوثالثي َ،ع(َ.)3
وهوَأشه َن َروىَنسخةَالميازيَنف دةَع َع وةَ،وحدَثَهباَيفَ
نص َ،بخالفَالزه يَالذي َألَفَثْكتا اَباَيفَالميازيَوضمَنهَنيازيَشيخهَ
ع وةَ،وثْكذاَابنهَهشامَالذيَروىَثْكتبَأبيهَثْكلهاَالسن َوالميازيَ،ولهذاَ
ذثْك َالئمةَنيازيَأبيَالسودَع َع وةَثْكالحافظَاب َحج َفقدَقالَيفَ

(«َ)1تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)3563َ:
(«َ)2ع وةَب َالزبي َوثْكتابَالميازيَ-دراسةَونقارنةَ»-دََ.حاثْكمَالمطي ي.
(«َ)3تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)6085َ:
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«فتح َالباري»(«َ :)1أخ جه َاب َلهيعة َيف َالميازي َالتي َي ويها َع َأبيَ
السودَيتيمَع وةَعنه»(َ.)2
وقدَجمع َالستاذ َالدثْكتور َنحمد َنصطفى َالعظمي َن ويات َع وةَ
ن َرواية َأبي َالسود َع َع وة َفقَ ،،ونش ت َن َقبل َنكتب َالرتبيةَ
الع بيَلدولَالخليج(.)3
 -5طبيعة النصوص التي نقلها اإلمام الطبراني من مغازي
عروة بن الزبير:
اشتملتَالنصوصَالتيَنقلهاَالطرباينَع َ«نيازيَع وةَب َالزبي »َ
على َأنساب َتفصيلية َلكري َن َالصحابة َﭫ ََ ،والخالف َيف َبعضهاَ،
وذثْك َثْكناهمَ،ونشاهدهمَوأحوالهمَنعَرسولَاهللَﷺَ،وإسالمَبعضهمَ،
وعم ه َحي َأسلمَ ،وذثْك َقصة َإصابة َسعد َب َنعاذ َيوم َخيرب َيف َسياقَ
طويلَ.
وذثْك َقصة َسم َالنبي َﷺ َبعد َفتح َخيربَ ،وغزوة َبدرَ ،وغزوة َنؤتةَ،
وذثْك َقصةَفتحَنكةَ،وبئ َن ُعونةََ،وتسميةَالذي َخ جواَإلىَأرضَالحبشةَ
(.)233/9(َ)1
(«َ)2ع وةَب َالزبي َوثْكتابَالميازيَ-دراسةَونقارنةَ»-دََ.حاثْكمَالمطي ي.
(َ)3وانظـ «َ:الســي ةَالنبويــةَالصــحيحةَنحاولــةَلتطبيــقَقواعــدَالمحــدثي َيفَنقــدَروايــاتَ
السي ةَالنبوية»َللدثْكتورَأثْك مَالعم يَ(.)54َ/1
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الم ة َالولى َقبل َخ وج َجعف َوأصحابهَ ،وبعض َس ايا َالنبي َﷺَ،
وعيونه َالذي َيأتون َله َبه َالخبارَ ،ون َأن هم َعلى َالبلدان َأو َأرسلهمَ
إليهاَ،وغي َذلكَ.
وقد َاعتنى َع وة َب َالزبي َعناية َظاه ة َبذثْك َالمهاج ةَ ،ون َبايعَ
رسولَاهللَﷺَ،وشهدَنعهَالمشاهدَ،وذثْك َقبائلهمَ،وذثْك َبعضَناَج ىَ
لهمَأثناءَاليزوةَوبعدهاَ،وبيانَالنقباءَننهمَ،وغي َذلكَ،فم َذلكَقولهَ:
َفيَتسميةَن َهاج َالهج ةَالُولىَإلىَأرضَالحبشةَ:أ ُبوَسلمةَب ُ َعبد َالَسدَ ،ونع ُه َان أ ُت ُه َ ُأ ُّم َسلمة َفولدت َبأرض َالحبشةُ َ ،عم َب َأبيَ
سلمةََ.
َفيَتسمية َن َهاج َإلىَأرض َالحبشة َنع َجعف َب َأبيَطالب َن ََعبيدُ َاهللَب ُ َجحشَبَ َرئابَََ.
بنيَأسدَب َُخزيمة ُ
 َفي َتسمية َال ُمسلمي َالذي َباي ُعوا َر ُسول َاهلل َﷺ َفي َالعقبة َن َالنصارُ َ،ثم َن َبنيَالحارثَب َالخزرجَ،سعدُ َب ُ َال بيعَب َعم وَ،و ُهوَ
نقيبَ،وقدَشهدَبد اراَ.
 َفيَتسمية َن َشهد َالعقبة َلبيعة َر ُسول َاهلل َﷺَن َالنصارُ َ،ثم َن َبنيَالنجارَ،سه ُلَب ُ َعتيكَََ.
 َفيم َشهد َبد ارا َنع َر ُسول َاهلل َﷺ َن َبني َأسد َب َعبد َال ُعزىَ:الزبي ُ َب ُ َالعوامَب َُخويلدَبَ َأسدََ.
ُّ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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 َفيَتسمية َن َشهد َبد اراَن َ ُق يش َ ُثم َن َبنيَنخ ُزوم َب َنُقطة َب َُن ةَب َثْكعبَ:الرق ُمَب ُ َأبيَالرقمَ،واس ُمَأبيَالرقمَعبدُ َننافَ،و ُيكنىَ
أبا َخندف َب َعبد َاهلل َب َعم و َب َنخ ُزونفيم َشهد َالعقبةُ َ :أسيدُ َب ُ َ
ُحضي َب َسماكَب َ ُعبيدَب َرافعَب َان ئَالقيسَب َزيدَب َعبدَالشهلَ
و ُهوَنقيبََ.
َحلفاء َبنيَعبد َشمَس َب َعبد َننافَ،
 َفيَتسمية َن َشهد َبد اراَن ُربيعةَُب ُ َأثْكرمَ،ن َبنيَأسدَب َُخزيمةَََ.
 َفيَتسمية َأصحاب َالعقبة َالذي َباي ُعواَر ُسول َاهلل َﷺَبالعقبة َن ََجشمَالب ا ُءَب ُ َنع ُ ورَب َصخ َب َ
النصارُ َ،ثمَن َبنيَسلمةَب َيزيدَب ُ
خنساءَ،و ُهوَنقيبَو ُهوَأو ُلَن َأوصىَب ُر ُلثَنالهَ،فأجاز ُهَر ُس ُ
ولَاهللَﷺَ.
َأيضا َبذثْك َوفيات َجماعة َن َالصحابة َقدَ
وقد َأولى َاهتما انا ا
استشهدوا َيف َنعارك َنتف قةَ ،فأخذ َيبي َذلك َعلى َنحو َذثْك ه َن َشهدَ
المشاهدَ،فم َذلكَقولهََ:
 َفيَتسمية َن َاستُشهد َيوم َ ُأ ُحد َن َالنصارُ َ،ثم َن َبنيَالنجارَ:أو ُسَب ُ َال ُمنذرَََ.
َفيَتسميةَن َاستُشهدَيومَبدرَن َال ُمسلمي َن َ ُق يشُ َ،ثمَن َبنيَُزه ةَ ُعميَ ُ َب ُ َأبيَوقاصَََ.
َحني َنع َر ُسول َاهلل َﷺَن َ ُق يش َن َ
َ -فيَتسمية َن َاستُشهد َيوم ُ
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بنيَأسدَب َعبدَال ُعزىَيزيدُ َب ُ َزنعةََ.
َفيَتسميةَن َاستُشهد َيومَخيب َنع َر ُسولَاهلل َﷺَن َالنَصار َن َبنيَعم وَب َعوفَ ُثمَن َبنيَالعجالن َُس اقةَُب ُ َال ُحبابََ.
 َفيَتسمية َن َاستُشهد َيوم َ ُنؤتة َن َال ُمسلمي َ ُثم َن َالنصار َ ُثمَن َبنيَالنجار َ ُثم َن َبنيَنازن َب َالنجَار َُس اق ُة َب ُ َعم وَب َعطية َب َ
خنساءََ.
َفيَتسميةَن َاستُشهدَيومَاليمانةَن َالنصارُ َ،ثمَن َبنيَساعدةَ،سعدُ َب ُ َحبانَ،حليفَل ُهمَن َبليَََ.
 َفي َتسمية َن َاستُشهد َيوم َبئَ َن ُعونة َن َالنصارُ َ ،ثم َن َبنيَالنجارَ،سه ُلَب ُ َعان َب َسعدَب َعم وَب َثقيفَََ.
 َفيَتسمية َن َاستُشهد َيوم َالفتح َن َال ُمسلمي َن َ ُق يش َ ُثم َن َبنيَ ُنحاربَب َفه ُ َ،ثْك ُزَبَ ُ َجاب َََ.
 َفيَتسمية َن َاستُشهد َيوم َأجنادي َ،ن َال ُمسلمي ُ َ،ثم َن َ ُق يشَيمَب ُ َالحارثَب َقيسَََ.
ُثمَن َبنيَسهمَب َُهصيصَ:تم ُ
فيَتسميةَن َاستُشهدَيومَجس َالمدائ َ،نعَسعدََب َأبيَوقاصَن َ
النصارُ َ،ثمَن َبنيَعم وَب َنب ُذولَ:ثاب ُتَب ُ َعتيكََ.
َ
َ
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الكتاب الثاني
هلل ْب ِن أَ ِبي َرا ِفعٍ المتوفى سنة (100هـ)
ِس َيُر ُع َب ْي ِد ا ِ
هلل ْب ِن أَ ِبي َرافِعٍ(:)1
 -1تعريف مختصر ب ُع َب ْي ِد ا ِ
هوَعبيد َاهلل َب َعلي َب َأبي َرافع َأسلمَنولى َالنبيَ َﷺَ ،الهاشميَ،
المدنيَ،عدا ُد َُهَفيَأهلَالمدينةَ.
روى َع َ :عليَ َب َ َأبي َطالبَ ،وأبي َ ُه ي ةَ ،وأبيهَ َأبي َرافعَ ،وأنه َأمَ
رافعَواسمهاَسلمىَ.
روى َعنهَ :ابنهَ ،وفائد َنولى َعبيد َاهلل َب َعليَ ،وسعيد َب َأبي َهاللَ،
ونحمد َب َإسحاقَ ،والع جَ ،وبس َب َسعيدَ ،والحس َب َ ُنحمد َب َ
ليَب َأبيَطالبَ.
ليَب َأبيَطالبَ،وعليَب َال ُحسي َب َع ّ َ
ع َّ
قالَاب َسعدَ:روى َع َ َعليَ َب َ َأبي َطالبََ،وثْكتبَ َل َُه َوثْكانَ َثق اَة َثْكري ََ
الحديثََ.
وسئلَيحيىَب َنعي َع َاب َأبيَرافعَع َعمتهَقالَ:الَبأسَبهَ.
وقالَاب َأبيَحاتمَ:سألتَأبيَع َعبيدَاهللَب َعليَب َأبيَرافعَقالَ:
هو َاب َأخي َعبيد َاهلل َب َأبي َرافع َثْكاتب َعلي َﭬ...،ال َبأس َبحديرهَ،
(َ)1انظـ َت جمتــهَيف«َ:الطبقــاتَالكــربى»َ(َ،)282َ/5و«الجـ حَوالتعــديل»َ(َ،)328َ/5
«الرقــات»َ(َ،)68َ/5و«تــاريخَبيــداد»َ(َ،)304َ/10و«غنيــةَالملــتمسَإيضــاحَالملتــبس»َ
(صَ،)269َ:و«هتذيبَالكمال»َ(.)34َ/19
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ليسَننك َالحديثَ.
قلتَيحتجَبحديره؟َقالَ:الَهوَيحدَثَبشيءَيسي َ،وهوَشيخَ.
وقال َالخطيبَ :ثْكان َثْكاتب َعلي َب َأبي َطالبَ ،وحض َنعه َوقعةَ
الخوارجَبالنه وانَ،وثْكانَثقةَ.
 -2حول الكتاب:
لم َأقف َعلى َأحد َنم َت جم َله َقد َذثْك َيف َت جمته َأن َله َثْكتا ابا َيفَ
السي َ،وإنماَاتفقواَجمي اعاَعلىَأنهَثْكانَثْكات اباَلعلي َﭬَ،وأولَن َوقفتَ
عليه َذثْك َتلك َالسي َهو َالحافظ َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َثْكتابه َ«نع فةَ
َنقال َع َنحمد َب َاهللَ
الصحابة» َ( ُجبي َُ َب َُ َال ُحبابَ َب َ َال ُمنذرَ( ،»1ا
الحض نيَالمع وفَبمطي َيفَثْكتابهَ«الصحابة»َ،قالَأبوَنعيمُ «َ:جبي َُ َب ََُ
ي َفي َ«الصَحابةَ»َ
ال ُحبابَ َب َ َال ُمنذرَ َذثْك َُه َ ُنحمدَُ َب َُ َعبدَ َاهللَ َالحض ن ُّ َ
وذثْك ََأن َُهَفيَسي ََ ُعبيدََاهللََب ََأبيَرافعََفيَتسميةََن ََشهدََنعََعليََب ََأبيَ
طالبَ َن َ َالصحابةَُ َ:جبي َُ َب َُ َال ُحبابَ َب َ َال ُمنذرَ ،والَ َ ُيع فَُ َل َُه َذثْك َ ،والََ
روايةَ َإالَ َهذهَ»َ ،وقد َذثْك َهذا َالنص َبتلك َالتسمية َاب َالثي (َ ،)2واب َ

(َ.)526َ/2(َ)1
(«َ)2أسدَاليابة»َ(َ.)322َ/1
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حج (َ،)1إالَأهنماَعيناَأنَذلكَالمشهدَهوَوقعةَصفي َ.
(قلت)َ :ون َالمعلوم َأن َأبا َنعيم َقد َاعتمد َاعتما ادا َثْكبي ا ا َيف َثْكتابهَ
«نع فة َالصحابة» َعلى َنصنفات َشيخه َاإلنام َالطرباينَ ،ال َسيما َيفَ
النصوصَالتاريخيةَالواردةَيف َثْكتابهَ«المعجمَالكبي »؛َلكونهَيتوافقَتما اناَ
نع َنقصده َن َالكتابَ ،وعادته َأن َيقولَ :حدثنا َسليمان َب َأحمدَ
ويذثْك ...الخربَبنصهَ
ح َب َُ َالف جَ ،حدثناَ
َنرال َذلكَ :قال َالطرباينَ :حدثنا َأ ُبو َالزنباعَ َرو ُ َ
يحيىَب ََُ ُبكي َ،قالَُ «َ:ت ُوفيََ ُنحَمدََُب ََُنسلمةََبالمدينةََسنةََثالثََوأربعي َ،
وسنُّ َُهَسبعََوسب ُعونََسن اَة»(َ.)2
ح َب َُ َالف جَ،
ان َب َُ َأحمدَ ،حدثنا َرو ُ َ
نقلهَأبوَنعيمَفقالَ:حدثنا َ ُسليم َُ
حدثنا َيحيى َب َُ َ ُبكي َ ،قالَُ «َ:ت ُوفيَ َ ُنحَمدَُ َب َُ َنسلمةَ َبالمدينةَ َسنةَ َثالثََ
وأربعي ََوسنُّ َُهَسبعََوسب ُعونََسن اَة»(َ.)3
لك َيف َالموط َالذي َذثْك َفيه َأبو َنعيم َسي َعبيد َاهلل َب َأبي َرافعَ
خالف َفيه َط يقته َوعادتهَ ،فلم َيقلَ :حدثنا َسليمان َب َأحمدَ ،نع َأنَ

(«َ)1اإلصابةَيفَتمييزَالصحابة»َ(َ.)569َ/1
(«َ)2المعجمَالكبي »َ(َ.)223َ/19
(«َ)3نع فةَالصحابة»َ(َ.)157َ/1
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الطرباينَقدَرواهَيفَ«نعجمه» َفقالَ:حدثنا َ ُنحمدَُ َب َُ َعبدَ َاهللَ َالحض ن ُّيَ،
قالََ:وفيَحديثََ ُعبيدََاهللََب ََأبيَرافعََفيَتسميةََن ََشهدََنعََعليََب ََأبيَ
طالبََﭬُ َ:جبي ََُب ََُ ُحبابََب ََال ُمنذرَ(َ.)1
وط يقة َأبي َنعيم َ ُتظه َلنا َأنه َقد َنقل َنباش ة َن َثْكتاب َ«الصحابة»َ
لمطي َ،وأنَالحض نيَثْكانَينقلَن َسي َعبيدَاهللَ.
فإن َثْكان َالن َثْكذلكَ ،فلماذا َلم َيصنع َذلك َيف َت جمتي َذثْك هماَ
الطرباينَيفَ«نعجمهَالكبي »َ،نقلهماَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة» َرجعَ
فيهماَإلىَط يقتهَوعادتهَ:
الرتجمةَالولىَ:قالَالطرباينَ:حدثنا َ ُنحمدَُ َب َُ َعبدَ َاهللَ َالحض ن ُّيَ،
قالَ َفي َثْكتابَ َ ُعبيدَ َاهللَ َب َ َأبي َرافعََ:في َتسميةَ َن َ َشهدَ َنعَ َعليَ َب َ َأبيَ
يَن ََبنيَ ُزريقَ(َ.)2
طالبََﭬَ:جب ََُب ََُأنسََبدر ٌَّ
انَب ََُأحمدَ،حدثناَ ُنحمدََُب ََُعبدََاهللََ
نقلهَأبوَنعيمَفقالَ:حدثنَاَ ُسليم َُ
الحض ن ُّيَ ،قالَ َفي َثْكتابَ َ ُعبيدَ َاهللَ َب َ َأبي َرافعَ َفي َتسميةَ َن َ َشهدَ َنعََ
يَن ََبنيَ ُزريقَ(َ.)3
عليََب ََأبيَطالبََ:جب ََُب ََُأنسََبدر ٌّ َ

(«َ)1المعجمَالكبي »َ(َ.)146َ/2
(«َ)2المعجمَالكبي »َ(َ.)259َ/2
(«َ)3نع فةَالصحابة»َ(َ.)556َ/2
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الرتجمة َالرانيةَ :قال َالطرباينَ :حدثنا َ ُنحمدَُ َب َُ َعبدَ َاهللَ َالحض ن ُّيَ،
قالََ:وفيَحديثََ ُعبيدََاهللََب ََأبيَرافعََفيَتسميةََن ََشهدََنعََعليََب ََأبيَ
ي(َ.)1
طالبََﭬَ:جبل َُةَب ََُعم وَون ََبنيَبياضةََبدر ٌَّ
انَب ََُأحمدَ،حدثناَ ُنحمدََُب ََُعبدََاهللََ
نقلهَأبوَنعيمَفقالَ:حدثناَ ُسليم َُ
الحض ن ُّيَ،قالََ:وفيَحديثََ ُعبيدََاهللََب ََأبيَرافعََفيَتسميةََن ََشهدََنعََ
ي(َ.)2
عليََب ََأبيَطالبََﭬَ:جبل َُةَن ََبنيَبياضَةَ،بدر ٌَّ
فهناكَاحتمالَأنَثْكالَالرتجمتي َليستاَيفَثْكتابَ«الصحابة»َلمطي َ،أوَ
أنه َلم َي َف اقا َبي َالنقل َننهَ ،وبي َروايته َع َالطرباين َباعتبار َأن َثْكالَ
ال وايتي َن َقبيل َالوجادةَ ،وأنه َاثْكتفى َباإلشارة َلكون َالنقل َثْكان َن َ
ثْكتابَ«الصحابة»َلمطي َ.
 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من ِس َي ِر ْاب ِن أَ ِبي
َرا ِفعٍ:
َنصاَرواهاَن َط يقَواحدَ.
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَخمسةَعش ًّ
 -4طرق تحمل الطبراني ِ
هلل ْب ِن أَ ِبي َرا ِفعٍ،
لس َي ِر ُع َب ْي ِد ا ِ
وبيان أحوال رواتها من حيث القبول والرد:
تحملَاإلنامَالطرباينَالنصوصَالمقتبسةَن َ«سي َ َ ُعبيدَ َاهللَ َب َ َأبيَ
(«َ)1المعجمَالكبي »َ(َ.)287َ/2
(«َ)2نع فةَالصحابة»َ(َ.)591َ/2
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رافعَ» َن َط يق َواحد َقال َفيه«َ :حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُعرمان َب َأبي َشيبةَ،
َص دَ،حدثناَعل ُّي َب ُ َهاشمَ،ع َ ُنحمد َب َ ُعبيد َاهلل َب َ
حدثناَض ُار َب ُ ُ
أبيَرافعَ،ع َأبيهَفيَتسميةَن َشهدَنعَعليَب َأبيَطالبَﭬَ.»...:
َعرمان َب َأبي َشيبةََ .تكلم َفيه َالنقاد َبكالم َثْكري َ ،والناظ َ
ُنحمدُ َب ُ ُ
إلىَنجموعَثْكالنهمَيجدهَإلىَالضعفَأق بَيفَبابَال وايةَ،ون َحس َ
له َفمحتمل(َ ،)1وقد َقال َالخطيبَ :له َتاريخ َثْكبي َ .وقال َالذهبيَ :جمعَ
وصنَفَولهَتاريخَثْكبي َلمَأرهَ.
وهذانَالنصانَإن َدال َعلىَشيء؛َفإنماَيدالنَعلىَعنايتهَبالتاريخَإذَ
ا
فَفيهَتاريخاَثْكبي ا اَ،وتلكَالنصوصَالتيَرواهاَعنهَالطرباينَ،إنماَهيَ
صن
ن َهذاَالبابَ،نماَيجعلَالنظ ةَتختلفَتب اعاَلعنايتهَهبذاَالجانبَ.
َص دََ .قالَعنهَاب َحج َ:صدوق َله َأوهام َوخطأَ ،ورنيَ
وض ُار َب ُ ُ
بالتشيعَ ،وثْكان َعار اَفا َبالف ائضَ ،ن َالعاش ةَ ،نات َسنة َتسع َوعش ي َ،
عخ(َ.)2
(َ)1انظـ َت جمتــهَيف«َ:الســانيَوالكنــى»َ(َ،)92َ/3و«الكانــلَيفَضــعفاءَال جــال»َ(َ/6
َ،)2297و«ســؤاالتَالحــاثْكم»َ(رقــمَ،)172َ:و«ســؤاالتَحمــزة»َ(رقــمَ،)48َ:و«تــاريخَ
بيــداد»َ(َ،)43َ/3و«اإلرشــاد»َ(َ،)576َ/2و«ســي َأعــالمَالنــبالء»َ(َ،)21َ/15و«نيــزانَ
االعتدال»َ(َ،)642َ/3و«لسانَالميزان»َ(َ،)342َ/7وغي هاَ.
(«َ)2تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)2982َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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(قلت) َ :بل َهو َإلى َالضعف َأق ب َيف َرواية َالحديثَ ،ولكنه َغي َ
ندفوع َالصدق(َ ،)1وثْكونه َشيع ًّيا َفم َالسهل َعليه َأن َيعتني َبم َشهدَ
المشاهدَوالوقائعَيفَجيشَعليَب َأبيَطالبَﭬَ،وحفظهاَبالَشكَ
أهونَوأيس َالَيقارنَبحفظَأسانيدَونتونَالحاديثَالم فوعةَ،الَسيماَ
وأنهَرواهاَجمي اعاَع َشيخَواحدَلهَوهوَعليَب َهاشمَب َالربيدَ.
وعل ُّيَب ُ َهاشمََ.قالَعنهَاب َحج َ:صدوقَيتشيعَ،ن َصيارَالراننةَ،
ناتَسنةَثماني َوقيلَيفَالتيَبعدهاَ،بخَمََ.)2(4
َعبيد َاهلل َب َأبي َرافعََ .قال َعنه َاب َحج َ :ضعيفَ ،ن َ
و ُنحمد َب ُ
السادسةَ،ق(َ.)3
(قلت)َ:بلَهوَشديدَالضعفَيفَروايةَالحديث(َ،)4ولكنهَغي َندفوعَ
الصدقَ،والَيصعبَعليهَأنَيضبَ،ع َأبيهَأسماءَجماعةَن َال واةَ.
 -5طبيعة النصوص التي نقلها الطبراني من ِس َي ِر ْاب ِن أَ ِبي
َرا ِفعٍ:

اشتملت َالنصوص َالتي َنقلها َالطرباين َع َ«سي َ َ ُعبيدَ َاهللَ َب َ َأبي َرافعَ»َ

(َ)1انظ «َ:هتذيبَالتهذيب»َ(.)457-456َ/4
(«َ)2تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)4810َ:
(«َ)3تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)6106َ:
(َ)4انظ «َ:هتذيبَالتهذيب»َ(.)321َ/9

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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علىَذثْك َلعددَن َالصحابةَﭫَ،يجمعهمَشيءَنشرتكَ،الَيتخلفَأحدهمَ
عنهَ ،وهو َأهنم َجمي اعاَن َأنصار َعلي َب َأبي َطالب َﭬ َالذي َشهدوا َنعهَ
المشاهدَ،فيقول«َ:فيَتسمية َن َشهد َنع َعلي َب َأبيَطالب َﭬَ،»...ويفَ
بعض َالمواط َالقليلة َنجده َقد َأضاف َأشياء َأخ ى َعلى َذلكَ ،ثْكبيانه َلم َ
شهدَننهمَنشهدا اَنعَرسولَاهللَﷺَ،أوَط افاَن َأحوالهَنعهَﷺَ،أوَالتع ضَ
لذثْك َقبيلته.

*َ*َ*َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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الكتاب الثالث
ي المتوفى سنة (124هـ)
ابن ِش َهابِ ُّ
َمغَا ِزي ِ
الز ْه ِر ِّ
 -1تعريف مختصر باإلمام الزهري(:)1
َعبيد َاهلل َب َعبد َاهلل َب َشهاب َب َعبد َاهلل َب َ
هوَ ُنحمدُ َب ُ َ ُنسلم َب ُ
الحارث َب َُزه ة َب َثْكالب َب َ ُن ةَ َب َثْكعب َب َ ُلؤي َب َغالبَ،اإلنا ُمَ،
َ،الزه ُّيَ،المدن ُّيَ،نز ُيلَالشامَ.
العل ُمَ،حاف ُظَزنانهَ،أ ُبوَبك ََ،ال ُق ش ُّي ُّ
ولدَسنةَخمسي َ،وقيلَ:سنةَإحدىَوخمسي َ.
روىَع َ:سهلَب َسعدَ،وأنسَب َنالَكََ-ولقي ُهَبدنشقََ-والسائبَ
َصعي َ،ونح ُمود َب َال بيعَ،ونح ُمود َب َ
ب َيزيدَ،وعبد َاهلل َب َثعلبة َب ُ
َالمسيب ََ -وجالسهَثماني َسنواتَ،
لبيدَ،وسني َأبيَجميلةَ،وسعيد َب
ُ
وتفقهَبهََ-وعلقمةَب َوقاصَ،وغي همَ.
حدثَعن ُهَ:عطا ُءَب ُ َأبيَرباحََ-و ُهوَأثْكب ُ َنن ُهََ-و ُعم ُ َب ُ َعبدَالعزيزَ
َوناتَقبلهَببضعَوعش ي َسنةاََ-وعم ُ وَب ُ َدينارَ،وعم ُ وَب ُ َُشعيبَ،وقتادةَُب ُ َدعانةَ،وزيدُ َب ُ َأسلمَ،وطائفةَن َأق انهَ،وغي همَ.
قالَعل ُّيَب ُ َالمدينيَ:ل ُهَنحوَن َألفيَحديثَ.
فَننهاَ ُنسندَ.
وقالَأ ُبوَد ُاودَ:حدي ُرهَألفانَونائتاَحديثَ،النص ُ

(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(.)350َ-326َ/5

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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أ ُبوَصالحَ:ع َاللَيثَب َسعدَ،قالَ:ناَرأي ُتَعالمًاَق َُّ،أجمعَن َاب َ
شهابُ َ،يحد ُ
ث َفيَالت غيبَ،فت ُقو ُلَ:ال َ ُيحس ُ َإال َهذاَ،وإن َحدث َع َ
الع ب َوالنسابُ َ ،قلتَ :ال َ ُيحس ُ َإال َهذاَ ،وإن َحدث َع َال ُق آنَ
السنةَ،ثْكانَحديرهَ.
و ُّ َ
َالزه يَ.
وقالَ ُعم ُ َب ُ َعبدَالعزيزَ:ناَساقَالحديثَأحدَنرل ُّ
قالَ ُنحمدُ َب ُ َسهلَب َعسك َ:سمع ُتَأحمدَب َحنبلَي ُقو ُلَ:
الزه ُّيَأحس ُ َالناسَحديرًاَ،وأجو ُدَالناسَإسناد ااَ.
ُّ
َ:الزه ُّيَ.
وقالَأ ُبوَحاتمَ:أثب ُتَأصحابَأنس ُّ
َالزه ُّيَ ،أن ُه َليس َأحد َأعلمَ
قال َاب ُ َ ُعيينةَ :ثْكانُوا َي ون َيوم َنات ُّ
السنةَنن ُهَ.
ب ُّ
ناتَلسبعَعش ةَخلتَن َرنضانَ،سنةَأربَعَوعش ي َ.
 -2حول الكتاب:
قالَالطربيَ:نقد ٌَّمَيفَالعلمَبميازيَرسولَاهللَﷺ(َ.)1
وقال َالطحاويَ:عك نة َنولى َاب َعباس َوالزه ي َعليهما َيدور َأثْكر َ
أخبارَالميازي(َ.)2

(«َ)1المنتخبَن َذيلَالمذيلَللطربي»َالمطبوعَنعَ«تاريخَالطربي»َ(.)645َ/11
(«َ)2ش حَنعاينَاآلثار»َ(.)312َ/3
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والناظ َإلىَنيازيَالزه يَعلىَجهةَالعمومَ،يجدهاَتمتازَبمميزاتَ
عدةَأهمهاَ:
َ-1اعتمادهَعلىَاإلسنادَ.
َ -2أن َنعظم َروايات َالزه ي َع َأهل َالمدينة َأبناء َالصحابة َالذي َ
بدورهم َتلقوا َهذا َالعلم َن َأفواه َالصحابة َالذي َعايشوا َالتنزيلَ،
وعاص وا َتلك َالحداث َوشهدوهاَ ،فأثْكسبت َهذه َالميزة َنزيداَا َن َالقوةَ
ل واياتَالزه يَ.
َ -3أن َروايات َالزه ي َنوافقة َلما َعند َغي ه َن َأهل َالميازي َإال َناَ
ندر؛ َبل َونوافقة َلما َعند َالمحدثي َالكبار َأنرالَ :اإلنام َأحمدَ،
والبخاريَ،ونسلمَ،وغي همَ.
َ -4أن َروايات َالزه ي َقد َشملت َنعظم َغزوات َال سول َﷺَ،
وجز اَءا َثْكبي اَا َن َس اياه َخاص اَة َتلك َالتي َلها َأهمية َثْكبي ةَ ،نرلَ :س يةَ
ال جيعَ ،وس ية َبئ َنعونةَ ،وس ية َنقتل َثْكعب َب َالش فَ ،وس ية َنقتلَ
الحقيقَ ،وس ية َعبد َاهلل َب َأنيس َلقتل َخالد َب َسفيان َالهذليَ،
اب َأبي َ ُ
وس يةَنؤتة(َ.)1

(َ )1انظ «َ:ن وياتَاإلنامَالزه يَيفَالميازي»َ(َ،)162-160َ/1و«تطـورَثْكتابـةَالسـي ةَ
النبوية»َعمارَعبوديَنحمدَحسي َنصارَ(ص.)66َ:
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ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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وقد َأخذ َالزه ي َالميازي َع َشيخه َع وة َوغي ه َن َشيوخهَ
اآلخ ي َ،وبنىَعليهاَنيازيهَ،وزادَعليهاَحتىَاشته تَبميازيَالزه يَ،
وهذاَظاه َبمقارنةَبعضَالنصوصَ،فم َالنرلةَعلىَذلكَ:قولَالبيهقيَ
يف َثْكتابه َ«دالئل َالنبوة»َ :أخب نا َأ ُبو َال ُحسي َ َب َُ َالفضلَ َالقط ُ
انَ ،ببيدادَ،
ان َب ََُ
وب َب َُ َ ُسفيانَ ،أنبأنا َ ُعرم َُ
أخب نا َعبدَُ َاهللَ َب َُ َجعف َ َالنحو ُّيَ ،نا َيع ُق ُ َ
صالحَ،ع ََاب ََلهيعةَ،حدثناَأ ُبوَالسودَ،ع ََ ُع وةَََ.
يم َب َُ َال ُمنذرَ ،حدثنا َ ُنحمدَُ َب َُ َ ُفليحَ ،ع ََ
وبَ :وحدثنا َإب اه َُ
قالَ َيع ُق ُ َ
ُنوسىَ،ع ََشهابَََ.
(ح)َوأنبأناَأ ُبو َال ُحسي ََب ََُالفضلَ،أنبأنا َأ ُبوَبك َ ،ع َ َعَتابََالعيديَ،
يل َب َُ َأبي َ ُأويسَ،
حدثنا َالقاس َُم َب َُ َعبدَ َاهللَ َب َ َال ُميي ةَ ،حدثنا َإسماع ُ َ
يلَب ََُإب اهيمََب ََ ُعقبةَ،ع ََعمهََ ُنوسىَب ََ ُعقبةَََ.
حدثناَإسماع ُ َ
(ح)َوأنبأنا َأ ُبو َال ُحسي ََب ََُبش انَ،أنبأناَأ ُبوَعم و َب َُ َالسماكَ،حدثناَ
يم َب َُ َال ُمنذرَ َالحزان ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدَُ َب ََُ
ل َب َُ َإسحاقَ ،حدثنا َإب اه َُ
حنب ُ َ

ظ َ ُنتَقاربََ :هذهََ
ُفليحَ ،ع َ َ ُنوسى َب َ َ ُعقبةَ ،ع َ َاب َ َشهابَ َقا ُلواَ :واللف َُ
نيازيَر ُسولََاهللََﷺَالتيَقاتلََفيهاَيومََبدرََفيَرنضانََن ََسنةََاثنتي َ(َ.)1
وهذاَتشابهَيصلَإلىَحدَالتطابقَبي َالكتابي َ،نيازيَع وةَب َالزبي َ
(«َ)1دالئلَالنبوة»َ(.)463َ-462َ/5
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التيَي ويهاَأبوَالسودَعنهَ،ونيازيَالزه يَالتيَي ويهاَعنهَنوسىَب َ
عقبةَ ،وقد َأثْكد َالبيهقي َالتطابق َبينها َبسياق َالسانيد َنجموعة َثم َإي ادَ
المت َلهاَجمي اَعاَ،وثْكذاَبقولهَبعدَأنَذثْك َأسانيدَنسخهَالتيَينقلَعنهاَ:
قالواَ:واللفظَنتقاربَ:هذهَنيازيَرسولَاهللَﷺَ.)1(...
ويعدُّ َالزه ي َهو َأول َن َاستخدم َط يقة َجمع َالسانيد َليكتملَ
السياق َوتتصل َالحداث َدون َأن َتقطعها َالسانيدَ ،وقد َانتقد َالزه يَ
لتلفيقهَالحديثَأحيا اَناَع َعددَن َشيوخهَدونَأنَيف دَحديثَثْكلَواحدَ
ننهم َع َاآلخ َ ،لك َهذا َاالنتقاد َالذي َحكاه َالقاضي َعياض َع َ
القدانى َر ّده َثْكبار َالعلماء َنرل َالنووي َوالع اقيَ ،حيث َأوضحا َأن َعملهَ
جائزَناَدامَقدَبي َذلكَوناَدامَالجميعَثقات(َ.)2
وقدَاعتمدَاإلنانانَالبخاريَونسلمَط يقتهَتلكَيفَروايتهَلحديثَ
الزبي َ ،وسعيدََُ
اإلفكَحيثَقالَ–واللفظَللبخاري«َ:-حدثني َ ُع و َُة َب َُ َ ُّ
المسيبَ،وعلقم َُةَب ََُوقاصَ،و ُعبيدََُاهللََب ََُعبدََاهللََب ََ ُعتَبةََب ََنس ُعودَ،
ب ََُ ُ
ل َاإلفكَ َنا َقا ُلواَ،
ع َ َعائشةَ َڤَ ،زوجَ َالنبيَ َﷺَ ،حي َ َقالَ َلهاَ :أه ُ َ

(«َ)1ع وةَب َالزبي َوثْكتابَالميازيَ-دراسةَونقارنةَ»-دََ.حاثْكمَالمطي يَ.بتص ف.
(َ)2انظ ـ «َ:ش ـ حَالنــوويَصــحيحَنســلم»َ(َ،)628َ/5و«ط ـ حَالتر يــب»َللع اقــيَ(َ/8
َ،)47و«السي ةَالنبويةَالصحيحة»َللدثْكتورَأثْك مَالعم يَ(.)55َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
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و ُثْك ُّل ُهمََحدثنيَطائف اَةَن ََحديرهاَ،وبع ُض ُهمََثْكانََأوعىَلحديرهاَن ََبعضَ،
تَع ََثْكُلََر ُجلََنن ُه َُمَالحديثََالذيَحدثنيَ
اصاَ،وقدََوعي ُ َ
وأثبتََل َُهَاقتص ا
ق َبع اضاَ ،وإنَ َثْكانَ َبع ُض ُهمَ َأوعى َل َُه َن ََ
ض َحديرهمَ َ ُيصد ُ َ
ع َ َعائشةَ ،وبع ُ َ
بعضَ»(َ.)1
وقدَ ُطبعَثْكتابَبعنوانَ«ن ويات َاإلنام َالزه ي َيف َالميازي» َلمحمدَ
ب َنحمد َالعواجيَ ،نش َالجانعة َاإلسالنيةَ ،الطبعة َالولى َ1425هـ-
2004مَ،يفَجزئي َ.
ولمَي جعَالمؤلفَإلىَناَأوردهَاإلنامَالطرباينَننهاَ،وقدَبي َأنهَقدَ
اعتمدَيفَجمعَنادتهَعلىَأشه َالمصادرَالتىَحوتَتلكَالميازي(َ.)2
 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من مغازي الزهري:
)َنصاَرواهاَن َاثنيَعش َط ي اقاَ.
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَ(ًّ 187
 -4طرق تحمل الطبراني لمغازي الزهري ،وبيان أحوال
رواتها من حيث القبول والرد:
 الطريق األولَ :قال َفيه«َ :حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَال ُمسيَب ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ
ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهابَقالََ.»...:
(َ)1انظ «َ:صحيحَالبخاري»َ(رقم«َ،)4141َ:صحيحَنسلم»َ(رقم.)2770ََ:
(َ)2انظ «َ:ن وياتَاإلنامَالزه يَيفَالميازي»َ(67َ/1فماَبعدها).

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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ُيعدُّ َهذا َالط يق َهو َأثْكر َالط ق َالتي َروى َهبا َالطرباين َ«نيازيَ
نصا)َ.
الزه ي»َإذَتحملَبهَ(ًّ 161
يَ .قال َعنهَأبو َالشيخَ:أحدَ
الحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّ َ
الرقات َهو َوأبوهَ ،ثْكتبنا َعنه َالميازي َع َنوسى َب َعقبةَ ،وثْكان َقد َثْكفَ
بص هَ،وثْكانَن َالمتورَعي َ،حس َالحديث(َ.)1
يَ .قال َعنه َاب َحج َ :صدوقَ ،ن َ
و ُنحمدُ َب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّ َ
العاش ةَ،ناتَسنةَستَوثالثي َ،مَد(َ.)2
و ُنحمدُ َب ُ َ ُفليَحََ.قالَعنهَاب َحج َ:صدوق َيهمَ ،ن َالتاسعةَ ،ناتَ
سنةَسبعَوتسعي َونائةَ،خَسَق(َ.)3
و ُنوسىَب َُ َ ُعقبةََ.قالَعنهَاب َحج َ:ثقة َفقيه َإنام َيف َالميازيَ ،ن َ
الخانسةَ ،لم َيصح َأن َاب َنعي َليَنهَ ،نات َسنة َإحدى َوأربعي َوقيل َبعدَ
ذلكَ،ع(َ.)4
 -الطريق الثاينَ :قالَفيه«َ:حدَثناَأ ُبوَ ُأسانة َعبدُ َاهلل َب ُ َ ُنحمد َب َأبيَ

(«َ)1طبقاتَالمحدثي َبأصبهان»َ(.)412َ/3
(«َ)2تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)5723َ:
(«َ)3تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)6228َ:
(«َ)4تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)6228َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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يَعبيدُ َ
اج َب ُ َأبيَننيع َال ُّ صاف ُّيَ،حدثن ُ
ُأسانة َالحلب ُّيَ،حدثناَجديَحج ُ
َالزه يَ،قالََ.»...:
اهللَب ُ َأبيَزيادَ،ع ُّ
نصا)َ.
وقدَتحملَهبذاَالط يقَ(َ ًّ 11
يَ .قال َعنهَالخليليَ:
أ ُبوَ ُأسانة َعبدُ َاهلل َب ُ َ ُنحمد َب َأبيَ ُأسانة َالحلب ُّ َ
صاحبَغ ائبَ،وروىَعنهَاب َصاعدَ،وأق انهَ،وهوَثقة(َ.)1
يَ .قال َعنه َاب َحج َ :ثقةَ ،ن َ
اج َب ُ َأبي َننيع َال ُّ صاف ُّ َ
وجدَُّه َحج ُ
العاش ةَ،خت(َ.)2
وقال َالذهليَ :أخ ج َإليَ َجز اَءا َن َأحاديث َالزه ي َفنظ ت َفيهاَ
صحاحاَ،فلمَأثْكتبَننهاَإالَيسي اَا(َ.)3
اَ
فوجدهتاَ
و ُعبيدُ َاهلل َب ُ َأبي َزيادََ .قال َعنه َاب َحج َ :صدوقَ ،ن َالسابعةَ،
خت(َ.)4
يَلماَقدمََعلىَهشامََبال صافةَ،وقبلََذَلكََ
الزه َُّ
وقالَاب َسعدَ:ثْكانََ ُّ
ال َعند ُهمَ َعش ي َ َعا انا َغي َ َأش ُه َ ،فلزن َُه َ ُعبيدَُ َاهللَ َب َُ َأبي َزيادَ،
ثْكانَ َناز ا َ

(«َ)1اإلرشاد»َ(.)480َ/2
(«َ)2تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)1138َ:
(«َ)3هتذيبَالتهذيب»َ(.)208َ/2
(«َ)4تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)4291َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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وسفَُ َب َُ َ ُعبيدَ َاهللَ ،وسمعها َنن َُه َاب ََُ
فسمعَ َعلم َُه َو ُثْكتُب ُهَ ،فسمعها َنن َُه َابنُ َُه َ ُي ُ
اج َب َُ َأبي َننيعَ ،فيَ
وسفَ ،وسمعها َنن َُه َاب َُ َابنهَ َالحج ُ َ
اج َب َُ َ ُي ُ َ
ابنهَ َالحج ُ َ
ل َال ُكتُبَ َإليهَ ،فيق ُأها َعلىَ
ت َأحم ُ َ
آخ َ َخالفةَ َأبي َجعف َ ،وقالَ«َ:أنا َثْكُن ُ َ
الناسَ»(َ.)1
 الطريق الثالثَ :قالَفيه«َ:حدثناَإسح ُاق َب ُ َإب اهيمَ َالدب ُّيَ،حدثناَ
َالزه يَ،قالََ.»...:
عبدُ َال زاقَ،ع َنعم َ،ع ُّ
وقدَتحملَهبذاَالط يقَ(10نصوص)َ.
إسح ُ
َسألتَ
يَ .صدوقَ ،قال َعنه َالحاثْكم:
اق َب ُ َإب اهيم َالدب َُّ
ُ
الدار ُقطنيَ،ع َإسحاقَالدب يَ،فقالَ:صدوقَ،ناَرأيتَفيهَخال افاَ،إنماَ
قيلَ:لمَيك َن َرجالَهذاَالشأنَ،قلتَ:ويدخلَيفَالصحيح؟َقالَ:إيَ
واهللَ[هوَصدُ وقَ،ناَرأي ُتَفيهَخال افا(َ.])2
ُ
وقالَاب َعديَ:استُصي َيفَعبدال زاقَ،أحض هَأبوهَعندهَوهوَصيي َ
جدا اَ،فكانَيقول«َ:ق أناَعلىَعبدال زاق»َ،أيَق أَغي هَوحض َصيي ا اَ،
وحدثَعنهَبحديثَننك َ.
قالَالذهبيَُ -نعل اقاَ:-ساقَلهَاب َعدي َحدي اراَواحدا اَن َط يقَاب َ
(«َ)1الطبقاتَالكربى»َ(.)474َ/7
(َ)2ناَبي َالمعقوفي َزائدَن َ«سي َأعالمَالنبالء»َ(َ.)417َ/13

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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أنعمَاإلف يقيَ،يحتملَنرلهَ،فأي َالمناثْكي ؟َوال جلَقدَسمعَثْكُت اباَ،فأداهاَ
اهللَأعل َُمَ.-
ثْكماَسمعهاَ،ولعلَالنكارةَن َشيخهَ،فإنهَأض َبأخ ة-َ،ف ُ
(قلت)َ :ووجهَاعرتاضَالذهبيَعلىَاب َعديَجاءَن َاعتمادهَعلىَ
نسخة َأخ ى َن َثْكتاب َ«الكانل» َفيها َقول َاب َعديَ :وحدث َعن ُهَ
بأحاديثَننك ةََ.
مَ،المسندَ،الصدُ وق...،راويةَعبدال زاقَ،
وقالَالذهبيَ:الشي ُخَ،العال
ُ
سمع َتصانيفه َنن ُه َيف َسنة َعش َونائتي َباعتناء َأبيه َبهَ ،وثْكان َحد اثاَ ،فإنَ
نولده َ-على َناَذثْك هَالخليليَ -يف َسنةَخمسَوتسعي َونائةَ،وسماعهَ
صحيحَ.
حدث َعنهَ :أ ُبو َعوانة َاإلسف اييني َفي َ«صحيحهَ»...،وألف َالقاضيَ
أبوَعبَداهلل َب َنف جَثْكتا اباَيفَالح وفَالتيَأخطأَفيهاَالدب يَ،وصحفَ
في َ«جانع َعبدال زاق»...،وقد َثْكان َالمياربة َيدعون َللدب يَ ،ويعدونهَ
بأهنمَيطوفونَعنهَإذاَأتواَنكةَ،ويعتم ونَعنهَ،فيس ّ َبذلك(َ.)1

(«َ)1الكانــــلَيفَضــــعفاءَال جــــال»َ(َ،)344َ/1و(َ)189َ/2طَ.ال شــــدَ،و«ســــؤاالتَ
الحاثْكم»َ(رقمَ،)62َ:و«تاريخَنولدَالعلمـاءَووفيـاهتم»َ(َ،)608َ/2و«السـلوكَيفَطبقـاتَ
العلماءَوالملوك»َلبهاءَالدي َالكنديَ(َ،)143َ/1و«النساب»َ(َ،)453َ/2و«سي َأعالمَ
النبالء»َ(َ،)416َ/13و«تـاريخَاإلسـالم»َ(َ،)117َ/21و«نيـزانَاالعتـدال»َ(َ،)181َ/1
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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وعبدُ َال زاقََ .قالَعنهَاب َحج َ:ثقة َحافظ َنصنَف َشهي َ ،عمي َيفَ
آخ َعم ه َفتييَ َوثْكان َيتشيَعَ ،ن َالتاسعةَ ،نات َسنة َإحدى َعش ة َولهَ
خمسَوثمانونَ،ع(َ.)1
ونعم ََ.قالَعنهَاب َحج َ:ثقةَثبتَفاضلَإالَأنَيفَروايتهَع َثابتَ،
والعمشَ ،وعاصم َب َأبي َالنجودَ ،وهشام َاب َع وة َشي اَئاَ ،وثْكذا َفيماَ
حدَث َبه َبالبص ةَ ،ن َثْكبار َالسابعةَ ،نات َسنة َأربع َوخمسي َوهو َاب َ
ثمانَوخمسي َسنةَ،ع(َ.)2
(قلت) :هناك ثمانية طرق لم يعتمد عليها اإلمام الطبراين يف روايته
نصا واحدً ا ،وهي:
للمغازي ،وقد روى بكل طريق منها ًّ
 الطريق األولَ :قال َفيه«َ :حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثَنا َنعم ُ َب ُ َبكار َالسعد ُّيَ ،حدثنا َ ُعرم ُ
ان َب ُ َعبد َال حم َ ،ع َ
الزه يَ،قال.»...:
ُّ
 -الطريق الثاينَ:قالَفيه«َ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَالحض ن ُّيَ،حدثناَ

و«العـــرب»َ(َ،)74َ/2و«الـــوايفَبالوفيـــات»َ(َ،)394َ/8و«لســـانَالميـــزان»َ(َ،)349َ/1
و«شذراتَالذهب»َ(َ.)190َ/2
(«َ)1تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)4064َ:
(«َ)2تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)6809َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يزيدُ َب ُ َنه ان َأ ُبوَخالدَ،حدثَناَأسب ُ
اط َب ُ َ ُنحمدَ،ع َأبيَبك َال ُهذليَ،
َالزه يَ،قالَ.»...:
ع ُّ
 الطريق الثالثَ :قال َفيه«َ :حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَب َنُمي َ،حدثناَزثْك ياَب ََُعديَ،حدثناَعبدُ َاهللَب ُ َ
َالزه يَ،قالََ.»...:
ال ُمباركَ،ع َ ُيونُسَ،ع ُّ
 الطريق الرابعَ :قال َفيه«َ :حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَهنا ُدَب ُ َالس يَ،حدثناَ ُيون ُُسَب ُ َ ُبكي َ،ع ََ ُعرمانَب َعبدَال حم َ،
َالزه يَ،قالََ.»...:
ع ُّ
 الطريق الخامسَ:قالَفيه«َ:حدثناَالحس ُ َب ُ َعليَالمعم ُّيَ،حدثناَإسح ُ
اقَب ُ َ ُنوسىَالنصار ُّيَ،حدثناَ ُيون ُُسَب ُ َ ُبكي َ،ع َجعف َب َ ُب قَانَ،
َالزه يَ،قالَ.»...:
ع ُّ
 الطريق السادسَ :قالَفيه«َ:حدثناَأ ُبوَيزيد َالق اطيس ُّيَ،حدثناَأسدُ ََالزه يَ،قال.»...:
ب ُ َ ُنوسىَ،حدثناَعبدُ َاهللَب ُ َال ُمباركَ،ع َنعم َ،ع ُّ
 الطريق السابعَ:قالَفيه«َ:حدَثناَبك ُ َب ُ َسهلَالدنياط ُّيَ،حدثناَعبدُ ََالزه يَ،
َالزبيديَ ،ع
وسفَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َحمزةَ ،ع
ُّ
ُّ
اهلل َب ُ َ ُي ُ
قال.»...:
 الطريق الثامنَ :قال َفيه«َ :حدثنا َ ُنوسى َب ُ َعيسى َب َال ُمنذرَالحمص ُّيَ،حَدثناَأ ُبوَاليمانَالحك ُمَب ُ َنافعَ،أَخب َن ُ
بَب ُ َأبيَحمزةَ،
اَشعي ُ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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َالزه يَ،قال.»...:
ع ُّ
 -5طبيعة النصوص التي نقلها الطبراني من مغازي
الزهري:
اشتملت َالنصوص َالتي َنقلها َالطرباين َع َ«نيازي َالزه ي» َعلىَ
أخبار َنتنوعة َونختلفةَ ،تناولت َجوانب َعدة َن َحياة َالصحابةَ
وتاريخهمَ ،فنجدها َقد َاشتملت َعلى َذثْك َأنساب َبعض َالصحابةَ،
وقبائلهمَ ،وثْكناهمَ ،وأنساب َأنهاهتمَ ،باإلضافة َإلى َالجوانب َالخاصةَ
ببعض َالصحابةَ ،ثْكذثْك َإسالنهمَ ،ونكان َذلكَ ،وأحوالهمَ ،وبعضَ
ُ
صفاهتمَالخلقيةَثْكالجودَ،والك مَ،واإلنفاقَيفَسبيلَاهللَعزَوجلَ،وذثْك َ
وفياهتمَ،وزنانَونكانَذلكَ،باإلضافةَإلىَنناقبَبعضهمَوفضائلهَ.
وقدَاشتملتَعلىَأخبارَلبعضَالصحابةَﭫََرويتَيفَسياقَطويلَ
حس َ،ثْكخربَحادثةَالفكَ،وخربَخبابَب َالرتَونكانَإسالنهَووقتَ
نقتلهَ،ونكانَقربهَ،وسؤالَسعدَب َنالكَللنبيَﷺَن َهوَ،وناَجاءَيفَ
رشوة َاليهود َالب َرواحةَ ،وقصة َنطالبة َالنبي َﷺ َعرمان َب َطلحة َأنَ
يأتيهَبمفتاح َالكعبةََ،وتخلفَثْكعبَب َنالكَع َغزوةَتبوكَ،وخربَأبيَ
رهم َاليفاري َعند َرجوعه َن َغزوة َتبوكَ ،وزواج َعرمان َﭬ َن َأمَ
ثْكلرومَابنتةَﷺَ.
وذثْك َثْكذلكَبعضَن َشهدَالمشاهدَنعَرسولَاهللَﷺَ،ون َض بَ
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لهَبسهمَثْكانلَننهمَ.
وتع ض َلذثْك َأزواج َالنبي َﷺ َوأنساهب َ ،وخرب َزواجه َننه َﷺَ،
ثْكأمَحبيبةَ،ونيمونةَ،وزينبَبنتَجحشَ،وسودةَبنتَزنعةَ،وزينبَبنتَ
خزيمة َأم َالمساثْكي َوسبب َتسميتها َبذلكَ ،وجوي ية َبنت َالحارثَ،
وصفيةَبنتَحييَ،وقول َالكنديةَ َلما َ ُأدخلتَعلى َالنبي َﷺَ :أ ُعو ُذ َباهللَ
ننكََ.
َأيضا َلما َوقع َبعد َحياة َالنبي َﷺ َلخلفائه َال اشدي َ
وقد َتع ض ا
وغي همَ،ثْكإرسالَأبيَبك َﭬَالبعوثَإلىَالبلدانَبعدَوفاةَرسولَاهللَ
ﷺَ.
وقدَاشتملتَال واياتَالتيَرواهاَنوسىَب َعقبةَع َالزه يَعلىَ
وفيات َجماعة َن َالصحابة َشهدوا َالمشاهد َنع َرسول َاهلل َﷺَ ،أوَ
استشهدواَفيهاَ،فقامَبذثْك هاَ،وبيانَأنساهبمَ،فم َذلكَقوله:
َفيَتسميةَن َشهدَبد اراَن َالنصارَ:أ ُبوَسليُ َ،أسي ُ َب ُ َعم وََََََ.َفيَتسميةَن َشهدَبد اراَن َ ُق يشُ َ،ثمَن َبنيَعديَب َثْكعبَ،زيدُ َب ُ َالخطابََ.
 َفيَتسمية َن َشهد َالعقبة َن َالنصارُ َ،ثم َن َبني َعبد َالشهلَ:َحضي َو ُهوَنقيبََ.
ُأسيدُ َب ُ ُ
َ-فيَتسميةَن َاستُشهدَيومَ ُأ ُحدَن َالنصارَ ُثمَن َبنيَالحارثَبَ َ
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الخزرجَ:أو ُسَب ُ َأرقمََ.
 َفي َتسمية َن َاستُشهد َيوم َبدر َن َالنصارُ َ ،ثم َن َبني َالنجارَ:حارثةَُب ُ َُس اقةََ.
َحني َنع َر ُسول َاهلل َﷺَن َ ُق يش َ ُثمَ
 َفيَتسمية َن َاستُشهد َيوم ُن ََبنيَأسدَيزيدُ َب ُ َزنعةَََ.
 َفي َتسمية َن َاستُشهد َيوم َاليمانة َن َالنصار َن َبني َساعدةَ:ُأسيدُ َب ُ َي ُبوعَ.
يَزه ةَ،زيَدُ َ
َفيَتسميةَن َاستُشهدَيومَاليمانةَن َ ُق يشُ َ،ثمَن َبن ُب ُ َ ُأسيدَب ُ َجاريةَََ.
 َفيَتسمية َن َاستُشهد َن َالنصار َيوم َالخندقَ:أن ُس َب ُ َ ُنعاذ َب َأوسَب َعبدَعم وَ.
 َفيَتسمية َن َ ُقتل َيوم َالجس َ،سنة َخمس َعش ةَ،ثعلب ُة َب ُ َعم وَبَ َنحص َََ.
 َفيَتسمية َن َاستُشهد َيوم َأجنادي َ،ن َ ُق يش َ ُثم َن َبنيَسهمَ:يمَب ُ َالحارثَب َقيسََ.
تم ُ
َفيَتسميةَن َاستُشهدَيومَالطائفَ،ن َالنصارُ َ،ثمَن َبنيَسلمةَ،ثاب ُتَب ََُثعلبةََ.
َ-فيَتسميةَن َاستُشهدَيومَالخندق َن َالنصارُ َ،ثمَن َبنيَسلمةَ،
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ثعلبةَُب ُ َعنمةََ.
 َفيَتسمية َن َاستُشهد َنع َر ُسول َاهلل َﷺَيوم َخيب َن َالنصار َ ُثمََحبابََ.
ن َبنيَالعجالنََ ُن ةَُب ُ َُس اقةَب ُ
 َفيَتسمية َن َاستُشهد َن َال ُمسلمي َيوم َبئ َن ُعونةَ:الحار ُث َب ُ َ
الصمةََ.
ي....وغي َ
 َفيَتسمية َن َ ُقتل َيوم َال جيعَ:ن ثدُ َب ُ َأبيَن ثد َالينو َُّذلكَثْكري َ.
وهذاَيتطابقَتما اناَنعَط يقةَع وةَب َالزبي َيفَهذاَالجانبَثْكماَن َ
ذثْك هَعندَالحديثَع َنيازيَع وةَ.
َأيضا َعلى َذثْك َبعض َنا َج ى َللصحابةَ
وقد َاشتملت َتلك َال واية ا
ﭫََنعَالنبيَﷺَأثناءَاليزوةَوبعدهاَ،وناَدارَبي َالنبيَﷺَيفَعم ةَ
القضاءَ،وذثْك َبعضَالميازيَثْكيزوةَخيربَ،ونؤتةَ،وذثْك َقصةَعمي َب َ
وهب َالجمحي َنع َصفوان َب َأنية َبعد َبدر َوذثْك هم َلقتالهم َيف َسياقَ
طويلَ ،وإسالم َع وة َب َنسعود َالرقفيَ ،وخرب َتخ َُّلف َعرمان َب َعفانَ
ﭬَع َبدرَ.
*َ*َ*َ
َ
َ
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الكتاب الرابع
بن َي َسا ٍر المتوفى سنة (151هـ)
إس َح َ
اق ِ
حم ِد ِ
بن ْ
َمغَا ِزي ُم َّ
بن َي َسا ٍر(:)1
إس َح َ
اق ِ
حم ِد ِ
بن ْ
بم َّ
 -1تعريف مختصر ُ
يَ،وقيلََ:اب ََُثْكُوثانَ،
هوَ ُنحمدََُب َُ َإسحاقََب ََيسارََب ََخيارََالخبار َُّ
العالنةَُ ،الحاف ُظَ ،الخبار ُّيَ ،أ ُبو َبك َ ََ -وقيلََ :أ ُبو َعبدَ َاهللَ ََ -ال ُق ش ُّيَ،
بَ«السي ةََالنبويةَ»َ.
يَنوال ُهمَ،المدن ُّيَ،صاح ُ َ
المطلب ُّ َ
ُ
المسيبََ،وحدثَ َع ََ:أبيهَ،
رأىَ:أنسََب ََنالكََبالمدينةَ،وسعيدََب ََ ُ
وعمه؛ َ ُنوسى َب َ َيسارََ ،و ُبشي َ َب َ َيسارَ ،وسعيدَ َب َ َأبي َهندَ ،وسعيدََ
المق ُب يَ،وَأبيَ ُسفيانََطلحةََب ََنافعَ،وخلقََثْكري ََ.
يَ
حدثََعن َُهَ:يزيدََُب ََُأبيَحبيبَََ-شي ُخ َُهََ-ويحيىَب ََُسعيدََالنصار ُّ َ
 َو ُهما َن َ َالتابعي َ َوفاقًا ََ -و ُشعبةَُ ،والرور ُّيَ ،والحمادانَ ،وأ ُبو َعوانةَ،اؤ ُهمَ ،ويب ُعدََُ
و ُهشيمَ ،ويزيدَُ َب َُ َ ُزريعَ ،و ُأنمَ َسو ُاهم َي ُش ُّ َ
ق َاستقص ُ
اؤ ُهمَ.
إحص ُ
الَبالمدينةََعلمََناَبقيََهذاََ-عنىَ:اب ََإسحاقَََ.-
يَ:الََيز ُ َ
َالزه َُّ
قال ُّ
وقالَأ ُبو ُنعاويةََ:ثْكانََاب ََُإسحاقََن ََأَحفظََالناسَ،فكانََإذاَثْكانََعندََ
ال ُجلََخمس َُةَأحاديثََأوََأثْكر ُ َ،فاستودعهاَعندََاب ََإسحاقَ،قالََ:احفظهاَ

(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(.)55َ-33َ/7
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عليَ،فإنََنسيتُهاَ،ثْكُنتََقدََحفظتهاَعليََ.
ت َأبا َعبدَ َاهللَ َعَ َ َاب َ َإسحاقَ ،فقالَُ َ :هوَ َحس ََُ
وقالَ َالث َُمَ :سأل ُ َ
الحديثََ.
الَفيَالناسَ َعلمَ َنا َعاشََ ُنحمدََُ
وقالََعاص َُمَب ََُ ُعم ََب ََقتادةََ:الََيز ُ َ
ب ََُإسحاقََ.
تَيحيىَب ََنعي ََع ََاب ََإسحاقَ،فقالََ:
يَ:سأل ُ َ
لَاليالب ُّ َ
المفض ُ َ
وقالََ ُ
تَ :إن ُهم َيز ُع ُمونَ َأن َُه َرأى َسعيدَ َب ََ
ثْكانَ َثقةاَ ،حس َ َالحديثََ .ف ُقل ُ َ
المسيب؟َفقالََ:إن َُهَلقديمََ.
ُ
ار َحديثَ َر ُسولَ َاهللَ َ-ﷺَ -ستةََ،َ ...َ :
ي َب َُ َالمدينيََ :ند َُ
وقالَ َعل ُّ َ
فذثْك ُهمُ َ ،ثمَ َقالََ :فصارَ َعلَ َُم َالستةَ َعندَ َاثنيَ َعش ََ :أحدُ ُهم َ ُنحمدَُ َب ََُ
إسحاقََ.
المنذرََ:حدثناَ ُعم ََُب ََُ ُعرمانََ:
وقالََإب اهي َُمَب ََُ ُ
الزه يََثْكانََتلقفََالميازيََن ََاب ََإسحاقََفيماَ ُيحد ُثهَع ََعاصمََ
أنََ ُّ
ب َ َ ُعم َ ،وَالذي َ ُيذثْك َُ َع َ َنالكَ َفي َاب َ َإسحاقَ ،الَ َيكا َُد َيتبي ُ َ ،وثْكانََ
ل َب َُ َأبي َ ُأويسَ َن َ َأتبعَ َن َ َرأينا َلمالكَ ،أخ جَ َإليَ َ ُثْكتُبَ َاب ََ
إسماعي ُ َ
بتَننهَاَثْكري اَاَ.
إسحاقََع ََأبيهََفيَالميازيَوغي هاَ،فانتخ ُ َ
قالََ:وقالَ َلي َإب اهي َُم َب َُ َحمزةََ:ثْكانَ َعندَ َإب اهيمَ َب َ َسعدَ ،ع َ َاب ََ
إسحاقََنحوََن ََسبعةََعش ََألفََحديثََفيَالحكامَ،سوىَالميازيَ.
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المتُو َُنَ
قال َالذهبي َ-نعل اقاَ :-يعني َبتك ارَ َ ُط ُ قَ َالحاديثََ ،فأنا َ ُ
الحكاني َُةَالتيَرواهاَ،فماَتب ُل َُغَ ُعش ََذلكََ.
لُ َ :نحمدَُ َب َُ َإسحاقَ َأني ََُ
ت َ ُشعبةَ َي ُقو ُ َ
ُس َب َُ َ ُبكي ََ :سمع ُ َ
وقالَ َ ُيون ُ َ
المحدثي ََلحفظهََ.
ُ
تَعليهََ
تَفيَ ُثْك َُتبََاب ََإسحاقَ،فماَوجد ُ َ
يَب ََُعبدََاهللََ:نظ ُ َ
وقالََعل ُّ َ
إالََفيَحديري َ،و ُيمك ََُأنََي ُكوناَصحيحي ََ.
شت َأحادير َُه َثْكري ااَ ،فلمَ َأجدَ َن َ َأحاديره َناَ
وقالَ َاب َُ َعديََ :وقدَ َفت ُ َ
يتهي َُأ َأنَ َ ُيقطعَ َعليهَ َبالضعفَ ،وَ ُربما َأخطأَ ،أوَ َيه َُم َفي َالشيءَ َبعدَ َالشيءَ،
ات َوالئمةَُ ،و ُهوَ َالََ
ئ َغي ُ هَ ،ولمَ َيتخلفَ َفي َال وايةَ َعن َُه َالرق ُ َ
ثْكما َ ُيخط َُ
لَن ََدونََالعلمََبالمدينةَ،وذلكََقبَلََنالكََ
بأسََبهَ.وقالَالذهبيَ:و ُهوََأو ُ َ
المجودَ َثْكماَ
وذويهَ ،وثْكانَ َفي َالعلمَ َبح اَا َعجاجًاَ ،ولكن ُهَ َليسَ َب ُ
ينبيي...،وقدَ َأنسكَ َع َ َاالحتجاجَ َب واياتَ َاب َ َإسحاقَ َغي َُ َواحدَ َن ََ
س َفي َحديرهَ ،فأناَ
ال ُعلماءَ ،لشياءَ َننهاَ:تش ُّي ُعهَ ،ونُسبَ َإلَى َالقدرَ ،و ُيدل ُ َ
قَفليسََبمد ُفوعََعن َُهَ.
الصد ُ َ
ناتََسنةََإحدىَوخمسي ََونائةََ.وقيلَ:سنةََاثنتي ََوخمسي ََونائةََ.
 -2حول الكتاب:
ُيعدَُّ َاب َُ َإسحاق َن َأنجب َتالنيذ َالزه ي َوبه َتخ ج َوب ز َيف َهذاَ
الجانب َن َالعلم«َ ،وثْكان َيعتربه َن جعه َالول َيف َثْكل َنا َيتعلق َبسي ةَ
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ال سولَ-ﷺَ-نماَيحصلَعليهَن َنعلوناتَن َط قَأخ ىَليتربتَن َ
صحتهاَ .فعندنا َزار َاب َإسحاق َنص َ ،والتقى َبعالمها َالكبي َيزيد َب َأبيَ
حبيبَ ،وروى َعنه َالعلمَ ،أرسل َإلى َأستاذه َالزه يَ ،ليتربت َن َصحةَ
بعض َال وايات؛ َفقد َقال َاب َإسحاق َنفسه«َ:حدثني َيزيد َب َأبي َحبيبَ
المص ي َأنه َوجد َثْكتا ابا َفيه َذثْك َن َبعث َرسول َاهلل َ-ﷺَ -إلى َالبلدانَ،
ونلوكَالع بَوالعجمَ،وناَقالَلصحابهَحي َبعرهمَ،قالَ-اب َإسحاقَ:
فبعرتَبهَإلىَنحمدَاب َشهابَالزه يَفع فه»(َ.)1
وقدَأثنىَعليهَجماعةَن َثْكبارَالئمةَوهاكَط افاَن َذلكَ:
يَ :ن َ َأرادَ َأنَ َيتبح َ َفي َالميازيَ ،ف ُهوَ َعيالَ َعلى َ ُنحمدََ
قال َالشافع ُّ َ
ب ََإسحاقَ(َ.)2
قالَ َعلي َاب َالمدينيَ:سمعت َسفيانَ ،يقولَ:قالَ َاب َشهابَ:وسئلَ
ع َنيازيهَ،فقالَ:هذاَأعلمَالناسَهباَ،يعنيَ:اب َإسحاق(َ.)3
وقالَ َاب َُ َسعدََ:ثْكانَ َاب َُ َإسحاقَ َأولَ َن َ َجمعَ َنيازيَ َر ُسولَ َاهللَ َ-

(«َ)1سي ةَاب َهشام»َ(َ،)299َ/4وانظ «َ:أوائلَالمؤلفي َيفَالسـي ةَالنبويـة»َلعبـدَالشـايفَ
نحمدَعبدَاللطيفَ(ص.)32َ:
(«َ)2سي َأعالمَالنبالء»َ(.)36َ/7
(«َ)3تاريخَبيداد»َ(.)215/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ﷺَ -وخ جَ َن َ َالمدينةَ َقديمًاَ ،فلمَ َي وَ َعن َُه َأحدَ َنن ُهمَ ،غي َُ َإب اهيمَ َب ََ
سعدَ ،وثْكانَ َنعَ َالعباسَ َب َ َ ُنحمدَ َبالجزي َةَ ،وأتى َأبا َجعف َ َبالحي ةَ،
لَ
ل َال ُكوفةَ َبذلكَ َالسببَ ،وسمعَ َنن َُه َأه ُ َ
فكتبَ َل َُه َالميازيَ ،فسمعَ َنن َُه َأه ُ َ
ال يَ،ف ُ وا ُت َُهَن ََه ُؤالءََال ُبلدانََأثْكر ََُنم ََروىَعن َُهَن ََأهلََالمدينةَ(َ.)1
وقَالَ َاب َُ َعديََ:ولوَ َلمَ َي ُك َ َالب َ َإسحاقَ َن َ َالفضلَ َإالَ َأن َُه َص فََ
ل َننها َشيءَ ،إلى َاالشتيالَ َبميازيَ
حص ُ َ
الم ُلوكَ َع َ َاالشتيالَ َب ُكتُبَ َالَ َي ُ
ُ
ر ُسولَ َاهللَ َ-ﷺَ-ونبعر ُهَ ،و ُنبتدأَ َالخلقَ ،لكانتَ َهذهَ َفضيلةَ َسبقَ َبهاُ َ ،ثمََ
ن َ َبعدهَ َصنفها َقومَ َآخ ُ ونَ ،فلمَ َيب ُل ُيوا َنبلغَ َاب َ َإسحاقَ َننها(َ .)2وقالَ
الذهبيَ:قدََثْكانََفيَالميازيَعالن اَة(َ.)3
ابن
 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من مغازي ِ
اق:
إس َح َ
ْ
)َنصاَرواهاَن َاثنيَعش َط ي اقاَ.
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَ(ًّ 124
اق ،وبيان أحوال
إس َح َ
 -4طرق تحمل الطبراني لمغازي ِ
ابن ْ
رواتها من حيث القبول والرد:
تحملَاإلنامَالطرباين َالنصوصَالمقتبسةَن َ«نيازيَاب َإسحاقَ»َ

(«َ)1سي َأعالمَالنبالء»َ(.)48َ/7
(«َ)2الكانلَيفَضعفاءَال جال»َ(.)270َ/7
(«َ)3سي َأعالمَالنبالء»َ(.)37َ/7

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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ن َاثنيَعش َط ي اقاَ،يمك َتقسيمهاَإلىَقسمي ََ:
ا
لَهباَالطرباينَالميازيَاستقالال َولمَ
القسم األولَ :الط قَالتيَتحم
يق هناَبيي هاَ،وهيَالتيَعليهاَندارَالميازيَ،وعددهاَأربعةَط قَعلىَ
النحوَالتاليَ:
 الطريق األولَ :قالَفيه«َ:حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيمَالب ق ُّيَ ،حدثنا َعبدُ َالملكَ َب ُ َهشام َالسدُ وس ُّيَ ،حدثنا َزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ
البكائ ُّيَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ»َ.
أحمدُ َب ُ َعبدَاهللَب َعبدَال حيمَالب ق ُّيََ.راويَالسي ةََع ََعبدََالملكََ
ب َ َهشامََ ،والصواب َأن َاسمه َ(عبد َال حيم)َ ،وثْكان َالطرباين َييلَ ،يفَ
الصحابةَوأنساهبمَ،رواهَعنهَأحمدَ
اسمهَ،قالَالذهبيَ:لهَثْكتابَفيَنع فةَ ّ
ب َعلي َالمدائنيَ.وثْكان َإنا انا َحاف اظا َنتقنااَ ،عاش َبعد َأخيهَ َنحمد َندّ ةَ،
أيضاَ ،رفست َأحمد َدابة َفي َشه َ
وعاش َبعده َأخوه َعبد َال حيم َندة َ ا َ
رنضانَسنةَسبعي َونائتي َفماتَننهاَ.$َ،
يَوه اماَ ُننك ا اَ،فسمع َالكري َن َعبد َال حيمَب َعبدَ
وقدَوهمَ َالطب ان ّ َ
يسي َوغي هماَ،
قي َع َاب َ َهشام َوعبد َاهلل َب َيوسف َالتن ّ َ
اهلل َاب َالب ّ َ
وسماه َأحمد َب َعبد َاهللَ ،فرتاه َيف َنعاجمه َيقولَ:حدثنا َأحمد َب َعبد َاهللَ
اب َالربقيَ ،وهو َعبد َال حيم َبال َشك؛ َإنما َاشتُبه َعليه َهذا َهبذاَ.
يف َسنة َستََ
أن َعبد َال حيم َ ُت ُو َّ
ي َلم َ ُيدرك َأحمدَ ،ويؤ ّيد َهذا َ َّ
والطب ان ّ َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وثماني َ ،ولم َيقل َأبدا اَ :حدثنا َعبد َال حيم َب َعبد َاهللَ ،فوهمَ َثْكما َت ىَ
وقالَأيضاَ:روى َ«السي ة» َع َعبد َالملك َب َهشامَ،
وسماه َ(أحمد)(َ .)1
ا
ع َالبكائيَ.وثْكانََثقة(َ.)2
يَ .صدوقَ .قال َعنه َالذهبيَ :هذبََ
وعبدُ َالملك َب ُ َهشام َالسدُ وس ُّ َ
السي ةََالنبويةَ،وسمعهاَن ََزيادََالبكائيََصاحبََاب ََإسحاقَ،وخففََن ََ
أشعارهاَ ،وروى َفيها َنواضعَ َع َ َعبدَ َالوارثَ َب َ َسعيدَ ،وأبي َ ُعبيدةَ،
رواها َعن َُهُ َ:نحمدَُ َب َُ َحس َ َالقط ُ
انَ ،وعبدَُ َال حيمَ َب َُ َعبدَ َاهللَ َب َ َالب قيَ،
وأ ُخو ُه؛َأحمدََُب ََُالب قيََ.
ول َُهَ ُنصنفََفيَأنسابََحمي ََو ُن ُلوثْكها(َ.)3
يَ ،قال َعنه َاب َحج َ :صدوق َثبت َيفَ
وزيا ُد َب ُ َعبد َاهلل َالبكائ ُّ َ
الميازيَ ،ويف َحديره َع َغي َاب َإسحاق َلي َ ،ولم َيربت َأن َوثْكي اَعا َثْكذَبهَ،
ولهَيفَالبخاريَنوضعَواحدَنتابعةَ،ن َالراننةَ،ناتَسنةَثالثَوثماني َ،
خ َم َت َق(َ.)4وقالَالذهبيَعنهَ:صاحب َروايةَ َ«السَي ةَ َالنبويةَ» َع َ َاب ََ

(«َ)1تاريخَاإلسالم»َ(«َ،)52َ/20سي َأعالمَالنبالء»َ(.)48َ/13
(«َ)2تاريخَاإلسالم»َ(.)215َ/21
(«َ)3سي َأعالمَالنبالء»َ(.)429َ/10
(«َ)4تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)2085َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

85

إسحاقَ،و ُهوََأتق ََُن ََروىَعن َُهَالسي ةَ(َ.)1
 الطريق الثاينَ :قال َفيه«َ :حدثنا َأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ ََب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َ
إسحاقَ»َ.
أ ُب ُ
يَ.ثقةَ،قال َعنهَالدارقطنيَ:ثقةَ
وَشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َالح ان ُّ َ
نأنونَ .وقال َأحمد َب َثْكانلَ :ثْكان َنسنداَا َغي َنتهم َيف َروايتهَ ،وثْكان َيأخذَ
فصيحا(َ.)2
اَ
الدراهمَعلىَالحديثَ.وقالَنسلمةَب َقاسمَ:ثْكانَثقةَ
يَ.قالَعنهَاب َحج َ:
وأ ُبوَجعف َهوَعبدَاهللَب َنحمدَب َعليَالنُّفيل ُّ َ
ثقةَحافظَ،ن َثْكبارَالعاش ةَ،ناتَسنةَأربعَوثالثي َ،خََ.)3(4
و ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ َهوَالح اينَ .قالَعنهَاب َحج َ:ثقةَ ،ن َالتاسعةَ،
ناتَسنةَإحدىَوتسعي َونائةَعلىَالصحيحَ،رَمََ.)4(4
 الطريق الثالثَ :قال َفيه«َ :حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َنُمي َ،حدثناَ ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ،ع َ ُنحمد َب َ
(«َ)1تاريخَاإلسالم»َ(.)162َ/12
(َ)2انظ ـ َت جمتــهَيف«َ:ســؤاالتَالســلمي»َ(رقــمَ،)166َ:و«تــاريخَبيــداد»َ(َ،)435َ/9
و«تاريخَاإلسالم»َ(َ،)178َ/22وغي هاَ.
(«َ)3تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)3594َ:
(«َ)4تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)5922َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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إسحاقَ»َ.
يَ.ثقةَحافظ(َ.)1
ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَالحض ن ُّ َ
و ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَب َنُمي ََ.قالَعنهَاب َحج َ:ثقةَحافظَفاضلَ،ن َ
العاش ةَ،ناتَسنةَأربعَوثالثي َ،ع(َ.)2
و ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي ََ .قال َعنه َاب َحج َ :صدوق َيخطىءَ ،ن َالتاسعةَ،
ناتَسنةَتسعَوتسعي َونائةَ،ختَمَدَتَق(َ.)3
 الطريق الرابعَ :قالَفيه«َ:حدثَناَأ ُب ُوَشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َب َ
أحمد َب َأب ُ
يَشعيبَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َ
إسحاقَ»َ.
وَشعيبَعبدُ َاهللَب ُ َالحس َب َأحمدَب َأب ُ
أ ُب ُ
يَشعيبَ(ََ.)4
وأبوهَالحس َب َأحمدَب َأبيَشعيبَأبوَنسلمَالح اينَ.قالَعنهَاب َ
حج َ:ثقة َيي بَ ،ن َالحادية َعش ةَ ،نات َسنة َخمسي َأو َبعدهاَ ،م َندَ
ت(َ.)5
(َ)1يأيتَالكالمَعليهَيفَت جمةَنستقلة.
(«َ)2تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)6053َ:
(«َ)3تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)7900َ:
(َ)4تقدًّ مَالكالمَعليه.
(«َ)5تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)1210َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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و ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ(َََ.)1
القسم الثاينَ :الط قَالتيَتحملَهباَالطرباينَالميازيَنق ونةَبيي هاَ
َنصا َواحدا اَ،
ن َالط ق َالربعة َالساسيةَ ،ولم َي و َبكل َط يق َننها َإال ًّ
وعددهاَثمانيةَط قَ،ويمك َت تيبهاَعلىَالنحوَالتاليَ:
األول -الطرق التي قرنها برواية ُم َحم ِد ْب ِن َس َل َم َة ،وعددها خمسة
طرق وهي:
 الطريق األولَ:قالَفيه«َ:حدثناَعل ُّيَب ُ َعبدَالعزيزَ،حدثناَأ ُبوَنعم َال ُمقعدُ َ،حدثناَعبدُ َالوارثَب ُ َسعيدَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ»َ.
 الطريق الثاينَ :قالَفيه«َ:حدثناَعبدُ َاهلل َب ُ َأحمد َب َحنبلَ،حدثناَجعف ُ َب ُ َنه ان َالسب ُ
يَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ
اكَ ،حدثنا َعبدُ َالعلى َالسان ُّ َ
إسحاقَ»َ.
 الطريق الثالثَ :قالَفيه«َ:حدثناَعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ،حدثناَأحمدُ َيمَب ُ َسعدَ،ع َ ُنحمدَ
ب ُ َ ُنحمدَب َأ ُّيوبَصاح ُ
بَالميازيَ،حدثناَإب اه ُ
ب َإسحاقَ»َ.
 الطريق الرابعَ :قال َفيه«َ :حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،اَعقبةَُب ُ َ ُنك مَ،حدثناَ ُيون ُُسَب ُ َ ُبكي َ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ»َ.
حدثن ُ
(َ)1تقدًّ مَالكالمَعليه.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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 الطريق الخامسَ :قالَفيه«َ:حدثناَالمقدا ُم َب ُ َد ُاودَ،حدثناَأسَدُ َب ُ َُنوسىَ،حدثناَيحيىَب ُ َزثْك ياَب ُ َأبيَزائدةَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ»َ.
الثاين -الطرق التي قرنها برواية ِزي ِ
اد ْب ِن َع ْب ِد اهلل ِ ا ْل َبكائِي ،وعددها
َ
طريقان وهما:
 الطريق األولَ :قال َفيه«َ :حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعبدَ َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َنُمي َ،حدثناَ ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ،ع َ ُنحمد َب َ
إسحاقَ»َ.
 الطريق الثاينَ :قالَفيه«َ:حدثناَالحس ُ َب ُ َالعباس َال از ُّي[َ،حدثناَل َب َُ َ ُعرمانَ(َ ،])1حدثناَيحيىَب ُ َزثْك ياَب َأبيَزائدةَ،ع َ ُنحمد َب َ
سه ُ َ
إسحاقَ»َ.
الثالث -الطرق التي قرنها برواية ُيون َُس ْب ِن ُب َك ْير ،وعددها طريق
يمَب ُ َ ُدحيمَالدنشق ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثَناَعبدُ َ
واحدَ،قالَفيه«َ:حدثناَإب اه ُ
ال حم َب ُ َبشي َ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ»َ.
(قلت)َ :وال َأرى َهناك َفائدة َن َدراسة َتلك َالط ق َالرمانيةَ ،لكونَ
اإلنامَالطرباينَلمَيعتمدَعليهاَيفَروايتهَللميازيَ،إنماَاالعتمادَثْكانَعلىَ

(َ )1ناَبي َالمعقوفي َسقَ،ن َالنسخةَالمطبوعةَ،وزائدَن َ«دالئلَالنبوة»َلقوام َالسنةَ
(حَ)16َ/فقدَأخ جهَن َط يقَالطرباينَبهَ.
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َنصا َواحداَا َ َبكل َط يقَ
الط يق َالشه ؛ َباإلضافة َإلى َثْكونه َلم َي و َإال ًّ
ننهاَ.
بن
 -5طبيعة النصوص التي نقلها الطبراني من مغازي ا ِ
اق:
إس َح َ
ْ
اشتملتَالنصوصَالتيَنقلهاَالطرباينَع َ«نيازيَاب َإسحاقَ»َعلىَ
أنورَنتنوعةَونختلفةَ،تناولتَجوانبَعدةَن َحياةَالصحابةَوتاريخهمَ،
فنجدهاَقد َاشملتَعلىَذثْك َأنسابَبعضَالصحابةَ،وقبائلهمَ،وثْكناهمَ،
وأنسابَأنهاهتمَ،باإلضافةَإلىَالجوانبَالخاصةَببعضَالصحابةَ،ثْكذثْك َ
إسالنهمَ،وأحوالهمَ،وصفاهتمَالخلقيةَوالخلقيةَ،وذثْك َوفياهتمَ،وزنانَ
ونكان َذلكَ ،ون َصلى َعلى َبعضهمَ ،وبعض َالوفيات َالمتفقة َن َ
أصحابَرسولَاهللَﷺَ،وذثْك َالمؤلفةَننهمَ،ون َبايعَتحتَالشج ةَ.
وذثْك َقصةَإسالمَسلمانَالفارسيَﭬَوناَثْكانَعليهَقبلَاإلسالمَيفَ
سياقَطويلَ.
ولم َ ُييفل َوال َشك َالتع ض َلذثْك َغزواهتمَ ،ونشاهدهم َنع َرسولَ
اهللَﷺَ،وناَج ىَلهمَأثناءَاليزوةَوبعدهاَ،وأحوالَالنبيَﷺَنعهمَن َ
قسمَالفيءَوالينيمةَ،وتفاصيلَدقيقةَيفَذلكَ،ثْكم َردهَالنبيَﷺَلصي هَ.
ضَأيضاَلذثْك َن َاستعملهَالخلفاءَال اشدونَن َالصحابةَ
وقد َتع
ا
علىَالنصارَ.
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ِ
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هذا َع َنجمل َنا َورد َيف َرواية َزيادَ َب َ َعبد َاهلل َالبكائي َع َاب َ
إسحاق.
أنا َع َرواية َنحمد َب َسلمة َع َاب َإسحاق َفقد َاشتملت َعلىَ
وفياتَجماعةَن َالصحابةَقدَاستشهدواَيفَالمعاركَ،فقامَبذثْك هاَ،وبيانَ
أنساهبمَ،فم َذلكَقوله:
 َفيم َاستُشهد َيوم َبدر َنع َر ُسول َاهلل َﷺ َن َالنصارََ :سعدُ َب ُ َخيرمةَََ.
َحني َ:أيم ُ َب ُ َ ُعبيدَ.
َفيَتسميةَن َاستُشهدَيوم َُفيَتسميةَن َاستُشهدَيوَمَالطائفَن َالنصارََ:ثاب ُتَب ُ َالجذعَ. َفيَتسمية َن َاستُشهد َيوم َأجنادي َن َ ُق يشُ َ،ثم َن َبنيَسهمَ:ث.
اجَب ُ َالحار ُ َ
حج ُ
َفيَتسميةَن َ ُقتلَيومَالجس َن َالنصارَ ُثمَن َبنَيَعبدَالشهلَ،ُثمَن َبنيَز ُعوراءَ:أو ُسَب ُ َعتيكَب َعان َ....وغي َذلكَ.
َأيضا َعلى َس ايا َرسول َاهلل َﷺ َالتي َبعرهاَ،
واشتملت َتلك َالط يق ا
واستعدادَالنبيَﷺَليزوةَأحدَ،وذثْك َتاريخهاَ،وخربَقدومَنف ََن َعضلَ
والقارةَ َعلىَر ُسول َاهللَ َﷺَبعد َ ُأ ُحدََ ،والمدةَالتيَأقانهاَالنبيَﷺَبعدَ
ُأحد َحتى َأرسل َأصحاب َبئ َن ُعونةََ ،وذثْك َخ وج َر ُسولَ َاهلل َﷺ َعامَ
االَوناَحدثَيفَذلكَيفَسياقَطويلَ
ال ُحديبيةَ ُي يدُ َزيارةَالبيت َالَ ُي يدُ َقت ا َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
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حس َ،وخربَقدومَرفاعةَالجذانيَعلىَرسولَاهللَﷺَيفَهدنةَالحديبيةَ
وتفاصيل َذلكَ ،وخرب َوفد َهوازن َلما َأتوا َرسول َاهلل َﷺ َبالجع انةَ،
وخربَدف َسعدَب َنعاذَ.
وذثْك َبعثَرسولَاهللَﷺَإلىَنؤتةَ،وزن َذلكَ،ون َاستعملهَعليهمَ،
وقتالَزيدَب َحارثةَﭬَيفَسياقَطويلَحس َ،وذثْك َقصةَخيربَ،وإعطاءَ
ال ايةَلعليَب َأبيَطالبَﭬَ،وذثْك َقصةَفتحَنكةَيفَسياقَطويلَحس َ،
وقصةَتخلفَثْكعبَع َغزوَتبوكَ،وقصةَخ وجَأبيَسفيانَب َح بَيفَ
تجارةَالشامَ،وقدومَثْكتابَرسولَاهللَﷺَعلىَدحيةَالكلبيَ،وقصةَقدومَ
النبيَﷺَإلىَالمدينةَراج اعاَن َالطائفَ،وقصةَثْكتابةَبجي َب َزهي َب َأبيَ
رجالَبمكةَ.
سلمةَإلىَأخيهَثْكعبَيخربهَبقتلَرسولَاهللَﷺَ ا
وقصةَ ُأسارىَبدر َأ ُبوَالعاص َب ُ َال بيع َب َعبد َال ُعزىَب َعبد َشمسَ
خت ُ َر ُسول َاهلل َﷺَزو ُج َابنته َزينبَ،وإرسال َأهلَ َنكة َفيَفداء َ ُأس ائهمَ َيفَ
سياقَطويلَ.
وذثْك َغزوةَبنيَال ُمصطلقََ،ونتىَثْكانتَوإق اعَالنبيَﷺَبي َنسائهَ.
وذثْك َخربَسالنةَبنتَنعقلََ،وأن َالنبيَﷺَبإعتاقهاَ.
وذثْك َخربَدخولَالنبيَﷺَنكةَنعتم ا اَوعبدَاهللَب َرواحةَآخذَبخطامَ
ناقتهَ ،وذثْك َقصة َعمي َب َوهب َالجمحي َنع َصفوان َب َأنية َبعد َبدرَ
وذثْك همَلقتالهمَ،وقصةَإسالمَعمي َب َوهبَ.
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وذثْك َقصةَبنيَ ُأبي قَ :بش َ،وبشي َ،و ُنبش َ،وهجاءَبشي َللنبيَﷺَيفَ
قصةَطويلةَ ،والخالفَيفَردَ َر ُسولَ َاهلل َﷺَعلىَأبيَالعاص َزينب َبالنكاحَ
الولََ،أوَبنكاحَجديدََ.
وذثْك َقصة َبعَثَ َعم َو َب َ َسعيد َب َ َالعاصَ َبعَر ُه َإلى َنكة َيي ُزو َاب َ
الزبي ََ.
ُّ
وأناَع َروايةَيونسَب َبكي َع َاب َإسحاقَفقدَاشتملتَعلىَذثْك َ
جماعةَن َالصحابةَقدَشهدواَالمعاركَنعَرسولَاهللَﷺَ،وذثْك َبعضَن َ
استشهدواَفيهاَ،فقامَبذثْك همَ،وبيانَأنساهبمَ،فم َذلكَقوله:
َفيَتسميةَن َشهدَبَد اراَن َالنصارَ،ن َبنيَعان َب َنالكَ:الحار ُثَ
ب ُ َالصمةَب َعم وَب َ ُعبيدَب َعم وَب َنب ُذولَ.
َفيَتسميةَن َشهدَالعقبةَن َالنصارُ َ،ثمَبنيَالنجارَنُسيبةََ.َفيَتسمية َنَ َاستُشهد َن َال ُمسلمي َيوم َ ُأ ُحد َن َال ُمهاج ي َ:حمزةَُب ُ َعبدَال ُمطلبَ.
َأيضا َعلى َأنور َنتف قة َثْكأنساب َبعض َالصحابةَ،
وقد َاشتملت ا
ووفياتهمَ،وبعثَالنبيَﷺَجعف ا اَإلىَ ُنؤتةََووقتَذلكَ،ووقتَغزوةَأحدَ،
والخندقَ ،ونؤتةَ ،وذثْك َبعض َالنقباء َون َبايعوا َالنبي َﷺ َيوم َالعقبةَ،
وبعضَن َشهد َالعقبة َن َالنساءََ ،وبعضَالصحابياتَالاليتَهاج نَ ،وَن َ
صلتَالقبلتي َنعَر ُسولَاهللَﷺَ.
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الكتاب الخامس
س ْع ٍد المتوفى سنة (175هـ)
َّي ِ
تَا ِر ْي ُ
خ الل ْ
ث ْب ِن َ
 -1تعريف مختصر بالليث بن سعد(:)1
هوَاإلنا ُمَ،الحاف ُظَ،شي ُخ َاإلسالمَ،وعال ُم َالديار َالمص يةَ،اللي ُث َب ُ َ
سعد َب َعبد َال حم َ ،أ ُبو َالحارثََ ،الفهم ُّيَ ،نولى َخالد َب َثابت َب َ
ظاع َ.
َنولدُ ُهَ :بق قشندة ََ -ق ية َن َأَسفل َأعمال َنص ََ -في َسنة َأربعَ
وتسعي َ.
َسمعَ:عطاء َب َأبيَرباحَ،واب َأبيَ ُنليكةَ،ونافعًاَال ُعم يَ،وسعيدَ
اَالزبي َالمكيَ،ونَش حَ
َالزه يَ،وأب ُّ
ب َأبيَسعيد َالمق ُب يَ،واب َشهاب ُّ
ب َهاعانَ،وأباَقبيلَالمعاف يَ،ويزيدَب َأبيَحبيبَ،وغي همَ.
روى َعن ُه َخلق َثْكري َ ،نن ُهمَ :اب ُ َعجالن ََ -شي ُخ ُه ََ -واب ُ َلهيعةَ،
بَ،
َالمباركَ،وعط ُ
اف َب ُ َخالدَ،وَشبابةَُ،وأشه ُ
و ُهشيمَ،واب ُ َوهبَ،واب ُ ُ
وسعيدُ َب ُ َُش حبيلَ،وسعيدُ َب ُ َ ُعفي َ،والقعنب ُّيَ،وغي همَ.
قالَاب ُ َسعدَ:استقلَاللي ُثَبالفتوىَ،وثْكان َثقةاَ،ثْكري َالحديثَ،س ّيًاَ
ن َال جالَ،سخ ّيًاَ،ل ُهَضيافةَ.

(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(.)163َ-136َ/8

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
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َالزه يَبع ُضَاالضط ابَ.
وقالَيَع ُقو ُبَب ُ َشيبةَ:فيَحديرهَع ُّ
وقالَالعجل ُّيَ،والنسائ ُّيَ:اللي ُثَثقةَ.
وقالَاب ُ َخ اشَ:صدُ وقَ،صحي ُحَالحديثَ.
وروىَ:عبدُ َالملكَب ُ َيحيىَب َ ُبكي َ،ع َأبيهَ،قالَ:
ناَرأي ُتَأحد ااَأثْكملَن َالليثَ.
ناتَاللي ُثَللنصفَن َشعبانَ،سنةَخمسَوسبعي َونائةَ.
 -2حول الكتاب:
ُيعدُّ َهذاَالكتابَيفَعدادَالمفقودَ،ولمَأقفَعلىَن َتكلمَحولَهذاَ
الكتابَبشيءَن َالتفصيلَيبي َنعالمَننهجهَفيهَ ،وقدَاعتمدَعليهَبعضَ
العلماء َيف َتصانيفهم َثْكيعقوب َالفسوي َيف َثْكتابه َ«المع فة َوالتاريخ(َ،»)1
واب َعبدَالحكمَيفَ«فتوحَنص َوالمي ب(َ،»)2والكنديَيفَ«ثْكتابَالوالةَ
والقضاة(َ،»)3وغي همََ.،
وقد َنسبه َإليه َجماعة َننهمَ :اب َالنديم(َ ،)4واب َشاهي (َ،)1
(«َ)1نقدنةَالمع فةَوالتاريخ»َ(َ،)45َ/1وقالَالدثْكتورَالعم يَنحققَالكتاب«َ:قـدَأوردَ
نصاَنعظمهاَبواسطةَأبيَصالحََ،ويحيىَب ََُعبدََاهللََب ََ ُبكي َ»َ.
لهَيعقوبَحواليََ ًّ َ50
((َ)2صَ،146َ،136َ،99َ:وغي هاَثْكري )َ.
((َ)3صَ.)12َ:
(«َ)4الفه ست»َ(صَ.)199َ:
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والباباين(َ.)2
وذثْك َالسمعاينَيفَ«نعجمه»َ(ت جمةَأبيَزثْك ياَيحيىَب َعبدَالوهابَ
ب َنحمد َب َإسحاق َب َنحمد َب َيحيى َب َننده) َأنهَقدَسمعَ«ثْكتابَ
التاريخ»َ ،ع َالليث َب َسعد َالفهميَ ،ب وايته َع َأبي َطاه َب َعبدَ
ال حيمَ ،ع َأبي َالشيخَ ،ع َأبي َالعباس َالفضل َب َالعباس َب َنه انَ،
ع َيحيىَب َعبدَاهللَب َبكي َعنه(َ.)3
وقدَاعتمدَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق» َعلىَروايةَيحيىَب َعبدَاهللَ
ب َبكي َع َالليث(َ.)4
 -3عدد النصوص التي نقلها اإلمام الطبراني من تاريخ
الليث:
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَسبعةَنصوصَرواهاَن َط يقَواحدَ.
 -4طرق تحمل اإلمام الطبراني لتاريخ الليث ،وبيان أحوال
رواته من حيث القبول والرد:

(«َ)1الرقات»َ(صَ.)32َ:
(«َ)2هديةَالعارفي َأسماءَالمؤلفي َوآثارَالمصنفي »َ(َ.)842َ/1
(«َ)3المنتخبَن َنعجـمَشـيوخَالسـمعاين»َ(َ،)1848َ/3و«التحبيـ َيفَالمعجـمَالكبيـ »َ
(َ.)381َ/2
(«َ)4نواردَاب َعساثْك َيفَتاريخَدنشق»َ(َ.)107-106َ/1
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تحمل َاإلنام َالطرباين َالنصوص َالمقتبسة َن َ«تاريخ َالليث» َن َ
ط يقَواحدَ،قالَفيه«َ:حدثناَأ ُبوَالزنباعَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،ع َالليثَ
ب َسعدَ ،قالََ ،»...:وقد َتحمل َهبذا َالط يق َسبعة َنصوصَ ،ننها َنصَ
واحدَرواهَالليثَع َأحدَشيوخهَ.
وهناكَنصَآخ َقالَفيهَالطرباين«َ:حدثناَأحمدُ َب ُ َال ُمعلىَالدنشق ُّيَ،
حدثناَهشا ُم َب ُ َخالدَ،حدثناَضم ُة َب ُ َربيعةَ،ع َالليث َب َسعدََ ،قالََ:
اَسمي َأ ُبوَبك َﭬَعتي اقاَلجمال َوجههَ،واس ُم ُه َعبدُ َاهلل َب ُ َ ُعرمانَ»َ،
إنم ُ
وطبيعةَهذاَالنصَتختلفَيفَنضموهناَع َطبيعةَالنصوصَالخ ىَالتيَ
تتفقَجمي اعاَيفَذثْك َتواريخَالوفاةَ،نماَي جحَلديَأهناَليستَن َ«تاريخَ
الليث»َ.
ي َشيخ َاإلنام َالطرباين َوراويَ
ح َب َُ َالف جَ َالمص َُّ
وأ ُبو َالزنباعَ َرو ُ َ
«تاريخ َالليث» َع َيحيىَ ،ثقة َثبتَ ،قال َعنه َالكنديَ :ثْكان َن َأوثقَ
الناسَ.وقال َاب َقديدَ:ذاك َرجل َنفسه َرفعه َاهلل َبالعلم َوالصدقَ.وروىَ
عنه َأبو َبك َالبزار َيف َ«نسنده» َوقالَ:يقالَ:ليس َبمص َأوثق َوال َأصدقَ
ننهَ.وقالَالطحاويَ:ثْكانَن َأوثقَالناسَ.وقالَالخطيبَ:ثْكانَثقةَ.وقالَ
المزيَ :ثْكان َن َالرقاتَ .وقال َاب َناثْكوالَ :ثقة َثبتَ .وقال َالذهبيَ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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نحدثَنكر َنقبول(َ.)1
ويحيىَب ُ َ ُبكي َ َراويَ«تاريخَالليث»َعنهَ،هوَيحيىَب َعبدَاهللَب َ
بكي َ.قالَعنهَاب َحج َ:ثقةَيفَالليثَ،وتكلَمواَيف َسماعهَن َنالكَ،ن َ
ثْكبارَالعاش ةَ،ناتَسنةَإحدىَوثالثي َولهَسبعَوسبعونَ،خَمَق(َ.)2
 -5طبيعة النصوص التي نقلها اإلمام الطبراني من تاريخ
الليث:
اشتملتَالنصوصَالتيَنقلهاَالطرباينَع َ«تاريخَالليث» َعلىَأنورَ
شتىَتتعلقَبأسماءَبعضَالصحابةَ،وألقاهبمَ،وإسالنهمَ،وأعمارَبعضهمَ
حي َأسلمواَ،وبعضَناَج ىَلهمَن َنح َيفَحياهتمَثْكس دهَقصةَنقتلَ
الحسي َب َعلي َﭬَ ،وصفات َبعضهم َالخلقيةَ ،وتلك َالتفاصيلَ
تختلفَن َت جمةَإلىَأخ ى؛َلك َالقاسمَالمشرتكَبينهاَجمي اعاَهوَذثْك َ
تواريخَالوفاةَلهمَجمي اعاَ،وأعمارهمَوقتَوفياهتمَ.
*َ*َ*َ
َ
(َ)1انظـــ َت جمتـــهَيف«َ:هتـــذيبَالكمـــال»َ(َ،)250َ/9و«فـــتحَالبـــاب»َ(رقـــمَ،)3101َ:
و«المتفـــقَوالمفـــرتق»َ(َ،)949َ/2و«اإلثْكمـــال»َ(َ،)395َ/6و«تـــاريخَاإلســـالم»َ(َ/21
َ،)177و«هتذيبَالتهذيب»َ(َ،)264َ/3و«سن َالدارقطني»َ(َ.)172َ/2
(«َ)2تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)7580َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتاب السادس
ِي
َات َم ْن َر َوى َع ِن َّ
ط ََبق ُ
الن ِب ِّي ﷺ م َ
ِن ِّ
ِله ْي َث ِم ْب ِن َعد ٍّ
اب ِة ل َ
الص َح َ
المتوفى سنة (207هـ)
 -1تعريف مختصر بالهيثم بن عدي(:)1
هو َالهير ُم َب ُ َعدي َب َعبد َال حم َب َزيد َب َ ُأسيد َب َجاب ََ،
َ،المؤر ُخَ.
الخبار ُّيَ،العالنةَُ،أ ُبوَعبدَال حم َالطائ ُّ َ
يَ،ال ُكوف ُّي ُ
حدث َع َ:هشام َب َ ُع وةَ،و ُنجالدَ،واب َأبيَليلىَ،وسعيد َب َأبيَ
ع ُ وبةَ،وجماعةَ.
روى َعن ُهُ َ :نحمدُ َب ُ َسعدَ ،وأ ُبو َالجهم َالباهل ُّيَ ،وعل ُّي َب ُ َعم وَ
النصار ُّيَ،وأحَمدُ َب ُ َ ُعبيدَأ ُبوَعصيدةَ،وآخ ُ ونَ.
َالمسندَ.
و ُهوَن َبابةَالواقديَ،وقلَناَروىَن ُ
َ:هوَعنديَأصل ُحَن َالواقديَ.
قالَعل ُّيَب ُ َالمديني ُ
قالَعباسَالدُّ ور ُّيَ:حدثناَبع ُضَأصحابناَ،قَالَ:قالتَجاري َُةَ
َالهيرم َب َعديَ :ثْكان َنوالي َي ُقو ُم َعانة َالليل َ ُيصليَ ،فإذا َأصبحَ،
جلسَيكذ ُبَ.
وقالَاب ُ َنعي َ،وأ ُبوَد ُاودَ:ثْكذابَ.
وقالَال ُبخار ُّيَ:سكتُواَعن ُهَ.
(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(.)104َ-103َ/10

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وقالَالنسائ ُّيَ،وغي َُ ُهَ:نت ُ و ُكَالحديثَ.
ُقل ُتُ َ :ت ُوفي َبفم َالصلحَ ،في َسنة َسبع َونائتي َ ،ول ُه َثالث َوتس ُعونَ
سنةاَ.
 -2حول الكتاب:
ُيعدُّ َهذاَالكتابَيفَعدادَالمفقودَ،ولمَأقفَعلىَن َتكلمَحولَهذاَ
الكتاب َبشيء َن َالتفصيل َيبي َنعالم َننهجه َفيهَ ،وقد َنسبه َإليه َاب َ
النديم(َ،)1وياقوتَالحموي(َ،)2والصفدي(َ.)3
 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من طبقات الهيثم:
َنصاَرواهاَن َط يقي َ.
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَإحدىَعش ًّ
 -4طرق تحمل الطبراني لطبقات الهيثم ،وبيان أحوال
رواته من حيث القبول والرد:
تحمل َاإلنام َالطرباين َالنصوص َالمقتبسة َن َ«طبقات َالهيرم» َن َ
ط يقي ََ:
الولَ:قالَفيه«َ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعليَالمدين ُّيَ ُفستُقةَُ،حدثناَد ُاو ُدَب ُ َ
ُرشيدَ ،ع َالهيرم َب َعديَ ،قالَ ،»َ ...:وقد َتحمل َهبذا َالط يق َعش ةَ
(«َ)1الفه ست»َ(صَ.)129َ:
(«َ)2نعجمَالدباء»َ(َ.)2792َ/6
(«َ)3الوايفَبالوفيات»َ(َ.)238َ/27

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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نصوصَ.
ي َ ُفستُق َُة َشيخ َاإلنام َالطرباينَ ،ثقةَ ،قال َعنهَ
و ُنحمَدُ َب ُ َعلي َالمدين ُّ َ
الخطيبَ:ثْكانَثقة(َ.)1
ود ُاو ُد َب ُ َُرشيدَ َال اوي َعنه َالهيرم َب َعدي َثقة َفاضل َن َرجالَ
البخاريَونسلم(َ.)2
الراينَ:قالَفيه«َ:حدثنا َ ُنحمدَُ َب َُ َالفضلَ َب َ َالسوَدَ َالبص ُّيَ ،حدثناَ
ب َب َُ َال ُمح رَ َالباهل ُّيَ ،حدثنا َالهير َُم َب َُ َعديَ ،قالََ،»...:وقدَتحملَ
قعن ُ َ
يقَنصاَواحدا اَ.
هبذاَالط
ًّ
يَشيخَاإلنامَالطرباينَ،لمَأقفَلهَ
ُنحمدََُب ََُالفضلََب ََالسودََالبص َُّ
علىَت جمةَ.
يَ،ت جم َله َاب َحبان َيف َ«ثقاته(َ ،»)3وقالَ:
ب َب َُ َال ُمح رَ َالباهل ُّ َ
وقَعن ُ َ
حدثناَعنهَجماعةَن َشيوخناَ.

(َ)1انظـ َت جمتــهَيف«َ:تــاريخَبيــداد»َ(َ،)64َ/3و«اللقــاب»َالبـ َالف ضــيَ(َ،)301َ/2
و«ثْكشــفَالنقــاب»َ(َ،)353َ/2و«نزهــةَاللبــاب»َ(َ،)70َ/2و«تــاريخَاإلســالم»َ(َ/21
َ،)280و«الوايفَبالوفيات»َ(َ.)107َ/4
(َ)2انظ َت جمتهَيف«َ:هتذيبَالكمال»َ«َ.)392َ-388َ/8
(.)23َ/9(َ)3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وذثْك ه َاب َناثْكوال َيف َ«اإلثْكمال» َوقالَ:وله َ«تاريخ(َ .»)1وثْكذلك َقالَ
اب َناص َالدي َالدنشقيَيفَ«توضيحَالمشتبه(َ.»)2
 -5طبيعة النصوص التي نقلها الطبراني من طبقات
الهيثم:
اشتملت َالنصوص َالتي َنقلها َالطرباين َع َ«تاريخ َالهيرم» َعلىَ
وفياتَجماعةَن َالصحابةَ ،وهذاَهوَالقاسمَالمشرتكَبينهاَجمي اَعاَ،ولمَ
يزدَشي ائاَعلىَذلكَإالَفيماَندرَ،ثْكذثْك هَنسبةَأمَأبيَبك َالصديقَﭬَ،
وزن َونكانَوفاةَأبيَأيوبَالنصاريَ،وزن َنقتلَأبيَسفيانَب َح بَ
وشي ائاَون َأحوالهَ،وذثْك َالخالفَيفَوفاةَالفضلَب َالعباسَوأي َثْكانَ
هو؟َوبيانَأولَن َناتَن َأزواجَالنبيَﷺَ،وآخ َن َناتَننه َووقتَ
ذلكَ.
*َ*َ*َ
َ
َ
َ
َ
(.)218َ/7(َ)1
(.)74َ/8(َ)2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتاب السابع
ِي المتوفى سنة (207هـ)
تَا ِر ْي ُ
خ ُم َح َّم ِد ِ
الوا ِقد ِّ
بن ُع َمَر َ
 -1تعريف مختصر بالواقدي(:)1
هو َ ُنحمَدُ َب ُ َ ُعم َب َواقد َالواقد ُّيَ ،المدين ُّيَ ،السلم ُّي َنوال ُهمََ،
بَالتصانيفَوالميازيَ،العالنةَُ،اإلنا ُمَ،أ ُبوَعبدَاهللَ،أحدُ َ
القاضيَ،صاح ُ
َ،المتفقَعليهَ.
أوعيةَالعلمَعلىَضعفه ُ
ُولدَ:بعدَالعش ي َونائةَ.وطلبَالعلمَعامَبضعةَوأربعي َ.
سمعَن َ:صيارَالتابعي َفم َبعد ُهمَ،بالحجازَ،والشامَ،وغي َذلكَ.
َج يجَ،وثورَب َيزيدَ،ونعم ََب َ
حدثَع ُ َ:نحمدَب َعجالنَ،واب ُ
راشدَ ،واب َأبي َذئبَ ،والوزاعيَ ،ونالكَ ،وخلق َثْكري َ ،إلى َالياية َن َ
عوامَالمدنيي َ.
حدث َعن ُهُ َ :نحمدُ َب ُ َسعد ََ -ثْكات ُب ُه ََ -وأ ُبو َبك َب ُ َأبي َشيبةَ ،وأ ُبوَ
حسان َالحس ُ َب ُ َ ُعرمانَ َالزياد ُّيَ،و ُنحمدُ َب ُ َُشجاع َالرلجيَ،و ُسليم ُ
انَ
ُّ
ب ُ َد ُاودَالشاذثْكُون ُّيَ،عبدُ َاهللَب ُ َالحس َالهاشم ُّيَ،وعدةَ.
قالَ ُنحمدُ َب ُ َسعدُ َ:نحمدُ َب ُ َ ُعم َالواقد ُّيَنولىَلبنيَأسلمُ َ،ثمَبنيَ
سهمََ ،بط َن َأسلمَ ،ولي َالقضاء َببيداد َللمأ ُنون َأربع َسني َ ،وثْكانَ

(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(.)469َ-454َ/9

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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عالمًا َبالميازيَ ،والسي ةَ ،وال ُفتُوحَ ،والحكامَ ،واختالف َالناسَ ،وقدَ
فس َذلكَفيَ ُثْكتُبَاستخ جهاَووضعهاَ،وحدثَبَهاَ،أخب نيَأن ُه َُولدَسنةَ
ثالثي َونائةَ.
وقال َاب ُ َسعد َفي َ(الطبقات َالكبي )َُ :هو َنولى َعبد َاهلل َب َ ُب يدةَ
السلميَ،قدمَبيدادَفيَدي َلحق ُهَسنةَثماني َونائةَ،فلمَيزلَبهاَ،وخ جَ
إلىَالشام َوال قةُ َ،ثم َرجعَ،فوال ُه َالمأ ُنو ُن َالقضاءَ،إذ َقدم َن َُخ اسانَ،
وال ُه َالقضاء َبعسك َالمهديَ،فلم َيزل َقاضيًاَحتىَنات َببيداد َإلحدىَ
عش ةَخلتَن َذيَالحجةَ،سنَةَسبعَونائتي َ.
وقال َ ُنحمدُ َب ُ َج ي َ:قال َاب ُ َسعدَ :ثْكان َالواقد ُّي َي ُقو ُلَ:ناَن َأحدَ
إالَو ُثْك ُت ُب ُهَأثْكر ُ َن َحفظهَ،وحفظيَأثْكر ُ َن َ ُثْكتُبيَ.
وذثْك ُهَال ُبخار ُّيَ،فقالَ:سكتُواَعن ُهَ،ت ثْك ُهَ:أحمدُ َ،واب ُ َنُمي َ.
وقالَ ُنسلمَ،وغي ُ ُهَ:نت ُ و ُكَالحديثَ.وقالَالنسائ ُّيَ:ليسَبرقةَ.
بَُ :هو َنم َطبق َذثْك ُ ُه َش ق َالرض َوغ بهاَ ،وسارتَ
وقال َالخطي ُ
ب ُكتُبه َال ُّ ثْكب ُ
ان َفي َ ُفنُون َالعلم َنَ َالميازيَ ،والسي َ ،والطبقاتَ ،والفقهَ،
وثْكانَجواد ااَ،ثْك يمًاَ،نش ُهور ااَبالسخاءَ.
َالجمح ُّيَ:الواقد ُّيَعال ُمَده هَ.
وقالَ ُنحمدُ َب ُ َسالم ُ
َالزبي ي َيذَ ُثْك ُ َالواقديَ،
وقال َ ُنوسى َب ُ َه ُارونَ :سمع ُت َ ُنصعبًا ُّ
فقالَ:واهللَناَرأيناَنرل ُهَق َُّ.،

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َالمؤنني َفيَ
وع َالدراوردي ََ -وذثْك َالواقدي ََ -فقالَ :ذاك َأني ُ ُ
الحديثَ.
يعَ،ف ُأوتىَبهاَن َُشه تهاَبالمدينةَ.
وقال َالواقد َُّ
يَ:ثْكانت َألواحيَتض ُ
احَاب َواقدَ.
ُيقالَ:هذهَألو ُ
قال َالذهبيَ :قد َثْكانت َللواقدي َفي َوقته َجاللة َعجيبةَ ،ووقع َفيَ
النُّ ُفوسَ،بحي ُثَإنَأباَعان َالعقديَقالَ:نح ُ َنُسأ ُلَع َالواقدي؟َناَثْكانَ
ُيفيدُ نَ ُّ
اَالش ُيو ُخَوالحدي ُثَإالَالواقديَ.
َالمبارك َي ُقو ُلَ:
َالزبي ُّيَ :حدثني َن َسمع َعبد َاهلل َب
وقال َ ُنصعب ُّ
ُ
ثْكُن ُتَأقد ُمَالمدينةَ،فماَ ُيفيدُ نيَويدُ ُّلنيَعل ُّ
يََ.
ىَالش ُيوخَإالَالواقد ُّ َ
يَ:ثْكانَللواقديَس ُّتَنائةَقمط َ ُثْكتُبَ.
وقالَأبوَ ُحذافةَالسهم ُّ َ
َالمسيبي َي ُقو ُلَ :رأينا َالواقدي َيونًاَ
وقال َإب اهي ُم َالح ب ُّيَ :سمع ُت ُ

جالسًا َإلى َ ُأس ُطوانة َفي َنسجد َالمدينةَ ،و ُهو َ ُيدر ُسَ ،ف ُقلنَاَ :أي َشيءَ
َ:جزئيَن َالميازيَ.
ُتدر ُس؟َفقال ُ
وقال َإب اهي ُم َب ُ َجاب َالفقي ُهَ :سمع ُت َأبا َبك َالصاغاني ََ -وذثْك َ
الواقدي ََ -فقالَ:واهلل َلوال َأن ُه َعنديَثقةاَ،ناَحدث ُت َعن ُهَ،قد َحدث َعَن ُهَ:
أ ُبوَبك َب ُ َأبيَشيبةَ،وأ ُبوَ ُعبيدََ،َ...وسمىَغي ُهماَ.
وقال َإب اهي ُم َالح ب ُّيَ :سمع ُت َ ُنصعب َب َعبد َاهلل َي ُقو ُلَ :الواقد ُّيَ:
ثقةَ،نأ ُنونَ.
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و ُسئل َنع ُ َب ُ َعيسىَ ،ع َالواقديَ ،فقالَ :أنا َ ُأسأ ُل َع َالواقدي؟َ
الواقد ُّيَ ُيسأ ُلَعنيَ.
وسأل ُت َاب َنُمي َعن ُهَ ،فقالَ :أنا َحدي ُر ُه َها َُهنا َف ُمستوَ ،وأنا َحدي ُثَ
أهلَالمدينةَ،ف ُهمَأعل ُمَبهَ.
وقالَيزيدََُب ََُه ُارونَ:الواقد ٌّيَثقَةَ.
وقالَالح ب ُّيَ:سمع ُتَأباَعبدَاهللَي ُقو ُلَ:الواقد ُّيَثقةَ.

وقال َأ ُبوَد ُاود َالسجستان ُّيَ:أخب نيَن َسمع َعلي َب َالمديني َي ُقو ُلَ:

روىَالواقد ُّيَثالثي َألفَحديثَغ يبَ.
وروىَ :عبدَُ َاهلل َب ُ َعلي َب َالمدينيَ ،ع َأبيهَ ،قالَ :عند َالواقديَ
عش ُ ونَألفَحديثَلمَأسمعَبهاُ َ.ثمَقالَ:الَ ُي وىَعن ُهََ،َ...وضعف ُهَ.
وع َيحيى َب َنعي َ ،قالَ :أغ ب َالواقد ُّي َعلى َر ُسول َاهلل َ-ﷺَ-
عش ي َألفَحديثَ.
ُبَالواقديَثْكذبَ.
وقالَ ُيون ُُسَب ُ َعبدَالعلىَ:قالَليَالشافع ُّيُ َ:ثْكت ُ

َالمهلب ُّيَ:سمع ُت َاب َالمديني َي ُقو ُلَ:الهير ُمَ
َالميي ُة َب ُ َ ُنحمد ُ
وقال ُ
ب ُ َعديَأوث ُقَعنديَنَ َالواقديَ.
قالَالذهبيَ:أجم ُعواَعلىَضعفَالهيرمَ.
وقالَأحمدُ َب ُ َُزهي َ:ع َاب َنعي َ:ليسَالواقد ُّيَبشيءََ.وقالَن ةاَ:
بَحدي ُر ُهَ.
الَ ُيكت ُ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

106

وقال َالدُّ والب ُّيَ :حدثنا َ ُنعاوي ُة َب ُ َصالحَ ،قالَ َلي َأحمدُ َب ُ َحنبلَ:
الواقد ُّيَثْكذابَ.
افَ ،قالَ:
وقال َالنسائ ُّي َفي َ(ال ُكنى)َ :أخب نا َعبدُ َاهلل َب ُ َأحمد َالخف ُ
قالَإسح ُ
َ:هوَعنديَنم َيض ُعَالحديثَ-يعنيَ:الواقديََ.-
اق ُ
وقال َال ُبخار ُّيَ:ناَعنَديَللواقدي َح فَ،وناَع ف ُت َن َحديرهَ،فالَ
أقن ُعَبهَ.
ُب َحدير ُهَ،ناَأ ُش ُّك َأن ُه َثْكان َين ُق ُل َالحديثَ ،الَ
وقال َأ ُبوَد ُاودَ:ال َأثْكت ُ
ُينظ ُ َللواقدي َفي َثْكتابَ ،إال َتبي َأن ُ ُه َفيهَ ،روى َفَي َفتح َاليم َوخب َ
َالزه يَ،ليستَن َحديرهَ.
العنسيَأحاديثَع ُّ
وثْكانَأحمدُ َالَيذ ُثْك ُ َعن ُهَثْكلمةاَ.
وقال َالنسائ ُّيَ :المع ُ و ُفون َبوضع َالحديث َعلى َر ُسول َاهلل َ-ﷺَ-

أربعةَ :اب ُ َأبي َيحيَى َبالمدينةَ ،والواقد ُّي َببيدادَ ،و ُنقات ُل َب ُ َُسليمانَ
ب ُخ اسانَ،و ُنحمدُ َب ُ َسعيدَبالشامَ.
اسَحديثَالواقديَ.
وقالَأ ُب ُ
وَزرعةَ:ت كَالن ُ
قالَالذهبيَ:ال َشيء َللواقدي َفيَال ُكتُب َالستة َإالَ َحديث َواحد َعندَ
اب َناجهَ ،حدثنا َاب ُ َأبي َشيبةَ ،حدثنا َشيخ َلناَ ،فما َجس َاب ُ َناجه َأنَ
ُيفصح َبهَ،وناَذاك َإال َلوه َالواقدي َعند َال ُعلماءَ،وي ُقو ُلونَ:إن َناَروا ُهَ
)ََ،هوَأنر ُلَقليالاَن َروايةَاليي َعن ُهَ.
عن ُهَثْكات ُب ُهَفَيَ(الطبقات ُ
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َأيضاَ :جمع َفأوعىَ ،وخلَ ،اليث َبالسمي َ ،والخ زَ
وقال َالذهبي ا
بالدُّ ر َالرمي َ ،فاط ُحو ُه َلذلكَ ،ونع َهذاَ ،فال َ ُيستينى َعن ُه َفي َالميازيَ،
اج َإليهَ
وَأيام َالصحابةَ،وأخبارهم...،وقد َتق ر َأن َالواقدي َضعيفُ َ،يحت ُ
فيَاليزواتَوالتاريخَ،ونُور ُدَآثار ُهَن َغي َاحتجاجَ،أناَفيَالف ائضَ،فالَ
ُبَالستةَُ،وَ( ُنسندُ َأحمد)ََ،وعانةَُن َجمعَفيَ
ينبييَأنَ ُيذثْك َ،فهذهَال ُكت ُ
َضعفاءَ ،بلَ
الحكامَ ،ن ُاهم َيت خ ُصون َفي َإخ اج َأحاديث َ ُأناس ُ
ونت ُ وثْكي َ ،ونع َهذا َال َ ُيخ ُجون َل ُمحمد َب َ ُعم َشيئًاَ ،نع َأن َوزن ُهَ
ب َحدي ُر ُه َو ُي وى؛ َلنيَال َأته ُم ُه َبالوضعَ،
عنَدي َأن ُه ََ -نع َضعفه َُ َ -يكت ُ
َالو ُجوهَ،ثْكماَأن ُهَالَعب ةَبتوثيقَن َ
وقو ُلَن َأهدر ُهَ،فيهَ ُنجازفةَن َبعض ُ
وثق ُهَ :ثْكيزيدَ ،وأبي َ ُعبيدَ ،والصَاغانيَ ،والح بيَ ،ونع َ ،وتمام َعش ةَ
اع َاليوم َعلىَأن ُه َليس َب ُحجةَ،وأن َحديره َفيَ
ُنحدثي َ،إذ َقد َانعقد َاإلجم ُ
عدادَالواهيََ.-$-
قالَعباسَالدُّ ور ُّيَ:ناتَالواقد ُّيَ،و ُهوَعلىَالقَضاءَ،وليسَل ُهَثْكف َ،
فبعثَالمأ ُنو ُنَبأثْكفانهََ.
وقالَال ُبخار ُّيَ:ناتَالواقد ُّيَفيَذيَالحجةَ،سنةَسبعَونائتي َ.
 -2حول الكتاب:
وصلَإليناَثْكتابَنيازيَالميازيَ ،ونش َبدار َالعلمي َ– َبي وتَ،-
تحقيقَ :نارسدن َجونسَ ،الطبعة َالرالرة1409َ –َ ،هـ1989-مَ ،يف َثالثةَ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

108

أجزاءَ.
وهيَن َط يق َأبَي َعبدَ َاهللَ َ ُنح ّمدَ َب َ َ ُشجاعَ َال ّرلجيََ ،ع َ ُنح ّمدَ َب ََ
يَ.
ُعم ََالواقد ّ َ
وتلكَالط يقَلمَيتحملَهباَاإلنامَالطرباينَشي ائاَيفَثْكتابه(َ،)1نماَيدلَ
على َأن َتلك َالنصوص َت جع َإلى َشيء َن َتصانيفه َغي َالميازيَ ،فقدَ
ذثْك َله َاب َالنديم َعدة َتصانيف َتندرج َتحت َطبيعة َاالقتباسات َالتيَ
ذثْك هاَ ،فم َتلك َالكتب«َ :ثْكتاب َالتاريخ»َ ،و«الميازي»َ ،و«المبعث»َ،
«ثْكتابَالطبقات»«َ،ثْكتابَالسي ة»«َ،ثْكتابَالتاريخَالكبي »(َ.)2
وقد َبحرت َيف َثْكتب َالفهارسَ ،والربانجَ ،والثباتَ ،على َأحد َن َ
ال و اة َع َالواقدي َالذي َذثْك هم َالطرباينَ ،لعلي َأقف َعلى َرواية َأحدَ
ننهمَلكتابَنعي َ،فلمَأظف َبشيءَن َذلكَ.
وقد َأثنى َعليه َجماعة َيف َباب َالميازيَ ،والتواريخَ ،والسي َ ،وهاكَ
ط افاَن َذلكَ:
قال َاب َسعدَ :ثْكانَ َعال اما َبالميازي َوالسي ةَ َوال ُفتُوحَ َوباختالفََ

(َ)1اعتمدَعلىَتلكَالط يقَابـ َعسـاثْك َيفَ«تـاريخَدنشـق»َ.انظـ «َ:نـواردَابـ َعسـاثْك َيفَ
تاريخَدنشق»َللدعجاينَ(.)255َ/1
(«َ)2الفه ست»َ(صَ)128َ:طَ.دارَالمع فة.
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الناسَ َفي َالحديثَ َوالحكامَ َواجتماعهمَ َعلى َنا َاجتم ُعوا َعليهَ ََ ،وقدََ
فس ََذلكََفيَ ُثْكتُبََاستخ جهاَووضعهاَوحدثََبها(َ.)1
وقال َإب اهي ُم َالح ب ُّيَ:الواقد ُّي َأني ُ َالناس َعلىَأهل َاإلسالَمَ،ثْكانَ
أعلمَالناسَبأن َاإلسالمَ.قالَ:فأناَالجاهليةَُ،فلمَيعلمَفيهاَشي اَئا(َ.)2
وقال َالخطي ُبَ:نم َطبقَ َش قَ َالرض َوغ هبا َذثْك هَ ،ولم َيخف َعلىَ
أحدَ َع فَ َأخبارَ َالناس َأن ُ هَ ،وسارت َال ُّ ثْكبان َب ُكتبه َيف َفنون َالعلم؛ َن َ
الميازيَ،والسي َ،والطبقاتَ،وأخبارَالنبيََﷺَوالحداثَالتيَثْكانتَيفَوقتهَ
وبعدَوفاتهَﷺَوثْكُتبَالفقهَ،واختالفَالناسَيفَالحديثَ،وغي َذلك(َ.)3
وقال َالذهبيَ :جمع َفأوعىَ ،وخلَ ،اليث َبالسمي َ ،والخ ز َبالدُّ رَ
حو ُه َلذلكَ ،ونع َهذاَ ،فال َ ُيستينى َعن ُه َفي َالميازيَ ،وأيامَ
الرمي َ ،فاط َُ
اج َإليه َفيَ
الصحابةَ ،وأخبارهم...،وقد َتق ر َأن َالواقدي َضعيفُ َ ،يحت ُ
اليزواتَوالتاريخَ(َ.)4
يَعند َُهَزياداتََحسنةََوتاريخََ ُنح رََغال ابا(َ.)5
وقالَاب َثْكري َ:والواقد ُّ َ
(«َ)1الطبقاتَالكربى»َ(.)425َ/5
(«َ)2سي َأعالمَالنبالء»َ(.)458َ/9
(«َ)3تاريخَبيداد»َ(َ)6-5َ/4طَ.دارَالي ب.
(«َ)4سي َأعالمَالنبالء»َ(.)455-454َ/9
(«َ)5البدايةَوالنهاية»َ(َ)580َ/4طَ.هج .
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 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من تاريخ الواقدي:
َنصاَرواهاَن َأربعةَط قَ.
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهاَثالثةَعش ًّ
 -4طرق تحمل الطبراني لتاريخ الواقدي ،وبيان أحوال
رواتها من حيث القبول والرد:
تحمل َاإلنام َالطرباين َالنصوص َالمقتبسة َن َ«تاريخ َالواقدي» َن َ
أربعةَط قَ،علىَالنحوَالتاليََ:
 الطريق األولَ :قال َفيه«َ :حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمديني َ ُفستُقةَُ،يمَب ُ َسعيدَالجوه ُّيَ،ع َالواقديَ»َ.
حدثناَإب اه ُ
وقد َروى َهبذا َالط يق َسبعة َنصوصَ ،ثْكما َيف َالرقام َالتاليةَ/1(َ :
َ/148رقمَ/203َ/1(َ،)336َ:رقمَ/211َ/1(َ،)549َ:رقمَ،)574َ:
(َ/240َ/4رقمَ/5َ/8(َ،)4246َ:رقمَ/258َ/12(َ،)7261َ:رقمَ:
َ.)13038
ي َ ُفستُق َُة َشيخ َاإلنام َالطرباينَ ،ثقةَ ،قال َعنهَ
و ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمدين ُّ َ
الخطيبَ:ثْكانَثقة(َ.)1

(َ)1انظـ َت جمتــهَيف«َ:تــاريخَبيــداد»َ(َ،)64َ/3و«اللقــاب»َالبـ َالف ضــيَ(َ،)301َ/2
و«ثْكشــفَالنقــاب»َ(َ،)353َ/2و«نزهــةَاللبــاب»َ(َ،)70َ/2و«تــاريخَاإلســالم»َ(َ/21
َ،)280و«الوايفَبالوفيات»َ(َ.)107َ/4

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يمَب ُ َسعيدَالجوه ُّيَال اويَع َالواقديََثقة(َ.)1
وإب اه ُ
َعبيدُ َب ُ َ ُنحمد َب َأبي َ ُنحمدَ
 الطريق الثاينَ :قال َفيه«َ :حدثنا ُي»َ.
اليزيد ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َسعدَ،حدثناَالواقد َُّ
يَشيخَاإلنامَالطرباينَ،ثقةَ،قالَ
و ُعبيدُ َب ُ َ َُنحمدَب َأبيَ ُنحمدَاليزيد َُّ
عنه َالخطيبَ ،والسمعاينَ :ثْكان َثقةَ .وقال َالقفطيَ :ثْكان َثقةَ ،وثْكان َيعلمَ
رأساَيفَالليةَوالخبار(َ.)2
النحوَ.وقالَالذهبي َ:ا َ
و ُنحمدُ َب ُ َسعدََهوَثْكاتبَالواقديَ،صدوق(َ.)3
نقلَهبذاَالط يقَخمسةَنصوصَ،ثْكماَيفَالمواط َالتاليةَ/243َ/3(َ:
رقمَ /68َ /17(َ ،)3288َ :رقمَ /68َ /17(َ ،)137َ :رقمَ،)137َ :
(َ/82َ/18رقمَ/103َ/18(َ،)153َ:رقمَ.)185َ:
َالسك ُّيَ،حدثناَ
 الطريق الثالثَ:قالَفيه«َ:حدثناَعبدُ َاهللَب ُ َالصق ُّيمَب ُ َال ُمنذرََالحزان ُّيَ،ع َالواقديَ»ََ.
إب اه ُ
يقَنصاَواحدا اَ(َ/94َ/1رقمَ)158َ:يفَصفةَعليَب َ
نقلَهبذاَالط
ًّ
(َ)1انظ «َ:هتذيبَالتهذيب»َ(َ.)125-123َ/1
(َ)2انظـ َت جمتـهَيف«َ:تـاريخَبيــداد»َ(َ،)338َ/10و«إنبـاهَالـ واة»َ(َ،)154َ/2و«تــاريخَ
العلماءَالنحويي »َ(صَ،)115َ:و«تاريخَاإلسالم»َ«َ،)218َ/21و«وفياتَالعيـان»َ(َ/6
َ.)188
(َ)3انظ «َ:هتذيبَالتهذيب»َ(َ.)183َ-182َ/9

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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أبيَطالبَﭬَ.
ي َشيخ َاإلنام َالطرباينَ ،ثقةَ ،قال َعنهَ
َالسك َُّ
وعبدُ َاهلل َب ُ َالصق
ُّ
الدارقطنيَ:صدوقَ.وقالَالخطيبَ:ثقةَ.وقالَاب َالجوزيَ:ثْكانَصدو اَقاَ
ثقةَ.وقالَالذهبيَ:اإلنامَالرقة(َ.)1
يَال اويَع َالواقديََصدوق(َ.)2
يمَب ُ َال ُمنذرَالحزان ُّ َ
وإب اه ُ
 الطريق الرابعَ :قال َفيه«َ :حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َالعباس َالخ ُمَالصبهان ُّيَ ،حدثنا َأحمدُ َب ُ َهشام َب َبه ام َالمدائن ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ
ي »َ.
ُعم َالواقد َُّ
يقَنصاَواحدا اَ(َ/180َ/2رقمَ)1733َ:يفَوفاةَجاب َ
نقلَهبذاَالط
ًّ
ب َعبدَاهللَﭬَ،وعم هَعندَنوتهَ،ون َصلىَعليهَ،وثْكنيتهَ،وناَأصيبَ
بهَن َثْكفَالبص َ.
يَشيخَاإلنامَالطرباينَ،ثقةَفقيهَ،
و ُنحمدُ َب ُ َالعباسَالخ ُمَالصبَهان ُّ َ
قال َعنه َأبو َالشيخَ :ثْكان َنم َيتفقه َو ُيعنى َبهَ ،ثم َخولَ ،بعدَ ،وقطعَ

(َ)1انظـــ َت جمتـــهَيف«َ:ســـؤاالتَالحـــاثْكم»َ(رقـــمَ،)127َ:و«تـــاريخَبيـــداد»َ(َ،)64َ/3
و«المنتظم»َ(َ،)153َ/13و«سي َأعـالمَالنـبالء»َ(َ،)173َ/14و«تـاريخَاإلسـالم»َ(َ/23
َ.)92
(َ)2انظ «َ:هتذيبَالتهذيب»َ(َ.)167َ-166َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الحديثَ ،وثْكان َنتعص ابا َللسنةَ ،غلي اظا َعلى َأهل َالبدعَ ،له َصولة َوقبولَ،
ن َالحفا َالكبارَ ،ونتقد انا َيف َالحفظَ ،حدث َبأحاديث َثْكري ةَ .وقال َأبوَ
نعيمَ:قطع َع َالتحديث َسنة َست َوتسعي َالختالطهَ ،ثْكان َن َالحفا َ
نقد اناَفيهمَ،شديدا اَعلىَأهلَالزيغَوالبدعَ،وثْكان َنم َيتفقهَيفَالحديثَ،
فقيها َنحد اثاَ.وقالَ
ويفتي َبهَ.وقال َاب َعبد َالهاديَ:اإلنام َالحافظَ ،ثْكان َ ا
الذهبيَ :اإلنام َالحافظ َالكبي َالث ي َله َوصيةَ ،أثْكر ها َعلى َقواعدَ
السلف(َ.)1
يَال اويَع َالواقديََثقةَ.قالَعنهَ
وأحمدُ َبَ ُ َهشامَب َبه امَالمدائن ُّ َ
الخطيبَ:ثْكانََثقة(َ.)2
 -5طبيعة النصوص التي نقلها الطبراني من تاريخ
الواقدي:
اشتملت َالنصوص َالتي َنقلها َالطرباين َع َ«تاريخ َالواقدي» َعلىَ
أنور َنتنوعة َتتعلق َبالصفات َالخلقية َلبعض َالصحابة َﭫ ََ ،ووفياتَ
بعضهمَ ،وذثْك َشي ائا َن َأحوالهم َعند َنوهتمَ ،ويف َبعض َالصحابة َيعي َ
الشه َالذيَتويفَفيهَ،وعم هَعندَوفاتهَ،ون َصلىَعليهمَ.
(َ)1انظـــ َت جمتـــهَيف«َ:طبقـــاتَأصـــبهان»َ(َ،)447َ/3و«أخبـــارَأصـــبهان»َ(َ،)224َ/2
و«طبقاتَعلماءَالحديث»َ(َ،)464َ/2و«سي َأعالمَالنبالء»َ(َ.)144َ/14
(َ)2انظ «َ:تاريخَبيداد»َ(َ.)198َ،197َ/5

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وتع ض َثْكذلك َلنساب َبعض َالصحابةَ ،وإسالنهمَ ،وغزواهتم َنعَ
رسولَاهللَﷺَ،وبعضَناَج ىَلهمَبعدَوفاتهَﷺَََ،وناَتو ّلوهََن َأعمالَ
علىَبعضَالنصارَ.
*َ*َ*َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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الكتاب الثامن
ْم َثنَّى المتوفى سنة
َّ
الص َح َ
اب ُة ألَ ِبي ُع َب ْي َد َة َم ْع َم ِر ْب ِن ال ُ
(209هـ) أو (210هـ)
ْم َثنَّى(:)1
 -1تعريف مختصر بأَ ِبي ُع َب ْي َد َة َم ْع َم ِر ْب ِن ال ُ
ي َنوال ُهمَ ،البص ُّيَ ،النحو ُّيَ،
المرنى َالتَيم ُّ َ
هو َأ ُبو َ ُعبيدةَ َنعم َُ َب َُ َ ُ
بَالتصانيفََ.
صاح ُ َ
يَ.
ُولدََ:فيَسنةََعش ََونائةَ،فيَالليلةََالتيَ ُت ُوفيََفيهاَالحس ََُالبص َُّ
حدثََع ََ:هشامََب ََ ُع وةَ،و ُرؤبةََب ََالعجاجَ،وأبيَعم وَب ََالعالءَ،
وطائفةََ.
وَعرمانََ
حدثََعن َُهَ:عل ُّ َ
يَب ََُالمدينيَ،وأ ُبوَ ُعبيدََالقاس َُمَب ََُسالمَ،وأ ُب ُ
الميي ةََالث ُمَ،وأ ُبوَالعيناءَ،وعدةََ.
المازن ُّيَ،و ُعم ََُب ََُشبةَ،وعل ُّ َ
يَب ََُ ُ
ي َأعلمَ َبجميعََ
ي َوالَ َخارج ٌّ َ
ظَ:لمَ َ َي ُك َ َفي َالرضَ َجماع ٌّ َ
قالَ َالجاح َُ

ال ُع ُلومََن ََأبيَ ُعبيدةََ.

ت َعليَ َب َ َالمدينيَ َذثْك َ َأبا َ ُعبيدةَ،
ب َب َُ َشيبةََ :سمع ُ َ
وقالَ َيع ُقو ُ َ
فأحس ََذثْك ُهَ،وصححََروايت ُهَ،وقالََ:ثْكانََالََيحكيَع ََالع بََإالََالشيءََ
الصحيحََ.
وقالََيحيىَب ََُنعي ََ:ليسََبهََبأسََ.
(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(.)450-445َ/9

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يَ ُنتقاربي ََفيَالنحوَ،وثْكانََأ ُبوَ ُعبيدةََ
المب َُدَ:ثْكانََ ُهوََوالصمع ُّ َ
وقالََ ُ
أثْكملََالقومََ.
ب َوأيا َُم َالع بَ َأغلبَ َعليهَ ،وثْكانَ َالَ َ ُيقي َُمَ
وقالَ َاب َُ َ ُقتيبةََ:ثْكانَ َالي ي ُ َ
ضَالع بَ،وألفََ
ئ َإذاَق أََال ُق آنََنظ ااَ،وثْكانَ َ ُيبي ُ َ
البيتَ َإذاَأنشد ُهَ ،و ُيخط ُ َ
فيَنرالبهاَ ُثْك ُت اَباَ،وثْكانََي ىَرأيََالخوارجََ.
وقال َالذهبيَ :اإلنا َُمَ ،العالنةَُ ،البح ُ ...،ولمَ َي ُك َ َصاحبَ َحديثَ،
وإنماَأورد ُت َُهَلتو ُّسعهََفيَعلمََاللسانَ،وأيامََالناسَ...،حدثََببيدادََب ُجملةََ
ن َ َتصانيفهَ...،وقيلََ :إنَ َال شيدَ َأقدمَ َأبا َ ُعبيدةَ ،وق أَ َعليهَ َبعضَ َ ُثْكتُبهَ،
اب َ«غ يبََ
اب َ«نجازَ َال ُق آنَ»َ ،وثْكت ُ َ
ب َنائتيَ َ ُنصنفَ ،ننهاَ:ثْكت ُ َ
وهيَ َ ُتقار ُ َ
اب َ«أخبارَ َالحجاجَ»َ ،وثْكانَ َألرغَ،
اب َ«نقتلَ َ ُعرمانَ»َ ،وثْكت ُ َ
الحديثَ»َ ،وثْكت ُ َ
بذيءَ َاللسانَ ،وسخَ َالروبَ...،وقدَ َثْكانَ َهذا َالم َُء َن َ َ ُب ُحورَ َالعلمَ ،ونعََ
ذلكََفلمََي ُك ََبالماه ََبكتابََاهللَ،والََالعارفََب ُسنةََر ُسولََاهللََ-ﷺَ-والََ
ى َن َ َنع َفةََ
البصي َ َبالفقهَ َواختالفَ َأئمةَ َاالجتهادَ ،بلىَ ،وثْكانَ َ ُنعاف اَ
حكمةََالوائلَ،والمنطقَ،وأقسامََالفلسفةَ،ول َُهَنظ ََفيَالمع ُقولَ،ولمََيقعََ
لناَشيءََن ََعواليَروايتهََ.
ناتََسنةََتسعََونائتي ََ.وقيلََ:ناتََسنةََعش ََ.
 -2حول الكتاب:
ُيعدُّ َهذاَالكتابَيفَعدادَالمفقودَ،ولمَأقفَعلىَن َتكلمَحولَهذاَ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتابَبشيءَيبي َنعالمَننهجهَفيهَ،وقدَنسبهَإليهَالسخاوي(َ.)1
 -3عدد النصوص التي نقلها اإلمام الطبراني من الكتاب:
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَخمسةَنصوصَ.
تحمل الطبراني لكتاب الصحابة ،وبيان أحوال
 -4طرق
َّ
رواته من حيث القبول والرد:
تحمل َاإلنام َالطرباين َالنصوص َالمقتبسة َن َثْكتاب َ«الصحابة» َن َ
ط يق َواحد َقال َفيه«َ :حدثنا َأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،
حدثناَعبدُ َالملكَب َهشامَ،حدثناَأ ُبوَ ُعبيدةَنعم ُ َب ُ َالَ ُمرنىَ،قالَ.»...:
يَ .راوي َالسي ةَ َع َ َعبدَ َالملكََ
وأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّ َ
ب َ َهشامََ،والصوابَأن َاسمهَ(عبدَال حيم)َ،وثْكانَالطرباينَييلَ،يفَاسمهَ،
وقدَتقدمَالكالمَعليهَبالتفصيلَعندَالحديثَع َسي ةَاب َإسحاقََ.
يَ .صدوقَ .تقدم َالكالم َعليهَ
وعبدُ َالملك َب ُ َهشام َالسدُ وس ُّ َ
بالتفصيلَعندَالحديثَع َسي ةَاب َإسحاقََ.
 -5طبيعة النصوص التي نقلها الطبراني الكتاب:
اشتملت َتلك َالنصوص َعلى َذثْك َأسماء َجماعة َن َالصحابةَ،
وأنساهبمَ،وأخبارهمَ،وصفاتَبعضهمَالخلقيةَ،وسنيَوفياهتمَ.
(«َ)1اإلعــالنَبــالتوبيخ»َ(صَ)93َ:طَ.دارَالكتــابَالع بــيَ،وانظــ «َ:بحــوثَيفَتــاريخَ
السنة»َللدثْكتورَأثْك مَالعم يَ(صَ)64َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتاب التاسع
ل ْب ِن ُد َك ْين المتوفى سنة
التَّا ِر ْي ُ
خ ألَ ِبي ُن َع ْيم الف ْ
َض ِ
(219هـ)
 -1تعريف مختصر بأَ ِبي نعيم(:)1
لحيَ،
هوَالفض ُ َ
ل َب َُ َعم و َب َ َحمادَ َب َ َ ُزهي َ َب َ َدرهمَ ،التيم ُّيَ ،الط ُّ

المالئ ُّيَ،الحو ُلَ،نولىَآلََطلحةََب ََ ُعبيدََاهللََ.
ال ُق ش ُّ َ
يَنوال ُهمَ،ال ُكوف ُّيُ َ،
سمعَُ َ:سليمانََالعمشَ،وزثْك ياَب ََأبيَزائدةَ،وجعف ََب ََ ُب قانَ،و ُيونُسََ
ب ََأبيَإسحاقَ،ونسع ََب ََثْكدامَ،و ُسفيانََالروريَ،و ُشعبةَ،وغي همَ.

ي َثْكري ااَ ،و ُهوَ َن َ َثْكبارَ َنشيختهَ ،وروى َ ُهوََ
حدثَ َعن َُهَ :ال ُبخار َُّ
والجماع َُةَع ََر ُجلََعن َُهَ.
وروىَعن َُهَ:أحمدََُب ََُحنبلَ،وإسح ُ
اقَ،واب ََُنعي َ،وأ ُبوَخيرمةَ،وابناَ
أبي َشيبةَ ،و ُّ
يَ ،وأ ُبو َ ُنحمدَ َالدارن ُّيَ ،وعبدَُ َب َُ َ ُحميدَ ،وعباسََ
الذهل ُّ َ
الدُّ ور ُّيَ،وأ ُبوَ ُزرعةََال از ُّيَ،و ُأنمََسو ُاه َُمَ.

ت َلبيَ :وثْكيعَ ،وعبدَُ َال حم َ،
ح َب َُ َأحمدَ َب َ َحنبلَُ َ :قل ُ َ
قالَ َصال ُ َ
ويزيدَُ َب َُ َه ُارونَ ،أي َ َيَق َُع َأ ُبو َنُعيمَ َن َ َه ُؤالء؟ َقالََ :يجي َُء َحدي ُر َُه َعلىَ
النصفََن ََه ُؤالءَ،إالََأن َُهَثْكيسََيتح ىَالصدقََ.
لَخط اَأَ.
تَأوََوثْكيع؟َفقالََ:أ ُبوَنُعيمََأق ُّ َ
تَ:فأ ُبوَنُعيمََأثب ُ َ
ُقل ُ َ
(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(.)157َ-142َ/10

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وقالَ َحنبلََ:ع َ َأبَي َعبدَ َاهللَ ،قالََ:أ ُبو َنُعيمَ َأعل َُم َب ُّ
الش ُيوخَ َوأنسابهمَ،
وبال جالَ،ووثْكيعََأفق َُهََ.
تَن ََوثْكيعَََ.
لَ:أ ُبوَنُعيمََأثب ُ َ
تَأحمدََي ُقو ُ َ
بَب ََُشيبةََ:سمع ُ َ
وقالََيع ُقو ُ َ
ت َأحداَاَ
لَ:نا َرأي ُ َ
ت َيحيى َب َ َنعي َ َي ُقو ُ َ
يَ:سمَع ُ َ
قالَ َأ ُبو َ ُزرعةَ َالدنشق ُّ َ
أثبتََن ََر ُجلي ََ:أبيَنُعيمَ،وعفانََ.
ت َ ُنحدثًاَ
لَ :نا َرأي ُ َ
ت َأحمدَ َب َ َصالحَ َي ُقو ُ َ
قالَ َأ ُبو َ ُزرعةََ :وسمع ُ َ
أصدقََن ََأبيَنُعيمََ.
يَ:أجمعََأصحا ُبناَأنََأباَنُعيمََثْكانََغاي اَةَفيَاإلتقانََ.
بَالفسو َُّ
قالََيع ُقو ُ َ
ناتََيومََالشكََن ََرنضانَ،سنةََتسعََعش ةََونائتي ََ.
خ َاإلسالمَ ...،وثْكانَ َن َ َأئمةَ َهذاَ
ظ َالكبي ُ َ ،شي ُ َ
وقال َالذهبيَ :الحاف َُ
الشأنََوأثبَاتهمَ.
 -2حول الكتاب:
ُيعدُّ َهذا َالكتاب َيف َعداد َالمفقودَ ،ولم َأقف َعلى َن َتكلم َحول َهذاَ
الكتاب َبشيء َيبي َنعالم َننهجه َفيهَ ،وقد َنسبه َإليه َاب َحج (َ،)1

(«َ)1اإلصابة»َ(َ ،)146َ/4وانظ «َ:بحوثَيفَتاريخَالسنة»َللـدثْكتورَأثْكـ مَالعمـ يَ(صَ:
َ.)105
(«َ)2صلةَالخلفَبموصولَالسلف»َ(صَ.)163َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وهوَن َنواردَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»(َ،)1ونيلطايَيفَ«إثْكمالَ
هتذيبَالكمال»(َ،)2وسماهَيفَأحدَالمواط «َ:تاريخهَالثْكرب»(َ.)3
 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من تاريخ أبي
نعيم:
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَأربعةَنصوصَرواهاَن َط يقَواحدَ.
 -4طرق تحمل اإلمام الطبراني لتاريخ أبي نعيم ،وبيان
أحوال رواته من حيث لقبول والرد:
تحملَاإلنامَالطرباينَالنصوصَالمقتبسة َن َ«تاريخ َأبيَنعيم»َن َ
ط يقَواحدَقالَفيه«َ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمدين ُّيَ،حدثناَأ ُبوَزيد َ ُعم ُ َ

ولََ.»...:
ب ُ َشبةََ،قالَ:سمع ُتَأباَنُعيمَي ُق ُ َ

ي َشيخ َاإلنام َالطرباينَ ،ثقةَ ،قال َعنهَ
و ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمدين ُّ َ
الخطيبَ:ثْكانَثقة(َ.)4
بَ :ثْكان َثق اة َعال اَماَ
وأ ُبو َزيد َ ُعم ُ َب ُ َشبةََ ،قال َعنه َأ ُبو َبك َالخطي ُ
(«َ)1نواردَاب َعساثْك َيفَتاريخَدنشق»َللدعجاينَ(.)1659َ/3
(.)337َ/9(َ،)158َ/1(َ)2
(.)377َ/3(َ)3
(َ)4انظـ َت جمتــهَيف«َ:تــاريخَبيــداد»َ«َ،)64َ/3و«اللقــاب»َالبـ َالف ضــيَ(َ،)301َ/2
و«ثْكشــفَالنقــاب»َ(َ،)353َ/2و«نزهــةَاللبــاب»َ(َ،)70َ/2و«تــاريخَاإلســالم»َ(َ/21
َ،)280و«الوايفَبالوفيات»َ(َ.)107َ/4

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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خاَثْكبي اَاَ
فَثْكري ةَ.وقالَالذهبيَ:صنفَتاري اَ
بالسي َوأيامَالناسَ،ول ُهَتصاني ُ
للبص ة َلم َن ُهَ ،وثْكتا اَبا َفَي َ«أخبار َالمدينةَ»َ ،رأي ُت َنصف ُه َيقضي َبإنانتهَ،
وصنف َ«أخبار َال ُكوفةَ»َ ،وَ«أخبار َنكةَ»َ ،وثْكتاب َ«الن اءَ»َ ،وثْكتابَ
«الشع َو ُّ
الشع اءَ»َ،وثْكتاب َ«أخبار َالمن ُصورَ»َ،وثْكتاب َ«النسبَ»َ،وثْكتابَ
«التاريخَ»َفيَأشياءَثْكري ةَ(َ.)1
فيحمتل َأن َتكون َتلك َالنصوص َنأخوذة َن َثْكتاب َلعم َب َشبةَ
وحينهاَيكونَأق هباَلطبيعةَتلكَالنصوصَهوَثْكتابَ«التاريخَ»؛َلك َذلكَ
نستبعدَ–يفَوجهةَنظ يَ،-لكونَجميعَالنصوصَقدَنسبهاَاب َشبةَإلىَ
شيخهَأبيَنعيمَ،ووجودَثْكتابَلبيَنعيمَيتفقَنعَطبيعةَتلكَالنصوصَ
وإنَلمَيصلَإليناَ.
 -5طبيعة النصوص التي نقلها الطبراني من تاريخ أبي
نعيم:
اشتملت َتلك َالنصوص َعلى َذثْك َوفيات َلبعض َنشاهي َالصحابةَ
ثْكجاب َب َعبدَاهللَ،وسعدَب َأبيَوقاصَ،والحس َب َعليَب َأبيَطالبَ،
واب َعباسَ،ونعاويةَﭫََ،ولمَيزدَشي ائاَعلىَالوفياتَ.
*َ*َ*َ

(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(.)372َ-َ369َ/12

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتاب العاشر
َي ٍر المتوفى سنة (231هـ)
بن َع ْب ِد ا ِ
تَا ِر ْي ُ
هلل ِ
خ َي ْح َيى ِ
بن ُبك ْ
َي ٍر(:)1
بن َع ْب ِد ا ِ
هلل ِ
بي ْح َيى ِ
بن ُبك ْ
 -1تعريف مختصر َ
يَ
ُهوَ :أ ُبو َزثْك يا َيحيى َب َُ َعبدَ َاهللَ َب َ َ ُبكي َ َال ُق ش ُّيَ ،المخ ُزوَن ُّ َ
يَ.
نوال ُهمَ،المص َُّ
ُولدََ:سنةََخمسََوخمسي ََونائةََ.
الموطأَ»َن اتَ،ون َ َالليثَ َثْكري اَاَ،وبك ََب ََ
وسمعََن ََ:اإلنامََنالكََ« ُ
ُنض َ،واب ََلهيعةَ،واب ََوهبَ،وعدةََ.
وعن َُهَ :ال ُبخار ُّيَ ،وَح نلةَُ ،و ُنحمدَُ َب َُ َعبدَ َاهللَ َب َ َنُمي َ ،ويحيى َب ََُ
حَب ََُالف جَ،وخلقََسو ُاهمَ.
ُسَب ََُعبدََالعلىَ،ورو ُ َ
نعي َ،و ُيون ُ َ
احتجََبهََ:الشيخانَ،وذثْك َُهَاب ََُحبانََفيَ«الرقاتَ»َ.
جَبهََ.قالََ:وثْكانََيفه َُمَهذاَالشأنََ.
وأناَأ ُبوَحاتمَ،فقَالََ:الََ ُيحت ُّ َ
يَ:ضعيفََ.
وقالََالنسائ ُّ َ
المحد ُ
ثَ ،الحاف ُظَ ،الصدُ و ُق...،ثْكانَ َغزي ََ
وقال َالذهبيَ :اإلنا ُمُ َ ،
العلمَ ،عار اَفا َبالحديثَ َوأيامَ َالناسَ ،بصي اَا َبالفتوىَ ،صاد اَقاَ ،دي َنااَ ،وناَ
أدريَناَالحََللنسائيََنن َُهَحتىَضعف ُهَ،وقالََن اَةَ:ليسََبرقةََ.

(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(.)615َ-612َ/11

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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متَل َُهَحدي اَراَ ُننك اَاَ
وهذاَج حََن ُدودَ،فقدََاحتجََبهََالشيخانَ،وناَعل ُ َ
حتىَ ُأورد َُهَ.
وقالَ َأ ُبو َسعيدَ َب َُ َ ُيونُسَُ َ:ولدَ َسنةَ َأربعَ َوخمسي َ َونائةَ ،وناتَ َسنةََ
إحدىَوثالثي ََونائتي ََ.
 -2حول الكتاب:
ُيعدُّ َهذاَالكتابَيفَعدادَالمفقودَ،ولمَأقفَعلىَن َتكلمَحولَهذاَ
الكتابَبشيءَن َالتفصيلَيبي َنعالمَننهجهَفيهَ،وقدَقال َالبخاري َيفَ
«التاريخَالصيي »َ:ناَروىَيحيىَب َبكي َع َأهلَالحجازَيفَالتاريخَفإينَ
أتقيهَ،ويفَنوضعَآخ َ:أهابه(َ.)1
وقال َالذهبي َ–فيما َتقدمَ :-ثْكانَ َعار اَفا َبالحديثَ َوأيامَ َالناسََ .نماَ
يدلَعلىَعنايتهَهبذاَالجانبَ.
وهو َن َنوارد َالخطيب َالبيدادي َيف َ«تاريخ َبيداد»(َ ،َ ،)2وذثْك َ
المالكيَأنهَن َالكتبَالتيَثْكانَيمتلكهاَالخطيبَووردَهباَدنشق(َ.)3
 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من تاريخ ابن بكير:
َنصاَ،رواهاَع َشيخَواحدَ
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَإحدىَوسبعي ًّ
(«َ)1إثْكمالَهتذيبَالكمال»َ(َ.)334َ،333َ/12
(َ)2انظ «َ:نواردَالخطيبَيفَ«تاريخَبيداد»»َللدثْكتورَأثْك مَالعم يَ(صَ.)336َ:
(َ)3انظ «َ:تسميةَناَوردَبهَالخطيبَدنشق»َللمالكيَ(رقمَ.)363َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ع َاب َبكي َ.
 -4طرق تحمل الطبراني لتاريخ ابن بكير ،وبيان أحوال
رواته من حيث القبول والرد:
تحمل َاإلنام َالطرباين َالنصوص َالمقتبسة َن َ«تاريخ َاب َبكي » َن َ
ط يقَواحدَ،قالَفيه«َ:حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف ج َالمص ُّيَ،حدثناَ
يحيىَب ُ َ ُبكي َ،قالََ.»...:
ي َشيخَاإلنامَالطرباينَوراويَ«تاريخَ
ح َب َُ َال َف جَ َالمص ُّ َ
وأ ُبوَالزنباعَ َرو ُ َ
اب َبكي » َعنهَ ،ثقة َثبتَ ،قال َعنه َالكنديَ :ثْكان َن َأوثق َالناسَ .وقال َاب َ
قديدَ:ذاك َرجل َنفسه َرفعه َاهلل َبالعلم َوالصدقَ.وروى َعنه َأبو َبك َالبزار َيفَ
«نسنده» َوقالَ:يقالَ:ليس َبمص َأوثق َوال َأصدق َننهَ.وقال َالطحاويَ:ثْكانَ
ن َأوثقَالناسَ.وقالَالخطيبَ:ثْكانَثقةَ.وقالَالمزيَ:ثْكانَن َالرقاتَ.وقالَ
اب َناثْكوالَ:ثقةَثبتَ.وقالَالذهبيَ:نحدثَنكر َنقبول(َ.)1
وقدَأسندَاب ُ َبكي َثالثةَنصوصَن َالسبعي َإلىَثالثةَن َشيوخهَ،
وهمَ :نالك َب َأنسَ ،واب َلهيعةَ ،ويعقوب َب َعبد َال حم َ .وسائ َ
النصوصَن َقولهَ.
(َ)1انظـــ َت جمتـــهَيف«َ:هتـــذيبَالكمـــال»َ(َ،)250َ/9و«فـــتحَالبـــاب»َ(رقـــمَ،)3101َ:
و«المتفـــقَوالمفـــرتق»َ(َ،)949َ/2و«اإلثْكمـــال»َ(َ،)395َ/6و«تـــاريخَاإلســـالم»َ(َ/21
َ،)177و«هتذيبَالتهذيب»َ(َ،)264َ/3و«سن َالدارقطني»َ(َ.)172َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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 -5طبيعة النصوص التي نقلها الطبراني من تاريخ ابن
بكير:
اشتملت َالنصوص َالتي َنقلها َالطرباين َع َ«تاريخ َاب َبكي » َعلىَ
أخبار َنتنوعة َونختلفةَ ،تناولت َجوانب َعدة َن َحياة َالصحابةَ
وتاريخهمَ ،فنجدها َقد َاشتملت َعلى َذثْك َأنساب َبعض َالصحابةَ،
وقبائلهمَ ،وثْكناهمَ ،وأوالدهمَ ،باإلضافة َإلى َالجوانب َالخاصة َببعضَ
الصحابةَ،ثْكذثْك َإسالنهمَ،ووقتَذلكَ،وبعض َصفاهتمَالخلقيةَ،وذثْك َ
نولدَبعضهمَ،ووفياهتمَ،باإلضافةَإلىَنناقبَبعضهمَوفضائلهَ.
وغالبَالمادةَالمنقولةَع َ«تاريخَاب َبكي » َهي َيفَوفياتَجماعةَ
ن َالصحابةَ،والخالفَيفَذلكَ–إنَوجدَ،-وزنانَونكانَذلكَ،ون َ
صلى َعلى َبعضهمَ ،وبعض َنا َج ى َلهم َأثناء َذلك َن َنزول َبعضَ
الصحابةَقبورَبعضَ.
وقد َاشتملت َعلى َشيء َن َأخبار َالخلفاء َال اشدي َﭫ َ َثْكزن َ
استخالفَأبيَبك َﭬَ،وزن َاستخالفَعم َب َالخطابَﭬَووقتَ
نقتلهَ،وَن َولي َ ُغسل َُه َوثْكفنهَ،وصلىَعليهََ،ونكانَدفنهَ،وزن َالشورىَ
واجتماعَعرمانَﭬَونقتلهَ،وندةَواليتهَ،وزن َنقتلَعليَﭬَ.
وذثْك َبعض َأحوال َالصحابة َثْكم َأجاز ُه َالنب ُّي َﷺ َيف َغزوة َن َ
اليزواتَ ،وآخ ُ َن َنات َن َأهل َبدرََ ،وال ُمؤلفةَ َننهمَ ،والعمال َعلىَ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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بعض َالنصارَ ،ون َفتح َننهم َشي ائا َننهاَ ،ون َثْكان َن َالسبيَ ،ون َ
وصىَعندَنوتهَ.
*َ*َ*َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتاب الحادي عشر
ِين المتوفى سنة (233هـ)
تَا ِر ْي ُ
خ َي ْح َيى ْب ِن َمع ٍ
 -1تعريف مختصر بيحيى بن معين(:)1
َالمحدثي َ ،أ ُبو َزثْك يا َيحيى َب ُ َ
ُهوَ :اإلنا ُمَ ،الحاف ُظَ ،الجهب ُذَ ،شي ُخ ُ
نعي َب َعونَب َزيادَب َبسطامَ.
وقيلَ :اس ُم َجدهَ :غي ُ
اث َب ُ َزياد َب َعون َب َبسطام َاليطفان ُّيُ َ ،ثمَ
الم ُّيَنوال ُه ُمَ،البيداد ُّيَ،أحدُ َالعالمَ.
ُ
ُولدَ:سنةَثمانَوخمسي َونائةَ.
لمباركَ ،و ُهشيمَ ،وإسماعيل َب َعياشَ ،وعباد َب َ
سمع َن َ :اب َا ُ
عبادَ ،وإسماعيل َب َ ُنجالد َب َسعيدَ ،ويحيى َب َزثْك يا َب َأبي َزائدةَ،
وخلقَثْكري َبالع اقَوالحجازَوالجزي ةَوالشامَونص َ.
روىَعنَ ُهَ:أحمدُ َب ُ َحنبلَ،و ُنحمدُ َب ُ َسعدَ،وأ ُبوَخيرمةَ،وهنا ُد َب ُ َ
الس يَ ،وعدة َن َأق انهَ ،وال ُبخار ُّيَ ،و ُنسلمَ ،وأ ُبو َد ُاودَ ،وعباسَ
الدُّ ور ُّيَ،وغي همَ.
َ:سئلَأَبيَع َيحيىَ،فقالَ:إنامَ.
قالَعبدُ َال حم َب ُ َأبيَحاتم ُ
وقالَالنسائ ُّيَ:أ ُبوَزثْك ياَأحدُ َالئمةَفيَالحديثَ،ثقةَ،نأ ُنونَ.

(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(.)42َ-َ71َ/11

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َالزه يَ،
سمع ُت َعلي َب َالمديني َي ُقو ُلَ :انتهى َعل ُم َالحجاز َإلى ُّ
وعم وََ،...إلىَأنَقالَ:فانتهىَعل ُمَه ُؤالءَإلىَاب َنعي َ.
قال َأحمدَُ َب َُ َحنبلَ :ثْك ُُّل َحديث َال َيع ُف ُه َيحيىَب ُ َنعي َ،فليس َُهوَ
بحديثَ.
وع َاب َالمدينيَ،قالَ:ناَأعل ُمَأحد ااَثْكتبَناَثْكتبَيحيىَب ُ َنعي َ.
قال َعباس َالدُّ ور ُّيَ :سمع ُت َيحيى َي ُقو ُلَ :لو َلم َنكتُب َالحديثَ
خمسي َن ةاَ،ناَع فنا ُهَ.
نات َيحيى َلسبع َبقي َن َذي َالقعدةَ ،سنة َثالث َوثالثي َ ،وقدَ
استوفىَخمسًاَوسبعي َسنةاَ،ودخلََفيَالستَ،و ُدف َبالبقيعَ.
 -2حول الكتاب:
ُيعدُّ َاإلنام َيحيى َب َنعي َن َأثْكر َالعلماء َثْكال انا َيف َال واةَ ،لذلكَ
انتش تَأقوالهَواشته تَرواهتاَ،ون َهؤالءَال واةَالذي َروىَالطرباينَ
ن َط يقهمَ:
اس َب ُ َ ُنحمدَ َالدُّ ور ُّيَ ،و ُتعدُّ َتلك َال واية َن َأفضلَ
الولَ :العب ُ
ال وايات َع َاب َنعي َلتأخ ها َيف َالزن َ ،وقد َطبعت َتلك َال واية(َ،)1

(َ)1طبعــتَبم ثْكــزَالبحــثَالعلمــيَوإحيــاءَالــرتاثَاإلســالنيََ-نكــةَالمك نــةَ،-الطبعــةَ
الولى1399َ،هـ1979َ-مَ،تحقيقَ:دَ.أحمدَنحمدَنورَسيفَ،يفَأربعةَأجزاء.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وبمقارنة َالنص َالذي َنقله َاإلنام َالطرباين َعنها َنجده َيقع َيف َ(َ)10َ /3
(رقم(َ)43َ/3(َ،)42َ:رقمَ.)178َ:
َعرمان َب َأبي َشيبةََ ،و ُتعدُّ َتلك َال واية َيف َعدادَ
الراينُ َ :نحمدُ َب ُ ُ
المفقودَ ،وقد َاعتمد َعليها َجمع َن َالعلماء َيف َتصانيفهم َالمسندة(َ،)1
وغي َالمسندة(َ ،)2وبالبحث َعم َأخ ج َهذا َالنص َن َط يق َاإلنامَ
الطرباينَ،نجدَأن َأباَنعيمَقدَرواهَيفَ«نع فة َالصحابة» َ(ت جمةَأبيَرجاءَ
العطاردي)َ((َ)2114َ/4رقمَ)5312َ:ع َشيخهَالطرباينَبإسنادهَونتنهَ
سواءَ.
 -3عدد النصوص التي نقلها اإلمام الطبراني من تاريخ
ابن معين:
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَنصي َ،رواهاَن َط يقي َع َاب َنعي َ.
 -4طرق تحمل اإلمام الطبراني لتاريخ يحيى بن معين،
وبيان أحوال رواته من حيث القبول والرد:
تحمل َاإلنام َالطرباين َالنصي َالمقتبسي َن َ«تاريخ َاب َنعي » َن َ

(«َ)1تاريخَبيـداد»َ(َ،)224َ/6و«تـاريخَدنشـق»َ(َ،)49َ/9(َ،)357َ/7و«بييـةَالطلـبَ
يفَتاريخَحلب»َالب َالعديمَ(.)1736َ/4
(«َ)2هتذيبَالكمال»َ(َ،)18َ/13و«سي َأعالمَالنـبالء»َ(َ،)339َ/7و«تعجيـلَالمنفعـةَ»َ
(َ،)296َ/1و«هتذيبَالتهذيب»َ(.)323َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اسَب ُ َ
ط يقي َ،قالَيفَالولَننهما«َ:أخب ناَ ُنحمدُ َب ُ َصدقةَ،حدثناَالعب ُ
ولَ.»...:
ُنحمدَ،قالَ:سمع ُتَيحيىَب َنعي ََ،ي ُق ُ َ
وقالَيفَالراين«َ :حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُعرمان َب َأبيَشيبَةََ ،قالَ:سمع ُتَ
يحيىَب ُ َنعي ََ،ي ُق ُ
ولَ.»...:
َعرمان َب َأبيَشيبة َشيخَاإلنامَالطرباينَوال اويَع َاب َ
و ُنحمدُ َب ُ ُ
نعي َ،قدَتكلمَفيهَبعضَالعلماءَن َناحيةَال وايةَ،وأرىَأنهَإلىَالقبولَ
أق بَ،ولهَتاريخَثْكبي َنفقودَ،نماَيبي َلناَندىَاعتنائهَهبذاَالجانب(َ.)1
 -5طبيعة النصوص التي نقلها اإلمام الطبراني من تاريخ
ابن معين:
اشتمل َالنصَان َاللذان َنقلهما َالطرباين َع َ«تاريخ َيحيى َب َنعي »َ
علىَتسميةَأبيَواقدَالليريَصاحبَرسولَاهللَﷺَ،وعلىَذثْك َوفاةَأبيَ
رجاءَالعطارديَ.
*َ*َ*َ
َ
َ
َ
(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:تاريخَبيداد»َ(َ،)43َ/3و«سي َأعالمَالنبالء»َ(َ،)21َ/15و«تذثْك ةَ
الحفا »َ(َ،)681وغي هاَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

131

الكتاب الثاني عشر
لبن ُن َم ْي ٍر المتوفى سنة (234هـ)
ات أَ ْو التَّا ِر ْي ُ
الو َف َي ُ
خ ِ
َ
بن ُن َم ْي ٍر(:)1
بن َع ْب ِد ا ِ
هلل ِ
بم َح َّم ِد ِ
 -1تعريف مختصر ُ
َ،الحجةَُ،شي ُخ َاإلسالمَ،أ ُبوَ
هوَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َنُمي ََ ،الحاف ُظ ُ
عبدَال حم َالهمدان ُّيُ َ،ثمَالخَارف ُّيَنوال ُه ُمَ،ال ُكوف ُّيَ.
ُولدَ:سنةَنيفَوستي َونائةَ،ف ُهوَن َأق انَأحمدَب َحنبلَ،وعليَب َ
المدينيَ.
المطلب َب َزيادَ،و ُعم َ
حدث َع َ:أبيه؛َالحافظ َعبد َاهلل َب َنُمي َ،و ُ
َعبيد َالطنافسيَ ،وإخوتهَ ،و ُسفيان َب َ ُعيينةَ ،واب َ ُعليةَ ،ووثْكيعَ،
ب َُ
وحكامَب َسلمَ،ويزيدَب َه ُارونَ،وخلقَثْكري َ.
حدث َعن ُهَ :ال ُبخار ُّي َو ُنسلم َفي َ(الصحيحي ) ََ ،وأ ُبو َد ُاودَ ،واب ُ َ
ُّ
ىَالذهل ُّيَ،وأ ُبوَ
نَاجه ََ -وروىَالبا ُقون َع َر ُجل َعن ُه ََ -و ُنحمدُ َب ُ َيحي
وَزرعةَ،ويع ُقو ُبَب ُ َشيبةَ،ويع ُقو ُبَالفسو ُّيَ،وخلقَسو ُاهمَ.
حاتمَ،وأ ُب ُ
ساَفيَالعلمَوالعملَ.
وثْكانَرأ ا َ
قال َأ ُبوَإسماعَيل َالت نذ ُّيَ:ثْكان َأحمدُ َب ُ َحنبل َ ُيعظ ُم َ ُنحمد َب َعبدَ
اهللَب َنُمي َتعظيمًاَعجيبًاَ،وي ُقو ُلَ:أ ُّيَفت اى َُهو؟!َ

(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(.)104َ-455َ/11

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وقالَإب اهي ُمَب ُ َنس ُعودَالهمذان ُّيَ:سمع ُتَأحمدَب َحنبلَي ُقو ُلَ:
ُنحمدََُب ُ َعبدَاهللَب َنُمي َ ُدرةَُالع اقَ.
َالجنيد َالحاف ُظَ :ثْكان َأحمدُ َواب ُ َنعي َ
َالحسي َب
ُ
قال َعل ُّي َب ُ ُ
ي ُقوالن َف ُ
يَش ُيوخ َناَي ُقو ُل َاب ُ َنُمي َفيهمَ-يعنيَ:يقتديان َبقوله َفيَأهلَ
بلدهََ.-
َالجنيدَ:ناَرأي ُتَبال ُكوفةَنرلَ ُنحمدَب َعبدَاهللَب َنُمي َ،ثْكانَ
قالَاب ُ ُ
الزهدَ ،وثْكان َيلب ُس َفي َالشتاءَ
السنة َو ُّ
ر ُجالا َقد َجمع َالعلم َوالفهم َو ُّ
الشاتيَ ُلبادةاَ،وفيَالصيفَ ُيدي ُ َ،وثْكانََفقي ااَ.
وقال َأحمدُ َب ُ َسنان َالقط ُ
انَ :نا َرأي ُت َن َال ُكوفيي َن َأحداثهمَ
ر ُجالا َأفضل َعندي َن َاب َنُمي َ ،ثْكان َ ُيصلي َبنا َالف ائضَ ،وأ ُبو ُه َ ُيصليَ
خلف ُهَ،قدمَعليناَأيامَيزيدَب َها ُرونَ-يعنيَ:واسطًاَ.-
قال َأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالعجل ُّيَ :ثْكُوف ٌّيَ ،ثقةُ َ ،يعدُّ َن َأصحابَ
الحديثَ.
َ:هوَأثب ُتَن َأبيهَ.
وقالَأ ُبوَحاتمَ:ثقةُ َ،يحت ُّجَبحديرهَ.وقالَأ ُبوَد َُ
اود ُ
وقالَالنسائ ُّيَ:ثقةَ،نأ ُنونَ.
َالمتقني َ،وأهل َالورع َفيَ
َالحفا
وقال َأ ُبوَحاتم َب ُ َحبانَ:ثْكان َن
ُ
ُ
الدي َ.
وقال َأحمد َب َصالح َالمص ي َالحافظَ :ناَرأي ُت َبالع اق َنرل َأحمدَ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ب َحنبل َببيدادَ ،و ُنحمدَ َب َعبد َاهلل َب َنُمي َبال ُكوفة َجانعي َ ،لم َأرَ
نرل ُهماَبالع اقَ.
قال َال ُبخار ُّيَ :نات َفي َشعبان ََ -أو َرنضان ََ -سنة َأربع َوثالثي َ
ونائتي َ.
َياته أو تاريخه:
 -2حول َوف َ
لمَأقفَعلىَن َذثْك َلهَثْكتا اباَهبذاَاالسمَأوَذاكَ،لك َالذيَحملنيَ
علىَذلكَهوَطبيعةَالنصوصَالتيَنقلهاَاإلنامَالطرباينَعنهَ،وأهناَجمي اعاَ
يف َوفيات َجماعة َن َالصحابةَ ،وغي َذلك َنما َيندرج َتحت َطبيعةَ
التواريخَ ،ورجح َذلك َعندي َنا َذثْك ه َاب ُ َزب َال بعي َيف َنصادره َالتيَ
اعتمدَعليهاَيفَثْكتابهَ«تاريخ َنولد َالعلماء َووفياهتم(َ،»)1حيثَقالَ:وناَ
وسف َب َبش َ،
ثْكانَ َع َ ُنحمد َب َعبد َاهلل َب َنمي َ ،فحدثنا َُه َ ُنحمد َب َ ُي ُ
حدثنا َ ُنحمد َب َعبد َاهلل َب َ ُسليمانَ .وحدثنا َعبد َاهلل َب َ ُنحمدَ ،حدثناَ
ُنحمدَب َإسماعيلَ،ع َاب َنمي (َ.)2
وطبيعة َتصنيفه َهذا َيجعل َتقتضي َأن َيعتمد َعلى َثْكتب َالوفياتَ
والتاريخَ،أضفَإلىَذلكَأنَناَاعتمدَعليهَن َتصانيفَالئمةَاآلخ ي َ

(.)58َ/1(َ)1
(.)58َ/1(َ)2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الَيخ جَع َثْكونهَأحدَالتصنيفي ََ.
ثْكذلكَفإن َ ُنحمد َب َعبد َاهلل َب َ ُسليمان َأحدَال اويي َع َاب َنمي َ
عندَاب َزب َ،هوَنفسهَ ُنحمد َب َعبد َاهلل َالحض ني َال اويَع َاب َنمي َ
عندَالطرباينَ.
َيات أو تاريخ
 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من َوف َ
ابن ُن َم ْي ٍر:
ِ
)َنصاَرواهاَع َشيخي َلهَ.
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَ(ًّ 60

ابن ُن َم ْي ٍر،
َيات أو تاريخ ِ
لوف َ
 -4طرق تحمل اإلمام الطبراني َ
وبيان أحوال رواته من حيث القبول والرد:
تحمل َاإلنام َالطرباين َالنصوص َالمقتبسة َن َ«تاريخ َاب َنُمي َ» َن َ
ط يقي َ،قالَيفَالولَننهما«َ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:

سمع ُت َ ُنحمد َب َعبد َاهلل َب َنُمي َ،ي ُق ُ
ولَ.»...:ويندرَأنَ ُيسندَاب َنمي َ
القولَإلىَغي هَ.
يَ.ثقةَحافظ(َ.)1
و ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَالحض ن ُّ َ
َعبيدُ َب ُ َغنام َب َحفص َب َغياثَ ،حدثناَ
وقال َيف َالراين«َ :حدثنا ُ
ُنحمدُ َب ُ َعبَدَاهللَب َنُمي َ،قالََ.»...:
و ُعبيدُ َب ُ َغنامََ،قالَعنهَالذهبيَ:اإلنامَالمحدَثَالصادقَ،ثْكانَنكر اَاَ
(َ)1يأيتَالكالمَعليهَيفَت جمةَنستقلة.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ع َاب َأبيَشيبةَ،وتآليفَأبيَنعيمَنشحونةَبحديرهَ،وهوَثقةََ.
وقالَاب َالعمادَ:ثْكانَنحدَ اَثاَصدو اَقاَخيَ اَا(َ.)1
َيات
 -5طبيعة النصوص التي نقلها اإلمام الطبراني من َوف َ
ابن ُن َم ْي ٍر:
أو تاريخ ِ

اشتملت َالنصوص َالتي َنقلها َالطرباين َع َ«وفيات َاب َنُمي َ» َعلىَ

وفياتَجماعةَن َالصحابةَ ،وهذاَهوَالقاسمَالمشرتكَبينهاَجمي اَعاَ،ولمَ
يزد َشي ائا َعلى َذلك َإال َفيما َندرَ ،ثْكتعيينه َللشه َالذي َتويف َفيه َبعضهمَ،
وذثْك ه َن َصلى َعلى َسعد َب َأبي َوقاصَ ،والخالف َيف َوفاة َأبي َب َ
ثْكعبَ ،وذهاب َبص َجاب َعند َنوتهَ ،وثْكذثْك ه َلصفات َبعضهم َالخلقيةَ،
ووثْكُنىَبعضهمَ،والخالفَيفَاسمَأبيَذرَاليفاريَ،وس دهَلقصةَرأسَ
عبيدَاهللَب َزيادَوأصحابهَ،وعالقةَبعضهمَبالنبي َﷺَ،وبعضَن َغزاَ
نعهَ،وبعضَن َهاج َننهمَ،وشي ائاَن َحياهتمَالخاصةَ،وبعضَفضائلهمَ
ونناقبهم.
*َ*َ*َ
َ
(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:المؤتلفَوالمختلف»َلـألزديَ(صَ،)98َ:و«اإلثْكمـال»َ(َ،)37َ/7
«العـــرب»َ(َ،)107َ/2و«ســـي َأعـــالمَالنـــبالء»َ(َ،)558َ/13و«الـــوايفَبالوفيـــات»َ(َ/19
َ،)426و«توضيحَالمشتبه»َ(َ،)188َ/6و«شذراتَالذهب»َ(َ.)411َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتاب الثالث عشر
خ أَ ِبي َب ْك ِر ْاب ِن أَ ِبي َش ْي َب َة المتوفى سنة (235هـ)
َتا ِر ْي ُ
 -1تعريف مختصر بأَ ِبي َب ْك ِر ْاب ِن أَ ِبي َش ْي َب َة(:)1
َعرمان َب َ
هو َعبدُ َاهلل َب ُ َ ُنحمدَ َاب َالقاضي َأبي َشيبة َإب اهيم َب ُ
ب َال ُكتُب َالكبارَ:
ُخواستىَ ،اإلنا ُمَ ،العل ُمَ ،سيدُ
َالحفَا َ ،وصاح ُ
ُ
المصنفَ»َ،وَ«التفسي َ»َ،أ ُبوَبك ََ،العبس ُّيَنوال ُه ُمَ،ال ُكوف ُّيََ.
المسندَ»َ،وَ« ُ
« ُ
طلب َأ ُبوَبك َالعلم َو ُهو َصب ٌّيَ،وأثْكب ُ َشيخ َل ُه َُهو َش ي ُك َب ُ َعبد َاهللَ
القاضيَ.
سمع َنَ َ :أبي َالحوص َسالم َب َُسليمَ ،وعبد َالسالم َب َح بَ،
َالمباركَ ،وج ي َب َعبد َالحميدَ ،وأبي َخالد َالحم َ،
وعبد َاهلل َب
ُ
و ُسفيانَب َ ُعيينةَ،وعليَب َ ُنسهَ َ،وغي همَ.
حدث َعن ُهَ :الشيخانََ ،وأ ُبو َد ُاودَ ،واب ُ َناجهَ ،وروى َالنسائ ُّي َع َ
أصحابهَ،والَشيءَل ُهَفيَ«جانعَأبيَعيسى»َ.
وَعبيدَ:انتهىَالحدي ُثَإلىَأربعةَ:فأ ُبوَبك َب ُ َأبيَشيبةَ:
َقالَاإلنا ُمَأ ُب ُ
أس ُد ُهمَل ُهَ،وأحمدََُب ُ َحنبلَ:أفق ُه ُهمَفيهَ،ويحيىَب ُ َنعي َ:أجم ُع ُهمَل ُهَ،
وعل ُّيَب ُ َالمدينيَ:أعل ُم ُهمَبهَ.

(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(122/11فماَبعدها)َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وقال َصال ُح َب ُ َ ُنحمد َالحاف ُظ َجزرةَُ :أعل ُم َن َأدرثْك ُت َبالحديثَ
وعللهَ:عل ُّي َب ُ َالمدينيَ،وأَعل ُم ُهم َبتصحيف َالمشايخَ:يحيىَب ُ َنعي َ،
َالمذاثْك ةَ:أ ُبوَبك َب ُ َأبيَشيبةَ.
وأحف ُظ ُهمَعند ُ
بَ:ثْكانَأ ُبوَبك َ ُنتق َنااَ،حاف اَظاَ.
قالَالخطي ُ
َالمح مَ ،سنة َخمسي َ
قال َال ُبخار ُّيَ ،و ُنطي َ :نات َأ ُبو َبك َفي ُ
وثالثي َونائتي َ.
 -2حول الكتاب:
هوَيفَعدادَالمفقودَ،ولمَأقفَعلىَن َتكلمَحولَهذاَالكتابَبشيءَ
ن َالتفصيل َيبي َنعالم َننهجه َفيهَ ،وقد َاقتبس َننه َبعض َالعلماء َيفَ
تصانيفهمَثْكميلطايَيفَثْكتابهَ«إثْكمالَهتذيبَالكمالَيفَأسماءَال جال(َ،»)1
ونسبهَإليهَاب َالنديم(َ،)2والذهبي(َ،)3والداوودي(َ،)4وحاجيَخليفة(َ.)5
 -3عدد النصوص التي نقلها اإلمام الطبراني من تاريخ
أَ ِبي َب ْك ِر ْاب ِن أَ ِبي َش ْي َبةَ:
(َ)1انظ َ.)244َ/9َ،55َ/7َ،182َ/5َ،218َ/2(َ:
(«َ)2الفه ست»َ(صَ.)285َ:
(«َ)3تاريخَاإلسالم»َ(َ.)68َ/1
(«َ)4طبقاتَالمفس ي »َ(َ.)447َ/1
(«َ)5ثْكشفَالظنونَع َأسانيَالكتبَوالفنون»َ(َ.)276َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َنصاَرواهاَن َط يقَواحدَ.
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَأربعةَعش ًّ
 -4طرق تحمل اإلمام الطبراني لتاريخ أَ ِبي َب ْك ِر ْاب ِن أَ ِبي
َش ْي َبةَ ،وبيان أحوال رواته من حيث القبول والرد:
تحملَاإلنامَالطرباينَالنصوصَالمقتبسةَن َ«تاريخَأبيَبك ََاب َأبيَ
اَعبيدُ َب ُ َغنامَ،حدثناَأ ُبوَبك َب ُ َ
شيبةَ» َن َط يقَواحدَقالَفيه«َ:حدثن ُ
أبيَشيبةََ،قالَ،»...:أسندَننها َأ ُبوَبك َب ُ َأبيَشيبةَ َخمسةَنصوصَع َ
شيوخهَ.
و ُعبيدُ َب ُ َغنامَ َشيخَاإلنامَالطرباينَوراويَ«تاريخَأبيَبك َ َاب َأبيَ
شيبةَ»َعنهَ،ثقةَ،قالَعنهَالذهبيَ:اإلنامَالمحدثَالصادقَ،ثْكانَنكر اَاَع َ
نةَبحديرهَ،وهوَثقةَ.وقالَأيضاَ:
اَ
اب َأبيَشيبةَ،وتآليفَأبيَنعيمَنشحو
راويةَالكتبَع َاب َأبيَشيبةَ،وثْكانَنحدَ اَثاَصدو اَقاَ.وقالَاب َالعمادَ:
ثْكانَنحدَ اَثاَصدو اَقاَخيَ اَا(َ.)1
 -5طبيعة النصوص التي نقلها اإلمام الطبراني من تاريخ
أَ ِبي َب ْك ِر ْاب ِن أَبِي َش ْي َبةَ:
اشتملت َتلك َالنصوص َعلى َذثْك َوفيات َلبعض َنشاهي َالصحابةَ

(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:المؤتلفَوالمختلف»َلـألزديَ(صَ،)98َ:و«اإلثْكمـال»َ(َ،)37َ/7
و«العــرب»َ(َ،)107َ/2و«ســي َأعــالمَالنــبالء»َ(َ،)558َ/13و«الــوايفَبالوفيــات»َ(َ/19
َ،)426و«توضيحَالمشتبه»َ(َ،)188َ/6و«شذراتَالذهب»َ(َ.)411َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ثْكعم َب َالخطابَ ،وعرمان َب َعفانَ ،وعلي َب َأبي َطالبَ ،وزوجهَ
فاطمةَ ،والسبطي َالحس َ ،والحسي َ ،والزبي َﭫ ََ ،وغي همَ ،وبيانَ
أعمارهم َوقت َوفياهتمَ ،وندة َخالفة َن َتولى َالخالفة َننهمَ ،وبيانَ
أحوالَبعضهمَن َذثْك َإسالنهمَ،ونسكنهمَ،وبعضَنناقبهمَ،ونآث همَ،
وأسماء َبعض َن َقتلهمَ ،ويوم َنقتلهمَ ،ونكان َقتلهمَ ،ودفنهمَ ،وبعضَ
صفاهتم؛ َلك َالقاسم َالمشرتك َبي َالصحابة َالذي َتكلم َعنهم َهو َذثْك َ
وفياهتمَوأعمارهمَحينهاَ.
*َ*َ*َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتاب الرابع عشر
ي المتوفى سنة
بن َع ْب ِد ا ِ
هلل ُّ
ص َعبِ ِ
لم ْ
الز َب ْي ِر ِّ
الن َ
ب ال َك ِب ُ
َّس ُ
ير ُ
(236هـ)
 -1تعريف مختصر مصعب بن عبد اهلل الزبيري(:)1
ب َب ُ َعبد َاهلل َب َ ُنصعبَ َب َثابت َب َعبد َاهلل َاب َحواريَ
هوَ ُنصع ُ
َالزبي َب َالعوام َب َُخويلد َب َأسدَ،
ر ُسول َاهلل َ-ﷺَ -واب َعمته؛ ُّ
قَ،اإلنا ُمَ،أ ُبوَعبدَاهللَاب ُ َأني َاليم َ،ال ُق ش ُّيَ،السد ُّيَ،
العالنةَُ،الصدُ و ُ َ
الزبي ُّيَ،المدن ُّيَ،نزي ُلَبيدادَ.
ُّ

َعرمانَ،وإب اهيمَب َسعدَ،
سمعَ:أبا ُهَ،ونالكَب َأنسَ،والضحاكَب ُ
وعبد َالعزيز َالدراورديَ ،وهشام َب َعبد َاهلل َالمخ ُزونيَ ،و ُسفيان َب َ
ُعيينةَ،وطائفةاَ.
الزبي ُ َب ُ َ
حدث َعن ُهَ:اب ُ َناجه َبحديث َالنجشَ،وبواسطة َالنسائ ُّيَ،و ُّ
بكار َالقاضي ََ -اب ُ َأخيه ََ -وأ ُبو َيعلى َالموصلَ ُّيَ ،و ُنوسى َب ُ َه ُارونَ،
اجَ،وعددَثْكري َ.
وأ ُبوَالقاسمَالبيو ُّيَ،وأ ُبوَالعباسَالس ُ
وثق ُهَ:الدار ُقطن ُّيَ،وغي ُ ُهَ .ونن ُهمَن َتكلم َفيه َلجل َوقفه َفيَنسألةَ
ال ُق آنَ.
(َ)1انظ ـ َت جمتــهَيف«َ:تــاريخَبيــداد»َ(َ)486َ/9طَ.دارَالي ـ بَ،و«ســي َأعــالمَالنــبالء»َ
(.)32َ-30َ/11

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َالزبي ُ َ:ثْكانَعَميَوجهَ ُق يشَ ُن وءةاَوعلمًاَوش فًاَوبيانًاَوقدر ااَ
وقال ُّ
وجاهًاَ،وثْكانَنسابةَ ُق يشَ،عاشَثماني َسنةاَ.
وقالَأ ُبوَد ُاودَ:سمع ُتَأحمدَب َحنبلَي ُقو ُلُ َ:نصعبَ ُنستربتَ.
لما َبالنسبَ ،عار اَفا َبأخبار َالمتقدني َ
َوقالَالخطيبَ:ثْكانَ َثق اَة َثب اَتا َعا اَ
ونآث َالماضيي َ ،وله َالكتاب َالمصنَف َفي َنسب َق يش َوأخبارهاَ ،وليَ
القضاءَبمكةَ،ووردَبيدادَ،وحدثَهباَ.
وقال َالذهبيَ :قد َثْكان َعالنةاَ ،نسابةاَ ،أخبار ّيًاَ ،فصيحًاَ ،ن َنُبالءَ
ال جال َوأف ادهَمَ ،قد َروى َعن ُهُ َ :نسلمَ ،وأ ُبو َد ُاود َفي َغي َ
َالزبي ُّي َبحديث(َ :التم ُسوا َال زق َفي َخباياَ
ثْكتابيهما...،تف د َ ُنصعب ُّ
الرض)َ.
ُت ُوفيَ ُنصعبَ:فيَشوالَ،سنةَستَوثالثي َونائتي ََ.-$-
 -2حول الكتاب:
ُيعدُّ َهذاَالكتابَيفَعدادَالمفقودَ،ولمَأقفَعلىَن َتكلمَحولَهذاَ
الكتاب َبشيء َن َالتفصيل َيبي َنعالم َننهجه َفيهَ ،وقد َنسبه َإليه َاب َ
النديم(َ،)1والباباين(َ.)2
(«َ)1الفه ست»َ(صَ.)140َ:
(«َ)2هديةَالعارفي َأسماءَالمؤلفي َوآثارَالمصنفي »َ(َ.)462َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من النسب الكبير:
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَأربعةَنصوصَرواهاَن َط يقي َ.
 -4طرق تحمل اإلمام الطبراني للنسب الكبير ،وبيان أحوال
رواته من حيث القبول والرد:
تحمل َاإلنام َالطرباين َالنصوص َالمقتبسة َن َ«النسب َالكبي » َن َ
ط يقي َ ،الول َقال َفيه«َ :حدثنا َأحمدُ َب ُ َشاهي َالبيداد ُّيَ ،حدثناَ
َالزبي ُّيَ،قالَ.»َ...:
بَب ُ َعبَدَاهلل ُّ
ُنصع ُ
ي َشيخ َاإلنام َالطرباين َوراوي َ«النسبَ
وأحمدُ َب ُ َشاهي َالبيداد َُّ
الكبي »َع َالزبي يَ،قالَعنهَالخطيبَ،والذهبيَ:ثقة(َ.)1
ب َب ُ َعبد َاهللََ
والراينَقالَفيه«َ:حدثناَال ُحسي ُ َب ُ َفهمَ،حدثناَ ُنصع ُ
الزبي ُّيَقالَ.»َ...:
ُّ
وال ُحسي ُ َب ُ َفهمَ َشيخَاإلنامَالطرباين(َ)2وراويَ«النسبَالكبي »َع َ
الزبي يَ،صدوقَيفَال وايةَ،ثقةَيفَروايتهَالنسبَ،ذثْك هَالدارقطنيَ،فقالََ:

(َ)1انظـــ َت جمتـــهَيف«َ:تـــاريخَبيـــداد»َ(َ،)93-92َ/8و«تـــاريخَاإلســـالم»َ(َ،)47َ/22
و«نعجمَالدباء»َ(َ،)49َ/3و«الوايفَبالوفيات»َ(َ،)389َ/6و«بييةَالوعاة»َ(َ.)310َ/1
( َ)2قدَأخطأَأخـيَنـايفَالمنصـوريَحيـثَقـالَ:صـوابهَالحسـ َبـ َفهـدَ.انظـ «َ:إرشـادَ
القاصيَوالداينَإلىَت اجمَشيوخَالطرباين»َ(صَ،)288َ:وأظنهَقدَأيتَن َثْكونـهَنسـبَإلـىَ
جدَأبيهَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ليسَبالقويَ.وقالَأحمدَب َثْكانلَالقاضيَ:ثْكانَحس َالمجلسَنفن َنااَفيَ
العلومَ ،ثْكري َالحفظ َللحديث َنسنده َونقطوعهَ ،ولصناف َالخبارَ،
فصيحاَ ،نتوس اَطا َفي َالفقهَ ،يميلَ
اَ
والنسبَ ،والشع َ ،والمع فة َبال جالَ ،
إلىَنذهبَالع اقيي َ.
ولَ:صحبت َيحيى َب َنعي َ ،فأخذت َعنه َنع فة َال جالَ،
وسمعته َي ُق ُ َ
وصحبت َنصعب َب َعبد َاهللَ َفأخذت َعنه َالنسبَ ،وصحبت َأبا َخيرمةَ
فأخذت َالمسندَ ،وصحبت َالحس َب َحماد َسجادة َفأخذت َعنه َالفقهَ.
وقالَالخطيبَ:ثْكان َعس ا َفي َال واية َنتمن اَعا َإال َلم َأثْكر َنالزنتهَ،وثْكانَ
ل َُه َجلساء َن َأهل َالعلم َيذاثْك همَ ،فكتب َجماعة َعنه َعلى َسبيلَ
عدال َيف َال وايةَ .وقالَالذهبيَ:
المذاثْك ةَ.وقالَياقوتَ:ثْكان َاب َفهم َثقة َ ا َ
الحاف ُظَ ،العالنةَُ ،النسابةَُ ،الخباري...،جمعَ َوصنفَ...،وثْكانَ َل َُه َجلساءَ
ن ََأهلََالعلمََيذاثْك ُ ُهمَ،لكنهَعس ََفيَال واية(َ.)1
 -5طبيعة النصوص التي نقلها الطبراني من النسب الكبير:
اشتملت َالنصوص َالتي َنقلها َالطرباين َع َ«النسب َالكبي » َعلىَ
أنسابَجماعةَن َالصحابةَثْكعرمانَب َعفانَﭬَ،وذثْك َثْكنيتهَوالخالفَ

(َ)1انظ ـ َت جمتــهَيف«َ:تــاريخَبيــداد»َ(َ،)171َ/4و«س ـي َأعــالمَالنــبالء»َ(َ،)427َ/13
و«نعجمَالدباء»َ(َ.)1153َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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فيهاَ،وذثْك َأنهَونسبهاَ،وثْكذاَذثْك َنسبَجدتهَأمَأنهَ،وذثْك َنسبةَأمَسعدَ
ب َأبي َوقاصَ ،ونسبة َجدته َأم َأنهَ ،وذثْك َقصة َعك نة َب َأبي َجهلَ
وخ وجهَهار اباَ،وأنهَالَعقبَلهَ،وثْكنيةَفاطمةَبنتَرسولَاهللَﷺ.
*َ*َ*َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتاب الخامس عشر
اط المتوفى سنة (240هـ)
بن َخ َّي ِ
ط ََبق ُ
َات َخل ِْي َف َة ِ
اط(:)1
بن َخ َّي ِ
 -1تعريف مختصر ب َخل ِْي َف َة ِ
ُهو َأ ُبو َعم و َخليف َُة َب َُ َخياطَ َب َ َخليفةَ َب َ َخياطََ ،ال ُعص ُف ُّيَ،
ب َ«التاريخَ»َ ،وثْكتابَ َ«الطبقاتَ»َ ،وغي ََ
ب َبشبابَ ،صاح ُ َ
البص ُّيَ ،و ُيلق ُ َ
ذلكََ.
سمعََ :أبا ُهَ ،وزيادَ َب َ َعبدَ َاهللَ َالبكائيَ ،و ُسفيانَ َب َ َ ُعيينةَ ،ويحيىَ
القطانَ ،واب َ َنهديَ ،وهشانًا َالكلبيَ ،وعليَ َب َ َ ُنحمدَ َالمدائنيَ ،وخل اَقاَ
ثْكري اَاَ.
ي َبسبعةَ َأحاديثَ ََ -أوَ َأزيدَ ََ -في َ«صحيحهَ»َ،
حدثَ َعن َُهَ :ال ُبخار ُّ َ
ي َب َُ َنخلدَ ،وح بَ َالك نان ُّيَ ،وعبدَُ َاهللَ َب َُ َعبدَ َال حم َ َالدارن ُّيَ،
وبق ُّ َ
وأ ُبوَبك ََب ََُأبيَعاصمََ،وزثْك ياَالساج ُّيَ،وخلقََ.
وقالََاب ََُعديَُ َ:هوََصدُ وقَ،ن ََ ُنتيقظيَال ُّ واةََ.
وقالَالذهبيَ:اإلنا ُمَ ،الحاف ُظَ ،العالنةَُ ،الخبار ُّيَ ...،وثْكانَ َصدُ و اَقاَ،
نسابةاَ ،عال اَما َبالسي ََ ،واليامََ ،وال جالََ،وثق َُه َبع ُض ُهم...،لين َُه َبع ُض ُهم َبالََ
ُحجةََ.

(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(.)42َ-472َ/11

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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قالََ ُنطي َ،وغي ُ َُهَ:ناتََسنةََأربعي ََونائتي ََ.
 -2حول الكتاب:
طبع َثْكتاب َ«طبقات َخليفة َب َخياط» َروايةَ :أبي َعم ان َنوسى َب َ
زثْك يا َب َيحيى َالتسرتيَ ،بمطبعة َالعاين َ-بيدادَ ،-الطبعة َالولىَ،
1387هـَ1967َ-مَ،تحقيقَ:دَ.أثْك مَضياءَالعم يَ.
وطبع َبدار َالفك َ ،الطبعة َالرانية1414َ ،هـ َ1993َ -مَ ،تحقيقَ :دَ.
سهيلَزثْكارَ.
وطبقات َخليفة َب َخياط َن َأقدم َنا َوصل َإلينا َن َثْكتب َالطبقاتَ،
فمؤلفها َنعاص َالب َسعدَ ،ويحوي َهذا َالكتاب َت اجم َنا َيقاربَ
رجاال َونساءَ ،وقد َتك رتَ
(َ )3375ن َالصحابة َوالتابعي َوتابعيهم َ ا َ
ت اجمَبعضهمَوالَسيماَالصحابةَ.
وقد َبدأ َالمؤلف َثْكتابه َبالتحدث َع َال سول َ-ﷺَ -ثم َأخذ َيرتجمَ
للصحابةَ ،حتى َإذا َتحدث َع َالنصار َت جم َلصحابة َثْكل َنص َثمَ
لتابعيهَ.
خاصاَيفَآخ َالكتابَ.
وأناَالصحابياتَفأف دَله َبا اباَ ًّ
وننهج َخليفة َيف َهذا َالكتاب َيخالف َننهج َاب َسعد َيف َطبقاته َأحيانااَ
ويقاربهَأحيانااََ.
فقدَبدأَثْكتابهَبرتجمةَال سولَ-ﷺَ-فعمهَالعباسَ،فبقيةَالهاشميي َ،

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ثم َأخذ َيرتجم َلألنويي َ ،ثم َتناول َسائ َبطون َق يش َبطناا َبطنااَ ،ثم َألمَ
بسائ َالقبائل َالمض ية َفالعدنانيةَ ،وبعد َذلك َبدأ َبالصحابة َن َالقبائلَ
اليمانيةَ.وهذاَيعنيَأنهَرتبَالصحابةَوقسمهمَالَوفقَسابقتهمَوننازلهمَ
يفَاإلسالمَثْكماَفعلَاب َسعدَ،وإنماَوفقَأنساهبمَوق ابتهمَن َرسولَاهللَ،
ﷺَ،نتب اعا َالسلوب َالذي َطبقه َعم َب َالخطاب َيف َالديوانَ ،وثْكان َيشي َ
إلىَننزلةَثْكلَن َالصحابةَيفَت اجمهمَ.
وبعد َأن َأهنى َت اجم َالصحابة َجمي اعا َعا ًّدا َإياهم َن َأهل َالمدينة؛َ
لسكنى َنعظمهم َفيها َأو َدخولهم َإياهاَ ،ش ع َبعد َذلك َبالحديث َع َ
النصارَفذثْك َأنَنعظمَالصحابةَتف قواَبعدَرسولَاهللَ،ﷺَ.
لذلك َتحدَث َع َالصحابة َيف َالنصار َعلى َالمنهج َالسالفَ ،ثمَ
أيضا(َ.)1
تحدثَع َالتابعي َوفقَأنساهبمَ ا
 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من طبقات َخل ِْي َف َة
اط:
بن َخ َّي ِ
ِ
اقتبسَننهَالطرباينَيفَنصي َرواهماَن َط يقَواحدَ.
«المعجمَالكبي » َ((َ)46َ/6رقمَ )5465َ:قارنَبـ«طبقات َخليفة َب َ
خياط» َ(ص(َ)200َ:رقمَ،)750َ:و«المعجمَالكبي » َ((َ)148َ/1رقمَ:

(َ)1انظ َنقدنةَ«طبقاتَخليفةَب َخياط»َ(ص.)13َ،12َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ)335قارنَبـ«طبقاتَخليفةَب َخياط»َ(ص(َ)56َ:رقمَ.)121َ:
اط،
بن َخ َّي ِ
تحمل اإلمام الطبراني لطبقات َخل ِْي َف َة ِ
 -4طرق َّ
وبيان أحوال رواته من حيث القبول والرد:
اقتبس َننه َالطرباين َيف َنصي َقال َفيهما«َ :حدثنا َ ُنوسى َب ُ َزثْك ياَ
يَ،قالَ.»...:
ابَال ُعص ُف َُّ
التُّست ُّيَ،حدثناَشب ُ
يَ .قال َالدارقطنيَ:نرتوكَ.وقال َالخليليَ:
و ُنوسىَب ُ َزثْك ياَالتُّست َُّ
حافظ َلكنه َضعيفَ ،نتكلَم َفيه َواهتمه َأبو َيحيى َالساجي َبالوضعَ.وقالَ
اب َحزمَ:نجهول(َ.)1
(قلت)َ:وهوَوإنَثْكانَنتكل اماَفيهَإالَأنَروايتهَلكتابَ«الطبقات»َع َ
خليفةَقدَاعتمد َعليهاَجمعَن َالعلماءَيفَنصنفاهتمَفم َهؤالءَ:الحاثْكمَ
يف َ«المستدرك»(َ ،)2والخطيب َيف َ«تاريخ َبيداد»(َ ،)3واب َعساثْك َيفَ
«تاريخ َدنشق»(َ ،)4ونيلطاي َيف َ«إثْكمال َهتذيب َالكمال»(َ ،)5وذثْك َ

(«َ)1سؤاالتَالحاثْكم»َ(رقمَ،)277َ:و«اإلرشـاد»َ(َ،)528َ-َ527َ/2و«المحلـى»ََ(َ/7
.)232َ/8(َ،)531
((َ)2ح.)5043َ،4983َ،4972َ/
(َ)3انظ «َ:نواردَالخطيبَيفَ«تاريخَبيداد»»َللدثْكتورَأثْك مَالعم يَ(صَ.)390َ:
(«َ)4نواردَاب َعساثْك َيفَتاريخَدنشق»َللدعجاينَ(.)1641َ/3
(َ.)271َ/9(َ،)127َ َ،126َ/3(َ)5

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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المالكيَأنهَن َالكتبَالتيَثْكانَيمتلكهاَالخطيبَووردَهباَدنشق(َ.)1
 -5طبيعة النصوص التي نقلها اإلمام الطبراني من طبقات
اط:
بن َخ َّي ِ
َخل ِْي َف َة ِ
اشتملَالنصانَاللذانَنقلهماَالطرباينَع َ«طبقاتَخليفة» َعلىَذثْك َ
نسبي َلصحابيي َوهماَ :سعيد َب َزيد َب َعم و َب َنفيلَ ،وسعد َب َ
الطولَب َعبدَاهللَﭭَ.
*َ*َ*َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

(َ)1انظ «َ:تسميةَناَوردَبهَالخطيبَدنشق»َللمالكيَ(رقمَ.)402َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتاب السادس عشر
اط المتوفى سنة (240هـ)
بن َخ َّي ِ
تَا ِر ْي ُ
خ َخل ِْي َف َة ِ
اط:
بن َخ َّي ِ
 -1تعريف مختصر ب َخل ِْي َف َة ِ
تقدمَالتع يفَبهَ.
 -2حول الكتاب:
طبعَثْكتابَ«تاريخ َخليفة َب َخياط» َرواية َبقيَب َنخلدَ،دار َالقلم ََ-
دنشقََ،-نؤسسةَال سالةَ–بي وتَ،-الطبعةَالرانية1397َ،هـَ.تحقيقَ:دَ.
أثْك مَضياءَالعم يَ.
ولمَتصلناَروايةَأبي َعم ان َنوسى َب َزثْك يا َب َيحيى َالتسرتي َعنهَ،
والتيَقدَاعتمدَعليهاَالطرباينََ.
وثْكتابه َتاريخ َعام َتناول َيف َبدايته َأحداث َالسي ة َباقتضاب َنعتمداَاَ
علىَاب َإسحاقَبالدرجةَالولى(َ.)1
حيزا َثْكبي اَا َلسي ة َال سول َﷺَ
وقد َخصص َاب َخياط َيف َثْكتابه َهذا َ اَ
وأحواله َنقارنة َبحجم َالكتاب َالبسيَ ،وأوراقه َاليسي ة َالتي َتحدثت َع َ
الحوادثَالتيَتلتَالسي ةَإلىَعص َالمؤلفََ.
أسهمت َهذه َالسي ة َالتي َحواها َهذا َالكتاب َيف َتطور َثْكتابة َالسي ةَ
النبوية َضم َثْكتب َالتأريخ َالعام َوباقي َالمصنفات َالتي َخصصت َللسي ةَ
(«َ)1السي َُةَالنبوي َُةَالصحيح َُةَ»َللعم يَ(.)67َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

151

سواءَأثْكانتَنستقلةَأمَندنجةَوهذهَالجوانبَهيَ:
َ -1عدَّ َسي ة َال سول َﷺ َالبداية َالتي َافتتح َهبا َثْكتابهَ ،إذ َلم َيسلَ،
الضوء َعلى َالحقبة َالتأريخية َالتي َشبقت َعص َال سالة َالمتمرلة َبتأريخَ
النبياء َوأخبار َالقوام َالبائدة َوأيام َالع ب َوأنساب َقبائلهمَ ،ثْكما َفعلتَ
المصادرَالتيَشاط تهَالمنحىَوالموضوعَ.
َ -2إتباع َالمنهج َالحولي َيف َإي اد َحوادث َالسي ةَ ،وذلك َحي َأوردَ
تلكَالحوادثَبحسبَأسبقيتهاَالتأريخيةََ.
َ -3إي اد َأسماء َبعض َالعالم َالذي َولدوا َأو َتوفوا َيف َبعضَ
السنوات َالتي َتع ض َلحوادثهاَ ،وهذا َالن َيعد َفاتحة َلم َأتى َبعده َن َ
الذي َاهتموا َبإي اد َأسماء َالوفيات َيف َحوادث َثْكل َسنة َتع ضوا َلذثْك َ
حوادثهاَ.
َ -4التوفيق َبي َنا َإنتهجه َالمحدثون َواإلخباريون َيف َع ضَ
الحوادثَالتأريخيةَ،وذلك َأنه َيسند َالخربَإذاَتعلقَالن َبحادثة َاختلفتَ
فيهاَال وايات(َ.)1
بن
 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من تاريخ َخل ِْي َف َة ِ
اط:
َخ َّي ِ

(«َ)1تطورَثْكتابةَالسي ةَالنبوية»َلعمارَعبوديَ(ص182َ:فماَبعدها)َبتص ف.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اقتبسَالطرباينَننهَخمسةَنصوصَرواهاَع َشيخَواحدَ.
«المعجم َالكبي » َ((َ )269َ /1رقمَ )779َ :قارن َبـ«تاريخ َخليفة»َ
(صَ،)99َ:و«المعجمَالكبي » َ((َ)303َ/1رقمَ )894َ:قارنَبـ«تاريخَ
خليفة» َ(صَ ،)56َ :و«المعجم َالكبي » َ((َ )30َ /6رقمَ )5414َ :قارنَ
بـ«تاريخ َخليفة» َ(صَ ،)55َ :و«المعجم َالكبي » َ((َ )261َ /20رقمَ:
َ)616قارنَبـ«تاريخَخليفة»َ(صَ.)80َ:
و«المعجمَالكبي » َ((َ)163َ/23رقمَ )261َ:قارنَبـ«تاريخ َخليفة»َ
(صَ ،)80َ:و«المعجمَالكبي »َ((َ)59َ/24رقمَ )153َ:قارنَبـ«تاريخَ
خليفة»َ(صَ.)224َ:
اط،
بن َخ َّي ِ
 -4طرق تحمل اإلمام الطبراني لتاريخ َخل ِْي َف َة ِ
وبيان أحوال رواته من حيث القبول والرد:
تحملَالطرباينَالنصوصَالمقتسةَن َ«تاريخَخليفةَ َب َ َخياطَ» َع َ
ابَ
شيخ َواحد َحيث َقال«َ :حدثنا َ ُنوسى َب ُ َزثْك يا َالتُّست ُّيَ ،حدثنا َشب ُ
ال ُعص ُف ُّيَ،قالَ.»...:
وقدَأسندَخليفةَنصاَواحدا اَننهاَإلىَاب َإسحاقَ،وهوَأحدَنواردهَ
ًّ
يفَالكتابََ.
يَ.ضعيفَ،تقدمَالكالمَعليهَ.
و ُنوسىَب ُ َزثْك ياَالتُّست ُّ َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وقدَاعتمدَعلىَتلكَال وايةَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»(ََ.)1
 -5طبيعة النصوص التي نقلها اإلمام الطبراني من تاريخ
اط:
بن َخ َّي ِ
َخل ِْي َف َة ِ
اشتملتَالنصوصَالتيَنقلهاَالطرباينَع َ«تاريخَخليفةَ» َعلىَأنورَ
نختلفةَونتنوعةَ،ثْكنزولَالنبي َﷺَب ُقباء َعلىَثْكُل ُروم َب َه مََ،وإقانتهَفيَ
أيضاَ،وزن َوفاةَ
بنيَعم وَب َعوفََ،ونزولَالنبي َﷺَعلىَأبيَأ ُّيوبَ َ ا
بعضَالصحابةَ،ووقتَغزوةَبنيَال ُمصطلقََ.
*َ*َ*َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

(«َ)1نواردَاب َعساثْك َيفَتاريخَدنشق»َللدعجاينَ(.)118َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتاب السابع عشر
اط المتوفى سنة (240هـ)
بن َخ َّي ِ
َد َخل ِْي َف َة ِ
ُم ْسن ُ
بن َخ َّياط:
 -1تعريف مختصر ب َخل ِْي َف َة ِ
تقدمَالتع يفَبهَ.
 -2حول الكتاب:
طبع َثْكتاب َ«تاريخ َخليفة َب َخياط» َرواية َبقي َب َنخلدَ ،بمؤسسةَ
ال سالةَ–بي وتَ،-
الطبعة َالولى1405َ ،هـ َ1985َ -مَ ،تحقيقَ :الدثْكتور َأثْك م َضياءَ
العم يَ.
بن
 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من مسند َخل ِْي َف َة ِ
اط:
َخ َّي ِ
اقتبسَالطرباينَننهَثالثةَنصوصَرواهاَع َشيخَواحدَ.
«المعجم َالكبي » َ((َ )259َ /3رقمَ )3342َ :قارن َبـ«نسند َخليفة»َ
(رقم(َ)89َ:صَ.)78َ،77َ:
«المعجم َالكبي » َ((َ )24َ /4رقمَ )3545َ :قارن َبـ«نسند َخليفة»َ
(رقم(َ)28َ:صَ.)32َ:
«المعجم َالكبي » َ((َ )201َ /4رقمَ )4138َ :قارن َبـ«نسند َخليفة»َ
(رقم(َ)28َ:صَ.)32َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اط،
بن َخ َّي ِ
 -4طرق تحمل اإلمام الطبراني لمسند َخل ِْي َف َة ِ
وبيان أحوال رواته من حيث القبول والرد:
تحمل َالطرباين َالنصوص َالمقتسة َن َ«نسند َخليفةَ َب َ َخياطَ» َع َ
ابَ
شيخ َواحد َحيث َقال«َ :حدثنا َ ُنوسى َب ُ َزثْك يا َالتُّست ُّيَ ،حدثنا َشب ُ
ال ُعص ُف ُّيَ،قالَ.»...:
وقد َأسندَخليفةَتلكَالنصوصَإلىَاثني َن َشيوخه َهماَ:بك َب َ
سليمان َروى َعنه َنصي َ ،و َأبي َوهب َالسهمي َواسمه َعبد َاهلل َب َبك َ
روىَعنهَنصاَواحدا اَ.
ًّ
 -5طبيعة النصوص التي نقلها الطبراني من مسند َخل ِْي َف َة
اط:
بن َخ َّي ِ
ِ
اشتملتَالنصوصَالتيَنقلهاَالطرباينَع َ«نسندَخليفةَ» َعلىَأنورَ
ننهاَأن َالحارث َب َهشامَ،وعك نة َب َأبيَجهلَ،وعياش َب َأبيَربيعةَ
ُأثبتُواَيومََالي ُنوكََوناَج ىَيفَذلكَ،ونزولَأبيَبك َﭬَعلىَحبيبَب َ
السنحََ.
إسافَأخيَبلحارثَب َالخزرجَب ُّ
*َ*َ*َ
َ
َ
َ
َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتاب الثامن عشر
خ أَ ِبي َحف ٍ
الفالس المتوفى سنة
ِي َّ
تَا ِر ْي ُ
ْص َع ْم ِرو ِ
بن َعل ِّ
(249هـ)
 -1تعريف مختصر بأبي َحف ٍ
الفالس(:)1
ِي َّ
ْص َع ْم ِرو ِ
بن َعل ِّ
َ،المجو ُدَ،الناقدُ َ،أ ُبوَحفصَعم ُ وَب ُ َعليَب َبح َب َ
الحاف ُظَ،اإلنا ُم ُ
َالمحدث َبح َب َثْكنيزَ
ثْكنيزََ ،الباهل ُّيَ،البص ُّيَ،الصي ف ُّيَ،الفالسَ،حفيدُ ُ
السقاءَ.
ُولدَ:سنةَنيفَوستي َونائةَ.
وحدث َع َ :يزيد َب َُزريعَ ،ون ُحوم َالعطارَ ،وعبد َالعزيز َب َعبدَ
َعيينةَ،وغي همََ.
الصمدَالعميَ،وخالدَب َالحارثَ،و ُغندرَ،و ُسفيانَب ُ
َالحجةَ.
َجملة ُ
ىَ:سليمانَب َحَ بَ،وثْكانَن ُ
وينز ُلَإل ُ
وَزرعةَ،وأ ُبوَحاتمَ،واب ُ َأبيَ
حدث َعن ُهَ:الئمةَُالستةَُفيَ ُثْكتُبهمَ،وأ ُب ُ
الدُّ نياَ،وعبدُ َاهللَب ُ َأحمدَ،والحس ُ َب ُ َُسفيانَ،وخلقَسو ُاهمَ.
يَ ،صدُ وقَ ،ثْكان َأرشق َن َعلي َب َالمدينيَ،
قال َأ ُبو َحاتمَ :بص ٌَّ
سمع ُتَالعباسَالعنب يَي ُقو ُلَ:ناَتعلم ُتَالحديثَإالَن َعم وَب َعليَ.
اجَب ُ َالشاع َ:الَ ُيباليَعم ُ وَب ُ َعليَأحدثَن َثْكتابهَ،أوَ
وقالَالحج ُ
ن َحفظهَ.
(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(.)472َ-470َ/11

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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بَحديثَ.
وقالَالنسائ ُّيَ:ثقةَ،حافظَ،صاح ُ
وَزرعةَ،فقالَ:ذاك َن َ ُف سان َالحديثَ،لم َن َبالبص ةَ
وقد َذثْك ُه َأ ُب ُ
أحفظَنن ُهَون َعليَب َالمدينيَ،والشاذثْكُونيَ.
قال َاب َُ َإشكاب َالحاف ُظَ :نا َرأي ُت َنرل َأبي َحفص َالفالسَ ،ثْكانَ
ُيحس ُ َثْكُلَشيءَ.
قالََالذهبيَ:صنفَ،وجمعََ.
ناتَ:بالعسك َ،فيَذيَالقعدةَ،سنةَتسعَوأربعي َونائتي َ.
 -2حول الكتاب:
لم َأقف َعلى َن َتكلم َحول َهذا َالكتابَ ،وقد َاقتبس َننه َبعضَ
العلماءَيفَنصنفاهتمَالمطبوعةَثْكميلطايَيفَثْكتابهَ«إثْكمالَهتذيبَالكمالَ
يف َأسماء َال جال (َ ،») 1ونسبه َإليه َالدار ُقطني (َ ،) 2والباجي (َ،) 3
والخطيب(َ،)4واب َخي َاإلشبيلي(َ،)5والذهبيَيفَنقدنةَ«تاريخَاإلسالم»َ

(َ)1انظ َ.)13َ/10َ،247َ/8(َ:
(«َ)2سؤاالتَالسلمي»َ(رقمَ.)187َ:
(«َ)3التعديلَوالتج يح»َ(َ.)277َ/1
(«َ)4تاريخَبيداد»َ(َ.)232َ/2
(«َ)5فه سةَاب َخي َاإلشبيلي»َ(ص(َ)180َ:رقمَ.)349َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وبي َأنهَأحدَنصادرهَالتيَاعتمدَعليهاَفيه(َ،)1والسخاوي(َ.)2
وقدَاعتمدَعليهَالخطيبَيفَ«تاريخَبيداد»(َ،)3وذثْك َالمالكيَأنهَن َ
الكتبَالتيَثْكانَيمتلكهاَالخطيبَووردَهباَدنشق(َ.)4
الفالس:
 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من تاريخ َّ
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَثالثةَنصوصَرواهاَن َط يقَواحدَ.
الفالس وبيان
 -4طرق تحمل اإلمام الطبراني لتاريخ
َّ
أحوال رواته من حيث القبول والرد:
تحمل َاإلنام َالطرباين َالنصوص َالمقتبسة َن َ«تاريخ َالفالس» َن َ
ط يقَواحدَقالَفيه«َ:حدثناَأحمدُ َب ُ َ ُنحمد َب َصدقةَ،قالَ:سمع ُت َأباَ
ولَ ،»...:وثْكلها َن َقول َالفالسَ ،ولم َيسندَ
حفص َعم و َب َعلي َي َُق ُ َ
الفالسَشي ائاَننهاَإلىَأحدَن َشيوخهَ.
وأحمدُ َب ُ َ ُنحمد َب َصدقةَ َشيخ َاإلنام َالطرباين َوراوي َ«تاريخَ
الفالس»َعنهَ،ثقةَحافظَ،قالَعنهَالدارقطنيَ:ثقةَثقةَ.وقالَاب َالمناديَ:
ثْكانَن َالحذقَوالضبَ،علىَهنايةَ ُتَ ضىَبي َأهلَالحديثَ،ثْكأبيَالقاسمَ
(«َ)1تاريخَاإلسالم»َ(َ.)13َ/1
(«َ)2اإلعالنَبالتوبيخ»َ(صَ.)523َ:
(َ)3انظ «َ:نواردَالخطيبَيفَ«تاريخَبيداد»»َللدثْكتورَأثْك مَالعم يَ(صَ.)347َ:
(َ)4انظ «َ:تسميةَناَوردَبهَالخطيبَدنشق»َللمالكيَ(رقمَ.)355َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ب َالجبليَ ،ونظائ هَ .وقال َالخطيبَ :ثقةَ .وقال َالذهبيَ :اإلنام َالحافظَ
اَباإلتقانَوالتربتَ.وقالَأيضاَ:ثْكانَنوصو افاَ
المتق َالفقيهَ،ثْكانَنوصو اف
ا
بالضبَ،واإلتقان(َ.)1
 -5طبيعة النصوص التي نقلها الطبراني من تاريخ
الفالس:
َّ
اشتملتَالنصوصَالتيَنقلهاَالطرباينَع َ«تاريخَالفالس»َعلىَأنورَ
نختلفة َليس َبينها َاتفاق َيف َشيء َنعي َ ،فقد َاشتمل َالنص َالول َعلىَ
فوعاَيفَذلكَبصييةَ
سببَتسميةَأبيَبك َﭬَبالعتيقَوتعليقهَحدي اراَن ا
التم يضَ،وأناَالنصَالراينَفقدَاشتملَعلىَحكايةَالخالفَيفَس َعم َ
ﭬَوقتَوفاتهَ،بينماَاشتملَالنصَالرالثَعلىَبعضَصفاتَسعيدَب َ
زيدَالخلقيةَ.
*َ*َ*َ
َ
َ
َ
(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سؤاالَالحاثْكمَللدارقطني»َ(رقـمَ،)38َ:و«تـاريخَبيـداد»َ(َ،)41َ/5
(َ،)221َ/4و«تاريخَدنشـق»َ(َ،)383َ/5و«تـاريخَاإلسـالم»َ(َ،)64َ/22و«سـي َأعـالمَ
النبالء»َ(َ،)83َ/14و«غايةَالنهايةَيفَطبقاتَالق اء»َ(َ.)119َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتاب التاسع عشر
بن بكَّا ٍر المتوفى سنة (256هـ)
ب ُّ
للز َب ْي ِر ِ
الن َ
َّس ُ
بن بكَّا ٍر(:)1
 -1تعريف مختصر ُّ
بالز َب ْي ِر ِ
ارَب ََُعبدََاهللََب ََ ُنصعبََب ََثابتََ
الزبي ََُب ََُأبيَبك ََبك َُ
هوَأ ُبوَعبدََاهللََ ُّ
الزبي َ َب َ َالعوامَ َب َ َ ُخويلدَ َب َ َأسدَ َب َ َعبدَ َال ُعزى َب َ َ ُقصيََ
ب َ َعبدَ َاهللَ َب َ َ ُّ
يَ.
يَالمك ُّ َ
يَالمدن ُّ َ
الزبي َُّ
يَالسد َُّ
ب ََثْكالبََال ُق ش ُّ َ
يَ ُّ
سمعَ َن َُ َ :سفيانَ َب َ َ ُعيينةَ ،وعليَ َب َ َ ُنحمدَ َالمدائنيَ ،و ُنحمدَ َب ََ
الزبي يََعمهَ،
المنذرَ،و ُنصعبََب ََعبدََاهللََ ُّ
الحس ََب ََزبالةَ ،وإب اهيمََب ََ ُ
وخلقََسو ُاهمَ.
حدثََعن َُهَ:اب ََُناجهََفيَ« ُسننهَ»َ،وأ ُبوَحاتمََال از ُّيَ،وأ ُبوَبَك ََب ََُأبيَ
الدُّ نياَ ،و ُنحمدَُ َب َُ َأبي َالزه ََ ،والقاضي َأ ُبو َعبدَ َاهللَ َالمحانل ُّيَ،
لَب ََُالعباسََالور ُاقَ،وحدثََفيَأواخ ََأيانهََببيدادََ.
وإسماعي ُ َ
يَ:ثقةََ.
قالََالدار ُقطن ُّ َ
الزبي ََُب ََُبكارََإسحاقََ
و ُرويََع ََالس يََب ََيحيىَالتميميَ،قالََ:لقيََ ُّ
اقَ:يا َأبا َعبدَ َاهللَ ،عملتَ َثْكتا اَبا َسميت َُهَ
ب َ َإب اهيمَ َالموصليَ ،فقالَ َل َُه َإسح ُ َ
ابَالخبارََ.
ثْكتابََ«النسبَ»َو ُهوََثْكت ُ َ
(َ)1انظ ـ َت جمتــهَيف«َ:ســي َأعــالمَالنــبالء»َ(َ،)315-311َ/12و«نعجــمَالدبــاء»َ(َ/3
.)1322
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ِ
ِ
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فقالََ :وأنتَ َيا َأبا َ ُنحمدَ َعملتَ َثْكتابًا َسميت َُه َثْكتابَ َ«الغاني» َو ُهوََ
ابَالميانيَ.
ثْكت ُ َ
الزبي َُ َثق اَة َثب اَتا َعال اَما َبالنسبَ َوأخبارََ
وقالَ َأ ُبو َبك َ َالخطي ُ َ
بَ :ثْكانَ َ ُّ
المتقدني َ،ل َُهَ ُنصنفََفيَ«نسبَ ُق يشَ»َ.
ُ
ابَن ََعواليَالفخ ََعليََع ََاب ََطب زدََ.
تَ:الكتَ ُ َ
ُقل ُ َ
ظُ َ:ننك ََُالحديثََ.
يَالحاف َُ
السليمان ُّ َ
وقالََأحمدََُب ََُعليََ ّ
قَبهََ.
قالَالذهبيَ:ثْكذاَقالَ،والََيدريَناَينط ُ َ
نسابة َأخبار ًَّياَ ،أعلم َالناس َقاطبةَ
وقالَياقوتَالحمويَ:ثْكان َ ّ
عالنة َ ّ
بأخبار َق يشَ ،وأنساهباَ ،ونآث هاَ ،وأشعارهاَ ،وعلى َثْكتابه َيف َ«أنسابَ
ق يش»َاالعتمادَيفَنع فةَأنسابَالق شيي ...،وثْكانَثقةَن َأوعيةَالعلمَ.
ظ َالنسابةَُ ،قاضي َنكةََ
وقال َالذهبيَ :هو َالعالن َُة َالحاف َُ
وعال ُمها...،و ُهوََ ُنصنفََُثْكتابََ«نسبََ ُق يشَ»َ،و ُهوََثْكتابََثْكبي ََنفيسََ.
الزبي َُ َلتسعَ َبقي َ َن َ َذيَ
قالَ َأحمدَُ َب َُ َ ُسليمانَ َال ُّطوس ُّ َ
يُ َ :ت ُوفيَ َ ُّ
القعدةَ ،سنةَ َستَ َوخمسي َ َونائتي َ َبمكةََ .وقدَ َبلغَ َأرب اَعا َوثماني َ َسنةاَ،
وصلى َعليهَ َابنَُ َُه َ ُنصعبَ َبعدَ َف اغنا َن َ َق اءةَ َثْكتابَ َ«النسبَ» َعليهَ َبرالثةََ
أيامََ.
 -2حول الكتاب:
ُيعدُّ َهذاَالكتابَيفَعدادَالمفقودَ،ولمَأقفَعلىَن َتكلمَحولَهذاَ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتابَبشيءَن َالتفصيلَيبي َنعالمَننهجهَفيهَ،وقدَنسبهَإليهَثْكماَتقدمَ
ياقوتَالحمويَ،والذهبيَ.
 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من كتاب «النسب»:
)َنصاَرواهاَع َأربعةَن َشيوخهَ.
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَ(ًّ 34
تحمل اإلمام الطبراني لكتاب النسب ،وبيان أحوال
 -4طرق َّ
رواته من حيث القبول والرد:
 الطريق األولَ :قالَفيه«َ:حدثناَعل ُّي َب َُ َعبد َالعزيزَ،قالَ:سمع ُتَولَ.»...:
الزبي َب َبكارَ،ي ُق ُ َ
ُّ
عل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ َهوَأبو َالحس َالبيوي َعم َأبي َالقاسم َالبيويَ.
قالَعنهَاب َأبيَحاتمَ:صدوق(َ.)1وقالَالدارقطنيَ:ثقةَنأنون(ََ.)2
و ُيعدُّ َهذا َالط يق َهو َأثْكر َالط ق َالتي َروى َهبا َالطرباين َثْكتابَ
نصا)َ ،وقد َأسند َالزبي َبعض َالنصوص َالتيَ
«النسب» َإذ َتحمل َبه َ(ًّ 30
رواهاَن َهذاَالط يقَإلىَجماعةَن َشيوخهَ،وأغلبَهؤالءَن َروىَعنهَ
سَب ََُعياضََ،وعبدَاهللَب َ ُنحمدَب َيحيىَ
نصاَواحدا اَوهمَ:أ ُبوَضم ةََأن ُ َ
ًّ
الزبي ََ ،وأ ُبو َغزية َعبدُ َالعزيز َب ُ َعم انََ ،ويحيىَب ُ َ ُنحمدَ
ب َ ُع وة َب َ َ ُّ
يَ،
ي َن َأهل َالجار َن َساحل َالمدينةََ ،و ُعم ُ َب ُ َأبيَبك َالموصل ُّ َ
الجار َُّ
(«َ)1الج حَوالتعديل»َ(.)196َ/6
(«َ)2سؤاالتَالسهمي»َ(رقم.)389َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يََ.
و ُنحمدُ َب ُ َالحس َالمخ ُزون ُّ َ
َعرمانَ
وننهم َن َروى َعنه َنصي َ ،وهو َ ُنحمدُ َب ُ َالضحاك َب ُ
يَ
يُ َ.عم ُ َب ُ َأبيَبك َال ُمؤنل ُّ َ
الحزان ُّ َ
ب َب ُ َعبد َاهللََ
وننهم َن َروى َعنه َأربعة َنصوصَ ،وهما َع ُّم ُه َ ُنصع ُ
الزبي ُّيَ،و ُنحمدُ َب ُ َالحس ََ.
ُّ
يم َب ُ َال ُمنذرَ
وننهم َن َروى َعنه َخمسة َنصوصَ ،وهو َإب اه ُ
يَ.
الحزان ُّ َ
 الطريق الثاينَ :قالَفيه«َ:حدثناَإسح ُاق َب ُ َأحمد َال ُخزاع ُّي َالمك ُّيَ،
اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،قالََ.»...:
حدثن ُّ
إسح ُ
المق ُئَ،
اقَب ُ َأحمدَال ُخزاع ُّيَالمك ُّ َ
يَ.قالَعنهَالذهبيَ:اإلنا ُمُ َ،
المحد ُ
ث...،شيخ َالح مَ ،جود َال ُق آن َعلى َالبزيَ ،وعبدَ َالوهابَ َب َ
ُ
ي َبـ«نسنده»...،وثْكانَ َ ُنتق َنااَ ،ثقةاَ،
ُفليحََ ،وحدثَ َع ََ :اب َ َأبي َ ُعم َ َالعدن ّ َ
ذثْك َأن َُه َتالَ َعلى َاب َ َ ُفليحَ َنائ اَة َوعش ي َ َخَتمةَ .ول َُه َنصنفات َفيَ
الق اءات(َ.)1
َنصي َاشتمال َعلى َنسب َأم َعلي َب َأبيَ
وقد َتحمل َهبذا َالط يق ًّ
طالبَﭭَ،وهج هتاَ،ووفاهتاَ،ونسبَأنهاَثْكذلكَ،وعلىَذثْك َاسمَأبيَ
(«َ)1سي َأعالمَالنبالء»َ(.)289َ/14

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
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َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

164

العاصَب ََال بيعَزوجََبنتَر ُسولَاهللَﷺَوذثْك َنسبَأنهَ.
 الطريق الثالثَ :قالَفيه«َ:حَدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالبيداد ُّي َالمدين ُّيَ،اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،قالََ.»...:
حدثن ُّ
ي َ ُفستُق َُة َشيخ َاإلنام َالطرباينَ ،ثقةَ ،قال َعنهَ
ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمدين ُّ َ
الخطيبَ:ثْكانَثقة(َ.)1
َنصي َاشتمال َعلى َبيت َشع َقاله َاب ُ َ
وقد َتحمل َهبذا َالط يق ًّ
يمَب ََُعليَب َ
الكوسجَنولىَآلَأبيَف وةَل ُجلََ،وعلىَبيتي َقالهماَإب اه َُ
ه نةََ.
 الطريق الرابعَ :قال َفيه«َ :حدثنا َالحس ُ َب ُ َعلي َال ُّطوس ُّيَ ،حدثناَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،حدثنيَيحَيىَب ُ َ ُنحمد َب َالضحاك َالحزان ُّيَ،ع َأبيهَ،
ُّ
قالَ :قام َعل ُّي َب ُ َأبي َطالب َﭬ َعلى َننب َال ُكوفة َحي َاختلفَ
يقَنصاَواحدا اَ.
الحكمانَ...الخرب»َ.وقدَتحملَهبذاَالط
ًّ
يَ .قال َعنه َأبو َالشيخ َالصبهاينَ :ثْكان َقدَ
الحس ُ َب ُ َعلي َال ُّطوس ُّ َ

(َ)1انظـ َت جمتــهَيف«َ:تــاريخَبيــداد»َ(َ،)64َ/3و«اللقــاب»َالبـ َالف ضــيَ(َ،)301َ/2
و«ثْكشــفَالنقــاب»َ(َ،)353َ/2و«نزهــةَاللبــاب»َ(َ،)70َ/2و«تــاريخَاإلســالم»َ(َ/21
َ،)280و«الوايفَبالوفيات»َ(َ.)107َ/4

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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صنَف َالكتب َوالشيوخَ ،ثْكري َالحديثَ ،ثْكري َالفوائد(َ .)1وقال َالذهبيَ:
ل َعلى َعلمهَ َونع فتهََ
اإلنا ُمَ ،الحاف ُظَ ،الرقةَُ ،ال ح ُال...،ول َُه َتصانيفَُ َتدُ ُّ َ
بهذاَالشأنَ(َ.)2وقالَال افعيَ:يقالَإنهَيع فَبصاحبَالزبي (َ.)3
أناَع َروايتهَثْكتابَ«النسب»َع َالزبي َب َبكارَ،فإليكَناَيليَ:
قال َأبوَعبدَاهللَالحاثْكم َيف َ«تاريخه»َ :سمع َبالحجاز َالزبي َب َبكارَ
سمع َننه َثْكتاب َ«النسب»َ ،وأثْكر َالمقام َبنيسابور َوق ئ َعليه َثْكتابَ
«النسب»(َ.)4
الزبي َ َب ََ
وقال َأبو َالشيخ َالصبهاينَ:ثْكانَ َعند َُه َثْكت ُ َ
اب َ«النَسابَ» َع َ َ ُّ
بكارَ(َ.)5
الزبي ََب ََبكارَ(َ.)6
وقالَأبوَنعيمَالصبهاينَ:سمعََ«النسابَ»َن ََ ُّ
وذثْك َأبو َبك َاإلشبيلي َيف َثْكتابه َ«طبقات َالنحويي َوالليويي »َ
(ت جمةَإسماعيل َب َالقاسم َب َعيذون َب َهارون َالقالي)َأنهَقالَ:ون َ
(«َ)1طبقاتَالمحدثي َبأصبهان»َ(.)82َ/4
(«َ)2سي َأعالمَالنبالء»َ(.)7َ،6َ/15
(«َ)3التدوي َيفَأخبارَقزوي »َ(.)426َ/2
(«َ)4لسانَالميزان»َطَ.أبيَغدةَ(.)86َ/3
(«َ)5طبقاتَالمحدثي َبأصبهان»َ(.)82َ/4
(«َ)6أخبارَأصبهان»َ(.)262َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
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الطوسي َأبي َعلي َالحس َب َعلي َب َنص َ ،أخذت َننه َثْكتاب َالزبي َب َ
بكارَيفَ«النسب»(َ.)1
الزبي ََب ََبكارَََ-سمعََنن َُهَثْكتابََ«النسبَ»(َ.)2
وقالَالذهبيَ:سمعَُّ َ:
بينما َقال َأبو َأحمد َالحاثْكمَ :تكلَموا َيف َروايته َلكتاب َ«النسب» َع َ
الزبي َب َبكار(َ.)3
وهذاَج حَ ُنجملَن دودَنعارضَلماَثبتَن َغي َوجهَن َصحةَ
سماعهَلهَ.
وعقبَعليهَاب َحج َبقولهَ:قلتَ:وقد َجزم َالحاثْكم َثْكما َتقدَم َبأنهَ
سمعهَننهَ،وثْكذلكَجزمَأبوَنعيمَيفَ«تاريخه»َبذلك(َ.)4
 -5طبيعة النصوص التي نقلها الطبراني من كتاب
«النسب»:
اشتملتَالنصوصَالتيَنقلهاَالطرباينَع َ«ثْكتابَالنسب»َعلىَأخبارَ
نتنوعة َونختلفةَ ،تناولت َجوانب َعدة َن َحياة َالصحابة َوتاريخهمَ،
فنجدهاَقدَاشتملتَعلىَذثْك َأنسابَبعضَالصحابةَ،وقبائلهمَ،وثْكناهمَ،
((َ)1ص(َ)187َ:رقم.)111َ:
(«َ)2سي َأعالمَالنبالء»َ(.)6َ/15
(«َ)3نيزانَاالعتدال»َ(.)509َ/1
(«َ)4لسانَالميزان»َطَ.أبيَغدةَ(.)87َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

167

وأوالدهمَ ،باإلضافة َإلى َالجوانب َالخاصة َببعض َالصحابةَ ،ثْكذثْك َ
إسالنهمَ،ووقتَذلكَ،وثْكري َن َصفاهتمَالخلقيةَثْكألواهنمَ،وأجسانهمَ،
وتفاصيلَدقيقةَيفَذلكَثْكأنكَت ىَالموصوفَرأيَالعي َ،وأخبارَبعضهمَ
بعدَوفاةَالنبيَﷺَ،ووفياتَجماعةَن َالصحابةَ،وأحوالَبعضهمَعندَ
الموتَ،وزنانَونكانَذلكَ،ون َصلىَعلىَبعضهمَ.
وذثْك َجماعة َن َأصحاب َالعقبة َيف َسياق َحس َبقولهَ :تسميةَُ
أصحابَالعقبةََ.
وقدَاشتملتَعلىَشيءَن َأخبارَآلَبيتَالنبيَﷺَفذثْك َأسماءَأبناءَ
ذثْكوراَوإنا اثاَ،ووفياهتمَالولَفالولَ،وذثْك َزينبَبنتَرسولَ
النبيَﷺَ ا
اهلل َﷺ َوأهنا َثْكانت َتحت َأبي َالعاص َب َ َال بيعَ َوأنجبا َعل ًّياَ ،و ُأنانةََ،
وزن َوفاةَعليَب ََأبيَالعاصََ،وذثْك َخربَنفارقةَ ُعتبَةَب َأبيَلهبََل ُ قيةََ
بنتَ َر ُسول َاهلل َﷺَ ،وزواج َ ُعرمانَ َب َ َعفان َُرقية َبمكةََ ،وشي ائا َن َ
لُمَ َثْكُل ُروم َبنتَ َر ُسول َاهللَ
أخبارهاَ،وذثْك َخربَنفارقةَ ُعتيبة َب َأبيَلهب َ َ
ﷺَ،وزواج َ ُعرمانَ َب َ َعفان َننهاَبعدَوفاةَرقيةَ ،وأهناَ ُت ُوفيت َعند ُه َولمَ
ىَالزبي َب َ
تلد َل ُه َشي ائاَ،وذثْك َوصية َأبي َالعاص َب َال بيع َبابنته َ ُأنانة َإل ُّ
َالزبي ُ َعلي َب َأبي َطالب َبعد َوفاة َفاطمة َبنتَ
العوام َوبت ثْكته َفزوجها ُّ
ر ُسولَاهللَﷺَ.
وذثْك َيفَسياقَطويلَحس َنسبةَخديجةَبنتَخويلدَزوجَالنبيَﷺَ،

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وافتتحَالكالمَبقولهَ:و ُأ ُّم َبني َر ُسول َاهلل َﷺَوبناته َغي َإب اهيم َخديجةَُ
بن ُت َُخويلدََ...ويفَسياقَحس َنرلهَذثْك َقصةَزواجَالنبيَﷺَن َخديجةَ
بنتَخويلدَ.
وذثْك َنسب َبيت َعائشة َڤَ ،وخرب َزواج َالنبي َﷺ َن َأم َسلمةَ،
وشي ائاَن َأخبارهاَڤَ،وذثْك َخربَصفيةَ َبنتَ َعبد َال ُمطلبَ َون َثْكانَالَ
ُتيطيَرأسهاَننَهمَوأنسابَبعضهمَ ،وزن َوفاهتاَ،وذثْك َخربَعاتكة َبنتََ
عبد َال ُمطلبَ ،ونا َقالته َن َشع َفيَصدق َُرؤياهاَ ،وتكذيب َ ُق يش َلهاَ
حي َأوقعَبهمَر ُس ُ
بَالصي ىَبنتَعقيلَب َ
ولَاهللَﷺَببدرََ،وخ وجَزين
ُّ
أبيَطالبَعلىَالناسَبالبقيعَتبكيَقتالهاَبالطفََ.
باإلضافة َإلى َذثْك َزن َوالدة َال ُحسي َ َب َ َعلي َﭬ َوحجهَ،
وخ وجه َإلى َال ُكوفة َساخ اطا َلوالية َيزيد َب َ ُنعاويةَ ،ونا َثْكتبه َيزيدُ َب ُ َ
ىَعبيد َاهلل َب َزياد َواليه َعلىَالع اقََ،وخطبتهَبي َيديَنقتلهَ،
ُنعاوية َإل ُ
وزن َنقتلهَ،ون َقتلهَ.
وذثْك َبعضَآلَبيتَعم َب َالخطابَﭬ.
*َ*َ*َ
َ
َ
َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتاب العشرون
ِي المتوفى سنة (281هـ)
تَا ِر ْي ُ
خ أَ ِبي ُز ْر َع َة ِّ
الد َم ْشق ِّ

 -1تعريف مختصر بأبي زرعة الدمشقي(:)1

هوَأ ُبو َ ُزرعةَ َعبدَُ َال حم َ َب َُ َعم و َب َ َعبدَ َاهللَ َب َ َصفوانَ َب َ َعم وَ
يَ.
يََ-بنُونََ–َالدنشق ُّ َ
النص َُّ
ُولدََ:قبَلََالمائتي ََ.
روى َع ََ:أبي َنُعيمَ َالفضلَ َب َ َ ُدثْكي َ ،وعفانَ َب َ َ ُنسلمَ ،وأبي َ ُنسه ََ
اليسان ُّيَ،وأحمدََب ََخالدََالوهبيَ،و ُسليمانََب ََح بَ،وأحمدََب ََحنبلَ،
ويحيىَب ََنعي َ،وخلقََثْكري ََ.
ب َالفسو ُّيَ ،وأحمدَُ َب ََُ
حَدثَ َعن َُهَ :أ ُبو َد ُاودَ َفي َ« ُسننهَ»َ ،ويع ُقو ُ َ
المعلى َالقاضيَ ،وأ ُبو َبك َ َب َُ َأبي َد ُاودَ ،وأ ُبو َالقاسمَ َالطب ان ُّيَ ،وخلقََ
ُ
ثْكري ََ.
ي َرفيقَ َأبيَ،
قالَ َعبدَُ َال حم َ َب َُ َأبي َحاتمََ :ثْكانَ َأ ُبو َ ُزرعَةَ َالدنشق ُّ َ
تَعن َُهَأناَ،وأبيَ،وثْكانََثق اَةَصدُ و اَقاَ.
وثْكتب ُ َ
لُ َ:أعجبََأ ُبوَ ُنسه ََ
تَأباَ ُزرعةَ،ي ُقو ُ َ
قالََأ ُبوَالمي ُمونََب ََُراشدََ:سمع ُ َ
بمجالستيَإيا َُهَصيي اَاَ.

(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(.)316-311َ/13

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وقالَ َاب َُ َأبي َحاتمََ:حَدثنا َأبيَ ،قالََ:ذثْك َ َأحمدَُ َب َُ َأبي َالحواريَ َأباَ
خَالشبابََ.
ُزرعةََالدنشقيَ،فقالَُ َ:هوََشي ُ َ
و ُسئلََأبيَعن ُهَ،فقالََ:صدُ وقََ.
ث َالشام...،وجمعََ
وقال َالذهبيَ :الشي ُخَ ،اإلنا ُمَ ،الصاد ُقُ َ ،نحد ُ َ
الحفا َ ،وتميزَ ،وتقدمَ َعلى َأق انهَ ،لمع فتهَ َو ُعلوََ
وصنفَ ،وذاثْك َ َ ُ
ل َال يَ َإلىَ
سندهَ...،لبي َ ُزرعةَ َ«تاريخ» َ ُنفيد َفي َ ُنجلدَ ،ولما َقدمَ َأه ُ َ
دنشقَ ،أعجب ُهم َعل َُم َأبي َ ُزرعةَ ،فكنوا َصاحب َُهم َالحافظَ َ ُعبيدَ َاهللَ َب َ َعبدََ
الك يمََب ُكنيتهََ.
يَسنةََإحدىَوثماني َ
قالََاب ََُزب ََوالدنشق ُّيونََ:ناتََأ ُبوَ ُزرعةََالنص َُّ
ونائتي َ،وغلََ،ن ََقالََ:سنةََثماني ََ.
 -2حول الكتاب:
طبعَالكتابَبمجمعَالليةَالع بيةَ–َدنشقََ،-روايةَ:أبيَالميمونَب َ
راشدَ،دراسةَوتحقيقَ:شك َاهللَنعمةَاهللَالقوجاينَ،وأصلَالكتابَرسالةَ
ناجستي َبكليةَاآلدابَ–َبيدادَ.-
وقدَذثْك َنحققَالكتابَيفَدراستهَع َثْكتابَ«التاريخ» َن َذثْك هَن َ
العلماءَالذي َت جمواََلهَ،ون َاقتبسَننهَيفَتصانيفه(َ.)1

(َ)1نقدنةَ«تاريخَأبيَزرعةَالدنشقي»َ(ص.)55-53َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وهوَن َنواردَالخطيبَالبيداديَيفَ«تاريخَبيداد»(َ،)1وثْكذلكَاب َ
عساثْك َفقد َاعتمد َعليه َيف َ«تاريخ َدنشق» َبشكل َثْكبي َحيث َاقتبس َننهَ
نصا)(َ.)2
(ًّ 1251
 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من تاريخ أبي زرعة
الدمشقي:
اقتبس َاإلنام َالطرباين َننه َخمسة َنصوصَ ،وعند َنقارنتها َبالمطبوعَ
ن َ«تاريخ َأبي َزرعة» َنجدها َفيه َبنصها َباختالف َيسي َجدًّ ا َيف َبعضَ
الشياء َالتي َال َتؤث َعلى َصحة َالمصدرَ ،وذلك َالختالف َال وايتي َ،
ف واية َالطرباين َع َأبي َزرعة َتختلف َيسي ا ا َع َرواية َأبي َالميمون َب َ
راشدَعنهَوالتيَطبعَعليهاَالكتاب.
انظ «َ :المعجم َالكبي » َ((َ )108َ /5رقمَ )4747َ :وقارن َبـ«تاريخَ
أبي َزرعة» َ(صَ،)403َ:و«المعجمَالكبي » َ((َ)398َ/22رقمَ)989َ:
وقارنَبـ«تاريخَأبيَزرعة»َ(صَ،)290َ:و«المعجمَالكبي »َ(َ)188َ/23
(رقمَ)308َ:وقارنَبـ«تاريخَأبيَزرعة»َ(صَ،)290َ:و«المعجمَالكبي »َ
((َ )189َ /23رقمَ )309َ :وقارن َبـ«تاريخ َأبي َزرعة» َ(ص-290َ :
َ،)291و«المعجمَالكبي » َ((َ)38َ/24رقمَ )106َ:وقارنَبـ«تاريخ َأبيَ
(َ)1انظ «َ:نواردَالخطيبَيفَ«تاريخَبيداد»»َللدثْكتورَأثْك مَالعم يَ(صَ.)355َ:
(«َ)2نواردَاب َعساثْك َيفَتاريخَدنشق»َللدعجاينَ(.)1715َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

172

زرعة»َ(صَ.)290َ:
تنبيهَ :لم َأقف َيف َت جمة َاإلنام َالطرباين َنا َيفيد َروايته َلـ«تاريخ َأبيَ
زرعة»َ ،فيحتمل َأن َتكون َتلك َالنصوص َنما َتناقله َاإلنام َالطرباين َع َ
شيخهَأبيَزرعةَثْكسائ َال واةَ،والَعالقةَلهَبال جوعَإلىَتصنيفَنعي َ،
فيبقىَالن َعلىَاالحتمالَ.
 -4طرق تحمل اإلمام الطبراني لتاريخ أبي زرعة
الدمشقي ،وبيان أحوال رواته من حيث القبول والرد:
ُيعدَُّ َأبو َزرعة َالدنشقي َصاحبَ«التاريخ» َن َشيوخَالطرباينَ،فليسَ
َزرعة َعبدُ َال حم َب ُ َ
ثمة َواسطة َبينهماَ ،قال َالطرباين«َ :حدثنا َأ ُبو َُ
عم وَ.»...،
 -5طبيعة النصوص التي نقلها الطبراني من تاريخ أبي
زرعة الدمشقي:
اشتملت َتلك َالنصوص َعلى َوفيات َلبعض َنشاهي َالصحابياتَ
وهمَ :حفصةَ ،وزينب َبنت َجحشََ ،وفاطمةَ ،ﭬنَ ،وعدد َغزواتَ
نعاويةَب َ ُحديجََ،وذثْك َبعضَالعلماءَن َالصحابةَبعدََ ُنعاذََب ََجبلََ.
*َ*َ*َ
َ
َ
َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتاب الحادي والعشرون
خ ُمط ََّين المتوفى سنة (297هـ)
تَا ِر ْي ُ
بمط ََّين(:)1
 -1تعريف مختصر ُ
هو َالشي ُخَ ،الحاف ُظَ ،الصاد ُقُ َ ،نحد ُ
ث َال ُكوفةَ ،أ ُبو َجعف َ ُنحمدُ َب ُ َ
بَ:ب ُمطي َ.
َ،الملق ُ
عبدَاهللَب َُسليمانَالحض ن ُّي ُ
َالمالئ ّيَ.
رأىَأباَنُعيم ُ
وسمعَ:أحمد َب َ ُيونُسَ،ويحيىَب َبش َالح ي يَ،وسعيد َب َعم وَ
الشعر ّيَ،ويحيىَالحمان ّيَ،وبنيَأبيَشيبةَ،وعليَب َحكيمَ،وطَبق ُتهمَ.
َعقدةَ ،والطب ان ّيَ ،وأ ُبو َبك َ
حدث َعن ُهَ :أ ُبو َبك َالنجا ُدَ ،واب ُ ُ
اإلسماعيل ّيَ،وعل ُّي َب ُ َعبد َال حم َالبكائ ّيَ،وعل ُّي َب ُ َحسانَالجديل ُّيَ،
وأ ُبوَبك َب ُ َأبيَدارمَ.
وقالَاب ُ َأبَيَدارمَ:ثْكتب ُتَب ُأص ُبعيَع َ ُنطي َنائةَألفَحديثَ.
و ُسئلَعن ُهَالدار ُقطن ُّيَفقالَ:ثقةَجبلَ.
َ(المسند)َوَ(التاريخ)َوثْكانَ ُنتقنًاَ.
قالَالذهبيَ:صنّف ُ
وقد َتكلم َفيه َ ُنحمدُ َب ُ َ ُعرمان َب َأبي َشَيبةَ ،وتكلم َُهو َفي َاب َ
َبينهماَننافسةَ،فقدَ
ُعرمانَ،فالَ ُيعتدُّ َغالبًاَبكالمَالق انَ،ال َسيماَإذاَثْكان ُ

(َ)1انظ َت جمتهَيف«َ:سي َأعالمَالنبالء»َ(.)42َ-41َ/14

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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لمطي َنحو اا َن َثالثة َأوهامَ،فكان َناذا؟َو ُنطي َأوث ُقَ
عدد َاب ُ َ ُعرمانَ َ َ ُ
ال ُجلي ََ،ويكفيهَتزثْكيةَُنرلَالدار ُقطنيَل ُهَ.
وقالَالخليل ُّيَ:ثقةَحافظَ.
ُت ُوفيَفيَربيعَاآلخ َ،سنةَسبعَوتسعي َونائتي َ.
 -2حول الكتاب:
ُيعدُّ َهذاَالكتابَيفَعدادَالمفقودَ،ولمَأقفَعلىَن َتكلمَحولَهذاَ
الكتاب َبشيء َن َالتفصيل َيبي َنعالم َننهجه َفيهَ ،وقد َنسبه َإليه َاب َ
النديم(َ ،)1والذهبي(َ ،)2واب َ ُقط ُلوبيا(َ ،)3والصفدي(َ ،)4والسيوطي(َ،)5
والباباين(َ.)6
وهو َن َنوارد َالخطيب َالبيدادي َيف َ«تاريخ َبيداد»(َ ،َ ،)7وذثْك َ

(«َ)1الفه ست»َ(صَ.)199َ:
(«َ)2تذثْك ةَالحفا »َ(َ،)663َ،662َ/2و«تاريخَاإلسالم»َ(َ)275َ/22
(«َ)3الرقاتَنم َلمَيقعَيفَالكتبَالستة»َ(َ.)380َ/8
(«َ)4الوايفَبالوفيات»َ(َ.)276َ/3
(«َ)5طبقاتَالحفا »َ(صَ.)292َ:
(«َ)6هديةَالعارفي َأسماءَالمؤلفي َوآثارَالمصنفي »َ(َ.)842َ/1
(َ)7انظ «َ:نواردَالخطيبَيفَ«تاريخَبيداد»»َللدثْكتورَأثْك مَالعم يَ(صَ.)360َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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المالكي َأنه َن َالكتب َالتي َثْكان َيمتلكها َالخطيب َوورد َهبا َدنشق(َ،)1
وثْكذلكَاعتمدَعليهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»(َ.)2
 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من تاريخ ُمط ََّين:
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَنصي َفقَ.،
 -4طرق تحمل اإلمام الطبراني لتاريخ ُمط ََّين ،وبيان أحوال
رواته من حيث القبول والرد:
ي َصاحب َ«التاريخ» َن َشيوخَ
ُيعدَُّ َ ُنحمدُ َب ُ َعبَد َاهلل َالحض ن ُّ َ
الطرباينَ،فليسَثمةَواسطةَبينهماَ،قالَالطرباين«َ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَ
الحض نيَ،قالَ:سمع ُتَعبدَاهللَب َالحكمَب َأبيَزيادَي ُق ُ
ولَ،»...:وعبدََُ
ُّ
اهللَب ََُالحكمََب َأبيَزيادَهذاَثقة(َ.)3
 -5طبيعة النصوص التي نقلها الطبراني من تاريخ ُمط ََّين:
اشتملت َالنصوص َالتي َنقلها َالطرباين َع َ«تاريخ َنطي » َعلىَ
ت جمتي ؛ َالولى َيف َذثْك َس َزيد َب َالخطاب َواالختالف َيف َثْكنيتهَ،
والرانيةَيفَنسبةَالتوأنةَبنتَأنيةَب َخلفَنوالةَصالحَ.
*َ*َ*َ

(َ)1انظ «َ:تسميةَناَوردَبهَالخطيبَدنشق»َللمالكيَ(رقمَ.)358َ:
(«َ)2نواردَاب َعساثْك َيفَتاريخَدنشق»َللدعجاينَ(.)1723َ/3
(«َ)3الج حَوالتعديل»َ(.)38َ/5

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الكتاب الثاني والعشرون
لمط ََّين المتوفى سنة (297هـ)
َّ
الص َح َ
اب ُة ُ
بمط ََّين:
 -1تعريف مختصر ُ

تقدمَالتع يفَبهَيفَالكتابَالذيَقبله.
 -2حول الكتاب:

ُيعدُّ َهذاَالكتابَيفَعدادَالمفقودَ،ولمَأقفَعلىَن َتكلمَحولَهذاَ
الكتاب َبشيء َن َالتفصيل َيبي َنعالم َننهجه َفيهَ ،وقد َنسبه َإليه َاب َ
ننده (َ ،) 1وأبو َنعيم َالصبهاين (َ ،) 2واب َالثي (َ ،)3واب َحج (َ،) 4
والسخاوي(َ.)5
 -3عدد النصوص التي نقلها الطبراني من كتاب الصحابة:
اقتبسَاإلنامَالطرباينَننهَستةَنصوصَرواهاَع َشيخهَنطي َ.
 -4طرق تحمل اإلمام الطبراني لكتاب الصحابة ،وبيان
أحوال رواته من حيث القبول والرد:
تحمل َاإلنام َالطرباين َالنصوص َالمقتبسة َن َ«ثْكتاب َالصحابة» َن َ

(«َ)1نع فةَالصحابة»َ(التيهانَأبوَالهيرم)َ(صَ.)334َ:
(«َ)2نع فةَالصحابة»َ(ت جمةَجبي َب َالحبابَب َالمنذر)َ(َ.)526َ/2
(«َ)3أسدَاليابة»َ(َ.)322َ/1
(َ)4نقدنةَ«اإلصابةَيفَتمييزَالصحابة»َطَ.دارَهج َ(َ.)7َ/1
(«َ)5اإلعالنَبالتبويخ»َ(صَ.)540َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ط يقي ََ:
الولَقالَفيه«َ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قال َفيَثْكتابَ
ُعبيد َاهلل َب َأبي َرافع َفي َتسمية َن َشهد َنع َعلي َب َأبي َطالبَ
َعبيدَاهللَب َأبيَرافعََ.»...
ﭬ»...:
َ،ويقولَأيضا«َ:وفيَحديث ُ
ا
ي َلم َيدرك َ ُعبيدَ َاهلل َب َ َأبيَ
َ(قلت)َ :و ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّ َ
يقةَتحملهَلتلكَالنصوصَالربعةَ،وأهناَوجاداتَ
رافعََ،وهذاَظاه َيفَط
ُّ
ي ويها َن َسي َ َ ُعبيدَ َاهللَ َب َ َأبي َرافعََ ،ثْكماَتقدمَذثْك هَعندَالحديث َع َ
السي َ.
الراينَقالَفيه«َ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَسل ُم َب ُ َ

ُجنادةَ،قالَ:سمع ُتَأبيَي ُق ُ
ولَ.»...:

َجنَادةََهوَسلمَب َجنادةَب َسلمَب َخالدَب َجاب َب َس ُم ةَ
وسل ُمَب ُ ُ
السوائيَ.قالَعنهَاب َحج َ:ثقةَربماَخالفَ،ن َالعاش ةَ،ناتَسنةَأربعَ
وخمسي َولهَثمانونَسنةَ،تَق(َ.)1
وأبوه َجنادة َب َسلمَ ،قال َعنه َاب َحج َ :صدوق َله َأغالطَ ،ن َ
التاسعةَ،ت(َ.)2

(«َ)1تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)2464َ:
(«َ)2تق يبَالتهذيب»َ(رقم.)974َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ي َع َسلم َب َجنادة َع َأبيهَ
وقدَروى َ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهللَ َالحض ن ُّ َ
نصي َنتعلقي َبنسبَجاب َب َسم ةَب َجندبَﭬَ،وأنتَثْكماَت ىَهماَ
ن َأهلَبيتهَ،فليسَلليلَ،والوهمَفيماَنقالهَندخلَ.
 -5طبيعة النصوص التي نقلها الطبراني من كتاب
الصحابة:
اشتملتَالنصوصَالتيَنقلهاَالطرباينَع َ«ثْكتابَالصحابة»َعلىَذثْك َ
لخمسة َن َالصحابة َﭫَ ،جمع َأربعة َننهم َشيء َنشرتكَ ،وهو َأهنمَ
جمي اعا َن َأنصار َعلي َب َأبي َطالب َﭬ َالذي َشهدوا َنعه َالمشاهدَ،
فيقول«َ :في َتسمية َن َشهد َنع َعلي َب َأبي َطالب َﭬَ ،»...نع َذثْك َ
قبيلةَبعضهمَ.
والصحابي َالخانس َهو َجاب َب َسم ة َب َجندبَ ،فذثْك َنا َيتعلقَ
بنسبهَ،وثْكنيتهَ،ووفاتهَ،ون َصلىَعليه.
*َ*َ*َ
َ
َ
َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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القسم الثاني
النصوص التاريخية التي أخذها اإلمام الطبراني عن
جماعة من شيوخه ،ولم يظهر –بعد بحث -أنها ترجع
معين
إلى مصنَّف َّ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ن َالمعلوم َأن َهناك َجماع اة َن َال واة َن َشيوخ َالطرباين َلم َ ُيعنواَ
بالتصنيفَ،الَسيماَإذاَوضعناَيفَاالعتبارَأهنمَجاوزاَاللفَشيخَ،ون َ
المهمَجدًّ اَن اعاةَهذاَالنوعَن َالنصوصَالتاريخيةَالتيَتقتضيَطبيعتهاَ
أن َتذثْك َيف َالمجالس َن َباب َالمذاثْك ةَ ،أو َالقصص َوالحكايةَ ،وهذاَ
بخالف َالحاديث َالم فوعة؛ َولكون َاإلنام َالطرباين َن َالمعم ي َ
المكر ي َ= َنجده َقد َتف د َبأآلف َالحاديث َال َيشارثْكه َفيها َأحدَ ،والَ
ت جعَإلىَنصنفَنعيَ َ،بلَأخذهاَع َشيوخهَالذي َالتقىَهبمَ،وسمعَ
ننهم َيف َرحالته َالعلميةَ ،وخي َشاهد َعلى َذلك َثْكتابه َالهام َ«المعجمَ
الوسَ »،الذي َأودعه َغ ائبَ َشيوخهَ ،فإن َثْكان َهذا َيف َالحديث َالنبويَ
الش يف؛َفم َبابَأولىَأنَيتف َدَبسماعَجملةَن َالخبارَالتاريخيةَالَ
ت جع َإلى َنصنف َنعيَ َ ،ال َسيما َوأهنا َنما َ ُيستملح َسماعهَ ،ونع َذلكَ
فهيَنصوصَقليلةَجدًّ ا.
وقد َرتبت َهؤالء َالشيوخ َعلى َح وف َالمعجمَ ،نع َبيان َعددَ
النصوص َالتاريخية َالتي َرواها َع َثْكلَ َشيخَ ،والتي َت جَح َإلي َأهنا َالَ
ت جعَإلىَنصنفَنعي َ،وبالتاليَناَأذثْك هَن َعددَالحاديثَالتيَرواهاَ
الطرباينَع َثْكلَشيخَليسَهيَثْكلَناَرواهَعنهَيفَثْكتابهَ«المعجمَالكبي »َ.
َوقمت َبتحليل َتلك َالنصوصَ ،وجعلت َتخ يجها َيف َنوضعها َن َ
الكتابَ،وهاكَبيانَذلكَ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِم ِ
 -1إِ ْبَر ِ
ص ُّي:
يم ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن عِْر ٍ
اه ُ
ق ا ْلح ْ

َعرمانَووفا ُت ُهَﭬ)َ(َ)77َ/1
قالَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ ُ
يم َب ُ َ ُنحمد َب َع ق َالحمص ُّيَ ،حدثناَ
(رقمَ :)103َ :حدثنا َإب اه ُ
ُنحمدُ َب ُ َ ُنصفىَ،حدثناَبقي ُة َب ُ َالوليدَ،ع َ َ ُعبيد َاهلل َب َعم وَ،ع َ
ان ﭬ َسنَ َة َخ ْمس
عبد َاهلل َب َ ُنحمد َب َعقيلَ ،قالَُ «َ :قتِ َل ُع ْث َم ُ
ِ
ين»َ.
َو َث ََلث َ
وبالبحثَيفَت اجم َرواة َهذا َاإلسنادَبدئااَن َإب اهيمَب َنحمدَب َ
ع قَشيخَالطرباينَوانتهاءَباب َعقيلََقائلَالنصَ=َلمَنجدَننهمَأحدا اَلهَ
عنايةَبالتصنيفَيفَهذاَالجانبَالتاريخيَ.
وقدَاشتملَعلىَسنةَ َقتلَالخليفةَال اشدَعرمانَﭬَ،وانظ َإلىَناَ
ذثْك تهَع َروايةَاب َعقيلَلألخبارَعندَالكالمَع َالمقدامَب َداودَشيخَ
الطرباينَ.
ي:
 -2أَ ْح َم ُد ْب ُن ِر ْشد َ
ِين ا ْلمِ ْ
ص ِر ُّ

قال َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنسبة َعبد َاهلل َب َنس ُعودَ ،وسنهَ
ووفاته َﭬ) َ((َ )64َ /9رقمَ :)8401َ :حدثنا َأحمدَُ َب َُ َرشدي ََ
المص ُّيَ،قالََ«َ:أنلىَعليََ ُنوسىَب ََُعونََب ََعبدََاهللََب ََ ُعتبةََب ََنس ُعودََ
نسبةََعبدََاهللََب ََنس ُعودََ:عبدََُاهللََب ََُنس ُعودََب ََثْكاهلََب ََحبيبََب َ تامرِ ْب ِن
ار ِ
اه َل َة ب ِن ك ِ
مخْ زُو ِم ب ِن ص ِ
َاه ِل ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن ت َِمي ِم ْب ِن َس ْع ِد ْب ِن ُه َذ ْي ِل ْب ِن
ْ َ
ْ
َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اس ْب ِن ُم َض َر ْب ِن نِزَار»َ.
ُمدْ ِر َك َة ْب ِن إِ ْل َي َ
وأحمدَُ َب َُ َرشدي َ َالمص ُّي َهو َأحمد َب َنحمد َب َالحجاج َب َ
رشدي َ،نتكلمَيفَحديره(َ.)1
و ُنوسىَب ََُعونََب ََعبدََاهللََ.لمَأقفَعلىَن َت جمَلهَ.
ي:
َّح ُ
ان ا ْلمِ ْ
ص ِر ُّ
 -3أَ ْح َم ُد ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن َنا ِفعٍ الط َّ

قال َالطرباينَيفَ«المعجم َالكبي »َ((َ)258َ/12رقمَ:)13035َ:حدثناَ
أحمدُ َب ََُ ُنحمدَب َنافعَالطح ُ
انَالمص ُّيَ،حدثناَأحمدُ َب ُ َصالحَ،حدثناَ
ِ
ين َسنَ ًة
اب ُ َوهبَ،ع َنالكَب َأنسَ،قالَ «َ:أ َقا َم ا ْب ُن ُع َم َر َب ْعدَ النبِي ﷺ ست َ
َي ْقدَ ُم َع َل ْي ِه ُو ُفو ُد الن ِ
اس».
وبالبحثَيفَت اجمَرواةَهذاَاإلسنادَبدئااَن َأحمدَب َنحمدَب َنافعَ
َالنص َ= َلم َنجد َننهم َأحدا ا َله َعنايةَ
شيخ َالطرباين َوانتهاء َبمالكَ َقائل ّ َ
بالتصنيف َيف َهذا َالجانب َالتاريخيَ ،وقد َأخ جه َاب َعساثْك َيف َ«تاريخَ
دنشق»َ(َ)164َ/31ن َط يقَاب َعبدَالحكمَ،ع َاب َوهبَبهَ.
وسى:
ِ -4ب ْشُر ْب ُن ُم َ

قال َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َأبي َبك َو ُخطب ُت ُهَ ،ووفا ُت ُهَ
ف َب ُ َ
ﭬ) َ((َ )58َ /1رقمَ :)29َ :حدثنا َبش ُ َب ُ َ ُنوسىَ ،حدثنا َخل ُ
(َ)1انظـ َت جمتــهَيف«َ:الج ـ حَوالتعــديل»َ(«َ،)75َ/2والكانــلَيفَضــعفاءَال جــال»َ(َ/1
َ،)201و«لسانَالميزان»َ(َ.)594َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الوليدَ،حدثناَإس ائ ُيلَ،ع َأبيَإسحاقَ،ع َعانَ َب َسعدَ،ع َج ي َب َ
يَسفيانَﭫَ،فسمع ُت ُهَي ُق ُ
ولَ:
عبدَاهللَالبجليَ،قالَ:ثْكُن ُتَنعَ ُنعاويةَب َأب ُ
ِ
ين َسنَةًَ ،و ُقبِ َض َأ ُبو َبكْر ﭬَ ،و ُه َو
« ُقبِ َض النبِ ُّي ﷺ َو ُه َو ا ْب ُن َث ََلث َوست َ
ِ
ِ
ين»َ .
ينَ ،و ُقبِ َض ُع َم ُر ﭬَ ،و ُه َو ا ْب ُن َث ََلث َوست َ
ا ْب ُن َث ََلث َوست َ
اقَ :و َق َال ُم َع ِ
َق َال َأ ُبو إِ ْس َح َ
ونُ ،ثم
او َي ُة ﭬَ « :و َه ِذ ِه لِي َس ْب ٌع َو َخ ْم ُس َ
ِ ِ
َع َ
ين َس َن ًة»َ.
اش ن َْح ًوا م ْن ع ْشرِ َ

وبالبحث َيف َت اجم َرواة َهذا َاإلسناد َلم َنجد َننهم َأحدا ا َله َعنايةَ
بالتصنيف َيف َهذا َالجانب َالتاريخيَ ،ولم َأقف َعلى َن َأخ ج َهذي َ
النصي َن َهذاَالط يقَغي َالطرباينَ.
ل:
َ -5ع ْب ُد ا ِ
هلل ْب ُن أَ ْح َم َد ْب ِن َحن َْب ٍ
روى َاإلنام َالطرباين َعنه َعش ة َنصوصَ ،ثمانية َننها َع َأبيه(َ،)1
وواحدَع َاب َنعي (َ،)2وآخ َع َأبيَبك َاب َأبيَشيبة(َ،)3ولكنها َالَ
تتفق َيف َقائلي َتلك َالنصوصَ ،وال َيف َنوعيتها َحتى َيمك َإرجاعها َإلىَ
(«َ)1المعجــمَالكبيــ »َ((َ)78َ/1رقــمَ،)108َ:و((َ)138َ/1رقــمَ،)299َ:و(َ)57َ/6
(رقــمََ،)5506َ:و((َ)92َ/1رقــمَ،)150َ:و((َ)109َ/5رقــمَ،)4754َ:و(ََ)244َ/18
(رقمَ،)611َ:و((َ)305َ/19رقمَ،)681َ:و((َ)184َ/23رقمَ.)299َ:
(«َ)2المعجمَالكبي »َ((َ)80َ/5رقمَ.)4640َ:
(«َ)3المعجمَالكبي »َ((َ)54َ/1رقمَ.)11َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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نصنفَنعي َ.
وقدَاشتملتَالنصوصَالتيَرواهاَع َأبيهَعلىَالتع يفَبنسبةَأحدَ
الصحابةَ،وثْكنيةَآخ َ،وتاريخَوفاةَثالثةَننهمَﭫََ،وثناءَالنبيَﷺَعلىَ
عائشةَﭭَ.
واشتمل َالنص َالذي َرواه َع َاب َنعي َعلى َوفاة َنعاوية َب َيزيدَ
ُ
َإالَأهلَالردنَ.
ونبايعةَأهلَالشامَالب َالزبي
واشتمل َالنص َالذي َرواه َع َأبي َبك َاب َأبي َشيبة َعلى َنع فةَ
اؤ ُهم َوهمَ :أ ُبو َ ُقحافةَ ،وأ ُبو َبك َ،
الربعة َالذي َأدرثْكوا َالنبي َﷺ َ َوأبن ُ
وعبدُ َال حم َب ُ َأبيَبك َ،وأ ُبوَعتيق َب ُ َعبَد َال حم َ،واس ُم َأبيَعتيقَ
ُنحمدَﭫََ.
ونماَيدلَعلىَأنَتلكَالنصوصَالَت جعَإلىَنصنفَنعي َ،أنَننهاَ
نا َأخ جه َاب َعساثْك َيف َ«تاريخ َدنشق» َن َط يق َالطرباين َيف َثْكتابهَ
«المعجمَالكبي (َ »)1علىَخالفَعادتهَيفَال جوعَإلىَالمصادرَالتاريخيةَ
الصلية َنباش ة َالتي َي ويها َبأسانيدهَ ،والتي َقد َرجع َإليها َالطرباين َيفَ

(َ)1انظ َعلىَسبيلَالمرـال«َ:المعجـمَالكبيـ »َ((َ)80َ/5رقـمَ)4640َ:وقـارنَبــ«تـاريخَ
دنشــق»َ(َ،)248َ/18و«المعجــمَالكبيــ »َ((َ)109َ/5رقــمَ)4754َ:وقــارنَبـــ«تــاريخَ
دنشق»َ(َ.)339َ/19

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ثْكتابهَ،فهوَالَيحتاجَيفَروايتهاَإلىَوساطةَالطرباينَلكوهناَن َنسموعاتهَ
أوَنجازاتهَ،فكونهَي ويهاَن َط يقَالطرباينَ،ي جحَعنديَأهناَالَت جعَ
إلىَنصنفَ.
ِي ْب ُن َع ْب ِد ا ْل َع ِزي ِز:
َ -6عل ُّ

روىَاإلنامَالطرباينَعنهَنصي َ،ع َاثني َن َشيوخه(َ،)1وقدَاشتملَ

النصي َعلىَزن َوفاةَأبيَبك َﭬَ،وعم هَحي َتويفَ.
وعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ َهذا َهو َالبيوي َصاحب َثْكتاب َ«نعجمَ
الصحابة»َ،وقدَراجعتَالنصي َفيهَفلمَأجدهماَ.
َ -7ع ْمُرو ْب ُن أَ ِبي الط ِ
ي:
السْرحِ ا ْلمِ ْ
ص ِر ُّ
َّاه ِر ْب ِن َّ

قال َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ((َ )258َ /12رقمَ،13036َ :
وَ:)13037حدثناَعم ُ وَب ُ َأبيَالطاه َب َالس حَالمص ُّيَ،حدثناَأحمدُ َ
ب ُ َصالحَ،حدثناَاب ُ َوهبَ،ع َنالك َب َأنسَ،قالَ «َ:أ َقا َم ا ْب ُن ُع َم َر َب ْعدَ
ِ
ين َسنَ ًة َي ْقدَ ُم َع َل ْي ِه ُو ُفو ُد الن ِ
اس».
النبِي ﷺ ست َ
قال :حدثناَعم ُ وَب ُ َأبيَالطاه َب َالس ح َالمص ُّيَ،حدثناَأ ُبوَزيد َب ُ َ
أبيَاليم َ،واس ُم ُه َعبدُ َال حم َ،ع َعبد َال حم َب َالقاسمَ،ع َنالكَ
ُون».
ب َأنسَ،قالِ «َ:س ُّن ا ْب ِن ُع َم َر َي ْو َم َم َ
ات َأ ْر َب ٌع َو َث َمان َ

(«َ)1المعجمَالكبي »َ((َ)58َ/1رقم(َ)59َ/1(َ،)31َ:رقمَ.)32َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وبالبحث َيف َت اجم َرواة َهذا َاإلسناد َبدئاا َن َعم و َب َأبي َالطاه َ
شيخَالطرباينَوانتهاءَبمالك َب َأنسَ َقائلَالنصَ=َلمَنجدَننهمَأحدا اَلهَ
عنايةَبا لتصنيفَيفَهذاَالجانبَالتاريخيَ،ولمَأقفَعلىَن َأخ جَهذي َ
النصي َن َهذاَالط يقَغي َالطرباينَ.
ِي:
 -8أَ ُبو َخلِي َف َة ا ْلف ْ
ْح َبابِ ال ُ
َض ُل ْب ُن ال ُ
ْج َمح ُّ

روىَاإلنامَالطرباينَعنهَتسعةَنصوص(َ،)1ع َشيخهَ ُنحمدَب َسالمَ

ال ُجمحيََ،ستةَننهاَن َقولَ َُنحمدَب َسالمََ.
وقد َاشتملت َتلك َالنصوص َعلى َذثْك َأش اف َالع بَ ،وتولى َقتلَ
نالك َب َنُوي ةََ،وتع يضَ ُنتممَ َب َ َنُوي ة َيفَشع هَبخالد َب َالوليدََ،وذثْك َ
بعضَأخبارَعم َوَب ََنعديَثْك بََ،وذثْك َنسبَأبيَليلىَنابيةَبنيَجعدةََ،
واسم َأبي َُسلمىَ ،وذثْك َخرب َنالك َب َعوف َالنص ي َوهو َعلى َهوازنَ
حي َلقي ُهم َنع َر ُسول َاهلل َﷺ َ ُنعاويةَُ:ناَولدت َ ُق شية َل ُق شي َخي ا اَلهاَ
َالسلميَ.
فيَدينهاَن َ ُنحمدَﷺَ،وذثْك َحكايةَبي َنعاويةَونع َب َيزيد ُّ

(َ )1انظ «َ :المعجم َالكبي » َ((َ )238َ /1رقمَ ،)652َ :و((َ )294َ /8رقمَ،)8126َ :
و((َ)45َ/17رقمَ ،)96َ:و((َ)45َ/17رقمَ،)46َ:و((َ)45َ/17رقمَ ،)97َ:و(َ/18
(َ)364رقمَ ،)932َ:و((َ)176َ/19رقمَ ،)402َ:و((َ)301َ/19رقمَ ،)672َ:و(َ/19
(َ)440رقمَ.)1068َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ونماَيدلَعلىَأنَتلكَالنصوصَالَت جعَإلىَنصنفَنعي َ،أنَننهاَ
نا َأخ جه َاب َعساثْك َيف َ«تاريخ َدنشق» َن َط يق َالطرباين َيف َثْكتابهَ
«المعجمَالكبي »(َ )1علىَخالفَعادتهَيفَال جوعَإلىَالمصادرَالتاريخيةَ
الصليةَنباش ة...وانظ َناَذثْك تهَيفَذلكَع َالكالم َع َشيخَالطرباينَ
عبدَاهللَب َأحمدَب َحنبلَ.
وقد َراجعت َنا َنظنته َثْكتاب َ«طبقات َفحول َالشع اء» َلمحمد َي َ
يَسلمىَربيعةَ
سالمَالجمحيَفلمَأجدهَثْكأبيَليلىَنابيةَبنيَجعدةََ ،وأب ُ
ب َرياحََ.
«المعجم َالكبي » َ((َ )238َ /1رقمَ )652َ :قارن َبـ«تاريخ َدنشق»َ
(َ ،)388َ/46و«المعجمَالكبي » َ((َ)45َ/17رقمَ )46َ:قارنَبـ«تاريخَ
دنشق» َ(َ ،)388َ /46و«المعجم َالكبي » َ((َ )185َ /22رقمَ)672َ :
قارن َبـ«أنالي َالشج ي» َ(َ ،)251َ /2و«المعجم َالكبي » َ(ََ)45َ /17
(رقمَ )97َ :قارن َبـ«تاريخ َدنشق» َ(َ ،)385َ /46و«المعجم َالكبي »َ
((َ)440َ/19رقمَ)1068َ:قارنَبـ«تاريخَدنشق»َ(َ.)443َ/59

(َ)1انظ َعلىَسبيلَالمرـال«َ:المعجـمَالكبيـ »َ((َ)80َ/5رقـمَ)4640َ:وقـارنَبــ«تـاريخَ
دنشــق»َ(َ،)248َ/18و«المعجــمَالكبيــ »َ((َ)109َ/5رقــمَ)4754َ:وقــارنَبـــ«تــاريخَ
دنشق»َ(َ.)339َ/19

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ثْكذلكَن َالنصوصَناَقدَتف دَبهَاإلنامَالطرباينَن َط يقَأبيَخليفةَ
ع َاب َسالمَ ،ولم َأجدها َعند َأحد َغي هَ ،ثْكما َيف َالمواط َالتاليةَ:
«المعجمَالكبي » َ((َ)294َ/8رقمَ،)8126َ:و((َ)45َ/17رقمَ،)96َ:
و((َ)364َ/18رقمَ)176َ/19(َ،)932َ:و(رقمَ.)402َ:
ي:
او َد ا ْلمِ ْ
ص ِر ُّ
 -9ا ْلمِ ْق َدا ُم ْب ُن َد ُ
روىَاإلنامَالطرباينَعنهَثالثةَنصوصَ،رواهاَجمي اعاَن َط يقَواحدَ
قالَفيه«َ:حدثنا َالمقدا ُم َب ُ َد ُاود َالمص ُّيَ،حدثناَعل ُّي َب ُ َنعبد َال ق ُّيَ،
اَعبيدُ َاهللَب ُ َعم وَ،ع َعبدَاهللَب َ ُنحمدَب َعقيلَ،قالَ.)1(»...:
حدثن ُ
وقد َاشمتلت َتلك َالنصوص َعلى َسنةَ َقتل َالخليفتي َال اشدي َ
عرمانَ،وعليَﭭَ،وزن َالفتنةَالتيَحدثتَبي َعليَونعاويةَﭭَ.
وبالبحثَيفَت اجمَرواةَهذاَاإلسنادَبدئااَن َالمقدامَشيخَالطرباينَ
وانتهاء َباب َعقيل َقائل َالنصوص َالرالثة َ= َلم َنجد َننهم َأحدا ا َله َعنايةَ
بالتصنيفَ،باسترناءَناَذثْك هَاب َخي َاإلشبيليَيفَ«فه سته(َ،»)2واب َحج َ
يفَ«المعجم َالمفه س(َ »)3ن َأن َعليَب َنعبد َال قيَلهَ«ثْكتابَالطاعةَ
(«َ)1المعجــمَالكبيــ »َ((َ)77َ/1رقــمَ،)102َ:و((َ)105َ/1رقــمَ،)171َ:و(َ)26َ/3
(رقمَ.)2557َ:
((َ)2ص(َ)239َ:رقمَ.)561َ:
((َ)3ص(َ)92َ:رقمَ.)275َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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والمعصية» َوقد َرواه َعنه َالمقدام َب َداود َشيخ َالطرباينَ ،إال َأن َنوعيةَ
الن صوصَالتيَرواهاَالطرباينَ،الَتتفقَنعَنادةَهذاَالكتابَن َق يبَأوَ
بعيدَ.
وعبدََُاهللَب ََُ ُنحمدَب َعقيلََ،وإنَلمَنقفَيفَت جمتهَعلىَن َذثْك َلهَ
نصن افاَيفَأيَنوعَن َالعلومَ،إالَأنَالمرتجمي َلهَقدَذثْك واَيفَت جمتهَناَ
َالسن َ،فقدَقالَع َنفسهَ:
يبي َلناَندىَاهتمانهَبالكتابةَ،واعتنائهَبتدوي
ُّ
ثْكنت َأنطلق َأناَ ،و ُنحمد َب َعلي َأبو َجعف َ ،و ُنحمد َب َالحنفية َإلى َجاب ََ
َُ
ب ََعبدَاهللََالنصاريََفنسألهَع َسن َرسولَاهلل َﷺَوع ََصالتهَفنكتبَ
عنهَونتعلمَننه(َ.)1
ويف َلفظ َقالَ :ثْكنت َأختلف َأناَ ،وأ ُبو َجعف َإلى َجاب َب َعبد َاهللَ
فنكتبَعندهَيفَاللواح(َ.)2
لكني َأستبعد َأن َت جع َتلك َالنصوص َإلى َنصنف َنعي َلعدمَ
الوقوفَيفَت جمتهَعلىَناَيفيدَاعتنائهَببابَالتاريخَوالخبار؛َباإلضافةَ
إلىَأن َقلةَتلكَالنصوصَوندرهتاَتوضحَلنا َأهناَنماَتناقلها َال واة َع َ
بعضهمَثْكسائ َالخبارَ.

(«َ)1الكانلَيفَضعفاءَال جال»َ(َ.)206َ/5
(َ)2مَ.سَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ُس ُت َقةٌ:
ِي ف ْ
ِي ْب ِن ال َ
ُ -10م َح َّم ُد ْب ُن َعل ِّ
ْمدِين ُّ

َنصاَ ،ننها َاثنان َن َقوله(َ،)1
روى َاإلنام َالطرباين َعنه َإحدى َعش ًّ

وسبعة َن َقوله َشيخه َنوسى َب َهارون َالحمال(َ ،)2وقد َاشتملتَ
النصوص َالسبعة َالتي َرواها َع َالحمال َعلى َذثْك َبعض َالصحابةَ،
والخالفَيفَأسماءَبعضهمَ،وذثْك َوفياهتمَوسنةَونكانَذلكَأحيانااَ.
واشتملت َالنصوص َالرالثة َالخ ى َعلى َذثْك َثْكنية َزيد َب َخالدََ،
وسنةَوفاةَجاب َب َعبدَاهللَ،ووفاةَأسماءَبنتَأبيَبك َ،ونسبهاَ،ونسبَ
أنهاَ.
ولم َأجد َأحدا ا َنم َت جم َللحمال َقد َذثْك َأن َله َعنايةَ ،بالخبارَ،
فضالََع َالتصنيفَفيهاَ.
ا
ِّي:
ِي َّ
الصا ِئ ُغ ال َ
ُ -11م َح َّم ُد ْب ُن َعل ٍّ
ْمك ُّ

قال َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َ ُعرمان َووفا ُت ُه َﭬ) َ(َ)88َ /1
(رقمَ :)134َ :حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالصائ ُغ َالمك ُّيَ ،حدثنا َالفض ُل َب ُ َ

(«َ)1المعجمَالكبي »َ((َ)228َ/5رقم(َ)77َ/24(َ،)5165َ:رقمَ.)200َ:
(«َ)2المعجمَالكبي »َ((َ)307َ/1رقمَ،)910َ:و((َ)367َ/1رقـمَ،)1128َ:و(َ)19َ/2
(رقـــــمَ،)1150َ:و((َ)242َ/3رقـــــمَ،)3285َ:و((َ)103َ/18رقـــــمَ،)188َ:و(َ/22
(َ)181رقمَ،)473َ:و((َ)207َ/22رقمَ.)546َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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زيادَ،حدثناَاب ُ َال ُمباركَ،ع َاب َلهيعةَ،ع َيزيدَب َأبيَحبيبََ «َ:أن َعام َة
الرك ِ ِ
ان ُجنُّوا»َ.
ين َس ُاروا إِ َلى ُع ْث َم َ
ْب الذ َ
وبالبحثَيفَت اجمَرواة َهذاَاإلسنادَبدئاا َن َالصائغَشيخَالطرباينَ
وانتهاء َبيزيد َب َأبي َحبيبَ َقائل َالنص َ= َلم َنجد َننهم َأحدا ا َله َعنايةَ
بالتصنيفَيفَهذاَالجانبَالتاريخيَ.
ي:
ُ -12م َح َّم ُد ْب ُن َي ْح َيى ا ْلق َّ
َزا ُز ال َْب ْ
ص ِر ُّ

قالَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َأنسَب َنالكَ،ووفا ُت ُهَﭬ)َ(َ/1
(َ)249رقمَ :)716َ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َيحيىَالقز ُاز َالبَص ُّيَ،حدثناَهانيَ
ب َيحيىَب َأيوبَ،حدثناَأبوَهاللَ،ع َقتادةَ،قالِ «َ:
آخ ُر َأ ْص َح ِ
اب النبِي
ُ
ُ
ُّ
ﷺ َم ْوتًا بِا ْلكُو َف ِةَ :ع ْبدُ اهلل ِ ْب ُن َأبِي َأ ْو َفىَ ،وبِا ْل َب ْص َر ِةَ :أن َُس ْب ُن َمالِك»َ.
وبالبحث َيف َت اجم َرواة َهذا َاإلسناد َبدئاا َن َالقزاز َشيخ َالطرباينَ
قائلَالنص َ=َلمَنجدَننهمَأحدا اَلهَعنايةَبالتصنيفَيفَهذاَ
َّ
وانتهاءَبقتادةَ َ
الجانبَالتاريخيَ،ولمَأقفَعلى َن َأخ جَهذا َالنصَن َهذاَالط يقَ
غي َالطرباينَ.
ال:
ون ْب ِن َع ْب ِد ا ِ
ْح َّم ُ
ار َ
هلل ال َ
ُ -13م َ
وسى ْب ُن َه ُ

قال َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عد ُّي َب ُ َحاتم َالطائ ُّي َﭬ) َ(َ/17
(َ )70رقمَ :)140َ :حدثنا َ ُنوسى َب ُ َه ُارون َب َعبد َاهلل َالحم ُالَ ،قالَ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
سمع ُت َأبي َي ُق ُ
ي ْب ُن َح ِاتم الطائِ ُّيُ ،ي ْكنَى َأ َبا َطرِيف ،ت ُُوف َي
ولَ «َ :عد ُّ
ِ
بِا ْلكُو َف ِةَ ،ز َم َن ا ْل ُمخْ ت ِ
ين»َ.
َار َسنَ َة َث َمان َوست َ
وبالبحثَيفَت جمةَ ُنوسىَب َ َه ُارونَ َشيخَالطرباينَ،ووالدهَه ُارونَ
ب َعبد َاهلل َ=َلمَنجدَننهماَأحدا اَلهَعنايةَبالتصنيفَإالَناَذثْك َيفَت جمةَ
ه ُارون َب َعبد َاهلل َالحمال َن َقول َالخاللَ :ثْكان َعنده َع َأبي َعبد َاهللَ
جزءَثْكبي َنسائلَحسانَجدًَّا(َ.)1
صالِحٍ:
َ -14ي ْح َيى ْب ُن ُع ْث َم َ
ان ْب ِن َ
َجنادة َاليفار ُّي َﭬ)َ
(جندُ ُب َب ُ ُ
قال َالطرباينَيف َ«المعجم َالكبي »َ ُ
((َ )148َ /2رقمَ :)1622َ :حدثنا َيحيى َب ُ َ ُعرمان َب َصالحَ ،حدثنيَ
َان َأ ُبو َذ ٍّرَ ،م ْن
أبيَ،حدثنا َاب ُ َلهيعةَ،ع َيزيد َب َأبيَحبيبَ ،قالَ «َ :وك َ
َش ِهدَ ا ْل َفت َْح َم َع َع ْمرِو ْب ِن ا ْل َع ِ
اص»َ.
وبالبحث َيف َت اجم َرواة َهذا َاإلسناد َبدئاا َن َيحيى َب َعرمان َب َ
صالح َشيخ َالطرباين َوانتهاء َبيزيد َب َأبي َحبيبَ َقائل َالنص َ= َلم َنجدَ
ننهمَأحدا اَلهَعنايةَبالتصنيفَيفَهذاَالجانبَالتاريخيَ،وقدَأخ جهَاب َ
عبدَالحكمَيفَ«فتوح َنص َوالمي ب» َ(صَ )118َ:ن َط يقَاب َلهيعةَ
بهَ.

(«َ)1إثْكمالَهتذيبَالكمال»َ(َ.)110َ/12

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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إالَأن َالمرتجمي َليحيىَب َعرمانَب َصالح َشيخَالطرباينَقدَنقلواَ
ناَيفيدَاهتمانهَبالخبارَ،الَسيماَناَيتعلقَننهاَبأخبارَنص ََ.
قالَ َاب َُ َ ُيونُسََ :ثْكانَ َعال اَما َبأخبارَ َنص َ ،وبموتَ َال ُعلماءََ .وقال َأبوَ
عم َالكنديَ :ثْكان َن َأهل َالعلم َبالخبارَ .وقال َالذهبيَ :العالنةَُ،
ي(َ.)1
الحافظَ،الخبار َُّ
*َ*َ*َ

(«َ)1إثْكمالَهتذيبَالكمال»َ(َ،)347َ/12و«سي َأعالمَالنبالء»َ(َ.)355-354َ/13

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

ص ا ْل ِك َتابِ
َن ُّ
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اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

195

ْج َّن ِة ﭫ
الم َب َّشُر َ
ون ِبال َ
ال َع َشَر ُة ُ
ان ﭬ
اس ُم ُهَ :ع ْب ُد ا ِ
الص ِّد ُ
هلل ْب ُن ُع ْث َم َ
[ ]1أَ ُبو َب ْك ٍر ِّ
يقَ ،و ْ
َ -1حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم و َب َخالد َالح ان ُّيَ ،حدثني َأبيَ ،حدثنا َاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َع وةَ،قالَ «َ:أبو بكْر الصد ُيق ،اسمه :عبدُ اهللِ
ُ
ْ ُ ُ َْ
ُ َ
ان ْب ِن َع ِام ِر ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن َس ْع ِد ْب ِن َت ْي ِم ْب ِن ُمرةََ ،ش ِهدَ َبدْ ًرا
ْب ُن ُع ْث َم َ
م َع رس ِ
ْت َصخْ رِ ْب ِن َع ِام ِر
ول اهلل ِ ﷺَ ،و ُأ ُّم َأبِي َبكْر ﭬُ :أ ُّم ا ْلخَ ْيرِ َس ْل َمى بِن ُ
َ َ ُ
ب ْب ِن ُل َؤي ْب ِن غَالِ ِ
ب ْب ِن َس ْع ِد ْب ِن َت ْي ِم ْب ِن ُمر َة ْب ِن َك ْع ِ
ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن
ْت عبي ِد ب ِن الن ِ
فِهرِ ب ِن مالِك ،و ُأم ُأم ا ْلخَ يرِِ :د ََل ُ ِ
اق ِد
ف َوهي ُأ َم ْي َم ُة بِن ُ ُ َ ْ ْ
ْ
َ ُّ
ْ ْ َ
ا ْلخُ ز ِ
ان ْب ِن
َاعيَ ،و َجد ُة َأبِي َبكْرُ :أ ُّم َأبِي ُق َحا َف َة َأ ِمي َن ُة بِن ُ
ْت َع ْب ِد ا ْل ُعزى ْب ِن ُح ْر َث َ
عو ِ
ف ْب ِن ُع َب ْي ِد ْب ِن ُع َو ْيجِ ْب ِن َع ِدي ْب ِن َك ْعب»(َ.)1
َْ
َ -2حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمدين ُّي َالبيداد ُّيَ،حدثناَد ُاو ُد َب ُ َُرشيدَ،ع َ

ْت َصخْ ِر ْب ِن
الهيرم َب َعديَ،قَالُ «َ:أ ُّم َأبِي َبكْر ﭬ ُي َق ُال َل َهاُ :أ ُّم ا ْلخَ ْيرِ بِن ُ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسب ُة َأبيَبك َالصديق َﭬ)َ((َ)51َ/1رقمَ:
َالفسوي َع َ
َ ،)1وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)22َ /1وأخ جه
ُّ
عم و َب َخالد َالح اني َيف َ«المع فة َوالتاريخ» َ(َ )238َ /1نختص ا اَ ،ون َط يقه َاب َ
جهَالدوالبيَ
عساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)11-10َ/30ون َط يقَعم وَالح اني َأخ
ُّ
يفَ«الكنىَوالسماء»َ(رقمَ)44َ:نختص ا ا.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َت ُأ ُّم َأبِي
َع ِامرَ ،و َه َل َك َأ ُبو َبكْر َف َو ِر َث ُه َأ َب َوا ُه َج ِمي ًعاَ ،وكَانَا َقدْ َأ ْس َل َماَ ،و َمات ْ
بكْر َقب َل َأبِ ِ
يه»(َ.)1
ْ
َ
يم َب ُ َ
َ -3حدثناَعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزََ،حدثن ُّ
اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،حدثنيَإب اه ُ
ب َب ُ َطلحة َب َعبد َاهلل َب َعبدَ
ال ُمنذرَ ،حدثني َالواقد ُّيَ ،حدثني َُشعي ُ
ال حم َب َأبيَبك َالصد ُيق َﭬَ،ع َأبيهَ،ع َعائشة َڤَ،أنهَاَرأتَ
ت َر ُج ًَل َأ ْش َب َه بِ َأبِي َبكْر ِم ْن
ر ُج اال َن ًّاراَ،وهيَفيَهودجهاَ ،فقالتَ «َ:ما َر َأ ْي ُ
َان رج ًَل َأبي َض ،ن ِ
َه َذا»َ ،ف ِق َ
َحي ًفا،
يل َل َهاِ :ص ِفي َلنَا َأ َبا َبكْرَ ،ف َقا َل ْ
ت« :ك َ َ ُ
َْ
يف ا ْل َع ِ
ك إِز َْر ُت ُه ،ت َْست َْر ِخي َع ْن َح ْق َو ْي ِهَ ،م ْع ُر َ
أحنَا ََل ت َْست َْم ِس ُ
َخ ِف َ
وق
ار َض ْي ِنْ ،
ي ْاأل َش ِ
ا ْل َو ْج ِه ،غَائِ َر ا ْل َع ْينَ ْي ِن ،نَاتِ َئ ا ْل َج ْب َه ِةَ ،ع ِ
اج ِعَ ،ه ِذ ِه ِص َف ُت ُه»(.)2
ار َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسب ُة َأبيَبك َالصديق َﭬ)َ((َ)52َ/1رقمَ:
َ،)2ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)260َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد ُهَ ُننقطعَ»َ.
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(صف ُة َأبي َبك َﭬ) َ((َ )56َ /1رقمَ،)21َ :
وع َالواقدي َرواه َاب َسعد َيف َ«الطبقات َالكربى» َ(َ ،)188َ /3وع َاب َسعد َرواهَ
البال ُذريَيفَ((أنسابَالش اف))َ(َ،)75َ/10ون َط يقَاب َسعدَأخ جهَالطربيَيفَ
((تاريخه))َ(َ،)424َ/3واب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)29َ/30

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -4حدثنا َأحمدُ َب ُ َال ُمعلى َالدنشق ُّيَ ،حدثنا َهشا ُم َب ُ َخالدَ ،حدثناَ
ضم ةَُب ُ َربيعةَ،ع َالليثَب َسعدَ،قال«َ:إِن َما ُسم َي َأ ُبو َبكْر ﭬ َعتِي ًقا
ِ
َل َجم ِ
ان»(َ.)1
ال َو ْج ِه ِهَ ،و ْاس ُم ُهَ :ع ْبدُ اهلل ْب ُن ُع ْث َم َ
َ
َ -5حدثناَأحمدُ َب ُ َ ُنحمد َب َصدقةَ،قالَ:سمع ُت َأباَحفص َعم وَب َ
علَيََ ،ي ُق ُ
َان َأ ُبو َبكْر ﭬ َم ْع ُر َ
وق ا ْل َو ْج ِهَ ،وإِن َما ُسم َي َعتِي ًقا لِ َعتَا َق ِة
ول«َ:ك َ
ِ
ي « َأن َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ َسما ُه
َان ْاس ُم ُهَ :ع ْبدَ اهلل ْب َن ُع ْث َم َ
َو ْج ِه ِهَ ،وك َ
انِ ،و َقدْ ُر ِو َ
َعتِي ًقا ِم َن الن ِ
ار»(َ.)2

َ-6حدثناَعل ُّيَب ُ َ َُعرمانَب َصالحَ،حدثناَسعيدُ َب ُ َأبيَن يمَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،ع َعائشةَڤَ،قالت«َ:ت ََذاك ََر َر ُس ُ
ول
ِ
َان َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ َأ ْك َب َر ِم ْن َأ ِبي
اهلل ﷺَ ،و َأ ُبو َبكْر ﭬ ِم َيَل َد ُه َما ِعن ِْديَ ،فك َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسب ُة َأبيَبك َالصديق َﭬ)َ((َ)52َ/1رقمَ:
َ ،)4وع َشيخ َالطرباين َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(َ ،)69َ /1ون َ
ط يقَاب َأبيَعاصمَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)23َ/1ون َ
ط يقَأبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)12َ/30
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)41َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.
( )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسب ُة َأبيَبك َالصديق َﭬ)َ((َ)53َ/1رقمَ:
َ،)5ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)41َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد ُهَجيدَحس َ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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بكْرَ ،فتُوفي رس ُ ِ
ِ
ينَ ،وت ُُوف َي َأ ُبو َبكْر ﭬ
ول اهلل ﷺ َو ُه َو ا ْب ُن َث ََلث َوست َ
َ
ُ َ َ ُ
ِ ِ ِ
وهو ابن َث ََلث و ِست ِ
اش ب ْعدَ رس ِ
ول اهللِ ﷺ»(.)1
َ
َ
َ ُ َ ُْ
ين ،ل َسنَ َت ْي ِن َون ْصف التي َع َ َ َ ُ
َ -7حدثنا َعبدُ َاهلل َب ُ َأحمد َب َحنبَلَ ،حدثني َأ ُبو َبك َب ُ َأبي َشيبةَ(َ،)2
حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حم َب َالقاسم َب َ ُنحمد َب َأبيَ
بك َ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،قالََ «َ:ل َن ْع َل ُم َأ ْر َب َع ًة َأ ْد َركُوا النبِي ﷺ َو َأ ْبنَاؤُ ُه ْم،
إَِل َه ُؤ ََل ِء ْاألَ ْر َب َعةََ :أ ُبو ُق َحا َفةََ ،و َأ ُبو َبكْرَ ،و َع ْبدُ الر ْح َم ِن ْب ُن َأبِي َبكْرَ ،و َأ ُبو
َعتِ ِ
يق ْب ُن َع ْب ِد الر ْح َم ِنَ ،و ْاس ُم َأبِي َعتِيق ُم َحمدٌ ﭫ»(.)3
َ-8حدثناَأ ُبوَالزنباعَرو ُحَب ُ َالف جَالمصَ ُّيَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي ََ.

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س َُّ َأبيَبك َو ُخطب ُت ُهَ،ووفا ُت ُه َﭬ)َ(َ)58َ/1
(رقمَ،)28َ:ون َط يقهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)26-25َ/30
(َ )2يفَالمطبوع«َ:أ ُبوَبك َب ُ َأبيَشيبةَ»َ،والمربتَهوَالصوابَواسمه(َ:عبدُ َال حم َب ُ َ
ي)َثْكماَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(رقمَ.)667َ:
شيبةَالحزان ُّ َ
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسب ُة َأبيَبك َالصديق َﭬ)َ((َ)54َ/1رقمَ:
َ،)11ون َط يق َأبيَبك َاب َشيبةَأخ جهَاب َأبيَعاصم َيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(رقمَ:
َ،22وَ،)667ون َط يقَاب َأبيَعاصمََأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ
أيضاَأخ جهَالدينوريَيفَ«المجالسةَوجواه َ
(َ،)169َ/1ون َط يقَأبيَبك َاب َشيبةَ ا
العلم»َ((َ)431-430َ/5رقمَ.)2302َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

199

(ح)َوحدثناَقي ُسَب ُ َأبيَقيسَال ُبخار ُّيَ،حدثناَ ُقتيبةَُب ُ َسعيدَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َ ُعمارة َب َغزيةَ،ع َعبد َال حم َب َالقاسمَ،ع َأبيهَ،قالَ:
ت :إِن ُه ْم
تَ « :ع ْبدُ اهلل ِ»َ .ف ُق ْل ُ
ت َعائِ َش َة ڤ َع ِن ْاس ِم َأبِي َبكْرَ ،ف َقا َل ْ
َس َأ ْل ُ
َان َله َث ََل َث ٌة َفسمى و ِ
احدً ا َعتِي ًقا،
ونَ :عتِ ٌيقَ ،ف َقا َل ْ
َي ُقو ُل َ
َ
ت« :إِن َأ َبا ُق َحا َف َة ك َ ُ
َ
َو ُم َع ْيتِ ًقاَ ،و ُم ْع َت ًقا»(.)1
َ -9حدثنا َأ ُبو َالزنَباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ف َأبو بكْر ﭬ ،فِي ا ْليو ِم ال ِذي تُوفي فِ ِ
ِ
يه َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺَ ،وت ُُوف َي
َْ
« ْاستُخْ ل َ ُ َ
ُ َ
َأ ُبو َبكْر ﭬ ،فِي ُج َما َدى ْاْل ِخ َر ِة َسنَ َة َث ََل َ
ث َع ْش َرةََ ،و ِسنُّ ُه َي ْو َم ت ُُوف َي .ك ََما
َذكَر ْت عائِ َش ُة ڤ ِسن رس ِ ِ
ِ
ين»(.)2
ول اهلل ﷺ َو ُه َو ا ْب ُن َث ََلث َوست َ
َ َ
َ ُ
اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،حدثناَأ ُبوَضم ةَ،
َ -10حدثناَعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ،حدثن ُّ
ع َيحيىَب َسعيدَ،ع َسعيد َب َال ُمسيَبَ،قال«َ:ت ُُوف َي َأ ُبو َبكْر ﭬ،

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسب ُة َأبيَبك َالصديق َﭬ)َ((َ)35َ/1رقمَ:
َ،)6وعنهَرواهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)23َ/1
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َأبيَبك َو ُخطب ُت ُهَ،ووفا ُت ُه َﭬ)َ(َ)61َ/1
(رقمَ،)42َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)60َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ».

ََ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ين َسنَةًَ ،و َولِ َي َأ ُبو َبكْر َسنَ َت ْي ِنَ ،و ُدفِ َن َل ْي ًَلَ ،و َصلى َع َل ْي ِه
َو ُه َو ا ْب ُن َث ََلث َوست َ
ُع َم ُر ﭭ»(َ.)1
ف َب ُ َالوليدَ،حدثناَإس ائ ُيلَ ،ع َ
َ -11حدثنا َبش ُ َب ُ َ ُنوسىَ،حدثناَخل ُ
أبيَإسحاقَ،ع َعان َب َسعدَ،ع َج ي َب َعبد َاهلل َالبجليَ،قالَ:ثْكُن ُتَ
يَسفيان َﭫَ،فسمع ُت َُهَ،ي ُق ُ
ولُ «َ:قبِ َض النبِ ُّي ﷺ َو ُه َو ا ْب ُن
نع َ ُنعاويةَب َأب ُ
ِ
ِ
ينَ ،و ُقبِ َض
ين َسنَةًَ ،و ُقبِ َض َأ ُبو َبكْر ﭬَ ،و ُه َو ا ْب ُن َث ََلث َوست َ
َث ََلث َوست َ
ِ
ين».
ُع َم ُر ﭬَ ،و ُه َو ا ْب ُن َث ََلث َوست َ
قال َأ ُبوَإسحاقَ :و َق َال ُم َع ِ
ونُ ،ثم َع َ
اش
او َي ُة ﭬَ « :و َه ِذ ِه لِي َس ْب ٌع َو َخ ْم ُس َ
ِ ِ
ين َسنَ ًة»(َ.)2
ن َْح ًوا م ْن ع ْشرِ َ
َ -12حدثناَعل ُّي َب ُ َعبد َالعَزيزَ،حدثناَ ُنسل ُم َب ُ َإب اهيمَ،حدثن ُ
اَشعبةَُ،
ع َأبيَإسحاقَ،ع َعان َب َسعدَ،ع َ ُنعاوية َﭬَ،قالُ «َ:قبِ َض َأ ُبو
ِ
ين»َ.
َبكْر َو ُه َو ا ْب ُن َث ََلث َوست َ

( )1أخ جه َالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َأبيَبك َو ُخطب ُت ُهَ،ووفا ُت ُه َﭬ)َ(َ)59َ/1
(رقمَ،)35َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
( )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َأبـيَبكـ َو ُخطبتُـ ُهَ،ووفا ُتـ ُهَﭬ)َ(َ)58َ/1
(رقمَ،)29َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -13حدثنا َعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ ،حدثنا َعَاص ُم َب ُ َعليَ ،حدثنا َأ ُبوَ
الحوصَ،ع َأبيَإسحاق...،بهَبمرلهَ(.)1
*َ*َ*َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

( )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َأبيَبك َو ُخطب ُت ُهَ،ووفا ُت ُه َﭬ)َ(-58َ/1
(َ )59رقمَ ،31َ :وَ ،)32ون َط يق َنسلم َب َإب اهيم َأخ جه َاب َعساثْك َيف َ«تاريخَ
دنشق»َ(َ.)474َ/44

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ل ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُع َّزى ،أَ ُبو َحف ٍ
ْص ﭬ
َي ِ
[ُ ]2ع َمُر ْب ُن ا ْل َخطَّابِ ْب ِن ُنف ْ
اج َب ُ َأبي َننيع َال ُّ صاف ُّيَ،
َ -14حدثنا َأ ُبو َ ُأسانة َالحلب ُّيَ ،حدثنا َالحج ُ
َالزه يَ،قالُ «َ:ع َم ُر ْب ُن ا ْلخَ ط ِ
اب
حدثناَجديَ ُعبيدُ َاهلل َب ُ َأبيَزيادََ،ع ُّ
اح ب ِن عب ِد اهللِ ب ِن ُقر ِ
ِ
َاح ْب ِن َع ِدي ْب ِن
ط ْب ِن َرز ِ
ْب ِن ُن َف ْي ِل ْب ِن َع ْبد ا ْل ُعزى ْب ِن َر َب ِ ْ َ ْ
ْ ْ
ب ْب ِن ُل َؤي ْب ِن غَالِ ِ
َك ْع ِ
ب ْب ِن فِ ْهرِ ْب ِن َمالِكُ ،يكَنى َأ َبا َح ْفص ﭬَ ،و ُأ ُّم ُه
ْت ِه َشا ِم ْب ِن ا ْل ُم ِغ َير ِة ْب ِن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َمخْ زُ ومَ ،و ُأ ُّم َحنْت ََمةَ:
َحنْت ََم ُة بِن ُ
س ب ِن ع ِدي ب ِن س ِع ِ
الش َفاء بِن ُ ِ
يد ْب ِن َس ْه ِم ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن ُه َص ْي ِ
ص ْب ِن
ْت َع ْبد َق ْي ِ ْ َ
ُ
ْ َ
َك ْع ِ
ي»(.)1
ب ْب ِن ُل َؤ ٍّ
َ -15حدثنا َأحمدُ َب ُ َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ ،حدثنا َعبدُ َالملك َب ُ َهشامَ،
حدثناَزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ،ع َاب َإسحاقَ،قالُ «َ:ع َم ُر ْب ُن ا ْلخَ ط ِ
اب ْب ِن ُن َف ْي ِل
ب ِن عب ِد ا ْلعزى ب ِن رباحِ ب ِن عب ِد اهلل ِ ب ِن ُقر ِ
ط ْب ِن َرزَاحِ ْب ِن َع ِدي ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن
ْ َْ ُ ْ ََ ْ َْ
ْ ْ
ُل َؤي ْب ِن غَالِ ِ
ْت
ب ْب ِن فِ ْه ِر ْب ِن َمالِكُ ،يكَنى َأ َبا َح ْفص ﭬَ ،و ُأ ُّم ُه َح ْنت ََم ُة بِن ُ
ْت
ِه َشا ِم ْب ِن ا ْل ُم ِغ َير ِة ْب ِن َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َمخْ ُزومَ ،و ُأ ُّم َحنْت ََمةَ :الش َفا ُء بِن ُ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسب ُة َعُ م َبَ َالخطاب َﭬ)َ((َ)64َ/1رقمَ:
َ ،)49وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)38َ /1وع َشيخ َالطرباينَ
أخ جه َالدوالبي َيف َ«الكنى َوالسماء» َ(َ ،)19َ /1ون َط يق َشيخ َالطرباين َأخ جهَ
الحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ،) 86َ/3ون َط يقَحجاجَب َأبيَننيعَأخ جهَاب َعساثْك ََيفَ
«تاريخَدنشق»َ(َ.)53َ/44

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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س ب ِن ع ِدي ب ِن س ِع ِ
ِ
ص ْب ِن َك ْع ِ
يد ْب ِن َس ْه ِم ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن ُه َص ْي ِ
ب ْب ِن
َع ْبد َق ْي ِ ْ َ
ْ َ
ي»(.)1
ُل َؤ ٍّ
َ -16حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثَنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ث َع ْش َرةََ ،و ُقتِ َل فِي َع ِق ِ
ف ُع َم ُر ﭬِ ،في َر َجب َسنَ َة َث ََل َ
« ْاستُخْ ِل َ
ب ِذي
ات فِي ِ
ِ
ِ ِ
آخ ِر
ينَ ،ف َأ َقا َم َث ََل َث َة َأيام َب ْعدَ الط ْعن َِةُ ،ثم َم َ
ا ْلحجة َسنَ َة َث ََلث َوع ْشرِ َ
ِ
ِ ِ
بَ ،و َولِ َي غ ُْس َل ُه ا ْبنُ ُه َع ْبدُ اهلل ِ ْب ُن ُع َم َرَ ،وكَفنَ ُه
ِذي ا ْلحجةَ ،و َصلى َع َل ْيه ُص َه ْي ٌ
فِي َخمس ِة َأ ْثواب ،ودفِن مع رس ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ين
ول اهلل ﷺَ ،و ُطع َن َي ْو َم ْاألَ ْربِ َعاء لت ْسع َبق َ
ْ َ َ
َ ُ َ َ َ َ ُ
ِم ْن ِذي ا ْل ِحج ِة»ََ.
ِ
ات ِمن يو ِم ِه ،و َك َ ِ
ت
يما َس ِم ْع ُ
َ
وقال َبع ُض َالناسَ «َ :م َ ْ َ ْ
ان سنُّ ُه َي ْو َم ت ُُوف َي ف َ
ك بن َأنَس ي ْذكُر َأنه ب َلغَ ِسن رس ِ ِ
ِ
ِ
ين»َ.
ول اهلل ﷺ َو ُه َو ا ْب ُن َث ََلث َوست َ
َمال َ ْ َ
َ ُ ُ َ
َ ُ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسب ُة َعُ م َب َالخطاب َﭬ)َ((َ)64َ/1رقمَ:
َ،)49وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)38َ/1ون َط يقَعبد َالملكَ
ب َهشامَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)11َ/44
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)61َ /9روا ُه َالطب ان ُّيَ ،و ُهو َصحيح َع َاب َ
إسحاقَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ
وبع ُضَالناسَي ُق ُ ِ ِ
ين»َ.وبع ُض ُهمَي ُق ُ
ين
ولَ «َ:ث ََلث َو َخ ْمس َ
ول«َ:لت ْسع َو َخ ْمس َ
ِ
ِ
َت ِخ ََل َف ُت ُه َع َش َر
ينَ ،وكَان ْ
ين» .وقال َبع ُض ُهمَ «َ:أ ْر َبع َو َخ ْمس َ
َو َخ ْمس َو َخ ْمس َ
ِ ِ
ين َو َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُهر َوأي ًاما»(َ.)1
سن َ
َ -17حدثناَ ُعبيدُ َب ُ َغنامَ،حدثناَأ ُبوَبك َب ُ َأبيَشيبةَ،حدثناَالحس ُ َب ُ َ
ُنوسىَ،حدثناَأَ ُبوَهاللَ،ع َقتادةَ،قالُ «َ:قتِ َل ُع َم ُر ﭬ َو ُه َو ا ْب ُن إِ ْحدَ ى
ِ
ين َسنَ ًة»(.)2
َوست َ
َ -18حدثناَ ُعبيدُ َب ُ َغنامَ،حدثناَأ ُبوَبك َب ُ َأبيَشيبةَ،قال«َ:ت ُُوف َي ُع َم ُر
ِ ِ
سنَ َة َث ََلث و ِع ْشرِين ،وكَان ْ ِ
ين»(.)3
َت خ ََل َف ُت ُه َع ْش َر سن َ
َ َ
َ
َ
َ-19حدثناَأحمدُ َب ُ َ ُنحمد َب َصدقةَ،حدثناَأ ُبوَحفص َعم ُ وَب ُ َعليََ،
ِ
ِ
ين»ََ .
قالُ َ:يق ُالُ «َ:قت َل ُع َم ُر ﭬَ ،و ُه َو ا ْب ُن َث ََلث َوست َ
والرب ُتَأن ُهَثْكانَاب َثمانَوخمسي َ(.)4
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َعُ م َووفا ُت ُه َﭬ)َ((َ)70َ/1رقمَ،)73َ:
ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
( )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سَ ُّ َعُ م َووفا ُت ُه َﭬ)َ((َ)69َ/1رقمَ،)67َ:
ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َعُ م َووفا ُت ُه َﭬ)َ((َ)70َ/1رقمَ،)76َ:
ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
( )4أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َعُ م َوَوفا ُت ُه َﭬ)َ((َ)70َ/1رقمَ،)75َ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -20حدَثناَأ ُبوَالزنباعَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،ع َالليث َب َسعدَ،قالَ:
ِِ
ِ ِ
ين ُع َم ُر ﭬَ ،م ْصدَ َر ا ْل َحاجَ ،و َذلِ َ
ك فِي َسن َِة َث ََلث
« ُقت َل َأم ُير ا ْل ُم ْؤمن َ
ِ
ين»(.)1
َوع ْشرِ َ
*َ*َ*َ

وانظ «َ:تاريخَدنشق»َ(َ.)14َ/44
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َعُ م َووفا ُت ُه َﭬ)َ((َ)70َ/1رقمَ،)74َ:
وع َيحيىَب ََ ُبكي ََأخ جهَاب َعبدَالحكمَيفَ«فتوحَنص َوالمي ب»َ(صَ.)200َ:
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)79َ/9روا َُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل َُهَثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ُّور ْي ِن ﭬ
َّان ْب ِن أَ ِبي ا ْل َع ِ
ان ْب ُن َعف َ
[ُ ]3ع ْث َم ُ
اصُ ،ذو الن َ
َالزبي ُّيَ،قالَ:
ب َب ُ َعبد َاهلل ُّ
َ -21حدثناَأحمدُ َب ُ َشاهي َ،حدثنا َ ُنصع ُ
س ب ِن عب ِد من ِ
ِ
ان ْب ِن َأبِي ا ْل َع ِ
َاف ْب ِن
ان ْب ُن َعف َ
« ُع ْث َم ُ
اص ْب ِن ُأ َمي َة ْب ِن َع ْبد َش ْم ِ ْ َ ْ َ
ب ْب ِن ُل َؤي ْب ِن غَالِ ِ
ب ْب ِن ُمر َة ْب ِن َك ْع ِ
ُق َصي ْب ِن كِ ََل ِ
ب ْب ِن فِ ْهر ُيكَنى َأ َبا َع ْمرو
ِ
ْت َكرِ ِيز ْب ِن َربِي َع َة ْب ِن
انَ :أ ْر َوى بِن ُ
ان ْب ِن َعف َ
َو ُي َق ُالَ :أ َبا َع ْب ِد اهللَ ،و ُأ ُّم ُع ْث َم َ
ْت َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
َحبِ ِ
ب َعم ُة
يب ْب ِن َع ْب ِد َش ْمسَ ،و ُأ ُّم َأ ْر َوىُ :أ ُّم َحكِيم ا ْل َب ْي َضا ُء بِن ُ
رس ِ
ان ْب ِن
ول اهللِ ﷺَ ،و ُأ ُّم ُأم َحكِيمَ :فاطِ َم ُة بِن ُ
ْت َع ْمرِو ْب ِن َعائِ ِذ ْب ِن ِع ْم َر َ
َ ُ
ول اهلل ِ ﷺ ِمن َأبِ ِ
مخْ زُوم َو ِهي َجد ُة رس ِ
يه»(َ.)1
ْ
َ ُ
َ

َ -22حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح انَ ُّيَ ،حدثنيَأبيَ ،حدثناَاب ُ َ
ان تَخَ ل َ
ف فِي
ان ْب ُن َعف َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وةَ ،قالُ «َ :ع ْث َم ُ
ِِ ِ
ِ ِ
ْت رس ِ
َت َو ِج َع ًة َم َعر ًة(َ ،)2ف َض َر َب َل ُه
ول اهلل ِ ﷺَ ،وكَان ْ
ا ْل َمدينَة َع َلى ْام َر َأته بِن َ ُ
ول اهلل ِ ﷺ بِ َس ْه ِم ِهَ ،ق َالَ :و َأ ْجرِي َيا َر ُس َ
َر ُس ُ
ول اهللِ؟ َق َالَ « :و َأ ْج ُر َك»(.)3
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َعُ رمانَووفا ُت ُهَﭬ)َ((َ)74َ/1رقمَ،)90َ:
ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)80َ/9روا َُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل َُهَثقاتَ»َ.
(َ)2المع ةَ:الذىَوالشدة«َ.النهاية»َالب َالثي َ(ع ر)َ(َ.)305َ/3
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َعُ رمان َووفا ُت ُه َﭬ) َ((َ )85َ /1رقمَ:
َ،)126والبيهقيَيفَ«السن َالكربى»َ(َ،)479َ/6واب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ/39
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-23حدثناَأبوَالزنباعَروحَب َالف جَ،حدثناَيحيىَب َبكي َ،قال«َ:كَان ِ
َت
ُ ُ
ُ ُ
ُ
ِ
ِ
ُّ
ين ِم ْن ِذي ا ْل ِحج ِة،
اس َع َلى ُع ْث َم َ
ان ﭬ ،ل َث ََلث َبق َ
اجت ََم َع الن ُ
ورىَ ،ف ْ
الش َ
ِ
ِ
ان ي ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة لِ َث َم ِ
ت ِم ْن ِذي
ان َع ْش َر َة َخ َل ْ
َسنَ َة َث ََلث َوع ْشرِ َ
ينُ ،ثم ُقت َل ُع ْث َم ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َان ُي َصف ُر
ُون َسنَةًَ ،وك َ
ينَ ،و ِسنُّ ُه َث َمان َو َث َمان َ
ا ْلحجة ،ت ََما َم َسنَة َخ ْمس َو َث ََلث َ
ان ﭬ ،ا ْثنَت َْي َع ْش َر َة َسنَ ًة»(.)1
لِ ْح َي َت ُهَ ،وكَان ْ
َت ِو ََل َي ُة ُع ْث َم َ
اَعبيدُ َب ُ َغنامَ،حدثناَأ ُبوَبك َب ُ َأبيَشيبةَ،حدثناَأ ُبوَ ُأسانةَ،
َ -24حدثن ُ
َعقبة َب َأوسَ،ع َعبدَ
ع َهشام َب َحسانَ،ع َ ُنحمد َب َسي ي َ،ع ُ
اهلل َب َعم و َﭬَ ،قالَ «َ :أ ُبو َبكْر الصد ُيق َأ َص ْبت ُْمْ ،اس ُم ُه ُع َم ُر َق ْر ٌن ِم ْن
ِ
وما ُأوتِ َي كِ ْف َل ْي ِن ِم َن
َح ِديدُ ،ع ْث َم ُ
ُّور ْي ِن َأ َص ْبت ُُم ْاس َم ُهُ ،قت َل َم ْظ ُل ً
ان ُذو الن َ
ْاألَ ْجرِ»(.)2

َ،)35 -َ34ثْكالهماَن َط يقَاب َلهيعةَبهَ،وسياقَالبيهقيَأطولَن َهذاَ.
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َعُ رمان َووفا ُت ُه َﭬ) َ((َ )78َ /1رقمَ:
َ،)107ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)99َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقَاتَ»َ.
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َعُ رمان َووفا ُت ُه َﭬ) َ((َ )89َ /1رقمَ:
َ )139ن َط يقَأبيَبك َب َأبيَشيبةَيفَ«نصنفه»َ((َ)363َ/6رقمَ ،)32053َ:وعنهَ
اب َأبيَعاصمَيفَ«السنة»َ(رقمَ.)1154َ:
ون َط يق َاب َسي ي َأخ جه َاإلنام َأحمد َيف َ«فضائل َالصحابة» َ(حَ ،)74َ /ونعيم َب َ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -25حدثنا َالمقدا ُم َب ُ َد ُاود َالمص ُّيَ ،حدثنا َعل ُّي َب ُ َنعبدَ(َ )1ال ق ُّيَ،
حدثنا َ ُعبيدُ َاهلل َب ُ َعم وَ ،ع َعبد َاهلل َب َ ُنحمد َب َعقيلَ ،قالُ «َ :قتِ َل
ِ
ين»(َ.)2
ُع ْث َم ُ
ان ﭬَ ،سنَ َة َخ ْمس َو َث ََلث َ

حمادَيفَ«ثْكتابَالفت »َ(رقمَ،)264َ:وأبوَبك َالم ُّ وذ ُّي َيفَ«أخبارَالشيوخَوأخالقهم»َ
(رقمَ،)321َ:واب َأبيَعاصمَيفَ«السنة»َ(رقمَ.)1153َ:
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)89َ /9روا ُه َالطب ان ُّي َبإسنادي َ ،ورج ُال َأحدهماَ
رَج ُالَالصحيحَغي ُ َعُ قبةَب َأوسَ،و ُهوَثقةَ»َ.
(َ)1يفَالمطبوع«َ:سعيد»َ،وهوَتح يفَ،والمربتَهوَالصوابَثْكماَتقدمَيفَالدراسةَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َعُ رمان َووفا ُت ُه َﭬ) َ((َ )77َ /1رقمَ:
َ،)102وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(ََ،)65َ/1ون َط يقَعُ بيدَاهللَب َ
عم و َأخ جهَاإلنامَأحمدَيفَ«المسند»َ(حَ ،)555َ/و«فضائلَالصحابة»َ(حَ،)780َ /
وعبدَاهللَب َأحمدَيفَ«فضائلَعرمانَب َعفانَﭬ»َ(رقمَ،69َ:وَ،)72ون َط يقَعبدَ
اهللَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)514َ/39وزادوا«َ:وثْكانت َالفتن ُة َخمسَ
سني َ ،ننها َأربع ُة َأش ُه َللحس َ«َ ،ويف َ«العلل َونع فة َال جال» َ(رقمَ ،)4654َ :وزادَ:
«وثْكانتَالجماعةَعلىَ ُنعاويةَسنةَأربعي َ«َ،واب َأبيَعاصم َيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(رقمَ:
َ،)129وأبوَالقاسمَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ.)333َ/4
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)232َ /7روا ُه َعبدُ َاهللَ ،والطب ان ُّيَ ،واب ُ َعقيل َلمَ
ُيدركَالقصةَوفيهَخالفَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يم َب ُ َ ُنحمد َب َع ق َالحَمص ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ
َ -26حدثنا َإب اه ُ
ُنصفىَ ،حدثنا َبقي ُة َب ُ َالوليدَ ،ع َ ُعبيد َاهلل َب َعم وَ ،ع َعبد َاهلل َب َ

ِ
ين»(َ.)1
ُنحمدَب َعقيلَ،قالُ «َ:قتِ َل ُع ْث َم ُ
ان ﭬ َس َن َة َخ ْمس َو َث ََلث َ

ان
َ -27حدثن ُ
اَعبيدُ َب ُ َغنَامَ،حدثناَأ ُبوَبك َب ُ َأبيَشيبةَ،قالُ «َ:قتِ َل ُع ْث َم ُ
ِ
ين»(.)2
ﭬ َسنَ َة َخ ْمس َو َث ََلث َ
ََ-28حدثناَ ُعبيدُ َب ُ َغنامَ،حدثناَأ ُبوَبك َب ُ َأبيَشيبةَ،حدثناَالحس ُ َب ُ َ
ِ ِ
ين َأ ْو
ُنوسىَ،حدثناَأ ُبوَهاللَ،عَ َقتادةَ،قالُ «َ:قتِ َل ُع ْث َم ُ
ان َو ُه َو ا ْب ُن ت ْسع َ
ِ
ين»(َ.)3
َث َمان َو َث َمان َ

َالزبي َب َبكارَ ،ي ُق ُ
ولُ «َ :قتِ َل
َ -29حدثنا َعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ ،قالَ :سمع ُت ُّ
ت ِمن ِذي ا ْل ِ
ت
حج ِةَ ،سنَ َة ِس ٍّ
ان ﭬَ ،ي ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة لِ َث َم َ
ان ْب ُن َعف َ
ُع ْث َم ُ
ان َع ْش َر َة َخ َل ْ ْ
ِ
ِ
َان َي ْو َمئِذ َصائِ ًما»(َ.)4
ين َسنَةًَ ،وك َ
ين َب ْعدَ ا ْل َع ْصرَِ ،و ُه َو ا ْب ُن ا ْثنَ ْي ِن َو َث َمان َ
َو َث ََلث َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َعُ رمان َووفا ُت ُه َﭬ) َ((َ )77َ /1رقمَ:
َ،)103وانظ َتخ يجَالث َالذيَقبلهَ.
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َعُ رمان َووفا ُت ُه َﭬ) َ((َ )78َ /1رقمَ:
َ،)104ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َعُ رمان َووفا ُت ُه َﭬ) َ((َ )78َ /1رقمَ:
َ،)105ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
( )4أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َعُ رمان َووفا ُت ُه َﭬ) َ((َ )77َ /1رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -30حدثنا َعبدُ َاهلل َب ُ َأحمد َب َحنبلَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَالحس ُ ََب ُ َ
ان ﭬ ُقتِ َل َو ُه َو ا ْب ُن
ُنوسىَ ،حدثنا َأ ُبو َهاللَ ،حدثنا َقتادةَُ «َ :أن ُع ْث َم َ
ِ
ِ ِ
ين َس َن ًة»(.)1
ينَ ،أ ْو َث َمان َو َث َمان َ
ت ْسع َ
َ-31حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالصائ ُغ َالمك ُّيَ،حدثناَالفض ُل َب ُ َزيادَ،حدثناَ
اب ُ َال ُمباركَ ،ع َاب َلهيعةَ ،ع َيزيد َب َأبي َحبيبَ «َ :أن َعام َة الرك ِ
ْب
ِ
ان ُجنُّوا»(.)2
ين َس ُاروا إِ َلى ُع ْث َم َ
الذ َ

َ،)101ون َط يقَالزبي َب َبكارَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)520َ/39
( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َعُ رمان َووفا ُت ُه َﭬ) َ((َ )78َ /1رقمَ:
َ ،)108ع َعبد َاهلل َب َأحمد َيف َ«فضائل َعرمان َب َعفان َﭬ» َ(رقمَ ،68َ :وَ،73
وَ ،)115ون َط يقَعبدَاهللَب َأحمدَأخ جه َأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ
(َ،)64َ/1واب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)525َ/39وع َالحس َب َنوسىَرواهَ
اإلنامَأحمدَيفَ«المسند»َ(حَ ،)547َ/و«فضائلَالصحابة»َلهَ(حَ،)779َ /ون َط يقَ
اإلنام َأحمد َرواه َأبو َالقاسم َالبيوي َيف َ«نعجم َالصحابة» َ(َ ،)335َ /4والحاثْكم َيفَ
«المستدرك» َ(َ ،)102َ /3ون َط يق َأبي َبك َب َأبي َشيبة َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيفَ
«اآلحادَوالمراين»َ(رقمَ.)135َ:
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)99َ /9روا ُه َأحمدُ َوالطب ان ُّيَ ،ورجا ُل ُه َإلى َقتادةَ
ثقاتَ»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َعُ رمان َووفا ُت ُه َﭬ) َ((َ )88َ /1رقمَ:

َ ،)134ون َط يق َاب

َالمبارك َأخ جه َاآلج ي َيف َ«الش يعة» َ((َ )1750َ /4رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ْمطَّلِبِ ْب ِن َه ِ
اش ٍم ﭬ
ِي ْب ُن أَ ِبي طَالِبِ ْب ِن َع ْب ِد ال ُ
[َ ]4عل ُّ
َ -32حدثنا َعبدُ َاهلل َب ُ َأحمدَ َب َحنبلَ ،حدثني َأبيَ ،قالَ :بليني َبنُوَ
هاشمَ «َ :أن َأبا َطالِب اسمه :عبدُ من ِ
بَ ،و َع ْبدُ ا ْل ُمط ِل ِ
َاف ْب ُن َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
ب
َ
ْ ُ ُ َْ َ
اشم اسمه :عمرو بن عب ِد من ِ
ِ
ِ
َاف ْب ِن ُق َص ٍّي،
ْاس ُم ُهَ :ش ْي َب ُة ْب ُن َهاشمَ ،و َه ُ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ
َو ُق َص ُّي ْاس ُم ُهَ :ز ْيدٌ »(َ.)1
َ -33حدثنا َإسح ُ
َالزبي ُ َب ُ َبكارَ،
اق َب ُ َأحمد َال ُخزاع ُّي َالمك ُّيَ ،حدثنا ُّ
اش ِم ب ِن عب ِد من ِ
ْت َأس ِد ب ِن ه ِ
ِ
ِ
ِ
َاف
قالُ «َ:أ ُّم َعلي ْب ِن َأبِي َطالب ﭬَ :فاط َم ُة بِن ُ َ ْ َ
ْ َْ َ
اش ِمية و َلدَ ْت لِه ِ
ب ِن ُقصي ،وي َق ُال :إِنها َأو ُل ه ِ
ت،
اش ِم ٍّيَ ،و َقدْ َأ ْس َل َم ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ٍّ َ ُ
اجر ْت إِ َلى رس ِ
َتَ ،و َد َفن ََها َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ،
ول اهللِ ﷺ بِا ْل َم ِدين َِةَ ،و َمات ْ
َ ُ
َو َه َ َ
اح َة ْب ِن ُح ْجرِ ْب ِن َع ْب ِد ُم ْعرِ ِ
ض ْب ِن َع ِامرِ ْب ِن
َو ُأ ُّم َها َفاطِ َم ُة بِن ُ
ْت َهرِ ِم ْب ِن َر َو َ

ي»(َ.)2
ُل َؤ ٍّ
َ )1209ن َط يقَيحيىَالحماينَ ،عنهَ،واب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق» َ(َ )446َ/39ن َ
ط يقَعنبسةَب َسعيدَ،عنهَ،بهَ.
( )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسبةَُعليَب َأبيَطالب َﭬ)َ((َ)92َ/1رقمَ:
َ،)150ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسبةَُعَليَب َأبيَطالبَﭬ)َ((َ)92َ/1رقمَ:
ََ.)151وانظ «َ:فضائلَالصحابة»َلهَ(حَ.)933َ/
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)100َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،و ُهوَصحيحَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يم َب ُ َال ُمنذرَ
َ -34حدثنا َعبدُ َاهلل َب ُ َالصق
َالسك ُّيَ ،حدثنا َإب اه ُ
ُّ
َان َع ِل ُّي ْب ُن َأبِي َطالِب آ َد َمَ ،ر ْب َع ًة
الحزان ُّيَ ،ع َالواقديَ ،قالُ َ :يق ُال«َ :ك َ
ِ
ِ
يم ا ْل َب ْط ِن ،غ َِل َ
ُم ْس ِمنًاَ ،ض ْخ َم ا ْل َمنْكِ َب ْي ِنَ ،ط ِو َ
يظ
يل الل ْح َيةَ ،أ ْص َل َعَ ،عظ َ
ا ْل َع ْينَ ْي ِنَ ،أ ْب َي َض الر ْأ ِ
س َوالل ْح َي ِة»(َ.)1

َ -35حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف ج َالمص ُّيَ،حدثنا َيحيىَب ُ َ ُبكي َ،
َالزبي َ،
حدثناَاب ُ َلهيعةَ،واللي ُث َبَ ُ َسعدَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة َب ُّ
قالَ «َ:أس َلم ع ِلي بن َأبِي َطالِب وهو ابن َثم ِ ِ ِ
ين»(.)2
ان سن َ
ْ َ َ ُّ ْ ُ
َ ُ َ ْ ُ َ
َ -36حدثنا َأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َالح ان ُّيَ ،حدثنا َأ ُبو َجعف َ
النُّفيلَ ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،حدثنيَ ُب يدةَُب ُ َ
ُسفيانَالسلميَ،ع َسلمةَب َالثْكوعَ «َ:أن َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ َأ ْع َطى الر َاي َة َأ َبا
ُّ
ض ُح ُص ِ
َبكْر الصد َيقَ ،ف َب َع َث ُه إِ َلى َب ْع ِ
ون َخ ْي َب َرَ ،ف َقت ََلُ ،ثم َر َج َعَ ،و َل ْم َيك ُْن
ِ
ِ
ب اهللَ َو َر ُسو َل ُهَ ،ي ْفت َُح
َفت ٌْحَ ،و َقدْ َج َهدَ َ ،ف َق َالَ « :ألُ ْعط َين الر َاي َة َغدً ا َر ُج ًَل ُيح ُّ
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(صفةَُعليَب َأبيَطالبَﭬ)َ((َ)94َ/1رقمَ:
َ،)158ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)101َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَإلىَالواقديَثقاتَ»َ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َعليَب َأبيَطالبَووفا ُت ُهَﭬ)َ(َ)95َ/1
(رقمَ،)162َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَنسندا اَغي َالمصنفَ،وقدَرواهَنعل اقاَأبوَنعيمَ
الصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ)80َ/1ع َاب َلهيعةَبهَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اهللُ َع َلى َيدَ ْي ِهَ ،ل ْي َس بِ َفرار» َفدَ َعا َع ِلي ْب َن َأبِي َطالِب ﭬَ ،و ُه َو َأ ْر َمدُ َ ،ف َت َف َل
فِي َع ْينَ ْي ِهُ ،ثم َق َالُ « :خ ْذ َه ِذ ِه الر َايةََ ،حتى َي ْفت ََح اهللُ َل َ
ك»َ ،ق َال َس َل َمةَُ :فخَ َر َج
َواهلل ِ ُي َه ْر ِو ُل َه ْر َو َلةًَ ،و َأنَا َخ ْل َف ُه َأتبِ ُع َأ َث َر ُهَ ،حتى َر َك َز الر َاي َة فِي َر ْض ِم ِح َج َارة،

س ا ْل ِ
ِ
ِ
ي ِم ْن َر ْأ ِ
ْت؟ َق َالَ :أنَا َع ِل ُّي ْب ُن
ح ْص ِنَ ،ف َق َالَ :م ْن َأن َ
َفاط َل َع َع َل ْيه َي ُهود ٌّ
ِ
ِ
وسىَ ،ف َما َر َج َع َحتى
َأبِي َطالبَ ،ق َال ا ْل َي ُهود ُّ
يَ :غ َل ْبت َُه ْمَ ،و َما ُأن ِْز َل َع َلى ُم َ
َفت ََح اهللُ َع َل ْي ِه»(.)1
َ -37حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف َجَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،قالُ «َ:قتِ َل
انَ ،سنَ َة
َع ِل ُّي ْب ُن َأبِي َطالِب َي ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِةَ ،ي ْو َم َس ْب َع َة َع َش َر ِم ْن َش ْه ِر َر َم َض َ
ِ
ين»(.)2
َأ ْر َبع َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سلم ُة َب ُ َعم و َب َالثْكوع َﭬ) َ(َ)35َ /7
(رقمَ،)6303َ:ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَال وياينَيفَ«نسنده»َ(حَ،)1172َ/ون َ
ط يقَال وياينَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)89َ/42ون َط يقَاب َإسحاقَ
أيضاَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«حليةَالولياء»َ(َ،)63-62َ/1وقال«َ:هذاَحديثَ
ا
يح ُهَن َحديثَ
غ يبَن َحديثَ ُب يدةَع َأبيهَ،فيهَزيَاد ُ
اتَألفا َلمَ ُيتابعَعليهاَ،وصح ُ
يزيدَب َأبيَعُ بيدَ،ع َسلمةَب َالثْكوعَ»َ،والبيهقيَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(.)209َ/4
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َعليَب َأبيَطالبَووفا ُت ُهَﭬ)َ(َ)95َ/1
(رقمَ.)164َ:
ون َقولَأبيَنعش َرواهَاإلنامَأحمدَيفَ«فضائلَالصحابة»َلهَ(حَ،)942َ/واب َأبيَالدنياَ
«نقتلَأني َالمؤنني َعليَب َأبيَطالب»َ(رقمَ.)52َ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -38حدثناَ ُعبيدُ َب ُ َغنامَ،حدثناَأ ُبوَبك َب ُ َأبي َشيبةَ ،قَالُ «َ:قتِ َل َع ِل ٌّي
ِ ِ
سنَ َة َأرب ِعين ،وكَان ْ ِ
ين َو ِست َة َأ ْش ُهر»(.)1
َت خ ََل َف ُت ُه َخ ْم َس سن َ
َ َْ َ َ
َعبيدُ َاهلل َب ُ َ
َ -39حدثنا َالمقدا ُم َب ُ َد ُاودَ ،حدثنا َعل ُّي َب ُ َنعبدَ ،حدثنا ُ
عم وَ ،ع َعبد َاهلل َب َ ُنحمد َب َعقيلَ ،قالُ «َ :قتِ َل َع ِل ٌّي ﭬ َسنَ َة
ِ
ين»(.)2
َأ ْر َبع َ
*َ*َ*َ

قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)146-145َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َعلي َب َأبي َطالب َووفا ُت ُه َﭬ) َ(َ/1
(َ)106رقمَ َ،)172َ:وع َاب َأبيَشيبةَرواه َاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(حَ/
َ،)165ون َط يقَاب َأبيَعاصمَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(رقمَ.)323َ:
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)146َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َعلي َب َأبي َطالب َووفا ُت ُه َﭬ) َ(َ/1
(َ)105رقمَ َ،)171َ:ون َط يقَعُ بيد َاهلل َب َعم و َأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَ
والمراين»َ(حَ.)165َ/
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)146َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد ُهَضعيفَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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انُ ،يكَنَّى أَ َبا ُم َح َّم ٍد ﭬ
ْح ُة ْب ُن ُع َب ْي ِد ا ِ
هلل ْب ِن ُع ْث َم َ
[ ]5طَل َ
َ-40حدثناَأحمدُ َب ُ َعبدَاهللَب َعبدَال حيمَ(َ)1الب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهَشامَ ،ع َأبي َ ُعبيدة َنعم َب َال ُمرنىَ ،قالَ «َ :ط ْل َح ُة ْب ُن ُع َب ْي ِد اهلل ِ ْب ِن
ب ْب ِن َس ْع ِد ْب ِن َت ْي ِم ْب ِن ُمر َة ْب ِن َك ْع ِ
ان ْب ِن َع ِام ِر ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن ُل َؤي ْب ِن
ُع ْث َم َ
غَالِ ِ
ْت ا ْل َح ْض َر ِميَ ،وإِن َما ِق َ
يل:
ب ْب ِن فِ ْهرِ ْب ِن َمالِكَ ،و ُأ ُّم ُه :الص ْع َب ُة بِن ُ
َان بِبِ ََل ِد ح ْضرمو َتَ ،قت ََل بِها عمرو بن ن ِ
َاهض
ا ْل َح ْض َر ِم ُّي؛ ِألَن ُه ك َ
َ َ َْ َْ
َ ََْ
ِ
يُ ،ثم َه َر َب إِ َلى َمك َة َف َحا َل َ
ف َح ْر َب ْب َن ُأ َميةََ ،و ْاس ُم ا ْل َح ْض َر ِمي:
ا ْلح ْم َيرِ ُّ
ِ
ف ب ِن مالِ ِك ب ِن عوي ِ
ِ
ف ْب ِن َخز َْر ِج
َع ْبدُ اهلل ْب ُن َعما ِر ْب ِن َربِي َع َة ْب ِن َأ ْك َب َر ْب ِن َع ْو ْ َ
ْ َُْ
اد ب ِن الصدَ ِ
ِ
ت
ان ْب ِن كِنْدَ ةَ ،الص ْع َب ُة ُأ ْخ ُ
ف ْب ِن َح ْض َر َم ْو َت ْب ِن َق ْح َط َ
ْب ِن إِ َي ْ
ب ْب ِن َع ْب ِد ْب ِن ُق َصي ْب ِن كِ ََل ِ
ْت َو ْه ِ
ب
ا ْل َع ََل ِء ْب ِن ا ْل َح ْض َر ِميَ ،و ُأ ُّم َها َعاتِ َك ُة بِن ُ

ْب ِن ُمر َة ْب ِن َك ْعب»(.)2
َ -41حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم و َب َخالد َالح ان ُّيَ ،حدثنا َأبيَ ،حدثنا َاب ُ َ
ِ
ان ْب ِن
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،قالَ «َ:ط ْل َح ُة ْب ُن ُع َب ْي ِد اهلل ْب ِن ُع ْث َم َ
(َ )1يف َالمطبوع«َ :عبد َال حم َ»َ ،وهو َتصحيفَ ،والمربت َهو َالصواب َثْكما َتقدم َيفَ
الدراسةَ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسبةَُطلحةَب َعُ بيدََاهللَﭬ)َ((َ)109َ/1رقمَ:
َ،)187ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)147َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد ُهَحس َ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ول اهللِ
َع ْمرِو ْب ِن َك ْع ِ
َان بِالشا ِم َف َق ِد َمَ ،وكَل َم َر ُس َ
ب ْب ِن َس ْع ِد ْب ِن َت ْي ِم ْب ِن ُمرةَ ،ك َ
ﷺ فِي َس ْه ِم ِهَ ،ف َض َر َب َل ُه بِ َس ْه ِم ِهَ ،ق َالَ :و َأ ْجرِي َيا َر ُس َ
ول اهللِ؟ َق َال:
« َو َأ ْج ُر َك» َي ْعنِي َي ْو َم َبدْ ر»(.)1
يمَب ُ َ
َ-42حدثَناَعل ُّيَب ُ َعبدَالعزيزَ،حدثن ُّ
اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،حدثنيَإب اه ُ
ال ُمنذرَ،ع َعبد َالعزيز َب َعم انَ،حدثنيَإسح ُ
اق َب ُ َيحيىَب َطلحةَ،
َان َط ْل َح ُة ْب ُن ُع َب ْي ِد اهلل ِ ﭬ َأ ْب َي َض،
ع َعمه َ ُنوسى َب َطلحةَ ،قال«َ :ك َ
ِ
ِ
ب الصدْ ِرَ ،عرِ َ
يض
َي ْضرِ ُب إِ َلى ا ْل ُح ْم َرةَ ،م ْر ُبو ًعا ُه َو إِ َلى ا ْلق َصرِ َأ ْق َر ُبَ ،ر ْح َ
ت َج ِمي ًعا َض ْخ َم ا ْل َقدَ َم ْي ِن».
ت ا ْل َت َف َ
ا ْل َمنْكِ َب ْي ِن ،إِ َذا ا ْل َت َف َ

َالزبي ُ َ :وحدثني ََ -يعني َإبَ اهيم َب َال ُمنذر ََ ،-ع َالواقديَ ،قالَ:
قال ُّ
َان َط ْلح ُة بن عبي ِد اهلل ِ آدم كَثِير الشعرَِ ،ليس بِا ْلجع ِد ،و ََل السب ِ
طَ ،ح َس َن
«ك َ
ْ
َ ْ َ
ْ ْ َ
ََ َ
َ ْ ُ ُ َْ
ا ْل َو ْج ِهَ ،د ِق َيق ا ْل ِع ْرنِ ِ
َان ََل ُيغَي ُر َش ْي َب ُهُ ،قتِ َل َي ْو َم ا ْل َج َم ِل
ين ،إِ َذا َم َشى َأ ْس َر َع ،ك َ
ِ
ين»(َ.)2
فِي ُج َما َدى َسنَ َة ِس ٍّ
ت َو َث ََلث َ
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسبةَُطلحةَب َعُ بيدَاهللَﭬ)َ((َ)110َ/1رقمَ:
َ ،)189وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)94َ /1ون َط يق َشيخَ
الطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ،)415َ/3وعنهَالبيهقيَيفَ«السن َالكربى»َ
(َ،)600َ/6ون َط يقَاب َلهيعةَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)67َ/25
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(صفَ ُة َطلحة َب َعُ بيد َاهلل َﭬ) َ(َ)111َ /1
(رقمَ ،)191َ :ون َط يق َالزبي َب َبكار َأخ جه َاب َعساثْك َيف َ«تاريخ َدنشق» َ(َ/25
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -43حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف ج َالمص ُّيَ،حدثنا َيحيىَب ُ َ ُبكي َ،
قالَ «َ:ط ْل َح ُة ْب ُن ُع َب ْي ِد اهلل ُِ ،يكَنى َأ َبا ُم َحمد ﭬ»(.)1
َ -44حدثناَأ ُبوَالزَنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،قالُ «َ:قتِ َل
ِ
ينَ ،و ِسنُّ ُه
َط ْل َح ُة ْب ُن ُع َب ْي ِد اهلل ِ ﭬ َي ْو َم ا ْل َج َم ِل فِي ُج َما َدى َسنَ َة ِس ٍّ
ت َو َث ََلث َ
ا ْثنَت ِ
ون َسنَةًَ ،وال ُّز َب ْي ُر َأ َس ُّن ِمنْ ُهَ ،و ُيكَنى َأ َبا
ون َسنَةًَ ،أ ْو َأ ْر َب ٌع َو َخ ْم ُس َ
َان َو َخ ْم ُس َ
ُم َحمد»(َ.)2
َالزبي ُ َب ُ َبكارَ ،قالَ :وحدثنيَ
َ -45حدثنا َعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيز َحدثنا ُّ
يم َب ُ َال ُمنذرَ ،ع َالواقديَ ،قالَ :حدثني َإسح ُ
اق َب ُ َيحيى َب َ
إب اه ُ
َان َط ْل َح ُة َي ْو َم ُقتِ َل ا ْب َن ا ْثنَ ْي ِن
طلَحةَ ،ع َعمه َعيسى َب َطلحةَ ،قال«َ :ك َ
ِ
ين َسنَ ًة»َ .
َوست َ
ِ
ين».
قالَالواقد ُّيَ «َ:و ُقتِ َل َي ْو َم ا ْل َج َم ِل فِي ُج َما َدى َسنَ َة ِس ٍّ
ت َو َث ََلث َ
َ،)64-63ون َط يقَالواقديَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)95َ/1
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)147َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجَا ُل ُهَإلىَالواقديَثقاتَ»َ.
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسبةَُطلحةَب َعُ بيدَاهللَﭬ)َ((َ)110َ/1رقمَ:
َ،)190ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)148َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َطلحةَب َعُ بيدَاهللَووفا ُت ُهَﭬ)َ(َ)113َ/1
(رقمَ،)200َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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قالَالواقد ُّيَ:وحدثنيَ ُنحمدُ َب ُ َإسَماعيلَب َإب اهيمَب َ ُنحمدَب َطلحةَ
َعبيد َاهللَ،ع َ ُنحمد َب َزيد َب َال ُمهاج َب َ ُقن ُفذ َالتيميَ،قالُ «َ:قتِ َل
ب ُ
َط ْلح ُة وهو ابن َأربع و ِستين ،ودفِن بِا ْلبصر ِة فِي ن ِ
َاح َي ِة َث ِقيف»(.)1
َ َ ُ َ ُْ َْ َ
َ َ ُ َ َ ْ َ
*َ*َ*َ

( )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َطلحةَب َعُ بيدَاهللَووفا ُت ُهَﭬ)َ(َ)113َ/1
(رقمَ ،)199َ :ون َط يق َالزبي َب َبكار َأخ جه َاب َعساثْك َيف َ«تاريخ َدنشق» َ(َ/25
َ.)120
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)150َ/9فيَإسنادهَالواقد ُّيَ،و ُهوَضعيفَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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هلل ﭬ
ام ْب ِن ُخ َو ْيلِ ٍدُ ،يكَنَّى أَ َبا َع ْب ِد ا ِ
[ُّ ]6
الز َب ْيُر ْب ُن ا ْل َع َّو ِ

َان الزُّ َب ْي ُر ُيكَنى َأ َبا َع ْب ِد
َ-46حدثناَأ ُبوَالزنباعَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،قال«َ:ك َ
اهلل ِ»(َ.)1
اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،قالَ:سمع ُتَعبدَاهللَ
َ-47حدثناَعل ُّيَب ُ َعبدََالعزيزَ،حدثن ُّ
َالزبي َ،ي ُق ُ
َان الزُّ َب ْي ُر ْب ُن ا ْل َعوا ِم ﭬ
َع وة َب ُّ
ب َ ُنحمد َب َيحيىَب ُ
ول«َ:ك َ
يف ا ْل َع ِ
َأ ْب َي َض َط ِو ًيَل ُم َحف ًفاَ ،خ ِف َ
ار َض ْي ِن»(.)2

اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،حدثناَأ ُبوَغزيةَ،ع َ
َ -48حدثَناَعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ،حدثن ُّ
َان الزُّ َب ْي ُر
عبد َال حم َب َأبيَالزنادَ،ع َهشام َب ُ
َع وةَ،ع َأبيهَ،قال«َ:ك َ
ِ
ب الداب َة َأ ْش َع َرَ ،و ُرب َما
ْب ُن ا ْل َعوا ِم ﭬ َط ِو ًيَل َيخُ ُّط ِر ْج ََل ُه ْاألَ ْر َض ،إِ َذا َرك َ
َأ َخ ْذ ُت بِ َش ْعرِ كَتِ َف ْي ِه»(.)3
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسب ُة َالزُّ بي َب َالعوام َﭬ)َ((َ)118َ/1رقمَ:
َ،)221ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسب ُة َالزُّ بي َب َالعوام َﭬ)َ((َ)118َ/1رقمَ:
َ،)223ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)150َ /9روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وعبدُ َاهللَ َي ويَ
المو ُضوعاتَ»َ.
( )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسب ُة َالزُّ بي َب َالعوام َﭬ)َ((َ)118َ/1رقمَ:
َ،)224ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)150َ /9روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َأ ُبو َغزية َضَعف ُهَ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اَعبيدُ َب ُ َغنامَ،حدثناَأ ُبوَبك َب ُ َأبيَشيبةَ،حدثناَأ ُبوَ ُأسانةَ،ع َ
َ-49حدثن ُ
َع وةَ،قالَ «َ:أ ْس َل َم الزُّ َب ْي ُر َو ُه َو ا ْب ُن ِست َع ْش َر َة َسنَةًَ ،و َل ْم َيت ََخل ْ
ف َع ْن
هشامَب ُ
غَ زَ اة غَ زَ اها رس ُ ِ
ِ
ِ
ينَ ،و ُه َو ِم َن ا ْل َب ْص َر ِة َع َلى
ول اهلل ﷺَ ،و ُقت َل َو ُه َو ا ْب ُن بِ ْضع َوست َ
َ َ ُ
ن َْح ِو َبرِيد»(َ.)1
َ -50حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم و َب َخالد َالح َان ُّيَ ،حدثني َأبيَ ،حدثنا َاب ُ َ
َع وة«َ:فِيم ْن َش ِهدَ َبدْ را م َع رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ ِم ْن
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع ُ
ً َ َ ُ
َ
َبنِي َأ َس ِد ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُعزى :الزُّ َب ْي ُر ْب ُن ا ْل َعوا ِم ْب ِن ُخ َو ْي ِل ِد ْب ِن َأ َسد»(.)2
َ-51حدثناَأ ُبوَالزنباعَرو ُحَب ُ َالف جَالمص ُّيَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،قالَ:
« ُقتِ َل الزُّ َب ْي ُر ْب ُن ا ْل َعوا ِم ﭬ َي ْو َم ا ْل َج َم ِل فِي ُج َما َدى ََ -ل َأ ْد ِري ْاألُو َلى َأ ِو
ِ
ينَ.
ْاْل ِخ َر ِة َ -سنَ َة ِس ٍّ
ت َو َث ََلث َ
ورَووثق ُهَالحاثْك ُمَ،واب ُ َأبيَالزنادَ ُنختلفَفيهَ»َ.
ال ُجم ُه ُ
( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َالزُّ بي َووفا ُت ُه َوأخب ُار ُه َﭬ) َ(َ)123َ /1
(رقمَ،)244َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)151َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،و ُهوَ ُن سلَصحيحَ»َ.
(َ )2أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َالزُّ بي َووفا ُت ُه َوأخب ُار ُه َﭬ)َ(َ)122َ/1
(رقمَ،)238َ:ون َط يقَ ُنحمد َب َعم وَب َخالد َالح انيَأخ جهَالبيهقيَيفَ«السن َ
الكربى»َ(َ،)597َ/6وأخ جهَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ،)423َ/2واب َعساثْك َيفَ
«تاريخَدنشق»َ(َ)455َ/18ن َط يقَعم وَب َخالد َالح انيَ،ون َط يقَاب َلهيعةَ
َأيضاَيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)355َ/18
أخ جهَاب َعساثْك ا

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

221

َع و َُةَ «َ :أن الزُّ َب ْي َر
قال َيحيىَ :وأخبَ ني َاللي ُثَ ،ع َأبي َالسودَ ،أن ُه َأخب ُه ُ
ول اهلل ِ
ِ
ﭬ َأس َلم وهو ابن َثم ِ ِ ِ
َان َر ُس ُ
َان ُيكَنى َأ َبا َع ْب ِد اهللَ ،فإِ ْن ك َ
ينَ ،وك َ
ان سن َ
ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ
ِ
ِ
ﷺ َأ َق َام بِ َمك َة َث ََل َ
َان َأ َق َام
ينَ ،وإِ ْن ك َ
ث َع ْش َر َة َف ُه َو َي ْو َم ُقت َل ا ْب ُن َس ْبع َو َخ ْمس َ
ِ
ِ ِ
ين َسنَ ًة»(.)1
ين َفالزُّ َب ْي ُر ا ْب ُن َأ ْر َبع َو َخ ْمس َ
َع ْش َر سن َ

َ -52أخب ناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبد َاهللَ
ِ
ِ
ب َنُمي َ ،ي ُق ُ
ت
ينَ ،و ُقتِ َل َسنَ َة ِس ٍّ
ولُ «َ :قت َل الزُّ َب ْي ُر َو ُه َو ا ْب ُن َأ ْر َبع َوست َ
ِ
ين»(.)2
َو َث ََلث َ
اَعبيدُ َب ُ َغنامَ،حدثناَأ ُبوَبك َب ُ َأبيَشيبةَ،قالُ «َ:قتِ َل الزُّ َب ْي ُر َسنَ َة
َ-53حدثن ُ
ِ
ان ْب ُن ِز َمامَ ،و َأ ُبو ا ْل َم ْض َر ِحي
ِس ٍّ
ينَ ،ق َت َل ُه ا ْب ُن ُج ْر ُموزَ ،و َم َع ُه النُّ ْع َم ُ
ت َو َث ََلث َ
رج ََل ِن ِمن بنِي ت َِميم ،و ُقتِ َل بِو ِ
ادي الس َباعَِ ،و ُدفِ َن بِ ِه»(.)3
َ
َ
َ ُ
ْ َ

(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َالزُّ بي َووفا ُت ُه َوأخب ُار ُه َﭬ)َ(َ)122َ/1
(رقمَ،)238َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)152َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.
(َ )2أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َالزُّ بي َووفا ُت ُه َوأَخب ُار ُه َﭬ)َ(َ)121َ/1
(رقمَ،)236َ:ون َط يقَاب َنمي َأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)107َ/1
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)152َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد ُهَ ُننقطعَ»َ.
(َ )3أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َالزُّ بي َووفا ُت َُه َوأخب ُار ُه َﭬ)َ(َ)123َ/1
(رقمَ،)245َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ْحا ِر ِ
ثﭬ
ف ْب ِن َع ْب ِد َع ْو ِ
الر ْح َم ِن ْب ُن َع ْو ِ
[َ ]7ع ْب ُد َّ
ف ْب ِن َع ْب ِد ال َ
َ -54حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال َحيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
يَعبيدةَنعم َب َالمرنىَ،قالَ« :عبدُ الرحم ِن بن عو ِ
ف ْب ِن
ب ُ َهشامَ،ع َأب ُ
ْ َ ُْ َْ
َْ
ُ
ار ِ
عب ِد عو ِ
ف ْب ِن َع ْب ِد ا ْل َح ِ
ث ْب ِن ز ُْه َر َة ْب ِن كِ ََلب»(َ.)1
َْ َْ
َ -55حدثنا َأحمدُ َب ُ َعَبد َال حيم َالب ق ُّيَ ،حدثنا َعبدُ َالملك َب ُ َهشامَ،
َان
حدثناَزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ،ع َاب َإسحاقَ «َ:أن َع ْبدَ الر ْح َم ِن ْب َن َع ْوف ،ك َ
اق َط الثنِي َتي ِن ،أهتَم َأعسر َأعرج ،ك َ ِ
س ِ
يب َي ْو َم ُأ ُحد َف ُهتِ َمَ ،و ُج ِر َح
َان ُأص َ
ْ َ ْ َ َ َْ َ
ْ
َ
ِ
احةًَ ،أ ْو َأ ْك َث َرَ ،أ َصا َب ُه َب ْع ُض َها فِي ِر ْج ِل ِه َف َع ِر َج»(َ.)2
ين ِج َر َ
ع ْشرِ َ

َ -56حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم و َب َخالد َالح ان ُّيَ ،حدثنا َأبيَ ،حدثنا َاب ُ َ
َالزبي «َ:فِيم ْن َش ِهدَ بدْ را م َع رس ِ
ول
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة َب ُّ
َ ً َ َ ُ
َ
ِ
ار ِ
ب ب ِن مرةَ :عبدُ الرحم ِن بن عو ِ
ِ
ِ ِ
ف ْب ِن ا ْل َح ِ
ث
ْ َ ُْ َْ
َْ
اهلل ﷺ م ْن َبني ز ُْه َر َة ْب ِن ك ََل ِ ْ ُ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسبةَُعبد َال حم َب َعوف َﭬ)َ(َ)126َ/1
(رقمَ،)252َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)155َ/9رَوا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسبةَُعبد َال حم َب َعوف َﭬ)َ(َ)128َ/1
(رقمَ،)261َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)118َ/1ون َط يقَأبيَ
نعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)249َ/35

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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ْب ِن ز ُْه َر َة»(.)1
َ-57حدثناَأ ُبوَيزيدَالق اطيس ُّيَ،حدثناَأسدُ َب ُ َ ُنوسىَ،حدَثناَعبدُ َاهللَب ُ َ
َالزه يَ ،قال«َ :ت ََصد َق َع ْبدُ الر ْح َم ِن ْب ُن َع ْوف
ال ُمباركَ ،ع َنعم َ ،ع ُّ
بِ َش ْطرِ مالِ ِه ع َلى عه ِد رس ِ ِ
ِ
ين َأ ْل ًفا،
ول اهلل ﷺ َأ ْر َب َع َة َآَلفُ ،ثم ت ََصد َق بِ َأ ْر َبع َ
َ َ
َْ َ ُ
ِ
ف ِدينَارُ ،ثم َح َم َل َع َلى َخ ْم ِس ِمائ َِة َف َرس فِي َسبِ ِ
ين َأ ْل َ
يل اهللِ،
ُثم ت ََصد َق بِ َأ ْر َبع َ
اح َلة فِي سبِ ِ ِ
ُثم حم َل ع َلى َأ ْلف و َخم ِس ِمائ َِة ر ِ
َان َعام ُة َمالِ ِه ِم َن
يل اهللَ ،وك َ
َ َ َ
َ
َ
َ ْ
الت َج َار ِة»(.)2
*َ*َ*َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسبةَُعبد َال حم َب َعوف َﭬ)َ(َ)126َ/1
(رقمَ ،)256َ :وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)116َ /1ون َط يقَ
شيخ َالطرباين َأخ جه َالبيهقي َيف َ«السن َالكربى» َ(َ َ ،)599َ /6ون َط يق َاب َلهيعةَ
أخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)255َ/35
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)155َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،و ُهوَ ُن سلَحس ُ َاإلسنادَ»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َعبد َال حم َووفا ُت ُه َﭬ) َ(َ)129َ /1
(رقمَ ،)265َ :وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)123َ /1و«حليةَ
الولياء»َ(َ،)99َ/1ون َط يقَأبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك ََيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ/35
َ،)263وأخ جهَعبدُ َاهللَب ُ َال ُمباركَيفَ«الزهدَوال قائق»َ(صَ)183َ:ع َنعم َبهَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)155َ/9روا ُهَالطبَ ان ُّيَ،و ُهوَ ُن سلَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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س ْع ُد ْب ُن أَ ِبي َو َّق ٍ
اص َمال ِ
بﭬ
ِك ْب ِن أَ ْه َي َ
[َ ]8
ب َب ُ َعبد َاهللَ
َ -58حدثنا َأحمدُ َب ُ َشاهي َالبيداد ُّيَ ،حدثنا َ ُنصع ُ
ان ْب ِن ُأ َمي َة ْب ِن
الزبي ُّيَ،قالُ «َ:أ ُّم َس ْع ِد ْب ِن َأبِي َوقاصَ :ح ْمنَ ُة بِن ُ
ُّ
ْت َأبِي ُس ْف َي َ
ِ
َع ْب ِد َش ْم ِ
ْت َأبِي َس ْرحِ ْب ِن َحبِ ِ
يم َة ْب ِن
س ْب ِن َع ْب ِد َمنَافَ ،و ُأ ُّم َها بِن ُ
يب ْب ِن َجذ َ
ن َْصرِ ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن َح َس ِل ْب ِن َع ِامرِ ْب ِن ُل َؤي ْب ِن غَالِب»(َ.)1
َ-59حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَالحض ن ُّيَ،حدثناَنعم ُ َب ُ َبكار َالسعد ُّيَ،
َالزه يَ ،قالَ «َ :ق َال َس ْعدٌ َ :يا َر ُس َ
َعرم ُ
ول
ان َب ُ َعبَد َال حم َ ،ع ُّ
حدثنا ُ
ِ
ْت سعدُ بن مالِ ِك ب ِن َأهيب ب ِن عب ِد من ِ
َاف ْب ِن ز ُْه َرةَ،
ْ َْ َ ْ َْ َ
اهللَ ،م ْن َأنَا؟ َق َالَ « :أن َ َ ْ ْ ُ َ
َف َم ْن َق َال َغ ْي َر َذلِ َ
ك َف َع َل ْي ِه َل ْعنَ ُة اهلل ِ»(.)2

َالزبي ُ َب ُ َبكارَ ،قالَ :قال َعبدُ َ
َ -60حدثنا َعل ُّي ََب ُ َعبد َالعزيزَ ،حدثنا ُّ
العزيز َب ُ َعم انَ:حدثنيَعبدُ َاهلل َب ُ َجعف َ،ع َإسماعيل َب َ ُنحمد َب َ
َان َس ْعدُ ْب ُن َأبِي َوقاص َج ْعدَ الش ْعرَِ ،أ ْش َع َر ا ْل َج َس ِد ،آ َد َم
سعدَ ،قال«َ :ك َ
َط ِو ًيَلَ ،أ ْف َط َس»(.)3
( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(نسب ُة َسعد َب َأبي َوقاص َﭬ) َ(َ)137َ /1
(رقمَ،)292َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(نسب ُة َسعد َب َأبي َوقاص َﭬ) َ(َ)137َ /1
(رقمَ،)291َ:ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ.)4َ/3
( )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(نسب ُة َسعد َب َأبي َوقاص َﭬ) َ(َ)137َ /1
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يم َب ُ َ
ََ-61حدثناَعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ،حدثن ُّ
اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،حدثناَإب اه ُ
ال ُمنذرَ،ع َالواقديَ،ع َ ُبكي َب َنسمارَ،ع َعائشة َبنت َسعدَ،قالتَ:
ِ
احا ،غ َِلي ًظا َذا َه َامةَ ،ش ْث َن ْاألَ َصابِعَِ ،و َقدْ َش ِهدَ
«ك َ
َان َأبِي َر ُج ًَل َقص ًيرا َد ْحدَ ً
َبدْ ًرا»(َ.)1
ََ-62حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَالحض ن ُّيَ،حدثناَعبدُ َاهللَب ُ َ ُعم َب َأبانَ،

َالزه يَ،ع َعان َب َسعدَ «َ:أن
اَسلي ُم َب ُ َ ُنسَلمَ،ع َنعم َ،ع ُّ
حدثن ُ
ِ
ب بِالس َو ِاد»(.)2
َس ْعدً ا ك َ
َان َيخْ ض ُ

(رقمَ ،)293َ :وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)132َ /1ون َط يقَ
الزبي َب َبكارَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)294َ/20
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)153َ/9روا ُه َالطب ان ُّيَ،وفيه َعبدُ َالعزيز َب ُ َعم انَ،
و ُهوَنت ُ وكَ»َ.
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(نسب ُة َسعد َب َأبي َوقاص َﭬ) َ(َ)137َ /1
(رقمَ ،)294َ :وع َالواقدي َرواه َاب َسعد َيف َ«الطبقات َالكربى» َ(َ ،)143َ /3ون َ
ط يقَاب َسعدَأخ جهَاب َعساثْك ََيفَ«تاريخَدنشق»َ(ََ،)295َ/20ون َط يقَالواقديَ
أخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)566َ/3
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)153َ/9روا ُه َالطب ان ُّيَ،وَفيه َعبدُ َالعزيز َب ُ َعم انَ،
و ُهوَنت ُ وكَ»َ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(صف ُة َسعد َب َنالك َﭬ)َ((َ)138َ/1رقمَ:
َ،)296وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)133َ/1
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َالزبي ُ َب ُ َبكارَ ،حدثنيَ
َ -63حدثنا َالحس ُ َب ُ َعلي َال ُّطوس ُّيَ ،حدثنا ُّ
يحيىَب ُ َ ُنحمد َب َالضحاك َالحزان ُّيَ ،ع َأبيهَ ،قالَ «َ :قا َم َع ِل ُّي ْب ُن َأبِي
ِ ِ
ِ
ِ
ف ا ْل َحك ََم ِ
اخ َت َل َ
ْت
انَ ،ف َق َالَ « :قدْ ُكن ُ
ين ْ
َطالب ﭬ َع َلى منْ َبرِ ا ْلكُو َفة ح َ
ك واهللِ
ِ
ِ
نَهي ُتكُم عن ه ِذ ِه ا ْلحك ِ
ُومة َف َع َص ْيت ُُمونيَ ،ف َقا َم إِ َل ْيه َفتًى آ َد ُمَ ،ف َق َال :إِن َ َ
َْ ْ َ ْ َ
ُ َ
َان فِ َيها َما َتك َْر ُه َبر َأ َت َن ْف َس َ
َما ن ََه ْي َتنَاَ ،و َلكِن َ
ك،
ك َأ َم ْر َتنَا َودم ْر َتنَاَ ،ف َلما ك َ
ك اهلل ،واهللِ
َون ََح ْل َتنَا َذ ْن َب َ
كَ ،ف َق َال َل ُه َع ِل ٌّي ﭬَ « :و َما َأن َ
ْت َو َه َذا ا ْلك َََل ُم َقب َح َ ُ َ
ْت فِيها َخ ِام ًَلَ ،ف َلما َظهر ِ
ِ
ت فِ َيها
ت ا ْل ِف ْت َن ُة نَج ْم َ
َل َقدْ كَانَت ا ْل َج َما َع ُة َف ُكن َ َ
ََ
نُجوم َقر ِن ا ْلم ِ
ت إِ َلى الن ِ
اسَ ،ف َق َال« :لِل ِه َمن ِْز ٌل َن َز َل ُه َس ْعدُ ْب ُن
اع َز ِة»ُ ،ثم ا ْل َت َف َ
َ
ُ َ ْ
ِ
ِ
ِ
َان
ورَ ،و َلئِ ِن ك َ
َمالِكَ ،و َع ْبدُ اهلل ْب ُن ُع َم َرَ ،واهلل َلئِ ْن ك َ
َان َذ ْن ًبا إِن ُه َل َصغ ٌير َم ْغ ُف ٌ
ِ
ُور»(َ.)1
يم َم ْشك ٌ
َح َسنًا إِن ُه َل َعظ ٌ

يم َب ُ َ ُنسلم َولمَ
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)162َ /9روا ُه َالطَب ان ُّيَ ،وفيه َسل ُ
أع ف ُهَ،وبقيةَُرجالهَرج ُالَالصحيحَ،وقدَروا ُهَن َط يقَآخ َوفيهَرشدي ُ َب ُ َسعدَ،و ُهوََ
ضعيفَ،وفيهَتوثيقَ»َ.
( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َسعد َووفا ُت ُه َﭬ) َ((َ )143َ /1رقمَ:
َ،)319ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)246َ/7روا ُه َالطب ان ُّيَ،و ُنحمدُ َب ُ َالضحاك َوولدُ ُهَ
يحيىَلمَأع ف ُهما»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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بَب ُ َج ي َ،
َ-64حدثناَعبدُ َاهللَب ُ َأحمدَب َحنبلَ،حدثناَأبيَ،حدثناَوه ُ
ع َأبيهَ،قالَ:سمع ُت َالنُّعمان َب َراشدُ َ،يحد ُ
َالزهَ يَ،ع َعان َ
ث َع ُّ
َان سعدٌ ِ
آخ َر ا ْل ُم َه ِ
ين َو َفا ًة ﭫ».
اجرِ َ
ب َسعدَ،قال«َ:ك َ َ ْ
َ -65حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمدين ُّي َ ُفستُقةَُ ،حدثنا َأ ُبو َ ُنوسىَ ،حدثناَ
بَب ُ َج ي ...،بهَبمرلهَ(َ.)1
وه ُ
ات َس ْعدٌ
اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،قالَ «َ:م َ
َ -66حدثناَعل ُّي َبَ ُ َعبد َالعزيزَ،حدثن ُّ
بِا ْل َع ِق ِ
يق فِي َق ْصرِ ِهَ ،ع َلى َع ْش َر ِة َأ ْم َيال ِم َن ا ْل َم ِدين َِةَ ،و ُح ِم َل َع َلى ِر َق ِ
اب
ِ
ِ ِ
الر َج ِ
ين»(َ.)2
ال إِ َلى ا ْل َمدينَةَ ،و ُي َق ُال :ت ُُوف َي َو ُه َو ا ْب ُن ِب ْضع َو َس ْبع َ
ات َس ْعدُ ْب ُن َأبِي
َ -67حدثنا َأ ُبو َالزنباعَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ «َ :م َ

( )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي » َ(صف ُة َسعَد َب َنالك َﭬ)َ((َ)138َ/1رقمَ:
َ،)299و(س ُّ َسعدََووفا ُت ُه َﭬ)َ((َ)139َ/1رقمَ،)305َ:ون َط يقَعبدَاهللَب َأحمدَ
أخ جه َأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(ََ،)131َ/1ون َط يقَوهبَب َج ي َ
أخ جه َاب َأبي َخيرمة َيف َ((التاريخ َالكبي ََ -السف َالرالث)) َ((َ )6َ /3رقمَ،)3592َ :
والبيوي َيف َ((نعجم َالصحابة)) َ(َ ،)7َ /3ون َط يق َالزُّ ه يَ َأخ جه َالحاثْكم َيفَ
«المستدرك»َ(َ،566َ/3وَ.)567
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(((َ:)155َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ))َ.
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سَ ُّ َسعد َووفا ُت ُه َﭬ) َ((َ )139َ /1رقمَ:
َ،)302ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َوقاص ﭬ بِا ْل َع ِق ِ
ان ْب ُن ا ْل َح َكمِ،
يقَ ،و ُح ِم َل إِ َلى ا ْل َم ِدين َِةَ ،و َصلى َع َل ْي ِه َم ْر َو ُ
ِ
ِ
ين»(.)1
َو َق َالَ :أ ْس َل ْم ُ
ت َو َأنَا ا ْب ُن ت ْس َع َع ْش َر َة َسنَةًَ ،وت ُُوف َي َسنَ َة َخ ْمس َو َخ ْمس َ

َ-68حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُتَ ُنحمدَب َعبدَاهللَ
ب َنُمي َ ،ي ُق ُ
ات
ان َوالِي ا ْل َم ِدين َِةَ ،ف َصلى َع َل ْي ِهَ ،و َم َ
ولَ «َ :م َ
ات َس ْعدٌ َ ،و َم ْر َو ُ
ِ
ين»(.)2
َسنَ َة َخ ْمس َو َخ ْمس َ
*َ*َ*َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َسعد َووفا ُت ُه َﭬ) َ((َ )139َ /1رقمَ:
َ،)303ون َط يقَاب َ ُبكي َأخ جهَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ)7َ/3نختص ا اَ،ون َ
ط يقَالبيويَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)367َ/20
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َسعد َووفا ُت ُه َﭬ) َ((َ )139َ /1رقمَ:
َ ،)301ون َط يق َاب َنمي َأخ جه َأبو َنعيم َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)132َ /1ون َ
ط يقَأبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)369َ/20

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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لُ ،يكَنَّى أَ َبا ْاألَ ْع َو ِر ﭬ
َي ٍ
سع ُ
ِيد ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ُنف ْ
[َ ]9
اب َال ُعص ُف ُّيَ ،قالَ:
َ -69حدثنا َ ُنوسى َب ُ َزثْك يا َالتُّست ُّيَ ،حدثنا َشب ُ
« َس ِعيدُ ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن ُن َف ْي ِل ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُعزى ْب ِن َر َباحِ ْب ِن َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن
ُقر ِ
ْت َن ْع َج َة
ط ْب ِن َرزَاحِ ْب ِن َع ِدي ْب ِن َك ْعب ُيكَنى َأ َبا ْاألَ ْع َو ِرَ ،و ُأ ُّم ُهَ :فاطِ َم ُة بِن ُ
ْ
ْب ِن ُأ َمي َة ْب ِن ُخ َو ْي ِلد ِم ْن ُخ َزا َع َة»(.)1

َ-70حدثناَأحمدُ َب ُ َ َُنحمد َب َصدقةَ،قالَ:سمع ُت َأباَحفص َعم وَب َ
عليََ،ي ُق ُ
َان َس ِعيدُ ْب ُن َز ْيد آ َد َم ُط َو ًاَل َأ ْش َع َر»(.)2
ول«َ:ك َ

يم َب ُ َسعيدَ
َ -71حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمديني َ ُفستُقةَُ ،حدثنا َإب اه ُ
َان َس ِعيدُ ْب ُن َز ْيد ُط َو ًاَل آ َد َم َأ ْش َع َر»(َ.)3
الجوه ُّيَ،ع َالواقديَ،قال«َ:ك َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(صف ُة َسعيد َب َزيد َﭬ) َ((َ )148َ /1رقمَ:
َ،)335ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(صف ُة َسعيد َب َزيد َﭬ) َ((َ )148َ /1رقمَ:
َ،)337ون َط يقَعم وَب َعليَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)495َ/3
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(صف ُة َسعيد َب َزيد َﭬ) َ((َ )148َ /1رقمَ:
َ،) 336ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَن َقولَالواقديَغي َالطرباينَ،وقدَأخ جهَاب َسعدَ
يفَ«الطبقاتَالكربى»َ(َ)385َ/3ع َالواقديَ،قالَ:حدثنيَعبدُ َالملكَب ُ َزيدَن َولدَ
سعيد َب َزيدَ ،ع َأبيهَ ،قالُ «َ :ت ُوفي َسعيدُ َب ُ َزيد َبالعقيق َف ُحمل َعلى َرقاب َال جالَ
يَحف تهَسعدَواب ُ َعُ م َ،وذلكَسنةَخمسي َأوَإحدىَوخمَسي َ،
فدُ ف َبالمدينةَ،ونزلَف ُ
وثْكانَيومَناتَاب ُ َبضعَوسبعي َسنةاَ،وثْكانَر ُج االَ ُطو ااالَ،آدمَ،أشع َ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -72حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ ،حدثنيَأبيَ ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،قالَ «َ:س ِعيدُ ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن ُن َف ْيل
ول اهلل ِ ﷺ ِم ْن َبدْ رَ ،فكَل َم َر ُس َ
َق ِد َم ِم َن الشا ِم َب ْعدَ َما َر َج َع َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ
َف َض َر َب َل ُه بِ َس ْه ِم ِهَ ،ق َالَ :و َأ ْجرِي َيا َر ُس َ
ول اهللِ َز َع ُموا؟ َق َالَ « :و َأ ْج ُر َك»(.)1
َ -73حدثناَالحس ُ َب ُ َها ُرون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهابَ،قالَ «َ :ق ِد َم َس ِعيدُ ْب ُن َز ْيد ِم َن الشا ِم َب ْعدَ َم ْق ِد ِم النبِي ﷺ ِم ْن َبدْ ر،
ك»َ .ق َالَ :ف َأ ْجرِي َيا َر ُس َ
َفكَل َم النبِي ﷺ فِي َس ْه ِم ِه َف َق َال َل ُهَ « :س ْه ُم َ
ول اهللِ؟
َق َالَ « :و َأ ْج ُر َك»(.)2

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(صف ُة َسعيد َب َزيد َﭬ) َ((َ )148َ /1رقمَ:
َ ،)338وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)141َ /1ون َط يق َشيخَ
الطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ،)495َ/3ون َط يقَاب َلهيعةَأخ جهَاب َ
عساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)63َ/21
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(صف ُة َسعيد َب َزيد َﭬ) َ((َ )149َ /1رقمَ:
َ،)339وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)284َ/1ون َط يقَنحمدَب َ
فليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(َ ،)177َ /1واب َأبي َخيرمة َيفَ
«التاريخَالكبي »َ(السف َالرالث)َ(َ،)6َ/3والبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ،)62َ/3ون َ
ط يقَالبيويَأخ جهَاب َعساثْك ََيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)64-63َ/21

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-74حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،قال«َ:ت ُُوف َي
ِ
ِ
ِ
ِ
ين،
ين َو َسنَ َة ِب ْضع َو َس ْبع َ
َسعيدُ ْب ُن َز ْيد ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن ُن َف ْيل َسنَ َة إِ ْحدَ ى َو َخ ْمس َ
ات ِبا ْل َع ِق ِ
يقَ ،و َن َز َل فِي َق ْبرِ ِه َس ْعدُ ْب ُن َأبِي َوقاصَ ،وا ْب ُن
َو ُدفِ َن بِا ْل َم ِدين َِةَ ،و َم َ
ُع َم َرَ ،و ُيكَنى َأ َبا ْاألَ ْع َو ِر»(.)1
َ-75حدثناَ ُنحَمدُ َب ُ َعبدَاهللَالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُتَ ُنحمدَب َعبدَاهللَ
ِ
ول«َ:م َ ِ
ين بِا ْل َم ِدين َِة»(.)2
ات َسعيدُ ْب ُن َز ْيد َسنَ َة إِ ْحدَ ى َو َخ ْمس َ
ب َنُمي َ،ي ُق ُ َ
*َ*َ*َ

(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َسعيد َب َزيدَ،ووفا ُت ُه َﭬ)َ(َ)149َ/1
(رقمَ،)340َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َسعيد َب َزيدَ،ووفا ُت ُه َﭬ)َ(َ)150َ/1
(رقمَ ،)343َ :ون َط يق َاب َنمي َأخ جهَأبو َنعيم َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ،)143َ /1
ون َط يقَأبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)93َ/21

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ْجَّراحِ أَ ُبو ُع َب ْي َد َة ﭬ
[َ ]10عامُِر ْب ُن َع ْب ِد ا ِ
هلل ْب ِن ال َ
َ -76حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ ،حدثنيَأبيَ ،حدثناَاب ُ َ
ار ِ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،قالَ «َ:ش ِهدَ َبدْ ًرا ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
ث ْب ِن
فِ ْهرَ :أ ُبو ُع َب ْيدَ َة ْب ُن ا ْل َجراحِ »(.)1
ات
َ -77حَدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،قالَ «َ:م َ
ِ
اع ِ
ان َع ْش َرةََ ،و ُه َو ا ْب ُن َث َمان
ون َع ْم َواسَ ،سنَ َة َث َم َ
َأ ُبو ُع َب ْيدَ َة ﭬ في َط ُ
ِ
ِ
ين َسنَةًَ ،و ُي َق ُالَ :صلى
ين َسنَةًَ ،و َش ِهدَ َبدْ ًراَ ،و ُه َو ا ْب ُن إِ ْحدَ ى َو َأ ْر َبع َ
َو َخ ْمس َ
َع َل ْي ِه ُم َعا ُذ ْب ُن َج َبل»(.)2
*َ*َ*َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(قت ُل َأبيَعُ بيدة َﭬَأبا ُه َيوم َبدر)َ(َ)155َ/1
(رقمَ ،)361َ :ون َط يق َشيخ َالطرباين َأخ جه َالحاثْكم َيف َ«المستدرك» َ(َ)296َ /3
وزاد«َ:و ُهو َاب ُ َإحدىَوأربعي َسن اَة»َ،ون َط يقَاب َلهيعةَأخ جهَ«المع فةَوالتاريخ»َ
(َ،)257َ/3واب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)444َ/25
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)155َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد ُهَحس َ»َ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َأبيَعُ بيدةَ،ووفا ُت ُهَﭬ)َ((َ)155َ/1رقمَ:
َ،)363ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اب ِة – َب ْع َد ال َع َ
روف
الم َب َّش ِر ْي َنَ -علَى ُح ِ
اء َّ
الص َح َ
شَر ِة ُ
أَ ْس َم ُ
الم ْع َج ِم
ُ
ِف
ف األَل ِ
َحْر ُ
اص ﭬ
سعِي ِد ْب ِن ا ْل َع ِ
[ ]11أَ َب ُ
ان ْب ُن َ
َ -78حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ ،حدثنيَأبيَ ،حدثناَاب ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين ِم ْن
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :في ت َْسم َية َم ْن ُقت َل بِ َأ ْجنَاد َ
ان بن س ِع ِ
ِ
ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْب ِد َش ْم ِ
يد ْب ِن ا ْل َع ِ
اص»(.)1
س ْب ِن َع ْبد َمنَافَ :أ َب ُ ْ ُ َ
ْم ْن ِذ ِر ﭬ
َي ِ
[ ]12أُ َب ُّي ْب ُن َك ْعبِ ْب ِن ق ْ
س ْب ِن ُع َب ْي ٍدُ ،يكَنَّى أَ َبا ال ُ
َ -79حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ ،حدثنيَأبيَ ،حدثناَاب ُ َ
ِ
يم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراُ :أ َب ُّي ْب ُن َك ْع ِ
ب ْب ِن
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :ف َ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أب ُ
ان َب ُ َسعيد َﭬ)َ((َ)231َ/1رقمَ،)633َ:
وعنهَأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ )326َ /1وقال«َ :وقال َ ُنحمدَ َ–يعنيَ
شيخَالطرباينُ َ:-قتل َأب ُ
ان َب ُ َسعيد َبالي ُنوك َفيَخالفة َعُ م َ،وقيلَ:سنة َتسع َوعش ي َ،
وقال َأحمدُ َب ُ َحنبلَ:ثْكانت َأجنادي ُ َفيَخالفة َأبيَبك َن َأرض َالشامَ،و ُقتل َبهاَن َ
بني َعبدَ َشمسَ :خالدَ ،وأب ُ
انَ ،وعم وَ ،بنُو َسعيد َب َالعاصَ»َ ،ون َط يق َأبي َنعيمَ
أخ جه َاب َعساثْك َيف َ«تاريخ َدنشق» َ(َ ،)138َ /6ون َط يق َاب َلهيعة َأخ جه َاب َ
َأيضاَيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)139َ/6
عساثْك ا
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)214َ/6روا ُه َالطب َان ُّيَ،وفيَإسناد َعُ وةَ:اب ُ َلهيعةَ
وحدي ُر ُهَحس َوفيهَضعفَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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او َي َة ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن النج ِ
س ْب ِن ُع َب ْي ِد ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن ُم َع ِ
َق ْي ِ
ار»(.)1
َ-80حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،قال«َ:ت ُُوف َي
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ينَ ،و َقائِ ٌل
ُأ َب ُّي ْب ُن َك ْعب ﭬ ُيكَنى َأ َبا ا ْل ُمنْذ ِر بِا ْل َمدينَة َس َن َة ث ْن َت ْي ِن َوع ْشرِ َ
ِ
َي ُق ُ
ان ﭬ»(.)2
ين فِي ِخ ََل َف ِة ُع ْث َم َ
ولَ :سنَ َة َث ََلث َ
َ -81حدثناَ ُعبيدُ َب ُ َغنام َب َحفص َب َغياثَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهللَ
ات ُأ َب ُّي ْب ُن َك ْعب ﭬ ،فِي ِخ ََل َف ِة ُع َم َر َسنَ َة ا ْثنَ َت ْي ِن
ب َنُمي َ ،قالَ «َ :م َ
ِ
ين».
َوع ْشرِ َ
قالَاب ُ َنُمي َ:وي ُق ُ
ان ﭫ»(.)3
ولَبع ُض ُهم«َ:فِي ِخ ََل َف ِة ُع ْث َم َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(نسب ُة َ ُأبي َب َثْكعب َﭬ) َ((َ )197َ /1رقمَ:
َ ،)524وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)215َ /1ون َط يق َشيخَ
الطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)341َ/3
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َ ُأبي َب َثْكعب َووفا ُت ُه َﭬ) َ(َ)198َ /1
(رقمَ،)529َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)216َ/1
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(س ُّ َ ُأبي َب َثْكعب َووَفا ُت ُه َﭬ) َ(َ)198َ /1
(رقمَ ،)530َ :ون َط يق َاب َنمي َأخ جه َاب َزب َال بعي َيف َ«تاريخ َنولد َالعلماءَ
ووفياهتم»َ(َ ،)109َ/1ون َط يقَاب َزب َأخ جه َاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ/7
َأيضاَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ،)341/3وأبوَنعيمَ
َ،)345ون َط يقَاب َنمي ا
الصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)216َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َم َع ْب ِد َمن ٍ
ِف ﭬ
َافُ ،يكَنَّى أَ َبا ِخ ْند ِ
َم ْب ُن أَ ِبي ْاألَ ْرق ِ
[ْ ]13األَ ْرق ُ
َ -82حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم و َب َخالد َالح ان ُّيَ ،حدثنا َأبيَ ،حدثنا َاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم ْن ُق َر ْيش ُثم
ِم ْن َبنِي َمخْ زُو ِم ْب ِن ُن ْق َط َة ْب ِن ُمر َة ْب ِن َك ْعبْ :األَ ْر َق ُم ْب ُن َأبِي ْاألَ ْر َقمَِ ،و ْاس ُم َأبِي
ْاألَر َق ِم عبدُ منَاف ،ويكَنى َأبا ِخن ِْد ِ
ف ْب ِن َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َمخْ ُزوم»(.)1
َ
ْ َْ َ
َُ

َ -83حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:

«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراْ :األَ ْر َق ُم ْب ُن َأ ِبي ْاألَ ْر َق ِم»(َ.)2

سا َم ُة ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن َحا ِر َث َة ﭬ
[ ]14أُ َ
َ -84حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ ،حدثنيَأبيَ ،حدثناَاب ُ َ
َالزبي ُ «َ:أ َس َام ُة ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن َح ِ
ار َث َة ْب ِن
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة َب ُّ
َشر ِ
ب ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُعزى ْب ِن َي ِزيدَ ْب ِن ْامرِ ِئ ا ْل َق ْي ِ
يل ْب ِن َك ْع ِ
اح َ
س ا ْل َك ْلبِ ُّيَ ،و َأ ْن َع َم
َ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الرق ُم َب ُ َأبيَالرقم َﭬ)َ((َ)306َ/1رقمَ:
َ ،)905وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)322َ /1ون َط يق َشيخَ
الطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)574َ/3
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الرق ُم َب ُ َأبيَالرقم َﭬ)َ((َ)306َ/1رقمَ:
َ،)906وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)322َ/1ون َط يقَنحمدَب َ
ًّ
)َنطوالَ.
فليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(261َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اهللُ َع َل ْي ِهَ ،و َر ُسو ُل ُه ﷺ»(.)1
َ -85حدثنا َإسح ُ
اق َب ُ َإب اهيم َالدب ُّيَ ،حدثنا َعبدُ َال زاقَ ،ع َنعم َ،
َان ُأ َس َام ُة ْب ُن َزيد يدْ َعى بِ ْ ِ
ون:
اإل ْم َر ِةَ ،حتى َم َ
ع ُّ
اتَ ،ي ُقو ُل َ
َالزه يَ،قال«َ:ك َ
ْ ُ
َب َع َث ُه َر ُس ُ
ات»(.)2
ول اهلل ِ ﷺ ُثم َل ْم َين ِْز ْع ُه َحتى َم َ
يﭬ
َو َذ َ
ان ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[ ]15أَ ْس َع ُد ْب ُن َحا ِر َث َة ْب ِن ل ْ
َ -86حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاقَ َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل ِ
ج ْس ِر ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار ُثم ِم ْن َبنِي
س ِ
اعدَ ةََ :أ ْس َعدُ ْب ُن َح ِ
ان»(.)3
ار َث َة ْب ِن َل ْو َذ َ
َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(نسبَ ُة َ ُأسانة َوسنُّ ُه َووفا ُت ُه َﭬ) َ(َ)159َ /1
(رقمَ،)373َ:ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)688َ/3
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(نسب ُة َ ُأسانة َوسنُّ ُه َووفا ُت ُه َﭬ) َ(َ)159َ /1
(رقمَ ،)371َ :وع َنعم َأخ جه َعبدَال زاق َيف َ«المصنف» َ(َ ،)482َ /5ون َط يقهَ
الحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)690َ/3
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)286َ /9روا ُه َالطب ان ُّي َ ُن س االَ ،ورجا ُل ُه َرج ُالَ
الصحيحَ».
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(أسعدُ َب ُ َحارثة َﭬ) َ((َ )303َ /1رقمَ:
َ،)892وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)283َ/1ون َط يقَأبيَنعيمَ
أخ جهَاب َالثي ََيفَ«أسدَاليابة»َ(َ.)86َ/1
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
ار َة ،أَ ُبو أُ َما َم َةْ ،األَ ْن َ
صا ِر ُّ
[ ]16أَ ْس َع ُد ْب ُن ُز َر َ
َ -87حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ،
حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي النج ِ
َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ :أ ُبو ُأ َم َام َة َأ ْس َعدُ ْب ُن ز َُر َارةَ،
ِ
يب»(.)1
َو ُه َو نَق ٌ

َ-88حدثناَ ُنوسىَب ُ َزثْك ياَالتُّست ُّيَ،حدثناَشبابَال ُعص ُف ُّيَ،حدثناَبك ُ َ
ب َب ُ َج ي َ ،ع َأبيهَ ،ع َاب َ
ب ُ َُسليمانَ ،حدثنا َابَ ُ َإسحاقَ ،ووه ُ
إسحاقَ ،قال«َ :فِي َسن َِة إِ ْحدَ ىَ ،ه َل َ
ك َأ ُبو ُأ َم َام َة َأ ْس َعدُ ْب ُن ز َُر َار َة َأ َخ َذ ْت ُه
ُّ
الذ ْب َحةَُ ،وا ْل َم ْس ِجدُ ُي ْبنَى»(َ.)2

قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)217َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».
(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(أسعَدُ َب ُ َزُ رارة َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)304َ /1
(رقمَ ،) 897َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصم َيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ،)402-399َ/3والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَ
فيهَذثْك َتسميةَن َشهدَالعقبةَ.
(َ )2أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(أسعدُ َب ُ َزُ رارة َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)303َ /1
(رقمَ،)894َ:ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَاب َأبيَخيرمةَيفَ«التاريخَالكبي -السف َ
الرالث»َ(َ.)367َ/1
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)9َ/10روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
[ ]17أَ ْس َع ُد ْب ُن َز ْي ٍد ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ-89حدثناَالَحس ُ َب ُ َه ُارونَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ،حدثناَ
ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ
َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار ُثم ِم ْن َبنِي ز َُر ْيقَ :أ ْس َعدُ ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن ا ْل َفاكِ ِه ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َخ ْلدَ َة
ْب ِن َع ِام ِر ْب ِن َع ْج ََل َن»(.)1

ل ْب ِن ُحن َْي ٍ
ف ،أَ ُبو أُ َما َم َة ﭬ
س ْه ِ
[ ]18أَ ْس َع ُد ْب ُن َ
َ-90حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُتَ ُنحمدَب َعبدَاهللَ
ب َنُمي َ،ي َُق ُ
ات َأ ُبو ُأ َم َام َة ْب ُن َس ْه ِل ْب ِن ُح َن ْيف َس َن َة ِمائَة»(.)2
ولَ «َ:م َ
يﭬ
س َال َم َة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[ ]19أَ ْس َع ُد ْب ُن َ
َ -91حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفلَيحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل:
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(أسعدُ َب ُ َزيد َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)303َ /1
(رقمَ،)893َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)284َ/1وفيه«َ:أسعدُ َ
ب ُ َيزيدَب َالفاثْكهَب َيزيدَب َخالدَب َعان َب َعم انَ».
َحنيف َﭬ) َ(َ)305َ /1
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(أسعدُ َب ُ َسهل َب ُ
(رقمَ ،)902َ :وعنه َأبو َنعيم َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)283َ /1ون َط يق َاب َنمي َ
أخ جهَاب َالعديمَيفَ«بييةَالطلبَيفَتاريخَحلب»َ(َ.)1573َ/4

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َأ ْس َعدُ ْب ُن َس ََل َم َة»(.)1
يﭬ
[ ]20أَ ْس َو ُد ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن َث ْعل ََب َة ْب ِن َغن ٍ
ْم ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -92حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم َن ا ْلخَ ز َْر ِج ِم ْن َبنِي
َس َل َمةََ :أ ْس َو ُد ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن َغنْم»(.)2
ض ْي ِر ْب ِن ِس َم ِ
اكُ ،يكَنَّى أَ َبا َي ْح َيىﭬ
س ْي ُد ْب ُن ُح َ
[ ]21أُ َ
َ -93حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ ،حدثنيَأبَيَ ،حدثناَاب ُ َ
ِ
يم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َبةَُ :أ َس ْيدُ ْب ُن ُح َض ْيرِ ْب ِن
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ«َ:ف َ
ِسم ِ
اك ْب ِن ُع َب ْي ِد ْب ِن َرافِ ِع ْب ِن ْامرِ ِئ ا ْل َق ْي ِ
س ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِلَ ،و ُه َو
َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أسعدُ َب ُ َسالنة َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)305َ/1
(رقمَ ،) 901َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(.)282َ/1
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)224َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(أسو ُد َب ُ َزيد َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)288َ /1
(رقمَ ،) 845َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ/1
َ،)275ون َط يقَأبيَنعيمَأخ جهَاب َالثي ََيفَ«أسدَاليابة»َ(َ.)103َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
يب»(.)1
نَق ٌ
َ -94حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل:
ِ
يب»(.)2
ُأ َس ْيدُ ْب ُن ُح َض ْير َو ُه َو نَق ٌ
يم َب ُ َسعيد َالجوه ُّيَ،
َ -95حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمدين ُّيَ،حدثناَإب اه ُ
ِ
ان»(.)3
ين فِي َش ْع َب َ
ع َالواقديَ،قال«َ:ت ُُوف َي ُأ َس ْيدُ ْب ُن ُح َض ْير َسنَ َة ع ْشرِ َ
َ -96حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف ج َالمص ُّيَ،حدثنا َيحيىَب ُ َ ُبكي َ،
ِ
ينَ ،و َح َم َل ُه ُع َم ُر
قال«َ:ت ُُوف َي ُأ َس ْيدُ ْب ُن ُح َض ْيرَ ،و ُيكَنى َأ َبا َي ْح َيىَ ،سنَ َة ع ْشرِ َ

َحضي َﭬ)َ((َ)203َ/1رقمَ:
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسبةَُ ُأسيَد َب ُ
َ،)547وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)300َ/1
َحضي َﭬ) َ((َ )203َ /1رقمَ:
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُأسيدُ َب ُ ُ
َ ،)550ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(َ/3
َ،)402-399والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَفيهَ
ذثْك َتسميةَن َشهدَالعقبةَ.
َحضي َﭬ)َ((َ)203َ/1رقمَ:
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسبةَُ ُأسيد َب ُ
َ،)549ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ﭬَ ،ب ْي َن َع ُمو َد ِي السرِيرِ َحتى َو َض َع ُه بِا ْل َب ِقيعَِ ،و َصلى َع َل ْي ِه»(.)1
س ْي ُد ْب ُن َمال ٍ
يﭬ
ِك ،أَ ُبو َع ْمَر َةْ ،األَ ْن َ
صا ِر ُّ
[ ]22أُ َ
يم َب ُ َسعيدَ
َ -97حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمدين ُّي َ ُفستُقةَُ ،حدثنا َإب اه ُ
الجوه ُّيَ ،ع َالواقديََ ،قالَ «َ :وفِ َيها ت ُُوفي َأ ُبو َع ْم َر َة ا ْل َم ِ
ازنِ ُّي َسنَ َة َس ْبع
َ
ِ
ين»(.)2
َو َث ََلث َ
س ْي ُد ْب ُن َيْر ُبوعٍ ﭬ
[ ]23أُ َ
َ-98حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالدَالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن
ار ِمن بنِي س ِ
اعدَ ةَُ :أ َس ْيدُ ْب ُن َي ْر ُبوع»(.)3
ْاألَن َْص ِ ْ َ َ
َحضي َﭬ)َ((َ)203َ/1رقمَ:
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسبةَُ ُأسيد َب ُ
َ ،)548ون َط يقه َأخ جه َاب َعساثْك َيف َ«تاريخ َدنشق» َ(َ ،)264َ /4والضياء َيفَ
«الحاديثَالمختارة»َ(ح.)1462َ/
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)311َ/9روا ُه َالطب ان ُّيَ،و ُروي َع َالواقديَ َبع ُض ُهَ،
وإسنا ُد ُهماَ ُننقطعَ»َ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُأسيدُ َب ُ َنالكَﭬ)َ((َ)211َ/1رقمَ،)574َ:
ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
وقدَذثْك هَنعل اقاَاب ُ َالعديمَيفَ«بييةَالطلبَيفَتاريخَحلب»َ(َ.)4544َ/1
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُأسيدُ َب ُ َي ُبوعَﭬ)َ((َ)210َ/1رقمَ،)572َ:
ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -99حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
يَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
إسحاق َال ُمسيب ُّ َ
ار ِمن بنِي س ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اعدَ ةَ:
شهاب«َ:في ت َْسم َية َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َي َم َامة م َن ْاألَن َْص ِ ْ َ َ
ُأ َس ْيدُ ْب ُن َي ْر ُبوع»(.)1
سل ٍ
يﭬ
ِيطْ ،األَ ْن َ
صا ِر ُّ
س ْيُر ْب ُن َع ْم ٍرو ،أَ ُبو َ
[ ]24أُ َ
َ-100حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ :أ ُبو َس ِليط ُأ َس ْي ُر ْب ُن
َع ْمرو»(َ.)2
َ

قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)223َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعة َوحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ،وبقيةَُرجالهَثقاتَ»َ.
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُأسيدُ َب ُ َي ُبوعَﭬ)َ((َ)210َ/1رقمَ،)573َ:
ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)267َ/1
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)224َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».

(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُأسي ُ َب ُ َعم و َأ ُبو َسليَ ،ﭬ) َ(َ)213َ /1
(رقمَ ،)577َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َالبيوي َيف َ«نعجم َالصحابة» َ(َ/3
َ،)62وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)122َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َي ٍ
[ْ ]25األَ ْش َع ُ
سﭬ
ث ْب ُن ق ْ
َ -101حدثناَأ ُبوَخليفةَ،قالَ:قال َ ُنحمدُ َب ُ َسالم«َ:إِن َما ُي َعدُّ ُّ
ف َما
الش َر ُ
َان ُق َب ْي َل النبِي ﷺ ،إِ َلى َع ْه ِد النبِي َع َل ْي ِه الس ََل ُمَ ،وات َص َل فِي ْ ِ
ت
اإل ْس ََلمَِ ،ف َب ْي ُ
ك َ
ِ ِ
الصف ِة ِعنْدَ
ا ْل َي َم ِن الذي في ُّ
َبنِي ُز َب ْيدَ :ع ْم ُرو ْب ُن َم ْع ِد
ُيخْ َت َل ُ
ف فِي َه َذا»(.)1

ث ْب ُن َق ْيسَ ،و َف ِ
ا ْل ِعز فِي كِنْدَ ةَْ :األَ ْش َع ُ
ار ُس َها فِي
ي َكرِب ،و َش ِ
اع ُر َهاْ :ام ُرؤُ ا ْل َق ْي ِ
س ِم ْن كِنْدَ َةََ ،ل
َ َ

ِم ْب ِن َثابِ ٍ
تﭬ
سال ِ
َو َذ َ
[ ]26أُ َم َّي ُة ْب ُن ل ْ
ان ْب ِن َ
َ -102حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ان ب ِن سالِ ِم ب ِن َثابِ ِ
ِ
ُثم ِم ْن َبنِي َق َر ُب ِ
ت ْب ِن
ْ
وس ْب ِن َغنْ ِم ْب ِن َسالمُ :أ َمي ُة ْب ُن َل ْو َذ َ ْ َ
َهز ِ
ال ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َق َر ُب ِ
وس ْب ِن َغنْم»(.)2
يﭬ
س ْب ُن أَ ْو ٍ
س ْاألَ ْن َ
[ ]27أَ َن ُ
صا ِر ُّ
َ -103حدثنا َالحس ُ َب ُ َهَ ُارون َب َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ن َأَخبار َالشعث َب َقيس َﭬ)َ(َ)238َ/1
(رقمَ،)652َ:ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)388َ/46
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُأني ُة َب ُ َلوذان َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)291َ /1
(رقمَ،)853َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)300َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل ِ
ج ْسرِ ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْب ِد ا ْألَ ْش َه ِل:
َأن َُس ْب ُن َأ ْوس»(.)1
س ْب ُن َمال ٍ
ِك ﭬ
[ ]28أَ َن ُ
[َ -104حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ ])2(َ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
عبد َاهلل َب َنُمي َ ،حدثنا َأ ُبو َ ُنعاويةَ ،ع َإسماعيلَ ،ع َأبي َخالدَ ،قَالَ:

حن ِ
ت َأنَس بن مالِك ﭬ يخْ ِضب بِا ْل ِ
اء»(.)3
ُ
« َر َأ ْي ُ َ ْ َ َ
َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(أن ُس َب ُ َأوس َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)265َ /1
(رقمَ،)771َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ)241َ/1نق ونااَبأبيَبك َ
ُنحمد َب َأحمد َب َعبد َالوهابَ،وأبيَ ُنحمد َب َحيانَ،ويفَ(َ)243-242َ/1نق ونااَ
بأبيَبك َ ُنحمدَب َأحمدَب َعبدَالوهابَوحدهَ.
(َ )2ناَبي َالمعقوفي َسقَ،ن َالنسخةَالمطبوعةَ،فإنَالطرباين َلمَيدركَاب َنمي َ،وقدَ
جاءَالحض نيَبينهما َيفَعش اتَال واياتَ .انظ َعلىَسبيلَالمرال«َ:المعجمَالكبي »َ
(َ،150َ،139َ،121َ/1وغي ها)َ.
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(صف ُة َأنس َب َنالك َوهيأ ُت ُه َﭬ)َ(َ)239َ/1
(رقمَ،)658َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -105حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َيحيىَالقز ُاز َالبص ُّيَ،حدثناَهانيَب ُ َيحيىَب َ
أيوبَ ،حدثنا َأبو َهاللَ ،ع َقتادةَ ،قالِ «َ :
آخ ُر َأ ْص َح ِ
اب النبِي ﷺ َم ْوتًا
ُ
ُّ
بِا ْلكُو َف ِةَ :ع ْبدُ اهلل ِ ْب ُن َأبِي َأ ْو َفىَ ،وبِا ْل َب ْص َر ِةَ :أن َُس ْب ُن َمالِك»(َ.)1
يﭬ
س ْب ُن ُم َعا ِذ ْب ِن أَ ْو ٍ
س ْاألَ ْن َ
[ ]29أَ َن ُ
صا ِر ُّ
َ-106حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار َي ْو َم ا ْل َخنْدَ ِقَ :أن َُس ْب ُن ُم َعا ِذ ْب ِن
َأ ْو ِ
س ْب ِن َع ْب ِد َع ْمرو»(.)2
هلل ﷺ
ول ا ِ
س ِ
[ ]30أَ َن َس ُة َم ْولَى َر ُ
َ -107حدثنا َ ُنوسى َب ُ َزثْك يا َالتُّست ُّيَ ،حدثنا َشباب َال ُعص ُف ُّيَ ،قالَ:
َان َي ْأ َذ ُن َع َل ْي ِه َم ْو ََل ُه»َ ،ي ْعنِي َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ»(.)3
«ك َ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َأنس َب َنالكَ،ووفا ُت ُه َﭬ)َ(َ)249َ/1
(رقمَ،)716َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أن ُسَب ُ َ ُنعاذَب َأوسَﭬ)َ((َ)265َ/1رقمَ:
َ،)770ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)142َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرجا ُلَالصحيحَ».
( )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أنس ُة َنولىَر ُسول َاهلل َﷺ)َ((َ)269َ/1رقمَ:
َ،)779ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -108حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراَ :أن ََس ُة َم ْو َلى
رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ»(.)1
َ ُ
َ-109حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي تَس ِمي ِة م ْن َش ِهدَ بدْ راَ :أنَس ُة م ْو َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ»(.)2
َ ُ
َ َ
َ ً
ْ َ َ
س ْب ُن َعت ِ
ِيك ْب ِن َعا ِم ٍر ﭬ
[ ]31أُ َن ْي ُ
َ -110حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َ َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ِج ْسرِ ا ْل َمدَ ائِ ِن

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أنس ُة َنولىَر ُسول َاهلل َﷺ)َ((َ)269َ/1رقمَ:
َ ،)780وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)245َ /1ون َط يق َشيخَ
الطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)212َ/3
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أنس ُة َنولىَر ُسول َاهلل َﷺ)َ((َ)269َ/1رقمَ:
َ ،)781ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(َ/1
َ)261يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،والبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ/3
َ،)62ون َط يقَالبيويَأخ جهَاب َعساثْك ََيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)255َ/4ون َط يقَ
اب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)122َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ارِ ،من بنِي عب ِد ْاألَ ْشه ِل ُثم بنِي َزعوراءُ :أ َنيس بن عتِ ِ
ِ
يك ْب ِن
َ
ُ َ َ ْ ُ ُْ َ
م َن ْاألَن َْص ِ ْ َ َ ْ
َ
َع ِامر»(َ.)1
َ-111حدثناَأ ُب ُ
وَشعيبَالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ا ْل ِ
ج ْس ِر ِم َن
ارُ ،ثم ِمن بن ِي عب ِد ْاألَ ْشه ِلُ ،ثم ِمن بنِي َزعوراءَ :أوس( )2بن عتِ ِ
ْاألَن َْص ِ
يك
َ
ُْ َ
ُ َ َ ْ ُ
ْ َ َْ
ْ َ
ْب ِن َع ِامر»(.)3

يﭬ
س ْب ُن َقتَا َد َة ْاألَ ْن َ
[ ]32أُ َن ْي ُ
صا ِر ُّ
َ-112حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيَب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُأني ُس َب ُ َعتيك َب َعان َﭬ) َ(َ)268َ /1
(رقمَ،)774َ:ون َط يقهَأخ جهَاب َالثي َيفَ«أسدَاليابة»َ(.)157َ/1
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)217َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعةَ ،وحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ»َ.
المطبوعَوهوَصوابَأيضاَ،فيقالَله(َ:أنيس)َوَ(أوس)َ .انظ «َ:اإلصابةَيفَ
(َ )2هكذاَيف َ
ا
تمييزَالصحابة»َ(َ،270َ/1وَ.)305
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُأني ُس َب ُ َعتيك َب َعان َﭬ) َ(َ)268َ /1
(رقمَ،)775َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)217َ /6روا َُه َالطب ان ُّيَ ،ورجا ُل َُه َثقاتَ»َ .وفيهَ:
«أوس»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُأ ُحد ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ز َُر ْيق:
ُأ َن ْي ُس ْب ُن َقتَا َد َة»(َ.)1
َ-113حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َ َ ُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار ُثم ِم َن ْاألَ ْو ِ
سُ :أ َن ْي ُس ْب ُن
َقتَا َد َة»(.)2
َي ٍ
سﭬ
[ ]33أُ َن ْي ُ
س ْب ُن ُم َعا ِذ ْب ِن ق ْ
َ -114حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار
ِم ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن النج ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َقيْ ِ
س ْب ِن ُع َب ْي ِد ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن
ُم َع ِ
او َي َة ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َمالِكُ :أ َن ْي ُس ْب ُن ُم َعا ِذ ْب ِن َق ْيس»(.)3

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُأني ُسَب ُ َقتادة َﭬ)َ((َ)268َ/1رقمَ،)777َ:
ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)249َ/1
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُأني ُسَب ُ َقتادة َﭬ)َ((َ)269َ/1رقمَ،)778َ:
ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(-403َ /3
َ)414يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهدَبد ارا.
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُأني ُسَب ُ َ ُنعاذَب َقيسَﭬ)َ((َ)268َ/1رقمَ:
َ،)776وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)250َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
[ ]34أَ ْو ُ
َم ْاألَ ْن َ
س ْب ُن أَ ْرق َ
صا ِر ُّ
َ-115حدثناَالحس ُ َب َُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ار ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُأ ُحد ِم َن ْاألَن َْص ِ
ث
ب ِن ا ْلخَ زْرجِ َ :أ ْو ُس ب ُن َأر َقمَ ،وي َق ُال :س َليم َأبو َك ْب َش َة م ْو َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ
ُ ُْ ُ
ْ
َ ُ
َ
َ
ْ ْ َ ُ

ِم ْن َد ْوس».

َذكَره محمدُ بن إِسح َ ِ
يم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا(.)1
َُ ُ َ ُْ ْ َ
اق ف َ
ْم ْن ِذ ِر ﭬ
س ْب ُن َثا ِب ِ
[ ]35أَ ْو ُ
ت ْب ِن ال ُ
َ -116حدثناَ ُنحمَدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن
ار ،و َش ِهدَ بدْ راَ :أوس بن َثابِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ْاألَن َْص ِ
ت
َ ً ْ ُ ُْ
ارُ ،ثم م ْن َبني َع ْمرِو ْب ِن َمالك ْب ِن النج ِ َ
ِ
ي»(.)2
ْب ِن ا ْل ُمنْذ ِر َبدْ ِر ٌّ

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أو ُسَب ُ َأرقم َﭬ)َ((َ)230َ/1رقمَ،)630َ:
ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(َ )261َ/1يفَ
سياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهدَبد اراَ،وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2999َ/6
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أو ُسَب ُ َثابتَﭬ)َ((َ)228َ/1رقمَ،)623َ:
وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)245َ/1وانظ َ:رقمَ[.]44

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -117حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:
ِ
ِ
ِ
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ب
ارَ :أ ْو ُس ْب ُن َثا ِبت ْب ِن ا ْل ُمنْذ ِرََ ،ل َعق َ
َل ُه»(َ.)1
َ -118حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليَحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي النج ِ
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ :أ ْو ُس ْب ُن
َثابِت»(.)2
ِت ،أَ ُخو ُع َبا َد َة ﭬ
الصام ِ
[ ]36أَ ْو ُ
س ْب ُن َّ
َ -119حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالَد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أو ُسَب ُ َثابتَﭬ)َ((َ)228َ/1رقمَ،)624َ:
ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(-403َ /3
َ)414يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهدَبد اراَ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أو ُسَب ُ َثابتَﭬ)َ((َ)231َ/1رقمَ،)632َ:
ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(-399َ /3
َ ،)402والفاثْكهي َيف َ«أخبار َنكة» َ(َ )245-241َ /4ثْكالهما َيف َسياق َطويل َفيه َذثْك َ
تسميةَن َشهدَالعقبةَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)303َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ار ِ
ُثم ِمن َأصرم ب ِن فِهرِ ب ِن غَ نْ ِم ب ِن عو ِ
ف ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ َ :أ ْو ُس ْب ُن
ْ َْ
ْ ْ َ َ ْ ْ ْ
الص ِام ِ
تَ ،و َأ ُخو ُه ُع َبا َد ُة»(.)1
َ-120حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ارُ ،ثم ِمن بنِي عو ِ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ف ْب ِن
ْ َ َْ
ا ْلخَ زْرجِ َ :أوس بن الص ِام ِ
ت»(.)2
ْ ُ ُْ
َ
ْحا ِر ِ
يﭬ
صا ِر ُ
س ْب ُن َع ْب ِد ا ِ
[ ]37أَ ْو ُ
ِي ْاألَ ْن َ
هلل ْب ِن ال َ
ث ْب ِن َخ ْول ٍّ
َ -121حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:
ارُ ،ثم ِمن بنِي عو ِ
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ف ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ َ :أ ْو ُس
ْ َ َْ
ار ِ
ْب ُن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َخ ْولِ ٍّي»(.)3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(أو ُس َب ُ َالصانت َﭬ) َ((َ )224َ /1رقمَ:
َ،)614ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(أو ُس َب ُ َالصانت َﭬ) َ((َ )225َ /1رقمَ:
َ ،)615ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(َ/3
َ )414-403يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)302َ/1
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(أو ُس َب ُ َخولي َﭬ) َ((َ )229َ /1رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
س ْب ُن ُم َعا ِذ ْب ِن أَ ْو ٍ
[ ]38أَ ْو ُ
س ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -122حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم بِ ْئرِ َم ُعو َنةَ:
َأ ْو ُس ْب ُن ُم َعا ِذ ْب ِن َأ ْوس ْاألَن َْص ِ
ي»(.)1
ار ُّ
َ-123حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفلَيحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ :أ ْو ُس ْب ُن ُم َعا ِذ ْب ِن َأ ْوسََ ،ل
ِ
ب َل ُه»(.)2
َعق َ
ْم ْن ِذ ِر ﭬ
[ ]39أَ ْو ُ
س ْب ُن ال ُ
َ -124حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُأ ُحد ِم َن
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي النج ِ
ْاألَن َْص ِ
ارَ :أ ْو ُس ْب ُن ا ْل ُمن ِْذ ِر»(.)3
َ،)626ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أو ُسَب ُ َ ُنعاذَب َأوسَﭬ)َ((َ)228َ/1رقمَ:
َ،)621وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)312َ/1
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أو ُسَب ُ َ ُنعاذَب َأوسَﭬ)َ((َ)228َ/1رقمَ:
َ،)622ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(أو ُس َب ُ َال ُمنذر َﭬ) َ((َ )228َ /1رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
س ْب ُن َي ِز َ
[ ]40أَ ْو ُ
صَر َم ْاألَ ْن َ
يد ْب ِن أَ ْ
صا ِر ُّ
َ -125حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْصا ِر ُثم ِم ْن َبنِي النج ِ
ارَ :أ ْو ُس ْب ُن َي ِزيدَ
ْب ِن َأ ْص َر َم»(.)1
سﭬ
اس ْب ُن أَ ْو ٍ
[ ]41إِ َي ُ
َ -126حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُأ ُحد ِم َن
ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُم َع ِ
اس ْب ُن َأ ْوس»(.)2
او َي َة ْب ِن َع ْوف :إِ َي ُ
َ-127حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حَدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
َ،)625وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)312َ/1
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(أو ُس َب ُ َيزيد َب َأص م َﭬ) َ(َ)230َ /1
(رقمَ ،)631َ :وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)313َ /1ون َط يقَ
نحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(َ،)402-399َ/3والفاثْكهيَ
يفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهدَالعقبةَ.
اس َب َُ َأوس َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)275َ /1
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(إي ُ
(رقمَ،)802َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)295َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ارُ ،ثم ِمن بنِي النبِ ِ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُأ ُحد ِم َن ْاألَن َْص ِ
يت:
ْ َ
اس ْب ُن َأ ْوس»(.)1
إِ َي ُ
يﭬ
[ ]42إِ َي ُ
اس ْب ُن َو َذ َق َة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -128حدثنَا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َالصبهان ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة

َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:
ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َسالِ ِم ْب ِن

اس ْب ُن َو َذ َق َة»(.)2
َع ْوف :إِ َي ُ
[ ]43أَ ْي َم ُن ْاب ُن أُ ِّم أَ ْي َم َنَ ،و ُه َو أَ ْي َم ُن ْب ُن ُع َب ْي ٍد ﭬ
َ-129حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُحنَ ْينَ :أ ْي َم ُن
ْب ُن ُع َب ْيد»(.)3
اس َب ُ َأوس َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)275َ /1
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(إي ُ
(رقمَ ،) 803َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)295َ/1
اس َب ُ َوذقة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)275َ /1
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(إي ُ
(رقمَ،)804َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أيم ُ َب ُ َعُ بيد َﭬ)َ((َ)288َ/1رقمَ،)846َ:
ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)318َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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البا ِء
َحْر ُ
ف َ
يﭬ
[ُ ]44ب َج ْيُر ْب ُن أَ ِبي ُب َج ْي ٍر ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -130حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحَاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:
َار ْب ِن النج ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ِدين ِ
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراِ ،م َن ْاألَن َْص ِ
ارُ :ب َج ْي ُر
ْب ُن َ
[أبِي] ُب َج ْير َح ِل ٌ
يف َل ُه ْم»(.)1
اء ﭬ
اء ْب ُن َم ْعُرو ِر ْب ِن َ
ص ْخ ِر ْب ِن َخن َ
ْس َ
[ ]45ال َْبَر ُ
َ -131حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ِ ِ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َأ ْص َح ِ
ين
اب ا ْل َع َق َبة الذ َ
ول اهلل ِ ﷺ بِا ْل َع َق َب ِة ِم َن ْاألَن َْص ِ
َب َاي ُعوا َر ُس َ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َس ِل َم َة ْب ِن َي ِزيدَ ْب ِن
ِ
ُج َشم :ا ْل َب َرا ُء ْب ُن َم ْع ُر ِ
يبَ ،و ُه َو َأو ُل َم ْن
ور ْب ِن َصخْ ِر ْب ِن َخن َْسا َءَ ،و ُه َو نَق ٌ
َأوصى بِ ُث ُل ِ
ث َمالِ ِهَ ،ف َأ َجا َز ُه َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ»(.)2
ْ َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُبجي ُ َب ُ َأبي َ ُبجي َﭬ) َ((َ )49َ /2رقمَ:
َ،)1246ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ )414-403يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمَية َن َشهد َبد اراَ ،واب َننده َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ،)402-399َ/3وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)430َ/1
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ب ا ُء َب ُ َنع ُ ور َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)28َ /2
(رقمَ،)1183َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-132حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ِ
يم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَ ْن َص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َس َل َمةَ :ا ْل َب َرا ُء ْب ُن
شهاب«َ :ف َ
معرور ،وهو َأو ُل من َأوصى بِ ُث ُل ِ
َان
ث َمالِ ِهَ ،و ْاس َت ْق َب َل ا ْل َك ْع َب َة َو ُه َو بِبِ ََل ِد ِهَ ،وك َ
َ ْ ْ َ
َ ُ َ
َ ُْ
ن َِقي ًبا»(.)1
هللْ ،األَ ْسلَمِ ُّي ﭬ
ص ْيبِ ،أَ ُبو َع ْب ِد ا ِ
ْح َ
[ُ ]46بَر ْي َد ُة ْب ُن ال ُ
َ-133حدثنَاَ ُنحمدُ َب ُ َعليَالمدينيَ ُفستُقةَُ،حدثناَه ُار ُ
ونَب ُ َعبدَاهللَأ ُبوَ
ُّ
ات ُب َر ْيدَ ُة ْب ُن ا ْل ُح َص ْي ِ
ان ،فِي ِخ ََل َف ِة َي ِزيدَ
ُنوسىَ،قالَ «َ:م َ
ب ْاألَ ْس َل ِم ُّي ِبخُ َر َاس َ
ِ
ْب ِن ُم َع ِ
وسىَ « :و ُب َر ْيدَ ُة ْب ُن ُح َص ْيب ُي ْكنَى
او َي َة َسنَ َة ا ْثنَتَ ْي ِن َوست َ
ين»َ .ق َال َأ ُبو ُم َ
َأ َبا َع ْب ِد اهلل ِ»(َ.)2
َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ب ا ُء َب ُ َنع ُ ور َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)28َ /2
(رقمَ،) 1184َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ،)402-399َ/3والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَ
َفليحَأيضاَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ
فيهَذثْك َتسميةَن َشَهد َالعقبةَ،ون َط يقَاب
ا
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)382َ/1
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُب يد ُة َب ُ َال ُحصيب َﭬ) َ((َ )19َ /2رقمَ:
َ،)1150وع َهارونَب َعبدَاهللَرواهَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ.)336َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِي ﭬ
[َ ]47ب ْس َب ٌ
س ال ُ
ْج َهن ُّ
َ -134حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراِ ،م َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ُثم ِمن بنِي َطرِ ِ
يف ْب ِن ا ْلخَ زْ َرجِ َ :ب ْس َب ٌس ا ْل ُج َهن ِ ُّي َح ِلي ُف ُه ْم»(.)1
ْ َ
َ-135حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
يَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
إسحاق َال ُمسيب ُّ َ
ارِ ،من بنِي س ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اعدَ َة ْب ِن َك ْع ِ
ب
شهاب«َ:في ت َْسم َية َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ،م َن ْاألَن َْص ِ ْ َ َ
ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ َ :ب ْس َب ٌس ا ْل ُج َهن ِ ُّيَ ،ح ِل ٌ
يف َل ُه ْم»(.)2
يﭬ
[ِ ]48ب ْشُر ْب ُن ال َْبَرا ِء ْب ِن َم ْعُرو ٍر ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -136حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ِ ِ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َأ ْص َح ِ
ين
اب ا ْل َع َق َبة الذ َ
ول اهلل ِ ﷺ بِا ْل َع َق َب ِة ِم َن ْاألَن َْص ِ
َب َاي ُعوا َر ُس َ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َس ِل َم َة ْب ِن َي ِزيدَ ْب ِن
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(بسبسَال ُجهن ُّيَﭬ)َ((َ)48َ/2رقمَ،)1244َ:
ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(بسبسَال ُجهن ُّيَﭬ)َ((َ)48َ/2رقمَ،)1245َ:
ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(-403َ /3
َ )414يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)438َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

258

ج َشمِ :بِ ْشر بن ا ْلبر ِ
اء ْب ِن َم ْع ُرورَ ،و َقدْ َش ِهدَ َبدْ ًرا»(.)1
ُ
ُ ْ ُ ََ
َ-137حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َبَ ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ارُ ،ثم ِمن بنِي س َلمةَ :بِ ْشر بن ا ْلبر ِ
ِ
يم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
اء
ُ ْ ُ ََ
ْ َ َ َ
شهاب«َ:ف َ
ب ِن م ْعرورَ ،و ُه َو ال ِذي َأك ََل م َع رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ ،الشا َة التِي ُسم فِ َيها َي ْو َم
َ َ ُ
ْ َ ُ
َخ ْي َب َر»(.)2
َ -138حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارونَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهابِ «َ:في ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا
ارُ ،ثم ِمن بنِي عبي ِد ب ِن ع ِدي :بِ ْشر بن ا ْلبر ِ
ِم َن ْاألَن َْص ِ
اء ْب ِن َم ْع ُرور»(.)3
ْ َ ُ َ ْ ْ َ ٍّ
ُ ْ ُ ََ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(بش ُ َب ُ َالب اء َﭬ)َ((َ)34َ/2رقمَ،)1199َ:
ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(بش ُ َب ُ َالب اء َﭬ)َ((َ)34َ/2رقمَ،)1200َ:
ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(-399َ /3
َ ،)402والفاثْكهي َيف َ«أخبار َنكة» َ(َ )245-241َ /4ثْكالهما َيف َسياق َطويل َفيه َذثْك َ
تسميةَن َشهدَالعقبةَ.
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(بش ُ َب ُ َالب اء َﭬ)َ((َ)34َ/2رقمَ،)1201َ:
ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(-403َ /3
َ)414يفَسياقَطويلَفيهَتسميةَن َشهدَبد اراَ،والبيهقيَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(.)263َ/4

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -139حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ َُع وةَ،قالَ «َ:لما َفت ََح اهلل َ ۵خي َبر َع َلى رس ِ
ول
َ ُ
ْ َ
ُ
ِ
ث ا ْليه ِ
ار ِ
ِ
ْت ا ْل َح ِ
وديةَُ ،و ِهي
َب بِن ُ
َُ
اهلل ﷺَ ،و َقت ََل َم ْن َقت ََل من ُْه ْمَ ،أ ْهدَ ْت َز ْين ُ
ْت َأ ِخي مرحب َشا ًة مص ِلي ًة( ،)1وسم ْته فِيها ،و َأ ْك َثر ْت فِي ا ْلكَتِ ِ
ف،
بِن ُ
َ ْ
َْ َ
َ ُ َ َ َ
والذراعِِ ،حين ُأ ْخبِر ْت َأنها َأحب َأع َض ِ
اء الش ِاة إِ َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ ،ف َلما
َ َ ُّ ْ
َ
َ ُ
َ
َ َ
ول اهللِ ﷺ ،ومعه بِ ْشر بن ا ْلبر ِ
َد َخ َل َر ُس ُ
ت
اء ْب ِن َم ْع ُرور َأ ُخو َبنِي َس ِل َمةََ ،قد َم ْ
َ َ َ ُ ُ ْ ُ ََ
إِ َلى رس ِ
ول اهللِ ﷺ َف َتن ََاو َل ا ْلكَتِ َ
اعَ ،فا ْنت ََه َس(ِ )2من َْهاَ ،و َتن ََاو َل بِ ْش ُر
فَ ،والذ َر َ
َ ُ
ول اهلل ِ ﷺَ ،أد َغم بِ ْشر ما فِي فِ ِ
آخ َرَ ،فا ْنت ََه َس ِم ْن ُهَ ،ف َلما َأ ْدغَ َم َر ُس ُ
يه،
َع ْظ ًما َ
ْ َ ٌ َ
َف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺْ « :ار َف ُعوا َأ ْي ِد َيك ُْم َفإِن كَتِ َ
ت
ف الش ِاة تُخْ بِ ُرنِيَ ،أ ْن َقدْ ُب ِغ َي ْ
فِيها»َ ،ف َق َال بِ ْشر بن ا ْلبر ِ
كَ ،ل َقدْ َو َجدْ ُت َذلِ َ
اءَ :وال ِذي َأك َْر َم َ
ك فِي ُأ ْك َلتِي
َ
ُ ْ ُ ََ
تَ ،فإِ ْن َمنَ َعنِي َأ ْن َأ ْل ُف َظها إَِل َأني َكرِ ْهت َأ ْن ُأنَغ َص َط َع َام َ
كَ ،ف َلما
التِي َأ َك ْل ُ
َب بِنَ ْف ِسي َع ْن َن ْف ِس َ
ت َما فِي فِ َ
ُون
َأ َك ْل َ
كَ ،و َر َج ْو ُت َأ ْن ََل َيك َ
يك َل ْم َأ ْرغ ْ
َأ ْدغ َْمتُهاَ ،وفِ َيها َبغْيَ ،ف َل ْم ي ُق ْم بِ ْش ٌر ِم ْن َمكَانِ ِهَ ،حتى َعا َد َل ْو ُن ُه كالط ْي َل ِ
سان(،)3
َ
ٌ

(َ )1شاة َنصليةَ :أي َنشو ّيةُ َ .يق ُال َصلي ُت َاللحمََ -بالتخفيفَ :أي َشويتهَ ،ف ُهو َنصل ٌّيَ.
«النهاية»َالب َالثي َ(صال)َ(.)50َ/3
(َ )2النه ُسَ:أخ ُذ َاللحمَبأط اف َالسنانَ.والنهشَ:الخذَبجميعها«َ.النهاية»َالب َالثي َ
(نهس)َ(َ.)136َ/5
(َ)3أيَتيي َلونه«َ.لسانَالع ب»َ(نهس)َ(َ.)125َ/6

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َان َما َيت ََحو ُل إَِل َما ُحو َلَ ،و َب ِق َي َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ،
وما َط َل ُه َو َج ُع ُه ِمنْ ُهَ ،حتى ك َ

ات فِ ِ
ِ ِ ِ
يه»(.)1
َان َو َج ُع ُه ال ِذي َم َ
ينَ ،حتى ك َ
َب ْعدَ َث ََلث سن َ

يﭬ
س ْع ِد ْب ِن َث ْعل ََب َة ،أَ ُبو ُّ
الن ْع َم ِ
انْ ،األَ ْن َ
صا ِر ُّ
[َ ]49ب ِش ُ
ير ْب ُن َ
َ -140حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأَبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َأ ْص َح ِ
اب ا ْل َع َق َب ِة ِم َن
ار ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
ْاألَن َْص ِ
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ َ :ب ِش ُير ْب ُن َس ْعدَ ،و َقدْ َش ِهدَ
َبدْ ًرا»(َ.)2
َ -141حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدَثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ِ
يم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارِ ،م ْن َبنِي
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:ف َ
ار ِ
ب ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ ْب ِن ا ْل َح ِ
َز ْي ِد ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن َك ْع ِ
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ َ :ب ِش ُير
ْب ُن َس ْع ِد ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن ِج ََلس»(َ.)3

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(بش ُ َب ُ َالب اءَب َنع ُ ورَﭬ)َ((َ)35َ/2رقمَ:
َ،)1204ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَالبيهقيَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ.)263َ/4
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(بشَي ُ َب ُ َسعد َﭬ)َ((َ)40َ/2رقمَ،)1220َ:
ون َط يقَاب َلهيعةَأخ جهَالفسويَيفَ«المع فةَوالتاريخ»َ(َ.)256َ/3
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(بشي ُ َب ُ َسعد َﭬ)َ((َ)40َ/2رقمَ،)1221َ:
وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)398َ/1ون َط يقَاب َلهيعةَأخ جهَ
«المع فة َوالتاريخ» َ(َ ،)256َ /3ون َط يق َالفسوي َأخ جه َاب َعساثْك َيف َ«تاريخَ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

261

َ-142حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ار ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
اب ا ْل َع َق َب ِة ِم َن ْاألَن َْص ِ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َأ ْص َح ِ
ث ْب ِن
ا ْلخَ ز َْرجِ َ :ب ِش ُير ْب ُن َس ْعد َأ ُبو النُّ ْع َم ِ
ان»(َ .)1
هلل ﭬ
ير ْب ُن َع ْب ِد ا ِ
[َ ]50ب ِش ُ
َ -143حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثَناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِةِ ،م َن
ار ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
ْاألَن َْص ِ
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ َ :ب ِش ُير ْب ُن َع ْب ِد اهلل ِ»(.)2

دنشق»َ(َ.)285َ/10
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(بشي ُ َب ُ َسعد َﭬ)َ((َ)40َ/2رقمَ،)1222َ:
ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(-399َ /3
َ ،)402والفاثْكهي َيف َ«أخبار َنكة» َ(َ )245-241َ /4ثْكالهما َيف َسياق َطويل َفيه َذثْك َ
تسميةَن َشهدَالعقبةَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)62َ/2
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(بشي ُ َب ُ َعبد َاهلل َﭬ) َ((َ )46َ /2رقمَ:
َ،)1239ون َط يقَعم وَبَ َخالدَأخ جهَاب َنندهَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)249َ/1
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)223َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعة َوحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ،وبقيةَُرجالهَثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ْه ْي َث ِم ﭬ
[ُ ]51ب َه ْيُر ْب ُن ال َ
َ -144حدثناَ ُنحمَدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َبةَِ ،م َن
ار ِ
ار َث َة ْب ُن ا ْل َح ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َح ِ
ْاألَن َْص ِ
ثُ :ب َه ْي ُر ْب ُن ا ْل َه ْي َث ِم»(.)1
ْحا ِر ِ
ِي ﭬ
ث ،أَ ُبو َع ْب ِد َّ
[ِ ]52ب َال ُل ْب ُن ال َ
الر ْح َم ِن ،ال ُ
ْم َزن ُّ
َ -145حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َ ُفستُقةَُ،حدثناَه ُار ُ
ون َب ُ َعبد َاهلل َالحم ُالَ،
ار ِ
قال«َ:بِ ََل ُل ْب ُن ا ْل َح ِ
ث ُيكَنى َأ َبا َع ْب ِد الر ْح َم ِن»(.)2

ات
َ-146حَدثناَأ ُبوَالزنباعَرو ُحَب ُ َالف جَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،قالَ «َ:م َ
ِ
ِ
بِ ََل ُل بن ا ْلح ِ ِ
ُون َس َن ًة»(.)3
ين َو ِسنُّ ُه َث َمان َ
ارث ا ْل ُمزَن ُّي َسنَ َة ست َ
ُْ َ
هلل ﷺ
ول ا ِ
[ِ ]53ب َال ُل ْب ُن َر َباحٍ ُمؤَذ ُ
س ِ
ِّن َر ُ
َ -147حدثناَ ُنحمَدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُبهَي ُ َب ُ َالهيرمَﭬ)َ((َ)47َ/2رقمَ،)1241َ:
وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)445َ/1ون َط يقَعم وَب َخالدَ
الح انيَأخ جهَاب َنندهَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)312َ/1
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(بال ُل َب ُ َالحارث َﭬ) َ((َ )367َ /1رقمَ:
َ،)1128ون َط يقَهارونَب َعبدَاهللَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)592َ/3
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(بال ُل َب ُ َالحارث َﭬ) َ((َ )367َ /1رقمَ:
َ،)1127وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)377َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراَ :م ْو َلى َأبِي
َبكْر ﭬ»(.)1
َ-148حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالَصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ

شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراِ :ب ََل ٌل َم ْو َلى َأبِي َبكْر ﭭ»(.)2

َ -149حدثنا َأ ُبو َالزنبَاع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
«ت ُُوف َي بِ ََل ٌل َم ْو َلى َأبِي َبكْرَ ،و ُي َق ُال :إِن ُه تِ ْر ُب َأ ِبي َبكْر ﭬ بِ ِد َم ْش َق فِي
ِ
الطا ُع ِ
ونَ ،و ُدفِ َن ِعنْدَ َب ِ
ان
اب الص ِغيرَِ ،و ُيكَنى َأ َبا َع ْب ِد اهلل فِي َسن َِة َس ْبعَ ،أ ْو َث َم َ
َع ْش َرةََ ،و ُه َو ِم ْن ُم َول ِدي الس َر ِاةَ ،و ُي َق ُال :بِ ََل ٌلُ ،يكَنى َأ َبا َع ْمرو»(.)3

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(بال ُلَب ُ َرباحَ ُنؤذ ُنَر ُسولَاهلل َﷺ)َ(َ)336َ/1
(رقمَ،)1005َ:ون َط يقَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)431َ/10
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(بال ُلَب ُ َرباحَ ُنؤذ ُنَر ُسولَاهلل َﷺ)َ(َ)336َ/1
(رقمَ،)1006َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ)266-261َ/1يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)373َ/1
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(بال ُلَب ُ َرباحَ ُنؤذ ُنَر ُسولَاهلل َﷺ)َ(َ)336َ/1
(رقمَ،)1007َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)374-373َ/1ون َ
ط يقَأبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)476َ/10

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ف التَّا ِء
َحْر ُ
َي ٍ
ْحا ِر ِ
سﭬ
[َ ]54تمِ ُ
ث ْب ِن ق ْ
يم ْب ُن ال َ
َ-150حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالدَالح ان ُّيَ،قالَ:حدثنيَأبَيَ،حدثناَ
اب ُ َلهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يم
ين ،م َن ا ْل ُم ْسلم َ
َأ ْجنَاد َ
ينُ ،ثم م ْن ُق َر ْيش ُثم م ْن َبني َس ْه ِم ْب ِن ُه َص ْيص :تَم ُ
ار ِ
ْب ُن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َق ْيس»(.)1
َ -151حدَثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم
«في ت َْسم َية َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َأ ْجنَاد َ
ين ،م ْن ُق َر ْيشُ ،ثم م ْن َبني َس ْهم :تَم ُ
ار ِ
ْب ُن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َق ْيس»(.)2
يم َب ُ َالحارث َب َقيس َﭬ) َ(َ)62َ /2
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(تم ُ
(رقمَ،)1294َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)329َ/1ون َط يقَ
عم وَب َخالد َالح انيَأخ جهَاب َنندهَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)454َ/1ون َط يقَ
اب َنندهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)84َ/11
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)214َ/6روا ُه َالطب ان ُّيَ،وفيَإسناد َعُ وةَ :اب ُ َلهيعةَ
وحدي ُر ُهَحس َوفيهَضعفَ»َ.
يم َب ُ َالحارث َب َقيس َﭬ) َ(َ)62َ /2
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(تم ُ
(رقمَ ،)1295َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ،)454َ/1واب َعساثْك ََيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)85َ/11
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِي ﭬ
[َ ]55تمِ ُ
يم ْب ُن َع ْب ٍد َع ْمُرو ،أَ ُبو ال َ
ْح َس ِن ،ال َ
ْما ِزن ُّ
َ -152حدثنا َأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالب ق ُّيَ ،حدثنا َعبدُ َالملك َب ُ َهشامَ،
حدثناَزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقََ ،قالَ «َ:أ ُبو ا ْل َح َس ِن ا ْل َم ِ
ازنِ ُّي
ِ
يم ْب ُن َع ْمروْ ،اس َت ْع َم َل ُه َع ِل ُّي ْب ُن َأبِي َطالِب
َجدُّ َع ْم ِرو ْب ِن َي ْح َيى ْاس ُم ُه :تَم ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ين َخ َر َج إِ َل ْي ِه َس ْه ُل ْب ُن ُحنَ ْيف»(.)1
ين َخ َر َج إِ َلى ا ْلع َر ِاق ،ح َ
َع َلى ا ْل َمدينَة ،ح َ
ِي ْب ِن أُ َم َّي َة ﭬ
َي ِ
س ْب ِن َعد ِّ
[َ ]56تمِ ُ
يم ْب ُن ُي َعا ِر ْب ِن ق ْ
َ -153حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ِ
ف ب ِن ا ْلح ِ ِ
ِ
ِ ِ
يم ْب ُن ُي َعار ْب ُن َق ْي ِ
س
َ
ُثم م ْن َبني ُخدْ َر َة ْب ِن َع ْو ْ
ارث ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ  :تَم ُ
ِ
ي»(.)2
ْب ِن َعد ٍّ

َ-154حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ََُ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)214َ/6رجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».
يم َب ُ َعبد َﭬ)َ((َ)60َ/2رقمَ،)1287َ:
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(تم ُ
وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)457َ/1
يم َب ُ َ ُيعار َﭬ)َ((َ)61َ/2رقمَ،)1288َ:
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(تم ُ
وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)454َ/1ون َط يقَعم وَب َخالدَ
الح انيَأخ جهَاب َنندهَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)327َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ار ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ث ْب ِن
ِ
يم ْب ُن ُي َع ِ
ار ْب ِن َق ْي ِ
س ْب ِن َع ِدي ْب ِن ُأ َمي َة»(.)1
ا ْلخَ ز َْرجِ  :تَم ُ
َم ْب ِن َمال ٍ
ِك ﭬ
السل ِ
يم َم ْولَى َبنِي َغن ِ
[َ ]57تمِ ٌ
ْم ْب ِن َّ
َ -155حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار:
ِ
س ْب ِن َح ِ
يم َم ْو َلى َبنِي َغنْ ِم ْب ِن الس َل ِم ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن ْاألَ ْو ِ
ار َث َة»(.)2
تَم ٌ
َ-156حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي تَس ِمي ِة من َش ِهدَ بدْ راِ ،من ْاألَنْص ِ ِ
يم َم ْو َلى َبنِي َغنْ ِم ْب ِن
َ
َ
ْ َ َ ْ
ار :تَم ٌ
َ ً
الس َل ِم ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن ْاألَ ْو ِ
س»(.)3
يم َب ُ َ ُيعار َﭬ)َ((َ )61َ/2رقمَ،)1289َ:
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(تم ُ
ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(-403َ /3
َ )414يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)454َ/1
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(تميم َنولىَبنيَغنمَ َب َالسلم َﭬ)َ(َ)61َ/2
(رقمَ،)1290َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(تميم َنولىَبنيَغنم َب َالسلم َﭬ)َ(َ)61َ/2
(رقمَ،) 1291َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الص َّم ِة ﭬ
يم َم ْولَى خَِر ِ
اش ْب ِن ِّ
[َ ]58تمِ ٌ
َ -157حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراِ ،م َن ْاألَن َْص ِ
ار:
ِ
يم َم ْو َلى ِخ َر ِ
اش ْب ِن الصم ِة»(.)1
تَم ٌ
َ-158حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراِ ،م َن ا ْألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم َن ا ْلخَ ْز َرجِ ُ ،ثم ِم ْن
ِ
ِ
يم َم ْو َلى ِخ َر ِ
اش ْب ِن الصم ِة»(.)2
َبني َس َل َمةَ :تَم ٌ
*َ*َ*َ

(َ )414-403َ /3يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،واب َننده َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ،)321َ/1وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)453َ/1
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(تميم َنولىَخ اش َب َالصمة َﭬ)َ(َ)61َ/2
(رقمَ،)1292َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)453َ/1ون َط يقَ
عم وَب َخالدَالح انيَأخ جهَاب َنندهَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)327َ/1
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(تميم َنولىَخ اش َب َالصمة َﭬ)َ(َ)61َ/2
(رقمَ،)1293َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ )414-403َ /3يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،واب َننده َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ،)327َ/1وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)454-453َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ف َّ
الثا ِء
َحْر ُ
يﭬ
[َ ]59ثابِ ُ
ت ْب ُن ا ْل ِجذْعِ ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ-159حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثَناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ

شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ت ْب ُن َأ ْجدَ َع(.)2(»)1
ارَ :ثا ِب ُ

َ-160حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالحَ ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ب َسلمةَ،ع َنحمدَب َإسحاق«َ:فِي تَس ِمي ِة م ِن است ُْش ِهدَ يوم الطائِ ِ
ف ِم َن
ُ
ََْ
ْ َ َ ْ
ُ
ت ْب ُن ا ْل ِ
ْاألَن َْص ِ
ج ْذ ِع»(.)3
ارَ :ثابِ ُ
ِي ْب ِن ا ْل َع ْج َال ِن ﭬ
[َ ]60ثا ِب ُ
ت ْب ُن أَ ْقَر َم ْب ِن َث ْعل ََب َة ْب ِن َعد ِّ
َ -161حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار:

هكذاَيفَالمطبوعَوهوَصوابَأيضاَ،فيقالَله(َ:أجدع)َوَ(الَجذع)َ.انظ «َ:اإلصابةَيفَ
(َ)1
ا
تمييزَالصحابة»َ(َ،501َ/1وَ.)533
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثاب ُتَب ُ َأجدعَﭬ)َ((َ)79َ/2رقمَ،)1355َ:
ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثاب ُتَب ُ َثعلبةَﭬ)َ((َ)79َ/2رقمَ،)1358َ:
ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)480-479َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ت ْب ُن َأ ْق َر َم ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن َع ِدي ْب ِن ا ْل َع ْج ََل ِن»(.)1
َثابِ ُ
َ-162حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ت
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َع ْج ََل ِنَ :ثابِ ُ
ْب ُن َأ ْق َر َم»(.)2
َ -163حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالَسودَ ،ع َ ُع وةَ «َ :أن َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ َب َع َ
ث َسرِي ًة َق ْب َل
ِ
ت ْب ُن َأ ْق َر َم»(.)3
يب فِ َيها َثابِ ُ
ا ْل ُع ْم َر ِةِ ،م ْن ن َْجد َأ ِم ُير ُه ْم َثابِ ُ
ت ْب ُن َأ ْق َر َم َف ُأص َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثاب ُت َب ُ َأق م َﭬ)َ((َ)77َ/2رقمَ،)1345َ:
وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)475َ/1ون َط يقَأبيَنعيمَأخ جهَ
اب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)108َ/11
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثاب ُت َب ُ َأق م َﭬ)َ((َ)77َ/2رقمَ،)1346َ:
ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)454َ/1
ون َط يقَأبيَنعيمَالصبهاينَأخ جهَاب َعساثْك ََيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)108َ/11
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثاب ُت َب ُ َأق م َﭬ)َ((َ)77َ/2رقمَ،)1347َ:
وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)475َ/1ون َط يقَأبيَنعيمَأخ جهَ
اب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)110َ/11

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ْحا ِر ِ
يﭬ
[َ ]61ثا ِب ُ
ث ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
ت ْب ُن َث ْعل ََب َة ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن ال َ
َ -164حدَثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْلخَ ز َْرجِ ُ ،ثم ِم ْن َبنِي
ار ِ
ت ْب ُن َث ْع َل َب َة ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َح َرام»(.)1
َس َل َمةَُ ،ثم ِم ْن َبنِي َح َرامَ :ثابِ ُ
َ -165حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارونَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
َعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم
ب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب ُ
الطائِ ِ
فِ ،م َن ْاألَن َْص ِ
ت ْب ُن َث ْع َل َبةََ ،و َث ْع َل َب ُة ال ِذي ُي َق ُال
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َس َل َمةََ :ثا ِب ُ
َل ُه :ا ْل ِ
ج ْذ ُع»(.)2
يﭬ
ت ْب ُن َح َّس َ
[َ ]62ثابِ ُ
ان ْب ِن َع ْم ٍرو ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -166حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارونَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ،
حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ِدي ْب ِن النج ِ
َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ان ْب ِن
ارَ :ثابِ ُ
ت ْب ُن َحس َ
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثاب ُتَب ُ َثعلَبةَﭬ)َ((َ)79َ/2رقمَ،)1356َ:
ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(-403َ /3
َ)414يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهدَبد اراَ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثاب ُتَب ُ َثعلبةَﭬ)َ((َ)79َ/2رقمَ،)1357َ:
ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)479َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ب َل ُه»(.)1
َع ْمروََ ،ل َعق َ
اء ﭬ
ت ْب ُن َخالِ ِد ْب ِن ُّ
[َ ]63ثا ِب ُ
الن ْع َم ِ
ان ْب ِن َخن َ
ْس َ
َ-167حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالدَالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةََ،ع َأبيَالسودَ ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم الْ َي َم َام ِة ِم َن
ِِ
ينُ ،ثم ِم َن ْاألَن َْص ِ
ت ْب ُن َخالِ ِد
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َمالِ ِك ْب ِن َت ْي ِم اهللَِ :ثابِ ُ
ا ْل ُم ْسلم َ
ْب ِن النُّ ْع َم ِ
ان ْب ِن َخن َْسا َء»(َ.)2
َ -168حدثناَالَحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثنا َ ُنحمدُ َ
ب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ ،ع َ
اب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِةِ ،م َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي
ت ْب ُن َخالِ ِد ْب ِن النُّ ْع َم ِ
النج ِ
ان»(َ.)3
ارَ :ثابِ ُ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثاب ُت َب ُ َحسان َب َعم و َﭬ) َ(َ)80َ /2
(رقمَ،)1362َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثاب ُت َب ُ َخالد َب َالنُّعمان َﭬ) َ(َ)77َ /2
(رقمَ،)1349َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)470َ/1ون َط يقَ
عم وَب َخالدَالح انيَأخ جهَاب َنندهَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)343َ/1
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)223َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعة َوحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ،وبقيةَُرجالهَثقاتَ»َ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثاب ُت َب ُ َخالد َب َالنُّعمان َﭬ) َ(َ)78َ /2
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -169حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثنا َ ُنحمدُ َ
ب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ َُنوسىَب َ ُعقبةَ ،ع َ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي النج ِ
اب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار:
ت ْب ُن َخالِ ِد ْب ِن النُّ ْع َم ِ
ان ْب ِن َخن َْسا َء»(.)1
َثابِ ُ
يﭬ
[َ ]64ثابِ ُ
ت ْب ُن َربِي َع َة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ-170حدثناَالحس ُ َب َُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ارُ ،ثم ِمن بنِي عو ِ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ف ْب ِن
ْ َ َْ
ت ْب ُن َربِي َع َة»(.)2
ا ْلخَ ز َْرجِ ُ ،ثم ِم ْن َبنِي َب ْل ُح ْب َلىَ :ثابِ ُ

(رقمَ ،)1350َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)470َ/1
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثاب ُت َب ُ َخالد َب َالنُّعمان َﭬ) َ(َ)78َ /2
(رقمَ،) 1351َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ )414-403َ /3يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،واب َننده َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ،)343َ/1وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)470َ/1
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)224َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ»َ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثاب ُتَب ُ َربيعةَﭬ)َ((َ)80َ/2رقمَ،)1360َ:
ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)480َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ت ْب ُن َعت ٍ
ِيك ﭬ
[َ ]65ثا ِب ُ
َ -171حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وةَ«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ِج ْس ِر
ا ْل َمدَ ائِ ِنَ ،م َع َس ْع ِد ْب ِن َأبِي َوقاص ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َم ْب ُذول:
ت ْب ُن َعتِيك»(.)1
َثابِ ُ

َ-172حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ

شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ا ْل ِ
ج ْس ِر ِم َن ْاألَن َْص ِ
ت ْب ُن َعتِيك»(.)2
ارَ :ثابِ ُ

َ-173حدثناَأ ُب ُ
وَشعيَب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثاب ُت َب ُ َعتيك َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)78َ /2
(رقمَ،)1352َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)481َ/1ون َط يقَ
شيخ َالطرباين َأخ جه َعبد َال حم َاب َننده َيف َ«المستخ ج َن َثْكتب َالناس َللتذثْك ةَ
والمستط فَن َأحوالَال جالَللمع فة»َ(.)427َ/2
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)217َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعةَ ،وحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثاب ُت َب ُ َعتيك َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)78َ /2
(رقمَ ،)1353َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)481َ/1
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)217َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل ِ
ج ْسرِ ِم َن
ْاألَن َْص ِ
ت ْب ُن َعتِيك»(.)1
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َم ْب ُذولَ :ثابِ ُ
س َّوا ٍد ﭬ
[َ ]66ثا ِب ُ
ت ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َعد ِّ
ِي ْب ِن َ
َ -174حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ت ْب ُن
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراَ :ثابِ ُ
َع ْمرِو ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َع ِدي ْب ِن َسو ِاد ْب ِن ُع َص ْي َمةََ ،أ ْو ُع َصي َة َح ِل ٌ
يف َل ُه ْمِ ،م ْن
َأ ْش َج َع»(.)2
َ-175حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاقَ،حدثناَ َُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي النج ِ
ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ت ْب ُن َع ْمرِو ْب ِن
ارَ :ثابِ ُ
ِ
ِ
ي»(.)3
َز ْيد ْب ِن َعد ٍّ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثاب ُت َب ُ َعتيك َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)78َ /2
(رقمَ،)1354َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)482-481َ/1
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)217َ/6روا َُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل َُهَثقاتَ»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثاب ُت َب ُ َعم و َالشجع ُّي َﭬ) َ(َ)82َ /2
(رقمَ،)1370َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)485َ/1
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثاب ُت َب ُ َعم و َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)80َ /2
(رقمَ،)1361َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
س ْب ِن َش َّم ٍ
َي ِ
[َ ]67ثا ِب ُ
اس ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
ت ْب ُن ق ْ
َ -176حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن
ار ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
ْاألَن َْص ِ
ت ْب ُن َق ْي ِ
س ْب ِن َشماس»(.)1
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ َ :ثا ِب ُ
َ -177حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قال:
ت ْب ُن َق ْي ِ
س ْب ِن َشماسَ ،ي ْو َمئِذ َسنَ َة ا ْثنَت َْي َع ْش َر َة»(.)2
« ْاست ُْش ِهدَ َثا ِب ُ

ام ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َز ْي ٍد ﭬ
[َ ]68ثا ِب ُ
ْم ْن ِذ ِر ْب ِن َحَر ِ
ت ْب ُن ال ُ
َ -178حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْصا ِر،
ُثم ِم ْن َبنِي َع ِدي ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن النج ِ
ت ْب ُن ا ْل ُمن ِْذ ِر ْب ِن َح َرا ِم ْب ِن
ار ْب ِن َأ ْوسَ :ثابِ ُ

(َ )414-403َ /3يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،واب َننده َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ،)353َ/1وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)481َ/1
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثاب ُت َب ُ َقيس َب َشمَاس َﭬ) َ(َ)65َ /2
(رقمَ ،)1305َ :ون َط يق َشيخ َالطرباين َأخ جه َالبيهقي َيف َ«السن َالكربى» َ(َ/9
.)113
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثاب ُت َب ُ َقيس َب َشماس َﭬ) َ(َ)65َ /2
(رقمَ،)1306َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َع ْمرِو ْب ِن َز ْي ِدَ ،منَا َة ْب ِن َع ِدي ْب ِن َع ْمرو»(.)1
يﭬ
[َ ]69ثا ِب ُ
ت ْب ُن َه َّز ِ
ال ْب ِن َع ْم ٍرو ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -179حدثنا َالحس ُ َبَ ُ َه ُارونَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ،
حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
ارُ ،ثم ِمن بنِي عو ِ
َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراِ ،م َن ْاألَن َْص ِ
ف ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ ُ ،ثم ِم ْن َبنِي
ْ َ َْ
ت ب ُن َهز ِ
ال ْب ِن َع ْمرو»(.)2
َب ْل ُح ْب َلىَ :ثابِ ُ ْ
[َ ]70ث ْعل ََب ُة ْب ُن َح ِ
يﭬ
اطبٍ ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ-180حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َبَ ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثاب ُت َب ُ َال ُمنذر َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)77َ /2
(رقمَ،)1348َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ ،)245َ/1وقال«َ:ثْكذاَ
قال ُهَاب ُ َلهيعةَ،ع َعُ وةَ:ثاب ُت َب ُ َال ُمنذرَ.ووهمَفيه َوخالف ُه َاب ُ َشهابَ،واب ُ َإسحاقَ،
ابَ ،و ُهو َأو ُس َب ُ َثابت َوالدُ َشدادَ ،أ ُخوَ
فقاالَ :أو ُس َب ُ َثابت َب َال ُمنذرَ .و ُهو َالصو ُ
حسانَب َثابتَ»َ.
َلهيعةَقدَرواهَعلىَالصوابَأيضاَب قمَ.]23[َ:
وقدَتقدمَأنَاب
ا
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثاب ُت َب ُ َهزال َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)79َ /2
(رقمَ،) 1359َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)473َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

277

شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراِ ،م َن ْاألَن َْص ِ
ارِ ،م َن ْاألَ ْو ِ
سُ ،ثم ِم ْن َبنِي
عمرِو ب ِن ا ْلعو ِ
فُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُأ َمي َة ْب ِن َز ْيدَ :ث ْع َل َب ُة ْب ُن َحاطِب»(.)1
َ ْ ْ َْ
ِد َة ْب ِن َمال ِ
يﭬ
ساع َ
ِك ْب ِن َخالِ ٍد ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[َ ]71ث ْعل ََب ُة ْب ُن َ
َ -181حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُأ ُحد ِم َن
اعدَ ةََ :ثع َلب ُة بن س ِ
ارُ ،ثم بنِي س ِ
ْاألَن َْص ِ
اعدَ َة ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن َخالِ ِد ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن
ْ َ ُْ َ
َ َ
َح ِ
ار َث َة ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن ا ْلخَ ْز َرجِ »(.)2
َ -182حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب ُ َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:
ارُ ،ثم ِمن بنِي س ِ
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُأ ُحدِ ،م َن ْاألَن َْص ِ
اعدَ ةََ :ث ْع َل َب ُة
ْ َ َ
ْب ُن َس ْع ِد ْب ِن َمالِك»(.)3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثعلب ُة َب ُ َحاطب َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)87َ /2
(رقمَ،) 1391َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(.)494َ/1
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثعلب ُة َب ُ َساعدة َﭬ) َ((َ )88َ /2رقمَ:
َ،)1392وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)498َ/1
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثعلب ُة َب ُ َساعدة َﭬ) َ((َ )88َ /2رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
ص ٍن ْاألَ ْن َ
ِح َ
صا ِر ُّ
[َ ]72ث ْعل ََب ُة ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن م ْ
َ -183حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ِج ْس ِر ا ْل َمدَ ائِ ِن،
َم َع َس ْع ِد ْب ِن َأبِي َوقاص ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َم ْب ُذولَ :ث ْع َل َب ُة ْب ُن
َع ْمرِو ْب ِن ِم ْح َصن»(.)1

َ -184حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارونَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ،
حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،عَ َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ا ْل ِج ْسرَِ ،س َن َة َخ ْم َس َع ْش َرةََ :ث ْع َل َب ُة ْب ُن َع ْمرِو ْب ِن ِم ْح َصن»(.)2
َ ،)1393ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة»َ
(َ.)498-497َ/1
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثعلب ُة َب ُ َعم و َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)88َ /2
(رقمَ،)1395َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)755َ/2ون َط يقَ
شيخ َالطرباين َأخ جه َعبد َال حم َاب َننده َيف َ«المستخ ج َن َثْكتب َالناس َللتذثْك ة»َ
(.)427َ/2
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)217َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعةَ ،وحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ»َ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثعلبةَُب ُ َعم وَﭬ)َ((َ)88َ/2رقمَ،)1396َ:
ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َنندهَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)223َ/1وأبوَنعيمَ
الصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)497-496َ/1
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِي ﭬ
َم َة ْب ِن َعد ٍّ
[َ ]73ث ْعل ََب ُة ْب ُن َعن َ
َ -185حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالحَ ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار:
ِ
ي»(.)1
َث ْع َل َب ُة ْب ُن َعن ََم َة ْب ِن َعد ٍّ
َ -186حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارونَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ،
حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
ِ
َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ي»(.)2
ارَ :ث ْع َل َب ُة ْب ُن َعن ََم َة ْب ِن َعد ٍّ
َ -187حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارونَ َب ُ َُسليمانَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ،
حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْلخَ نْدَ ِق ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َس َل َمةََ :ث ْع َل َب ُة ْب ُن

قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)217َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثعلبةَُب ُ َعنمةَالنصار ُّيَﭬ)َ((َ)89َ/2رقمَ:
َ،)1401ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)256َ/3
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثعلبةَُب ُ َعنمةَﭬ)َ((َ)90َ/2رقمَ،)1402َ:
ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(-399َ /3
َ ،)402والفاثْكهي َيف َ«أخبار َنكة» َ(َ )245-241َ /4ثْكالهما َيف َسياق َطويل َفيه َذثْك َ
تسميةَن َشهدَالعقبةَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َعن ََم َة»(.)1
ص ِن ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ُع َب ْي ٍد ﭬ
ِح َ
[َ ]74ث ْعل ََب ُة ْب ُن م ْ
َ -188حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
َالزبي «َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا:
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة َب ُّ
َث ْع َل َب ُة ْب ُن ِم ْح َص ِن ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن ُع َب ْيد»(.)2
يﭬ
[َ ]75ث ْعل ََب ُة ا ْل ِجذ ُ
ْع ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -189حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ُثم ِم ْن َبنِي ُج َشمِْ ،ب ِن ا ْلخَ زْ َرجِ َ :ث ْع َل َبةُ ،ال ِذي ُي َق ُال َل ُه :ا ْل ِ
ج ْذ ُع»(َ.)3
َ-190حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ ََب ُ َ
إسحاقَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثعلبةَُب ُ َعنمةَﭬ)َ((َ)90َ/2رقمَ،)1403َ:
ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)142َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثعلب ُة َب ُ َنحص َﭬ) َ((َ )88َ /2رقمَ:
َ،)1394ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثعلب ُة َال ُج ُذع ُّي َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)89َ /2
(رقمَ،)1397َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)497َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْلخَ ْز َرجِ ُ ،ثم ِم ْن َبنِي َس َل َمةَ،
ُثم ِم ْن َبنِي َح َرامَ :ث ْع َل َبةُ ،ال ِذي ُيدْ َعى ا ْل ِج ْذ َع»(َ .)1
َ -191حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي تَس ِمي ِة م ِن است ُْش ِهدَ يوم الطائِ ِ
ف ِم َن
ََْ
ْ َ َ ْ
ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َسالِمُ ،ثم ِم ْن َبنِي َح َرامَ :ث ْع َل َبةُ ،ال ِذي ُي َق ُال َل ُه:
ا ْل ِ
ج ْذ ُع»(.)2
يم َة ﭬ
[َ ]76ثق ُ
ِف ْب ُن َع ْم ٍرو م ْ
ِن َبنِي أَ َ
س ِد ْب ِن َج ِز َ
َ -192حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعَةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،قالَ «َ:و ُقتِ َل َي ْو َم َخ ْي َب َر ِم ْن ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن
ِ
ِ ِ
ف ْب ُن َع ْمروَ ،ح ِل ٌ
َبنِي َع ْب ِد َمنَافَ :ث ِق ُ
يم َة»(َ.)3
يف َل ُه ْم م ْن َبني َأ َسد ْب ِن َج ِز َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثعلب ُة َال ُج ُذع ُّي َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)89َ /2
(رقمَ،)1398َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)497َ/1
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثعلب ُة َال ُج ُذع ُّي َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)89َ /2
(رقمَ،)1399َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)497َ/1
ف َب ُ َعم و َالسد ُّي َﭬ) َ(َ)104َ /2
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثق ُ
(رقمَ،)1456َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)510َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

282

ف ال ِج ْي ِم
َحْر ُ
يﭬ
ل ْاألَ ْن َ
[َ ]77جابُِر ْب ُن َخالِ ِد ْب ِن َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِ
صا ِر ُّ
َ -193حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ارَ :جابِ ُر ْب ُن َخالِ ِد ْب ِن َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل ْب ِن َح ِ
َار ْب ِن النج ِ
ُثم ِم ْن َبنِي ِدين ِ
ار َث َة ْب ِن
ِدينَار»(.)1
َ -194حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:
َار ْب ِن النج ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ِدين ِ
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ :جابِ ُر ْب ُن
ِ
ِ
ِِ
ب َل ُه»(.)2
َخالد ْب ِن َع ْبد ْاألَ ْش َه ِلََ ،ل َعق َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(جاب ُ َب ُ َخالد َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)187َ /2
(رقمَ،)1762َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)535َ/2
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(جاب ُ َب ُ َخالد َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)188َ /2
(رقمَ،) 1763َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)535َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِي ﭬ
س ُمَر َة ْب ِن ُجنَا َد َة ،أَ ُبو َع ْب ِد ا ِ
هللُّ ،
[َ ]78جا ِبُر ْب ُن َ
الس َوائ ُّ
َجنادةَ،قالَ:
َ -195حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَسل ُم َب ُ ُ
ولَ «َ :جابِ ُر ْب ُن َس ُم َر َة ْب ِن ُجنَا َد َة ْب ِن ُجنْدُ ِ
سمع ُت َأبي َي ُق ُ
ب ْب ِن ُح َج ْيرِ ْب ِن
اب ْب ِن ُخ َب ْي ِ
ِر َي ِ
ب ْب ِن ُس َوا َء َة ْب ِن َع ِامر ،و ُكنْ َي ُة َجابِرَ :أ ُبو َع ْب ِد اهللَِ ،و ُأ ُّم َجابِرِ ْب ِن

ت َس ْع ِد ْب ِن َأبِي َوقاص»(.)1
ْت َأبِي َوقاصُ ،أ ْخ ُ
َس ُم َرةََ :خالِدَ ُة بِن ُ

َجنادةَ،قالَ:
َ -196حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَسل ُم َب ُ ُ
سمع ُت َأبيَ ،قال«َ :ت ُُوف َي َجابِ ُر ْب ُن َس ُم َرةََ ،ف َصلى َع َل ْي ِه َع ْم ُرو ْب ُن
ُح َر ْيث»(.)2

َالسوائ ُّي َﭬ) َ(َ)194َ /2
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(جاب ُ َب ُ َس ُم ة ُّ
(رقمَ،)1788َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
وانظ ((َ :التاريخ َالكبي -السف َالراين)) َالب َأبي َخيرمة َ((َ )124َ /1رقمَ،)362َ :
و«نع فةَالصحابة»َلبيَنعيمَالصبهاينَ(َ،)544َ/2
( )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ذثْك ُ َوفاته َون َصلىَعليه)َ((َ)195َ/2رقمَ:
َ،)1790وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)545َ/2ون َط يقَالطرباينَ
أخ جهَاب َعساثْك ََيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)205َ/11
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(((َ:)32َ/3روا ُه َالطب ان ُّي َفيَالكبي َ،و ُجناد ُة َوثق ُه َاب ُ َ
حبانَ،وضعف ُهَأ ُبوَزُ رعةَوأ ُبوَحاتمَ))َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِيمْ ،األَ ْح َم ِس ُّي ﭬ
ق ،أَ ُبو َحك ٍ
ق ْب ِن أَ ِبي طَا ِر ٍ
[َ ]79جا ِبُر ْب ُن طَا ِر ِ
َ -197حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحَمد َب َعبدَ
ولَ «َ :جا ِب ُر ْب ُن َأبِي َط ِ
اهلل َب َنُمي َ ،ي ُق ُ
ارقَ ،ر َوى َع ْن ُه ا ْبنُ ُه َح ِدي ًثا َع ِن النبِي
ﷺ».
ثْكذاَقالَاب ُ َنُمي ََ:جاب ُ َب ُ َأبيَطارقَ(َ.)1
يﭬ
[َ ]80جا ِبُر ْب ُن َع ْب ِد ا ِ
ام ْب ِن َك ْعبٍ ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
هلل ْب ِن َحَر ِ
َ -198حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ول اهللِ
اب ا ْل َع َق َب ِة م َع رس ِ
َع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َأ ْص َح ِ
لهيعةَ،ع َالسودَ،ع ُ
َ َ ُ
ﷺِ ،م َن ْاألَن َْص ِ
ب ْب ِن َغنْ ِم ْب ِن َك ْع ِ
ارَ :جابِ ُر ْب ُن َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن َح َرا ِم ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن
َس َل َم َة»(.)2
َ-199حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،عَ َاب َ
شهاب«َ:فِي تَس ِمي ِة م ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة م َع رس ِ
ول اهللِ ﷺ ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ :جابِ ُر
َ َ ُ
ْ َ َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(جاب ُ َب ُ َطارق َﭬ) َ((َ )258َ /2رقمَ:
َ،)2078ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(جاب ُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعم وَﭬ)َ(َ)180َ/2
(رقمَ،)1730َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)529َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ْب ُن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َع ْب ِد اهلل ِ(ْ )1ب ِن َع ْمرو»(.)2
َ-200حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حَدثناَ ُنحمدُ َ
ب ُ َسلمةَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ ،حدثني َ ُنحمدُ َب ُ َ ُنسلم َب َشهابَ
َالزبي َ،ع َالمسور َب َنخ نةَ،ون وان َب َالحكمَ
الزه ُّيَ،ع َ ُع وة َب ُّ
ُّ
ول اهلل ِ ﷺ عام ا ْلحدَ يبِي ِة يرِيدُ ِزيار َة ا ْلبي ِ
أن ُهما َقاالَ «َ :خ َر َج َر ُس ُ
ت ََل ُيرِيدُ
َ َ َْ
َ َ ُ ْ َ ُ
ِ
ِقت ًَاَلَ ،و َس َ
َت
اس َس ْب َع ِمائ َِة َر ُجلَ ،فكَان ْ
ين َبدَ َنةًَ ،وك َ
َان الن ُ
ي َس ْبع َ
اق َم َع ُه ا ْل َهدْ َ
ك ُُّل َبدَ نَة َع ْن َع َش َر ِة َن َفر».
قال َاب ُ َإسحاقَ:قال َجاب ُ َب ُ َعَبد َاهللَ:ثْكُناَأصحاب َال ُحديبية َأربع َعش ةَ
نائةاَ،قال َالزه يَ «َ:فخَ رج رس ُ ِ
ان َل ِق َي ُه بِ ْش ُر
َان بِ ُع ْس َف َ
ول اهلل ﷺَ ،حتى إِ َذا ك َ
ُّ ُّ
َ َ َ ُ
ان ا ْل َك ْعبِ ُّيَ ،ف َق َال َل ُهَ :يا َر ُس َ
ول اهللَِ ،ه ِذ ِه ُق َر ْي ٌش َم ِس َير َكَ ،فخَ َر ُجوا
ْب ُن ُس ْف َي َ
يلَ :قدْ َلبِ ُسوا ُج ُلو َد الن ُُّم ِ
يلَ ،حتى ِق َ
َم َع ُه ُم ا ْل ُعو ُذ ا ْل َم َطافِ ُ
ورَ ،قدْ َن َز ُلوا بِ ِذي
ون اهلل ََل تَدْ ُخ ُلها ع َلي ِهم َأبدً ا ،وه َذا َخالِدُ بن ا ْلولِ ِ
ِ
يد فِي َخ ْي ِل ِه ْم،
ُْ َ
َ َ ْ ْ َ َ َ
ُط ًوى ُي َعاهدُ َ َ
َو َقدْ َقد ُمو ُه إِ َلى ك َُرا ِع ا ْلغ َِميمَِ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺَ « :يا َو ْي َح ُق َر ْيش َل َقدْ

(َ)1يفَالمطبوع«َ:عبدَاهللََب َعبدَاهللَ»َ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(جاب ُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعم وَﭬ)َ(َ)180َ/2
(رقمَ،)1731َ:ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك ََيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)211َ/11ون َ
ط يقَاب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(َ،)402-399َ/3والفاثْكهيَ
يفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهدَالعقبةَََ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َأ َك َلت ُْه ُم ا ْل َح ْر ُبَ ،ما َذا َع َل ْي ِه ْم َل ْو َخ ُّلوا َب ْينِي َو َب ْي َن َسائِرِ ا ْل َع َر ِ
ب؟ َفإِ ْن َأ َصا ُبونِي
ِ
َان ال ِذي َأ َرا ُدواَ ،وإِ ِن اهلل َأ ْظ َه َرنِي َع َل ْي ِه ْم َد َخ ُلوا فِي ْ ِ
ينَ ،وإِ ْن
ك َ
اإل ْس ََل ِم وافرِ َ
ُ
َلم ي ْفع ُلوا َقا َت ُلوا وبِ ِهم ُقوةٌَ ،فما َت ُظن ُقري ٌش؟َ ،فواهللِ ََل َأز َُال ُأج ِ
اهدُ ُه ْم َع َلى
َ
َ
ْ َ َ
َ
َ ْ
ُّ َ ْ

ال ِذي َب َع َثنِي اهللُ َحتى ُي ْظ ِه َرنِي اهللُ َأ ْو َتن ِْف َر َه ِذ ِه السالِ َف ُة»ُ ،ثم َق َالَ « :م ْن َيخْ ُر ُج
بِنَا ع َلى َطرِيق َغيرِ َطرِ ِ
يق ِه ِم ال ِذي ُه ْم بِ َها؟».
َ
ْ
َالزه يَ(.)1
وذثْك َنحوَحديثَنعم َع ُّ
َ -201حدثنا َ ُنحمدَُ َب َُ َعليَ َالمدين ُّيَ ،حدثنا َأ ُبو َزيدَ َب َ َ ُعم َ َب َ َشبةَ،

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسو ُر َب ُ َنخ نة َب َنوفل َﭬ)َ(َ)15َ/20
(رقمَ،)14َ:ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَاإلنامَأحمدَيفَ«نسنده»َ(َ)220-212َ/3
(حَ ،)18910َ /ون َط يق َأحمد َأخ جه َأبو َنعيم َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(-415َ /1
َأيضا َأخ جه َاب َخزيمة َيف َ«صحيحه» َ(حَ،)2906َ /
َ ،)416ون َط يق َاب َإسحاق ا
والس اجَيفَ«حديره»َ(حَ،)1749َ/والطحاويَيفَ«ش حَنشكلَاآلثار»َ(حَ)2581َ/
وقال«َ:غَي َأناَلمَنجد َأحدا اَنم َروىَهذاَالحديثَع َالزُّ ه يَتابعَ ُنحمدَب َإسحاقَ
علىَناَروا ُه َعليه َن َعدد َالناس َالذي َثْكانُواَحينئذ َنع َر ُسول َاهلل َﷺَ،وأن ُهم َثْكانُواَسبعَ
نائة َفم َخَالف ُه َفيَذلك َوذثْك َأن ُهم َبضع َعش ة َنائةاَنعم ُ َب ُ َراشدَ،و ُسفي ُ
ان َب ُ َعُ يينةَ»َ،
والطربيَيفَ«تاريخه»َ(َ،)620َ/2واب َنندهَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)264َ/1وأبوَنعيمَ
يفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)2133-2132َ/4والبيهقيَيفَ«السن َالكربى»َ(َ،)384َ/5
و«دالئلَالنبوة»َ(َ،)112َ/4واب َالثي َيفَ«أسدَاليابة»َ(َ.)587َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ ِ
ِ
ِ
ين»(.)1
حدثناَأ ُبوَنُعيمَ،قالََ «َ:م َ
ات َجابِ ُر ْب ُن َع ْبد اهلل َسنَ َة ت ْسع َو َس ْبع َ
َ -202حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمدين ُّيَ،حدثناَد ُاو ُد َب ُ َُرشيدَ،ع َالهيرمَ
ِ ِ
ِ
ب َعديَ،قالَ «َ:ه َل َ
ين»(.)2
ك َجا ِب ُر ْب ُن َع ْبد اهلل َسنَ َة َأ ْر َبع َو َس ْبع َ
َ -203حدثَنا َ ُنحمدُ َب ُ َالعباس َالخ ُم َالصبهان ُّيَ ،حدثنا َأحمدُ َب ُ َ
ات َجابِ ُر
هشامَب َبه امَالمدائن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُعم َالواقد ُّيَ،قالَ «َ:م َ
ِ ِ
ِ
ين»َ.
ْب ُن َع ْبد اهلل َسنَ َة َث َمان َو َس ْبع َ
ت َع َلى َسرِيرِ ِه ُب ْر ًداَ ،و َصلى
قالَ:وحَدثنيَخارجةَُب ُ َالحارثَ،قالَ «َ:ر َأ ْي ُ
ات َجابِ ُر ْب ُن َع ْب ِد اهللَِ ،و ُه َو ا ْب ُن
انَ ،و ُه َو َوالِي ا ْل َم ِدين َِةَ ،و َم َ
ان ْب ُن ُع ْث َم َ
َع َل ْي ِه َأ َب ُ
ِ
ِ ِ
ب َب َص ُر ُه .)3(»$
َان ُي ْكنَى َأ َبا َع ْب ِد اهللَ ،وك َ
ينَ ،وك َ
َان َقدْ َذ َه َ
َأ ْر َبع َوت ْسع َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(جاب ُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعم َو َﭬ)َ(َ)181َ/2
(رقمَ،)1735َ:ون َط يق َأبيَنُعيمَ َأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ،)652َ/3وأبوَ
نعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)530َ/2
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)10َ/10روا َُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل َُهَثقاتَ»َ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(جاب ُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعم وَﭬ)َ(َ)181َ/2
(رقمَ،)1734َ:ون َط يقَالهيرم َب َعدي َأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ/11
َ،)238وفيه«َ:ثالثَوسبعي َ»َ.وثْكذاَذثْك هَالبالذريَيفَ«أنسابَالش اف»َ(.)248َ/1
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)10َ/10روا ُه َالطب ان ُّيَ،وفيه َالهير ُم َب ُ َعديَ،و ُهوَ
ثْكذابَ»َ.
(َ )3أخ جهَالطرباينَيف َ«المعجمَالكبي »َ(جاب ُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعم وَﭬ)َ(َ)180َ/2
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -204حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ ِ
ِ
ُونَ ،و ُي ْكنَى
ينَ ،و ِسنُّ ُه َخ ْم ٌس َو َث َمان َ
«ت ُُوف َي َجابِ ُر ْب ُن َع ْبد اهلل َسنَ َة َث َمان َو َس ْبع َ
َأ َبا َع ْب ِد الر ْح َم ِن»(.)1
َ -205حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
ِ ِ
ِ ِ
اهلل َب َنُمي َ،ي ُق ُ
ب
ولَ «َ:م َ
ينَ ،و َقدْ َذ َه َ
ات َجابِ ُر ْب ُن َع ْبد اهلل َسنَ َة َث َمان َوت ْسع َ
َب َص ُر ُه»(.)2
َ -206حدثناَ ُنحمدَُ َب ُ َعليَ،حدثناَأ ُبوَ ُنوسىَالنصار ُّيَ،ع َنع َب َ
ِ ِ
ِ
ين»(َ.)3
عيسىَ،قال« :ت ُُوف َي َجابِ ُر ْب ُن َع ْبد اهلل َسنَ َة ست َ
َ

(رقمَ ،)1733َ :وعنه َرواه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)531َ /2ون َ
ط يق َالواقدي َأخ جه َالحاثْكم َيف َ«المستدرك» َ(َ ،)653َ /3واب َعساثْك َيف َ«تاريخَ
دنشق»َ(َ.)237َ/11
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)10َ/10روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَإلىَالواقديَثقاتَ»َ.
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(جاب ُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعم وَﭬ)َ(َ)180َ/2
(رقمَ،)1732َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(جاب ُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعم َو َﭬ)َ(َ)181َ/2
(رقمَ،)1737َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(«َ)3المعجمَالكبي »َ(جاب ُ َب ُ َعبدَاهللَب َعم َوَﭬ)َ((َ)181َ/2رقمَ.)1736َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
[َ ]81جا ِبُر ْب ُن َع ْب ِد ا ِ
هلل ْب ِن َخالِ ِد ْب ِن ِر َيابٍ ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -207حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم و َب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ار ِ
ُثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ َ :جابِ ُر ْب ُن َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن ِر َي ِ
ان ْب ِن
اب ْب ِن ُن ْع َم َ
ِسنَان»(.)1

َ-208حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ِ
ِ
ِ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ي:
ارُ ،ثم َبني ُع َب ْيد ْب ِن َعد ٍّ
َجابِ ُر ْب ُن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن ِر َي ِ
ان»(.)3
اب(ْ )2ب ِن ُن ْع َم َ
َ -209حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حَدثناَ ُيون ُُسَب ُ َ ُبكي َ،قالَ:قالَاب ُ َإسحاقَ «َ:ف َلما َأ َرا َد اهللُ َعز َو َجل
إِ ْظ َه َار ِدين ِ ِه ،وإِعزا َز َنبِي ِه ﷺ ،وإِنجا َز َو ْع ِد ِهَ ،خ َر َج َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ ،فِي

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(جاب ُ َب ُ َعبد َاهللَ َب َخالد َﭬ) َ(َ)187َ /2
(رقمَ،)1764َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)535َ/2
(َ)2يفَالمطبوع«َ:اب َزيادَ»َ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(جاب ُ َب ُ َعبد َاهلل َب َزياد َﭬ) َ(َ)187َ /2
(رقمَ ،)1765َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ)535َ/2وفيه«َ:اب َرئابَ»َ ا
بدالَن «َ:اب َزيادَ».

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ا ْلمو ِس ِم ال ِذي َل ِقيه فِ ِ
يه الن ْف ُر ِم َن ْاألَن َْص ِ
ون ِست ٌة ،فِ ِ
يه ْم:
يما َي ْز ُع ُم َ
َْ
َُ
ارَ ،و ُه ْم ف َ
َجابِ ُر ْب ُن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن ِر َياب»(.)1
يﭬ
اء ْاألَ ْن َ
ار ْب ُن َ
صا ِر ُّ
ص ْخ ِر ْب ِن أُ َم َّي َة ْب ِن َخن َ
[ُ ]82ج َب ُ
ْس َ
َ -210حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
َان ب ِن عبي ِد ب ِن ع ِدي ب ِن َغنْ ِم ب ِن عو ِ
ِ
ُثم ِم ْن َبنِي ُخن ِ
ف ْب ِن ا ْلخَ ز َْر ِج:
ْ َْ
َاس ْب ِن سن ِ ْ ُ َ ْ ْ َ
ْ
ُج َب ُار ْب ُن َصخْ رِ ْب ِن ُأ َمي َة ْب ِن َخنْ َسا َء ْب ِن ُع َب ْي ِد ْب ِن َع ِدي ْب ِن َغنْم»(.)2
َ -211حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ،
حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ :ج َب ُار ْب ُن َصخْ ر»(.)3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(جاب ُ َب ُ َعبد َاهلل َب َخالدَ َﭬ) َ(َ)188َ /2
(رقمَ،)1766َ:ون َط يقَاب َنمي َأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)536َ/2
(جب ُار َب ُ َصخ َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)270َ /2
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)2133َ:ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)246َ/3
(جب ُار َب ُ َصخ َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)270َ /2
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،) 2134َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ،)402-399َ/3والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَ
فيهَذثْك َتسميةَن َشهدَالعقبةَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-212حدثناَأ ُبوَالزنباعَرو ُحَب ُ َالف جَحدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،قال«َ:ت ُُوف َي
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ين َسنَ ًة»(.)1
ينَ ،وسنُّ ُه ثنْتَ ْي ِن َوست َ
ُج َب ُار ْب ُن َصخْ ر بِا ْل َمدينَة َس َن َة َث ََلث َ
[َ ]83ج ْبُر ْب ُن أَ َن ٍ
ِن َبنِي ُز َر ْي ٍق ﭬ
سمْ
َ-213حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَالحض ن ُّيَ،قالَفيَثْكتابَ ُعبيدَاهللَب َأبيَ
رافع«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َم َع َع ِلي ْب ِن َأبِي َطالِب ﭬَ :ج َب ُر ْب ُن َأنَس
ي ِم ْن َبنِي ز َُر ْيق»(.)2
َبدْ ِر ٌّ
ْحا ِر ِ
[َ ]84ج ْبُر ْب ُن َعت ِ
يﭬ
ث ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
ِيك ْب ِن ال َ
َ -214حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َ َاب َشهابَ:
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُم َع ِ
او َي َة ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن
ار ِ
عوف :جبر بن عتِ ِ
يك ْب ِن ا ْل َح ِ
ث»(.)3
َ ُْ ْ ُ َ
َْ
(جب ُار َب ُ َصخ َالنصارَ ُّي َﭬ) َ(َ)270َ /2
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)2135َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
( )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(جب ُ َب ُ َأنس َﭬ)َ((َ)259َ/2رقمَ،)2086َ:
وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)556َ/2
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(جاب ُ َب ُ َعتَيكَ َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)189َ /2
(رقمَ،) 1770َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -215حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حَدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ف ب ِن عمرِو ب ِن عوف :جبر بن عتِ ِ
ِ
ِ ِ
ُثم ِم ْن َبنِي ُم َع ِ
يك ْب ِن
َ ُْ ْ ُ َ
او َي َة ْب ِن َمالك ْب ِن َع ْو ْ َ ْ ْ َ ْ
ار ِ
ار ِ
س ْب ِن َح َب ِشي َة ْب ِن ا ْل َح ِ
ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َق ْي ِ
ث ْب ِن ُأ َمي َة»ََ.
هكذاَقالَ ُع وةُ«َ:ا ْب ُن ُح َبي َش َة»َ،وقالَ ُنحمدُ َب ُ َإسحاق«َ:ا ْب ِن َه ْي َش َة»(َ.)1
َ -216حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
«تُوفي جابِر( )2بن عتِيك سنَ َة إِحدَ ى و ِست ِ
ين»(.)3
ين سنُّ ُه إِ ْحدَ ى َو َس ْبع َ
َ
َ
ْ
ُ َ َ ُ ُْ َ
َ
يﭬ
ِن َبنِي َب َي َ
[َ ]85ج َبلَ ُة ْب ُن َث ْعل ََب َة م ْ
اض َة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ

َعبيد َاهلل َب َأبي َرافع«َ :فِي
َ -217حدثنا َالحض ن ُّي َقالَ :وفي َحديث ُ
ت َْس ِم َيتِ ِه َم ْن َش ِهدَ َم َع َع ِلي ْب ِن َأبِي َطالِبَ :ج َب َل ُة ِم ْن َبنِي َب َي َ
ي»(.)4
اض َة َبدْ ِر ٌّ
«نع فةَالصحابة»َ(.)535َ/2
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(جاب ُ َب ُ َعتيك َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)189َ /2
(رقمَ،)1769َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)537َ/2
هكذاَيفَالمطبوعَوهوَصوابَأيضاَ.انظ «َ:اإلصابةَيفَتمييزَالصحابة»َ(َ.)222َ/1
(َ)2
ا
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(جاب ُ َب ُ َعتيكَ َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)189َ /2
(رقمَ،)1771َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)538-537َ/2
( )4أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(جبل ُة َب ُ َثعلبة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)288َ /3
(رقمَ،)2198َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)591َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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[َ ]86ج َبلَ ُة ْب ُن َع ْم ٍرو أَ ُخو أَ ِبي َم ْس ُعو ٍد ﭬ
َ-218حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَالحض ن ُّيَ،قالَ:وفيَحديثَ ُعبيدَاهللَب َ
أبي َرافع« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َم َع َع ِلي ْب ِن َأبِي َطالِب ﭬَ « :ج َب َل ُة ْب ُن
َع ْمروَ ،و ِم ْن َبنِي َب َي َ
ي»(َ.)1
اض َةَ ،بدْ ِر ٌّ
يﭬ
[ُ ]87ج َب ْيُر ْب ُن إِ َي ِ
اس ْب ِن َخالِ ِد ْب ِن َم ْخلَ ٍد ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -219حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدَثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار:
ُج َب ْي ُر ْب ُن إِ َي ِ
اس ْب ِن َخالِ ِد ْب ِن َمخْ َل ِد ْب ِن ز َُر ْيق»(.)2
ْم ْن ِذ ِر ﭬ
[ُ ]88ج َب ْيُر ْب ُن ُح َبابِ ْب ِن ال ُ
َ-220حدثَناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَالحض ن ُّيَ،قالَ:وفيَحديثَ ُعبيدَاهللَب َ
أبي َرافع«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َم َع َع ِلي ْب ِن َأبِي َطالِب ﭬُ :ج َب ْي ُر ْب ُن
ُح َب ِ
اب ْب ِن ا ْل ُمن ِْذ ِر»(َ.)3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(جبل ُة َب ُ َعم و َﭬ) َ((َ )287َ /2رقمَ:
َ،)2197وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)591َ/2
(جبي ُ َب ُ َإياس َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)146َ /2
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)1610َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)523َ/2
َحباب َب َال ُمنذر َﭬ) َ(َ)146َ /2
(جبي ُ َب ُ ُ
( )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)1612َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
[ُ ]89ج َب ْيُر ْب ُن َخالِ ِد ْب ِن َم ْخلَ ِد ْب ِن إِ َي ٍ
اس ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ-221حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َيتِ ِه َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراِ ،م َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ز َُر ْيقُ :ج َب ْي ُر
ْب ُن َخالِ ِد ْب ِن َمخْ َل ِد ْب ِن إِ َياس»(.)1
[ُ ]90ج َب ْيُر ْب ُن َمال ِ
ِك ْب ُن ُب َح ْي َن َة ﭬ
َ -222حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن
ِِ
ينُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُق َر ْيشُ :ج َب ْي ُر ْب ُن َمالِكَ ،و ُه َو ا ْب ُن ُب َح ْينَةََ ،و ُه َو ِم ْن َبنِي
ا ْل ُم ْسلم َ
ن َْو َف ِل ْب ِن َع ْب ِد َمنَاف»(.)2

وقدَذثْك هَأبوَنعيمَالصبهاينَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)526َ/2
(جبي ُ َب ُ َإياس َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)146َ /2
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ ،)1611َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)523َ/2
(جبي ُ َب ُ َنالكَالنوفل ُّيَﭬ)َ((َ)146َ/2رقمَ:
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
َ،)1613وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)525َ/2
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)223َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعة َوحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ،وبقيةَُرجالهَثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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[َ ]91ج ْز ُء ْب ُن َمال ِ
ِك ْب ِن َعا ِم ِر ْب ِن ُح َد ْي ٍر ﭬ
َ -223حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن
ْاألَ ْن َص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َج ْح َج َباَ :ج ْز ُء ْب ُن َمالِ ِك ْب ِن َع ِامرِ ْب ِن ُحدَ ْير»(.)1
َ-224حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم َن ْاألَ ْو ِ
س،
ُثم ِم ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفُ :ج ْز ُء ْب ُن َمالِك»(.)2
ْج َّن ِة ﭬ
ار فِي ال َ
[َ ]92ج ْعفَُر ْب ُن أَ ِبي طَالِبٍ الط َّ
َّي ُ
َ -225حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،ع َ ُنحمد َب َجعف َ
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(جز ُءَب ُ َنالكَب َعان َﭬ)َ((َ)269َ/2رقمَ:
َ،)2131ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)223َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعة َوحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ،وبقيةَُرجالهَثقاتَ»َ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(جز ُءَب ُ َنالكَب َعان َﭬ)َ((َ)269َ/2رقمَ:
َ،)2132ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)224َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َالزبيَ َ،قالَ «َ:ب َع َ
ث النبِ ُّي ﷺَ ،ج ْع َف ًرا إِ َلى ُم ْؤ َتةَ ،فِي
َالزبي َ،ع َ ُع وةَب ُّ
ب ُّ
ُج َما َدى َسنَ َة َث َمان»(.)1
َ-226حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ ،حدثَني َيحيىَب ُ َعباد َب َعبد َاهلل َب َ
َالزبي َ ،حدثني َأبي َالذي َأرضعنيَ،
الزبي َ ،ع َأبيه َعباد َب َعبد َاهلل َب ُّ
ُّ
وثْكان َأحد َبنيَ ُن ة َب َعوفَ،وثْكان َفيَغزاة َ ُنؤتة َقالَ «َ:واهلل ِ َلك ََأني َأ ْن ُظ ُر
ِ ِ
ين ا ْقت ََح َم َع ْن َف َرس َل ُه َش ْق َرا َءُ ،ثم َقات ََل ا ْل َق ْو َم
إِ َلى َج ْع َفرِ ْب ِن َأبِي َطالب ح َ

َحتى ُقتِ َل»(َ.)2
َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي » َ(جعف ُ َب ُ َأبيَطالب َﭬ)َ((َ)104َ/2رقمَ:
َ،)1457ون َط يقَ ُيونُسََب ََ ُبكي ََأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)237َ/3
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(جعف ُ َب ُ َأبيَطالب َﭬ)َ((َ)106َ/2رقمَ:
يث َليسََ
َ،)1462وع َالنفيليَرواهَأبوَداودَيفَ«سننه»َ(حَ)2573َ/وقال«َ:هذا َالحد ُ َ
بالقويَ»َ،ون َط يقَأبيَداودَأخ جهَالبيهقيَيفَ«نع فة َالسن َواآلثار»َ(َ)245َ/13
يَثْكري ََن ََأصحابََ
يثَليسََبذلكََالقويَ،وقدََجاءََفيهََنه ُ َ
وقال«َ:قالََأ ُبوَد ُاودََ:هذاَالحد ُ َ
ر ُسولَ َاهللَ َﷺ»َ،ون َط يقَاب َإسحاقَ َأخ جهَالطربيَيفَ«تاريخه»َ(َ،)494َ/11ويفَ
«المنتخب َن َثْكتاب َذيل َالمذيل» َله َ(صَ ،)2َ :وع َالطربي َأخ جه َأبو َالف جَ
الصبهاينَيفَ«نقاتلَالطالبيي »َ(صَ.)31َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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هلل ْب ِن ُم َحا ِربِ ْب ِن َن ِ
ِي ﭬ
[ُ ]93جل َْي َح ُة ْب ُن َع ْب ِد ا ِ
اشبٍ الل ْ
َّيث ُّ
َ-227حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثَناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ب َسلمةَ،ع َنحمد َب َإسحاق«َ:فِي تَس ِمي ِة م ِن است ُْش ِهدَ يوم الطائِ ِ
ف:
ُ
ََْ
ْ َ َ ْ
ُ
ب ب ِن ن ِ
ُج َل ْي َح ُة ْب ُن َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن ُم َح ِ
َاش ِ
ب ْب ِن َس ْع ِد ْب ِن َل ْيث»(.)1
ار ِ ْ
يﭬ
[ُ ]94جن ُ
ب ْب ُن ُجنَا َد َة ،أَ ُبو َذ ٍّر ،ا ْل ِغفَا ِر ُّ
ْد ُ
َ -228حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
اهلل َب َنُمي َ،ي ُق ُ
ولْ «َ:اس ُم َأبِي َذ ٍّرُ ،جنْدُ ُب ْب ُن ُجنَا َدةََ ،و ُي َق ُال ْاس ُم َأبِي َذ ٍّر:

َبرِ ٌير»(.)2
َ -229حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
اهللَب َنُمي َ،ي ُق ُ
ولَ «َ:أ ُبو َذ ٍّرُ :جنْدُ ُب ْب ُن ُجنَا َد َة»(.)3

(جليح ُة َب ُ َعبد َاهلل َﭬ) َ((َ )178َ /2رقمَ:
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
َ،)2153ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)651َ/2
َجنادة َاليفار ُّي َﭬ) َ(َ)147َ /2
(جندُ ُب َب ُ ُ
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)1615َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
َجنادة َاليفار ُّي َﭬ) َ(َ)148َ /2
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ َُ
(جندُ ُب َب ُ ُ
(رقمَ،)1619َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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298

َعرمان َب َصالحَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب َُ َلهيعةَ،
َ -230حدثناَيحيىَب ُ ُ
َان َأ ُبو َذ ٍّرَ ،م ْن َش ِهدَ ا ْل َفت َْح َم َع َع ْمرِو ْب ِن
ع َيزيد َب َأبيَحبيبَ،قالَ «َ:وك َ
ا ْل َع ِ
اص»(َ.)1
ات
َ-231حدثناَأ ُبوَالزنباعَرو ُحَب ُ َالف جَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،قالَ « :م َ
ِ
ِ
ِ
ينَ ،و ْاس ُم ُهُ :جنْدُ ُب ْب ُن ُجنَا َد َة»(.)2
َأ ُبو َذ ٍّر ،بِالر َب َذة َسنَ َة ثنْ َت ْي ِن َو َث ََلث َ
الد ْو ِس ُّي ﭬ
ب ْب ُن َع ْم ِرو ُح َم َمة َّ
[ُ ]95جن ُ
ْد ُ
َ -232حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسوَدَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ ِم َن ا ْل ُم ْس ِل ِم ِ
ين
ِ
ينُ :جنْدُ ُب ْب ُن ُح َم َم َة الد ْو ِس ُّيَ ،ح ِل ُ
يف َبنِي ُأ َمي َة ْب ِن َع ْب ِد
َي ْو َم َأ ْجنَاد َ
َش ْمس»(.)3
َجنادة َاليفَار ُّي َﭬ) َ(َ)148َ /2
(جندُ ُب َب ُ ُ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)1622َ:ون َط يقَاب َلهيعةَأخ جهَاب َعبدَالحكمَيفَ«فتوح َنص َوالمي ب»َ
(صَ.)118َ:
َجنادة َاليفار ُّي َﭬ) َ(َ)148َ /2
(جندُ ُب َب ُ ُ
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)1620َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)565َ/2
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)332َ/9إسنا ُد ُهَ ُننقطعَ»َ.
َحممة َالدوس ُّي َﭬ)َ(َ)180َ/2
(جندُ ُب َب ُ ُ
(َ )3أخ جهَالطرباين َيف َ«المعجمَالكبي »َ ُ
(رقمَ،)1728َ:ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)317َ/11
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ِ
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َ-233حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حَدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ِ
ِ ِ
ِ
ينُ :جنْدُ ُب ْب ُن َع ْمرِو ُح َم َم ُة
شهاب«َ :في ت َْسم َية َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َأ ْجنَاد َ
الد ْو ِسي َح ِل ُ
يف َبنِي ُأ َمي َة ْب ِن َع ْب ِد َش ْمس»(.)1
ب ْب ُن َمك ٍ
ِي ﭬ
[ُ ]96جن ُ
ِيث ال ُ
ْد ُ
ْج َهن ُّ
َ -234حدثنا َعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ ،حدثنا َأ ُبو َنعم َال ُمقعدُ َ ،حدثنا َعبدُ َ
الوارثَب ُ َسعيدَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقََ.
(ح)َوحدثناَأ ُب ُ
وَشعيبَ َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
وب َب ُ َ ُعتبةَ،ع َ ُنسلم َب َ
ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،حدثنيَيع ُق ُ
َجندُ بَب َعبدَاهللَال ُجهنيَ.
عبدَاهللَال ُجهنيَ،ع ُ
(ح)َوحدثناَعبدُ َاهلل َب ُ َأحمد َب َحنبلَ،حدثناَجعف ُ َب ُ َنه ان َالسب ُ
اكَ،
حدثنا َعبدُ َالعلى َالسان ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ ،ع َيع ُقوب َب َ
َجنَدُ ب َب َعبد َاهلل َال ُجهنيَ،قالََ « :ب َع َ
ث
ُعتبةَ،ع َ ُنسلم َب َعبد َاهللَ،ع ُ
ول اهلل ِ ﷺ غَالِب بن عب ِد اهلل ِ ا ْل َك ْلبِي َك ْلب عو ِ
َر ُس ُ
ْت
ف ْب ِن َل ْيث فِي َسرِية ُكن ُ
َ َْ
َ َْ َْ
َحممة َالدوس ُّي َﭬ)َ(َ)180َ/2
(جندُ ُب َب ُ ُ
(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
(رقمَ ،)1729َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ،)585َ/2واب َعساثْك ََيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)318َ/11
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)214َ/6رجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».
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يهمَ ،ف َأمره َأ ْن ي ِشن ا ْلغَار َة ع َلى بنِي ا ْلم َلوحِ بِا ْلك َِد ِ
ِ
يدَ ،ق َالَ :فخَ َر ْجنَا َحتى
َ َ َ
ُ
ف ِْ ََُ َ
إِ َذا كُنا بِ ُقدَ ْيدَ ،ل ِقينَا ا ْل َح ِ
ار َ
ْت
ث ْب َن َب ْر َصا َء الل ْيثِيَ ،ف َأ َخ ْذنَا ُهَ ،ق َال :إِن َما ِجئ ُ

ت ُأ ِريدُ َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ َق َالُ :ق ْلنَا إِ ْن َتك ُْن ُم ْس ِل ًما َف َل ْن
ِألُ ْس ِل َم ،إِن َما َخ َر ْج ُ
َي ُضر َك ِر َب ُ
ك َف َسنُوثِ ُق ِمن َ
اط َل ْي َلةَ ،وإِ ْن َت ُك ْن َغ ْي َر َذلِ َ
ْكَ ،ف َأ ْو َث ْقنَا ُه ِر َبا ًطاُ ،ثم
َخل ْفنَا َع َل ْي ِه ُر َو ْي ِ
َان َم َعنَاَ ،ف ُق ْلنَا َل ُه :إِ ْن نَا َز َع َ
احتَز َر ْأ َس ُهُ ،ثم
ج ًَل َلنَا َأ ْس َو َد ك َ
ك َف ْ
س ،وكُنا فِي ن ِ
َأ َت ْينَا ا ْلك َِديدَ َم َع َم ْغرِ ِ
َاح َية ِم َن ا ْل َو ِاد ِيَ ،و َب َع َثنِي
ب الش ْم ِ َ
اضرَِ ،ق َالَ :ف َأسنَدْ ُت فِ ِ
َأصحابِي ربِي َئ ًة َلهم إِ َلى ت ٍَّل م ْشرِف ع َلى ا ْلح ِ
يه َحتى
َ
َ
ْ َ
ْ
ُ
ُ ْ
َ

تَ ،ف َواهلل ِ إِني َل َع َل ْي ِه َأ ْن ُظ ُر ،إِ ْذ
ْت َع َلى َظ ْهرِ ِهَ ،و َن َظ ْر ُت إِ َلى ا ْل َق ْو ِم ا ْن َب َط َح ُ
إِ َذا ُكن ُ
َخ َر َج َر ُج ٌل ِم ْن ِخ َبائِ ِهَ ،ف َق َال َِل ْم َر َأتِ ِهَ :واهلل ِ إِني َألَ َرى َس َوا ًدا َما َر َأ ْي ُت ُه فِي َأو ِل
ارَ ،فا ْن ُظرِي فِي َأو ِعيتِ ِك ََل يك ُ ِ
الن َه ِ
اجتَر ْت َب ْع َض َهاَ ،فنَ َظ ْر ُت،
ُون ا ْلك ََل ُب ْ
ْ َ
َ
تَ :ف َواهلل ِ َما َأ ْف ِقدُ ِم ْن َأ ْو ِع َيتِي َش ْيئًاَ ،ق َالَ :أ ْعطِينِي َق ْو ِسيَ ،ف َأ ْع َط ْت ُه َق ْو ًسا
َقا َل ْ
َو َس ْه َم ْي ِن َم َع َهاَ ،ق َالَ :ف َر َمى بِ َس ْهم َف َواهلل ِ َما َأ ْخ َط َأ َجنْبِيَ ،ق َالَ :فا ْن َت َز ْعتُ ُه
تَ ،ف َق َال
تَ ،ق َالُ :ثم َر َمى بِ ْاْل َخرَِ ،ف َو َض َع ُه فِي َمنْكِبِيَ ،فا ْن َت َز ْع ُت ُه َو َث َب ُّ
َو َث َب ُّ
ِ
َت زَائِ َلة َل َقدْ تَحر َك بعدُ َ ،ل َقدْ َخا َل َطه سهمايَ ،فإِ َذا َأن ِ
ْت
َل ْم َر َأتِ ِهَ :ل ْو كَان ْ
َْ
َ
ُ َ ْ َ

َأصبح ِ
يه َما َفخُ ِذ ِ
ت َفا ْبت َِغ ِ
يه َماََ ،ل ت َُضي ُع ُهما ا ْلكِ ََل ُبَ ،ق َالُ :ثم َد َخ َلَ ،حتى
ْ َ ْ
ِ
ِ
ت رائِح ُة الن ِ ِ
ِ
اح َت َل ُبواَ ،و َغبِ ُطوا،
اس م ْن إِبِل ِه ْمَ ،و َغنَم ِه ْمَ ،قد ْ
اح ْ َ َ
إِ َذا َر َ
َاهاَ ،و َخ َر َج
َارةََ ،ف َق َت ْلنَاَ ،و ْاس َت ْقنَا ا ْل َغن ََمُ ،ثم َوج ْهن َ
َوا ْط َم َأنُّوا َشنَنا َع َل ْي ِه ُم ا ْلغ َ
يخ ا ْل َق ْو ِم فِي َق ْو ِم ِه ْمَ ،ف َجا َء ُه ُم الد ْه ُمَ ،ف َجا ُءوا ِفي َط َلبِنَاَ ،حتى َم َر ْرنَا
َصرِ ُ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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اءَ ،فا ْن َط َل ْقنَا بِ ِه معنَا ،وبِص ِ
بِاب ِن ا ْلبرص ِ
احبِنَا ال ِذي َخل ْفنَا ُهَ ،ق َالَ :ف َأ ْد َر َكنَا ا ْل َق ْو ُم
َ
َ َ
ْ َْ َ
ِ ِِ
ِ
ينَ ،و ِم ْن
َحتى َن َظ ْرنَا إِ َل ْي ِه ْم َما َب ْينَنَا َو َب ْين َُه ْم إَِل ا ْل َوادي َع َلى نَاح َيته ُم َوج ِه َ
ن ِ
َاح َي ِة ْاألُ ْخ َرى فِي َط َلبِنَا ،إِ ْذ َجا َء اهللُ بِ ِه ِم ْن َح ْي ُ
ث َشا َءَ ،ما َر َأ ْينَا َق ْب َل َذلِ َك
َم َط ًراَ ،ما َي ْق ِد ُر َأ َحدٌ َع َلى َأ ْن ُي ِ
ون إِ َل ْينَاَ ،ون َْح ُن
جي َز ُهَ ،ل َقدْ َر َأ ْيت ُُه ْم ُو ُقو ًفا َينْ ُظ ُر َ
ن َْحدُ وها َما َي ْق ِد ُر َر ُج ٌل ِمن ُْه ْم َأ ْن َي ِص َل إِ َل ْينَاَ ،حتى إِ َذا َع َر ْجنَاها َما َأن َْسى َق ْو َل
َر ِ
اجز ِم َن ا ْل ُم ْس ِل ِم ِ
ين َو ُه َو َي ْحدُ وها فِي َأ ْع َقابِها:
َأبي َأبو ا ْل َق ِ
اس ِم َأ ْن َت ْع ُزبِي  ...فِي َخ َطل َن َبا ُت ُه ُم ْغ َل ْو َل ِ
ب
َ ُ
ص ْفر َأعالِ ِ
يه َك َل ْو ِن ا ْل َم ْذ َه ِ
ب»(.)1
ُ ٌ َ
*َ*َ*َ

(جندُ ُب َب ُ َنكيث َال ُجهن ُّي َﭬ) َ(َ)178َ /2
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)1726َ:ون َط يقَاب َإسحاق َأخ جهَأخ جهَالطربيَيفَ«تاريخه»َ(-27َ/3
َ ،)28واب َسعد َيف َ«الطبقات َالكربى» َ(َ ،)125َ -124َ /2والبيوي َيف َ«نعجمَ
الصحابة»َ(َ،)551َ -548َ/1واب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(َ،)57َ -55َ/11
وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ)2266َ-2265َ/4نختص ا اَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الحا ِء
َحْر ُ
ف َ
ث ْب ُن أَ ْش َي َم ْب ِن َرا ِفعٍ ﭬ
ْحا ِر ُ
[ ]97ال َ
َ -235حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
سُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل :ا ْل َح ِ
ُثم ِم َن ْاألَ ْو ِ
ار ُ
ث ْب ُن َأ ْش َي َم ْب ِن َرافِ ِع ْب ِن
ْامرِ ِئ ا ْل َق ْي ِ
س ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل»(.)1

س ْب ِن َمال ٍ
ي ﭬَ
ْحا ِر ُ
ث ْب ُن أَ َن ِ
ِك ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[ ]98ال َ
َ -236حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالنَصار ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب ُ َ
ارُ ،ثم ِمن بنِي النبِ ِ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
يتُ ،ثم ِم ْن
ْ َ
َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل :ا ْل َح ِ
ث ْب ُن َأن ِ
ار ُ
َس ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن ُع َب ْي ِد ْب ِن َك ْعب»(.)2

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َأشيم َﭬ) َ((َ )272َ /3رقمَ:
َ،)3389وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)754َ/2
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َأنس َب َنالك َﭬ)َ(َ)253َ/3
(رقمَ،)3322َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)752َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
ث ْب ُن أَ ْو ٍ
ْحا ِر ُ
س ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[ ]99ال َ
َ -237حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارونَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ،
حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
ار ِمن بنِي النبِ ِ
ِ
يتُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل:
َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا م َن ْاألَن َْص ِ ْ َ
ا ْل َح ِ
ار ُ
ث ْب ُن َأ ْوس»(.)1
يﭬ
ْحا ِر ُ
ث ْب ُن أَ ْو ِ
س ْب ِن َرا ِفعٍ ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[ ]100ال َ
َ -238حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُأ ُحد ِم َن
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َع ْوف :ا ْل َح ِ
ْاألَن َْص ِ
ث ْب ُن َأ ْو ِ
ار ُ
س ْب ِن َرافِع»(.)2
َ-239حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ارِ ،من بنِي النبِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يت:
شهاب«َ :في ت َْسم َية َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُأ ُحد م َن ْاألَن َْص ِ ْ َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َأوس َﭬ) َ((َ )253َ /3رقمَ:
َ،)3323ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ )414-403يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(.)753-752َ/2
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َأوس َب َرافع َﭬ)َ(َ)272َ/3
(رقمَ،)3387َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)753َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ا ْل َح ِ
ث ْب ُن َأ ْو ِ
ار ُ
س ْب ِن َرافِع»(.)1
يﭬ
ْحا ِر ُ
س ْب ِن ُّ
ث ْب ُن أَ ْو ِ
الن ْع َم ِ
ان ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[ ]101ال َ
َ -240حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبَيَ،حدثناَاب ُ َ
ث ا ْل َح ِ
ار َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وةَ «َ :أن َس ْعدَ ْب َن ُم َعاذ َب َع َ
ث ْب َن
ار َث َة مع محم ِد ب ِن مس َلم َة إِ َلى اب ِن ْاألَ ْشر ِ
ِ
س ْب ِن النُّ ْع َم ِ
َأ ْو ِ
ف،
ان َأ َخا َبني َح ِ َ َ ُ َ
ْ
َ
ْ َ ْ َ
ث ُذباب السي ِ
ار ِ
ِ
اب ِر ْج َل ا ْل َح ِ
فَ ،ف َح َم َل ُه
َ ُ
َف َلما َض َر َب ا ْب َن ْاألَ ْش َرفَ ،أ َص َ
ْ

َأ ْص َحا ُب ُه»(.)2
َي ٍ
ْحا ِر ِ
سﭬ
ْحا ِر ُ
ث ْب ِن ق ْ
ث ْب ُن ال َ
[ ]102ال َ
َ -241حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين ِم َن
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ ،عَ َ ُع وة«َ :في ت َْسم َية َم ْن ُقت َل َي ْو َم َأ ْجنَاد َ
ار ِ
ِِ
ث ْب ُن ا ْل َح ِ
ينُ ،ثم ِم ْن ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن َبنِي َس ْهم :ا ْل َح ِ
ار ُ
ث ْب ِن
ا ْل ُم ْسلم َ
َق ْيس»(.)3
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َأوس َب َرافع َﭬ)َ(َ)272َ/3
(رقمَ ،)3388َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)754َ/2
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ثَب ُ َأوسَب َالنُّعمانَﭬ)َ(َ)272َ/3
(رقمَ،)3386َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)753َ/2
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َالحارث َﭬ)َ((َ)269َ/3رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-242حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثَناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ِ
ِ ِ
ِ
ين ِم ْن ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن َبنِي َس ْهم:
شهاب«َ:في ت َْسم َية َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َأ ْجنَاد َ
ث ْب ُن َأبِي َق ِ
ا ْل َح ِ
ار ُ
ارب»(.)1
َ-243حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ين ِم ْن
ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاق«َ:في ت َْسم َية َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َأ ْجنَاد َ
ار ِ
ث ْب ُن ا ْل َح ِ
ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن َبنِي َس ْهم :ا ْل َح ِ
ار ُ
ث»(.)2
َ،)3374وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)798َ/2ون َط يقَالطرباينَ
أخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)406َ/11
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)214َ/6روا ُه َالطب ان ُّيَ،وفيَإسناد َعُ وةَ:اب ُ َلهيعةَ
وحدي ُر ُهَحس َوفيهَضعفَ»َ.
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َالحارث َﭬ)َ((َ)269َ/3رقمَ:
َ ،) 3375ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة»َ
(َ،)798َ/2ون َط يقَأبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك ََيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)469َ/11
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)214َ/6رجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َالحارث َﭬ)َ((َ)269َ/3رقمَ:
َ،)3376وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)798َ/2ون َط يقَأبيَنعيمَ
أخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)406-405َ/11
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)214َ/6روا َُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل َُهَثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ث ْب ُن َح ِ
يﭬ
ْحا ِر ُ
اطبٍ ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[ ]103ال َ
َ -244حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشَهابَ:
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم َن ْاألَ ْو ِ
سُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن
َع ْوفُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُأ َمي َة ْب ِن َز ْيد :ا ْل َح ِ
ار ُ
ث ْب ُن َحاطِب»(َ.)1
َ-245حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَالحض ن ُّيَ،حدَثناَهنا ُدَب ُ َالس يَ،حدثناَ
َالزه يَ،قالَ «َ:ض َر َب
َعرمان َب َعبد َال حم َ،ع ُّ
ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ،ع ُ
ار بِ ِسه ِام ِهم يوم بدْ ر ك ِ
ول اهللِ ﷺ لِنَ َفر ِم َن ا ْل ُم َه ِ
َر ُس ُ
َام َلةً،
اجرِ َ
ين َو ْاألَن َْص ِ َ ْ َ ْ َ َ
َان َل ُه ْمِ ،من ُْه ْم ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ :أ ُبو ُل َبا َب َة ْب ُن َع ْب ِد
َوكَانُوا ُغي ًبا َعن َْها لِ ُع ْذر ك َ
ا ْل ُمن ِْذ ِرَ ،وا ْل َح ِ
ار ُ
ث ْب ُن َحاطِب»(.)2
َص دَ،حدثناَ
َ-246حدثناَ ُنحمدُ َب ُ ُ
َعرمانَب َأبيَشيبةَ،حدثناَض ُارَب ُ ُ
َعبيد َاهلل َب َأبيَرافعَ،ع َأبيه«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
عل ُّي َب ُ َهاشمَ،ع َ ُنحمد َب ُ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َحاطب َﭬ)َ((َ)276َ/3رقمَ:
َ،)3401ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ )414-403يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(.)767َ/2
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َحاطب َﭬ)َ((َ)277َ/َ 3رقمَ:
َ،)3403ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَن َهذاَالط يقَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يِ ،م ْن َبنِي َح ِ
ث ْب ُن َحاطِب ْاألَن َْص ِ
َم ْن َش ِهدَ َم َع َع ِلي ﭬ :ا ْل َح ِ
ار ُ
ار َثةَ،
ار ُّ
ٍّ
رجع ِمن الروح ِ
اء»(.)1
َ َ َ َ ْ َ
ْم ﭬ
ْحا ِر ُ
ث ْب ُن َخ ْز َم َة ْب ِن أَ ِبي َغن ٍ
[ ]104ال َ
َ -247حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار:
ار ِ
ث بن َخزْ م َة ب ِن َأ ِبي َغنْ ِم ب ِن سالِ ِم ب ِن عو ِ
ف ْب ِن ا ْل َح ِ
ا ْل َح ِ
ث ْب ِن
ْ َْ
ار ُ ْ ُ
َ ْ
ْ َ
ا ْلخَ ز َْرجِ »(.)2
َ-248حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َ َاب َ
ارُ ،ثم ِمن بنِي النبِ ِ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
يتُ ،ثم ِم ْن
ْ َ
ِ
َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل :ا ْل َح ِ
ار ُ
يَ ،ح ِل ٌ
يف َل ُه ْم ِم ْن َبنِي
ث ْب ُن َخز َْم َة ْب ِن َعد ٍّ

َسالِم»(.)3

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َحاطب َﭬ)َ((َ)276َ/َ 3رقمَ:
َ،)3402وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)767َ/2
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َخزنة َﭬ) َ((َ )275َ /3رقمَ:
َ،)3397وقدَذثْك هَالحافظَاب َحج َيفَ«اإلصابة»َ(َ)666َ/1نعل اقاَ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َخزنة َﭬ) َ((َ )275َ /3رقمَ:
َ،)3398ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الس َلمِ ُّي ﭬ
ْحا ِر ُ
ِي أَ ُبو َقتَا َد َة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
ي ُث َّم ُّ
[ ]105ال َ
ث ْب ُن ِر ْبع ٍّ
َ -249حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
ِ
«ت ُُوفي َأ ُبو َقتَا َدةََ ،و ْاس ُم ُه :ا ْل َح ِ
ار ُ
ينَ ،و ِسنُّ ُه
ث ْب ُن ِر ْبع ٍّيَ ،سنَ َة َأ ْر َبع َو َخ ْمس َ
َ
ون َسنَ ًة»(.)1
َس ْب ُع َ
َ -250حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
ولَ «َ :أ ُبو َقتَا َد َة ا ْل َح ِ
اهلل َب َنُمي ََ ،ي ُق ُ
ار ُ
َان َأ ُبو َقتَا َد َة َأ َحدَ
ث ْب ُن ِر ْب ِع ٍّيَ ،وك َ
ان رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ»(.)2
ُف ْر َس ِ َ ُ
اَعبيدُ َب ُ َغنامَ،و ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قاالَ:حدثناَ
َ -251حدثَن ُ
ات َأ ُبو َقتَا َد َة ا ْل َح ِ
ار ُ
ث ْب ُن ِر ْب ِع ٍّيَ ،سنَ َة
ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َنُمي َ،قالَ «َ:م َ

ِ
ين»(َ.)3
َأ ْر َبع َو َخ ْمس َ

َ )414-403يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)772َ/2
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َربعي َﭬ) َ((َ )240َ /3رقمَ:
َ،)3274وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)749َ/2
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)332َ/9إسنا ُد ُهَ ُننقطعَ»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َربعي َﭬ) َ((َ )239َ /3رقمَ:
َ،)3269ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَن َهذاَالط يقَغي َالطرباينَ.
( )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َربعي َﭬ) َ((َ )240َ /3رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ْحا ِر ِ
ثﭬ
ْحا ِر ُ
سَرا َق َة ْب ِن ال َ
[ ]106ال َ
ث ْب ُن ُ
َ -252حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َبدْ ر ِم َن
ار :ا ْل َح ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ِدي ْب ِن النج ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي النج ِ
ْاألَن َْص ِ
ار ُ
ث ْب ُن
ار ِ
ُس َرا َق َة ْب ِن ا ْل َح ِ
ث»(.)1
َ -253حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َالصبهان ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسَى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:
ارَ :ح ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي النج ِ
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َبدْ ر ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار َث ُة ْب ُن
ُس َرا َق َة»(.)2

َ،)3275ون َط يقَاب َنمي َأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)775َ/2
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َُس اقة َﭬ) َ((َ )267َ /3رقمَ:
َ،)3370وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)775َ/2
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َُس اقة َﭬ) َ((َ )268َ /3رقمَ:
َ،)3371ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ)414-403يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهدَبد اراَ،والبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ
(َ،)95َ/2وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)775َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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س َّوا ٍد ﭬ
ْحا ِر ُ
[ ]107ال َ
ث ْب ُن َ
َ -254حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا :ا ْل َح ِ
ار ُ
ث ْب ُن
َسواد»(َ.)1
الص َّم ِة ْب ِن ُع َب ْي ِد ْب ِن َعا ِم ٍر ﭬ
ْحا ِر ُ
ث ْب ُن ِّ
[ ]108ال َ
َ -255حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارونَ َالصبهان ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ِام ِر ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َم ْب ُذول :ا ْل َح ِ
النج ِ
ار ُ
ث ْب ُن الصم ِة ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َعتِيك ،ك ُِس َر
بِالروح ِ
اءَ ،ف َض َر َب َل ُه َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ بِ َس ْه ِم ِه»(َ.)2
ْ َ
َ -256حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثنَاَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َسواد َﭬ) َ((َ )267َ /3رقمَ:
َ،)3369وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)775َ/2
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َالصمة َﭬ) َ((َ )270َ /3رقمَ:
َ،)3382ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ )414-403يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)770َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ِامرِ ْب ِن َم ْب ُذول :ا ْل َح ِ
ُثم ِم ْن َبنِي َع ِامرِ ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن النج ِ
ار ُ
ث

ْب ُن الصم ِة ْب ِن ُع َب ْي ِد ْب ِن َع ِامر»(َ.)1

َ -257حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ
ارِ ،م ْن َبن ِي َع ِامرِ ْب ِن َمالِك :ا ْل َح ِ
َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار ُ
ث ْب ُن الصم ِة ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن
عبي ِد ب ِن عمرِو ب ِن مب ُذول ،ك ُِسر بِالروح ِ
اءَ ،ف َض َر َب َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ
ْ َ
ْ َْ
َ
ُ َْ ْ َ ْ
بِ َس ْه ِم ِه»(.)2
َ-258حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثنَاَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين َي ْو َم بِ ْئرِ َم ُعو َنةَ :ا ْل َح ِ
ار ُ
ث ْب ُن
شهاب«َ:في ت َْسم َية َم ِن ْاست ُْش ِهدَ م َن ا ْل ُم ْسلم َ
الصم ِة»(.)3

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َالصمة َﭬ) َ((َ )270َ /3رقمَ:
َ،)3380ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الَحار ُ
ث َب ُ َالصمة َﭬ) َ((َ )270َ /3رقمَ:
َ،)3381ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َالصمة َﭬ) َ((َ )271َ /3رقمَ:
َ،)3384ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)770َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -259حدثناَ َُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين َي ْو َم
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:في ت َْسم َية َم ْن ُقت َل م َن ا ْل ُم ْسلم َ
بِ ْئرِ َم ُعو َنةَ :ا ْل َح ِ
ار ُ
ث ْب ُن الصم ِة»(َ.)1
ِي ْب ِن َمال ٍ
يﭬ
ْحا ِر ُ
ِك ْاألَ ْن َ
ث ْب ُن َعد ِّ
صا ِر ُّ
[ ]109ال َ
َ-260حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل ِ
ج ْسرِ َسنَ َة َخ ْم َس َع ْش َر َة ِم َن
او َيةَ :ا ْل َح ِ
ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُم َع ِ
ار ُ
ث ْب ُن َع ِدي ْب ِن َمالِك»(.)2
س ْب ِن َخالِ ِد ْب ِن َم ْخلَ ٍد أَ ُبو َخالِ ٍد ﭬ
ْحا ِر ُ
َي ِ
ث ْب ُن ق ْ
[ ]110ال َ
َ-261حدثناَالحس ُ َبَ ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ز َُر ْيق:
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َالصمة َﭬ) َ((َ )271َ /3رقمَ:
َ،)3383وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)770َ/2
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َعدي َب َنالك َﭬ)َ(َ)252َ/3
(رقمَ ،)3319َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)756َ/2
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)217َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ا ْل َح ِ
ث ْب ُن َق ْي ِ
ار ُ
س ْب ِن َخالِ ِد ْب ِن َمخْ َلدَ ،ش ِهدَ َبدْ ًرا»(.)1
َ -262حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َأ ْص َح ِ
اب ا ْل َع َق َب ِة ِم َن
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ز َُر ْيق :ا ْل َح ِ
ْاألَن َْص ِ
ث ْب ُن َق ْي ِ
ار ُ
س ْب ِن َمخْ َلدَ ،و َقدْ َش ِهدَ َبدْ ًرا،
َو ُه َو َأ ُبو َخالِد»(.)2

ث ْب ُن َمال ٍ
ِي ﭬ
ْحا ِر ُ
ِك ،أَ ُبو َوا ِق ٍد ،الل ْ
[ ]111ال َ
َّيث ُّ
اس َب ُ َ ُنحمدَ،قالَ:سمع ُتَ
َ -263أخب ناَ ُنحمدُ َب ُ َصدقةَ،حدَثناَالعب ُ
ِ
ِ
ِ
ب رس ِ
يحيىَب َنعي ََ ،ي ُق ُ
ف ْب ُن
ول اهلل ِ ﷺ َع ْو ُ
ولَ «َ:أ ُبو َواقد الل ْيث ُّيَ ،صاح ُ َ ُ
ار ِ
ا ْل َح ِ
ث»(.)3

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َقيس َب َنخلد َﭬ)َ(َ)270َ/3
(رقمَ،)3378َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ،)402-399َ/3والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَ
فيهَذثْك َتسميةَن َشهدَالعقبةَ،وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)776َ/2
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحارَ ُ
ث َب ُ َقيس َب َنخلد َﭬ)َ(َ)269َ/3
(رقمَ،)3377َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)776َ/2
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َعوف َﭬ) َ((َ )243َ /3رقمَ:
َ ،)3287ن َط يق َالدوري َيف َ«تاريخه» َ((َ )10َ /3رقمَ ،)42َ :و((َ )43َ /3رقمَ:
َ،)178وع َالدوريَأخ جهَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ.)43َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

314

َ -264حدثنا َ ُعبيدُ َب ُ َ ُنحمد َب َأبي َ ُنحمد َاليزيد ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمَدُ َب ُ َ
سعدَ،حدثناَالواقد ُّيَ،قالَ «َ:أ ُبو َو ِاقد الل ْيثِيْ ،اس ُم ُه :ا ْل َح ِ
ار ُ
ث ْب ُن َمالِك»َ.
ُّ
قال َ ُنحمدُ َب ُ َسعدَ :وقال َهشام َالكلبي«َ :ا ْل َح ِ
ار ُ
ث ْب ُن َع ْوف»َ،
ُّ
ث ب ِن ُأسي ِد ب ِن جابِرِ ب ِن َغرِير َة ب ِن عب ِد من ِ
ف بن ا ْلح ِ ِ
َاف
وغي ُ ُهما(َ «َ:)1ع ْو ُ ْ ُ َ
ار ْ َ ْ ْ َ ْ
َ ْ َْ َ
ْب ِن ُش َج َع ْب ِن َع ِامرِ ْب ِن َل ْيث»(.)2

َ -265حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
ولَ «َ:أ ُبو َو ِاقدَ ،و ْاس ُم ُه :ا ْل َح ِ
اهللَب َنُمي ََ،ي ُق ُ
ار ُ
ث ْب ُن َمالِك»(.)3

َ -266حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثني َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
ِ
«ت ُُوفي َأ ُبو َو ِاقد الل ْيثِيَ ،و ْاس ُم ُه :ا ْل َح ِ
ار ُ
ينِ ،سنُّ ُه
ث ْب ُن َمالكَ ،سنَ َة َث َمان َوست َ
ُّ
َ
ون َسنَ ًة»(.)4
َس ْب ُع َ
(َ)1أيَ:غي َالواقديَ،والكلبيَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َعوف َﭬ) َ((َ )243َ /3رقمَ:
َ،)3288ون َط يقَالواقديَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)272َ/67
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)8َ/10روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَإلىَالواقديَثقاتَ»َ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َعوف َﭬ) َ((َ )243َ /3رقمَ:
َ،)3289ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)280َ/67
(َ )4أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َعوف َﭬ) َ((َ )242َ /3رقمَ:
َ،)3284ون َط يقَاب َبكي َأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)280َ/67

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -267حَدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
ِ
ِ
اهللَب َنُمي ََ،ي ُق ُ
ين»(.)1
ولَ «َ:م َ
ات َأ ُبو َواقد َسنَ َة َث َمان َوست َ

َ-268حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعليَالمدين ُّيَ ُفستُقةَُ،حدثناَه ُارو ُنَالحم ُالَ،قالَ:
ِ
ِ
ِ
ينَ ،و ْاس ُم َأ ِبي َو ِاقد :ا ْل َح ِ
ار ُ
ث ْب ُن
«ت ُُوف َي َأ ُبو َواقد الل ْيث ُّي َسنَ َة َث َمان َوست َ
ف ْب ُن َمالِك»(.)2
َمالِكَ ،و ُي َق ُالَ :ع ْو ُ
ث ْب ُن َم ْس ُعو ِد ْب ِن َع ْب ِد ْب ِن ُمظ ِ
َاه ٍر ﭬ
ْحا ِر ُ
[ ]112ال َ
َ-269حدثناَالحس ُ َبَ ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل ِ
ج ْسرَِ ،سنَ َة َخ ْم َس َع ْش َر َة :ا ْل َح ِ
ار ُ
ث
ود ب ِن عب ِد ب ِن م َظ ِ
ِ
اهر»(.)3
ْب ُن َم ْس ُع ْ َ ْ ْ ُ
َ-270حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َعوف َﭬ) َ((َ )243َ /3رقمَ:
َ،)3286ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)280َ/67
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َعوف َﭬ) َ((َ )242َ /3رقمَ:
َ،)3285ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)280َ/67
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َنس ُعود َﭬ)َ((َ)252َ/3رقمَ:
َ،)3320ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)756َ/2
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)217َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

316

ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل ِ
ج ْسرِ ِم َن
ود ب ِن عب ِد ب ِن م َظ ِ
ِ
او َيةَ :ا ْل َح ِ
ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُم َع ِ
ار ُ
اهر»(.)1
ث ْب ُن َم ْس ُع ْ َ ْ ْ ُ
ان ﭬ
ْحا ِر ُ
ث ْب ُن ُم َعا ِذ ْب ِن ُّ
الن ْع َم ِ
[ ]113ال َ
َ -271حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثَناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ث ْب ُن ُم َعا ِذ ْب ِن النُّ ْع َم ِ
سُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل :ا ْل َح ِ
ُثم ِم َن ْاألَ ْو ِ
ار ُ
ان»(َ.)2
ضلَ َة ﭬ
ان ْب ِن َي َس ِ
ْحا ِر ُ
ث ْب ُن ُّ
اف ْب ِن َن ْ
الن ْع َم ِ
[ ]114ال َ
َ -272حدثناَ ُنحمد َب َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ث ْب ُن النُّ ْع َم ِ
ُثم ِم ْن َبنِي َث ْع َل َب َة ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َع ْوف :ا ْل َح ِ
ار ُ
ان»(.)3
َ-273حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َنس ُعودَ َﭬ)َ((َ)252َ/3رقمَ:
َ،)3321ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)756َ/2
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)217َ/6روا َُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل َُهَثقاتَ»َ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َ ُنعاذ َب َالنُّعمان َﭬ)َ(َ)270َ/3
(رقمَ،)3379َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(ََ.)776َ/2
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َالنُّعمان َﭬ)َ((َ)273َ/3رقمَ:
َ،)3392وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)755َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم َن َبنِي ْاألَ ْو ِ
سُ ،ثم ِم ْن
ث ْب ُن ال ُّن ْع َم ِ
َبنِي َث ْع َل َب َة ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َع ْوف :ا ْل َح ِ
ار ُ
ان»(.)1
َ -274حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح انَ ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ُم ْؤ َت َة ِم َن
اف ب ِن ن َْض َل َة ب ِن عب ِد عو ِ
ان ب ِن يس ِ
ار :ا ْل َح ِ
ْاألَن َْص ِ
ار ُ
ف ْب ِن
ْ َْ َْ
ْ
ث ْب ُن ال ُّن ْع َم ِ ْ َ َ
َغنْم»(.)2
َص دَ،حدثناَ
َ-275حدثَناَ ُنحمدُ َب ُ ُ
َعرمانَب َأبيَشيبةَ،حدثناَض ُارَب ُ ُ
َعبيد َاهلل َب َأبيَرافعَ،ع َأبيه«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
عل ُّي َب ُ َهاشمَ،ع َ ُنحمد َب ُ
ث ْب ُن النُّ ْع َم ِ
َم ْن َش ِهدَ َم َع َع ِلي ﭬ :ا ْل َح ِ
ار ُ
ي»(.)3
انَ ،بدْ ِر ٌّ
ٍّ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َالنُّعمان َﭬ)َ((َ)273َ/3رقمَ:
َ،)3393ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ )414-403يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)755َ/2
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َالنُّعَمان َﭬ)َ((َ)275َ/3رقمَ:
َ،)3396ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)485َ/11
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َالنُّعمان َﭬ)َ((َ)273َ/َ 3رقمَ:
َ،)3394وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)755َ/2
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِي ﭬ
ْحا ِر ُ
ث ْب ُن ِه َش ٍ
[ ]115ال َ
ام ال َ
ْم ْخ ُزوم ُّ
َ -276حدثناَ ُنوسىَب ُ َزثْك ياَالتُّست ُّيَ،حدثناَشباب َال ُعص ُف ُّيَ،حدثناَ
أ ُبوَوهبَالسهم ُّيَ،ع َأبيَ ُيونُسَال ُقشي يَ،ع َحبيبَب َأبيَثابتََ «َ:أن
ا ْل َح ِ
ار َ
ث ْب َن ِه َشامَ ،و ِع ْكرِ َم َة ْب َن َأبِي َج ْهلَ ،و َعي َ
اش ْب َن َأبِي َربِي َع َة ُأ ْثبِتُوا َي ْو َم
ا ْليرم ِ
وكَ ،فدَ َعا ا ْل َح ِ
ار ُ
ث بِ َش َرابَ ،فنَ َظ َر إِ َل ْي ِه ِع ْكرِ َم ُة َف َق َال :ا ْد َف ُعو ُه إِ َلى
َْ ُ
ِع ْكرِ َمةََ ،فدُ فِ َع إِ َل ْي ِهَ ،فنَ َظ َر إِ َل ْي ِه َعي ُ
اش ْب ُن َأبِي َربِي َعةََ ،ف َق َال ِع ْكرِ َمةُ :ا ْد َف ُعو ُه إِ َلى
َعياشَ ،ف َما َو َص َل إِ َلى َأ َحد ِمن ُْه ْم َحتى َماتُوا َج ِمي ًعاَ ،و َما َذا ُقو ُه»(.)1

قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)104َ/6روا ُه َالطب ان ُّي َع َشيخه َ ُنحمد َب َعبد َاهللَ
الحض نيَ،و ُهوَثقةَوجادةاَع َثْكتابَعُ بيدَاهللَب َأبيَرافعَو ُهوَثقة...روا ُهَالطب انَ ُّيَبإسنادَ
ُنتصلَ،وفيهَض ُارَب ََُ ُص دَو ُهوَضعيفَ»َ.
(َ)1أخ جهَخليفةَب َخياطَشبابَيفَ«نسنده»َ(صَ،)88َ:ون َط يقه َالطرباينَ«المعجمَ
الكبي »َ(الحار ُ
ث َب ُ َهشام َﭬ)َ((َ)259َ /3رقمَ ،)3342َ:واب َعساثْك َيفَ«تاريخَ
دنشق» َ(َ ،)505َ /11ون َط يق َالطرباين َأخ جه َالشج ي َيف َ«ت تيب َالناليَ
الخميسية»َ((َ)28َ/2رقمَ،)1457َ:ون َط يقَأبيَ ُيونُس َال ُقشي يَ َأخ جهَاب َسعدَ
يفَ«الطبقاتَالكربى-المتمم»َ(رقمَ ،)145َ:ون َط يقَاب َسعدَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ
أيضاَأخ جهَالحاثْكم َيفَ
«تاريخَدنشق»َ(َ ،)504َ/11ون َط يق َأبيَ ُيونُس َال ُقشي يَ َ ا
«المستدرك»َ(َ،)270َ/3وعنهَالبيهقيَيفَ«شعبَاإليمان»َ(حَ.)3209َ/
َق َال ُم َحمدُ ْب ُن َس ْعدَ:فذثْك ُتَهذاَالحديثَل ُمحمدَب َعُ م َفأنك ُهَوقالَ:هذاَوهمَ،روايتُناَ
ع َأصحابناَجمي اعاَن َأهلَالعلمَوالسي َةَأنَعك نةَب َأبَيَجهلَ ُقتلَيومَأجنادي َشهيدا اَ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َالزبيَ ُ َب ُ َبكارَ،
َ -277حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َب َالمديني َ ُفستُقةَُ ،حدثنا ُّ
َالزبي ُ َ:
ب َب ُ َ ُعرمان َون َال َ ُأحصيَ ،ع َاب َه نةَ ،قال ُّ
أخب ني َ ُنصع ُ
وحدثنيَنوف ُل َب ُ َني ُمونَ،أنشدنيَأ ُبوَنالك َ ُنحمدُ َب ُ َنالك َب َعلي َب َ
ه نةَلعمهَإب اهيمَب َعليَب َه نةََ:
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ين َس َو ِامي
َف َم ْن َل ْم ُيرِ ْد َمدْ حي َفإِن َق َصائدي  ...ن ََواف ُق عنْدَ ْاألَك َْرم َ
ار ِ
اق بن ِ
ِ
ِ ِ
َات ا ْل َح ِ
ث ْب ِن ِه َشا ِم»(.)1
ن ََواف ُق عنْدَ ا ْل ُم ْش َترِي ا ْل َح ْمدَ بِالندَ ى  .ن َف َ َ

َالزبي ُ َب ُ َبكارَ،
َ -278حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعليَ َالبيداد ُّي َالمدين ُّيَ ،حدثنا ُّ
قالَ:قالَاب ُ َالكوسجَنولىَآلَأبيَف وةَل ُجلَ:
ِ
ِ
الس ِ
ت َأن َأ َب َ
َان ا ْل َح ِار َث ْب َن ِه َشا ِم»(.)2
« َأ َح ِس ْب َ
وق ك َ
اك َي ْو َم ت َُس ُّبني  ...في ُّ
فيَخالفة َأبيَبك َالصديقَ،وال َخالف َبين ُهم َفيَذلكَ،وأناَعي ُ
اش َب ُ َأبيَربيعة َفماتَ
بمكةَ،وأناَالحار ُ
ث َب ُ َهشام َفمات َبالشام َفيَطاعُ ون َعمواس َسنة َثمانيَعش ةَ،وليسَ
لعك نةَب َأبيَجهلَعقبََ.
يَ ،و ُخبيب َلم َ ُيدرك َالي ُنوكَ،
وقال الهيثمي يف «مجمع الزوائد» («َ :)213 /6روا ُه َالطب ان ُّ َ
وفيَإسنادهَن َلمَأع ف َُه»َ.
( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َهشام َﭬ) َ((َ )258َ /3رقمَ:
َ،)3340ون َط يقَالزبي َب َبكار َأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(-173َ/69
َ.)174
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)130َ/8روا ُهَالطب ان ُّيَ،وفيهَن َلمَأع ف َُه»َ.
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َهشام َﭬ) َ((َ )258َ /3رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-279حدثناَأ َُبوَالزنباعَرو ُحَب ُ َالف جَ،حدثناَيحيىَب ُ َبك َ،قال«َ:ت ُُوف َي
ث ْب ُن ِه َشام بِالشا ِم َسنَ َة َث َم ِ
ا ْل َح ِ
ار ُ
ان َع ْش َر َة»(.)1
ْح َم ِّي ِر ﭬ
[َ ]116حا ِر َث ُة ْب ُن ال ُ
َ -280حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدَثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ب ْب ِن َس َل َمةََ :ح ِ
ُثم ِم ْن َبنِي ُع َب ْي ِد ْب ِن َع ِدي ْب ِن َغنْ ِم ْب ِن َك ْع ِ
ار َث ُة ْب ُن ا ْل ُح َميرِ،
َح ِل ٌ
ان»(.)2
يف َل ُه ْم ِم ْن َأ ْش َج َع ِم ْن َبنِي َد ْه َم َ

َ-281حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ِ
ِ
ِ ِ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ي:
ارُ ،ثم م ْن َبني ُع َب ْيد ْب ِن َعد ٍّ

َ،)3341ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)130َ/8روا ُهَالطب ان ُّيَواب ُ َالكوسجَلمَأع ف َُه»َ.
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحار ُ
ث َب ُ َهشام َﭬ) َ((َ )258َ /3رقمَ:
َ،)3339وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)762َ/2ون َط يقَأبيَنعيمَ
أخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)505َ/11
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حارثةَُب ُ َال ُحمي َالشجع ُّي َﭬ)َ(َ)232َ/3
(رقمَ،)3239َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)743َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َح ِ
ار َث ُة ْب ُن ا ْل ُح َميرِ ْاألَ ْش َج ِع ُّي َح ِل ٌ
يف َل ُه ْم»(.)1

[َ ]117ح ِ
يﭬ
ار َث ُة ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن أَ ِبي ُز َه ْي ٍر ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ

َ-282حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارونَ َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ار ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ث ْب ِن
ا ْلخَ ز َْرجِ َ :ح ِ
ار َث ُة ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن َأبِي ز َُه ْيرِ ْب ِن ْام ِر ِئ ا ْل َق ْي ِ
س»(.)2
ِك ْب ِن غ ِ
[َ ]118حا ِر َث ُة ْب ُن َمال ِ
َضبِ ْب ِن ُج َش َم ﭬ
َ -283حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
اب ا ْل َع َق َب ِة ِم َن ْاألَن َْص ِ
لهيعةَ،عَ َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َأ ْص َح ِ
ار
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حارثةَُب ُ َال ُحمي َالشجع ُّي َﭬ)َ(َ)233َ/3
(رقمَ،) 3240َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَنَ َشهد َبد اراَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)744-743َ/2
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(حارث ُة َب ُ َزيد َﭬ) َ((َ )232َ /3رقمَ:
َ،)3237وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ)742َ/2وقال«َ:ثْكذاَفيَروايةَ
ال ُمسيبيَ:حَارثةَُ،وفيَروايةَإب اهيمَب َال ُمنذرَ،خارجةَُ،وثْكذلكَقال ُهَ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ،
خارج َُة»َ،ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ،)402-399والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويل َفيهَ
ذثْك َتسميةَن َشهدَالعقبةَ،وفيهما«َ:خارجة».

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اضةََ :ح ِ
ار َث ُة ْب ُن َمالِ ِك ْب ِن غَ ِض ِ
ِم ْن َبنِي َب َي َ
ب ْب ِن ُج َش َم»(.)1
يﭬ
[َ ]119حا ِر َث ُة ْب ُن ُّ
الن ْع َم ِ
ان ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن ُع َب ْي ٍد ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ-284حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاقَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي
ار َث ُة ْب ُن النُّ ْع َم ِ
ارَ :ح ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي النج ِ
ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ان،
َو ُه َو ال ِذي مر بِرس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ ،و ُه َو َم َع ِج ْبرِ َ
يل َع َل ْي ِه الس ََل ُم ِعنْدَ
َ َ ُ
ا ْلم َق ِ
اع ِد»(.)2
َ
َ-285حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
بَ ُ َهشامَ ،حدثنا َزيا ُد َب ُ َعبد َاهلل َالبكائ ُّيَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق«َ :فِي
ار َث ُة ْب ُن النُّ ْع َم ِ
ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراَ :ح ِ
ان ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن ُع َب ْي ِد ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن َغنْ ِم
ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن النج ِ
ار»(.)3

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حارث ُة َب ُ َنالك َب َغضب َﭬ)َ(َ)232َ/3
(رقمَ،)3238َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)743َ/2
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(حَارث ُة َب ُ َالنُّعمان َﭬ) َ((َ )227َ /3رقمَ:
َ،)3224ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ )414-403يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)736َ/2
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(حارث ُة َب ُ َالنُّعمان َﭬ) َ((َ )227َ /3رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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[َ ]120ح ِ
ب ْب ُن أَ ِبي َب ْل َت َع َة ﭬ
اط ُ
َ -286حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ب ْب ُن
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:في ت َْسم َية َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراَ :حاط ُ
َأبِي َب ْل َت َع َة»(.)1
َ-287حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ب ْب ُن
شهاب«َ:في ت َْسم َية َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا م ْن َبني َأ َسد ْب ِن َع ْبد ا ْل ُعزىَ :حاط ُ
َأبِي َب ْل َت َعةََ ،ح ِل ٌ
يف َل ُه ْم»(.)2
َ -288حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
ِ
ينُ ،ي ْكنَى َأ َبا ُم َحمدِ ،سنُّ ُه َخ ْم ٌس
ب ْب ُن َأبِي َب ْل َت َع َة َسنَ َة َث ََلث َ
«ت ُُوف َي َحاط ُ
َ،)3223ون َط يقَاب ََإسحاقَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)736َ/2
ب َب ُ َأبيَبلتعة َﭬ)َ((َ)183َ/3رقمَ:
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حاط ُ
َ،)3062وعنهَأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)695َ /2ون َط يقَشيخَ
الطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(.)339َ/3
ب َب ُ َأبيَبلتعة َﭬ)َ((َ)183َ/3رقمَ:
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حاط ُ
َ،)3063ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/1
َ )265-261يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)695َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ان بِا ْل َم ِدين َِة»(.)1
ُّونَ ،صلى َع َل ْي ِه ا ْب ُن َعف َ
َو ِست َ
س ٍ
يﭬ
اف ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
يب ْب ُن إِ َ
[َ ]121ح ِب ُ
اب َال ُعص ُف ُّيَ،حدثناَ
َ -289حدثناَ ُنوسىَب ُ َزثْك ياَالتُّست ُّيَ،حدثناَشب ُ
بك ُ َب ُ َُسليمانَ ،عَ َاب َإسحاقَ ،ووهب َب َج ي َ ،ع َأبيهَ ،ع َاب َ
ار ِ
يب ْب ِن إِ َساف َأ ِخي َب ْل َح ِ
إسحاقَ ،قالََ « :نزَ َل َأ ُبو َبكْر َع َلى َحبِ ِ
ث ْب ِن
السنْحِ »َ .و ُيق ُالَ «َ:ب ْل َنزَ َل َع َلى َخ ِ
ار َج َة ْب ِن زَ ْي ِد ْب ِن َأ ِبي ز َُه ْير َأ ِخي
ا ْلخَ ز َْرجِ بِ ُّ
ار ِ
َبنِي ا ْل َح ِ
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْر ِج»(.)2
يب ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن َع ِ
ِي ﭬ
[َ ]122ح ِب ُ
اص ِم ْب ِن َع ْم ٍرو ال َ
ْما ِزن ُّ
َ -290حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ،قَالَ:قال َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن
ارُ ،ثم َبنِي النج ِ
َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار :ن َُس ْي َبة».

ب َب ُ َأبيَبلتعة َﭬ)َ((َ)184َ/3رقمَ:
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حاط ُ
َ،)3065ون َط يقَاب َبكي َأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(.)340َ/3
يب َب ُ َإساف َالنصار ُّي َﭬ)َ(وتح فَفيهَ
( )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حب ُ
إلىَ :اب َإسحاق) َ((َ )24َ /4رقمَ ،)3545َ :وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)828َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اس َي ُقو ُلونَ«َ :ن َُس ْي َب ُةَ ،و ُأ ْخت َُها ا ْبنَتَا َك ْع ِ
ب ْب ِن َع ْمرو،
قال َاب ُ َنُمي َ :والن ُ
ِ
ِ
يب ْب ُن َز ْيد ال ِذي
َاها َع ْبدُ اهلل ْب ُن َز ْيدَ ،و َحبِ ُ
َوز َْو ُج َها َز ْيدُ ْب ُن َعاصم ،وابن َ
َأ َخ َذ ُه ُم َس ْي ِل َم ُة»(َ.)1
يﭬ
ِه ِر ُّ
َم َة ا ْلف ْ
[َ ]123ح ِب ُ
يب ْب ُن َم ْسل َ
َ -291حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
ون َسنَ ًة»(.)2
ين َو ِسنُّ ُه َخ ْم ُس َ
يب ْب ُن َم ْس َل َم َة َسنَ َة ا ْثنَ َت ْي ِن َو َأ ْر َبع َ
«ت ُُوف َي َحبِ ُ
َي ٍ
ْحا ِر ِ
سﭬ
[َ ]124ح َّجا ُ
ث ْب ِن ق ْ
ج ْب ُن ال َ
َ -292حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين ِم َن
لهيعةَ،ع َأبيَالَسودَ ،ع َ ُع وة«َ :في ت َْسم َية َم ْن ُقت َل َي ْو َم َأ ْجنَاد َ
ار ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
اج ْب ُن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن
ينُ ،ثم م ْن ُق َر ْيشُ ،ثم م ْن َبني َس ْهمَ :حج ُ
ا ْل ُم ْسلم َ
َق ْيس»(َ.)3
يبَب ُ َزيدَب َعاصمََﭬ)َ((َ)24َ/4رقمَ:
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حب ُ
َ،)3544ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
يب َب ُ َنسلمة َالفه ُّي َﭬ) َ(َ)17َ /4
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(حب ُ
(رقمَ،)3517َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)820َ/2ون َط يقَ
أبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)80َ/12ون َط يقَاب َبكي َأخ جهَ
الحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(.)390َ/3
اج َب ُ َالحارث َب َقيس َﭬ)َ(َ)226َ/3
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حج ُ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
َ-293حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ِ
ِ ِ
ِ
ين ِم ْن ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن َبنِي َس ْهم:
شهاب«َ:في ت َْسم َية َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َأ ْجنَاد َ
ار ِ
اج ْب ُن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َق ْيس»(َ .)1
َحج ُ
َ-294حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ين ِم ْن
ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ«َ:في ت َْسم َية َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َأ ْجنَاد َ
ِ ِ
اج ْب ُن ا ْل َح ِ
ار ُ
ث»(َ.)2
ُق َر ْيشُ ،ثم م ْن َبني َس ْهمَ :حج ُ
(رقمَ،)3219َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)734َ/2ون َط يقَ
أبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)95َ/12
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)214َ/6روا ُه َالطب ان ُّيَ،وفيَإسناد َعُ وةَ:اب ُ َلهيعةَ
وحدي ُر ُهَحس َوفيهَضعفَ»َ.
اج َب ُ َالحارث َب َقيس َﭬ)َ(َ)226َ/3
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حج ُ
(رقمَ ،)3220َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة» َ(َ ،)798َ /2ون َط يقَأبي َنعيم َالصبهاين َأخ جه َاب َعساثْك َ َيف َ«تاريخَ
دنشق»َ(َ.)95-94َ/12
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)214َ/6رجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».
اج َب ُ َالحارث َب َقيس َﭬ)َ(َ)226َ/3
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حج ُ
(رقمَ ، )3221َ :ون َط يق َشيخ َالطرباين َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ،)735َ/2واب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)95َ/12
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
[َ ]125ح َّجا ُ
ج ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن َغ ِز َّي َة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َص دَ،حدثناَ
َ-295حدثناَ ُنحمدُ َب ُ ُ
َعرمانَب َأبيَشيبةَ،حدثناَض ُارَب ُ ُ
عل ُّي َب ُ َهاشمَ ،ع َ ُنحمد َب َ ُعبيد َاهللَ(َ )1ب َأبي َرافعَ ،ع َأبيه«َ :فِي
ِ ِ
ِ
َان َي ُق ُ
ول
اج ْب ُن َع ْمرِو ْب ِن غ َِزيةََ ،و ُه َو ال ِذي ك َ
ت َْسم َية َم ْن َش ِهدَ َم َع َعل ٍّي :ا ْل َحج ُ
ِعنْدَ ا ْل ِقت ِ
َالَ :يا َم ْع َش َر ْاألَن َْص ِ
ون َأ ْن َن ُق َ
ول لِ َربنَا إِ َذا َل ِقينَا ُهَ { :ربنَا إِنا
ارَ ،أ ُترِيدُ َ
َأ َط ْعنَا َسا َد َتنَا َو ُك َبرا َءنَا َف َأ َض ُّلونَا السبِ َيَل} [األحزاب.)2(»]67 :
ان ا ْل َع ْب ِس ُّي ﭬ
[ُ ]126ح َذ ْي َف ُة ْب ُن ال َْي َم ِ
َ -296حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حدَثناَزثْك ياَب ُ َعديَ،حدثناَعبدُ َاهلل َب ُ َال ُمباركَ،ع َ ُيونُسَ،ع َ

َان ِعدَ ا ُد ُه فِي ْاألَن َْص ِ
ار»(.)3
ُّ
َان َأ َحدَ َبنِي َع ْبسَ ،وك َ
الزه يَ« َأن ُح َذ ْي َف َة ك َ
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)214َ/6روا َُهَالطب ان ُّيَ،ورَجا ُل َُهَثقاتَ»َ.

(َ)1يفَالمطبوع«َ:عبدَاهللَ»َ،وهوَتصحيفَ،والمربتَهوَالصوابَثْكماَتقدمَيفَالدراسةَ.
اج َب ُ َعم و َب َغزية َﭬ) َ(َ)223َ /3
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(حج ُ
(رقمَ،)3210َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)727َ/2
َص دَ ،و ُهوَ
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)245َ /7في َاإلسناد َإليه َض ُار َب ُ ُ
ضعيفَ»َ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُحذيف ُة َب ُ َاليمان َﭬ) َ((َ )162َ /3رقمَ:
َ،)3000ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ات
اَعبيدُ َب ُ َغنامَ،حدثناَ ُنحمدُ َبَ ُ َعبدَاهللَب َنُمي َ،قالَ «َ:م َ
َ-297حدثن ُ
ِ
ين»(.)1
ُح َذ ْي َف ُة َسنَ َة ِس ٍّ
ت َو َث ََلث َ
[ُ ]127حَر ْي ُ
ث ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن َث ْعل ََب َة ﭬ
َ -298حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالَسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ار ِ
ُثم ِم ْن َبنِي ُج َش َم ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ ُ :ح َر ْي ُ
ث ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن َث ْع َل َب َة»(.)2
َ-299حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حَدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ار ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ث ْب ِن

الَ
ي َ ُن س االَ ،ورجا ُل َُه َرج ُ َ
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)3َ /10روا َُه َالطب ان ُّ َ
الصحيحَ»َ.
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُحذيف ُة َب ُ َاليمان َﭬ) َ((َ )165َ /3رقمَ:
َ،)3014ون َط يقَاب َنمي َأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ،)428/3وأبوَنعيمَيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ،)689َ/2ون َط يقَأبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ
(َ،)301َ/12واب َالعديمَيفَ«بييةَالطلبَيفَتاريخَحلب»َ(َ.)2176َ/5
(ح ي ُث َب ُ َزيد َب َثعلبة َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ/3
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
(َ)303رقمَ،)3471َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)818َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ا ْلخَ ز َْرجِ ُ :ح َر ْي ُ
ث ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن َع ْب ِد الرب»(.)1
ان ْب ُن َثا ِب ٍ
يﭬ
[َ ]128ح َّس ُ
ت ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،حدثنيَيحيىَب ُ َ
َ-300حدثناَعل ُّيَب ُ َعبدَالعزيزَ،حدثن ُّ
ُنحمد َيعنيَالجاري َن َأهل َالجار َن َساحَل َالمدينةَ،حدثنيَإسح ُ
اقَ
ب ُ َ ُنحمدَال ُمسيب ُّيَ،ع َعبدَال حم َب َأبيَالزنادَ،ع َأبيهَ،ع َالع جَ،
ع َعبد َال حم َب َحسانَ ،ع َأبيه َحسان َب َثابتَ ،قالَ «َ :بدَ ْت َلنَا
ِ
َم ْع َش َر ْاألَن َْص ِ
َان ال ِذي َط َل َبنَا إِ َل ْي ِه َأ ْم ًرا َص ْع ًباَ ،ف َم َش ْينَا
اج ٌةَ ،وك َ
ار إِ َلى ا ْل َوال ِي َح َ
إِ َلي ِه بِرِ َجال ِم ْن ُقريش َو َغيرِ ِهمَ ،فكَلمو ُهَ ،و َذكَروا َله َو ِصي َة رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ،
ُ ُ
َ ُ
ُ
ْ ْ
ْ
َْ
بِنَا َف َذكَر صعوب َة ْاألَمرَِ ،فع َذره ا ْل َقوم و َخرجوا ،و َأ َلح ع َلي ِه ابن عباسَ ،فواهللِ
َ
َ ْ ُْ َ
َ
َ َُ ُْ َ َ ُ
َ ُ ُ َ ْ
ِ
ِ
اجتِنَاَ ،فخَ َر ْجنَا َحتى َد َخ ْلنَا ا ْل َم ْس ِ
جدَ َ ،فإِ َذا ا ْل َق ْو ُم
َما َو َجدَ ُبدًّ ا م ْن َق َضاء َح َ
ِ
انَ :ف َض ِ
َان َأ ْو ََل ُك ْم بِ َها ،إِن َها
حك ُ
ْت َو َأنَا َأ ْس َم َع ُه ْم :إِن ُه َواهلل ك َ
َأن ِْد َي ٌة َق َال َحس ُ

ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َاع ِش ْب ِه َطبائِ ِع ِه،
يب َأ ْع َراقهَ ،وانْتز ُ
َواهلل ُص َبا َب ُة ال ُّن ُبوةَ ،و ِو َرا َث ُة َأ ْح َمدَ ﷺ ،وت َْهذ ُ
ان َي ْمدَ ُح
انَ ،ف َق َال ا ْب ُن َعباسَ :صدَ ُقواَ ،ف َأن َْش َأ َحس ُ
َف َق َال ا ْل َق ْو ُمَ :أ ْج ِم ْل َيا َحس ُ
ا ْب َن َعباس ﭫَ ،ف َق َال:
(ح ي ُث َب ُ َزيد َب َثعلبة َﭬ) َ(َ)303َ /3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
َ،)3472ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ )414-403يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهدَ َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)818َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ت َل ُه فِي كُل َم ْج َم َعة َف ْض ََل
إِ َذا َما ا ْب ُن َعباس َبدَ ا َل َك َو ْج ُه ُه َ ...ر َأ ْي َ
إِ َذا َق َال َل ْم َيت ُْر ْك َم َق ًاَل لِ َقائِل  ...بِ ُم ْل َت َق َطات ََل ت ََرى َب ْين ََها َف ْض ََل
َك َفى َوش َفى َما فِي النُّ ُف ِ
وس َف َل ْم َيدَ ْع  ...لِ ِذي َأ ْر َبة فِي ا ْل َق ْو ِل ِجدًّ ا َو ََل َهزْ ََل

ت ُذ َر َاها ََل َج َبانًا َو ََل َوغْ ََل
َس َم ْو ُت إِ َلى ا ْل ُع ْل َيا بِ َغ ْيرِ َم َشقة َ ...فن ِ ْل َ
ِ
ُخ ِل ْق َ ِ ِ
ِ
يجا َو َل ْم ت ُْخ َل ْق ك ََه ًاما َو ََل َخ ْب ََل
ت َحلي ًفا ل ْل ُم ُرو َءة َوالندَ ى َ ...بل ً
َف َق َال ا ْل َوالِيَ :واهلل ِ َما َأ َرا َد بِا ْلك ََها ِم ا ْلخَ ْب ِل َغ ْيرِي َواهللُ َب ْينِي َو َب ْينَ ُه»(.)1

َ-301حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب َهشامَ،حدثنا َزيا ُد َب ُ َعبد َاهلل َالبكائ ُّيَ ،ع َ ُنحَمد َب َإسحاقَ،قالَ:
ِ
ين»(.)2
«ت ُُوف َي َحس ُ
ان ْب ُن َثابِت َسنَ َة َأ ْر َبع َو َخ ْمس َ
ِي ﭬ
[ ]129ال َ
ْح َس ُن ْب ُن َعل ٍّ
َ -302حدثناَالمقدا ُم َب ُ َد ُاودَ،حدثناَعل ُّي َب ُ َنعبدَ،حدثناَ ُعبيدُ َاهلل َب ُ َ
ِ ِ
ِ ِ
ين
عم وَ،ع َعبد َاهللَ َب َ ُنحمد َب َعقيلَ،قال«َ:كَانَت ا ْلف ْت َن ُة َخ ْم َس سن َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(حس ُ
ان َب ُ َثابت َﭬ) َ((َ )42َ /4رقمَ:
َ،)3593وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)849َ/2
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(حس ُ
ان َب ُ َثابتَ َﭬ) َ((َ )37َ /4رقمَ:
َ،)3579ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)434َ/12

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ك َأربع ُة َأ ْشهر ،وكَان ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َت ا ْل َج َما َع ُة َع َلى ُم َع ِ
او َي َة
ُ َ
ل ْل َح َس ِن ْب ِن َعل ٍّي ﭬ م ْن َذل َ ْ َ َ

ِ
ين»(َ.)1
َسنَ َة َأ ْر َبع َ

َ -303حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمدين ُّيَ،حدَثناَأ ُبوَزيد َ ُعم ُ َب ُ َشبةَ،ع َ
ات ا ْل َح َس ُن ْب ُن َع ِل ٍّيَ ،و َس ْعدُ ْب ُن َأبِي َوقاصَ ،سنَ َة
أبيَنُعيمَ،قالَ «َ:وفِ َيها َم َ
ِ
ين»(.)2
َث َمان َو َخ ْمس َ
َ -304حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َ ُفستُقةَُ،حدثناَد ُاو ُد َب ُ َُرشيدَ،عَ َالهيرم َب َ
ِ
ِ
عديَ،قالَ «َ:ه َل َ
ين».
ك ا ْل َح َس ُن ْب ُن َعل ٍّي ﭬ َسنَ َة َأ ْر َبع َو َأ ْر َبع َ
هكذاَقالَالهير ُمَب ُ َعديَ،و ُخولفَ(َ.)3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنولدَهَ َوصفته َووفاته َﭬ) َ(َ)26َ /3
(رقمَ ،)2557َ :ون َط يق َعُ بيدَ َاهلل َب َ َعم و َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحادَ
والمراين»َ(رقمَ،)414َ:وعبدَاهللَب َأحمدَيفَ((العللَونع فةَال جال))َ(رقمَ.)4654َ:
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنولدَهَ َوصفته َووفاته َﭬ) َ(َ)26َ /3
(رقمَ،)2558َ:ون َط يقَأبيَنُعيمََأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)371َ/20
وفيهَ(سعدَب َأبيَوقاص)َوحدهَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)179َ/9إسنادهَصحيحَإلىَقائله»َ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنولده َوصفته َووفاته َﭭ) َ(َ)25َ /3
(رقمَ،)2550َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
وقدَذثْك هَنعل اَقاَاب ُ َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)173َ/13
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)179َ/9إسنادهَصحيحَإلىَقائله»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -305حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف ج َالمص ُّيَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكَي َ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ين،
قال«َ :ت ُُوف َي ا ْل َح َس ُن ْب ُن َعلي ْب ِن َأبِي َطالب ﭬَ ،سنَ َة ت ْسع َو َأ ْر َبع َ
َو َصلى َع َل ْي ِه َس ِعيدُ ْب ُن ا ْل َع ِ
ت َأ ْو َس ْب ٌع
َان َم ْو ُت ُه بِا ْل َم ِدين َِةَ ،و ِسنُّ ُه ِس ٌّ
اصَ ،وك َ
ون»(َ .)1
َو َأ ْر َب ُع َ
َ -306حدثنا َأ ُبوَالزنباعَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،قال«َ:ت ُُوف َي ا ْل َح َس ُن ْب ُن
ِ
ِ
ِ
ينَ ،و َصلى َع َل ْي ِه َس ِعيدُ ْب ُن ا ْل َع ِ
َان َم ْو ُت ُه
اصَ ،وك َ
َعل ٍّي َسنَ َة ت ْسع َو َأ ْر َبع َ
ونَ ،و ُي ْكنَى َأ َبا ُم َحمد»(.)2
بِا ْل َم ِدين َِةَ ،و ِسنُّ ُه ِس ٌّ
ت َأ ْو َس ْب ٌع َو َأ ْر َب ُع َ
ات
َعبيدُ َب ُ َغنامَ ،حدثنا َأ ُبو َبك َب ُ َأبي َشيبةَ ،قالَ «َ :م َ
َ -307حدثنا ُ
ِ
ِ
ين»(َ.)3
ا ْل َح َس ُن ْب ُن َعل ٍّي ﭬَ ،سنَ َة َث َمان َو َأ ْر َبع َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنولده َوصفته َووفاته َﭭ) َ(َ)71َ /3
(رقمَ،)2696َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)179َ/9إسنادهَصحيحَإلىَقائله»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنولده َوصفته َووفاته َ-يعني َالحس َب َ
عليََ-ﭬ)َ((َ)26َ/3رقمَ،)2556َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)179َ/9إسنادهَصحيحَإلىَقائله»َ.
( )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنولدَهَ َوصفته َووفاته َﭭ) َ(َ)20َ /3
(رقمَ،)2551َ:وع َاب َأبيَشيبةََرواهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(َ)301َ/1
(رقمَ.)413َ:
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)179َ/9إسنادهَصحيحَإلىَقائله»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اَعبيدَ،حدثناَأ ُبوَبك َب ُ َأبيَشيبةَ،حدثناَيحيىَب ُ َأبيَ ُبكي َ،
َ-308حدثن ُ
حدثن ُ
اَشعبةَُ،ع َأبيَبك َب َحفصَ،قال«َ:ت ُُوف َي َس ْعدٌ َ ،وا ْل َح َس ُن ْب ُن َع ِل ٍّي،
ِ ِ
َب ْعدَ َما َم َضى ِم ْن إِ ْم َر ِة ُم َع ِ
ين ﭫ»(َ.)1
او َي َة َع ْش ُر سن َ
اَعبيدَ،حدثناَأ ُبوَبك َب ُ َأبيَشيبةَ،حدَثناَيحيىَب ُ َأبيَ ُبكي َ،
َ-309حدثن ُ
حدثن ُ
اَشعبةَُ،ع َأبيَبك َب َحفصَ،قالَ« :ت ُُوف َي َس ْعدٌ َ ،وا ْل َح َس ُن ْب ُن َع ِل ٍّي
ِ
ين»(.)2
ﭫَ ،سنَ َة َث َمان َو َأ ْر َبع َ
َ-310حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَالحض ن ُّيَ،قالَ:حدثناَ ُنحَمدُ َب ُ َعبدَاهللَ
ب َنُمي َ،حدثناَيحيىَب ُ َأبيَ ُبكي َ،حدثن ُ
اَشعبةَُ،ع َأبيَبك َب َحفصَ:

( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنولدَهَ َوصفته َووفاته َﭬ) َ(َ)25َ /3
(رقم ،)2553 :وع َابن َأ يِب َش ْي َب َة رواه َابن أِب عاصم يف «اآلحاد واملثاين» َ(رقمَ،214َ :
وَ.)413
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)179َ/9إسنادهَصحيحَإلىَقائله»َ.
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنولدَهَ َوصفته َووفاته َﭬ) َ(َ)25َ /3
(رقمَ.)2552َ:
وانظ َتخ يجَالث َالذيَقبلهَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)179َ/9إسنادهَصحيحَإلىَقائلَه»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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« َأن َس ْعدً اَ ،وا ْل َح َس َن ْب َن َع ِلي ﭭ َماتَا فِي ز ََم ِن ُم َع ِ
او َي َة ﭬَ ،ف َي َر ْو َن َأن ُه
ٍّ
َسم ُه»(.)1
َ -311حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
اهلل َب َنُمي ََ ،ي ُق ُ
ات ا ْل َح َس ُن ْب ُن َع ِل ٍّي ﭬَ ،و ُه َو ا ْب ُن َس ْبع
ولَ «َ :م َ
ِ
ين»(.)2
َو َأ ْر َبع َ
َ -312حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمعَ ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
ِ
ِ
اهللَب َنُمي ََ،ي ُق ُ
ين»(.)3
ولَ «َ:م َ
ات ا ْل َح َس ُن ْب ُن َعل ٍّيَ ،سنَ َة َث َمان َو َأ ْر َبع َ

َ -313حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
اهلل َب َنُمي ََ ،ي ُق ُ
ول«َ :ت ُُوف َي ا ْل َح َس ُن ْب ُن َع ِل ٍّي ﭬَ ،و ُه َو ا ْب ُن َس ْبع
ِ
ين»(.)1
َو َأ ْر َبع َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنولدَهَ َوصفته َووفاته َﭬ) َ(َ)71َ /3
(رقمَ،)2694َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)179َ/9إسنادهَصحيحَإلىَقائله»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذَثْك ُ َنولدَهَ َوصفته َووفاته َﭬ) َ(َ)25َ /3
(رقمَ،)2554َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)179َ/9إسنادهَصحيحَإلىَقائله»َ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنولدَهَ َوصفته َووفاته َﭬ) َ(َ)25َ /3
(رقمَ،)2555َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

335

َ -314حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
ِ
ِ
ِ
اهلل َب َنُمي ََ ،ي ُق ُ
ين ،فِي
ول«َ:ت ُُوف َي ا ْل َح َس ُن ْب ُن َعل ٍّي ﭬَ ،سنَ َة ت ْسع َو َأ ْر َبع َ
َش ْه ِر َر ِبيع ْاألَو ِل»(.)2
ِي ﭬ
[ ]130ال ُ
ْح َس ْي ُن ْب ُن َعل ٍّ
َ -315حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
اهللَب َنُمي ََ،ي ُق ُ
ول«َ:ا ْل َح َس ُن ْب ُن َع ِل ٍّي ُيكَنى َأ َبا ُم َحمد»(.)3

َالزبي ُ َب ُ َبكارَ ،قالُ «َ :ولِدَ
َ -316حدثنا َعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ ،حدثنا ُّ
ا ْل ُح َس ْي ُن ْب ُن َع ِلي ﭬ لِ َخ ْم ِ
ان َس َن َة َأ ْر َبع ِم َن ا ْل ِه ْج َر ِة،
س َل َيال َخ َل ْو َن ِم ْن َش ْع َب َ
ٍّ
ِ
ِ
َو ُقتِ َل َي ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة َي ْو َم َع ُ
َان
ينَ ،و َق َت َل ُه ِسن ُ
ورا َء في ا ْل ُم َحر ِم َسنَ َة إِ ْحدَ ى َوست َ
اش َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنولدَهَ َوصفته َووفاته َﭬ) َ(َ)71َ /3
(رقمَ،)2693َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)179َ/9إسنادهَصحيحَإلىَقَائله»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنولدَهَ َوصفته َووفاته َﭬ) َ(َ)71َ /3
(رقمَ،)2695َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)179َ/9إسنادهَصحيحَإلىَقائله»َ.
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حس ُ َب ُ َعلي َب َأبيَطالب َﭬ)َ(َ)20َ/3
(رقمَ،)2525َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وأجه َز ع َلي ِه َخولِي بن ي ِزيدَ ْاألَصب ِ
ِ
ح ُّي ِم ْن ِح ْم َي َر،
ْ َ
ْب ُن َأبِي َأنَس النخَ ع ُّيَ ُ ْ ُّ ْ ْ َ َ ْ َ ،
ِ
َان ْب ُن َأنَس:
َو َحز َر ْأ َس ُه َو َأتَى بِ ِه ُع َب ْيدَ اهلل ْب َن ِز َيادَ ،ف َق َال ِسن ُ
َأ ْو ِق ْر ِركَابِي فِض ًة َو َذ َه َبا

ت ا ْل َم ِل َ
ك ا ْل ُم َحج َبا
َأنَا َق َت ْل ُ
ت َخ ْي َر الن ِ
اس ُأ ًّما َو َأ َبا»(.)1
َق َت ْل ُ
اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،حدثنيَ ُنحمدُ َب ُ َ
َ-317حدثناَعل ُّيَب ُ َعبدَالعزيزَ،حدثن ُّ
َان َجسدُ ا ْل ُحسي ِن ِش ْبه َجس ِد رس ِ
ول
َ َ َ ُ
َ ْ
الضحاك َب َ ُعرمان َالحزان ُّيَ،قال«َ:ك َ َ
اهلل ِ ﷺ»(َ.)2
بَب ُ َعبدَاهللَ،
َ-318حدثناَعل ٌّيَ،حدثن ُّ
اَالزبي ُ َ،قالَ:وحدثنيَعميَ ُنصع ُ
قال«َ:حج ا ْلحسين ﭬ َخمسا و ِع ْشرِين حج ًة م ِ
اش ًيا»(.)3
َ َ
ْ ً َ
ُ َ ُْ
َ
َ

( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ال ُحسي ُ َب ُ َعليَ َﭬ) َ((َ )117َ /3رقمَ:
َ،)2852ون َط يقَالزبي َب َبكارَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)665َ/2
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)194َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ال ُحسي ُ َب ُ َعليَ َﭬ) َ((َ )113َ /3رقمَ:
َ،)2845ون َط يقَالزبي َب َبكارَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)127َ/14
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)185َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ».

ََ

( )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ال ُحسي ُ َب ُ َعليَ َﭬ) َ((َ )115َ /3رقمَ:
َ ،)2844ون َط يقَالزبي َب َبكارَأخ جهَأبوَنعيم َيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)669َ/2
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -319حَدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،حدثنيَ
اللي ُث َب ُ َسعدَ،قال«َ:ت ُُوفي ُم َع ِ
ت ِمنْ ُه،
او َي ُة ﭬ فِي َر َجب ِألَ ْر َب ِع َل َيال َخ َل ْ
َ
ِ
ِ
ِ
َو ْاستُخْ ِل َ
ينُ ،قتِ َل ا ْل ُح َس ْي ُن ْب ُن َع ِل ٍّي
ف َي ِزيدُ َسنَ َت ْي ِنَ ،وفي َسنَة إِ ْحدَ ى َوست َ
ِ
َو َأ ْص َحا ُب ُه ﭫ لِ َع ْشرِ َل َيال َخ َل ْو َن ِم َن ا ْل ُم َحر ِمَ ،ي ْو َم َع ُ
اس
ورا َءَ ،و ُقت َل ا ْل َعب ُ
اش َ
ِ
ِ
ِ
ين َع ِامرِيةٌَ ،و َج ْع َف ُر ْب ُن َع ِلي ْب ِن َأبِي
ْب ُن َعلي ْب ِن َأبِي َطالبَ ،و ُأ ُّم ُه ُأ ُّم ا ْل َبن َ
ِ
ان ْب ُن َع ِلي ْب ِن َأبِي َطالِب،
َطالِبَ ،و َع ْبدُ اهلل ْب ُن َع ِلي ْب ِن َأبِي َطالِبَ ،و ُع ْث َم ُ
ْت َم ْس ُعود ن َْه َش ِليةٌَ ،و َع ِل ُّي ْب ُن
َو َأ ُبو َب ْك ِر ْب ُن َع ِلي ْب ِن َأبِي َطالِبَ ،و ُأ ُّم ُه َل ْي َلى بِن ُ
ا ْل ُح َس ْي ِن ْب ِن َع ِلي ْب ِن َأبِي َطالِب ْاألَ ْك َب ُرَ ،و ُأ ُّم ُه َل ْي َلى َث َق ِفيةٌَ ،و َع ْبدُ اهللِ ْب ُن
ْت ْامرِ ِئ ا ْل َق ْي ِ
س َك ْلبِيةٌَ ،و َأ ُبو َب ْكرِ ْب ُن ا ْل ُح َس ْي ِن ِألُم
اب بِن ُ
ا ْل ُح َس ْي ِنَ ،و ُأ ُّم ُه الر َب ُ
و َلد ،وا ْل َق ِ
اس ُم ْب ُن ا ْل َح َس ِن ِألُم َو َلدَ ،و َع ْو ُن ْب ُن َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن َج ْع َفرِ ْب ِن َأبِي
َ
َ
يل ْب ِن َأبِي َطالِبَ ،و ُم ْس ِل ُم ْب ُن َع ِق ِ
َطالِبَ ،و َج ْع َف ُر ْب ُن َع ِق ِ
يل ْب ِن َأبِي َطالِب،
ون َط يقَ ُنصعبَ َبَ َ َعبد َاهللَ َأخ جهَاب َالميازليَيفَ«نناقبَأني َالمؤنني َعليَب َ
أبيَطالبَﭬ»َ(رقمَ.)102َ:
ون َقولَعبدَاهللَب َعبيدَب َعمي َأخ جهَأبوَالقاسمَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ/2
َ،)16واب َسعدَيفَ«الطبقاتَالكربى-المتمم»َ(َ،)401-400َ/1ون َط يقَاب َسعدَ
أخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)180َ/14
ون َقولَعبدَاهللَب َأبيَنجيحََأخ جهَأبوَالع بَالتميميَ(صَ.)165َ:
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)201َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَبإسنادَ ُننقطعَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ ِ
يع ا ْل ُح َس ْي ِن ﭫَ ،و ُقتِ َل ا ْل ُح َس ْي ُن
َو ُس َل ْي َم ُ
ان َم ْو َلى ا ْل ُح َس ْي ِنَ ،و َع ْبدُ اهلل َرض ُ
ِ
ين»(.)1
ﭬ َو ُه َو ا ْب ُن َث َمان َو َخ ْمس َ
اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،حدثنيَ ُنحمدُ َب ُ َ
َ-320حدثناَعل ُّيَب ُ َعبدَالعزيزَ،حدثن ُّ
َعرمانَالحزان ُّيَ،ع َأبيهَ،قالَ «َ:خ َر َج ا ْل ُح َس ْي ُن ْب ُن َع ِل ٍّي ﭭ
الضحاكَب ُ
إِ َلى ا ْلكُو َف ِة س ِ
َب َي ِزيدُ ْب ُن ُم َع ِ
اخ ًطا لِ ِو ََل َي ِة َي ِزيدَ َ ْب ِن ُم َع ِ
او َي َة إِ َلى ُع َب ْي ِد
او َيةََ ،ف َكت َ
َ
اهلل ِ ب ِن ِزياد ،وهو والِ ِ
يه َع َلى ا ْل ِع َر ِاق :إِن ُه َقدْ َب َلغَنِي َأن ُح َس ْينًا َقدْ َس َار إِ َلى
ْ َ َ ُ َ َ
ْمانَ ،و َب َلدُ َك ِم ْن َب ْي ِن ا ْل ُب ْلدَ ِ
ُك ِم ْن َب ْي ِن ْاألَز ِ
ا ْلكُو َف ِةَ ،و َق ِد ا ْبت ُِل َي بِ ِه َز َمان َ
ان،
يت بِ ِه ِم ْن بي ِن ا ْل ُعم ِ
الَ ،و ِعنْدَ َها ُي ْعت َُق َأ ْو َي ُعو ُد َع ْبدً ا ك ََما ُي ْع َت َبدُ ا ْل َعبِيدُ .
وا ْبت ُِل َ
َْ
َف َق َت َل ُه ُع َب ْيدُ اهلل ِ ْب ُن ِز َيادَ ،و َب َع َ
ث بِ َر ْأ ِس ِه إِ َل ْي ِهَ ،ف َلما ُو ِض َع َب ْي َن َيدَ ْي ِه ت ََمث َل بِ َق ْو ِل
ا ْل ُح َس ْي ِن ْب ِن ا ْل ُح َمامِ:

ُن َفل ُق َه ًاما ِم ْن ِر َجال َأ ِحبة  ...إِ َل ْينَا َو ُه ْم كَانُوا َأ َعق َو َأ ْظ َل َما»(.)2

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ال ُحسي ُ َب ُ َعليَ َﭬ) َ((َ )103َ /3رقمَ:
َ،)2803ون َط يقهَأخ جهَالشج يَيفَ«ت تيبَالناليَالخميسية»َ(َ.)242َ/1
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ال ُحسي ُ َب ُ َعليَ َﭬ) َ((َ )115َ /3رقمَ:
َ،)2846ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)193َ /9روَا ُه َالطب ان ُّيَ ،ورجا ُل ُه َثقات َإال َأنَ
الضحاكَلمَ ُيدركَالقصةَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -321حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف ج َالمص ُّيَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،
حدثني َاللي ُثَ ،قالََ «َ :أ َبى ا ْل ُح َس ْي ُن ْب ُن َع ِل ٍّي ﭭ َأ ْن ُي ْست َْأ َس َرَ ،فقا َت ُلو ُه
ِ
ِ
ين َقا َت ُلوا ِمنْ ُه بِ َمكَان ُي َق ُال َل ُه :الط ُّ
ف،
َف َق َت ُلو ُهَ ،و َق َت ُلوا ا ْبنَ ْيه َو َأ ْص َحا َب ُه الذ َ
ْت حسين ،وس َكينَ َة بِن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْت ُح َس ْين إِ َلى
َوا ْن ُطل َق بِ َعلي ْب ِن ُح َس ْينَ ،و َفاط َم َة بِن ُ َ ْ َ ُ ْ
ُع َب ْي ِد اهلل ِ ْب ِن ِز َيادَ ،و َع ِل ٌّي َي ْو َمئِذ غ ََُل ٌم َقدْ َب َلغَ َ ،ف َب َع َ
ث بِ ِه ْم إِ َلى َي ِزيدَ ْب ِن
ُم َع ِ
او َيةََ ،ف َأ َم َر بِ ُس َك ْينَ َةَ ،ف َج َع َل َها َخ ْل َ
ف َسرِيرِ ِه ،لِئََل ت ََرى َر ْأ َس َأبِ َيهاَ ،و َذ ِوي
َقرا َبتِ َهاَ ،و َع ِل ُّي ْب ُن ا ْل ُح َس ْي ِن ﭭ فِي غ ٍُّلَ ،ف َو َض َع َر ْأ َس ُهَ ،ف َض َر َب َع َلى َثنِيت َِي

ا ْل ُح َس ْي ِن ﭬَ ،ف َق َال:

ُن َفل ُق َه ًاما ِم ْن ِر َجال َأ ِحبة  ...إِ َل ْينَا َو ُه ْم كَانُوا َأ َعق َو َأ ْظ َل َما
ِ
اب ِم ْن ُم ِصي َبة فِي ْاألَ ْر ِ
ض َو ََل فِي
َف َق َال َعل ُّي ْب ُن ا ْل ُح َس ْي ِن ﭬَ { :ما َأ َص َ
َأ ْن ُف ِسك ُْم إَِل فِي كِتَاب ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َن ْب َر َأ َها إِن َذلِ َ
ك َع َلى اهلل ِ َي ِس ٌير} [الحديد:
َ .]22ف َث ُق َل ع َلى ي ِزيدَ َأ ْن يتَمث َل بِبي ِ
ت ِش ْعرَ ،وت َََل َع ِل ٌّي َآي ًة ِم ْن كِت ِ
َاب اهلل ِ َعز
َْ
َ َ
َ َ
وجلَ ،ف َق َال ي ِزيدُ  :ب ْل بِما كَسب ْ ِ
وي ْع ُفو َع ْن كَثِيرَ .ف َق َال َع ِل ٌّي ﭬ:
َ َ َ َ
َ َ
ت َأ ْيديك ُْم َ
َ

« َأما واهلل َِ ،لو رآنَا رس ُ ِ
ِ
ينَ ،ألَ َحب َأ ْن ُيخَ ل َينَا ِم َن ا ْلغُل».
ول اهلل ﷺ َم ْغ ُلول َ
َ َ
ْ َ َ ُ
ِ
ي رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ
َق َالَ :صدَ ْق َ
تَ ،فخَ ُّل ُ
وه ْم م َن ا ْلغُلَ .ق َالَ « :و َل ْو َو َق ْفنَا َب ْي َن َيدَ ْ َ ُ
ت َفاطِ َم ُة،
وه ْمَ .ف َج َع َل ْ
َع َلى ُب ْعدَ ،ألَ َحب َأ ْن ُي َقر َبنَا»َ .ق َالَ :صدَ ْق َ
تَ ،ف َقر ُب ُ
َو ُس َك ْينَ ُةَ ،ي َت َط َاو ََل ِن لِت ََر َيا َر ْأ َس َأبِ ِ
يه َماَ ،و َج َع َل َي ِزيدُ َي َت َط َاو ُل فِي َم ْج ِل ِس ِه،

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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لِ َي ْست َُر َعن ُْه َما َر ْأ َس َأبِ ِ
يه َماُ ،ثم َأ َم َر بِ ِه ْم َف ُجهزُواَ ،ف َأ ْص َل َح إِ َل ْي ِه ْمَ ،و ُأ ْخرِ ُجوا

إِ َلى ا ْل َم ِدين َِة»(.)1

اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
َ-322حدثناَعل ُّيَب ُ َعبدَالعزيزَ،حدثن ُّ
الحس َ،قالَ «َ:لما َنز ََل ُع َم ُر ْب ُن َس ْعد ِب ُحسينَ ،و َأ ْي َق َن َأن ُه ْم َقاتِ ُلو ُهَ ،و َقا َم فِي
َأ ْص َحابِ ِه َخطِي ًباَ ،ف َح ِمدَ اهللَ َعز َو َجل َو َأ ْثنَى َع َل ْي ِهُ ،ثم َق َالَ « :قدْ َنزَ َل َما ت ََر ْو َن
ِ
واست ََمر ْتَ ،حتى
م َن ْاألَ ْمرَِ ،وإِن الدُّ ْن َيا َتغَي َر ْتَ ،و َتنَك َر ْتَ ،و َأ ْد َب َر َم ْع ُرو ُف َهاْ ،
ِ
َلم يب َق ِمنْها إَِل كَصباب ِة ْ ِ ِ
َالم ْر َعى ا ْل َوبِ ِ
يلَ ،أ ََل ت ََر ْو َن
َ
اإلنَاء ،إَِل َخس ُ
ْ َْ
ُ َ َ
يس َع ْيش ك َ
َب ا ْلم ْؤ ِمن فِي لِ َق ِ
ِ
ِ
ِ
اء اهللِ،
َاهى َعنْ ُه ،ل َي ْرغ ِ ُ ُ
ا ْل َحق ََل ُي ْع َم ُل ِبهَ ،وا ْل َباط َل ََل ُيتَن َ

ِِ
ين إَِل ُب ْر ًما».
َوإِني ََل َأ َرى ا ْل َم ْو َت إَِل َس َعا َدةًَ ،وا ْل َح َيا َة َم َع الظالم َ
ِ
َو ُقتِ َل ا ْل ُح َس ْي ُن ﭬ َي ْو َم َع ُ
ين بِالطف بِك َْر َب ََل َء،
ورا َء َسنَ َة إِ ْحدَ ى َوست َ
اش َ
ِ
ين»(.)2
َو َع َل ْي ِه ُجب ُة َخ ٍّز َد ْكنَا ُءَ ،و ُه َو َصابِغٌ بِالس َو ِادَ ،و ُه َو ا ْب ُن ِس ٍّ
ت َو َخ ْمس َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ال ُحسي ُ َب ُ َعليَ َﭬ) َ((َ )104َ /3رقمَ:
َ،)2806ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)195َ/9روا َُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل َُهَثقاتَ»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ال ُحسي ُ َب ُ َعليَ َﭬ) َ((َ )115َ /3رقمَ:
َ،)2842ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
اَهوَ
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ :)193َ/9روا ُه َالطب ان ُّيَ،و ُنحمدُ َب َُ َالحس َهذ ُ
اب ُ َزُ بالةَ،نت ُ وكَولمَ ُيدركَالقصةَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -323حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ ،حدثنا َيزيدُ َب ُ َنه ان َأ ُبوَ
خالدَ،حدثناَأسب ُ
َالزه يَ،قالَ:
اط َب ُ َ ُنحمدَ،ع َأبيَبك َال ُهذليَ،ع ُّ
« َلما ُقتِ َل ا ْلحسين بن ع ِلي ﭬَ ،لم ير َفع حجر بِبي ِ
ت ا ْل َم ْق ِد ِ
س إَِل ُو ِجدَ
ْ ُْ ْ َ َ ٌ َْ
ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ٍّ
ت َْح َت ُه َد ٌم َعبِ ٌ
يط»(.)1

َ -324حدثنا َ ُعبيدُ َب ُ َغنامَ ،حدثنا َأ ُبو َبك َب ُ َأبي َشيبةَ ،قالُ «َ :قتِ َل
ِ
ِ
ِ
ا ْل ُح َس ْي ُن ْب ُن َع ِل ٍّي َي ْو َم َع ُ
ينَ ،و ُه َو ا ْب ُن َث َمان
ورا َء في َسنَة إِ ْحدَ ى َوست َ
اش َ
حن ِ
َان ي ْخ ِضب بِا ْل ِ
ِ
اء َوا ْل َك َت ِم»(َ.)2
ُ
َو َخ ْمس َ
ين َسنَةًَ ،وك َ َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ال ُحسي ُ َب ُ َعلي َﭬ) َ((َ )113َ /3رقمَ:
َ،)2834ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَن َهذاَالط يقَغي َالطرباين.
وأخ جه َالحاثْكم َيف َ«المستدرك» َ(َ )155َ /3ن َط يق َنُوح َب َدراجَ ،ع َ ُنحمد َب َ
إسحاقَ،ع َالزُّ ه يَ،أنَأسماءَالنصارية...به.
ونوحَثْكذابَ.ثْكماَيفَ«تلخيصَالذهبي»َ(َ.)155َ/3
قالَاب َتيمية«َ:ثْكذبَبي َ»َ«ننهاجَالسنةَالنبوية»َ(َ.)560َ/4
وقال َاب َثْكري َبعدنا َذثْك ه َوغي ه َن َالخبار«َ :إلى َغي َذلك َن َالثْكاذيب َوالحاديثَ
المو ُضوعةَالتيَالَيص ُّحَننهاَشيء»َ«البدايةَوالنهاية»َ(َ.)201َ/8
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)224َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ»َ.
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ال ُحسي ُ َب ُ َعليَ َﭬ) َ((َ )103َ /3رقمَ:
ََ،)2783وع َاب َأبيَشيبةَرواهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(َ.)305َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اَالزبي ُ َ،ع َعمه َ ُنصعب َب َعبدَ
َ-325حدثناَعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ،حدثن ُّ
يل ْب ِن َأبِي َطالِب َع َلى الن ِ
ْت َع ِق ِ
اس
الص ْغ َرى بِن ُ
اهللَ،قالَ «َ:خ َر َج ْ
َب ُّ
ت َز ْين ُ
بِا ْل َب ِقي ِعَ ،ت ْبكِي َقت ََْل َها بِالطفَ ،و ِه َي َت ُق ُ
ول:
ون إِ ْن َق َال النبِي َلكُم  ...ما َذا َفع ْلتُم و ُكنْتُم ِ
آخ َر ْاألُ َم ِم
َما َذا َت ُقو ُل ُ
َ ْ َ ْ
َ
ُّ ْ
بِ َأ ْه ِل َب ْيتِي َو َأن َْص ِ
اري َو ُذريتِي ِ ...من ُْه ْم ُأ َس َارى و َق ْت َلى ُضر ُجوا بِدَ ِم
َان َذ َ
ت َلك ُْم َأ ْن تَخْ ُل ُفونِي بِ ُسوء فِي َذ ِوي َر ِح ِمي
اك َجزَائِي إِ ْذ ن ََص ْح ُ
َما ك َ
َف َق َال َأ ُبو ْاألَ ْس َو ِد الدُّ ؤَ لِ ُّيَ :ن ُق ُ
ولَ { :ربنَا َظ َل ْمنَا َأ ْن ُف َسنَا} [األعراف]23 :
ْاْل َيةَُ ،ثم َق َال َأ ُبو ْاألَ ْس َو ِد الدُّ ؤَ لِ ُّي:
ك بنِي ِزي ِ
ِ
َأ ُق ُ
اد
ول َوزَا َدني َج َز ًعا َو َغ ْي ًظا َ ...أز ََال اهللُ ُم ْل َ َ
َ
وخانُوا  ...كَما ب ِعدَ ْت َثمود و َقوم ع ِ
اد
َو َأ ْب َعدَ ُه ْم ك ََما َغدَ ُروا َ
ُ ُ َ ُْ َ
َ َ
ت إِ َلى يو ِم التن ِ
َاد»(.)1
ت ِركَا ُب ُه ُم إِ َل ْي ِه ْم  ...إِ َذا َقف ْ
َو ََل َر َج َع ْ
َْ

( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ال ُحسي ُ َب ُ َعليَ َﭬ) َ((َ )118َ /3رقمَ:
َ،)2853ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَن َهذاَالط يقَغي َالطرباينَ.
وأخ جهَاَلشج يَيفَ«ت تيبَالناليَالخميسية»َ(َ)222َ/1ن َط يقَأحمد َب َ َ ُنحمدَ
َحذيفة َ ُينشدُ َفيَقتل َال ُحسي َب َعليَ،عليهماَ
َحميد َالجهمي َن َولد َأبيَجهم َب ُ
ب ُ
َاهلل َتعالى...:فذثْك هَ
السال ُمَ ،فقالَ :هَذا َالشع ُ َلزينب َبنت َعقيل َب َأبي َطالب َرحم ُه ُ
بنحوهَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ْمطَّلِبِ ْب ِن َع ْب ِد َمن ٍ
ْحا ِر ِ
َاف ﭬ
[ُ ]131ح َ
ص ْي ُن ْب ُن ال َ
ث ْب ِن ال ُ
َ -326حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ،ع َ ُنحمد َب َإَسحاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ
ار ِ
َبدْ ًراُ :ح َص ْي ُن ْب ُن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َع ْب ِد َمنَاف»(.)1
َص دَ،حدثناَ
َ-327حدثناَ ُنحمدُ َب ُ ُ
َعرمانَب َأبيَشيبةَ،حدثناَض ُارَب ُ ُ
َعبيد َاهللَ َب َأبيَرافعَ،ع َأبيه«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
عل ُّي َب ُ َهاشمَ،ع َ ُنحمد َب ُ
ث ،بدْ ِري َش ِهدَ معه كُل م َش ِ
ار ِ
َم ْن َش ِهدَ َم َع َع ِليُ :ح َص ْي ُن ْب ُن ا ْل َح ِ
اه ِد ِه ِم ْن
َ ٌّ
َ َُ
َ
ٍّ
َبنِي ا ْل ُمط ِل ِ
ب ْب ِن َع ْب ِد َمنَاف»(.)2
ِي ﭬ
َم ْب ُن َك ْي َس َ
ْحك ُ
[ ]132ال َ
ان ال َ
ْم ْخ ُزوم ُّ
َ -328حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم بِ ْئرِ َم ُعو َن َة ِم ْن
اب رس ِ ِ
ان ا ْل َمخْ زُو ِم ُّي»(.)3
ول اهلل ﷺ :ا ْل َحك َُم ْب ُن َك ْي َس َ
َأ ْص َح ِ َ ُ
(حصي ُ َب ُ َالحارث َﭬ) َ((َ )30َ /4رقمَ:
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
َ،)3556وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)835-834َ/2
(حصي ُ َب ُ َالحارث َﭬ) َ((َ )30َ /4رقمَ:
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
َ،)3557وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)835َ/2
َص د؛َو ُهوَضعيفَ»َ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)104َ/6فيَإسنادهَض ُارَب ُ ُ
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(الحك ُم َب ُ َثْكيسان َﭬ) َ((َ )215َ /3رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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س ِد ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُع َّزى ﭬ
[َ ]133حك ُ
ِيم ْب ُن ِح َز ِ
ام ْب ِن ُخ َو ْيلِ ِد ْب ِن أَ َ
َ -329حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
ِ
اهللَب َنُمي ََ،ي ُق ُ
يم ْب ُن ِح َزام َأ ُبو َخالِد»(.)1
ولَ «َ:حك ُ

َ -330حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف ج َالمص ُّيَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،
ِ
وبَب ُ َعبدَال حم َ،حدثنيَأبيَ،قالَ «َ:ع َ
يم ْب ُن ِحزَام
حدثنيَيع ُق ُ
اش َحك ُ
اإلس ََلمِ ،و ِستين فِي ا ْلج ِ
ِع ْشرِين و ِما َئ َة سنَةِ ،ست ِ
َان إِ َذا
اه ِلي ِةَ ،وك َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ين في ْ ِ ْ
َ
ْاس َت ْغ َل َظ فِي ا ْل َي ِم ِ
ُون َقتِ ًيَل َي ْو َم ََل
ينَ ،ق َالَ :وال ِذي َأ ْن َع َم َع َلى َحكِيم َأ ْن َيك َ
َأ ْف َع ُل ك ََذا َوك ََذاَ .و ََل َي ْف َع ُل ُهَ ،و ُي ْكنَى َأ َبا َخالِد»(.)2

َ -331حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرَو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
ِ
ِ
ِ
ينَ ،و َقائِ ٌل َي ُق ُ
ول:
يم ْب ُن حزَامَ ،و ُي ْكنَى َأ َبا َخالدَ ،سنَ َة َأ ْر َبع َو َخ ْمس َ
«ت ُُوف َي َحك ُ
ِِ ِ ِ
ون و ِما َئ ُة سنَة ،ع َ ِ
ِ ِ
ِ
ين،
اش في ا ْل َجاهلية ست َ
َ
ينَ ،وس ُّن ُه ع ْش ُر َ َ
َسنَ َة َث َمان َو َخ ْمس َ
َ
َ،)3173وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)717َ/2
يم َب ُ َحزام َب َُخويلدَ َﭬ)َ(َ)186َ/3
(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(حك ُ
(رقمَ،)3069َ:ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَاب َالعديمَيفَ«بييةَالطلبَيفَتاريخَ
حلب»َ(َ.)2905َ/6
يم َب ُ َحزام َب َُخويلد َﭬ)َ(َ)186َ/3
(َ )2أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(حك ُ
(رقمَ ،)3071َ:وعنه َرواهَأبوَنعيمَالصبهاين َيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)702َ/2وع َ
شيخَالطرباينَرواهَالدوالبيَيفَ«الكنىَوالسماء»َ(.)205َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
َوفِي ْ ِ
ين»(.)1
اإل ْس ََل ِم ست َ
ِيم ْب ُن َح ْز ِن ْب ِن أَ ِبي َو ْهبٍ ﭬ
[َ ]134حك ُ
َ-332حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالدَالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
يم ْب ُن َحز ِْن ْب ِن َأبِي َو ْه ِ
ب
ا ْل ُم ْسلم َ
ينُ ،ثم م ْن ُق َر ْيشُ ،ثم م ْن َبني َمخْ زُ ومَ :حك ُ
ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َعائِذ»(.)2

ْمطَّلِبِ ﭬ
[َ ]135ح ْم َز ُة ْب ُن َع ْب ِد ال ُ
َ -333حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخَالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ول اهللِ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي تَس ِمي ِة م ْن َش ِهدَ بدْ را م َع رس ِ
َ ً َ َ ُ
ْ َ َ
ﷺَ :ح ْم َز ُة ْب ُن َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
ب»(َ.)3
يم َب ُ َحزام َب َُخويلد َﭬ)َ(َ)186َ/3
(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(حك ُ
(رقمَ،)3070َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)701َ/2ون َط يقَ
أبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)130َ/15
يم َب ُ َحزن َﭬ) َ((َ )208َ /3رقمَ:
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(حَك ُ
َ،)3149وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)706َ/2
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)224َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعة َوحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ،وبقيةَُرجالهَثقاتَ»َ.
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حمزةَُب ُ َعبدَال ُمطلبَﭬ)َ((َ)137َ/3رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-334حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارونَب َُسليَمانَالصفهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ :فِي تَس ِمي ِة م ْن َش ِه ِد بدْ را م َع رس ِ
ول اهللِ ﷺَ :ح ْم َز ُة ْب ُن َع ْب ِد
َ ً َ َ ُ
ْ َ َ
ا ْل ُمط ِل ِ
ب ْب ِن َع ْب ِد َمنَاف»(َ.)1
َ -335حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهللَ،حدثناَاب ُ َنُمي َ،حدثناَ ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ،
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين َي ْو َم ُأ ُحد ِم َن
ع َ ُنحمدَب َإسحاق«َ:في ت َْسم َية َم ِن ْاست ُْش ِهدَ م َن ا ْل ُم ْسلم َ
ا ْل ُم َه ِ
ينَ :ح ْم َز ُة ْب ُن َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
ب»(.)2
اجرِ َ
َ -336حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب ُ َ
َت ُأ ُحدٌ فِي
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،قال«َ:كَان ْ
َشوال َسنَ َة َث ََلث»(َ.)1
َ،)2915ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ،)217َ/3وزادَ:
«و ُقتلَيومَ ُأ ُحدَو ُهوَاب ُ َأربعَوخمسي َ»َ.
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حمزةَُب ُ َعبدَال ُمطلبَﭬ)َ((َ)137َ/3رقمَ:
َ،)2916ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/1
َ )265-261يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)675َ/2
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حمزةَُب ُ َعبدَال ُمطلبَﭬ)َ((َ)142َ/3رقمَ:
َ،)2931ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-337حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ،قالَ «َ:و َخ َر َج َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ َي ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة
ب ِمن ُأحدَ ،فا ْل َت َقوا يوم السب ِ
ِ
ت فِي
ْ
ين َصلى ا ْل ُج ُم َعةََ ،ف َأ ْص َب َح بِالش ْع ِ ْ ُ
ح َ
ْ ََْ
النص ِ
ف ِم ْن َشوال َسنَ َة َث ََلث»(.)2
ْ

َ -338حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،قالَ «َ:و ُقتِ َل م َع رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َي ْو َم ُأ ُحد
َ َ ُ
ِمن ا ْلمس ِل ِمينُ ،ثم ِمن بنِي ه ِ
اشمَ :ح ْم َز ُة ْب ُن َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
بَ ،ق َت َل ُه َو ْح ِش ٌّي،
ْ َ َ
َ
َ ُ ْ
ان»(.)3
َم ْو َلى ُع ْت َب َة ْب ِن َغز َْو َ
ِي ،غ ِ
َة ﭬ
ْم َال ِئك ِ
[َ ]136ح ْن َ
َس ُ
ظلَ ُة ْب ُن أَ ِبي َعا ِم ِر ْب ِن َ
يل ال َ
ص ْيف ٍّ
َ-339حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حمزةَُب ُ َعبدَال ُمطلبَﭬ)َ((َ)141َ/3رقمَ:
َ،)2930ون َط يقَيونسَب َبكي َأخ جهَالبيهقيَيفَ«السن َالكربى»َ(َ.)93َ/6
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حمزةَُب ُ َعبدَال ُمطلبَﭬ)َ((َ)141َ/3رقمَ:
َ،) 2929ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ/2
َ،)675ون َط يقَاب َإسحاق َأخ جهَاب َأبيَخيرمةَيفَ«التاريخَالكبي »َ(السف َالراين)َ
(.)388َ/1
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حمزةَُب ُ َعبدَال ُمطلبَﭬ)َ((َ)148َ/3رقمَ:
َ،)2948ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُأ ُحد ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ز َُر ْيق:
َح ْن َظ َل ُة ْب ُن َأبِي َع ِامر َو ُه َو ال ِذي غَس َل ْت ُه ا ْل َم ََلئِ َك ُة»(.)1
ََ-340حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأَبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُأ ُحد َم َع
رس ِ ِ
ان غ َِس ُ
يل
ول اهلل ﷺَ :حنْ َظ َل ُة ْب ُن َأبِي َع ِامرِ ْب ِن َص ْي ِفي ْب ِن ُن ْع َم َ
َ ُ
ا ْل َم ََلئِك َِة»(.)2

ان ﭬ
[َ ]137ح ْن َ
ظلَ ُة ْب ُن ُّ
الن ْع َم ِ
َص دَ،حدثناَ
َ-341حدثناَ ُنحمدُ َب ُ ُ
َعرَمانَب َأبيَشيبةَ،حدثناَض ُارَب ُ ُ
َعبيد َاهلل َب َأبيَرافعَ،ع َأبيه«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
عل ُّي َب ُ َهاشمَ،ع َ ُنحمد َب ُ
ِ ِ
اب رس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ :حنْ َظ َل ُة ْب ُن النُّ ْع َم ِ
ان»(.)3
َم ْن َش ِهدَ َم َع َعل ٍّي م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حنظلةَُب ُ َأبيَعان َب َال اهبَﭬ)َ(َ)10َ/4
(رقمَ ،)3487َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)853َ/2
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حنظلةَُب ُ َأبيَعان َب َال اهبَﭬ)َ(َ)10َ/4
(رقمَ،)3486َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)853َ/2
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(حنظل ُة َب ُ َالنُّعمان َﭬ) َ((َ )14َ /4رقمَ:
َ،)3503وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)860َ/2ون َط يقَأبيَنعيمَ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َي ٍ
سﭬ
ب ْب ُن َع ْب ِد ا ْل ُع َّزى ْب ِن أَ ِبي ق ْ
[ُ ]138ح َو ْي ِط ُ
َ -342حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
ِ
ِ
ين،
ب ْب ُن َع ْبد ا ْل ُعزىَ ،و ُي ْكنَى َأ َبا ُم َحمدَ ،سنَ َة َأ ْر َبع َو َخ ْمس َ
«ت ُُوف َي ُح َو ْيط ُ
ون َو ِما َئ ُة َسنَة»(.)1
ِسنُّ ُه ِع ْش ُر َ
*َ*َ*َ

أخ جهَاب َالثي َيفَ«أسدَاليابة»َ(َ.)545َ/1
َص دَ ،و ُهوَ
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)245َ /7في َاإلسناد َإليه َض ُار َب ُ ُ
ضعيفَ»َ.
ب َب ُ َعبد َال ُعزى َﭬ) َ(َ)185َ /3
(حويط ُ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)3067َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)698َ/2ون َط يقَ
أبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)363َ/15

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ف ال َخا ِء
َحْر ُ
ِد ْب ُن أَ ِبي َخالِ ٍد ﭬ
[َ ]139خال ُ
َص دَ،حدثناَ
َ-343حدثناَ ُنحمدُ َب ُ ُ
َعرمانَب َأبيَشيبةَ،حدثناَض ُارَب ُ ُ
عل ُّيَب ُ َهاشمَ،ع َ ُنحمدَب ََ ُعبيدَاهللَب َأبيَرافعَ،ع َأبيه«َ:،فِي ت َْس ِم َي ِة
ِ
ِ
اب رس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ :خالِدُ ْب ُن َأبِي
َم ْن َش ِهدَ َم َع َعل ٍّي ﭬ م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
َخالِد»(.)1
ِد ْب ُن أَ ِبي ُد َجا َن َة ﭬ
[َ ]140خال ُ
َص دَ،حدثناَ
َ-344حدثناَ ُنحمدُ َب ُ ُ
َعرمانَب ُ َأبيَشيبةَ،حدَثناَض ُارَب ُ ُ
َعبيد َاهلل َب َأبيَرافعَ،ع َأبيه«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
عل ُّي َب ُ َهاشمَ،ع َ ُنحمد َب ُ
ِ ِ
اب رس ِ
ول اهللِ ﷺَ :خالِدُ ْب ُن َأبِي ُد َجا َن َة
َم ْن َش ِهدَ َم َع َعل ٍّي م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
ﭫ»(.)2

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(خالدُ َب ُ َأبي َخالد َﭬ) َ((َ )197َ /4رقمَ:
َ،)4125وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)955َ/2
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)245َ/7ذثْك ُهم َعُ بيدُ َاهلل َب ُ َأبيَرافعَ،وفيَاإلسنادَ
َص دَو ُهوَضعيفَ»َ.
إليهَض ُارَب ُ ُ
(َ )2أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(خالدُ َب ُ َأبيَ ُدجانة َﭬ)َ((َ)199َ/4رقمَ:
َ،)4131وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)957َ/2
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)245َ/7ذثْك ُهم َعُ بيدُ َاهلل َب ُ َأبيَرافعَ،وفيَاإلسنادَ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
[َ ]141خال ُ
وبْ ،األَ ْن َ
صا ِر ُّ
ِد ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن ُكل َْيبٍ ،أَ ُبو أَ ُّي َ
َ -345حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّي َقالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
ِ
وب ْاألَن َْص ِ
اهللَب َنُمي َ،ي ُق ُ
ار ُّ
ولَ «َ:أ ُبو َأ ُّي َ
يَ :خالدُ ْ ُ ْ

بن َزيد»()1

َ -346حدثنا َالَحس ُ َب ُ َه ُارون َالصبهان ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:

«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
وب َخالِدُ ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن ُك َل ْيب
ارَ :أ ُبو َأ ُّي َ
ِم ْن َبنِي النج ِ
ار»(.)2

َ -347حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُسَب ُ َ ُبكي َ،ع َأبيَإسحاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن

َص دَو ُهوَضعيفَ»َ.
إليهَض ُارَب ُ ُ
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(خالدُ َب ُ َزيدَب َثْكُليبَﭬ)َ((َ)117َ/4رقمَ:
َ،)3844ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(خالدُ َب ُ َزيدَب َثْكُليبَﭬ)َ((َ)118َ/4رقمَ:
َ،)3849ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ)414-403يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهدَبد اراَ،والبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ
(َ ،)218َ /2وأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)934-933َ /2وعنه َاب َ
العديمَيفَ«بييةَالطلبَيفَتاريخَحلب»َ(َ.)3035َ/7

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

352

ِ
ِ
ْاألَنْص ِ ِ ِ
وبَ ،و ْاس ُم ُهَ :خالِدُ
ار ُثم م ْن َبني َث ْع َل َب َة ْب ِن َع ْبد َع ْوف ْب ِن َغنْمَ :أ ُبو َأ ُّي َ
َ
ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن ُك َل ْي ِ
ب ْب ِن َث ْع َل َب َة»(.)1
َ-348حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعَبدُ َالملكَ
ب َهشام َالسدُ وس ُّيَ ،حدثنا َزيا ُد َب ُ َعبد َاهلل َالبكائ ُّيَ ،ع َ ُنحمد َب َ
إسحاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْلخَ ز َْرجِ ُ ،ثم
ب ب ِن َثع َلب َة ب ِن عب ِد عو ِ
ِ
ِ
ِم ْن َبنِي النج ِ
ف ْب ِن
وب َخالدُ ْب ُن َز ْيد ْب ِن ُك َل ْي ِ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ارَ :أ ُبو َأ ُّي َ
َغنْ ِم ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن النج ِ
ارَ ،وت ُُوفي بِا ْل ُق ْس َطنْطِينِي ِة َم َع َي ِزيدَ ْب ِن ُم َع ِ
او َي َة ْب ِن َأ ِبي
ِ
ين»(.)2
ُس ْف َي َ
ان َسنَ َة إِ ْحدَ ى َو َخ ْمس َ
َ -349حدثناَ ُنحمدَُ َب ُ َعلي َالمدين ُّي َ ُفستُقةَُ،حدثناَد ُاو ُد َب ُ َُرشيدَ،ع َ
ِ
وب ْاألَن َْص ِ
ين بِ َأ ْر ِ
الهيرم َب َعديَ ،قالَ «َ :ه َل َ
ض
ي َسنَ َة َخ ْمس َ
ار ُّ
ك َأ ُبو َأ ُّي َ
الرومَِ ،و ُه َو غَاز َم َع َي ِزيدَ »(.)3
ُّ
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(خالدُ َب ُ َزيدَب َثْكُليبَﭬ)َ((َ)117َ/4رقمَ:
َ،)3845ون َط يقَ ُيونُسَب َ ُبكي َأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)35َ/16
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(خالدُ َب ُ َزيدَب َثْكُليبَﭬ)َ((َ)118َ/4رقمَ:
َ،)3850ون َط يقَاب َهشام َأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)40َ/16ون َ
ط يقَزيادَب َعبدَاهللَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ()934َ/2
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(خالدُ َب ُ َزيدَب َثْكُليبَﭬ)َ((َ)118َ/4رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -350حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَ َاهلل َالحض ن ُّي َقالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
وب] ْاألَن َْص ِ
اري فِي َأ ْر ِ
اهلل َب َنُمي َ ،ي ُق ُ
الرو ِم ز ََم َن
ولَ «َ :م َ
ات َأ ُبو [ َأ ُّي َ
ض ُّ
ُم َع ِ
او َي َة»(.)1
اص ﭬ
سعِي ِد ْب ِن ا ْل َع ِ
[َ ]142خال ُ
ِد ْب ُن َ
َ-351حدثناَإسح ُ
اقَب ُ َإب اهيمََالدب ُّيَ،ع َعبدَال زاقَ،ع َنعم َ،عَ ََ
الزهَ َيََ «َ:أن َأبا ب ْكر ب ْعدَ َو َف ِاة رس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ :ب َع َ
ث ُأ َم َرا َء إِلى الشا ِم َف َأم َر
َُّ
َ َ َ
َ ُ
َخالِدَ ْب َن َس ِع ْيد َع َلى ُجنْد»(َ.)2
ِي ﭬ
[َ ]143خال ُ
ِد ْب ُن ال َ
ْولِي ِد ال َ
ْم ْخ ُزوم ُّ
َ -352حَدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّي َقالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
يد بِ ِ
ات َخالِدُ بن ا ْلولِ ِ
اهلل َب َنُمي َ ،ي ُق ُ
ح ْمص َسنَ َة إِ ْحدَ ى
ولَ «َ :م َ
ُْ َ

َ،)3851ون َط يقَالهيرمَب َعديَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)63َ/16
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(خالدُ َب ُ َزيدَب َثْكُليبَﭬ)َ((َ)118َ/4رقمَ:
َ،)3848ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(خالدُ َب ُ َزيدَب َثْكُليبَﭬ)َ((َ)193َ/4رقمَ:
َ،)4115وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)940َ/2
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(((َ:)213َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَإالَ
أنَالزُّ ه يَلمَ ُيدركَأباَبك َ))َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ين»(.)1
َوع ْشرِ َ
[َ ]144خا ِر َج ُة ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن أَ ِبي ُز َه ْي ٍر ﭬ
َ -353حدثناَ َُنوسىَب ُ َزثْك ياَالتُّست ُّيَ،حدثناَشباب َال ُعص ُف ُّيَ،حدثناَ
ار ِ
يب ْب ِن إِ َساف َأ ِخي َب ْل َح ِ
بك ُ َب ُ َُسليمانَ،قالَ «َ:نزَ َل َأ ُبو َبكْر َع َلى َحبِ ِ
ث
السنْحِ َ ،و ُي َق ُالَ :ب ْل َنزَ َل َع َلى َخ ِ
ار َج َة ْب ِن َز ْيد َأبِي ز َُه ْير َأ ِخي
ْب ِن ا ْلخَ زْ َرجِ بِ ُّ
ار ِ
َب ْل َح ِ
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْر ِج»(.)2

ت ْب ِن ُخ َو ْيلِ ٍد ﭬ
اب ْب ُن ْاألَ َر ِّ
[َ ]145خ َّب ُ
َ -354حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ِ
اب ْب ُن
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ َب ُّ
يم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراَ :خب ُ
َالزبي «َ:ف َ
ِ
ِ
ِِ
يم َة ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن َس ْعد»(.)3
ْاألَ َرت ْب ِن ُخ َو ْيلد ْب ِن َس ْعد ْب ِن َجذ َ
وسفَ،حدثناَ
َ -355حدثناَبك ُ َب ُ َسهل َالدنياط ُّيَ،حدثناَعبدُ َاهلل َب ُ َ ُي ُ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(خالدُ َب ُ َالوليد َﭬ) َ((َ )107َ /4رقمَ:
َ،)3814ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
( )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(خارجةَُب ُ َزيد َب َأبيَزُ هي َﭬ)َ(َ)201َ/4
(رقمَ،)4138َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
اب َب ُ َالرت َﭬ) َ((َ )54َ /4رقمَ:
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(خب ُ
َ،)3611وعنهَأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)907َ /2ون َط يقَشيخَ
الطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ)430َ/3نختص ا اَيفَاسمه.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اب ْب ُن ْاألَ َرت،
َالزبيديَ،ع ُّ
يحيىَب ُ َحمزةَ،ع ُّ
َالزه يَ،قال«َ:ك َ
َان َخب ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
َم ْو َلى َبني ز ُْه َرةََ ،ش ِهدَ َبدْ ًراُ ،ي ْكنَى َأ َبا َع ْبد اهلل ،ت ُُوف َي َسنَ َة َس ْبع َو َث ََلث َ
ِ ِ
منْصر َ ِ
ين إِ َلى ا ْلكُو َف ِة َو ُه َو َأو ُل َم ْن ُقبِ َر بِا ْلكُو َف ِة ِم ْن
ف َعل ٍّي ﭬ م ْن صف َ
ُ َ َ
َأ ْص َح ِ
َان إِ ْس ََل ُم َخباب بِ َمك َة»(.)1
اب النبِي ﷺ َوك َ
يﭬ
ِي ْاألَ ْن َ
[َ ]146خلِي َف ُة ْب ُن َعد ٍّ
صا ِر ُّ
َص دَ،حدثناَ
َ-356حدثناَ ُنحمدُ َب ُ ُ
َعرمانَب َأبيَشيبةَ،حدثناَض ُارَب ُ ُ
َعبيد َاهلل َب َأبيَرافعَ،ع َأبيه«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
عل ُّ َ
ي َب ُ َهاشمَ،ع َ ُنحمد َب ُ
ِ
ِ
َم ْن َش ِهدَ َم َع َع ِلي ﭬ ِم َن ْاألَن َْص ِ
ي ِم ْن َبنِي َب َي َ
اض َة
ارَ :خلي َف ُة ْب ُن َعد ٍّ
ٍّ
ي»(.)2
َبدْ ِر ٌّ
يﭬ
[َ ]147خ َّو ُ
ات ْب ُن ُج َب ْي ٍر ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ-357حدَثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
اب َب ُ َالرت َﭬ) َ((َ )55َ /4رقمَ:
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(خب ُ
َ،)3612ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/1
َ)265-261يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،واب َأبيَخيرمةَيفَ«التاريخَ
الكبي »َ(السف َالرالث)َ(َ،)7َ/3وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)818َ/2
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(خليف ُة َب ُ َعدي َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)217َ/4
(رقمَ،)4178َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1006َ/2
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)104َ/6إسنا ُد ُهَضعيفَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ب ُ َهشام َالسدُ وس ُّيَ،حدثناَزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،قالَ:
ات ْب ُن ُج َب ْيرِ ْب ِن النُّ ْع َم ِ
ان ْب ِن ُأ َمي َة ْب ِن ا ْل َب ْر ِكَ ،و ْاس ُم ا ْل َب ْر ِكْ :ام ُرؤُ ا ْل َق ْي ِ
س
« َخو ُ
ْب ُن َث ْع َل َب َة ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفَ ،ض َر َب َل ُه َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ َي ْو َم َبدْ ر بِ َس ْه ِم ِه
َو َأ ْجرِ ِه»(.)1
َ -358حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َبَ َعبدَ
اهللَب َنُمي َ،ي ُق ُ
ات ْب ُن ُج َب ْيرُ ،ي ْكنَى َأ َبا َصالِح»(.)2
ولَ «َ:خو ُ

َص دَ،حدثناَ
َ-359حدثناَ ُنحمدُ َب ُ ُ
َعرمانَب َأبيَشيبةَ،حدثناَض ُارَب ُ ُ
َعبيد َاهلل َبَ َأبيَرافعَ،ع َأبيه«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
عل ُّي َب ُ َهاشمَ،ع َ ُنحمد َب ُ
ي ِم ْن َبنِي َح ِ
ار َثةََ ،ر َج َع ِم َن
َم ْن َش ِهدَ َم َع َع ِل ٍّي ﭬَ :خو ُ
ات ْب ُن ُج َب ْيرَ ،بدْ ِر ٌّ
الطرِ ِ
يقَ ،ف َض َر َب َل ُه َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ َس ْه ًما»(.)3
َجبي َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)203َ/4
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(خو ُ
ات َب ُ ُ
(رقمَ،)4143َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)975َ/2ون َط يقَ
الطرباينَأخ جهَاب َنقطةَيفَ«إثْكمالَاإلثْكمال»َ(.)452َ/1
َجبي َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)203َ/4
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(خو ُ
ات َب ُ ُ
(رقمَ،)4141َ:ون َط يقَاب َنمي َأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)975َ/2
َجبي َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)203َ/4
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(خو ُ َ
ات َب ُ ُ
(رقمَ،)4142َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)104َ/6إسنا ُد ُهَضعيفَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -360حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جََ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
ون»(.)1
«ت ُُوف َي َخو ُ
ين َو ِسنُّ ُه َأ ْر َب ٌع َو َس ْب ُع َ
ات ْب ُن ُج َب ْيرَ ،سنَ َة َأ ْر َبع َ
َ -361حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
ِ ِ
ِ
اهللَب َنُمي َ،ي َُق ُ
ين»(.)2
ات َخو ُ
ولَ «َ:م َ
ات ْب ُن ُج َب ْير في َسنَة َأ ْر َبع َ
يﭬ
[ُ ]148خ َو ْيل ُ
ِد ْب ُن َع ْم ٍرو ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َص دَ،حدثناَ
َ-362حدثناَ ُنحمدُ َب ُ ُ
َعرمانَب ُ َأبيَشيبةَ،حدثناَض ُارَب ُ ُ
َعبيد َاهلل َب َأبيَرافعَ،ع َأبيه«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
عل ُّي َب ُ َهاشمَ،ع َ ُنحمد َب َُ
َم ْن َش ِهدَ َم َع َع ِل ٍّي ﭬ ِم ْن َأ ْص َح ِ
اب النبِي ﷺُ :خ َو ْي ِلدُ ْب ُن َع ْمرو
ْاألَن َْص ِ
يِ ،م ْن َبنِي َس َل َم َة»(.)3
يَ ،بدْ ِر ٌّ
ار ُّ
*َ*َ*َ

َجبي َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)203َ/4
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(خو ُ
ات َب ُ ُ
(رقمَ،)4144َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)975َ/2
َجبي َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)203َ/4
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(خو ُ
ات َب ُ ُ
(رقمَ،)4145َ:ون َط يقَاب َنمي َأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)975َ/2
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(خويلدُ َب ُ َعم و َﭬ) َ((َ )199َ /4رقمَ:
َ،)4132وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)961َ/2
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)245َ/7ذثْك ُهم َعُ بيدُ َاهلل َب ُ َأبيَرافعَ،وفيَاإلسنادَ
َص دَو ُهوَضعيفَ»َ.
إليهَض ُارَب ُ ُ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ال
ف َّ
َحْر ُ
الذ ِ
س ْب ِن َخ ْل َد َة ﭬ
َي ِ
[َ ]149ذ ْك َو ُ
ان ْب ُن َع ْب ِد ق ْ
َ-363حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ان
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ز َُر ْيقَ :ذك َْو ُ
ْب ُن َع ْب ِد َق ْي ِ
س ْب ِن َخ ْلدَ َة»(َ.)1
َ -364حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار
ان ْب ُن َع ْب ِد َق ْي ِ
َان َخ َر َج ِم َن ا ْل َم ِدين َِة
س ْب ِن َخ ْلدَ ةََ ،وك َ
ُثم ِم ْنَ ،بنِي ز َُر ْيقَ :ذك َْو ُ
إِ َلى َمك َة ُم َه ِ
اج ًرا إِ َلى اهللَِ ،و َقدْ َش ِهدَ َبدْ ًرا»(.)2

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ذثْكو ُ
ان َب ُ َعبد َقيس َﭬ)َ((َ)232َ/4رقمَ:
َ،)4218ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ،)402-399والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَفيهَ
ذثْك َتسميةَن َشهدََالعقبةَ،وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1026َ/2
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ذثْكو ُ
ان َب ُ َعبد َقيس َﭬ)َ((َ)232َ/4رقمَ:
َ،)4219وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1026َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -365حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعَم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ول اهللِ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي تَس ِمي ِة م ِن است ُْش ِهدَ م َع رس ِ
َ َ ُ
ْ َ َ ْ
ﷺ َي ْو َم ُأ ُحد ِم َن ْاألَن َْص ِ
ان ْب ُن َع ْب ِد َق ْيس»(َ.)1
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ز َُر ْيقَ :ذك َْو ُ
َ-366حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُأ ُحد ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ز َُر ْيق:
ان ْب ُن َع ْب ِد َق ْيس»(َ.)2
َذك َْو ُ
*َ*َ*َ
َ
َ
َ
َ
َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ذثْكو ُ
ان َب ُ َعبد َقيس َﭬ)َ((َ)232َ/4رقمَ:
َ،)4220وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1026َ/2
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ذثْكو ُ
ان َب ُ َعبد َقيس َﭬ)َ((َ)233َ/4رقمَ:
َ،)4221ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1026َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الرا ِء
َحْر ُ
ف َّ
يﭬ
ِع ْب ُن َج ْع َد َب َة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[َ ]150راف ُ
َ -367حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدَثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار:
َرافِ ُع ْب ُن َج ْعدَ َب َة»(.)1
ْحا ِر ِ
س َّوا ٍد ﭬ
ِع ْب ُن ال َ
[َ ]151راف ُ
ث ْب ِن َ
َ -368حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار:
ِ
ِ
رافِع بن ا ْلح ِ ِ
ب»(.)2
ارث ْب ِن َسواد ْب ِن َز ْيد ْب ِن َث ْع َل َ
َ ُ ُْ َ
َسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
َ-369حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي النج ِ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ :رافِ ُع ْب ُن
ار ِ
ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َسواد»(.)3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(راف ُع َب ُ َجعدبة َﭬ) َ((َ )23َ /5رقمَ:
َ،)4473وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1057َ/2
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(راف ُع َب ُ َالحارث َب َسواد َﭬ) َ(َ)23َ /5
(رقمَ،)4474َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1056َ/2
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(راف ُع َب ُ َالحارث َب َسواد َﭬ) َ(َ)24َ /5
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
ِع ْب ُن َخدِيجِ ْب ِن َرا ِفعٍ ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[َ ]152راف ُ
يم َب ُ َسعيدَ
َ -370حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمدين ُّي َ ُفستُقةَُ ،حدثنا َإب اه ُ
ات َرافِ ُع ْب ُن َخ ِديج فِي َأو ِل َه ِذ ِه
الجوه ُّيَ،ع َالواقديَ ،قالَ «َ :وفِ َيها َم َ
ِ
ِ
ِ
َان
ينَ ،-وك َ
السنَةَ ،و َح َض َر ا ْب ُن ُع َم َر ِ $جنَا َز َت ُه َ -ي ْعني َسنَ َة َث ََلث َو َس ْبع َ
ُون»(.)1
ات ِس ٌّ
لِ َرافِع َي ْو َم َم َ
ت َو َث َمان َ
َ -371حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب َُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
ِ
ِ
ين بِا ْل َم ِدين َِة»(.)2
«ت ُُوف َي َراف ُع ْب ُن َخديجَ ،س َن َة َث ََلث َو َس ْبع َ
َ -372حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
ِ
ِ
ِ ِ
نُمي َ،قال«َ:م َ ِ
ين فِي َأولِ َها»(.)3
ات َراف ُع ْب ُن َخديج في َسنَة َأ ْر َبع َو َس ْبع َ
َ
(رقمَ،) 4475َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبدَ اراَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1057-1056َ/2
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(راف ُع َب ُ َخديج َب َرافع َﭬ) َ(َ)240َ /4
(رقمَ،)4246َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(راف ُع َب ُ َخديج َب َ َرافع َﭬ) َ(َ)240َ /4
(رقمَ ،)4245َ :وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ،)1045-1044َ /2
ون َط يقَاب َبكي َأخ جهَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(.)351َ/2
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(راف ُع َب ُ َخديج َب َرافع َﭬ) َ(َ)240َ /4
(رقمَ،)4247َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
ْج َد َة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
ِع ْب ُن ُعن ُ
[َ ]153راف ُ
َ-373حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ْاألَ ْو ِ
سُ ،ثم ِم ْن
َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُأ َمي َة ْب ِن َز ْيدَ :رافِ ُع ْب ُن ُعن ُْجدَ َة»(.)1
ِع ْب ُن َمال ٍ
ِي ﭬ
ِك ُّ
[َ ]154راف ُ
الز َرق ُّ
َ-374حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارونَب َُسليمانَالنصار ُّيَالصفهان ُّيَ،حـدثناَ
ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَال ُمسيب ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفلـيحَ،عـ َ ُنوسـىَبـ َ ُعقبـةَ،

ع َاب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َبةََ :رافِ ُع ْب ُن َمالِك الز َُّر ِق ُّي»(.)2

َ -375حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض نيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ،أخب نيَ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ،أَخب نيَنعبدُ َب ُ َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(راف ُع َب ُ َعُ ن ُجدة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)24َ /5
(رقمَ ،)4476َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(.)1057َ/2
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(راف َُع َب ُ َنالك َب َالعجالن َﭬ) َ(َ)17َ /5
(رقمَ،) 4452َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ،)402-399َ/3والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَ
فيهَذثْك َتسميةَن َشهدَالعقبة.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َعبيدَاهللَ،ع َأبيهَثْكعبَ
ثْكعبَب َنالكَب َالقي َ،أ ُخوَبنيَسلمةَ،ع َأخيه ُ
ب َنالكَ،قالَ «َ:خ َر ْجنَا فِي ا ْل َحج ِة التِي َب َاي َعنَا فِ َيها َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ بِا ْل َع َق َب ِة،
وك َ ِ
يب َبن ِي ز َُر ْيقَ ،ر ِاف َع ْب َن َمالِ ِك ْب ِن ا ْل َع ْج ََل ِن»(.)1
َان نَق ُ
َ
ان ْب ِن َحا ِر َث َة ﭬ
َو َذ َ
[َ ]155راف ُ
ْم َعلَّى ْب ِن ل ْ
ِع ْب ُن ال ُ
َ -376حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
ولَ «َ:أبو س ِع ِ
اهلل َب َنُمي َ،ي ُق ُ
يد ْب ُن ا ْل ُم َعلىَ ،حد َثنِي َر ُج ٌل ِم ْن َو َل ِد ِهْ ،اس ُم ُه:
ُ َ
ب ْب ِن َع ْب ِد َح ِ
َرافِ ُع ْب ُن ا ْل ُم َعلى ْاألَن َْص ِ
ي ِم ْن َبنِي ُخ َب ْي ِ
ار َث َة ْب ِن َمالِك»(.)2
ار ُّ
َ -377حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثنَاَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار:
ان ْب ِن َح ِ
ار َث َة ْب ِن َع ِدي ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن
َرافِ ُع ْب ُن ا ْل ُم َعلى ْب ِن َل ْو َذ َ
ب ْب َن َح ِ
ار َث َة ْب ِن غَ ِض ِ
َمنَا َة ْب ِن ُخ َب ْي ِ
ب ْب ِن ُج َش ِم ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ ْ ،است ُْش ِهدَ َي ْو َم

َبدْ ر»(.)3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(راف ُع َب ُ َنالك َب َالعجالن َﭬ) َ(َ)17َ /5
(رقمَ،)4453َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(راف ُع َب ُ َال ُمعلى َﭬ) َ((َ )20َ /5رقمَ:
َ،)4462ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(راف ُع َب ُ َال ُمعلى َﭬ) َ((َ )20َ /5رقمَ:
َ،)4464وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1055َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -378حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
َع َاب َشهابَ:
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي زُ َر ْيقَ :رافِ ُع ْب ُن ا ْل ُم َعلى
انْ ،است ُْش ِهدَ َي ْو َم َبدْ ر»(.)1
ْب ِن َل ْو َذ َ
َ-379حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيَل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ول اهللِ
ب ُ َسلمةَ،ع َنحمد َب َإسحاق«َ:فِيم َن است ُْش ِهدَ ي ْوم بدْ ر م َع رس ِ
َ َ َ َ َ ُ
َ ْ
ُ
ِِ
ِ
ب ْب ِن َع ْب ِد َح ِ
ين ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُخ َب ْي ِ
ار َثةََ :رافِ ُع ْب ُن
ﷺ م َن ا ْل ُم ْسلم َ
ا ْل ُم َعلى»(.)2
يﭬ
ِع ْب ُن َي ِز َ
يد ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[َ ]156راف ُ
َ -380حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(راف ُع َب ُ َال ُمعلى َﭬ) َ((َ )20َ /5رقمَ:
َ،)4465ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ )414-403يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1057َ/2
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(راف ُع َب ُ َال ُمعلى َﭬ) َ((َ )20َ /5رقمَ:
َ،)4463ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1055َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ُثم ِم ْن زَ ُع ِ
ور ْب ِن َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِلَ :رافِ ُع ْب ُن َي ِزيدَ »(.)1
َ-381حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب ََ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل:
َرافِ ُع ْب ُن َس ْهلَ ،و ُي َق ُالَ :ر ِاف ُع ْب ُن َز ْيد»(.)2
ي َم ْولَى َبنِي َج ْح َج َبى ﭬ
[َ ]157ر َبا ٌ
ح ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ-382حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َ َ ُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم َن ْاألَ ْو ِ
س،
ِ ِ
احَ ،م ْو َلى َبنِي َج ْح َج َبى»(.)3
ُثم م ْن َبني َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفَ :ر َب ٌ
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(راف ُعَب ُ َيزيدَالنصار ُّيَﭬ)َ((َ)22َ/5رقمَ:
َ،)4470وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1056َ/2
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(راف ُعَب ُ َيزيدَالنصارَ ُّيَﭬ)َ((َ)23َ/5رقمَ:
َ،)4471ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ )414-403يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1056َ/2
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(رباحَنوَلىَبنيَجحجبىَﭬ)َ((َ)75َ/5رقمَ:
َ،)4629ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1111َ/2
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -383حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم و َب َخالدَ ،حدثني َأبيَ ،حدثنا َاب ُ َلهيعةَ،
ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار:
اح َم ْو َلى َبنِي َج ْح َج َبى»(.)1
َر َب ٌ
ِي ﭬ
سد ُّ
[َ ]158ر ِبي َع ُة ْب ُن أَ ْك َث َم ْاألَ َ
َ -384حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع َوة«َ:فِي تَس ِمي ِة من َش ِهدَ بدْ را ِمن ح َل َف ِ
اء َبنِي
َ ً ْ ُ
ْ َ َ ْ
َع ْب ِد َش ْم ِ
س ْب ِن َع ْب ِد َمنَافَ :ربِي َع ُة ْب ُن َأ ْك َث َمِ ،م ْن َبنِي َأ َس ِد ْب ِن ُخ َز ْي َم َة»(َ.)2
َ-385حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمَدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ

قالَالهيرمي«َ:روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ»َ«نجمعَالزوائد»َ(.)224َ/6
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(رباحَنولَىَبنيَجحجبىَﭬ)َ((َ)75َ/5رقمَ:
َ،)4628ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)224َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعة َوحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ،وبقيةَُرجالهَثقاتَ»َ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيف َ«المعجمَالكبي »َ(ربيعةَُب ُ َأثْكرم َالسد ُّي َﭬ)َ((َ)66َ/5رقمَ:
َ،)4599ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم ْن َبنِي َع ْب ِد َش ْمسَ :ربِي َع ُة ْب ُن َأ ْك َث َم،
َح ِل ٌ
يف َل ُه ْم ِم ْن َبنِي َأ َسد»(َ .)1
ََ -386حدثَناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َأ َحد ِم َن
ِِ
ينُ ،ثم ِم ْن ُق َر ْيشَ :ربِي َع ُة ْب ُن َأ ْك َث َم َح ِل ُ
يف َبنِي َع ْب ِد َش ْمسِ ،م ْن َبنِي
ا ْل ُم ْسلم َ
َأ َسد»(.)2
ْم ﭬ
اس ْب ِن َغن ٍ
يع ْب ُن إِ َي ِ
[َ ]159ر ِب ُ
َ -387حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار
ِ
يع ْب ُن إِ َي ِ
اس ْب ِن َغنْ ِم ْب ِن ُأ َمي َة
ِم ْن َبنِي َل ْو َذ َ
ان ْب ِن َغنْ ِم ْب ِن َع ْوف ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ َ :ربِ ُ
ان ْب ِن َغنْم»(َ.)3
ْب ِن َل ْو َذ َ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ربيعةَُب ُ َأثْكرم َالسد ُّي َﭬ)َ((َ)66َ/5رقمَ:
َ،)4600ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/1
َ )265-261يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،واب َننده َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ،)609َ/1وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1098َ/2
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ربيعةَُب ُ َأثْكرم َالسد ُّي َﭬ)َ((َ)66َ/5رقمَ:
َ،)4601ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
يعَب ُ َإياسَالنصار ُّيَﭬ)َ((َ)68َ/5رقمَ:
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(رب ُ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-388حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ارُ ،ثم ِمن بنِي عو ِ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ف ْب ِن
ْ َ َْ
ِ ِ
يع ْب ُن إِ َياس»(َ .)1
ا ْلخَ ز َْرجِ ُ ،ثم م ْن َبني بِ ْل ُح ْب َلىَ :ربِ ُ
ل ْب ِن َحبِيبٍ ﭬ
[َ ]160ر ِبي َع ُة ْب ُن ا ْلف ْ
َض ِ
َ -389حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َأ َحد ِم َن
ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُم َع ِ
او َي َة ْب ِن َع ْوفَ :ر ِبي َع ُة ْب ُن ا ْل َف ْض ِل ْب ِن َحبِ ِ
يب ْب ِن َز ْي ِد
ْب ِن ت َِميم»(.)2

َ،)4605ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
يعَب ُ َإياسَالنصار ُّيَﭬ)َ((َ)68َ/5رقمَ:
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(رب ُ
َ،)4606ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ )414-403يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1104َ/2
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ربيع ُة َب ُ َالَفضل َﭬ) َ((َ )64َ /5رقمَ:
َ،)4595وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1098َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َي ٍ
ِي ﭬ
[َ ]161ر ِبي َع ُة ْب ُن ق ْ
س ا ْل َع ْد َوان ُّ
َص دَ،حدثناَ
َ-390حدثناَ ُنحمدُ َب ُ ُ
َعرمانَب َأبيَشيبةَ،حَدثناَض ُارَب ُ ُ
َعبيد َاهلل َب َأبيَرافعَ،ع َأبيه«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
عل ُّي َب ُ َهاشمَ،ع َ ُنحمد َب ُ
ِ
ِ
اب رس ِ
ول اهللُ ﷺَ :ربِي َع ُة ْب ُن َق ْيس َو ُه َو
َم ْن َش ِهدَ َم َع َعل ٍّي ﭬ م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
ان»(.)1
ِم ْن ُعدْ َو َ
يﭬ
ِي ْب ُن َرا ِفعٍ ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[ِ ]162ر ْبع ُّ
َص دَ،حدثناَ
َ-391حدثناَ ُنحمدُ َب ُ ُ
َعرمانَب َأبيَشيبةَ،حدثناَض ُارَب ُ ُ
َعبيد َاهلل َب َأبيَرافعَ،ع َأبيه«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
عل ُّي َب ُ َهاشمَ،ع َ ُنحمد َب ُ
َم ْن َش ِهدَ َم َع َع ِل ٍّي ﭬِ :ر ْب ِع ُّي ْب ُن َرافِعِ ،م ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َع ْوف،
ي»(.)2
َبدْ ِر ٌّ
يﭬ
ِي ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
ِي ْب ُن أَ ِبي ِر ْبع ٍّ
[ِ ]163ر ْبع ُّ
َص دَ،حدثناَ
َ-392حدثناَ ُنحمدُ َب ُ ُ
َعرمانَب َأبيَشيبةَ،حدثناَض ُارَب ُ ُ
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ربيعةَُب ُ َقيسَالعدوان ُّيَﭬ)َ((َ)60َ/5رقمَ:
َ،)4581ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)245َ/7ذثْك ُهم َعُ بيدُ َاهلل َب ُ َأبيَرافعَ،وفيَاإلسنادَ
َص دَو ُهوَضعيفَ»َ.
إليهَض ُارَب ُ ُ
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ربع ُّيَب ُ َرافعَالنصار ُّيَﭬ)َ((َ)69َ/5رقمَ:
َ،)4610وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1105َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َعبيد َاهلل َب َأبيَرافعَ،ع َأبيه«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
علَ ُّي َب ُ َهاشمَ،ع َ ُنحمد َب ُ
ِ
ِ
اب رس ِ
ول اهلل ِ ﷺِ :ر ْب ِع ُّي ْب ُن َع ْمرو،
َم ْن َش ِهدَ َم َع َعل ٍّي ﭬ م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
ي»(.)1
َبدْ ِر ٌّ
َ -393حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانََ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
ال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ:
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراِ ،م َن ْاألَن َْص ِ
ارِ ،م ْن َبنِي ا ْل َع ْج ََل ِنِ :ر ْب ِع ُّي ْب ُن َأبِي
ِر ْب ِع ٍّي»(.)2
لﭬ
[ِ ]164رفَا َع ُة ْب ُن أَ ْو ِ
س ْب ِن َز ُعو ِر ْب ِن َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِ
َ -394حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َأ َحد ِم َن
س ْب ِن َز ُع ِ
ْاألَن َْص ِ
ارِ :ر َفا َع ُة ْب ُن َأ ْو ِ
ور ْب ِن َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل»(.)3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ربع ُّي َب ُ َعم و َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)69َ /5
(رقمَ،)4609َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1105َ/2
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)104َ/6إسنا ُد ُهَضعيفَ»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ربع ُّي َب ُ َأبي َربعي َﭬ) َ((َ )70َ /5رقمَ:
َ،)4611ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1105َ/2
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(رفاع ُة َب ُ َأوس َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)52َ /5
(رقمَ،)4561َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1078َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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[ِ ]165ر َفا َع ُة ْب ُن َرافِعِ ْب ِن َمال ٍ
يﭬ
ِك ُّ
ِي ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
الز َرق ُّ
َ-395حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َبَ ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار ُثم ِم ْن َبنِي ز َُر ْيقِ :ر َفا َع ُة ْب ُن
َرافِ ِع ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن َع ْج ََل َن»(.)1
َ -396حدثنا َأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالب ق ُّيَ ،حدثنا َعبدُ َالملك َب ُ َهشامَ،
حدثناَزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا
ِ ِ
ِ
ِم َن ْاألَن َْص ِ
اع ُة ْب ُن َرافِ ِع ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن
ارُ ،ثم م َن ا ْلخَ ْز َرجِ ُ ،ثم م ْن َبني ز َُر ْيقِ :ر َف َ
ا ْلعج ََل ِن ب ِن عمرِو ب ِن ع ِ
اص ِم ْب ِن ز َُر ْي ِق ْب ِن َع ْب ِد َح ِ
ار َث َة ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن َغ َض ِ
ب
ْ َ ْ ْ َ
َ ْ

ْب ِن ُج َش ِم ْب ِن ا ْلخَ ْز َرجِ »(.)2
َ -397حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح انيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َأ ْص َح ِ
اب ا ْل َع َق َب ِة ِم َن
ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ز َُر ْيقِ :ر َفا َع ُة ْب ُن َرافِ ِع ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن َع ْج ََل َن ْب ِن َع ْمرِو

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(رفاع ُة َب ُ َرافع َالزُّ رق ُّي َﭬ)َ((َ)35َ/5رقمَ:
َ،)4517ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1070َ/2
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(رفاع ُة َب ُ َرَافع َالزُّ رق ُّي َﭬ)َ((َ)35َ/5رقمَ:
َ،)4518ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1070َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

372

ِ
يبَ ،و َقدْ َش ِهدَ َبدْ ًرا»(.)1
ْب ِن ز َُر ْيقَ ،و ُه َو َنق ٌ
َص دَ،حدثناَ
َ-398حدثناَ ُنحمدُ َب ُ ُ
َعرمانَب َأبيَشيبةَ،حدثناَض ُارَب ُ ُ
َعبيد َاهلل َب َأبيَرافعَ،ع َأبيه«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
عل ُّي َب ُ َهاشمَ،ع َ ُنحمد َب ُ
ِ
َم ْن َش ِهدَ َم َع َع ِل ٍّي ﭬ ِم ْن َأ ْص َح ِ
يِ ،م ْن
اب النبِي ﷺِ :ر َفا َع ُة ْب ُن َرافعَ ،بدْ ِر ٌّ
َبنِي ز َُر ْيق»(.)2
ِي ﭬ
[ِ ]166رفَا َع ُة ْب ُن َز ْي ٍد ال ُ
ْجذَام ُّ
َ-399حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
بَ ُ َسلمةَ،ع َنحمد َب َإسحاقَ،قالَ «َ:ق ِدم َع َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ فِي ُهدْ ن َِة
َ ُ
َ
ُ
ا ْل ُحدَ يبِي ِة ِر َفا َع ُة ب ُن َزيد الْ ُج َذ ِاميَ ،ف َأ ْهدَ ى لِرس ِ
ول اهلل ِ ﷺ غ ََُل ًماَ ،و َأ ْس َل َم
َ ُ
ْ َ
ْ ْ
ُّ
يه« :بِس ِم اهللِ
ول اهللِ ﷺ إِ َلى َقو ِم ِه كِتَابا فِ ِ
َب َل ُه َر ُس ُ
ْ
َف َح ُس َن إِ ْس ََل ُم ُهَ ،و َكت َ
ً
ْ
ِ
ِ
َاب ِم ْن م َحمد رس ِ
ول اهلل ِ لِ َر َفا َع َة ْب ِن َز ْيد :إِني َب َع ْث ُت ُه
الر ْح َم ِن الرحي ِم َه َذا كت ٌ
َ ُ
ُ
إِ َلى َق ْو ِم ِه َعامةًَ ،و َم ْن َد َخ َل فِ ِ
وه ْم إِ َلى اهلل ِ َوإِ َلى َر ُسولِ ِهَ ،ف َم ْن َأ ْق َب َل
يه ْمَ ،يدْ ُع ُ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(رفاع ُة َب ُ َرافع َالزُّ رق ُّي َﭬ)َ((َ)35َ/5رقمَ:
َ،)4516وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1070َ/2ون َط يقَشيخَ
الطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(.)258َ/3
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(رفاع ُة َب ُ َرافع َالزُّ رق ُّي َﭬ)َ((َ)35َ/5رقمَ:
َ،)4519ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)104َ/6إسنا ُد ُهَضعيفَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َف ِفي ِحزْ ِ ِ
ان َش ْه َر ْي ِن»َ ،ف َلما َق ِد َم ِر َفا َع ُة إِ َلى
ب اهلل َو َر ُسولِ ِهَ ،و َم ْن َأ ْد َب َر َف َل ُه َأ َم ٌ
َق ْو ِم ِه َأ َجا ُبوا َو َأ ْس َل ُموا»(.)1

يﭬ
اب َةْ ،األَ ْن َ
صا ِر ُّ
ْم ْن ِذ ِر ،أَ ُبو ل َ
ُب َ
[ِ ]167رفَا َع ُة ْب ُن َع ْب ِد ال ُ
َ-400حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهللَ َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشامَ،حدثناَزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،قالَ «َ:أ ُبو ُل َبا َب َة
بن عب ِد ا ْلمن ِْذ ِر ب ِن ِز ْنبِ ِر ب ِن ُأمي َة ب ِن َزي ِد ب ِن مالِ ِك ب ِن عو ِ
ف ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن
ْ َْ
ْ
ْ َ ْ ْ ْ َ
ُْ َْ ُ
عو ِ
ف ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن ْاألَ ْو ِ
َان َخ َر َج َم َع النبِي ﷺ إِ َلى َبدْ ر َف َرد ُهَ ،و َأم َر ُه
س ،ك َ
َْ
َع َلى ا ْل َم ِدين َِةَ ،و َض َر َب َل ُه ِب َس ْه ِم ِه َو َأ ْخ َر َج ُه َم َع َأ ْه ِل َبدْ ر»(.)2

َ -401حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّي َقالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
اهللَب َنُمي ََ،ي ُق ُ
ولَ «َ:أ ُبو ُل َبا َب َة ِر َفا َع ُة ْب ُن َع ْب ِد ا ْل ُمن ِْذ ِر»(.)3

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(رفاعةَُب ُ َزيد َال ُجذان ُّي َﭬ)َ((َ)52َ/5رقمَ:
َ،) 4562ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1081َ/2
ون َط يقَاب َإسحاق َأخ جهَالطربيَيفَ«تاريخه»َ(َ،)140َ/3وقالَاب َإسحاقَفيهَ:
«قالَ:حدثنيَيزيدُ َب ُ َأبيَحبيب...فذثْك ه».
(َ )2أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(رفاع ُة َب ُ َعبد َال ُمنذر َﭬ)َ((َ)30َ/5رقمَ:
َ ،)4497وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ)1074َ /2(َ ،)403َ /1
ا
)َبدالَن َ(زنب )َ،والمربتَهوَالصواب.
وفيهما(َ:زُ بي
(َ )3أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(رفاع ُة َب ُ َعبد َال ُمنذر َﭬ)َ((َ)30َ/5رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -402حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َ َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وةَ «َ :أن َب ِش َير ْب َن َع ْب ِد ا ْل ُمن ِْذ ِر ْب ِن الز ْنبِرِ،
ث ب َن َحاطِبَ ،خر َجا م َع رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ إِ َلى َبدْ رَ ،
َوا ْل َح ِ
فأ ْر َج َع ُه َماَ ،و َأم َر
ار َ ْ
َ َ َ ُ
َأ َبا ُل َبا َب َة َع َلى ا ْل َم ِدين َِةَ ،و َض َر َب َل ُه َما بِ َس ْه َم ْي ِن َم َع َأ ْص َح ِ
اب َبدْ ر»(.)1
َ-403حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم َن ْاألَ ْو ِ
سُ ،ثم ِم ْن َبنِي
َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُأ َمي َة ْب ِن َز ْيدَ :أ ُبو ُل َبا َب َة َب ِش ُير ْب ُن َع ْب ِد ا ْل ُمن ِْذ ِر»(.)2

َ،)4496ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(رفاع ُة َب ُ َعبد َال ُمنذر َﭬ)َ((َ)29َ/5رقمَ:
َ،)4494ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)732َ/3
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(رفاع ُة َب ُ َعبد َال ُمنذرَ ،ويقالَ :بشي ُ َب ُ َعبدَ
ال ُمنذر َﭬ) َ((َ )30َ /5رقمَ ،)4495َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبيَ
عاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهدَ
بد اراَ ،والبيوي َيف َ«نعجم َالصحابة» َ(َ ،)285َ /1وأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)403َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
ْم ْن ِذ ِر ْب ِن ِرفَا َع َة ْب ِن دِينَا ٍر ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[ِ ]168رفَا َع ُة ْب ُن َع ْب ِد ال ُ
َ-404حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ْاألَ ْو ِ
سُ ،ثم ِم ْن
َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُأ َمي َة ْب ِن َز ْيدِ :ر َفا َع ُة ْب ُن َع ْب ِد ا ْل ُمن ِْذ ِر»(.)1
[ِ ]169رفَا َع ُة ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن َز ْي ٍد ﭬ
َ -405حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َأ ْص َح ِ
اب ا ْل َع َق َب ِةِ :ر َفا َع ُة ْب ُن
َع ْمرِو ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َق ْي ِ
س ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن َسالِ ِم ْب ِن َغانِ ِم ْب ِن
ِ
ف ب ِن ا ْلخَ زْرجِ َ ،و َقدْ َش ِهدَ بدْ راَ ،و ُه َو ِمم ْن َخر َج إِ َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ
َع ْو ْ
َ ُ
َ
َ ً
َ
ُم َه ِ
اج ًرا»(.)2
َ-406حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(رفاع ُة َب ُ َعبد َال ُمنذر َﭬ)َ((َ)49َ/5رقمَ:
َ،)4555ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ )414-403يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(.)1076َ/2
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(رفاعةَُب ُ َعم وَب َزيد َﭬ)َ((َ)48َ/5رقمَ:
َ،)4551وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1078َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثَنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل ُح ْب َلىِ :ر َفا َع ُة
ْب ُن َع ْمروَ ،و َش ِهدَ َبدْ ًرا»(.)1
َ -407حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارونَ ،حدَثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ،
حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َأ َحد ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َس َواءِ :ر َفا َع ُة ْب ُن َع ْمرو»(.)2
ْم ْن ِذ ِر ْب ِن ِرفَا َع َة ﭬ
[ِ ]170ر َفا َع ُة ْب ُن ال ُ
َ -408حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن
ِ ِ
ْاألَن َْص ِ
ب ا ْلخَ ز َْر ِجِ :ر َفا َع ُة ْب ُن ا ْل ُمن ِْذ ِر ْب ِن
ارُ ،ثم م ْن َبني ُظ ُفرَ ،و ْاس ُم ُظ ُفرَ :ك ْع ُ
َار ب ِن َزي ِد ب ِن ُأمي َة ب ِن مالِ ِك ب ِن عو ِ
ِ
ف ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفَ ،و َقدْ
ْ َْ
ِر َفا َع َة ْب ِن دين ِ ْ ْ ْ َ ْ َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(رفاعةَُب ُ َعم وَب َزيد َﭬ)َ((َ)48َ/5رقمَ:
َ،)4552ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ،)402-399والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَفيهَ
ذثْك َتسميةَن َشهدَالعقبةَ،وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1078َ/2
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(رفاعةَُب ُ َعم وَب َزيد َﭬ)َ((َ)48َ/5رقمَ:
َ،)4553ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1078َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َش ِهدَ َبدْ ًرا»(.)1
ت ْب ِن َث ْعل ََب َة ﭬ
َي ُم ْب ُن َثا ِب ِ
[ُ ]171رق ْ
َ -409حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي تَس ِمي ِة م ِن است ُْش ِهدَ يوم الطائِ ِ
ف ِم َن
ََْ
ْ َ َ ْ
ار ِ
او َي َة ْب ِن ا ْل َح ِ
ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْم ِرو ْب ِن َع ْوفُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُم َع ِ
ثُ :ر َق ْي ُم
بن َثابِ ِ
ت ْب ِن َث ْع َل َب َة»(.)2
ُْ

َ-410حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ب َسلمةَ،ع َنحمدَب َإسحاق«َ:فِي تَس ِمي ِة م ِن است ُْش ِهدَ يوم الطائِ ِ
ف ِم َن
ُ
ََْ
ْ َ َ ْ
ُ
س :ر َقيم بن َثابِ ِ
ِ
ت ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن َزي ِد ْب ِن َل ْو َذ ِ
ْاألَن َْص ِ
ان ْب ِن
ارُ ،ثم م َن ْاألَ ْو ِ ُ ْ ُ ْ ُ
ْ
ُم َع ِ
او َي َة»(.)3
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(رفاعةَُب ُ َعبدَال ُمنذرَب َرفاعةَﭬ)َ(َ)49َ/5
(رقمَ،)4554َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(رقي ُم َب ُ َثابت َأ ُبوَثابت َﭬ)َ((َ)79َ/5رقمَ:
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
َ،)4637وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1123َ/2
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)190َ/6رجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ»َ.
(رقي ُم َب ُ َثابت َأ ُبوَثابت َﭬ)َ((َ)79َ/5رقمَ:
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
َ،)4638ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1124َ/2
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)190َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِي ﭬ
[َ ]172ر ْو ُ
ح ْب ُن ِز ْن َباعٍ ال ُ
ْجذَام ُّ
 -411حدثناَعبدُ َاهلل َب ُ َأحمَد َب َحنبلَ،حدثناَيحيىَب ُ َنعي َ،حدثناَ
ات ُم َع ِ
او َي ُة ْب ُن َي ِزيدَ َب َاي َع َأ ْه ُل
اج َب ُ َ ُنحمدَ،ع َأبيَنعش َقالَ «َ:لما َم َ
حج ُ
الشا ِم ُك ُّل ُه ْم ا ْب َن ال ُّز َب ْي ِر إَِل َأ ْه َل ْاألَ ْر ُدنَ ،ف َلما َر َأى َذلِ َ
وس َبنِي ُأ َمي َة،
ك ُر ُء ُ
َاس ِم ِن َأ ْه ِل الشا ِم ِم ْن َأ ْش َرافِ ِه ْمَ ،وفِ ِ
يه ْم َر ْو ُح ْب ُن ِز ْن َباع ا ْل ُج َذ ِام ُّيَ ،ق َال
َون ٌ
ك إِ َلى ا ْل ِ
ح َج ِ
َان فِينَا َأ ْه َل الشا ِمَ ،ف ُينْ َق ُل َذلِ َ
َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْعض :إِن ا ْل ُم ْل َ
از! ََل
كك َ

ن َْر َضى بِ َذلِ َك»(.)1

يﭬ
[ُ ]173ر َخ ْيلَ ُة ْب ُن َث ْعل ََب َة ْب ِن َخل َ
ْد َة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ-412حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َ َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َب َي َ
اضةَُ :ر َخ ْي َل ُة
ْب ُن َث ْع َل َب َة ْب ِن َخ ْلدَ َة»(.)2
جذان ُّي َﭬ)َ((َ)80َ/5رقمَ:
( )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(رو ُح َب ُ َزنباع َال َُ
َ،)4640ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ)248َ/18
(رخيلةَُب ُ َثعلبةَب َخلدةَﭬ)َ((َ)80َ/5رقمَ:
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
َ،)4629ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ )414-403يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبدَ اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1126َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
ِع ْب ُن َثا ِب ِ
ي األَ ْن َ
س َك َن ْب ِن َع ِد ٍّ
صا ِر ُّ
[ُ ]174ر َو ْيف ُ
ت ْب ِن َ
َ-413حدثناَأ ُبوَالزنباعَرو ُحَبَ ُ َالف جَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،ع َالليثَ،
ِ
ينُ :أم َر ُر َو ْي ِف ٌع َع َلى َأ ْط َرا ُب ْل َس»(.)1
قال«َ:فِي َسن َِة ِس ٍّ
ت َو َأ ْر َبع َ
*َ*َ*َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُرويف ُع َب ُ َثابت َﭬ) َ((َ )25َ /5رقمَ:
َ ،)4478وع َيحيى َب َ َ ُبكي َ َأخ جه َاب َعبد َالحكم َيف َ«فتوح َنص َوالمي ب» َ(صَ:
َ،)136ون َاب ََ ُبكي ََأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1063َ/2
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)79َ/9روا َُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل َُهَثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الزاي
ف َّ
َحْر ُ
ْج َشمِ ُّي ﭬ
[ُ ]175ز َه ْيُر ْب ُن ُ
صَر ٍد ال ُ
َ -414حدثنا َأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َالح ان ُّيَ ،حدثنا َأ ُبو َجعف َ
النُّفيل ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ ،ع َعم و َب َ
ُشعيبَ ،ع َأبيهَ ،ع َجدهَ «َ :أن َو ْفدَ َه َو ِاز َن َلما َأت َْوا َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ
بِا ْل ِ
ج ْع َران َِةَ ،و َقدْ َأ ْس َل ُمواَ ،قا ُلوا« :إِنا َأ ْص ٌل َو َع ِش َيرةٌَ ،و َقدْ َأ َصا َبنَا ِم َن ا ْل َب ََل ِء َما
كَ ،ف ْامن ُْن َع َليْنَا َمن اهللُ َع َل ْي َ
ََل َيخْ َفى َع َل ْي َ
كَ ،و َقا َم َر ُج ٌل ِم ْن َه َو ِاز َنُ ،ثم َأ َحدُ
َبنِي َس ْع ِد ْب ِن َبكْرُ ،ي َق ُال َل ُه :ز َُه ْي ٌر ُي ْكنَى بِ َأبِي ُص َردَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ،
ُك ،وحو ِ
ُك الَلتِي َك َف ْلن َ
اضن َ
وخ َاَلت َ
نِ َساؤُ نَا َعمات َ
َكَ ،و َل ْو َأنا َل ِح ْقنَا
ُك َ
َ َ
ا ْل َح ِ
ار َ
ت بِنَا،
ان ْب َن ا ْل ُمن ِْذ ِرُ ،ثم َنزَ َل بِنَا ِمنْ ُه ال ِذي َأ ْن َز ْل َ
ث ْب َن َأبِي ِش ْمرَ ،والنُّ ْع َم َ

ول اهللِ
ِ
ينُ ،ثم َأن َْشدَ َر ُس ُ
َل َر َج ْونَا َع ْط َف ُهَ ،و َعائِدَ َت ُه َع َل ْينَاَ ،و َأن َ
ْت َخ ْي ُر ا ْل َم ْك ُفول َ
ﷺ َشعرا َقا َله ،و َذكَر فِ ِ
يه َق َرا َبت َُه ْمَ ،و َما َك َف ُلوا ِم ْن ُهَ ،ف َق َال:
ُ َ َ
ًَ
ْامن ُْن َع َل ْينَا َر ُس َ
ول اهلل ِ فِي ك ََرم َ ...فإِن َ
ك ا ْل َم ْر ُء ن َْر ُجو ُه َونَد ِخ ُر
ْامن ُْن َع َلى َب ْي َضة َقدْ َعا َق َها َقدَ ٌر ُ ...م َفر ٌق َش ْم ُل َها فِي َد ْهرِ َها ِغ َي ُر
ت َلنَا ا ْل َح ْر ُب َهتا ًفا َع َلى َحزَن َ ...ع َلى ُق ُلوبِ ِه ُم ا ْلغَما ُء َوا ْلغ َُم ُر
َأ ْب َق ْ
ِ
إِ ْن َلم تَدَ اركْهم َنعماء َتن ُْشرها  ...يا َأع َظم الن ِ ِ
ين ُيخْ َت َب ُر
اس ح ْل ًما ح َ
ْ َ ُ ْ َْ ُ ُ َ
َ ْ َ
ْت ت ُْر ِض ُع َها  ...إِ ْذ ُف َ
وك َي ْم ََل َ ُه ِم ْن َم ْح ِض َها ُد َر ُر
ْامن ُْن َع َلى نِ ْس َوة َم ْن ُكن َ
ْت ت َْر َص ُف َها َ ...وإِ ْذ َي ِزين َ
ُك َما ت َْأتِي َو َما ت ََذ ُر
ْت طِ ْف ًَل َص ِغ ًيرا ُكن َ
إِ ْذ ُكن َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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واس َت ْب ِق ِمنْ ُه َفإِنا َم ْع َش ٌر ز َُه ُر
ََل ت َْج َع َلنا ك ََم ْن َشا َل ْ
ت َن َع َام َت ُه ْ ...
َف َق َال رس ُ ِ
ِ
ب إِ َل ْيك ُْم َأ ْو َأ ْم َوا ُلك ُْم؟ َقا ُلوا:
ول اهلل ﷺَ « :أ ْبنَاؤُ ك ُْم َون َساؤُ ك ُْمَ ،أ َح ُّ
َ ُ
َيا َر ُس َ
ول اهللَِ ،خي ْر َتنَا َب ْي َن َأ ْم َوالِنَا َونِ َسائِنَاَ ،ب ْل ت َُر ُّد َع َل ْينَا َأ ْم َوا َلنَا َونِ َسا َءنَا.
َان لِي َولِ َبنِي َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
ت ال ُّظ ْه َر
ب َف ُه َو َلك ُْمَ ،فإِ َذا َصل ْي ُ
َف َق َالَ « :أما َما ك َ

اسَ ،ف ُقوموا َف ُقو ُلوا :إِنا نَست َْش ِفع بِرس ِ ِ
ِِ
بِالن ِ
ين،
ول اهلل ﷺ إِ َلى ا ْل ُم ْسلم َ
ُ َ ُ
ْ
ُ
ِِ
ين إِ َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ فِي َأ ْبنَائِنَاَ ،ونِ َسائِنَاَ ،ف َس ُأ ْعطِيك ُْم ِعنْدَ َذلِ َ
ك،
َوبِا ْل ُم ْسلم َ
َ ُ
ول اهللِ ﷺ بِالن ِ
َو َأ ْس َأ ُل َلك ُْم»َ ،ف َلما َصلى َر ُس ُ
اس ال ُّظ ْه َرَ ،ق ُاموا َفكَل ُمو ُه بِ َما

ول اهللِ ﷺَ ،ف َق َال رس ُ ِ
َأ َم َر ُه ْم َر ُس ُ
َان لِي َولِ َبنِي َع ْب ِد
ول اهلل ﷺَ « :أما َما ك َ
َ ُ
َان َلنَا َف ُه َو لِرس ِ
ب َف ُه َو َلك ُْم»َ ،و َق َال ا ْل ُم َه ِ
ا ْل ُمط ِل ِ
ول اهلل ِ ﷺ،
ونَ :ما ك َ
اج ُر َ
َ ُ
و َقا َل ِ
كَ ،و َق َال ْاألَ ْق َر ُع ْب ُن َحا ِبسَ :أما َأنَا َيا َر ُس َ
ت ْاألَن َْص ُار ِم ْث َل َذلِ َ
ول اهلل ِ َو َبنُو
َ

ت َِميم َف ََلَ ،و َق َال ُع َي ْينَ ُة ِم ْث َل َذلِ َ
اس ْب ُن ِم ْر َداسَ :أما َأنَا َو َبنُو ُس َل ْيم
كَ ،ف َق َال َعب ُ
َان َلنَا َف ُه َو لِرس ِ
ول اهللَِ ،ق َالَ :ي ُق ُ
اس
َف ََلَ ،و َقا َل ْ
ت َبنُو ُس َل ْيمَ :أما َما ك َ
ول ا ْل َعب ُ
َ ُ
لِ َبنِي ُس َل ْيمَ :وهنْت ُُمونِيَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺَ « :أما َم ْن ت ََمس َ
ك ِمنْك ُْم ِب َحق ِه
ول اهللِ
ت َق ََلئِ َص ِم ْن َأو ِل َفيء ن ُِصي ُبه»َ ،فر ُّدوا إِ َلى رس ِ
ِم ْن َه َذا الس ْب ِيَ ،ف َل ُه ِس ُّ
َ ُ
ُ َ
ْ
ﷺ َأ ْبنَا َء ُه ْم َونِ َسا َء ُه ْم»(.)1

َص د َﭬ)َ((َ)270-269َ/5رقمَ:
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زُ هي ُ َب ُ ُ
َ،) 5304ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(-1223َ/2
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِي ﭬ
[ِ ]176ز َيا ُد ْب ُن َع ْم ٍرو ال ُ
ْج َهن ُّ
َ-415حدثناَالحس ُ َبَ ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ارُ ،ثم ِمن بنِي س ِ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
اعدَ َة ْب ِن َك ْع ِ
ب
ْ َ َ
ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ ِ :ز َيا ُد ْب ُن َع ْمرو ا ْل ُج َهن ِ ُّي َح ِل ٌ
يف َل ُه ْم»(.)1
يﭬ
[ِ ]177ز َيا ُد ْب ُن َل ِبي ٍد ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -416حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأَبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ار َثةَِ :زياد بن َلبِ ِ
اض َة ْب ِن َع ِامرِ ْب ِن ز َُر ْي ِق ْب ِن َع ْب ِد ْب ِن َح ِ
ُثم ِم ْن َبنِي َب َي َ
يد ْب ِن َث ْع َل َب َة
َ ُ ُْ
ْب ِن ِسن ِ
َان ْب ِن َع ِامرِ ْب ِن َع ِدي ْب ِن ُأ َمي َة»(.)2

َ،)1224ون َط يقَالنُّفيليَأخ جهَاب َزنجويهَيفَ«النوال»َ(حَ،)485َ/ون َط يقَ
اب َإسحاق َأخ جه َاب َأبي َالدنيا َيف َ«نكارم َالخالق» َ(حَ ،)383َ /والطربي َيفَ
«تاريخه»َ(َ،)87-86َ/3واب َالثي َيفَ«أسدَاليابة»َ(.)111-110َ/3
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيا ُدَب ُ َعم وَال ُجهن ُّيَﭬ)َ((َ)266َ/5رقمَ:
َ،)5295ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيا ُدَب ُ َلبيدَالنصار ُّيَﭬ)َ((َ)264َ/5رقمَ:
َ،)5288وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1204َ/3ون َط يقَشيخَ
الطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ،)681َ/3وزاد«َ:ب َبياضةَب َعان َب َزُ ريقَ،
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-417حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َب َي َ
اضةَِ :ز َيا ُد ْب ُن
َلبِيدَ ،و َقدْ َش ِهدَ َبدْ ًرا»(.)1
يﭬ
َم ْاألَ ْن َ
[َ ]178ز ْي ُد ْب ُن أَ ْرق َ
صا ِر ُّ
َ -418حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حدثناَوثْكيعَ،ع َإس ائيلَ،ع َأبيَإسحاقَ،ع َزيدَب َأرقمَ،قالَ:
« َغز َْو ُت م َع رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َس ْب َع َع ْش َر َة َغز َْو ًةَ ،س َب َقنِي ِب َغزَا َت ْي ِن».
َ َ ُ
قالَ :حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمَدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حدثناَوثْكيعَ،ع َأبيهََ،فذثْك ُهَبمرلهَ(.)2
ُأ ُّن ُه َبن ُت َعبد َ ُنض ب َب َالحارث َب َزيد َب َعُ بيد َب َعم وَب َعوفَ ،ونات َفيَأولَ
خالفةََ ُنعاويةَفيَسماعيَن َتاريخَشبابَ».
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيا ُدَب ُ َلبيدَالنصار ُّيَﭬ)َ((َ)264َ/5رقمَ:
َ،)5289ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ،)402-399والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَفيهَ
ذثْك َتسميةَن َشهدَالعقبةَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1204َ/3
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َأرقمَالنصار ُّيَﭬ)َ((َ)189َ/5رقمَ:
َ،5047وَ،)5048وع َوثْكيعَرواهَأحمدَيفَ«نسنده»َ(حَ.)19316َ/

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َم ْب ِن َث ْعل ََب َة ﭬ
[َ ]179ز ْي ُد ْب ُن أَ ْسل َ
َ -419حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار:
َز ْيدُ ْب ُن َأ ْس َل َم ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن َع ِدي ْب ِن ا ْل َع ْج ََل ِن»(.)1
َ-420حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمَدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم َن ْاألَ ْو ِ
سُ ،ثم ِم ْن َبنِي
ا ْل َع ْج ََل ِنَ :ز ْيدُ ْب ُن َأ ْس َل َم ْب ُن َث ْع َل َب َة»(.)2
َص دَ،حدثناَ
َ-421حدثناَ ُنحمدُ َب ُ ُ
َعرمانَب َأبيَشيبةَ،حدثناَض ُارَب ُ ُ
َعبيد َاهلل َب َأبيَرافعَ،ع َأبيه«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
عل ُّي َب ُ َهاشمَ،ع َ ُنحمد َب ُ
َم ْن َش ِهدَ َم َع َع ِليَ :ز ْيدُ ْب ُن َأ ْس َل َم ِم َن ْاألَن َْص ِ
ي»(.)3
ارَ ،بدْ ِر ٌّ
ٍّ
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َأسلمَب َثعلبة َﭬ)َ((َ)225َ/5رقمَ:
َ،)5152وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1163َ/3
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َأسلمَب َثعلبة َﭬ)َ((َ)225َ/5رقمَ:
َ،)5153ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ )414-403يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1164َ/3
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َأسلمَب ََثعلبة َﭬ)َ((َ)225َ/5رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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س ْي ِد ْب ُن َجا ِر َي َة ﭬ
[َ ]180ز ْي ُد ْب ُن أُ َ
َ-422حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاقَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ َُعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي
ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم ْن ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن َبنِي ز ُْه َرةََ :ز ْيدُ ْب ُن ُأ َس ْي ِد
ْب ُن َج ِ
ار َي َة»(.)1
[َ ]181ز ْي ُد ْب ُن َثا ِب ٍ
يﭬ
ت ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -423حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحضَ ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
ت ب ِن الضح ِ
ِ
اهللَب َنُمي َ،ي ُق ُ
اك»(َ.)2
ولَ «َ:ز ْيدُ ْب ُن َثابِ ْ

َ -424حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
اهللَب َنُمي َ،ي ُق ُ
ولَ «َ:ز ْيدُ ْب ُن َثابِت ُي ْكنَى َأ َبا َس ِعيد»(َ.)1

َ،)5154وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1164َ/3
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)104َ/6إسنا ُد ُهَضعيفَ»َ.
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َ ُأسيد َب َجارية َالزُّ ه ُّي َﭬ) َ(َ/5
(َ)227رقمَ،) 5160َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)1188َ/3
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)224َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َثابت َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)106َ /5
(رقمَ،)4737َ:ون َط يقَاب َنمي َأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)475َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-425حدثناَأ ُبوَ ُزرعةََعبدََُال حم ََب ََعم وَالدنشق ُّيَ،حدثناَأ ُبوَ ُنسه َ،
َان ا ْل ُع َل َما ُء َب ْعدَ ُم َعا ِذ ْب ِن َج َبلَ :ع ْبدُ اهلل ِ ْب ُن
ع ََسعيدََب ََعبدََالعزيزََ،قالَ«َ:ك َ
ِ
مسعود ،و َأبو الدرد ِ
َان ا ْل ُع َل َما ُء َب ْعدَ
انَ ،و َع ْبدُ اهلل ْب ُن َس ََلمَ ،وك َ
اءَ ،و َس ْل َم ُ
ْ َ
َ ْ ُ
َ ُ
َان َب ْعدَ َز ْيد :ا ْب ُن ُع َم َرَ ،وا ْب ُن َعباس»(َ.)2
َه ُؤ ََل ِءَ :ز ْيدُ ْب ُن َثابِتُ ،ثم ك َ
َ-426حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعليَ،حدثناَد ُاو َُد َب ُ َُرشيدَ،ع َالهيرم َب َعديَ،
ِ
قالَ «َ:ه َل َ
ين»(َ .)3
ك َز ْيدُ ْب ُن َثا ِبت َسنَ َة َخ ْمس َو َخ ْمس َ

َ -427حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
ونَ ،و ِم َن الن ِ
اس
ينَ ،س َن َة ِس ٍّ
ت َو َخ ْم ُس َ
«ت ُُوف َي َز ْيدُ ْب ُن َثابِت َس َن َة َخ ْمس َو َأ ْر َبع َ
ول اهللِ
ِ
ِ
ِ
ينِ ،ألَن َر ُس َ
َم ْن َي ُق ُ
ولَ :م َ
ين َو َسنَ َة ت ْسع َو َخ ْمس َ
ات َسنَ َة َث َمان َو َأ ْر َبع َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َثابت َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)107َ /5
(رقمَ،)4741َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َثابت َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)108َ /5
(رقمَ ،)4747َ :وع َشيخ َالطرباين َرواه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(رقمَ:
َ.)2044
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«ََ:)160َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ»َ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َثابت َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)109َ /5
(رقمَ،)4755َ:وعنهَرواهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1155َ/3ون َط يقَالهيرمَ
ب َعديَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)340َ/19

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ﷺ َأ َجا َز ُه َي ْو َم ا ْلخَ نْدَ ِقَ ،و ُه َو ا ْب ُن َخ ْم َس َع ْش َرةََ ،وا ْلخَ نْدَ ُق فِي َشوال َسنَ َة

اخت ُِل َ
ف فِي َو َفاتِ ِه»(.)1
َأ ْر َب َعَ ،و َق ِد ْ

َ -428حدثناَعبدُ َاهلل َب ُ َأحمد َب َحنبلَ،حدثنيَأبيََ ،$قالَ «َ:ب َلغَنِي
ِ
ين»(َ.)2
َأن َز ْيدَ ْب َن َثا ِبت ت ُُوف َي َسنَ َة إِ ْحدَ ى َو َخ ْمس َ
ْحا ِر ِ
ث ْب ِن ا ْل َخ ْز َرجِ ﭬ
[َ ]182ز ْي ُد ْب ُن ال َ
َ -429حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ار ِ
ار ِ
ث ْب ِن ا ْلخَ ْز َرجِ  :زَ ْيدُ ْب ُن ا ْل َح ِ
ُثم ِم ْن َبنِي ُج َش ِم ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن
ا ْلخَ ز َْرجِ »(.)3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َثَابت َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)109َ /5
(رقمَ،)4753َ:ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)338َ/19
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)345َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد ُهَ ُننقطعَ»َ.
ي َﭬ) َ(َ)109َ /5
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َثابت َالَنصار ُّ َ
(رقمَ،)4754َ:ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)339َ/19
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َالحارث َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)163َ/5
(رقمَ،)4958َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1165َ/3ون َط يقَ
شيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ،)379َ/3وزاد«َ:ب َبياضة َب َعان َب َ
زُ ريقُ َ،أ ُّن ُه َبن ُت َعبد َ ُنض ب َب َالحارث َب َزيد َب َعُ بيد َب َعم وَب َعوفَ،ونات َفيَ
أولَخالفةَ ُنعاويةَفيَسماعيَن َتاريخَشبابَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِيل ﭬ
[َ ]183ز ْي ُد ْب ُن َحا ِر َث َة ْب ِن َشَراح َ
َ-430حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشامَ ،حدثنا َزيا ُد َب ُ َعبد َاهلل َالبَكائ ُّيَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق َقالَ:
ار َث َة ب ِن َشر ِ
ب ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُعزى ْب ِن ْامرِ ِئ ا ْل َق ْي ِ
يل ْب ِن َك ْع ِ
اح َ
س ْب ِن
« َز ْيدُ ْب ُن َح ِ ْ
َ
ف ب ِن كِنَا َن َة ب ِن ب ْكرِ ب ِن عو ِ
ِ
ِ
ِ
َع ِامرِ ْب ِن النُّ ْع َم ِ
ف
ْ َ ْ َْ
ان ْب ِن َعامرِ ْب ِن َع ْبد َود ْب ِن َع ْو ْ
ار ِ
ب ْب ِن َو َب َر َة ْب ِن ا ْل َح ِ
ْب ِن ُع ْذ َر َة ْب ِن َز ْي ِد اهللِ ْب ِن ُر َف ْيدَ َة ْب ِن َث ْو ِر ْب ِن َك ْل ِ
ث ْب ِن
ْت َز ْيد ِم ْن َطيئ»(.)1
ُق َضا َعةََ ،و ُي َق ُال :إِن ُأم َز ْيد ُس َعا ُد بِن ُ
َ-431حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيمَ َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشامَ،حدثناَزيا ُدَب ُ َعبدَاهللَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ،قالَ «َ:أ ْس َل َم َز ْيدُ

ْب ُن َح ِ
َان َأو َل َم ْن َأ ْس َل َم َب ْعدَ ُه»(.)2
ار َث َة َب ْعدَ َع ِل ٍّي ﭬَ ،فك َ

َ -432حدثناَ ُنحمدُ َبَ ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َحارثة َب َش احيل َﭬ) َ(َ)84َ /5
(رقمَ،)4651َ:ون َط يقَاب َإسحاق َأخ جهَأبوَالقاسمَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ
(َ)434َ/2نختص ا ا.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدَُ َب ُ َحارثة َب َش احيل َﭬ) َ(َ)84َ /5
(رقمَ،)4652َ:ون َط يقَاب َإسحاق َأخ جهَالطربيَيفَ«تاريخه»َ(َ)317-316َ/2
يفَسياقَطويل.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)274َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ ُن س االَ،وإسنا ُد ُهَحس َ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ
ار َث َة ب ِن َشر ِ
يل ْب ِن َك ْع ِ
اح َ
ب ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُعزى ْب ِن َي ِزيدَ ْب ِن
َح ِ ْ
َ
ا ْل َك ْلبِ ُّيَ ،و َأ ْن َع َم اهللُ َع َل ْي ِه َو َر ُسو ُل ُه»(.)1
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َبدْ ًراَ :ز ْيدُ ْب ُن
ْامرِئ ا ْل َق ْي ِ
س،

َ-433حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ َُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي تَس ِمي ِة من َش ِهدَ بدْ را ِمن ُقريشُ ،ثم ِمن بنِي ه ِ
اشمَ :ز ْيدُ ْب ُن
ْ َ َ
ْ َ َ ْ
َ ً ْ َْ
َح ِ
ار َث َة»(.)2
َ-434حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
َالزبي َ،ع َ
ب ُ َسلمةََ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،حدثنيَ ُنحمدُ َب ُ َجعف َب ُّ
ث َر ُس ُ
َالزبي َ ،قالَ « :ب َع َ
ول اهللِ ﷺ َب ْع ًثا إِ َلى ُم ْؤ َت َة فِي ُج َما َدى
ُع وة َب
ُّ
ِ
ْاألُو َلى ِم ْن َسن َِة َث َمانَ ،و ْاس َت ْع َم َل َز ْيدَ ْب َن َح ِ
يب َز ْيدٌ ،
ار َث َة َو َق َال َل ُه ْم« :إِ ْن ُأص َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َحارثة َب َش احيل َﭬ) َ(َ)83َ /5
(رقمَ،)4649َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َحارثة َب َش احيل َﭬ) َ(َ)83َ /5
(رقمَ،) 4650َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ )265-261َ /1يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،واب َننده َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ،)609َ/1والبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ،)434َ/2وأبوَنعيمَالصبهاينَ
يفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1137َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ
َف َج ْع َف ُر ْب ُن َأبِي َطالِب َع َلى الن ِ
اح َة
يب َج ْع َف ٌرَ ،ف َع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ
اسَ ،فإِ ْن ُأص َ
َع َلى الن ِ
اس»(.)1
َ-435حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
اس َحتى إِ َذا كَانُوا
ب ُ َسلمةَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ ،قالُ « :ثم َم َضى الن ُ
ِ ِ
ون إِ َلى َق ْر َية ُي َق ُال َل َها:
وع ِه َر ْق َلَ ،وان َْحا َز ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
بِتُخُ و ِم ا ْل َب ْل َقاء َلق َي ُه ْم ُج ُم ُ
ونَ ،ف َج َع ُلوا َع َلى َم ْي َمنَتِ ِه ْم
اس ِعنْدَ َها ،و َت َعب َأ َل ُه ُم ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
ُم ْؤ َتةَُ ،فا ْل َت َقى الن ُ
َر ُج ًَل ِم ْن َبنِي ُع ْذ َرةَُ ،ي َق ُال َل ُهُ :قطْ َب ُة ْب ُن َقتَا َدةََ ،و َع َلى َم ْي َس َرتِ ِه ْم َر ُج ًَل ِم َن

ِ
اسَ ،ف َقات ََل َز ْيدُ ْب ُن َح ِ
ْاألَن َْص ِ
ار َث َة
ارُ ،ي َق ُال َل ُهَ :ع َب َاي ُة ْب ُن َمالكُ ،ثم ا ْل َت َقى الن ُ
بِراي ِة رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َحتى َش َ
اط فِي ِر َماحِ ا ْل َق ْو ِم»(.)2
َ َ َ ُ
َ -436حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ُم ْؤ َتةََ :ز ْيدُ ْب ُن
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َبَ ُ َحارثة َب َش احيل َﭬ) َ(َ)84َ /5
(رقمَ ،) 4655َ :ون َط يق َشيخ َالطرباين َأخ جه َأبو َنعيم َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ/3
َ،)1139ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَالطربيَيفَ«تاريخه»َ(َ،)36َ/3واب َعساثْك َيفَ
«تاريخَدنشق»َ(َ،)6َ/2و(.)123َ/28
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َحارثة َب َش احيل َﭬ) َ(َ)84َ /5
(رقمَ ،) 4656َ :ون َط يق َشيخ َالطرباين َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(.)1140َ-1139َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َح ِ
ار َث َة»(.)1
ِي ﭬ
[َ ]184ز ْي ُد ْب ُن َخالِ ٍد ال ُ
ْج َهن ُّ
َ -437حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
اهللَب َنُمي َ،ي ُق ُ
ولَ «َ:ز ْيدُ ْب ُن َخالِدُ ،ي ْكنَى َأ َبا َع ْب ِد الر ْح َم ِن»(.)2
َان ُي َقال ُكنْ َي ُة َز ْي ِد ْب ِن
َ -438حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعلي َب َالمدين ُّيَ ،قال« :ك َ
َخالِدَ :أ ُبو َط ْل َح َة»(َ.)3
َ -439حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
ِ
ِ
ينَ ،و ُي ْكنَى َأ َبا َع ْب ِد الر ْح َم ِن،
«ت ُُوف َي َز ْيدُ ْب ُن َخالد ا ْل ُج َهن ُّي َسنَ َة َث َمان َو َس ْبع َ
ُون»(.)4
َو ِسنُّ ُه َخ ْم ٌس َو َث َمان َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َحارثة َﭬ)َ((َ)84َ/5رقمَ،)4654َ:
ون َط يقَاب َلهيعةَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)372َ/19
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َخالد َال ُجهن ُّي َﭬ)َ((َ)227َ/5رقمَ:
َ،)5162ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
( )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َخالد َال ُجهن ُّي َﭬ)َ((َ)228َ /5رقمَ:
َ،)5165ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )4أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َخالد َال ُجهن ُّي َﭬ)َ((َ)227َ/5رقمَ:
َ،)5163وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1189َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اَعبيدُ َب ُ َغنامَ،و ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قاالَ:حدثناَ
َ -440حدثن ُ
ات َز ْيدُ ْب ُن َخالِد ا ْل ُج َهن ِ ُّيَ ،و ُي ْكنَى َأ َبا
ُنحمدَُ َب ُ َعبد َاهلل َب َنُمي َ،قالَ «َ:م َ
ِ
ين»(َ.)1
ُم َحمدَ ،س َن َة َث َمان َو َس ْبع َ
لﭬ
َي ٍ
[َ ]185ز ْي ُد ْب ُن ا ْل َخطَّابِ ْب ِن ُنف ْ
َ -441حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ ،قالَ :سمعَ ُت َعبد َاهلل َب َ
ولَ «َ:ز ْيدُ ْب ُن ا ْلخَ ط ِ
الحكم َب َأبيَزيادََ ،ي ُق ُ
َان َأ َسن ِم ْن ُع َم َرَ ،و ُي ْكنَى
اب ،ك َ
َأ َبا َع ْب ِد الر ْح َم ِنَ ،و ُي َق ُالَ :أ ُبو َث ْور»(َ.)2
َ -442حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثني َأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم ْن ُق َر ْيش،
ِم ْن َبنِي َع ِدي ْب ِن َك ْعبَ :ز ْيدُ ْب ُن ا ْلخَ ط ِ
اب»(.)3
َ-443حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َخالد َال ُجهن ُّي َﭬ)َ((َ)227َ/5رقمَ:
َ،)5164ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
( )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َالخطابَب َنُفيلََﭬ)َ((َ)80َ/5رقمَ:
َ،)4643ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َالخطابَب َنُفيلَﭬ)َ((َ)80َ/5رقمَ:
َ،)4641وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1141َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم ْن ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ِدي ْب ِن َك ْعب:
َز ْيدُ ْب ُن ا ْلخَ ط ِ
اب»(َ.)1
َ-444حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم ْن ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ِدي
ْب ِن َك ْعبَ :ز ْيدُ ْب ُن ا ْلخَ ط ِ
اب»(.)2
يﭬ
[َ ]186ز ْي ُد ْب ُن َّ
الد ِث َن ِة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -445حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ب ب ِن عب ِد اهللِ
لهيعةَ،ع َ َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،قال«َ:ك َ ِ
َان م ْن َش ْأ ِن ُخ َب ْي ِ ْ َ ْ
اص ِم ب ِن َثابِ ِ
اريُ ،ثم ِمن بنِي عمرِو َب ِن عوف ،وع ِ
ْاألَن َْص ِ
ت ْب ِن األَ ْق َل ِح ْب ِن
َ َ
ْ َ َ ْ ْ َْ
ْ

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َالخطابَب َنُفيلَﭬ)َ((َ)81َ/5رقمَ:
َ،)4642ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/1
َ )265-261يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،واب َننده َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ،)609َ/1وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1142َ/3
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َالخطاب َب َنُفيل َب َعبد َال ُعزىَﭬ)َ
(َ،)81َ/5ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَخيرمةَيفَ«التاريخَالكبي »َ(السف َ
الراين)َ(َ،)643َ/2وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1142َ/3
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)224َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ول اهللِ
َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفَ ،و َز ْي ِد ْب ِن الدثِن َِة ْاألَن َْص ِ
اضةََ ،أن َر ُس َ
اريِ ،م ْن َبنِي َب َي َ
ﷺ َب َع َث ُه ْم ُع ُيونًا بِ َمك َة لِ ُي ْخبِ ُرو ُه َخ َب َر ُق َر ْيشَ ،ف َس َلكُوا َع َلى الن ْج ِدي ِةَ ،حتى إِ َذا
ان ِمن ه َذيلَ ،ف َأما ع ِ
ِ
اص ُم
كَانُوا ِبالر ِجي ِع ِم ْن ن َْجد( ،)1ا ْعت ََر َض ْ
َ
ت َل ُه ْم َبنُو ل ْح َي َ ْ ُ ْ

ِ
ِِ
بَ ،و َز ْيدُ ْب ُن الدثِن َِةَ ،ف ُأ ْص ِعدَ ا
ْب ُن َثابِت َف َض َار َب بِ َس ْيفه َحتى ُقت َلَ ،و َأما ُخ َب ْي ٌ
فِي ا ْل َج َب ِلَ ،ف َل ْم َي ْستَطِ ْع ُه َما ا ْل َق ْو ُمَ ،حتى َج َع ُلوا َل ُه َما ا ْل ُع ُهو َد َوا ْل َم َواثِ َيق،
وه َما ِم ْن
وه َما ِر َبًاطاُ ،ثم َأ ْق َب ُلوا بِ ِه َما إِ َلى َمكةََ ،ف َبا ُع ُ
َفنَ َز ََل إِ َل ْي ِه ْمَ ،ف َأ ْو َث ُق ُ
ار ِ
اشت ََرا ُه ُع ْق َب ُة ْب ُن ا ْل َح ِ
ب َف ْ
ث ْب ِن ن َْو َفل َأ ُخو ُح َس ْي ِن ْب ِن
ُق َر ْيشَ ،ف َأما ُخ َب ْي ٌ
ث ،و َشر َكه فِي ابتِي ِ
ار ِ
ا ْل َح ِ
اب ْب ُن َع ِز ِيز ْب ِن َق ْي ِ
اع ِه َم َع ُه َأ ُبو إِ َه ِ
س ْب ِن ُس َو ْي ِد ْب ِن
َ َ ُ
ْ َ
ِ
َربِي َع َة ْب ِن َعدَ ِ
َان َق ْي ُس ْب ُن ُس َو ْي ِد ْب ِن َربِي َع َة َأ َخا
س ْب ِن َع ْب ِد اهلل ْب ِن َد ِارمَ ،وك َ
ْت نَه َشل الت ِم ِ
ِ ِ
ِ
يميةَُ ،و ِع ْكرِ َم ُة ْب ُن َأبِي َج ْهل،
َعامرِ ْب ِن ن َْو َفل ألُمه ُأ ُّم ُه َما بِن ُ ْ
ِ
ِ
ِ
الس َل ِم ُّي
َو ْاألَ ْخن َُس ْب ُن ُش ْرن َ
ُون ْب ِن ع ََلجِ ْب ِن ُغ ْب َر َة الث َقف ُّيَ ،و ُع َب ْيدَ ُة ْب ُن َحكيم ُّ
ُثم الذك َْوانِ ُّيَ ،و ُأ َمي ُة ْب ُن ُع ْت َب َة ْب ِن َهما ِم ْب ِن َح ْن َظ َل َة ِم ْن َبنِي َد ِارمَ ،و َبنِي
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ان
يَ ،و َص ْف َو ُ
ا ْل َح ْض َرميَ ،و َس ْع َي ُة ْب ُن َع ْبد اهلل ْب ِن َأبِي َق ْيس م ْن َبني َعامرِ ْب ِن ُل َؤ ٍّ
ار ِ
ِ
ِ
حيَ ،فدَ َف ُعو ُه إِ َلى ُع ْق َب َة ْب ِن ا ْل َح ِ
ُ
ث،
ْب ُن أ َمي َة ْب ِن َخ َلف ْب ِن َو ْهب ا ْل ُج َم ُّ
ُث ،وكَان ِ
َفسجنَه ِعنْدَ ه فِي دارَ ،فمك َ ِ
َت ْام َر َأ ٌة ِم َن
َث عنْدَ ُه َما َشا َء اهللُ َأ ْن َي ْمك َ َ
َ
ُ
َ َ ُ
َ

ّ
َنكةَوعسفانَ،بناحيةَالحجازَ،ن َصدرَ
(َ )1ال َجيعَ:ناءَلهذيلَ،لبنىَلحيانَننهمَ،بي
الهدأة«َ.نعجمَناَاستعجم»َللبك يَ(َ.)641َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ار ِ
ِ
آل ُع ْق َب َة ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َع ِامر َت ْفت َُح َعنْ ُه َو ُت ْط ِع ُم ُهَ ،ف َق َال َل َها :إِ َذا َأ َرا َد ا ْل َق ْو ُم
َقت ِْلي َفآ ِذنِينِي َق ْب َل َذلِ َ
كَ ،ف َلما َأ َرا ُدوا َقتْل ُه َأ ْخ َب َر ْت ُهَ ،ف َق َال َل َها :ا ْب ِغينِي َح ِديدَ ًة

َت َتن ِ
ْجدُ ُه
ي َأ ْح ِل ُق َعانَتِيَ -فدَ َخ َل ا ْب ُن ا ْل َم ْر َأ ِة التِي كَان ْ
َأ ْست َِد ُّ
ف بِ َهاَ -أ ْ
تَ :ما
وسى فِي َي ِد ِهَ ،ف َأ َخ َذ بِ َي ِد ا ْلغ ََُلمَِ ،ف َق َالَ :ه ْل َأ ْمك ََن اهللُ ِمنْك ُْم؟َ ،ف َقا َل ْ
َوا ْل ُم َ
ْت َم ِ
َه َذا َظني بِ َ
از ًحاَ ،و َخ َر َج بِ ِه ا ْل َق ْو ُم
وسىَ ،ف َق َال :إِن َما ُكن ُ
كُ ،ثم ن َ
َاو َل َها ا ْل ُم َ
ال ِذين َشركُوا فِ ِ
يهَ ،و َخ َر َج َم َع ُه ْم َأ ْه ُل ْمكةََ ،و َخ َر ُجوا َم َع ُه ْم ِبخَ َش َبةَ ،حتى إِ َذا
َ َ
كَانُوا بِالتن ِْعيمِ ،ن ََص ُبوا تِ ْل َ
َان ال ِذي َولِي َق ْت َل ُه
ك ا ْلخَ َش َبةََ ،ف َص َل ُبو ُه َع َل ْي َهاَ ،وك َ
ار ِ
ُع ْق َب ُة ْب ُن ا ْل َح ِ
َان َم َع ا ْل َق ْومَِ ،وإِن َما َق َت ُلو ُه
َان َأ ُبو ُح َس ْين َص ِغ ًيراَ ،وك َ
ثَ ،وك َ
ِ
ث ب ِن ع ِامر ،وك َ ِ
بِا ْلح ِ ِ
ب ِعنْدَ َقت ِْل ِه:
َان ُقت َل َي ْو َم َبدْ ر كَاف ًراَ ،و َق َال َل ُه ْم ُخ َب ْي ٌ
َ
ار ْ َ
َ
َأ ْط ِل ُقونِي ِمن الرب ِ
اط َحتى َأ ْرك ََع َر ْك َع َت ْي ِن َف َأ ْط ِل ُقو ُهَ ،ف َرك ََع َر ْك َع َت ْي ِن َخ ِفي َف َت ْي ِن،
َ َ
ف َف َق َالَ :لو ََل َأ ْن َت ُظنُّوا َأني ج ِزع ِمن ا ْلمو ِ
ت َل َطو ْلت ُُه َماَ ،ف ِل َذلِ َ
ك
ُثم ان َْص َر َ
َ ٌ َ َْ
ْ
َخف ْفت ُُه َماَ ،و َق َال :ال ُّل ُهم إِني ََل َأ ْن ُظ ُر إَِل فِي َو ْج ِه َعدُ ٍّو ،ال ُّل ُهم إِني ََل َأ ِجدُ
كَ ،ف َبل ْغ ُه َعني الس ََل َمَ ،ف َجا َء ِج ْبرِ ُ
وَل إِ َلى َر ُسولِ َ
يل َع َل ْي ِه الس ََل ُم إِ َلى
َر ُس ً
ِ
رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َف َأ ْخ َب َر ُه َذلِ َ
اللهم
ب َو ُه ْم َي ْر َف ُعو َن ُه َع َلى ا ْلخَ َش َبةُ :
كَ ،و َق َال ُخ َب ْي ٌ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ي
ب ْب َن َعد ٍّ
َأ ْحص ِه ْم َعدَ ًداَ ،وا ْق ُت ْل ُه ْم َبدَ ًداَ ،و ََل ُت ْب ِق من ُْه ْم َأ َحدً اَ ،و َقت ََل ُخ َب ْي َ
َأبنَاء ا ْلم ْش ِركِين ال ِذين ُقتِ ُلوا يوم بدْ رَ ،ف َلما و َضعوا فِ ِ
يه الس ََل َح َو ُه َو
َ ُ
َ
َ
ََْ َ
ْ ُ ُ
ِ
وب نَا ُدو ُه ون َ
ب ُم َحمدً ا َمكَان َ
َك؟ َف َق َالََ :ل َواهلل ِ ا ْل َعظِي ِم َما
َاشدُ و ُهَ :أتُح ُّ
َم ْص ُل ٌ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين
بح َ
ب َأ ْن ُي َفد َيني بِ َش ْوكَة ُي َشاك َُها في َقدَ مهَ ،ف َضحكُواَ ،و َق َال ُخ َب ْي ٌ
َأ َح ُّ
َر َف ُعو ُه َع َلى ا ْلخَ َش َب ِة:
اب َح ْولِي َ
وأل ُبوا َ ...ق َبائِ َل ُه ْم َو ْاست َْج َم ُعوا كُل َم ْج َمع
َل َقدْ َج َم َع ْاألَ ْحزَ ُ
ت ِم ْن ِج ْذع َط ِويل ُم َمن ِع
َو َقدْ َج َم ُعوا َأ ْبنَا َء ُه ْم َونِ َسا َء ُه ْم َ ...و ُقر ْب ُ
ِ
إِ َلى اهلل ِ َأ ْش ُكو ِ
اب بِي ِعنْدَ َم ْص َر ِعي
غُر َبتي َب ْعدَ ك ُْر َبتي َ ...و َما َأ ْر َصدَ ْاألَ ْحزَ ُ
ْ
َف َذا ا ْل َع ْر ِ
ش َصب ْرنِي َع َلى َما ُي َرا ُد بِي َ .ف َقدْ َبض ُعوا َل ْح ِمي َو َقدْ َيئِ َس َم ْط َم ِعي
و َذلِ َك فِي َذ ِ
ار ْك َع َلى َأ ْو َص ِ
ات ْ ِ
اإل َل ِه َوإِ ْن َي َش ْأ ُ ...ي َب ِ
ال ِش ْلو ُم َمز ِع
َ
َان لِل ِه َم ْض َج ِعي
َل َع ْمرِي َما َأ ْح َف ُل إِ َذا ِم ُّ
ت ُم ْس ِل ًما َ ...ع َلى َأي َحال ك َ
ان بن ُأمي َة ب ِن َخ َلفَ ،ف َق َت َله بِ َأبِ ِ
َو َأما َز ْيدُ ْب ُن الدثِن ِةَ ،ف ْ
يه ُأ َمي َة ْب ِن
اشت ََرا ُه َص ْف َو ُ ْ ُ َ ْ
ُ
ِ
اس َم ْو َلى َبنِي ُج َم َحَ ،و ُقتِ ََل بِالتن ِْعيمَِ ،فدَ َف َن َع ْم ُرو ْب ُن ُأ َمي َة
َخ َلفَ ،ق َت َل ُه ن ْس َط ُ
ان ْب ُن َثا ِبت فِي َش ْأ ِن ُخ َب ْيب:
ُخ َب ْي ًباَ ،و َق َال َحس ُ
ان بِا ْل َق ْو ِم َعالِ َما
ت ُخ َب ْي ًبا َل ْم تَخُ نْ ُه َد َم َام ٌة َ ...و َل ْي َ
َل ْي َ
ت ُخ َب ْي ًبا َك َ
ِ
يما ي ْر َك َب ِ
ان ا ْل َم َح ِ
َش َر َ
ار َما
اك َ
زُه ْي ُر ْب ُن ْاألَغَر َو َج َام ٌع َ ...وكَانَا َقد ً َ
ِ
الله ِ
از َما»(.)1
َأ َج ْرت ُْم َف َلما َأ ْن َأ َج ْرت ُْم غَ دَ ْرت ُُم َ ...و ُكنْت ُْم بِ َأ ْكنَاف الر ِجي ِع َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َالدثنة َالنصار ُّي َﭬ) َ(-259َ /5
(َ)262رقمَ،)5284َ:وعنهَأبوَنعيمَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ)508-507َ/1نختص ا اَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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[َ ]187ز ْي ُد ْب ُن َر ِبي َع َة ﭬ
َ -446حدثَناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ِِ
ِ
ِ
ين
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،قالََ « :و ُقت َل َي ْو َم ُحنَ ْين م َن ا ْل ُم ْسلم َ
ِم ْن ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن َبنِي َأ َس ِد ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُعزىَ :ز ْيدُ ْب ُن َربِي َع َة»(.)1
َي ٍ
شﭬ
[َ ]188ز ْي ُد ْب ُن ُرق ْ
َ -447حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن
ِِ
ينَ :ز ْيدُ ْب ُن ُر َق ْيش َح ِل ُ
يف َبنِي ُأ َمي َة»(.)2
ا ْل ُم ْسلم َ
سَرا َق َة ْب ِن َك ْعبٍ ﭬ
[َ ]189ز ْي ُد ْب ُن ُ
َ -448حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ا ْل ِ
ج ْسرِ ِج ْس ِر
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي النج ِ
ا ْل َمدَ ائِ ِن َم َع َس ْع ِد ْب ِن َأبِي َوقاص ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ :ز ْيدُ ْب ُن
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َربيعة َال ُق ش ُّي َﭬ)َ((َ)225َ/5رقمَ:
َ،)5155وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1187َ/3
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َُرقيش َﭬ) َ((َ )226َ /5رقمَ:
َ،)5156وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1187َ/3
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)224َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعة َوحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ،وبقيةَُرجالهَثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ُس َرا َق َة ْب ِن َك ْعب»(.)1
يﭬ
س ْه ٍ
لْ ،األَ ْن َ
س ْه ِ
صا ِر ُّ
ل ْب ِن ْاألَ ْس َودِ ،أَ ُبو َ
[َ ]190ز ْي ُد ْب ُن َ
َ -449حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
اهلل َب َنُمي ََ ،-ي ُق ُ
ولَ «َ :أ ُبو َط ْل َح َة َز ْيدُ ْب ُن َس ْهل»َ .سمع ُت َاب َإدريسََ،
ي ُق ُ
ولَ «َ:ق َال لِي َب ْع ُض َو َل ِد ِه»(َ.)2

َ -450حدثناَ ُنحمَدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َأ ْص َح ِ
اب ا ْل َع َق َب ِة ِم َن
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن النج ِ
ْاألَن َْص ِ
ارَ ،و ُه ْم َب ُنو َج ِدي َلةََ :أ ُبو َط ْل َح َة
ِ
ِ
ِ
يب».
َس ْه ُل ْب ُن َز ْيد ْب ِن ْاألَ ْس َودَ ،و ُه َو نَق ٌ

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زَيدُ َب ُ َُس اقةَب َثْكعبَﭬ)َ((َ)226َ/5رقمَ:
َ ،)5157وعنه َأبو َنعيم َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)1188َ /3ون َط يق َشيخ َالطرباينَ
أخ جهَعبدَال حم َاب َنندهَيفَ«المستخ جَن َثْكتبَالناسَللتذثْك ة»َ(َ.)427َ/2
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)217َ /6روا ُه َالطب انَ ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعةَ ،وحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ»َ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َسهل َأ ُبوَسهل َﭬ)َ((َ)90َ/5رقمَ:
َ،)َ4675ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)3َ/10روا ُهَالطب ان ُّيَ،وفيهَن َلمَ ُيسمَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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هكذاَقالَاب ُ َلهيعةَ « :س ْه ُل ْب ُن َز ْيد فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة» ،وقال ُهَعلىَ
الصوابَفيَتسميةَن َشهدَبد ارا(َ.)1
َ -451حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ِدي ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن النج ِ
ْاألَن َْص ِ
ار ْب ِن َأ ْوسَ :أ ُبو
َط ْل َحةََ ،و ْاس ُم ُهَ :ز ْيدُ ْب ُن َس ْه ِل ْب ِن ْاألَ ْس َو ِد ْب ِن َح َرا ِم ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َز ْيد َمنَا ُة ْب ُن
َع ِدي ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َمالِك»(َ.)2

َ-452حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدَثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ :أ ُبو َط ْل َح َة َز ْيدُ ْب ُن َس ْهل،
ِم ْن َبنِي النج ِ
ارَ ،و َش ِهدَ َبدْ ًرا»(َ .)3
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َسهل َأ ُبوَسهل َﭬ)َ((َ)90َ/5رقمَ:
َ،)4671ون َط يقَاب َلهيعةَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)393َ/19
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َسهل َأ ُبوَسهل َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ/5
(َ)90رقمَ،)4673َ:ون َط يقه َأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)392َ/19
ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)395َ/3
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َسهل َأ ُبوَطلحة َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ/5
(َ )90رقمَ ،)4672َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحادَ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -453حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
ان ﭬ َسنَ َة
ان ْب ُن َعف َ
ينَ ،و َصلى َع َل ْي َه ُع ْث َم ُ
«ت ُُوف َي َأ ُبو َط ْل َح َة َسنَ َة َأ ْر َبع َو َث ََلث َ
ِ
ينَ ،و ْاس ُم ُه َز ْيدُ ْب ُن َس ْهل»(.)1
َس ْبع َ
اَعبيدُ َب ُ َغنامَ،و ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّي َقاالَ:حدثناَ
َ -454حدثن ُ
ات َأ ُبو َط ْل َح َة زَ ْيدُ ْب ُن َس ْهل َسنَ َة َأ ْر َبع
ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َنُمي َقالَ «َ:م َ
ِ
ِ
ين َسنَةًَ ،و َقدْ ِق َ
يل :إِن
ان َم َ
ان ْب ُن َعف َ
ينَ ،و َصلى َع َل ْي ِه ُع ْث َم ُ
ات ا ْب َن َس ْبع َ
َو َث ََلث َ
ِ
ين»(َ.)2
َأ َبا َط ْل َح َة َم َ
ات َسنَ َة ا ْثنَ َت ْي ِن َو َث ََلث َ
َ
َ
والمراين»َ(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،والفاثْكهيَيفَ
«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َالعقبةَ،والبيويَ
يفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ،)450َ/2وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1145َ/3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َوفاة َأبي َطلحة َﭬ) َ((َ )92َ /5رقمَ:
َ،)4684ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)425َ/19
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)313َ/9روا ُهَالطَب ان ُّيَ،و ُهوَ ُننقط ُعَاإلسنادَ»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َوفاة َأبي َطلحة َﭬ) َ((َ )92َ /5رقمَ:
َ،)4685ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)425َ/19
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)313َ /9روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وإسنا ُد ُه َ ُننقطع َن َاب َ
نُمي َ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِت ،أَ ُبو َع َّي ٍ
ِي ﭬ
الصام ِ
اشُّ ،
[َ ]191ز ْي ُد ْب ُن َّ
الز َرق ُّ
َ -455حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سَمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
ولَ «َ:أ ُبو َعياش الز َُّر ِقيَ :زيدُ ْب ُن ال ُّن ْع َم ِ
اهللَب َنُمي َ،ي ُق ُ
ان»(.)1
ُّ ْ
[َ ]192ز ْي ُد ْب ُن لَ ِبي ٍد ﭬ
َ -456حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن
ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َب َي َ
اضةََ :ز ْيدُ ْب ُن َلبِيد»(.)2
سﭬ
ْمْر ِ
[َ ]193ز ْي ُد ْب ُن ال َ
َ -457حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ار ِ
ُثم ِم ْن َبنِي َجز َْر َة ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْر ِج َو ُه ْم َبنُو ا ْل ُح ُب ِل ُّيَ :ز ْيدُ ْب ُن

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َالصانت َالزُّ رق ُّي َﭬ) َ(َ)213َ /5
(رقمَ،)5131َ:ون َط يقَاب َنمي َأخ جهَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ.)483َ/2
قالَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(«َ:)483َ/2أبوَعياشَالزرقيَ،واسمهَ:زيدَب َالنعمانَ،
ويقالَ:زيدَب َصانتَ،سك َالمدينةَ،وروىَع َالنبيَﷺ»َ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زيدُ َب ُ َلبيدَالنصار ُّيَﭬ)َ((َ)227َ/5رقمَ:
َ،)5161وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1179َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ا ْل َم ْر ِ
س»(.)1
يﭬ
ْم َز َّي ِن ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[َ ]194ز ْي ُد ْب ُن ال ُ
َ-458حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ار ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
شهاب« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ث ْب ِن
ا ْلخَ ز َْرجِ َ :ز ْيدُ ْب ُن ا ْل ُم َزي ِن»(.)2
[َ ]195ز ْي ُد ْب ُن َودِي َع َة ْب ِن َع ْم ٍرو ﭬ
َ -459حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَابَ ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ُثم ِمن بنِي سالِ ِم ب ِن غَانِ ِم ب ِن عو ِ
ف ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ َ ،و ُه ْم َبنُو ا ْل ُح ُب ِل ُّيَ :ز ْيدُ ْب ُن
ْ َْ
ْ
ْ َ َ
َو ِدي َع َة ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َق ْي ِ
س ْب ِن َجز ِْء ْب ِن َع ِدي ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن َسالِ ِم ْب ِن َغانِ ِم ْب ِن

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َالم س َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)163َ /5
(رقمَ،)4959َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1166َ/3
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َال ُمزي َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)226َ /5
(رقمَ،)5158َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1164َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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عو ِ
ف ْب ِن ا ْلخَ ْز َرجِ »(.)1
َْ
َ-460حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ارُ ،ثم ِمن بنِي عو ِ
شهاب« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ف ْب ِن
ْ َ َْ
ا ْلخَ ز َْرجِ ِم ْن َب ْلحبلىَ :ز ْيدُ ْب ُن َو ِدي َع َة ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َق ْيس»(.)2
*َ*َ*َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َوديعة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)164َ /5
(رقمَ،)4960َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1165َ/3
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زيدُ َب ُ َوديعة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)226َ /5
(رقمَ،) 5159َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1165َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الس ْي ِن
َحْر ُ
ف ِّ
ِي ﭬ
ِب ْب ُن َي ِز َ
يد ا ْل ِك ْند ُّ
[َّ ]196
السائ ُ
ات
اَعبيدُ َب ُ َغنامَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَب َنُمي َ،قالَ «َ:م َ
َ-461حدثن ُ
ِ ِ
ِ
ينَ ،و ُي َق ُال :ت ُُوف َي َسنَ َة ا ْثنَ َت ْي ِن
ب ْب ُن َي ِزيدَ َسنَ َة إِ ْحدَ ى َوت ْسع َ
السائ ُ
ِ
ين»(َ.)1
َو َث َمان َ
ِم َم ْولَى أَ ِبي ُح َذ ْي َف َة ْب ِن ُعت َْب َة ْب ِن َر ِبي َع َة ﭬ
سال ٌ
[َ ]197
َ -462حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم ْن ُق َر ْيشُ ،ثم
ِم ْن َبنِي َع ْب ِد َش ْم ِ
س ْب ِن َع ْب ِد َمنَافَ :سالِ ٌم َم ْو َلى َأبِي ُح َذ ْي َف َة»(َ.)2

ب َب ُ َيزيد َالكند ُّي َﭬ) َ(َ)145َ /7
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(السائ ُ
(رقمَ،)6640َ:ون َط يقه ََأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)121َ/20ون َ
ط يق َاب َنمي َأخ جه َالحاثْكم َيف َ«المستدرك» َ(َ ،)739َ /3وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)1376َ /3ون َط يق َأبي َنعيم َأخ جه َاب َعساثْك َيف َ«تاريخَ
دنشق»َ(َ.)121َ/20
يَحذيفة َﭬ)َ((َ)58َ/7رقمَ:
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سالم َنولىَأب ُ
َ،)6370ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -463حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ ،ع َ ُع وة« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة:
َسالِ ٌم َم ْو َلى َأبِي ُح َذ ْي َف َة ْب ِن ُع ْت َب َة ْب ِن َربِي َع َة»(َ.)1
ْح َبابِ ﭬ
سَرا َق ُة ْب ُن ال ُ
[ُ ]198
َ -464حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َخ ْي َب َر َم َع
رس ِ
ول اهللِ ﷺ ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار ِم ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َع ْج ََل ِن:
َ ُ
ُس َرا َق ُة ْب ُن ا ْل ُح َب ِ
اب»(.)2
َ-465حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب« :فِي تَس ِمية م ِن است ُْش ِهدَ م َع رس ِ
ول اهللِ ﷺ َي ْو َم َخ ْي َب َر ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار
َ َ ُ
ْ َ َ ْ
ُثم ِم ْن َبنِي ا ْل َع ْج ََل ِنُ :مر ُة ْب ُن ُس َرا َق َة ْب ِن ُح َباب»ََ.
يَحذيفة َﭬ)َ((َ)59َ/7رقمَ:
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سالم َنولىَأب ُ
َ،)6371وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1361َ/3
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)224َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلَهيعة َوحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ،وبقيةَُرجالهَثقاتَ»َ.
(س اقةَُب ُ َال ُحبابَالنصار ُّيَﭬ)َ(َ)136َ/7
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
(رقمَ،)6607َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1424َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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هكذاَقالَاب ُ َشهابَ(َ.)1
َ-466حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمدَب َإسحَاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو ِم ُحنَ ْين(َ )2م َع
رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ :س َرا َق ُة ْب ُن ا ْل ُح َب ِ
اب ْب ِن َع ِدي ْب ِن ا ْل َع ْج ََل ِن»(.)3
َ ُ
سَرا َق ُة ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن َع ِط َّي َة ﭬ
[ُ ]199
َ -467حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالَح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُم ْؤ َت َة ِم َن
ِِ
از ِن ْب ِن النج ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َم ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي النج ِ
ينُ ،ثم ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار:
ا ْل ُم ْسلم َ
ُس َرا َق ُة ْب ُن َع ْمرِو ْب ِن َعطِي َة ْب ِن َخن َْسا َء»(.)4

(س اقةَُب ُ َال ُحبابَالنصار ُّيَﭬ)َ(َ)137َ/7
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
(رقمَ ،)6609َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)1424َ/3
(َ)2تح فَيفَالمطبوعَإلى«َ:خيرب».
(س اقةَُب ُ َالَ ُحبابَالنصار ُّيَﭬ)َ(-136َ/7
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
(َ)137رقمَ،) 6608َ:ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)1424َ/3
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)190َ/6إسنا ُد ُهَإلىَاب َإسحاقَثقاتَ»َ.
(سَ اق ُة َب ُ َعم و َب َعطية َﭬ) َ(َ)136َ /7
(َ )4أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)6606َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1423َ/3ون َط يقَ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِي ﭬ
ْو ِ
ل ال ُ
س ْع ُد ْب ُن ْاألَط َ
[َ ]200
ْج َهن ُّ
يَ ،قالَ:
َ -468حدثنا َ ُنوسى َب ُ َزثْك يا َالتُّست ُّيَ ،حدثنا َشباب َال ُعص ُف َُّ
«سعدُ بن ْاألَ ْطو ِل ب ِن عب ِد اهلل ِ ب ِن َخالِ ِد ب ِن و ِ
ب ْب ِن َعت ِ
اه ِ
اب ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن
ْ َ
َ ْ َْ
َ ْ ُْ
ْ
سع ِد ب ِن صعب ِة ب ِن ع ِدي ب ِن عو ِ
ف ْب ِن َغ َط َف ِ
ان ْب ِن َق ْي ِ
س ْب ِن ُج َه ْينَ َة ْب ِن َز ْيد،
ْ َْ
َ ْ ْ َ َْ ْ َ
ِم ْن َساكِنِي ا ْل َب ْص َر ِة»(.)1
ان ﭬ
س ْع ُد ْب ُن َحا ِر َث َة ْب ِن لُو َذ َ
[َ ]201
َ -469حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعَم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن
ارُ ،ثم ِمن بنِي س ِ
اعدَ ةََ :س ْعدُ ْب ُن َح ِ
ْاألَن َْص ِ
ان ْب ِن َع ْب ِد ُو ٍّد»(.)2
ار َث َة ْب ِن ُلو َذ َ
ْ َ َ
أبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)154َ/20
( )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َالطولَال ُجهن ُّيَﭬ)َ((َ)46َ/6رقمَ:
َ ،)5465ون َط يق َخليفة َب َخياط َشباب َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)1272َ/3
وقدَنسبهَثْكذلكَ:اب َسعدَيفَ«الطبقاتَالكربى»َ(َ،)57َ/7واب َحبانَيفَ«الرقات»َ(َ/3
َ،)152وزاداَعلىَنسبه«َ:اب َسودَب َأسلمَب َالحافَب َ ُقضاعَةَ»َ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)4َ/10روا ُهَالطب ان ُّيُ َ،ننقط ُعَاإلسنادَ»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َحارثة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)56َ /6
(رقمَ،)5500َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)224َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعةََ ،وحدي ُر ُهَ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ان ﭬ
ِب َ
س ْع ُد ْب ُن ح َّ
[َ ]202
َ -470حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن
ارُ ،ثم ِمن بنِي س ِ
ْاألَن َْص ِ
انَ ،ح ِل ٌ
يف َل ُه ْم ِم ْن بِ َل ٍّي»(.)1
اعدَ ةََ :س ْعدُ ْب ُن ِحب َ
ْ َ َ
يﭬ
انَ ،و ُيق ُ
ِم َ
ِما ٍر ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[َ ]203
س ْع ُد ْب ُن ح َّ
َالْ :اب ُن ح َ
َ-471حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحَمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي
س ِ
اعدَ ةََ :س ْعدُ ْب ُن ِح َمارَ ،ح ِل ٌ
يف َل ُه ْم»(.)2
َ

حس َ،وفيهَضعفَ،وبقيةَُرجالهَثقاتَ»َ.
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َحبان َالبلو ُّي َﭬ)َ((َ)56َ/6رقمَ:
َ،)5501ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)224َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعة َوحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ،وبقيةَُرجالهَثقاتَ»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َحمانَ ،ويقالَ :اب َحمار َالنصَار ُّيَ
ﭬ)َ((َ)56َ/6رقمَ،)5499َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَ
يفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ)1277َ/3وفيهُ «َ:جمانَ»َبالمعجمةَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)224َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

409

س ْع ُد ْب ُن َخ ْو َل َة ﭬ
[َ ]204
َ-472حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يُ ،ثم ِم ْن َبنِي َمالِ ِك
شهاب« :في ت َْسم َية َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا م ْن َبني َعامرِ ْب ِن ُل َؤ ٍّ
ْب ِن َح َسلَ :س ْعدُ ْب ُن َخ ْو َل َة»(َ.)1
َ -473حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
اهلل َب َنُمي َ ،وق أ َعلي َحديث َُسبيعةَ ،أن َزوجها َ ُت ُوفيََ ،فقال«َ :ز َْو ُج َها
ات َس ْعدُ ْب ُن َخ ْو َل َة بِ َمكةََ ،و َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ فِي ِع َيا َدتِ ِه
َس ْعدُ ْب ُن َخ ْو َلةََ ،و َم َ
ِ
ِ
ِ ِ
اللهم ْام ِ
ض ِألَ ْص َحابِي ِه ْج َرت َُه ْم،
ل َس ْعد ْب ِن َأبِي َوقاص في َحجة ا ْل َو َداعُِ « :
ول اهلل ِ
َو ََل ت َُرد ُه ْم َع َلى َأ ْع َقابِ ِه ْم»َ ،و َلكِن ا ْل َبائِ َس َس ْعدَ ْب َن َخ ْو َل َةَ ،ر َثى َل ُه َر ُس ُ
ات بِ َمك َة»(َ.)2
ﷺ َأ ْن َم َ
َ
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َخولةَﭬ)َ((َ)45َ/6رقمَ،)5463َ:
ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(-261َ /1
َ)265يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهدَبد اراَ،واب َنندهَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ/1
َ،)609وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1259َ/3
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َخولةَﭬ)َ((َ)45َ/6رقمَ.)5464َ:
ابَالوصيةَبال ُّر ُلثَ)َ(حَ.)1628َ/
ابَالوصيةَ)َ(ب ُ
والقصةَيفَ«صحيحَنسلم»َ(ثْكت ُ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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س ْع ُد ْب ُن َخ ْي َث َم َة ﭬ
[َ ]205
َ -474حدثناَ ُنوسىَب ُ َزثْك ياَالتُّست ُّيَ،حدثناَشباب َال ُعص َُف ُّيَ،حدثناَ
بك ُ َب ُ َُسليمانَ ،ع َاب َإسحاقَ ،ووهب َب َج ي َ ،ع َأبيهَ ،ع َاب َ
إسحاقَقالَ «َ:ن َز َل َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ بِ ُق َبا َء َع َلى ُك ْل ُثو ِم ْب ِن َهرِم َأ ِخي َبنِي َع ْمرِو
ْب ِن َع ْوفَ ،و ُي َق ُالَ :ب ْل َنزَ َل َع َلى َس ْع ِد ْب ِن َخ ْي َث َمةََ ،ف َأ َقا َم فِي َبنِي َع ْم ِرو ْب ِن
ِ
اء ،و ْاألَربِع ِ
ِ
اءَ ،وا ْلخَ ِم ِ
يسَ ،و َأس َس َم ْس ِجدَ ُه ْم،
َع ْوف َي ْو َم اَل ْثنَ ْي ِنَ ،وال ُّث ََل َث َ ْ َ
َو َخ َر َج ِم ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفَ ،ف َأ ْد َر َك ْت ُه ا ْل ُج ُم َع ُة ِفي َبنِي َسالِ ِم ْب ِن َع ْوف،
َف َصلى ا ْل ُج ُم َع َة فِي ا ْل َم ْس ِج ِد ال ِذي بِ َب ْط ِن ا ْل َو ِادي»َ.
ول اهللِ
قال َاب َإسحاقُ «َ:ثم َنزَ َل رس ُ ِ
وبَ ،و َأ َم َر َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ َع َلى َأبِي َأ ُّي َ
ُ
َ ُ
ﷺ بِبِن ِ
َاء َم ْس ِ
ج ِد ِه فِي تِ ْل َ
ك السن َِة»(َ.)1

َ-475حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشام َالسدُ وس ُّيَ،حدثناَزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق« :فِي
ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم َن ْاألَ ْو ِ
سَ :س ْعدُ ْب ُن َخ ْي َث َم َة ْب ِن
ب ب ِن النح ِ
ِ ِ
ا ْلح ِ ِ
ب ْب ِن َح ِ
اط ْب ِن َك ْع ِ
ار َث َة ْب ِن َغنْ ِم ْب ِن
َ
ارث ْب ِن َمالك ْب ِن َك ْع ِ ْ

( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َخيرمة َالنصارَ ُّي َﭬ) َ(َ)30َ /6
(رقمَ،)5414َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الس َل ِم ْب ِن ْامرِ ِئ ا ْل َق ْي ِ
س ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن ْاألَ ْو ِ
س»(.)1
َ -476حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َبَ ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُسَب ُ َ ُبكي َ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ،حدثنيَنعبدُ َب ُ َثْكعبَ
َعبيد َاهلل َب َثْكعبَ ،ع َأبيه َثْكعب َب َنالك َقالَ:
ب َنالكَ ،ع َأخيه ُ
ول اهللِ ﷺ ،وك َ ِ
« َخ َر ْجنَا فِي ا ْل ِحج ِة التِي َب َاي ْعنَا فِ َيها َر ُس َ
يب َبنِي َع ْم ِرو
َان نَق َ
َ
ْب ِن َع ْوفَ :س ْعدُ ْب ُن َخ ْي َث َم َة»(َ.)2
َ -477حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وَة« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ُثم ِم ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفَ :س ْعدُ ْب ُن َخ ْي َث َم َة»(.)3

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َخيرمة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)30َ /6
(رقمَ ،) 5417َ :ون َط يق َشيخ َالطرباين َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)3512َ/6
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َخيرمة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)31َ /6
(رقمَ ،)5418َ :ون َط يق َاب َنُمي َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة»َ
(َ،)1253َ/3ون َط يقَاب َ ُبكي َأخ جهَالبيهقيَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ)450َ-َ444َ/2
يفَسياقَطويلَ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َخيرمة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)29َ /6
(رقمَ،)5412َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1253َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -478حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالَسودَ،ع َ ُع وة« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار
س ْب ِن َج ِ
ِم ْن َبنِي َغ ْن ِم ْب ِن الس َل ِم ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن ْاألَ ْو ِ
ار َيةََ :س ْعدُ ْب ُن َخ ْي َث َم َة»(.)1
يَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
َ-479حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ِ
يم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفَ :س ْعدُ
شهاب« :ف َ
ِ
يب»(َ.)2
ْب ُن َخ ْي َث َمةََ ،و ُه َو َنق ٌ
َ-480حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن الس َل ِم
ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن ْاألَ ْو ِ
سَ :س ْعدُ ْب ُن َخ ْي َث َم َة»(َ.)3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َخيرمة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)30َ /6
(رقمَ،)5415َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َخيرمة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)29َ /6
(رقمَ،) 5410َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ،)402-399َ/3والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَ
فيهَذثْك َتسميةَن َشهدَالعقبةَ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َخيرمة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)29َ /6
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-481حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ول اهللِ
ب ُ َسلمةَ،ع َنحمَد َب َإسحاق«َ:فِيم ِن است ُْش ِهدَ ي ْوم بدْ ر م َع رس ِ
َ َ َ َ َ ُ
َ ْ
ُ
ﷺ ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ :س ْعدُ ْب ُن َخ ْي َث َم َة»(.)1
الر ِبيعِ ْب ِن أَ ِبي ُز َه ْي ٍر ﭬ
س ْع ُد ْب ُن َّ
[َ ]206
َ -482حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حَدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ار ِ
ُثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ َ :س ْعدُ ْب ُن الربِي ِع ْب ِن َأبِي ز َُه ْيرِ ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن
ار ِ
ب ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ ْب ِن ا ْل َح ِ
ْامرِ ِئ ا ْل َق ْي ِ
س ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن َك ْع ِ
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْر ِج»(َ.)2
يﭬ
الر ِبيعِ ْب ِن َع ْم ٍرو ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
س ْع ُد ْب ُن َّ
[َ ]207
َ -483حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ين َب َاي ُعوا
ين الذ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالَسودَ ،ع َ ُع وة«َ :في ت َْسم َية ا ْل ُم ْسلم َ
(رقمَ،) 5411َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتَسميةَن َشهدَبد اراَ.
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َخيرمة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)29َ /6
(رقمَ،)5413َ:ون َط يقَاب َإسحاق َأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ
(.)1252َ/3
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدَُ َب ُ َال بيع َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)24َ /6
(رقمَ،)5396َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ار ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
ول اهلل ِ ﷺ فِي ا ْل َع َق َب ِة ِم َن ْاألَن َْص ِ
َر ُس َ
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ :

ِ
يبَ ،و َقدْ َش ِهدَ َبدْ ًرا»(َ.)1
َس ْعدُ ْب ُن الربِي ِع ْب ِن َع ْمروَ ،و ُه َو نَق ٌ

َ -484حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُسَب ُ َ ُبكي َ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ،حدثنيَنعبدُ َب ُ َثْكعبَ
َعبيد َاهلل َب َثْكَعبَ ،ع َأبيه َثْكعب َب َنالك َقالَ:
ب َنالكَ ،ع َأخيه ُ
ول اهللِ ﷺ ،وك َ ِ
« َخ َر ْجنَا فِي ا ْل ِحج ِة التِي َب َاي ْعنَا فِ َيها َر ُس َ
يب َبنِي
َان نَق َ
َ
ِ
احةََ ،و َس ْعدُ ْب ُن الربِي ِع»(.)2
ا ْلخَ ز َْرجِ َ :ع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ
َ-485حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َ ُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ار ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
شهاب« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ث ْب ِن
ِ
يب»(َ.)3
ا ْلخَ ز َْرجِ َ :س ْعدُ ْب ُن الربِيعَِ ،و ُه َو نَق ٌ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َال بيع َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)24َ /6
(رقمَ،)5395َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1248َ/3ون َط يقَ
شيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)702َ/3
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َال بيع َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)25َ /6
(رقمَ ،)5402َ :ون َط يق َاب َنُمي َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة»َ
(.)1249َ/3
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َال بيع َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)24َ /6
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-486حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َابَ َ
ار ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
شهاب« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ث ْب ِن
ا ْلخَ ز َْرجِ َ :س ْعدُ ْب ُن الربِي ِع»(.)1
َ -487حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،عَ َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ بِ ُأ ُحد َم َع
رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ :س ْعدُ ْب ُن الربِي ِع»(َ.)2
َ ُ
َ -488حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثنا َ ُنحمدُ َ
ب ُ َإسحَاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ ،ع َ

(رقمَ،) 5397َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ )414-403َ /3يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،والفاثْكهي َيف َ«أخبارَ
نكة» َ(َ )245-241َ /4يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َالعقبةَ ،وأبو َنعيمَ
الصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1249-1248َ/3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َال بيع َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)25َ /6
(رقمَ،)5398َ:وقدَتقدمَتخ يجهَيفَالث َالذيَقبلهَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َال بيع َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)25َ /6
(رقمَ،)5399َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اب َشهاب« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُأ ُحد ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي
ار ِ
ا ْل َح ِ
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ َ :س ْعدُ ْب ُن الربِي ِع»(َ.)1
ِي ﭬ
[َ ]208
س ْع ُد ْب ُن َز ْي ٍد ْاألَ ْش َهل ُّ
َ -489حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ُثم ِم ْن َبنِي َع ْب ِد ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِلَ :س ْعدُ ْب ُن زَ ْي ِد ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن َع ْب ِد ْب ِن
َك ْعب»(.)2
َ-490حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ َُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل:
َس ْعدُ ْب ُن َز ْيد»(.)3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َال بيع َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)25َ /6
(رقمَ،)5400َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَالحاثْكمَيف َ«المستدرك»َ(َ،)702َ/3
وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1249-1248َ/3
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َزيد َالشهل ُّي َﭬ)َ((َ)32َ/6رقمَ:
َ،)5422وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1257َ/3
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َزيد َالشهل ُّي َﭬ)َ((َ)32َ/6رقمَ:
َ،)5423ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ)1257َ/3
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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لﭬ
ل ْب ِن َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِ
س َه ْي ِ
[َ ]209
س ْع ُد ْب ُن ُ
َ -491حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم َوَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ارَ :س ْعدُ ْب ُن ُس َه ْي ِل ْب ِن َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل ْب ِن َح ِ
َار ْب ِن النج ِ
ُثم ِم ْن َبنِي ِدين ِ
ار َث َة ْب ِن
َار ْب ِن النج ِ
ِدين ِ
ار»(.)1

يﭬ
س َو ْي ٍد ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[َ ]210
س ْع ُد ْب ُن ُ
َ-492حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليَحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ار ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُأ ُحد ِم َن ْاألَن َْص ِ
ث
ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ َ :س ْعدُ ْب ُن ُس َو ْيد»(.)2
س َال َم َة ﭬ
س ْع ُد ْب ُن َ
[َ ]211
َ -493حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَبَ َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ِج ْس ِر ا ْل َمدَ ائِ ِن،
ت جمةَ(سعدَب َنالكَالشهلي)َحيثَرجحَعدمَالتف قةَبينهماَ.
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َُسهَيل َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)49َ /6
(رقمَ،)5477َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1282َ/3
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َُسويد َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)48َ /6
(رقمَ،)5472َ:ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1289َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ ِ
َم َع َس ْع ِد ْب ِن َأبِي َوقاص ِم َن ْاألَن َْص ِ
ورا َء:
ارُ ،ثم م ْن َبني َع ْبد ْاألَ ْش َه ِل ْب ِن َز ُع َ
َس ْعدُ ْب ُن َس ََل َم َة»(.)1
َ-494حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ب ُ َسلمةَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ا ْل ِ
ج ْسرِ ِم َن
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْاألَ ْن َص ِ
ورا َءَ :س ْعدُ ْب ُن َس ََل َم َة»(.)2
ارُ ،ثم م ْن َبني َع ْبد ْاألَ ْش َه ِلُ ،ثم م ْن َبني َز ُع َ
يﭬ
س ْع ُد ْب ُن ُع َبا َد َة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[َ ]212
يَ ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
َ -495حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّ َ
اهللَب َنُمَي ََ،ي ُق ُ
ولَ «َ:س ْعدُ ْب ُن ُع َبا َد َةُ ،ي ْكنَى َأ َبا َثابِت»(َ.)3

َ -496حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َسالنة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)48َ /6
(رقمَ،)5473َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)217َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعةَ ،وحدي ُر ُهَ
حس َ،وفَيهَضعفَ»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َسالنة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)48َ /6
(رقمَ،)5474َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َعُ بادة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)14َ /6
(رقمَ،)5351َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ارُ ،ثم ِمن بنِي س ِ
ْاألَن َْص ِ
اعدَ َة ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن ا ْلخَ ْز َرجِ َ :س ْعدُ ْب ُن ُع َبا َد َة ْب ِن ُد َل ْي ِم
ْ َ َ
ِ
ْب ِن َح ِ
يبَ ،و َقدْ َش ِهدَ َبدْ ًرا ﭬ»(.)1
ار َث َة ْب ِن ُخ َز ْي َمةََ ،و ُه َو نَق ٌ
َ-497حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصَبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ارُ ،ثم ِمن بنِي س ِ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
اعدَ َة ْب ِن
ْ َ َ
ِ
يب»(.)2
َك ْعبَ :س ْعدُ ْب ُن ُع َبا َدةََ ،و ُه َو نَق ٌ
َ -498حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ،حدثنيَ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ،حدثنيَنعبدُ َب ُ َ
ثْكعب َب َنالكَ،ع َأخيه َعبد َاهللَ،ع َأبيه َثْكعب َب َنالك َقالَ « :خ َر ْجنَا
إِ َلى ا ْل ِحج ِة التِي بايعنَا فِيها رس َ ِ
َان ن َِقيب بنِي س ِ
اعدَ ةَ:
ول اهلل ﷺ بِا ْل َع َق َب ِةَ ،فك َ
َ َ َ
َ َْ َ َ ُ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َعُ بادة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)14َ /6
(رقمَ،)5352َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1245َ/3ون َط يقَ
أبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)239َ/20ون َط يقَشيخَالطرباينَ
أخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)281َ/3
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َعُ بادة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)15َ /6
(رقمَ،) 5353َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ،)402-399َ/3والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَ
فيهَذثْك َتسميةَن َشهدَالعقبةَ،وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1245َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َس ْعدُ ْب ُن ُع َبا َدةََ ،وا ْل ُمن ِْذ ُر ْب ُن َع ْمرو»(.)1
َ -499حَدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قال:
ان ِم ْن َأ ْر ِ
ض ِد َم ْش َق َسنَ َة ِست َع ْش َر َة»(.)2
«ت ُُوف َي َس ْعدُ ْب ُن ُع َبا َد َة بِ َح ْو َر َ
اَعبيدُ َب ُ َغنامَ،و ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قاالَ:حدثناَ
َ -500حدثن ُ
ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َنُمي ََ ،قال«َ:ت ُُوف َي َس ْعدُ ْب ُن ُع َبا َد َة لِ َسنَ َت ْي ِن َونِ ْصف ِم ْن
ان ِم ْن َأ ْر ِ
ض الشامَِ ،و ُي ْكنَى َأ َبا َثابِت»(َ.)3
ِخ ََل َف ِة ُع َم َر ﭬ بِ َح ْو َر َ
َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َعُ بادة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)15َ /6
(رقمَ ،)5354َ :ون َط يق َاب َنُمي َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة»َ
(َ،)1245َ-1244َ/3ون َط يقَاب َ ُبكي َأخ جهَالبيهقيَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ444َ/2
ََ)450يفَسياقَطويل.(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َعُ بادة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)15َ /6
(رقمَ،)5357َ:ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)270-269َ/20
ون َط يقَاب َبكي َأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)282َ/3
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َعُ بادة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)15َ /6
(رقمَ ،)5358َ:ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ ،)267َ/20ون َ
ط يق َاب َنمي َأخ جه َالحاثْكم َيف َ«المستدرك» َ(َ ،)282َ /3وأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1245َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ان ﭬ
س ْع ُد ْب ُن ُع َب ْي ِد ْب ِن ُّ
الن ْع َم ِ
[َ ]213
َ -501حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
اهلل َب َنُمي ََ ،ي ُق ُ
آن،
ولَ «َ:س ْعدُ ْب ُن ُع َب ْيد ُه َو َأ ُبو َز ْيدَ ،و ُه َو ال ِذي َج َم َع ا ْل ُق ْر َ
َوا ْبنُ ُه ُع َم ْي ُر ْب ُن َس ْعد َوالِي ُع َم َرَ ،و ُه َو َس ْعدُ ْب ُن ُع َب ْي ِد ْب ِن النُّ ْع َم ِ
ان»(َ.)1
َ -502حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ُثم ِم ْن َبنِي َسو ِاد ْب ِن َك ْعبَ ،و ْاس ُم َك ْعب ُظ َف ُرَ :س ْعدُ ْب ُن ُع َب ْي ِد ْب ِن
ال ُّن ْع َم ِ
ان»(.)2
َ-503حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم َن ْاألَ ْو ِ
سُ ،ثم ِم ْن َبنِي
َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُأ َمي َة ْب ِن َزيدَ :س ْعدُ ْب ُن ُع َب ْي ِد ْب ِن النُّ ْع َم ِ
ان»(.)3
ْ
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َعُ بيدَب َالنُّعمانَﭬ)َ((َ)53َ/6رقمَ:
َ،)5489ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
وانظ «َ:اإلصابةَيفَتمييزَالصحابة»َ(َ.)57َ/3
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َعُ بيدَب َالنُّعمانَﭬ)َ((َ)53َ/6رقمَ:
َ،)5487وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1256َ/3
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َعُ بيدَب َالنُّعمانَﭬ)َ((َ)53َ/6رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يَ ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
َ -504حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّ َ
ولُ «َ:قتِ َل سعدُ بن عبيد بِا ْل َق ِ
اهللَب َنُمي ََ،ي ُق ُ
اد ِسي ِة َسنَ َة ِست َع ْش َر َة»(.)1
َ ْ ْ ُ ُ َْ

س ْع ُد ْب ُن َمال ِ
يﭬ
ِك ْب ِن ِسن ِ
سعِي ٍد ،ا ْل ُخ ْد ِر ُّ
َان ،أَ ُبو َ
[َ ]214
َ -505حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
ِ
اهللَب َنُمي ََ،ي ُق ُ
يَ :س ْعدُ ْب ُن َمالِ ِك ْب ِن ِسنَان»(.)2
ولَ «َ:أ ُبو َسعيد ا ْلخُ دْ ِر ُّ

َ -506حدثنا َأ ُبو َالزنباعَ َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
يَ ،سنَ َة َأ ْر َبع
«ت ُُوف َي َس َل َم ُة ْب ُن ْاألَك َْوعَِ ،و ُي ْكنَى َأ َبا إِ َياسَ ،و َأ ُبو َسعيد ا ْلخُ دْ ِر ُّ
ِ
ين»(َ.)3
َو َس ْبع َ
َ،)5488ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ،)402-399وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1256َ/3
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َعُ بيدَب َالنُّعمانَﭬ)َ((َ)53َ/6رقمَ:
َ ،)5490ون َط يق َاب َنمي َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ/3
َ.)1257-1256
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َنالكَ َأ ُبوَسعيد َال ُخدر ُّي َﭬ)َ(َ/6
(َ )34رقمَ ،)5431َ :ون َط يق َاب َنمي َأخ جه َأبو َنعيم َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ/3
َ،)1261ون َط يقهَأبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)399َ/20
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َنالك َال ُخدر ُّيَﭬ)َ((َ)33َ/6رقمَ:
َ،)5426وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1261َ/3و(َ،)1339َ/3
ون َط يقهَالطرباينَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)105َ/22

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -507حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثَنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
«ت ُُوف َي َس َل َم ُة ْب ُن ْاألَك َْوعَِ ،و ُي ْكنَى َأ َبا ا ْل َعب ِ
ي ﭬ،
اسَ ،و َأ ُبو َسعيد ا ْل ُخدْ ِر ُّ
ِ
ِ
ُون
ين»َ،و ُيق ُال«َ:ت ُُوف َي َس َل َم ُة ْب ُن ْاألَك َْو ِع َو ِسنُّ ُه َث َمان َ
ك ََل ُه َما َسنَ َة َأ ْر َبع َو َس ْبع َ
َسنَ ًة»(.)1
َ -508حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
ِ
ِ
اهللَب َنُمي َ،ي ُق ُ
ين»(.)2
ولَ «َ:م َ
ي َسنَ َة َأ ْر َبع َو َس ْبع َ
ات َأ ُبو َسعيد ا ْلخُ دْ ِر ُّ

س ﭬَ
َي ِ
س ْع ُد ْب ُن ُم َعا ِذ ْب ِن ُّ
الن ْع َم ِ
ان ْب ِن ا ْم ِر ِ
ئ ا ْلق ْ
[َ ]215
َ -509حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار:
َس ْعدُ ْب ُن ُم َعا ِذ ْب ِن النُّ ْع َم ِ
ان ْب ِن ا ْمرِ ِئ ا ْل َق ْي ِ
س ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل»(.)3
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سلمةَُب ُ َعم وَب َالثْكوعَﭬ)َ((َ)5َ/7رقمَ:
َ،)6216وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1261َ/3و(َ،)1339َ/3
ون َط يقَالطرباينَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)105َ/22
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َنالكَ َأ ُبوَسعيد َال ُخدر ُّي َﭬ)َ(َ/6
(َ)33رقمَ.)5427َ:
وانظ «َ:تاريخَدنشق»َالب َعساثْك َ(َ.)383َ/20
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َ ُنعاذ َالنصار ُّي َﭬ)َ((َ)5َ/6رقمَ:
جهَالفسويَ
َ،)5318وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1241َ/3وأخ
ُّ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-510حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ار ِمن النبِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يتُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْب ِد
شهاب«َ:في ت َْسم َية َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا م َن ْاألَن َْص ِ َ
ْاألَ ْش َه ِلَ :س ْعدُ ْب ُن ُم َعا ِذ ْب ِن النُّ ْع َم ِ
ان ْب ِن ْامرِ ِئ ا ْل َق ْي ِ
س»(.)1
َ-511حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشام َالسدُ وس ُّيَ ،حدثنا َزيا ُد َب ُ َعبد َاهلل َالبكائ ُّيَ ،ع َ ُنحمد َب َ
إسحاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل:
َس ْعدُ ْب ُن ُم َعا ِذ ْب ِن النُّ ْع َم ِ
ان ْب ِن ْامرِ ِئ ا ْل َق ْي ِ
س ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل ْب ِن ُج َش َم
ث ب ِن ا ْلخَ زْرجِ ب ِن عمرِو ب ِن عو ِ
ب ِن ا ْلح ِ ِ
ف ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن ْاألَ ْو ِ
س»(.)2
َ ْ َ ْ ْ َْ
َ
ار ْ
ْ

يفَ«المع فةَوالتاريخ»َ(َ)281َ/1ع َعم وَب َخالدَالح انيَبه.
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َ ُنعاذ َالنصار ُّي َﭬ)َ((َ)5َ/6رقمَ:
َ،)5319ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ)414-403يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهدَبد اراَ،والبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ
(َ،)9َ/3وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1242-1241َ/3
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َ ُنعاذ َالنصار ُّي َﭬ)َ((َ)5َ/6رقمَ:
َ ،)5320ون َط يق َاب َإسحاق َأخ جه َالبيوي َيف َ«نعجم َالصحابة» َ(َ ،)9َ /3وأبوَ
نعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1242َ/3
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يَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
َ -512حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وةَ «َ :أن َس ْعدَ ْب َن ُم َعاذ ﭬ ُر ِم َي َي ْو َم
ا ْلخَ نْدَ ِق رميةًَ ،ف َق َطع ِ
ان ْب ُن
ت ْاألَك َْح َل ِم ْن َع ُض ِد ِهَ ،فزَ َع ُموا َأن ُه َر َما ُه ِحب ُ
َ
ََْ
ِ
ِ
يُ ،ثم َأ ُخو َبنِي ا ْل َعرِ َق ِةَ ،و َي ُق ُ
ونَ :ر َما ُه َأ ُبو
ول َ
آخ ُر َ
َق ْيسَ ،أ َحدُ َبني َعامرِ ْب ِن ُل َؤ ٍّ
ُأ َس َام َة ا ْل ُج َش ِم ُّيَ ،ف َق َال َس ْعدُ ْب ُن ُم َعاذ ﭬَ :رب ْاش ِفنِي ِم ْن َبنِي ُق َر ْي َظ َة َق ْب َل
ا ْلمم ِ
اتَ ،ف َر َق َأ ا ْل َك ْل ُم َب ْعدَ َما َق ِد ا ْن َف َج َرَ ،ق َالَ :و َأ َقا َم ﷺ َع َلى َبنِي ُق َر ْي َظ َة َحتى
َ َ

ول اهللِ
ون َع َلى ُحك ِْم ِهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
َس َأ ُلو ُه َأ ْن َي ْج َع َل َب ْي َن ُه َو َب ْين َُه ْم َحك ًَما َين ِْز ُل َ
اخت َُاروا َس ْعدَ ْب َن
اخت َُاروا ِم ْن َأ ْص َحا ِبي ِم ْن َأ َر ْدت ُْمَ ،ف ْلن َْست َِم ْع لِ َق ْولِ ِه»َ ،ف ْ
ﷺْ « :

ول اهللِ ﷺ ،وسلموا ،و َأمر رس ُ ِ
ُم َعاذَ ،ف َر ِض َي بِ ِه َر ُس ُ
أس ِل َحتِ ِه ْم،
ول اهلل ﷺ بِ ْ
َ َ ُ َ ََ َ ُ
ت فِي َب ْيتَ ،و َأ َم َر ِب ِه ْم َفكُت ُفواَ ،و ُأوثِ ُقواَ ،ف ُج ِع ُلوا فِي َد ِار ُأ َس َام َة ْب ِن
َف ُج ِع َل ْ
ول اهلل ِ ﷺ إِ َلى َس ْع ِد ْب ِن ُم َعاذَ ،ف َأ ْق َب َل َع َلى ِح َم ِ
ث َر ُس ُ
َز ْيدَ ،و َب َع َ
ار َأ ْع َرابِ ٍّي،
ون َأن َو ْط َأ َة َب ْر َذ ِع ِه ِم ْن لِيفَ ،وات َب َع ُه َر ُج ٌل ِم ْن َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِلَ ،ف َج َع َل
َي ْز ُع ُم َ
َي ْم ِشي َم َع ُه ُي َعظ ُم َحق َبنِي ُق َر ْي َظةََ ،و َي ْذك ُُر ِح ْل َف ُه ْم َوال ِذي َأ ْب َل ْو ُه ْم َي ْو َم ُب َعاث،
وك َع َلى َم ْن ِس َو َ
اخ َت ُار َ
ك ،وت ََحنُّن ِ َ
اك َر َجا َء َع ْط ِف َ
فاس َت ْب ِق ِه ْم،
َو َأن ُه ُم ْ
ك َع َل ْي ِه ْمْ ،
ك الرج ُل ،و َلم ي ِ
ك َج َم ٌال َو َعدَ ٌدَ ،ق َالَ :ف َأ ْك َث َر َذلِ َ
َفإِن ُه ْم َل َ
ح ْر إِ َل ْي ِه َس ْعدٌ َش ْيئًا،
ُ َ ْ َ
َحتى َدن َْواَ ،ف َق َال َل ُه الر ُج ُلَ :أ ََل ت ُْر ِج ُع إِ َلي َش ْيئًاَ ،ف َق َال َس ْعدٌ َ :واهلل ِ ََل ُأ َبالِي فِي
اهلل ِ َل ْو َم َة ََلئِمَ ،ف َف َار َق ُه الر ُج ُلَ ،ف َأتَى إِ َلى َق ْو ِم ِهَ ،قدْ َيئِ َس ِم ْن َأ ْن َي ْس َت ْب ِق َي ُه ْم،
َو َأ ْخ َب َر ُه ْم بِال ِذي كَل َم ُه بِ ِهَ ،وال ِذي َر َج َع إِ َل ْي ِه ،و َن َف َذ َس ْعدٌ َ ،حتى َأتَى َر ُس َ
ول
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ِ
احك ُْم َب ْينَنَا َو َب ْين َُه ْم»َ ،ف َق َال َس ْعدٌ ﭬَ :أ ْحك ُُم فِ ِ
يه ْم
اهلل ﷺ َف َق َالَ « :يا َس ْعدُ ْ ،
ِ
وي ْغ َتن ََم َس ْب ُي ُه ْمَ ،وت ُْؤ َخ َذ َأ ْم َوا ُل ُه ْمَ ،وت ُْس َبى َذ َر ِاري ُه ْم
بِ َأ ْن ُت ْقت ََل ُم َقات َلت ُُه ْمُ ،

ول اهلل ِ ﷺَ « :حك ََم فِ ِ
َونِ َساؤُ ُه ْمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
يه ْم َس ْعدُ ْب ُن ُم َعاذ بِ ُح ْك ِم اهللِ»،
َاس َأن ُهم َن َز ُلوا َع َلى ُح ْك ِم رس ِ
ول اهللِ ﷺَ ،ف َرد َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ
َو َي ْز ُع ُم ن ٌ
َ ُ
ْ
ا ْل ُحك َْم فِ ِ
ت َأ ْعنَا ُق ُه ْم،
يه ْم إِ َلى َس ْع ِد ْب ِن ُم َعاذَ ،ف ُأ ْخرِ ُجوا َر ْس ًَل َر ْس ًَلَ ،ف ُضرِ َب ْ
بَ ،ف َق َال َل ُه َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺَ « :ه ْل َأ ْخز َ
َاك اهللُ»َ ،ف َق َال:
َو ُأ ْخرِ َج ُح َي ُّي ْب ُن َأ ْخ َط َ
يكَ ،ف َأ َم َر بِ ِه َر ُس ُ
َقدْ َظ َه ْر َت َع َليَ ،و َما َأ ُلو ُم َن ْف ِسي فِ َ
ول اهلل ِ ﷺَ ،ف ُأ ْخرِ َج إِ َلى

ِ ِ
الس ِ
َأ ْح َج ِ
ت ُعنُ ُق ُه ،ك ُُّل َذلِ َ
ك بِ َع ْي ِن َس ْع ِد ْب ِن ُم َعاذ،
وقَ ،ف ُضرِ َب ْ
ار الز ْيت التي بِ ُّ
ِ
اللهم
َو َز َع ُموا َأن ُه ك َ
َان َبرِئَ َك ْل ُم َس ْعدَ ،وت ََحج َر بِا ْل ُب ْرءُ ،ثم إِن ُه َد َعا َف َق َالُ :
رب السماو ِ
ضَ ،فإِن ُه َل ْم َيك ُْن فِي ْاألَ ْر ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َق ْو ٌم َأ ْبغ ُ
َض إِ َلي ِم ْن َق ْوم
َ َ
َ
كَذ ُبوا َر ُسو َل َ
ت ا ْل َح ْر َب َب ْينَنَا َو َب ْين َُه ْم،
كَ ،و َأ ْخ َر ُجو ُهَ ،وإِني َأ ُظ ُّن َأ ْن َقدْ َو َض ْع َ

َان َب ِق َي َب ْينَنَا َو َب ْين َُه ْم قِت ٌَالَ ،فا ْب ِقنِي ُأ َقاتِ ْل ُه ْم فِ َ
ت
ْت َقدْ َو َض ْع َ
يكَ ،وإِ ْن ُكن َ
َفإِ ْن ك َ
ِ ِ ِ
ا ْل َح ْر َب َب ْينَنَا َو َب ْين َُه ْم ،فا ْف ُج ْر َه َذا ا ْل َمك َ
َانَ ،و ْ
اج َع ْل َم ْوتي فيهَ ،ف َف َج َر ُه اهللُ
اتَ ،و َما َر َق َأ
َت َب َار َك َو َت َعا َلىَ ،وإِن ُه َل َر ِاقدٌ َب ْي َن َظ ْه َر ِي الل ْي ِلَ ،ف َما َد َر ْوا بِ ِه َحتى َم َ

ات .)1(»$
ا ْل َك ْل ُم َحتى َم َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َ ُنعاذ َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)8-7َ /6
(رقمَ،)5327َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
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َ-513حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدَثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ِ
احت ُِم َل َن ْع ُش ُه َو ِه َي
ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ «َ:قا َل ْ
ين ْ
ت ُأ ُّم َس ْعد ح َ
َتبكِ ِ
يه:
ْ
َو ْي ُل ُأم َس ْعد َس ْعدً ا
زام ًة َو ِجدً ا
َح َ
وسيدً ا ُسد بِ ِه َم َسدًّ ا
َ
َف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ« :ك ُُّل َباكِ َية َتك ِْذ ُب إَِل َباكِ َي ُة َس ْع ِد ْب ِن ُم َعاذ»(.)1
َ-514حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،حدثنيَ ُنعا َُذ َب ُ َرفاعةَ،ع َ ُنحمد َب َ
عبد َال حم َب َعم وَب َالج ُموحَ،ع َجاب َب َعبد َاهلل َقالَ «َ:لما ُدفِ َن
سعدُ بن معاذ ،ونَحن مع رس ِ ِ
اس َم َع ُه َط ِو ًيَلُ ،ثم
ول اهلل ﷺ َسب َحَ ،ف َسب َح الن ُ
َ ْ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ
اس َم َع ُهَ ،ف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ت؟ َق َالَ « :ل َقدْ ت ََض َاي َق
ول اهللِِ ،مم َسب ْح َ
كَب َرَ ،فكَب َر الن ُ
َع َلى َه َذا الر ُج ِل الصالِ ِح َق ْب ُر ُهَ ،حتى َفر َج ُه اهللُ بِ َر ْح َمتِ ِه»(.)2
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َ ُنعاذ َالنصار ُّي َﭬ)َ((َ)9َ/6رقمَ:
َ،)5329ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)3512َ/6
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َ ُنعاذَالنصار ُّيَﭬ)َ((َ)13َ/6رقمَ:
َ ،)5346ون َط يق َاب َإسحاق َأخ جه َاإلنام َأحمد َيف َ«نسنده» َ((َ )158َ /23حَ/
َ ،)14873ون َط يق َاإلنام َأحمد َأخ جه َأبو َطاه َالمخلص َيف َ«المخلصيات» َ(حَ/
=
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َ-515حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدََُب ُ َعبدَاهللَب َ
َت ا ْلخَ نْدَ ُق
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُسَب ُ َ ُبكي َ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ،قال«َ:كَان ْ

ات َس ْعدُ ْب ُن ُم َعاذ ﭬ»(.)1
فِي َشوال َس َن َة َخ ْمسَ ،وفِ َيها َم َ

َي ٍ
يﭬ
س ْع ُد ْب ُن ُّ
الن ْع َم ِ
س ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
ان ْب ِن ق ْ
[َ ]612
َ-516حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالدَالح ان ُّيَ،حـدثنيَأبـيَ،حـدثناَابـ ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
نن ْاألَن َْص ِ
نار:
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:في ت َْسم َية َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا م َ
َس ْعدُ ْب ُن النُّ ْع َم ِ
ان ْب ُن َق ْي ِ
س ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن ُأ َمي َة»(.)2
يﭬ
س ْع ُد ْب ُن َي ِز ْي َدَ ،و ُيق ُ
س ْع ُد ْب ُن ُع ْث َم َ
ان ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َالَ :
[َ ]217
َ -517حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،

َأيضاَأخ جهَسمويهَيفَ«فوائد»َ(حَ)37َ/ثْكماَيفَ«نجموعَ
َ)2576ون َط يقَاب َإسحاق ا
فيهَعش ةَأجزاءَحديرية»َ ،والكالباذيَيفَ«بح َالفوائد»َالمشهورَبـ«نعاينَالخبار»َ(صَ:
َ،)228والبيهقيَيفَ«إثباتَعذابَالقرب»َ(حَ.)113َ/
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َ ُنعاذَالنصار ُّيَﭬ)َ((َ)13َ/6رقمَ:
َ،)5349ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)142َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعدُ َب ُ َالنُّعمان َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)54َ /6
(رقمَ،)5494َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1287َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ُثم ِم ْن َبنِي ز َُر ْيقَ :س ْعدُ ْب ُن َي ِزيدَ ْب ِن َخ ْلدَ َة ْب ِن َع ِامرِ ْب ِن ز َُر ْيق»(.)1
َ -518حدثنا َالحس ُ َب ُ َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ،
حدثنَاَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ان ْب ِن َخ ْلدَ َة ْب ِن
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ز َُر ْيقَ :س ْعدُ ْب ُن ُع ْث َم َ
َمخْ َلد»(.)2
س ْع ٌد َم ْولَى َح ِ
اطبِ ْب ِن أَ ِبي َب ْل َت َع َة ﭬ
[َ ]218
َ -519حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراَ :س ْعدٌ َم ْو َلى
َحاطِ ِ
ب ْب ِن َأبِي َب ْل َت َع َة»(.)3

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َيزيدَالنصار ُّيَﭬ)َ((َ)49َ/6رقمَ:
َ،)5475ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َيزيدَ،و ُيق ُالَ:سعدُ َب ُ َعُ رمان َب َخلدةَ
ﭬ)َ((َ)49َ/6رقمَ،)5476َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ
«اآلحادَوالمراين»َ(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،وأبوَ
نعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1287-1286َ/3
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعد َنولى َحاطب َب َأبي َبلتعة َﭬ) َ(َ/6
(َ)57رقمَ،)5503َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1283َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-520حدثَناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ

شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراَ :س ْعدٌ َم ْو َلى َحاطِ ِ
ب ْب ِن َأبِي َب ْل َت َع َة»(.)1

َ -521حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارونَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ،
حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ،ع َاب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة
ِِ
ِ
ين َي ْو َم ُأ ُحدَ :س ْعدٌ َم ْو َلى َحاطِ ِ
ب ْب ِن َأبِي
َم ِن ْاست ُْش ِهدَ م َن ا ْل ُم ْسلم َ
َب ْل َت َع َة»(.)2
َي ﭬ
ِي م ْ
ِن َبنِي َعا ِم ِر ْب ِن لُؤ ٍّ
[َ ]219
س ْع ٌد َم ْولَى َخ ْول ٍّ
َ -522حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراَ :س ْعدٌ َم ْو َلى
ِ
ِ ِ ِ
ي»(.)3
َخ ْول ٍّي م ْن َبني َعامرِ ْب ِن ُل َؤ ٍّ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعد َنولى َحاطب َب َأبي َبلتعة َﭬ) َ(َ/6
(َ )57رقمَ ،)5504َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحادَ
والمراين»َ(َ)265-261َ/1يف َسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،والبيويَيفَ
«نعجمَالصحابة»َ(َ،)45َ/3وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1283َ/3
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعد َنولى َحاطب َب َأبي َبلتعة َﭬ) َ(َ/6
(َ)57رقمَ،)5505َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعد َنولى َخولي َﭬ) َ((َ )57َ /6رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -523حدثناَعبدُ َاهلل َب ُ َأحمد َب َحنبلَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَإسح ُ
اق َب ُ َ
اعَ،ع َأبَيَنعش َ،قالَ «َ:س ْعدُ ْب ُن َخ ْولِ ٍّي َم ْو َلى َحاطِ ِ
ب ْب ِن َأبِي
عيسىَالطب ُ
َب ْل َت َعةََ ،و ُه َو َر ُج ٌل ِم ْن َم ْذ ِحج»(َ.)1
َي ٍ
ْحا ِر ِ
سﭬ
سع ُ
ث ْب ِن ق ْ
ِيد ْب ُن ال َ
[َ ]220
َ -524حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ََُ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم َأ ْجنَا َد ْي ِن ِم َن
ار ِ
ِِ
ينُ ،ثم ِم ْن ُق َر ْيش ِم ْن َبنِي َس ْهمَ :س ِعيدُ ْب ُن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َق ْيس»(.)2
ا ْل ُم ْسلم َ
َ-525حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
َ،)5507وعلقهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ)1282َ/3ع َأبيَالسودَبهَ.
( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعد َنولى َحاطب َب َأبي َبلتعة َﭬ) َ(َ/6
(َ)57رقمَ،)5506َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
وانظ «َ:االستيعابَيفَنع فةَالصحاب»َالب َعبدَالربَ(َ.)585َ/2
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)9َ/10روا ُه َالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُه َإلىَأبيَنعش َرج ُالَ
الصحيحَ»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعيدُ َب ُ َالحارث َب َقيس َﭬ) َ(َ)68َ /6
(رقمَ،)5534َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1301َ/3ون َط يقَ
أبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)39-38َ/21
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)214َ/6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيَإسناد َعُ وةَ:اب ُ َلهيعةَ
وحدي ُر ُهَحس َ،وفيهَضعفَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم َأ ْجنَا َد ْي ِن ِم ْن ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن َبنِي َس ْهم:
ار ِ
َس ِعيدُ ْب ُن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َق ْيس»(.)1
ِي ْب ِن َمال ٍ
يﭬ
سع ُ
ِك ْاألَ ْن َ
الر ِبيعِ ْب ِن َعد ِّ
صا ِر ُّ
ِيد ْب ُن َّ
[َ ]221
َ -526حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ُقتِ َل َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن
ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َج ْح َجبِ ٍّيَ :س ِعيدُ ْب ُن َربِي ِع ْب ِن َع ِدي ْب ِن َمالِك»(.)2
َ-527حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم َن ْاألَ ْو ِ
س،
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعيدُ َب ُ َالحارث َال ُق ش ُّي َﭬ) َ(َ)68َ /6
(رقمَ،) 5535َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ/3
َ،)1301واب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)39َ/21
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)214َ/6رجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعيدُ َب ُ َال بيع َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)66َ /6
(رقمَ،)5530َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)224َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعة َوحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ،وبقيةَُرجالهَثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ُثم ِم ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفَ :س ِعيدُ ْب ُن َربِي ِع ْب ِن َع ِدي ْب ِن َمالِك»(.)1
اص ﭬ
سعِي ِد ْب ِن ا ْل َع ِ
سع ُ
ِيد ْب ُن َ
[َ ]222
َ-528حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين
ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق«َ:في ت َْسم َية َم ِن ْاست ُْش ِهدَ م َن ا ْل ُم ْسلم َ
فُ ،ثم ِمن ُقريش ِمن بنِي ُأمي َة ب ِن عب ِد َشمس :س ِعيدُ بن س ِع ِ
يوم الطائِ ِ
يد ْب ِن
ْ َ َ ْ َْ
ُْ َ
َ
ْ
ََْ
ْ َْ
ا ْل َع ِ
اص»(.)2
يﭬ
َي ِ
سع ُ
ص ْخ ٍر ْاألَ ْن َ
س ْب ِن َ
صا ِر ُّ
ِيد ْب ُن ق ْ
[َ ]223
َ -529حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار:
َس ِعيدُ ْب ُن َق ْي ِ
س ْب ِن َصخْ رِ ْب ِن َح َرا ِم ْب ِن َربِي َع َة ْب ِن َع ِدي ْب ِن َغنْ ِم ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن
َس َل َم َة»(.)3
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعيدُ َب ُ َال بيع َب َعدي َب َنالك َﭬ)َ(َ/6
(َ)67رقمَ،)5531َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)224َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ».
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعيدُ َب ُ َسعيد َب َالعاص َﭬ) َ(َ)68َ /6
(رقمَ ،)5536َ :ون َط يق َشيخ َالطرباين َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(.)1295َ/3
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعيدُ َب ُ َقيسَب َصخ َﭬ)َ((َ)70َ/6رقمَ:
=
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ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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ِي ﭬ
سع ُ
ِيد ْب ُن َيْر ُبوعٍ ُّ
[َ ]224
الصْر ُم ال َ
ْم ْخ ُزوم ُّ
َ -530حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
ِ
ِ
ين
ينَ ،وت ُُوف َي َو ُه َو ا ْب ُن ع ْشرِ َ
«ت ُُوف َي َسعيدُ ْب ُن َي ْر ُبوع َسنَ َة َأ ْر َبع َو َخ ْمس َ
ِ
ومائَة»(.)1
هلل ﭬ
ان ا ْلفَا ِر ِس ُّيُ ،ي ْكنَى أَ َبا َع ْب ِد ا ِ
ْم ُ
[َ ]225
سل َ
َ-531حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
يََ.
ب ُ َهشامَالسدُ وس ُّيَ،حدثناَزيا ُدَب ُ َعبدَاهللَالبكائ ُّ َ
(ح)َوحدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُسَب ُ َ ُبكي َ.
َعرمانَ(َ،])2
(ح) َوحدثنا َالحس ُ َب ُ َالعباس َال از ُّي[َ ،حدثنا َسه ُل َب ُ ُ
حدثَنا َيحيى َب ُ َزثْك يا َب َأبي َزائدة َ ُثْك ُّل ُهمَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ ،ع َ
عاصم َب َ ُعم َب َقتادةَ ،ع َنح ُمود َب َلبيدَ ،ع َعبد َاهلل َب َعباسَ،
ْت َر ُج ًَل َف ِ
حدثنيَسلم ُ
ان
ان َحدير ُه َن َفيهَ،قالُ «َ:كن ُ
ار ِس ًّيا ِم ْن َأ ْه ِل َأ ْص َب َه َ
َ،)5541وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1305َ/3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سعيدُ َب ُ َي َُبوع َالمخزُ ون ُّي َﭬ) َ(َ)65َ /6
(رقمَ،)5527َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1299َ/3
( َ )2ناَبي َالمعقوفي َسقَ،ن َالنسخةَالمطبوعةَ،وزائدَن َ«دالئلَالنبوة»َلقوامَالسنةَ
(حَ)16َ/فقدَأخ جهَن َط يقَالطرباينَبهَ.
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ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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ْت َأ َحب َخ ْل ِق اهلل ِ إِ َل ْي ِه،
ان َق ْر َيتِ ِهَ ،و ُكن ُ
َان َأبِي ِد ْه َق َ
ِم ْن َق ْر َية ُي َق ُال َل َهاَ :ج ُّيَ ،وك َ
ايَ ،حتى َح َب َسنِي فِي َب ْيتِ ِه ك ََما ت ُْح َب ُس ا ْل َج ِ
ار َيةُ،
َف َل ْم َيز َْل بِي ُح ُّب ُه إِي َ
ارُ ،أ ِ
َفاجتَهدْ ُت فِي ا ْلمج ِ
ْت َقاطِ َن الن ِ
وقدُ َها ََل َأت ُْرك َُها تَخْ ُبو
وسي ِةَ ،حتى ُكن ُ
ْ َ
َ ُ

ِ
احدَ ةً ،وكَان ْ ِ
ساع ًة و ِ
يمةٌَ ،ف ُش ِغ َل َي ْو ًماَ ،ف َق َال لِيَ :يا ُبنَي،
َ
َ َ َ
َت ألَ ِبي َض ْي َع ٌة َعظ َ
ِ
ب إِ َل ْي َها َف َطالِ ْع َهاَ ،ف َأ َم َر ُه فِ َيها
إِني َقدْ ُش ِغ ْل ُ
ت َه َذا ا ْل َي ْو َم َع ْن َض ْي َعتيَ ،فا ْذ َه ْ
بِ َب ْع ِ
ض َما ُيرِيدُ ُ ،ثم َق َال لِيََ :ل ت َْح َتبِ ْس َع َليَ ،فإِن َ
ْت
ت َع َلي ُكن َ
اح َت َب ْس َ
ك إِ ِن ْ
َأ َهم َع َلي ِم ْن َض ْي َعتِيَ ،
ت ُأ ِريدُ
وش َغ ْلتَنِي َع ْن كُل َش ْيء ِم ْن َأ ْم ِريَ ،فخَ َر ْج ُ
ِ
ِ
يسة ِم ْن َكنَائِ ِ
ت
س الن َص َارىَ ،ف َس ِم ْع ُ
َض ْي َع َت ُه َأس ُير إِ َل ْي َهاَ ،ف َم َر ْر ُت بِكَن َ
اس لِ َح ْب ِ
ْت ََل َأ ْد ِري َما َأ ْم ُر الن ِ
اي
ونَ ،و ُكن ُ
َأ ْص َوات َُه ْم فِ َيهاَ ،و ُه ْم ُي َص ُّل َ
س َأبِي إِي َ
ونَ ،ف َلما
ت َأ ْص َوات َُه ْم َد َخ ْل ُ
فِي َب ْيتِ ِهَ ،ف َلما َس ِم ْع ُ
ت َع َل ْي ِه ْم َأ ْن ُظ ُر َما َي ْصنَ ُع َ
تَ :ه َذا َواهلل ِ َخ ْي ٌر ِم َن
ت فِي ِدين ِ ِه ْمَ ،و ُق ْل ُ
َر َأ ْيت ُُه ْم َأ ْع َج َبتْنِي َص ََلت ُُه ْمَ ،و َر ِغ ْب ُ
ت ِمن ِعن ِْد ِهم حتى غَرب ِ
ِ
الد ِ ِ
ت الش ْم ُس،
ْ َ
ين الذي ن َْح ُن َع َل ْيهَ ،ف َما َبرِ ْح ُ ْ
ََ

ت َل ُه ْمَ :م ْن َأ ْب َص َرك ُْم بِ َه َذا الد ِ
ين؟ َقا ُلواَ :ر ُج ٌل
ْت َض ْي َع َة َأبِيُ ،ثم ُق ْل ُ
َوت ََرك ُ
ت إِ َلى َأبِيَ ،و َقدْ َب َع َ
ث فِي َط َلبِيَ ،و َقدْ َش َغ ْل ُت ُه َع ْن َع َم ِل ِهَ ،ق َال
بِالشامُِ ،ثم َر َج ْع ُ
ْت؟ َأ َل ْم َأ ْع َهدْ إِ َل ْي َ
ت :إِني َم َر ْر ُت بِنَاس
ك َما َع ِهدْ ُت؟ ُق ْل ُ
َأبِيُ :بنَيَ ،أ ْي َن ُكن َ
يص ُّل َ ِ ِ
ون َحتى
ت إِ َل ْي ِه ْمَ ،ف َما ِز ْل ُ
يسة َل ُه ْمَ ،فدَ َخ ْل ُ
ت ِعنْدَ ُه ْم َو ُه ْم ُي َص ُّل َ
ُ َ
ون في كَن َ
ين َخيرِ ،دين َ ِ
ِ
ين آ َبائِ َ
ي ُبنَيَ ،ل ْي َس فِي َذلِ َ
ك
ُك َود ُ
غ ََر َبت الش ْم ُسَ ،ق َالَ :أ ْ
ك الد ِ ْ ٌ
ت :إِ َذا َق ِد َم إِ َل ْيك ُْم
ت إِ َلى الن ْص َرانِيَ ،ف ُق ْل ُ
َخ ْي ٌر ِمنْ ُهُ ،ثم َح َب َسن ِي فِي َبيْتِ ِهَ ،و َب َع ْث ُ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ
رك ِ
ْب ِم َن الشا ِم تُج ٌار ِم َن
ْب م َن الشامَِ ،ف َأ ْخبِ ُروني بِ ِه ْمَ ،ف َقد َم َع َل ْي ِه ْم َرك ٌ
َ ٌ
ت َل ُه ْم :إِ َذا َق َض ْوا َح َوائِ َج ُه ْم َو َأ َرا ُدوا الر ْج َع َة
الن َص َارىَ ،ف َأ ْخ َب ُرونِي بِ ِه ْمَ ،ف ُق ْل ُ
ت َم َع ُه ْم
ت ا ْل َح ِديدَ ِم ْن ِر ْج َليُ ،ثم َخ َر ْج ُ
إِ َلى بِ ََل ِد ِه ْم َأ ْخبِ ُرونِي بِ ِه ْمَ ،ف َأ ْل َق ْي ُ
تَ :م ْن َأ ْف َض ُل َأ ْه ِل َه َذا الد ِ
ين ِع ْل ًما؟
ت الشا َمَ ،ف َلما َق ِد ْمت َُها ُق ْل ُ
َحتى َق ِد ْم ُ
ِ
َقا ُلواْ :األَس ُق ُ ِ
يس ِةَ ،ف ِ
ت فِي َه َذا الد ِ
ين،
ت :إِني َقدْ َر ِغ ْب ُ
ج ْئ ُت ُه َف ُق ْل ُ
ف في ا ْلكَن َ
ْ
ُون مع َك َأ ْخدُ م َ ِ ِ
ْكَ ،و ُأ َصلي َم َع َ
كَ ،و َأ َت َعل ُم ِمن َ
يستِ َ
ك،
َف َأ ْح َب ْب ُ
ت َأ ْن َأك َ َ َ
ك في كَن َ
ُ
َان َر ُج َل ُسوء َي ْأ ُم ُر بِالصدَ َق ِة َو ُي َرغ ُب ُه ْم فِ َيها،
َق َالَ :فا ْد ُخ ْلَ ،فدَ َخ ْل ُ
ت َم َع ُهَ ،وك َ

َفإِ َذا جمعوا بِ ِه إِ َلي ِه َشيئًا ِمنْها ا ْك َتنَ َزه لِنَ ْف ِس ِهَ ،ف َلم يع ِ
ط إِن َْسانًا ِمن َْها َش ْيئًاَ ،حتى
ْ ْ َ
ْ ُْ
ُ
َ َ ُ
َج َم َع ِق ََل ًَل ِم ْن َذ َهب َو َو ِرقَ ،ف َأ ْبغ َْض ُت ُه ُبغ ًْضا َش ِديدً ا ،لِ َما َر َأ ْي ُت ُه َي ْصن َُعُ ،ثم
َان َر ُج َل ُسوء
ت إِ َل ْي ِه الن َص َارى لِ َيدْ فِنُو ُهَ ،ف ُق ْل ُ
اجت ََم َع ْ
َم َ
ت َل ُه ْم :إِن َه َذا ك َ
ات َو ْ

ي ْأمركُم بِالصدَ َق ِة ،ويرغبكُم فِيهاَ ،فإِ َذا ِج ْئتُموه بِها ا ْك َتنَزَها لِنَ ْف ِس ِه ،و َلم يع ِ
ط
ُ ُ َ
َ َُ ُ ْ َ
َ ْ ُْ
َ
َ ُُ ْ
ِ
ت َل ُه ْمَ :ف َأنَا َأ ُد ُّلك ُْم َع َلى
ين ِمن َْها َش ْيئًاَ ،قا ُلواَ :و َما ِع ْل ُم َك بِ َذلِ َك؟ ُق ْل ُ
ا ْل َم َساك َ
ِ
ِ
ِ
استَخْ َر ُجوا َذ َه ًبا َو َو ِر ًقاَ ،ف َلما َر َأ ْو َها
َكن ِْزهَ ،قا ُلواَ :فدُ لنَا َع َل ْيهَ ،فدَ َل ْلت ُُه ْم َع َل ْيه َف ْ
ِ
َان َثم َر ُج ٌل
َقا ُلواَ :واهلل ََل َندْ فِ ُن ُه َأ َبدً اَ ،ف َص َل ُبو ُهُ ،ثم َر َج ُمو ُه بِا ْل ِح َج َار ِةَ ،وك َ

آخ ُرَ ،ف َج َع ُلو ُه َمكَا َن ُهَ ،ق َالَ :ي ُق ُ
ت َر ُج ًَل ََل ُي َصلي
انَ :ف َما َر َأ ْي ُ
َ
ول َس ْل َم ُ
ِ
ِ
َب فِي ْاْل ِخ َر ِةَ ،و ََل َأ ْد َأ َب َل ْي ًَل
ا ْلخَ ْم َس َأ ْف َض َل منْ ُهَ ،أز َْهدَ في الدُّ ْن َياَ ،و ََل َأ ْرغ َ
ت َم َع ُه ز ََمانًاُ ،ثم َح َض َر ْت ُه
َون ََه ًارا ِمنْ ُهَ ،ف َأ ْح َب ْبتُ ُه ُح ًّبا َل ْم ُأ ِحب ُه َش ْيئًا َق ُّطَ ،ف َما ِز ْل ُ
كَ ،ف َأ ْح َب ْبت َ
ْت َم َع َ
ُك ُح ًّبا َل ْم ُأ ِحب ُه َش ْيئًا
ت َل ُهَ :يا ُف ََل ُن ،إِني َقدْ ُكن ُ
ا ْل َو َفاةَُ ،ف ُق ْل ُ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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َق ُّط ،و َقدْ ح َضر َك ما تَرى ِمن َأم ِر اهللِ عز وجلَ ،فإِ َلى من ت ِ
ُوصي بِيَ ،و َما
َ ْ
َ َ َ
َ
ْ ْ
َ َ َ َ
ِ
ْت َع َل ْي ِهَ ،ل َقدْ َه َل َك
ي ُبنَيَ ،واهلل ِ َما َأ ْع َل ُم َأ َحدً ا َع َلى َما ُكن ُ
ت َْأ ُم ُرني؟َ ،ق َالَ :أ ْ
اس َو َبد ُلواَ ،وت ََركُوا كَثِ ًيرا ِمما كَانُوا َع َل ْي ِه ،إَِل َر ُج ًَل بِا ْل َم ْو ِص ِل َو ُه َو
الن ُ
ت
ب َل ِح ْق ُ
ْت َع َل ْي ِهَ ،فا ْل َح ْق بِ ِهَ ،ف َلما َم َ
ُف ََل ٌنَ ،و ُه َو َع َلى َما ُكن ُ
ات َو ُغي َ
بِص ِ
اح ِ
ت َل ُهَ :يا ُف ََل ُن ،إِن ُف ََلنًا َأ ْو َصانِي ِعنْدَ َم ْوتِ ِه َأ ْن َأ ْل َح َق
ب ا ْل َم ْو ِص ِلَ ،ف ُق ْل ُ
َ
بِ َ
ت ِعنْدَ ُهَ ،ف َو َجدْ ُت ُه
كَ ،و َأ ْخ َب َرنِي َأن َك َع َلى َأ ْمرِ ِهَ ،ق َالَ :ف َأ ِق ْم ِعن ِْديَ ،ف َأ َق ْم ُ
َخير رجل ع َلى َأمرِ ص ِ
احبِ ِهَ ،ف َل ْم َأ ْل َب ْ
ت
اتَ ،ف َلما َح َض َر ْت ُه ا ْل َو َفاةُُ ،ق ْل ُ
ث َأ ْن َم َ
ْ َ
َْ َ ُ َ
كَ ،و َأ َم َرنِي َأ ْن َأ ْل َح َق بِ َ
َل ُهَ :يا ُف ََل ُن ،إِن ُف ََلنًا َأ ْو َصانِي إِ َل ْي َ
كَ ،و َقدْ َح َض َر ِم ْن
َأمرِ اهلل ِ ما تَرىَ ،فإِ َلى من ت ِ
ُوصي بِيَ ،و َما ت َْأ ُم ُرنِي؟ َق َالَ :يا ُبنَيَ ،ما َأ ْع َل ُم َب ِق َي
َ ْ
َ َ
ْ
َأ َحدٌ ُآم ُر َك َأ ْن ت َْأتِ َي ُه إَِل َر ُج ًَل بِ َع ُّم ِ
وري َة بِ َأ ْر ِ
الرو ِم َع َلى ِم ْث ِل َما ن َْح ُن َع َل ْي ِه،
ض ُّ
ت بِص ِ
ِ
ب َع ُّم ِ
اح ِ
وري َة َف َأ ْخ َب ْر ُت ُه َخ َبرِيَ ،ف َق َالَ :أ ِق ْم
َف َلما َم َ
ب َلح ْق ُ َ
ات َو ُغي َ
ت
ت ِعنْدَ َخ ْيرِ َر ُجل َع َلى َهدْ ِي َأ ْص َحابِ ِه َو َأ ْمرِ ِه ْمَ ،وا ْكت ََس ْب ُ
ِعن ِْديَ ،ف َأ َق ْم ُ
ات َو ُغنَ ْي َمةٌُ ،ثم َن َز َل بِ ِه َأ ْم ُر اهلل ِ َعز َو َجلَ ،ف َلما ُح ِض َر
َت ِعن ِْدي ُب َق ْي َر ٌ
َحتى كَان ْ
ْت َم َع ُف ََلن َف َأ ْو َصانِي إِ َلى ُف ََلنُ ،ثم َأ ْو َصى ُف ََل ٌن
ت َل ُهَ :يا ُف ََل ُن ،إِني ُكن ُ
ُق ْل ُ

كَ ،فإِ َلى من ت ِ
إِ َلى ُف ََلنُ ،ثم َأ ْو َصانِي ُف ََل ٌن إِ َل ْي َ
ُوصي ِبيَ ،وإِ َلى َم ْن ت َْأ ُم ُرنِي؟
َ ْ
َق َال :واهللِ ما َأع َلم َأصبح ع َلى ِم ْث ِل ما نَحن فِ ِ
يه َأ َحدٌ ِم َن الن ِ
اس ُآم ُر َك َأ ْن
َ ْ ُ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ِ
يم ﷺَ ،يخْ ُر ُج بِ َأ ْر ِ
وث ِب ِد ِ
ان َنبِ ٍّي ُه َو َم ْب ُع ٌ
ض
ت َْأتِ َي ُهَ ،و َلكِ ْن َأ َظل َك ز ََم ُ
ين إِ ْب َراه َ
ب إِ َلى َأرض َ -أ ُظنُّه َق َال َ -ذ ِ
ا ْل َع َر ِ
ات ََل تَخْ َفىَ ،ي ْأك ُُل
ات َنخْ ل بِ ِه َع ََل َم ٌ
ُ
ْ
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ت َأ ْن َت ْل َح َق
ا ْل َه ِدي َة َو ََل َي ْأك ُُل الصدَ َقةََ ،ب ْي َن كَتِ َف ْي ِه َخات َُم النُّ ُبو ِةَ ،فإِ ِن ْاس َت َط ْع َ
ت بِ َع ُّم ِ
بِ َذلِ َ
وري َة َما َشا َء اهللُ َأ ْن
بَ ،ف َم َك ْث ُ
ك ا ْلبِ ََل ِد َفا ْف َع ْلُ ،ثم َم َ
ات َو ُغي َ
ت َل ُه ْم :ت َْح ِم ُلونِي إِ َلى َأ ْر ِ
َأ ْمك َ
ض
ُثَ ،مر بِي َن َف ٌر ِم ْن َك ْلب تُج ٌارَ ،ف ُق ْل ُ
ا ْل َع َر ِ
بَ ،و ُأ ْعطِيك ُْم َب َق َر ِاتي َه ِذ ِه َو ُغنَ ْي َمتِي َه ِذ ِه؟ َقا ُلواَ :ن َع ْمَ ،ف َأ ْع َط ْيت ُُه ْم
َو َح َم ُلونِي َم َع ُه ْم َحتى إِ َذا َق ِد ُموا َو ِادي ا ْل ُق َرى َظ َل ُمونِيَ ،ف َبا ُعونِي ِم ْن َر ُجل
ِ
ت النخْ َلَ ،ف َر َج ْو ُت ا ْل َب َلدَ ال ِذي َو َص َ
ف ل ِي
ْت ِعنْدَ ُه َف َر َأ ْي ُ
يَ ،ف ُكن ُ
َي ُهود ٍّ
احبِي ،و َلم ي ِ
ص ِ
حق فِي َن ْف ِسيَ ،ف َب ْينَا َأنَا ِعنْدَ ُه َق ِد َم َع َل ْي ِه ا ْب ُن َع ٍّم َل ُه ِم ْن َبنِي
َ
َ ْ َ

ُق َر ْي َظةََ ،وا ْبتا َعنِي ِمنْ ُهَ ،ف َح َم َلنِي إِ َلى ا ْل َم ِدين َِة َف َواهلل ِ َما ُه َو إَِل َأ ْن َر َأ ْيت َُها َع َر ْفت َُها
بِ ِص َف ِة ص ِ
ت بِ َهاَ ،ف َب َع َ
ث اهللُ َعز َو َجل َر ُسو َل ُه ﷺَ ،و َأ َقا َم بِ َمك َة َما
احبِيَ ،ف َأ َق ْم ُ
َ
َأ َقام ما َأسمع َله بِ ِذكْر ،مع ما َأنَا فِ ِ
يه ِم ْن ُشغ ِْل الرقُ ،ثم َها َج َر إِ َلى ا ْل َم ِدين َِة
َ َ ْ َ ُ ُ
َ َ َ

س ِع ْذق لِسي ِدي َأعم ُل فِ ِ
َف َواهلل ِ إِني َل ِفي َر ْأ ِ
يه َب ْع َض ا ْل َع َم ِلَ ،و َسي ِدي َجالِ ٌس
ْ َ
َ
ف ع َلي ِهَ ،ف َق َالَ :قات ََل اهلل بنِي فِي َلةَ ،واهللِ
ِ
َ َ
ُ َ
ت َْحتي إِ ْذ َأ ْق َب َل ا ْب ُن َع ٍّم َل ُه َحتى َو َق َ َ ْ
ون َأن ُه َنبِ ٌّي،
ون َع َلى َر ُجل َق ِد َم َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َمك َة ا ْل َي ْو َمَ ،ي ْز ُع ُم َ
إِن ُه ْم َل َي ْجت َِم ُع َ
ت
ْت َأني َس َأ ْس ُق ُط َع َلى َسي ِديَ ،و َن َز ْل ُ
َف َلما َس ِم ْعت َُها َأ َخ َذنِي ا ْل َف َر ُحَ ،حتى َظ َنن ُ
ِ
كَ :ما َذا َي ُق ُ
ت َأ ُق ُ
ول َِل ْب ِن َعم ِه َذلِ َ
ب َسي ِدي،
َع ِن النخْ َل ِةَ ،و َج َع ْل ُ
ول؟ َفغَض َ
َف َل َط َمنِي َل ْط َم ًة َش ِديدَ ةًُ ،ثم َق َالَ :ما َل َك َولِ َه َذا؟ َأ ْقبِ ْل َع َلى َع َم ِل َ
تََ :ل
كُ ،ق ْل ُ
َان ِعن ِْدي َش ْي ٌء َقدْ َج َم ْع ُت ُه،
َش ْي َء ،إِن َما َأ َر ْد ُت َأ ْن َأ ْس َت ْفتِ َي ُه َعما َق َالَ ،و َقدْ ك َ
ت إِ َلى رس ِ
ت َع َل ْي ِه،
ول اهلل ِ ﷺ َو ُه َو بِ ُق َبا َءَ ،فدَ َخ ْل ُ
ت َأ َخ ْذ ُت ُه ُثم َذ َه ْب ُ
َف َلما َأ ْم َس ْي ُ
َ ُ
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ِ
ت َل ُه :إِن ُه َقدْ َب َلغَنِي َأن َ
اب َل َك غ َُر َبا ُء َذ ُوو
َف ُق ْل ُ
ك َر ُج ٌل َصال ٌحَ ،و َم َع َك َأ ْص َح ٌ
َان ِعن ِْدي َصدَ َقةٌَ ،ف َر َأ ْي ُتك ُْم َأ َحق بِ ِه ِم ْن َغ ْيرِك ُْم ،و َقر ْب ُت ُه
اجةَ ،و َه َذا َش ْي ٌء ك َ
َح َ
إِ َل ْي ِهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ ِألَ ْص َحابِ ِهُ « :ك ُلوا َو َأ ْم َس َ
ك ُه َو َف َل ْم َي ْأك ُْل ِمنْ ُه»،
ت فِي َن ْف ِسي :ه ِذ ِه و ِ
ت َش ْيئًاَ ،فت ََحو َل
ت َعنْ ُهَ ،ف َج َم ْع ُ
احدَ ةٌُ ،ثم ان َْص َر ْف ُ
َف ُق ْل ُ
َ َ
َر ُس ُ
ت َل ُهَ :ر َأ ْيت َ
ُك ََل ت َْأك ُُل الصدَ َقةَ،
ول اهلل ِ ﷺ إِ َلى ا ْل َم ِدين َِة ُثم ِج ْئ ُت ُه بِ ِهَ ،ف ُق ْل ُ
ُك بِ َهاَ ،ف َأك ََل َر ُس ُ
َو َه ِذ ِه َه ِدي ٌة َأك َْر ْمت َ
ول اهلل ِ ﷺ ِمن َْها َو َأ َم َر َأ ْص َحا َب ُه َف َأ َك ُلوا،
َان ثِ ْنت ِ
ت فِي َن ْف ِسيَ :هات ِ
ْت َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ بِ َب ِقي ِع ا ْلغ َْر َق ِد َق ِد ات َب َع
َانُ ،ثم ِجئ ُ
َو ُق ْل ُ
ِجنَا َز َة َر ُجل ِم َن ْاألَن َْص ِ
ت َع َل ْي ِهُ ،ثم ْاستَدَ ْر ُت َأ ْن ُظ ُر إِ َلى
ار َو ُه َو َجالِ ٌسَ ،ف َسل ْم ُ
ف لِي ص ِ
احبِي؟ َف َلما َرآنِي َر ُس ُ
َظ ْهرِ ِهَ :ه ْل َأ َرى ا ْلخَ ات ََم ال ِذي َو َص َ
ول اهلل ِ ﷺ
َ

ت فِي َش ْيء ُو ِص َ
ف لِيَ ،ف َأ ْل َقى ِر َدا َء ُه َع ْن َظ ْهرِ ِه،
ف َأني َأ ْس َت ْثبِ ُ
ْاستَدَ ْر ُت َع َر َ
ول اهللِ
ت َع َل ْي ِه ُأ َقب ُل ُه َو َأ ْبكِيَ ،ف َق َال لِي َر ُس ُ
َفنَ َظ ْر ُت إِ َلى ا ْلخَ ا َت ِم َف َع َر ْف ُت ُهَ ،ف َأ ْك َب ْب ُ
ت َع َل ْي ِه َح ِديثِي ك ََما
ت َب ْي َن َيدَ ْي ِهَ ،ف َق َص ْص ُ
ت َف َج َل ْس ُ
ﷺ« :ت ََحو ْل»َ ،فت ََحو ْل ُ
ُك َيا ا ْب َن َعباسَ ،ف ُأ ْع ِ
ب َر ُس ُ
َحد ْثت َ
ول اهلل ِ ﷺ َأ ْن َي ْس َم َع َذلِ َك َأ ْص َحا ُب ُهُ ،ثم
ج َ
ان الر ُّق َحتى َفا َته م َع رس ِ
ول اهللِ ﷺ َبدْ ًراُ ،
وأ ُحدً اُ ،ثم َق َال َر ُس ُ
ول
َشغ ََل َس ْل َم َ
ُ َ َ ُ
ِ
تص ِ
ِ
احبِي َع َلى َث ََلثِ ِمائ َِة َنخْ َلة ُأ ْحيِ َيها َل ُه،
ب َيا َس ْل َم ُ
ان»َ ،فكَا َت ْب ُ َ
اهلل ﷺ« :كَات ْ
وبِ َأرب ِعين ُأ ِ
وقيةًَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ ِألَ ْص َحابِ ِهَ « :أ ِعينُوا َأ َخاك ُْم» َف َأ َعانُونِي
َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ينَ ،والر ُج ُل ِبخَ ْم َس َع ْش َرةَ،
ينَ ،والر ُج ُل بِع ْشرِ َ
في النخْ ِل الر ُج ُل بِ َث ََلث َ
ِ
ت لِي َث ََل ُث ِمائ َِة ن َْخ َلة،
اجت ََم َع ْ
َوالر ُج ُل بِ َع ْشرَ ،والر ُج ُل ِب َقدْ ِر َما عنْدَ ُهَ ،حتى ْ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

440

َف َق َال لِي رس ُ ِ
ُون َأنَا َأ َض ُع َها
انَ ،فآ ِذني َحتى َأك َ
ب َيا َس ْل َم ُ
ول اهلل ﷺ« :ا ْذ َه ْ
َ ُ
ت ِج ْئ ُت ُه َف َأ ْخ َب ْر ُت ُهَ ،فخَ َر َج
بِ َي ِديَ ،ف َفق ْر ُت َل َها َو َأ َعا َننِي َأ ْص َحابِيَ ،حتى إِ َذا َف َرغْ ُ
َر ُس ُ
ت ُأ َقر ُب َل ُه ا ْل َو ِدي َو َي َض ُع ُه
ت إِ َل ْي َهاَ ،ف َج َع ْل ُ
ول اهللِ ﷺ َم ِعي إِ َل ْي َهاَ ،ف َج َع ْل ُ
رس ُ ِ
ات ِمنْ ُه
ان بِ َي ِد ِهَ ،ما َم َ
ول اهلل ﷺ بِ َي ِد ِهَ ،حتى َف َر ْغنَاَ ،وال ِذي َن ْف ُس َس ْل َم َ
َ ُ
و ِدي ٌة و ِ
ت النخْ َلَ ،و َب ِق َي َع َلي ا ْل َم ُالَ ،ف َأتَى َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ ِب ِم ْث ِل
احدَ ةٌَ ،ف َأد ْي ُ
َ
َ
ِ
َازيَ ،ف َق َالَ « :ما َف َع َل ا ْل َف ِ
ض ا ْل َمغ ِ
اج ِة ِم ْن َذ َهبِ ،م ْن َب ْع ِ
ار ِس ُّي
َب ْي َضة الد َج َ

يت َل ُهَ ،ف َق َالُ « :خ ْذ َه ِذ ِه َ
فأد بِ َها َما َع َل ْي َ
تَ :و َأ ْي َن َت َق ُع
ك» َ ،ف ُق ْل ُ
َب؟ َفدُ ِع ُ
ا ْل ُمكَات ُ
َه ِذ ِه َيا َر ُس َ
ول اهلل ِ ِمما َع َلي؟ َف َق َالُ « :خ ْذ َهاَ ،فإِن اهللَ َعز َو َجل َس ُي َؤد َيها
ْت َله ِمنْهاَ ،فوال ِذي َن ْفس س ْلم َ ِ ِ ِ
ين ُأو ِقيةًَ ،
َعن َ
وأ ْو َف ْيت ُُه ْم
ان بِ َيده َأ ْر َبع َ
ْك»َ ،ف َو َزن ُ ُ َ َ
ُ َ َ
ان َو َش ِهدَ م َع رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ ا ْلخَ نْدَ َقُ ،ثم َل ْم َي ُف ْت ُه
َحق ُه ْمَ ،و ُعتِ َق َس ْل َم ُ
َ َ ُ
َم ْش َهدٌ »(.)1
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سلم ُ
ان َالفارس ُّي َﭬ) َ(َ)225َ -222َ /6
(رقمَ،)6065َ:ون َط يقَالطرباينَع َالحس َب َالعباس َال ازيَأخ جهَقوامَالسنةَيفَ
«دالئلَالنبوة»َ(حَ،)16َ/ون َط يقَزيادَالبكائيَأخ جهَاب َالثي َيفَ«أسدَاليابة»َ(َ/2
َ،)267 -265ون َط يقَاب َ َُبكي َأخ جهَأبوَالشيخَالصبهاينَيفَ«طبقاتَالمحدثي َ
بأصبهان»َ(َ،)217َ-209َ/1والبيهقيَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ،)98َ-92َ/2واب َعساثْك َ
يفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)389 -385َ/21واب َالثي َيفَ«أسدَاليابة»َ(َ،)267 -265َ/2
ون َط يقَاب َأبيَزائدة َأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاين َيف«نع فةَالصحابة»َ(َ)1328َ/3
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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س َال َم َة ْب ِن َو ْق ٍ
شﭬ
َم ُة ْب ُن َ
[َ ]226
سل َ
َ -532حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن
ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ْاألَ ْو ِ
سُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِلَ :س َل َم ُة ْب ُن َس ََل َم َة ْب ِن َو ْقش،
َو َقدْ َش ِهدَ َبدْ ًرا»(.)1
َ-533حدثَناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْصا ِرُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل:

نختص ا اَ ،و«دالئل َالنبوة» َ(حَ ،)199َ /و«أخبار َأصبهان» َ(َ )75َ /1نختص ا اَ ،ون َ
ط يقَاب َإسحاقَأخ جهَاب َسعدَيفَ«الطبقاتَالكربى»َ(َ،)80َ-75َ/4واإلنامَأحمدَ
يف َ«نسنده» َ((َ )147-140َ /39حَ ،)23737َ /ون َط يق َاإلنام َأحمد َأخ جهَ
َأيضاَ
ال افعي َيف َ«التدوي َيف َأخبار َقزوي » َ(َ ،)77-71َ /1ون َط يق َاب َإسحاق ا
أخ جهَاب َحبانَيفَ«الرقات»َ(َ.)257َ-249َ/1
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)236َ/9روا ُهَأحمدُ َثْكُل ُهَ،والطب ان ُّيَفيَالكبي َبنحوهَ
بأسانيدَ،وإسنا ُد َال وَاية َالُولىَ–يعنيَتلكَال وايةَ-عند َأحمد َوالطب اني َرجا ُلهاَرج ُالَ

الصحيحَغي َ ُنحمدَب َإسحاقَوقدَص حَبالسماعَ»َ.
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سلم ُة َب ُ َسالنة َب َوقش َﭬ) َ(َ)40َ /7
(رقمَ،)6323َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1337َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َس َل َم ُة ْب ُن َس ََل َم َة ْب ِن َو ْقش»(.)1
َم ُة ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن ْاألَ ْك َوعِ ْاألَ ْسلَمِ ُّي ﭬ
[َ ]227
سل َ
َ -534حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
يَ ،سنَ َة َأ ْر َبع
«ت ُُوف َي َس َل َم ُة ْب ُن ْاألَك َْوعَِ ،و ُي ْكنَى َأ َبا إِ َياسَ ،و َأ ُبو َسعيد ا ْلخُ دْ ِر ُّ
ِ
ين»(َ.)2
َو َس ْبع َ
َ -535حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
«ت ُُوف َي َس َل َم ُة ْب ُن ْاألَك َْوعَِ ،و ُي ْكنَى َأ َبا ا ْل َعب ِ
ي ﭬ،
اسَ ،و َأ ُبو َسعيد ا ْل ُخدْ ِر ُّ
ِ
ِ
ُون
ين»َ،و ُيق ُال«َ:ت ُُوف َي َس َل َم ُة ْب ُن ْاألَك َْو ِع َو ِس ُّن ُه َث َمان َ
ك ََل ُه َما َس َن َة َأ ْر َبع َو َس ْبع َ
َسنَ ًة»(.)3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سلم ُة َب ُ َسالنة َب َوقش َﭬ) َ(َ)41َ /7
(رقمَ،) 6324َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ،)402-399َ/3والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَ
فيهَذثْك َتسميةَن َشهد َالعقبةَ،واب َأبيَخيرمةَيفَ«التاريخَالكبي »َ(السف َالراين)َ(َ/1
َ،)261وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1337َ/3
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سعدُ َب ُ َنالك َال ُخدر ُّيَﭬ)َ((َ)33َ/6رقمَ:
َ،)5426وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1261َ/3و(َ،)1339َ/3
ون َط يقهَالطرباينَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)105َ/22
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سلمةَُب ُ َعم وَب َالثْكوعَﭬ)َ((َ)5َ/7رقمَ:
َ،)6216وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1261َ/3و(َ،)1339َ/3
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ت ْب ِن َو ْق ٍ
شﭬ
سل ُ
ِيط ْب ُن َثا ِب ِ
[َ ]228
َ -536حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخَالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُأ ُحد َم َع
يط بن َثابِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رس ِ
ول اهللِ ﷺ ِم َن ْاألَن َْص ِ
ت ْب ِن
ارُ ،ثم م ْن َبني الن ْبتَ :سل ُ ْ ُ
َ ُ
َو ْقش»(.)1
س ْب ِن َع ْم ِرو ﭬ
سل ُ
َي ِ
ِيط ْب ُن ق ْ
[َ ]229
َ -537حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ُثم ِم ْن َبنِي َع ِدي ْب ِن النج ِ
يط ْب ُن َق ْي ِ
ارَ :س ِل ُ
س ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن ُع َب ْي ِد اهللِ ْب ِن َمالِ ِك
ْب ِن َع ِدي ْب ِن َع ِامر»(.)2
ِي ﭬ
سل َْي َم ُ
ان ْب ُن ُ
[ُ ]230
صَر َد ا ْل ُخ َزاع ُّ
َ -538حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمديني َ ُفستُقةَُ،حدثناَد ُاو َُد َب ُ َُرشيدَ،ع َ
ِ
الهيرمَب َعديَ،قالَ «َ:ه َل َ
ين»َ.
ك ُس َل ْي َم ُ
ان ْب ُن ُص َر َد َسنَ َة َخ ْمس َوست َ
ون َط يقَالطرباينَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)105َ/22
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سل ُ
يَ ،ب ُ َثابت َب َوقش َﭬ) َ(َ)106َ /7
(رقمَ،)6511َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1433َ/3
وَسليمان َالنصار ُّيَﭬ)َ(َ)105َ/7
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سليَ،أ ُب ُ
(رقمَ،)6509َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1433َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ان بن صرد ا ْلخُ ز ِ
َاعيَ ،خ َر َج ُه َو
قال َ ُنحمدُ َب ُ َعلي َوبلينيَ «َ :أن ُس َل ْي َم َ ْ َ ُ َ َ
َاري فِي َأربع ِة َآَلفَ ،فعسكَرا بِالن ِ
ون بِدَ ِم
خي َل ِةَ ،ي ْط ُل ُب َ
ََْ
ب ْب َن ن ََج َب َة ا ْل َفز ِ ُّ
َوا ْل ُم َسي ُ
َْ َ
ان ْب ُن ُص َر َدَ ،و َذلِ َك لِ ُم ْست ََهل َربِيع ْاْل ِخ ِر َسنَ َة
ا ْل ُح َس ْي ِن ﭬَ ،و َع َل ْي ِه ْم ُس َل ْي َم ُ
ِ
ينُ ،ثم َس ُاروا إِ َلى ُع َب ْي ِد اهللِ ْب ِن ِز َيادَ ،ف َل ُقوا ُم َقد َم َت ُهَ ،فا ْق َت َت ُلوا،
َخ ْمس َوست َ
ان ْب ُن ُص َر َد َوا ْب ُن ن ََج َب َة فِي َش ْهرِ َربِيع ْاْل ِخرِ»(.)1
َف ُقتِ َل ُس َل ْي َم ُ

يﭬ
اك ْب ُن أَ ْو ِ
[ِ ]231س َم ُ
س ْب ِن َخَر َش َة ،أَ ُبو ُد َجا َن َةْ ،األَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -539حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار
ُثم ِمن بنِي س ِ
اك ْب ُن َأ ْو ِ
اعدَ ةََ :أ ُبو ُد َجا َن َة ِس َم ُ
ان ْب ِن َع ْب ِد
س ْب ِن َخ َر َش َة ْب ِن َل ْو َذ َ
ْ َ َ
ُود ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َث ْع َل َب َة»(.)2

َ-540حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ

(سليم ُ
َص د َال ُخزاع ُّي َﭬ) َ(َ)98َ /7
ان َب ُ ُ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)6483َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)249َ/7روا ُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد ُهَ ُننقطعَ»َ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سم ُ
اك َب ُ َخ شة َأ ُبوَ ُدجانة َﭬ)َ(َ)103َ/7
(رقمَ،)6502َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1435َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ارُ ،ثم ِمن بنِي س ِ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
اعدَ ةََ :أ ُبو
ْ َ َ
ِ
ف رس ِ
ُد َجا َن َة ِس َم ُ
ول اهلل ِ ﷺ َي ْو َم ُأ ُحد»(.)1
اك ْب ُن َخ َر َشةََ ،و ُه َو الذي َأ َخ َذ َس ْي َ َ ُ
َ -541حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن
ارُ ،ثم ِمن بنِي س ِ
ْاألَن َْص ِ
اعدَ ةَِ :س َم ُ
اك ْب ُن َخ َر َشةََ ،و ُه َو َأ ُبو ُد َجا َن َة»(.)2
ْ َ َ
َ -542حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليَمان َالصبهان ُّيَ،حدثنا َ ُنحمدُ َ
ب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ ،ع َ
اب َشهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار ُثم ِم ْن َبنِي
س ِ
اعدَ ةَِ :س َم ُ
اك ْب ُن َخ َر َش َة َو ُه َو َأ ُبو ُد َجا َن َة»(َ.)3
َ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سم ُ
اك َب ُ َخ شة َأ ُبوَ ُدجانة َﭬ)َ(َ)103َ/7
(رقمَ،) 6503َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َ َشهد َبد اراَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1436-1435َ/3
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سم ُ
اك َب ُ َخ شة َأ ُبوَ ُدجانة َﭬ)َ(َ)103َ/7
(رقمَ،)6504َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)224َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعة َوحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ،وبقيةَُرجالهَثقاتَ»َ.
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سم ُ
اك َب ُ َخ شة َأ ُبوَ ُدجانة َﭬ)َ(َ)104َ/7
(رقمَ ،)6506َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -543حدثنا َأ ُبو َُشعيب َالح ان ُّيَ ،حدثنا َأ ُبو َجعف َالنُّفيل ُّيَ ،حدثناَ
ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم
ارُ ،ثم ِمن بنِي س ِ
ا ْل َي َم َام ِة ِم َن ْاألَن َْص ِ
اعدَ ةَِ :س َم ُ
اك ْب ُن َخ َر َشةََ ،و ُه َو َأ ُبو
ْ َ َ
ُد َجا َن َة»(.)1
ف ْب ِن َو ِ
ِيم ﭬ
س ْه ُل ْب ُن ُحن َْي ِ
اهبِ ْب ِن َحك ٍ
[َ ]232
َ -544حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَابَ ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار
ف ب ِن و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اه ِ
ب ْب ِن
م ْن َبني َصبِي َغ َة ْب ِن َز ْيد ْب ِن َمالك ْب ِن َع ْوفَ :س ْه ُل ْب ُن ُحنَ ْي ْ َ
ار ِ
َحكِي ِم ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن َم ْجدَ َع َة ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َع ْمرو»(.)2
َ-545حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
الصحابة»َ(َ.)1436-1435َ/3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سم ُ
اك َب ُ َخ شة َﭬ) َ((َ )103َ /7رقمَ:
َ،)6505ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1436َ/3
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)224َ/6روا ُهَالطب انَ ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.
َحنيف َب َواهب َﭬ) َ(َ)71َ /6
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سه ُل َب ُ ُ
(رقمَ،)5542َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1307َ/3ون َط يقَ
أبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)239َ/20ون َط يقَشيخَالطرباينَ
أخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)461َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َصبِي َغ َة ْب ِن َز ْيد:
َس ْه ُل ْب ُن ُح َن ْيف»(.)1
َ-546حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشامَ،حدثناَزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن
ف ب ِن و ِ
ِ
َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
اه ِ
ب ْب ِن ا ْل ُع َك ْي ِم ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن
ارَ :س ْه ُل ْب ُن ُحنَ ْي ْ َ
ار ِ
َم ْجدَ َع َة ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َع ْمروَ ،و َع ْم ٌرو ال ِذي ُي َق ُال َل ُهُ :بخْ ُر ُج ْب ُن َحن ِ
َش ْب ِن
عو ِ
ف ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َع ْوف»(.)2
َْ

َ -547حدثنا َأ ُبو َالزنباعَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي ََ ،قالَ« :ت ُُوف َي َس ْه ُل ْب ُن
ِ
ِ
ين»(.)3
ُحنَ ْيف بِا ْلكُو َفة َسنَ َة َث َمان َو َث ََلث َ
َحنيف َب َواهب َﭬ) َ(َ)71َ /6
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سه ُل َب ُ ُ
(رقمَ،)5544َ:ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ،)402-399واب َأبيَخيرمةَيفَ«التاريخَالكبي »َ(السف َالرالث)َ(َ،)8َ/3والبيويَيفَ
«نعجمَالصحابة»َ(َ،)82َ/3وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1307َ/3
َحنيف َب َواهب َﭬ) َ(َ)71َ /6
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سه ُل َب ُ ُ
(رقمَ،)5543َ:ون َط يقَاب َإسحاق َأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ
(.)1307َ/3
َحنيف َب َواهب َﭬ) َ(َ)72َ /6
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سه ُل َب ُ ُ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِي ﭬ
السا ِعد ُّ
س ْع ٍد َّ
س ْه ُل ْب ُن َ
[َ ]233
َ -548حدثنا َ ُنوسى َب ُ َعيسى َب َال ُمنذر َالحمص ُّيَ ،حدثنا َأ ُبو َاليمانَ
الحك ُمَب ُ َنافعَ،أخب ن ُ
َالزه يَ،قالَ:قالَسه ُلَ
بَب ُ َأبيَحمزةَ،ع ُّ
اَشعي ُ
َان َقدْ َر َأى النبِي ﷺ َو َس ِم َع ِمنْ ُهَ ،و َذك ََر َأن ُه ا ْب ُن َخ ْم َس َع ْش َر َة
ب ُ َسعدَ «َ:وك َ

َسنَ ًة َي ْو َم ت ُُوف َي النبِ ُّي ﷺ»(.)1
َ -549حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف ج َالمص ُّيَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،
قال«َ :ت ُُوف َي َس ْه ُل ْب ُن َس ْعدَ ،و ُي ْكنَى َأ َبا ا ْل َعب ِ
اس ،بِا ْل َم ِدين َِة َسنَ َة إِ ْحدَ ى
ِ ِ
ون َس َن ًة»(.)2
ين َو ِس ُّن ُه ِس ٌّ
ت َوتِ ْس ُع َ
َوت ْسع َ
ات
اَعبيدُ َب ُ َغنامَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَب َنُمي ََ،قالَ «َ:م َ
َ-550حدثن ُ
ِ ِ
ِِ
ين»(.)3
ي َسنَ َة إِ ْحدَ ى َوت ْسع َ
َس ْه ُل ْب ُن َس ْعد الساعد ُّ
(رقمَ،)5549َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1308َ/3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سه ُل َب ُ َسعد َالساعد ُّي َﭬ) َ(َ)107َ /6
(رقمَ ،)5653َ :ويف َ«نسند َالشانيي » َله َ(حَ ،)2992َ /وال انه نزي َيف َ«المحدثَ
الفاصل»َ(صَ،)179َ:وأبوَزرعةَالدنشقيَيفَ«تاريخه»َ(ص.)565َ:
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سه ُل َب ُ َسعد َالساعد ُّي َﭬ) َ(َ)107َ /6
(رقمَ،)5651َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)91َ/2ون َط يقَاب َ
بكي َأخ جهَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(.)351َ/2
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سه ُل َب ُ َسعد َالساعد ُّي َﭬ) َ(َ)107َ /6
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
س ْه ُل ْب ُن َعا ِم ٍر ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[َ ]234
َ -551حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم بِ ْئرِ َم ُعو َن َة
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي النج ِ
ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ :س ْه ُل ْب ُن َع ِامرِ ْب ِن َس ْع ِد ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن
َث ِقيف»(.)1

َ-552حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،عَ َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم بِ ْئرِ َم ُعو َن َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي
النج ِ
ارَ :س ْه ُل ْب ُن َع ِامرِ ْب ِن َس ْعد»(.)2

(رقمَ،)5652َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
وانظ «َ:نعجمَالصحابة»َللبيويَ(َ.)92َ/3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سه ُل َب ُ َعان َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)106َ /6
(رقمَ،)5646َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1320َ/3
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سه ُل َب ُ َعان َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)106َ /6
(رقمَ ،)5647َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)1320َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

450

س ْه ُل ْب ُن َعت ٍ
ِيك ﭬ
[َ ]235
َ -553حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَبَ َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي تَس ِمي ِة م ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة لِ َبي َع ِة رس ِ
ول
ْ َ ُ
ْ َ َ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي النج ِ
اهلل ِ ﷺ ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ :س ْه ُل ْب ُن َعتِيك»(.)1
يﭬ
ِي ْاألَ ْن َ
س ْه ُل ْب ُن َعد ٍّ
صا ِر ُّ
[َ ]236
َ -554حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب ُ َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ِ
ِ
ُثم ِم ْن َبنِي ُم َع ِ
ي»(.)2
او َي َة ْب ِن َع ْوف ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ َ :س ْه ُل ْب ُن َعد ٍّ
التمِيمِ ُّي ﭬ
ِي َّ
س ْه ُل ْب ُن َعد ٍّ
[َ ]237
َ -555حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع َوة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َي َم َام ِة ِم َن
ِ
ِ
ِ ِ
ْاألَن َْص ِ
ي ِم ْن َبنِي ت َِميم َح ِل ٌ
يف
ارُ ،ثم م ْن َبني َع ْبد ْاألَ ْش َه ِلَ :س ْه ُل ْب ُن َعد ٍّ
َل ُه ْم»(.)3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سه ُل َب ُ َعتيك َﭬ) َ((َ )106َ /6رقمَ:
َ،)5649ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(سه ُل َب ُ َعدي َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)106َ /6
(رقمَ،)5645َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1320َ/3
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سه ُلَب ُ َعديَالتميم ُّيَﭬ)َ((َ)106َ/6رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

451

َي ٍ
َي ِن ْب ِن َك ْعبٍ ﭬ
س أَ ِبي ا ْلق ْ
س ْه ُل ْب ُن ق ْ
[َ ]238
َ -556حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعَم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ُثم ِم ْن َبنِي ُج َش َم ْب ِن ا ْلخَ زْ َرجِ َ :س ْه ُل ْب ُن َق ْيس َأبِي ا ْل َق ْي ِن ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن َسو ِاد
ْب ِن َغنْ ِم ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن َس َل َم َة»(.)1
َ-557حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةََ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار ِم ْن َبنِي َسو ِاد ْب ِن َغنْمَ :س ْه ُل
ْب ُن َق ْي ِ
س ْب ِن َأبِي َك ْع ِ
ب ْب ِن ا ْل َق ْي ِن»(َ.)2

َ،)5648ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)224َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،وفيه َاب ُ َلهيعة َوحدي ُر ُهَ
حس َ،وفيهَضعفَ،وبقيةَُرجالهَثقاتَ»َ.
(سهي ُل َب ُ َقيس َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ،)105َ/6
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1319َ/3
(سهي ُل َب ُ َقيس َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)105َ /6
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،) 5643َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،واب َننده َيفَ«نعجمَ
الصحابة»َ(َ،)664َ/1وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1319َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-558حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحَمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُأ ُحد ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َسواد:
َس ْه ُل ْب ُن َق ْي ِ
س ْب ِن َأبِي َك ْع ِ
ب ْب ِن ا ْل َق ْي ِن»(.)1
يﭬ
س َه ْي ُل ْب ُن َب ْي َ
ِه ِر ُّ
اء ا ْلقَُر ِش ُّي ُث َّم ا ْلف ْ
[ُ ]239
ض َ
َ -559حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراِ ،م ْن ُق َر ْيش،
ار ِ
ُثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
ث ْب ِن فِ ْهرُ :س َه ْي ُل ا ْب ُن َب ْي َضا َء»(.)2
َ-560حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليَحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ار ِ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراِ ،م ْن ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
ث ْب ِن فِ ْهر:

(سهي ُل َب ُ َقيس َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)105َ /6
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ ،)5644َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)1319َ/3
(سهي ُل َب ُ َبيضاء َال ُق ش ُّي َﭬ) َ(َ)209َ /6
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)6031َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1321َ/3ون َط يقَ
شيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)729َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ُس َه ْي ُل ا ْب ُن َب ْي َضا َء»(.)1
َ-561حدثناَأحمدُ َب ُ َعبدَال حم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَب ُ َهشامَ،
ع َزياد َب َعبد َاهللَ ،ع َاب َإسحاقُ «َ :س َه ْي ُل ْب ُن َب ْي َضا َء ا ْل ُق َر ِش ُّيُ ،ثم
ِ
ي ،ت ُُوفي ِبا ْلم ِدين َِة فِي َحي ِاة رس ِ
ول اهللِ ﷺَ ،و َصلى َع َل ْي ِه َر ُس ُ
ول
يَ ،بدْ ِر ٌّ
ا ْلف ْهرِ ُّ
َ َ ُ
َ َ
ِ
اهلل ِ ﷺ فِي ا ْل َم ْس ِ
ج ِد َو ُه َو ُس َه ْي ُل ْب ُن َو ْه ِ
ب ْب ِن
ب ْب ِن َربِي َع َة ْب ِن ه ََل ِل ْب ِن َأ ْه َي َ
ار ِ
َضب َة ْب ِن ا ْل َح ِ
ْت َأ َس ِد ْب ِن َج ْح َذ ِم
ث ْب ِن فِ ْهرَ ،و َب ْي َضا ُء ُأ ُّم ُهَ ،و ْاس ُم َهاَ :د ْعدُ بِن ُ
ار ِ
ْب ِن ُأ َمي َة ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن فِ ْهر»(.)2
س َه ْي ُل ْب ُن َرافِعِ ْب ِن أَ ِبي َع ْم ٍرو ﭬ
[ُ ]240
َ-562حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ار ُثم ِم ْن َبنِي النج ِ
شهاب« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراِ ،م َن ْاألَن َْص ِ
ارُ :س َه ْي ُل

(سهي ُل َب ُ َبيضاءَ َال ُق ش ُّي َﭬ) َ(َ)209َ /6
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)6032َ:ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/1
َ،)265-261واب َأبيَخيرمةَيفَ«التاريخَالكبي »َ(السف َالراين)َ(َ،)169َ/1والبيويَ
يفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ،)104َ/3وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1322َ/3
(سهي ُل َب ُ َبيضاء َال ُق ش ُّي َﭬ) َ(َ)209َ /6
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)6029َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ ِ ِ
جدُ رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ ِم ْر َبدً ا»(.)1
ْب ُن َرافِ ِع ْب ِن َأ ِبي َع ْمروَ ،وك َ
َان َل ُه َوألَخيه َم ْس ِ َ ُ
يﭬ
س َه ْي ُل ْب ُن ُع َب ْي ِد ْب ِن ُّ
الن ْع َم ِ
ان ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[ُ ]241
َ-563حدثناَالحس ُ َب ُ َها ُرون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي النج ِ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراِ ،م َن ْاألَن َْص ِ
ارُ :س َه ْي ُل
ِ
ْب ُن ُع َب ْي ِد ْب ِن النُّ ْع َم ِ
ب»(.)2
انََ ،ل َعق َ
س ْب ِن َع ْب ٍد ﭬ
س َه ْي ُل ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن َع ْب ِد َش ْم ِ
[ُ ]242
َ -564حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
«ت ُُوفي ُس َه ْي ُل ْب ُن َع ْمرو بِالشا ِم َسنَ َة َث َم ِ
ان َع ْش َر َة»(.)3
َ
(سهي ُل َب ُ َرافع َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)210َ /6
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)6035َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(.)1323َ/3
(سهي ُل َب ُ َعُ بيد َب َالنُّعمان َﭬ)َ(َ)211َ/6
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
(رقمَ ،)6036َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(.)1324َ/3
(سهي ُل َب ُ َعم و َب َعبد َشمس َﭬ) َ(َ/6
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(َ)211رقمَ،)6037َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1324َ/3ون َ
ط يقَأبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)62َ/73

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ف ِّ
الش ْي ِن
َحْر ُ
ْمطَاعِ ﭬ
يل ْاب ُن َح َس َن َة ْب ِن َع ْب ِد ا ِ
[ُ ]243شَر ْح ِب ُ
هلل ْب ِن ال ُ
َ-565حدثناَأ ُبوَالزنباعَرو ُحَب ُ َالف جَالمص ُّيَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،
يل ا ْب ُن َح َس َنةََ ،و ُه َو ُش َر ْحبِ ُ
قالُ «َ :ش َر ْحبِ ُ
يل ا ْب ُن َح َسنَ َة ْب ِن َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن
ا ْلم َطا ِع ب ِن عمرو ،وهو رج ٌل ِمن ا ْلغَو ِ
ث».
َ ْ
َ ُ َ َ ُ
ْ َ ْ
ُ
يل بن عب ِد اهلل ِ ب ِن ا ْلم َطا ِع ب ِن عب ِد اهلل ِ ب ِن ا ْل ِغ ْطرِ ِ
يف
ْ َْ
وقالَاب ُ َالكلبيُ « :ش َر ْحبِ ُ ْ ُ َ ْ
ْ
ْ ُ
ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُعزى ْب ِن َجث َام َة ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن َب ََل ِد َم ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن ُد ْه ِم ْب ِن َس ْع ِد ْب ِن
ي ْشكُر ب ِن ِمن َْشرِ ب ِن ا ْلغَو ِ
ث ْب ِن ُم ٍّرَ ،أ ِخي ت َِمي ِم ْب ِن ُم ٍّرَ ،و ُي َق ُال :إِن ُه ِم ْن
ْ
ْ
َ َ ْ
كِنْدَ َة»(.)1
َ -566حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حَدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
يل ا ْب ُن َح َس َنةََ ،وي ْكنَى َأ َبا َع ْب ِد اهللَِ ،سنَ َة َس ْب َع َع ْش َر َة َأ ْو َث َم ِ
«ت ُُوف َي ُش َر ْحبِ ُ
ان
ُ
َان َع ِام ًَل لِ ُع َم َر ْب ِن ا ْلخَ ط ِ
اب»(َ.)2
ُّونَ ،وك َ
َع ْش َرةَِ ،سنُّ ُه َس ْب ٌع َو ِست َ
(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
(ش حب ُيل َاب ُ َحسنة َﭬ)َ((َ)304َ/7رقمَ:
َ ،)7205وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)1261َ /3دون َقول َاب َ
الكلبيَ،ون َط يقَاب َبكي َأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)466َ/22
(َ )2أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
(ش حب ُيل َاب ُ َحسنة َﭬ)َ((َ)304َ/7رقمَ:
َ،)7207وعنهَأبوَنعيم َالصبهاين َيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1465َ /3ون َط يقَأبيَ
نعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)478-477َ/22

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الصا ِد
َحْر ُ
ف َّ
صخُْر ْب ُن َحْربِ ْب ِن أُ َم َّي َة ْب ِن َع ْب ِد َش ْم ٍ
ان ﭬ
ْي َ
[َ ]244
سف َ
س ،أَ ُبو ُ
َ -567حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،قالُ «َ:ثم َخ َر َج َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ فِي ا ْثن َْي
َع َش َر َأ ْل ًفا ِم ْن :ا ْل ُم َه ِ
ينَ ،و ْاألَن َْص ِ
ارَ ،و ِغ َفارَ ،و َأ ْس َل َمَ ،و ُم َز ْي َنةََ ،و ُج َه ْينَةَ،
اجرِ َ
ول َحتى َن َز ُلوا ِب َمر الظ ْه َر ِ
َو َبنِي ُس َل ْيمَ ،و َقا ُدوا ا ْلخُ ُي َ
ان(َ ،)1و َل ْم َت ْع َل ْم بِ ِه ْم
انَ ،و َحكِي ِم ب ِن ِحزَام إِ َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ ،و َقا ُلوا:
ُق َر ْي ٌشَ ،ف َب َع ُثوا بِ َأبِي ُس ْف َي َ
ْ
َ ُ
ُخ ُذوا َلنَا ِمنْ ُه ِج َو ًاراَ ،أ ْو آ ِذنُو ُه بِا ْل َح ْر ِ
ان ْب ُن َح ْرب،
بَ ،فخَ َر َج َأ ُبو ُس ْف َي َ
وحكِيم بن ِحزَامَ ،ف َل ِقيا بدَ ي َل بن ور َقاءَ ،فاستَصحباه حتى إِ َذا كَانُوا بِ ْاألر ِ
اك
َ ُ ْ َْ َْ َ ْ ْ َ َ ُ َ
َ َ ُ ُْ
َ
ِم ْن َمكةََ ،و َذلِ َك ِع َشا َء َر َأ ْوا ا ْل َف َساطِ َ
يط َوا ْل َع ْسك ََرَ ،و َس ِم ُعوا َص ِه َ
يل ا ْلخَ ْي ِل،

كَ ،و َف ِز ُعوا ِمنْ ُهَ ،و َقا ُلواَ :ه ُؤ ََل ِء َبنُو َك ْعب َج َ
َف َرا َع ُه ْم َذلِ َ
اشت َْها ا ْل َح ْر ُب(،)2
َق َال ُبدَ ْي ٌلَ :ه ُؤ ََل ِء َأ ْك َث ُر ِم ْن َبنِي َك ْعبَ ،ما َب َلغَ ت َْألِي ُب َها َه َذاَ ،أ َف َتنْت ِ
َج ُع َه َو ِاز ُن
ف َه َذا َأ ْي ًضا ،إِن َه َذا َل ِم ْث ُل َحاج الن ِ
َان َر ُس ُ
ول
َأ ْر َضنَا؟ َواهللِ َما َن ْع ِر ُ
اسَ ،وك َ

ونَ ،و ُخزَا َع ُة َع َلى الطرِ ِ
اهلل ِ ﷺ َقدْ َب َع َ
يق ََل
ث َب ْي َن َيدَ ْي ِه َخ ْي ًَل َي ْقبِ ُض ا ْل ُع ُي َ

انَ.واسم َالق يةَال ُمضافة َإليهَ:ن ُّ َ،بفتح َالميم َوتشديد َال اءَ.
(ُ )1هو َواد َبي َنكة َوعُ سفَ
ُ
«النهاية»َالب َالثي َ(ظه )َ(.)167َ/3
(َ)2أيَارتاعتهاَوخافتها«َ.النهاية»َالب َالثي َ(جيش)َ(َ.)324َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِِ
ين
ُون َأ َحدً ا َي ْم ِضيَ ،ف َلما َد َخ َل َأ ُبو ُس ْف َي َ
َيت ُْرك َ
ان َو َأ ْص َحا ُب ُه َع ْسك ََر ا ْل ُم ْسلم َ
ِِ
ين لِ ْل َقت ِْل َف َقا َم ُع َم ُر ْب ُن
َأ َخ َذت ُْه ُم ا ْلخَ ْي ُل ت َْح َ
ت الل ْي ِلَ ،و ْأت َْوا بِ ِه ْم َخائف َ
ا ْلخَ ط ِ
انَ ،ف َو َج َأ ُع ُن َق ُه(َ ،)1وا ْل َتز ََم ُه ا ْل َق ْو ُمَ ،و َخ َر ُجوا بِ ِه
اب ﭬ ،إِ َلى َأبِي ُس ْف َي َ
ول اهللِ
ول اهللِ ﷺَ ،ف َح َبسه ا ْل َحر ُس َأ ْن يخْ ُل َص إِ َلى رس ِ
لِيدْ ُخ ُلوا بِ ِه َع َلى رس ِ
َ ُ
َ ُ َ
َ ُ
َ
َ
اس ْب ُن َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
ب ﭬ َخالِ َص ُه َل ُه فِي
ﷺ َو َخ َ
اف ا ْل َقت َْلَ ،وك َ
َان ا ْل َعب ُ
ا ْلج ِ
اه ِلي ِةَ ،فنَا َدى بِ َأ ْع َلى َص ْوتِ ِهَ :أ ََل ت ََأ ُّموا بِي إِ َلى َعباسَ ،ف َأتَا ُه َو َد َف َع َعنْ ُه،
َ
وس َأ َل رس َ ِ
ِ
ِ
ِ
ب بِ ِه
ول اهلل ﷺ َأ ْن َي ْقبِ َض ُه إِ َل ْيهَ ،و َم َشى في ا ْل َق ْو ِم َمكَا َن ُهَ ،ف َرك َ
َ ُ
َ َ
َان
اس ت َْح َ
ت الل ْي ِلَ ،ف َس َار ِب ِه فِي َع ْس َك ِر ا ْل َق ْو ِم َحتى َأ ْب َص ُرو ُه َأ ْج َم ُعَ ،وك َ
َعب ٌ

ول اهللِ
عمر ﭬ َقدْ َق َال ِألَبِي س ْفي َ ِ
ين َو َج َأ ُعنُ َقهَ :واهلل ِ ََل تَدْ نُو ِم ْن رس ِ
ان ح َ
ُ
َ ُ
ُ َ
ُ َُ
ُول َف َمنَ َع ُه ِم َن الن ِ
َاث بِ َعباسَ ،ف َق َال :إِني َم ْقت ٌ
اس َتغ َ
اس َأ ْن
ﷺ َحتى ت َُم َ
وتَ ،ف ْ
َينْت َِه ُبو ُهَ ،ف َلما َر َأى َك ْث َر َة ا ْل َج ْي ِ
ش َو َطا َعت َُه ْم َق َالَ :ل ْم َأ َر كَالل ْي َل ِة َج ْم ًعا لِ َق ْوم
اس ِم ْن َأ ْي ِد ِ
ك َم ْقت ٌ
يه ْمَ ،و َق َال :إِن َ
ُول إِ ْن َل ْم ت َْس َل ْم َوت َْش َهدْ َأن
َفخَ ل َص ُه َعب ٌ
ول اهللَِ ،فجع َل يرِيدُ َأ ْن ي ُق َ ِ
ُم َحمدً ا َر ُس ُ
اس بِ ِهَ ،و ََل َينْ َط ِل ُق
ول الذي َي ْأ ُم ُر ُه َعب ٌ
َ
َ َ ُ
ِ
يم ْب ُن ِح َزامَ ،و ُبدَ ْي ُل ْب ُن َو ْر َقا َءَ ،فدَ َخ ََل
لِ َسا ُن ُهَ ،ف َب َ
ات َم َع َعباسَ ،و َأما َحك ُ
ع َلى رس ِ ِ
ِ
ي
ول اهلل ﷺَ ،ف َأ ْس َل َما َو َج َع َل َي ْستَخْ بِ ُر ُه َما َع َلى َأ ْه ِل َمكةََ ،ف َلما نُود َ
َ َ ُ
ِ
ِ
اسَ ،ما َذا
الص ْبحِ تَخَ ْشخَ َش ا ْل َق ْو ُمَ ،ف َف ِز َع َأ ُبو ُس ْف َي َ
ان َف َق َالَ :يا َعب ُ
ل َص ََلة ُّ
(َ)1أيَض هبا«َ.النهاية»َالب َالثي َ(وجأ)َ(َ.)152َ/5

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ون َت َيس ُروا لِ ُح ُض ِ
اس،
ون؟ َق َالُ :ه ُم ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
ُترِيدُ َ
ور النبِي ﷺَ ،فخَ َر َج بِه َعب ٌ
ون
ون إِ َلى الص ََل ِة فِي َص ََلتِ ِه ْم َي ْر َك ُع َ
ان َي ُم ُّر َ
َف َلما َأ ْب َص َر ُه ْم َأ ُبو ُس ْف َي َ
اسَ ،أ َما َي ْأ ُم ُر ُه ْم بِ َش ْيء إَِل َف َع ُلو ُه؟ َف َق َال
َو َي ْس ُجدُ َ
ون إِ َذا َس َجدَ َ ،ق َالَ :يا َعب ُ
اه ْم َع ِن الط َعا ِم َوالش َر ِ
اسَ ،فكَل ْم ُه
اب َألَ َطا ُعو ُهَ .ف َق َالَ :يا َعب ُ
اسَ :ل ْو ن ََه ُ
َعب ٌ

ِ ِ
فِي َق ْو ِم َ
انَ ،حتى َأ ْد َخ َل ُه
اس بِ َأ ِبي ُس ْف َي َ
ك َه ْل عنْدَ ُه م ْن َع ْفو َعن ُْه ْم؟ َفا ْن َط َل َق َعب ٌ
ع َلى النبِي ﷺَ ،ف َق َال عباس :يا رس َ ِ
ان:
ان َف َق َال َأ ُبو ُس ْف َي َ
ول اهللَ ،ه َذا َأ ُبو ُس ْف َي َ
َ
َ ٌ َ َ ُ
ك َف َواهلل َِ ،ما َل ِقيت َ
َيا ُم َحمدُ  ،إِني َق ِد ْاس َتن َْص ْر ُت إِ َل ِهيَ ،و ْاس َتن َْص ْر ُت إِ َل ِه َ
ُك ِم ْن
ك ُم ْبطِ ًَل َل َظ َه ْر ُت َع َل ْي َ
َان إِ َل ِهي ُم ِح ًّقا ،وإِ َل َه َ
ك،
َمرة إَِل َظ َه ْر َت َع َليَ ،ف َل ْو ك َ
َف َش ِهدَ َأن ََل إِ َله إَِل اهلل ،و َأن محمدً ا رس ُ ِ
اسَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ،
ْ
ول اهللَ .ف َق َال َعب ٌ
ُ َ ُ َ
َ
َ ُ

ِ
ِ
ب َأ ْن ت َْأ َذ َن لِي إِ َلى َق ْو ِم َ
وه ْم إِ َلى اهلل ِ َوإِ َلى
كَ ،ف ُأنْذ ُر ُه ْم َما َنزَ َلَ ،و َأ ْد ُع ُ
إِني ُأح ُّ
ِِ
ول َل ُه ْم َيا َر ُس َ
ف َأ ُق ُ
اسَ :ك ْي َ
ول اهللِ َبي ْن لِي ِم ْن َذلِ َك
َر ُسولهَ ،ف َأ ِذ َن َل ُهَ .ف َق َال َعب ٌ
ول اهلل ِ ﷺَ :ت ُق ُ
ُّون إِ َل ْي ِه؟ َق َال َر ُس ُ
ول َل ُه ْمَ « :م ْن َش ِهدَ َأ ْن ََل إِ َل َه إَِل
َأ َمانًا َي ْط َمئِن َ

يك َل ُهَ ،و َش ِهدَ َأن ُم َحمدً ا َر ُس ُ
اهللُ َو ْحدَ ُه ََل َشرِ َ
ول اهللَِ ،وكَف َيدَ ُه َف ُه َو ِآم ٌن،
َو َم ْن َج َل َس ِعنْدَ ا ْل َك ْع َب ِة َف َو َض َع ِس ََل َح ُه َف ُه َو ِآم ٌنَ ،و َم ْن َأ ْغ َل َق َع َل ْي ِه َبا َب ُه َف ُه َو
ِآم ٌن»(.)1
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(صخ ُ َب ُ َح ب َب َ ُأنية َﭬ)َ((َ)6َ/8رقمَ:
َ،)7263ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَالبيهقيَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ.)36-35َ/5

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-568حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
َالزه ُّيَ،ع َ
ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،حدثنيَ ُنحمدُ َب ُ َ ُنسلم ُّ
َعتبة َب َنس ُعودَ،ع َاب َعباسَ،قالَُ « :ثم َم َضى
ُعبيد َاهلل َب َعبد َاهللَ َب ُ
َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺَ ،و ْاستَخْ َل َ
ف َع َلى ا ْل َم ِدين َِة َأ َبا ُر ْهم ُك ْل ُثو َم ْب َن ُح َص ْين
ا ْل ِغ َف ِ
انَ « ،ف َصا َم َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺَ ،و َصا َم
اريَ ،و َخ َر َج لِ َع ْشر َم َض ْي َن ِم ْن َر َم َض َ
َان بِا ْلك َِد ِ
ان َو َأ َم َج َأ ْف َط َر»ُ ،ثم َم َضى َحتى
يد َما َب ْي َن ُع ْس َف َ
اس َم َع ُه َحتى إِ َذا ك َ
الن ُ
ِِ
ِ
ِ
َنز ََل مر الظهر ِ ِ
ين ِم ْن ُم َز ْي َن َة َو ُس َل ْيمَ ،وفِي كُل
ان في َع َش َرة َآَلف م َن ا ْل ُم ْسلم َ
َْ
َ
ِ
ب م َع رس ِ
ول اهللِ ﷺ وا ْل ُم َه ِ
ون َو ْاألَن َْص ُار،
اج ُر َ
ا ْل َق َبائ ِل َعدَ ٌد َوإِ ْس ََل ٌمَ ،و َأ ْو َع َ َ َ ُ
ف ِمنْهم َأحدٌ َ ،ف َلما َنز ََل رس ُ ِ
ان ،و َقدْ ع ِمي ِ
ت
َف َل ْم َيتَخَ ل ْ ُ ْ َ
ول اهلل ﷺ بِ َمر الظ ْه َر ِ َ َ َ
َ ُ
ْاألَ ْخبار عن ُقريشَ ،ف َلم ي ْأتِ ِهم عن رس ِ ِ
ون َما ُه َو
ول اهلل ﷺ َخ َب ٌرَ ،و ََل َيدْ ُر َ
ْ َ ْ َ ْ َ ُ
َ ُ َ ْ َْ
ِ
َف ِ
اع ٌلَ ،خ َر َج فِي تِ ْل َ
يم ْب ُن ِح َزامَ ،و ُبدَ ْي ُل
ك الل ْي َل ِة َأ ُبو ُس ْف َي َ
ان ْب ُن َح ْربَ ،و َحك ُ

ون َه ْل َي ِ
ون بِ ِهَ ،و َقدْ
ون َخ َب ًراَ ،أ ْو َي ْس َم ُع َ
جدُ َ
ونَ ،و َي ْنتَظِ ُر َ
ْب ُن َو ْر َقا َء َيت ََحس ُس َ
ض الطرِ ِ
اس ْب ُن َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
ول اهلل ِ ﷺ بِ َب ْع ِ
ب َأتَى َر ُس َ
َان
يقَ ،و َقدْ ك َ
ك َ
َان ا ْل َعب ُ
ار ِ
ان ْب ُن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
بَ ،و َع ْبدُ اهللِ ْب ُن َأبِي ُأ َمي َة ْب ِن ا ْل ُم ِغ َير ِة
َأ ُبو ُس ْف َي َ
َقدْ َل ِقيا رس َ ِ
ِ
يما َب ْي َن َمك َة َوا ْل َم ِدين َِةَ ،فا ْلت ََم َسا الدُّ ُخ َ
ول َع َل ْي ِه،
ول اهلل ﷺ ،ف َ
َ َ ُ
َفكَل َم ْت ُه ُأ ُّم َس َل َم َة فِ ِ
تَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ ،ا ْب ُن َعم َك َوا ْب ُن َعمتِ َ
ك
يه َماَ ،ف َقا َل ْ
ِ
اج َة لِي بِ ِه َماَ ،أما ا ْب ُن َعمي َف َهت َ
َك ِع ْر ِضيَ ،و َأما ا ْب ُن
َوص ْه ُر َكَ .ق َالََ « :ل َح َ
َعمتِي َو ِص ْهرِيَ ،ف ُه َو ال ِذي َق َال لِي ِب َمك َة َما َق َال»َ .ف َلما َأ ْخ َر َج إِ َل ْي ِه َما بِ َذلِ َ
ك،
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ان ُبن ٌَّي َل ُهَ ،ف َق َالَ :واهللِ َل َي ْأ َذنَن لِي َأ ْو َْل ُخ َذن بِ َي ِد ا ْبنَي َه َذاُ ،ثم
َو َم َع َأبِي ُس ْف َي َ
ول اهللِ
َلن َْذ َه َبن فِي ْاألَ ْر ِ
ك َر ُس َ
وت َع َط ًشا َو ُجو ًعاَ ،ف َلما َب َلغَ َذلِ َ
ض َحتى ن َُم َ
ﷺ َرق َل ُه ْماُ ،ثم َأ ِذ َن َل ُه ْما َفدَ َخ ََل َو َأ ْس َل َماَ ،ف َلما َنزَ َل َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ ِب َمر
الظ ْه َر ِ
اح ُق َر ْيشَ ،واهلل ِ لَئِ ْن َد َخ َل َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ َمك َة
اص َب َ
اسَ :و َ
ان َق َال ا ْل َعب ُ
عنْو ًة َقب َل َأ ْن يست َْأ ِمنُوه ،إِنه َله ََل ُك ُقريش إِ َلى ِ
ت َع َلى
آخ ِر الد ْه ِر َق َالَ :ف َج َل ْس ُ
ُ ُ َ
َ َ ْ
َْ
َْ

ول اهلل ِ ﷺ ا ْلبي َض ِ
ب ْغ َل ِة رس ِ
ْت ْاألَ َر َ
ت:
اك َف ُق ْل ُ
ت َع َل ْي َها َحتى ِجئ ُ
اءَ ،فخَ َر ْج ُ
َ
َْ
َ ُ
ِ
ِ
اجة َي ْأتِي َمكةَ،
ب َلبِنَ ،أ ْو َذا َح َ
َل َعلي َأ ْل َقى َب ْع َض ا ْل َحطا َبةَ ،أ ْو َصاح َ

َان رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ لِ َيخْ ُر ُجوا إِ َل ْي ِهَ ،ف َي ْست َْأ ِمنُو ُه َق ْب َل َأ ْن َيدْ ُخ َل َها
َف ُيخْ بِ ُر ُه ْم بِ َمك ِ َ ُ
َع َل ْي ِه ْم َعن َْوةًَ .ق َالَ :ف َواهللِ ،إِني َألَ ِس ُير َع َل ْي َهاَ ،
ت َل ُه إِ ْذ
وأ ْلت َِم ُس َما َخ َر ْج ُ
اج َع ِ
ان
َس ِم ْع ُ
انَ ،و َأ ُبو ُس ْف َي َ
ت ك َََل َم َأبِي ُس ْف َي َ
انَ ،و ُبدَ ْي ِل ْب ِن َو ْر َقا َء َو ُه َما َيت ََر َ
ول بدَ ي ٌل :ه ِذ ِه واهللِ
ِ
َي ُق ُ
ولَ :ما َر َأ ْي ُ
ت كَا ْل َي ْو ِم َق ُّط ن َيرانًا َو ََل َع ْسك ًَرا َق َالَ :ي ُق ُ ُ ْ َ َ
ان ُخزَا َع َة َح َم َشت َْها ا ْل َح ْر ُبَ .ق َالَ :ي ُق ُ
انُ :خزَا َعةَُ ،واهلل ِ َأ َذ ُّل
ول َأ ُبو ُس ْف َي َ
نِ َير ُ
َ
تَ :يا
ت َص ْو َت ُهَ ،ف ُق ْل ُ
ُون َه ِذ ِه نِ َيران َُها َو َع ْسك َُر َهاَ .ق َالَ :ف َع َر ْف ُ
وأ ْألَ ُم ِم ْن َأ ْن َتك َ
ك فِدَ َ
تَ :ن َع ْمَ .ق َالَ :ما َل َ
اك
ف َص ْوتِيَ ،ف َق َال َأ ُبو ا ْل َف ْض ِل َف ُق ْل ُ
َأ َبا َح ْن َظ َلةََ ،ف َع َر َ

ول اهللِ ﷺ فِي الن ِ
انَ ،ه َذا َر ُس ُ
تَ :و ْي َح َ
اس
َأبِي َو ُأميَ .ف ُق ْل ُ
ك َيا َأ َبا ُس ْف َي َ
واصباح ُقريش واهلل ِ َق َالَ :فما ا ْل ِ
حي َلةُ ،فِدَ َ
تَ :واهلل ِ َلئِ ْن
اك َأبِي َو ُأمي؟ َق َالُ :ق ْل ُ
َ َ َ َ َْ َ
َ
ول اهللِ
َب َم ِعي َه ِذ ِه ا ْل َب ْغ َل َة َحتى آتِ َي بِ َك َر ُس َ
ك َل َي ْضرِ َبن ُعنُ َق َ
َظ َف َر بِ َ
كَ ،ف ْارك ْ
كَ ،ق َالَ :فركِب َخ ْل ِفي ورجع ص ِ
ﷺ َأ ْست َْأ ِمنَ ُه َل َ
ْت بِ ِه كُل َما
اح َبا ُهَ ،ف َحرك ُ
ََ َ َ َ
َ َ
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ول اهللِ
ِِ
ين َقا ُلوا :م ْن َه َذا؟ َفإِ َذا ر َأ ْوا ب ْغ َل َة رس ِ
َم َر ْر ُت بِنَار ِم ْن نِ َير ِ
ان ا ْل ُم ْسلم َ
َ َ َ ُ
َ
ﷺ َقا ُلواَ :عم رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َع َلى َب ْغ َلتِ ِه َحتى َم َر ْر ُت بِن ِ
َار ُع َم َر ْب ِن ا ْلخَ ط ِ
اب
ُّ َ ُ
ان َع َلى َع ُج ِز ا ْل َب ْغ َل ِةَ ،ق َال
ﭬَ ،ف َق َالَ :م ْن َه َذا؟ َو َقا َم إِ َليَ ،ف َلما َر َأى َأ َبا ُس ْف َي َ
ان َعدُ ُّو اهللِ ،ا ْل َح ْمدُ لِل ِه ال ِذي َأ ْمك ََن ِمن َ
ْك بِ َغ ْيرِ َع ْقد َو ََل َع ْهدُ ،ثم
َأ ُبو ُس ْف َي َ
ول اهلل ِ ﷺ ،ورك ََض ِ
َخر َج ي ْشتَدُّ ن َْح َو رس ِ
ت ا ْل َب ْغ َلةَُ ،ف َس َب َق ْت ُه بِ َما ت َْسبِ ُق الداب ُة
ََ
َ ُ
َ َ
ت َع َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ
ت َع ِن ا ْل َب ْغ َل ِةَ ،فدَ َخ ْل ُ
ا ْل َبطِي ُء الر ُج َل ا ْل َبطِي َءَ ،فا ْقت ََح ْم ُ
َ ُ
ود َخ َل عمرَ ،ف َق َال :يا رس َ ِ
ان َقدْ َأ ْمك ََن اهللُ ِم ْن ُه بِ َغ ْيرِ َع ْقد
ول اهللَ ،ه َذا َأ ُبو ُس ْف َي َ
َ َ
َ َ ُ
ُ َُ
تَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ ،إِني َأ َج ْر ُت ُهُ ،ثم
َو ََل َع ْهدَ ،فدَ ْعنِي َف َْل َ ْضرِ َب ُعنُ َق ُهَ .ق َالُ :ق ْل ُ
َاج ِ
ت إِ َلى رس ِ
تََ :ل َواهلل ِ ََل ُين ِ
يه الل ْي َل َة
ول اهلل ِ ﷺ َف َأ َخ ْذ ُت بِ َر ْأ ِس ِه َف ُق ْل ُ
َج َل ْس ُ
َ ُ
ِ
َان
َر ُج ٌل ُدونِيَ ،ف َلما َأ ْك َث َر ُع َم ُر فِي َش ْأنِ ِه ُق ْل ُ
تَ :م ْه ًَل َيا ُع َم ُرَ ،أ َما َواهلل َل ْو ك َ

ِم ْن ِر َج ِ
ت َه َذاَ ،و َلكِن َ
ت َأن ُه َر ُج ٌل ِم ْن
ك َع َر ْف َ
ال َبنِي َع ِدي ْب ِن َك ْعب َما ُق ْل ُ
ِ
ِرج ِ ِ
اسَ ،ف َواهللِ َ ِ
َان
إل ِس ََل ُم َك َي ْو َم َأ ْس َل ْم َ
تك َ
ال َبني َع ْبد َمنَاف َق َالَ :م ْه ًَل َيا َعب ُ
َ
َأ َحب إِ َلى رس ِ
ول اهللِ ﷺ ِم ْن إِ ْس ََل ِم ا ْلخَ ط ِ
اب َل ْو َأ ْس َل َمَ ،و َما بِي إَِل َأني َقدْ
َ ُ
َان َأ َحب إِ َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ ِم ْن إِ ْس ََل ِم ا ْلخَ ط ِ
ت َأن إِ ْس ََل َم َ
ابَ ،ف َق َال
َع َر ْف ُ
كك َ
َ ُ

رس ُ ِ
ب بِ ِه إِ َلى َر ْح ِل َ
اسَ ،فإِ َذا َأ ْص َب َح َفائْتِنِي بِ ِه» .
ك َيا َعب ُ
ول اهلل ﷺ« :ا ْذ َه ْ
َ ُ
ول اهللِ
ات ِعن ِْديَ ،ف َلما َأ ْص َب َح غَ دَ ْو ُت بِ ِه إِ َلى رس ِ
ت بِ ِه إِ َلى َر ْح ِلي َف َب َ
َف َذ َه ْب ُ
َ ُ
ﷺَ ،ف َلما رآه رس ُ ِ
انَ ،أ َل ْم َي ْأ ِن َل َك َأ ْن
ول اهلل ﷺ َق َالَ « :و ْي َح َك َيا َأ َبا ُس ْف َي َ
َ ُ َ ُ
ك َو َأ ْو َص َل َ
ْت َو ُأميَ ،ما َأك َْر َم َ
كَ ،واهلل ِ َل َقدْ
َت ْع َل َم َأ ْن ََل إِ َل َه إَِل اهللُ؟ َق َال :بِ َأبِي َأن َ
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َان َم َع اهلل ِ َغ ْي ُر ُه َل َقدْ َأ ْغنَى َعني َش ْيئًا َق َالَ « :و ْي َح َ
ك َيا َأ َبا
َظنَن ُ
ْت َأ ْن َل ْو ك َ
ك َأ ْن َت ْع َل َم َأني َر ُس ُ
انَ ،أ َل ْم َي ْأ ِن َل َ
ْت َو ُأميَ ،ما
ول اهللِ؟ َق َال :بِ َأبِي َأن َ
ُس ْف َي َ
ِ
ك َو َأ ْو َص َل َ
ك َو َأك َْر َم َ
أح َل َم َ
َان فِي َن ْف ِسي ِمن َْها َش ْي ُء َحتى ْاْل َن.
ك َه ِذ ِهَ ،واهلل ك َ
ْ
ان َأ ْس ِل ْمَ ،و ْاش َهدْ َأ ْن ََل إِ َل َه إَِل اهللَُ ،و َأن
اسَ :و ْي َح َك َيا َأ َبا ُس ْف َي َ
َق َال ا ْل َعب ُ
ُم َحمدً ا َر ُس ُ
ول اهلل ِ َق ْب َل َأ ْن ت ُْض َر َب ُعنُ ُق َ
كَ ،ق َالَ :ف َش ِهدَ ِب َش َها َد ِة ا ْل َحق َو َأ ْس َل َم.

ت :يا رس َ ِ
ِ
اج َع ْل َل ُه َش ْيئًا
ول اهلل ،إِن َأ َبا ُس ْف َي َ
ب َه َذا ا ْل َفخْ َرَ ،ف ْ
ان َر ُج ٌل ُيح ُّ
ُق ْل ُ َ َ ُ
ان َف ُه َو ِآم ٌنَ ،و َم ْن َأ ْغ َل َق َبا َب ُه َف ُه َو ِآم ٌنَ ،و َم ْن
َق َالَ « :ن َع ْم َم ْن َد َخ َل َد َار َأ ِبي ُس ْف َي َ
ِ
فَ ،ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺَ « :يا
ب لِ َين َْصرِ َ
َد َخ َل ا ْل َم ْس ِجدَ َف ُه َو آم ٌن»َ .ف َلما َذ َه َ
يق ا ْلو ِادي ِعنْدَ َخ ْط ِم ا ْلجب ِل ،حتى تَمر بِ ِه جنُود اهللِ
ِ
ُ ُ
َ
َ َ
احبِ ْس ُه بِ َمض ِ َ
اسْ ،
َعب ُ
ُ
ث َأ َم َرنِي َر ُس ُ
ت ِب ِه َحتى َح َب ْس َت ُه َح ْي ُ
ول اهلل ِ ﷺ َأ ْن
َف َي َر َاها»َ .ق َالَ :فخَ َر ْج ُ
َأ ْحبِ َس ُه َق َالَ :و َمر ْت بِ ِه ا ْل َق َبائِ ُل َع َلى َر َاياتِ َها كُل َما َمر ْت َقبِي َل ٌة َق َالَ :م ْن

ولُ :س َل ْي ٌمَ .ف َي ُق ُ
َه ُؤ ََل ِء؟ َف َأ ُق ُ
ولَ :مالِي َولِ ُس َل ْيم؟ َق َالُ :ثم ت َُم ُّر ا ْل َقبِي َل ُة َق َالَ :م ْن
ول :ما لِي ولِم َزينَةَ؟ حتى َتعد ِ
َه ُؤ ََل ِء؟ َف َأ ُق ُ
ت ا ْل َق َبائِ ُل ََل ت َُم ُّر
َ
َ
ولُ :م َز ْينَةَُ .ف َي ُق ُ َ
َ ُ ْ
ولَ :بنُو ُف ََلنَ .ف َي ُق ُ
َقبِي َل ٌة إَِل َق َالَ :م ْن َه ُؤ ََل ِء؟ َف َأ ُق ُ
ولَ :مالِي َولِ َبنِي ُف ََلنَ .حتى
ول اهللِ ﷺ فِي ا ْل َخ ْضر ِ
اء كَتِي َب ٌة فِ َيها ا ْل ُم َه ِ
َمر َر ُس ُ
ون َو ْاألَن َْص ُار ََل َي َرى
اج ُر َ
َ

ِ
ِ
تَ :ه َذا َر ُس ُ
ول
اس؟ ُق ْل ُ
ِمن ُْه ْم إَِل ا ْل َحدَ َقَ ،ق َالُ :س ْب َح َ
ان اهللَ ،م ْن َه ُؤ ََلء َيا َعب ُ
ارَ .ق َال :ما ِألَحد بِهؤ ََل ِء قِب ٌل و ََل َطا َقةٌ ،واهلل ِ
اهلل ِ ﷺ فِي ا ْل ُم َه ِ
ين َو ْاألَن َْص ِ
َ َ َ ُ
َ
َ َ
اجرِ َ
ِ
ك ا ْب ِن َأ ِخ َ
َيا َأ َبا ا ْل َف ْض ِلَ ،ل َقدْ َأ ْص َب َح ِم ْل َ
ان،
يماُ .ق ْل ُ
تَ :يا َأ َبا ُس ْف َي َ
يك ا ْل َغدَ ا َة َعظ ً
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ت :الن َجا ُء إِ َلى َق ْو ِم َ
كَ .ق َالَ :فخَ َر َج َحتى إِ َذا
إِن َها النُّ ُبوةَُ .ق َالَ :فنَ َع ْم إِ َذ ْنُ ،ق ْل ُ
َجا َء ُه ْم َص َرخَ بِ َأ ْع َلى َص ْوتِ ِه َيا َم ْع َش َر ُق َر ْيشَ ،ه َذا ُم َحمدٌ َقدْ َجا َءك ُْم بِ َما ََل
ْت
ت إِ َل ْي ِه ْام َر َأ ُت ُه ِهنْدُ بِن ُ
ان َف ُه َو ِآم ٌنَ ،ف َق َام ْ
ِق َب َل َلك ُْم بِ ِهَ ،ف َم ْن َد َخ َل َد َار َأبِي ُس ْف َي َ
ُع ْت َبةََ ،ف َأ َخ َذ ْت بِ َش ِ
ت :ا ْق ُت ُلوا الد َس َم ْاألَ ْح َم َسَ ،فبِئ َْس ِم ْن َط ِلي َع ِة
اربِ ِهَ ،ف َقا َل ْ
َق ْومَ .ق َالَ :و ْي َحك ُْمََ ،ل َتغُرنك ُْم َه ِذ ِه ِم ْن َأ ْن ُف ِسك ُْمَ ،فإِن ُه َقدْ َجا َء َما ََل ِق َب َل َلك ُْم
انَ ،ف ُه َو ِآم ٌن َقا ُلواَ :و ْي َل َ
ك َو َما ُتغْنِي َعنا َد ُار َك.
بِ ِهَ ،م ْن َد َخ َل َد َار َأبِي ُس ْف َي َ
ِ
َق َالَ :و َم ْن َأ ْغ َل َق َبا َب ُه َف ُه َو ِآم ٌنَ ،و َم ْن َد َخ َل ا ْل َم ْس ِ
اس
جدَ َف ُه َو آم ٌن َف َت َفر َق الن ُ

إِ َلى ُد ِ
ور ِه ْم َوإِ َلى ا ْل َم ْس ِج ِد»(.)1

يَسفيان َووفاته َﭬ)َ(-10َ/8
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ن َأخبار َأب ُ
(َ )13رقمَ،)7264َ:ون َط يقه َأخ جهَالضياءَيفَ«الحاديثَالمختارة»َ(حَ،)144َ/
ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكم َيفَ«المستدرك»َ(َ،)685َ /3ون َط يقَاب َ
إسحاق َأخ جه َاإلنام َأحمد َيف َ«نسنده» َ((َ )222َ /4حَ ،)2392َ /واب َنعي َيفَ
«نع فةَال جال/روايةَاب َنح ز»َ(َ،)225َ/2واب َأبيَخيرمةَيفَ«التاريخَالكبي -السف َ
الراين» َ(َ ،)522َ /1واب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(َ ،)236َ /2والبيوي َيفَ
«نعجمَالصحابة»َ(َ،)140َ/5والطربيَيفَ«تاريخه»َ(َ،)50َ-49َ/3واب َنندهَيفَ«فتحَ
الباب َيف َالكنى َواللقاب» َ(صَ ،)322َ :وأبو َنعيم َيف«نع فة َالصحابة» َ(َ،2388َ /5
َ،)2586والبيهقيَيفَ«السن َالكربى»َ(َ،)69َ/9ووقعَعندَجميعهمَنقتص ا اَعلىَذثْك َ
أبيَرهمَواستخالفهَ،دونَذثْك َخ وجَالنبيَﷺَعام َالفتح َفيَرنضانَ،إالَناَجاءَعندَ
الطربي َيف َ«تاريخه»َ ،وأبي َنعيم َيف َالموط َالراين َن َ«نع فة َالصحابة» َبسياق َأطولَ،
=
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َ -569حدَثنا َالحس ُ َب ُ َعلي َالمعم ُّيَ ،حدثنا َإسح ُ
اق َب ُ َ ُنوسىَ
َالزه يَ،ع َ
النصار ُّيَ،حدثناَ ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ،ع َجعف َب َ ُب قانَ،ع ُّ
َعتبةَ،ع َاب َعباسَ،فَذثْك َنرل َحديث َ ُنحمد َب َ
ُعبيد َاهلل َب َعبد َاهلل َب ُ
إسحاقَ(.)1
َ -570حدثنا َأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َالح ان ُّيَ ،حدثنا َأ ُبو َجعف َ
النُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ،حدثنيَ ُنحمدُ َب ُ َ
َالزه ُّيَ،ع َ ُعبيدَاهللَب َعبدَاهللَب َ ُعتبةَب َنس ُعودَ،ع َ
ُنسلمَب َشهاب ُّ
عبد َاهلل َب َعباسَ ،حدثني َأ ُبو َُسفيان َب ُ َح ب َقالَ« :كُنا َق ْو ًما تُج ًارا،
وكَان ِ
َت ا ْل َحر ُب بينَنَا َوبي َن رس ِ
َت َأ ْم َوا ُلنَاَ ،ف َلما
ول اهلل ِ َقدْ َح َص َر ْتنَا َحتى َه َلك ْ
َ
ْ َْ َْ َ ُ
كَان ِ
َت ا ْل ُهدْ َن ُة بينَنَا َوبي َن رس ِ
ت فِي َن َفر
ول اهلل ِ ﷺ َل ْم ن َْأ َم ْن فِي َأ ْم َوالِنَاَ ،فخَ َر ْج ُ
َْ َْ َ ُ

َأيضا َنياي َلسياق َالمصنفَ ،ويظه َأن َذثْك َخ وج َالنبي َﷺ َعام َالفتح َفيَ
ولكنه ا َ
رنضانَ ،بعد َذثْك َأبي َرهم َندرج َن َثْكالم َاب َإسحاقَ ،فقد َقال َالرتنذي«َ :سأل ُتَ
ُنحمدا اَع َهذاَالحديث َفقالَ:أخشىَأن َي ُكون َهذاَ ُندر اجاَ،والحد ُ
ي َع َ
يث َُهو َالزُّ ه ُّ َ
عُ بيدَاهللَ،ع َاب َعباس«َ،أنَر ُسولَاهللَﷺَخ جَعامَالفتحَفيَرنضانَ»َ.لعلَهذاَالذيَ
ذثْك َُهوَقو ُلَاب َإسحاقَذثْك ُهَعلىَأث َالحديثَ»َ«عللَالرتنذيَالكبي »َ(حَ.)704َ/
وقالَالذهبيَثْكماَيفَ«نختص َاستدراكَالذهبيَعلىَنستدركَالحاثْكم»َالب َالملق َ(حَ/
«ََ:)793صحيح»َ.
يَسفيانَووفاتهَﭬ)َ((َ)13َ/8رقمَ.)7265َ:
(«َ)1المعجمَالكبي »َ(ن َأخبارَأب ُ
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ِ
ِ
آخ ًذا إِ َلى الشامِ ،وك َ ِ ِ
ِمن ُقريش ِ
ين َظ َه َر ِه َر ْق ُل
َان فيه َمت َْج ُرنَاَ ،ف َقد ْمت َُها ح َ
َ
ْ َْ
َان َع َار َض ُه ِم ْن َف ِ
ار َس َف َأخ َر ُه ْم ِمن َْهاَ ،وا ْن َتز ََع َل ُه َص ِلي َب ُه ْاألَ ْع َظ َم،
َع َلى َم ْن ك َ
َو َقدْ كَانُوا َس َل ُبو ُه إِيا ُهَ ،ف َلما َب َل َغ ُه َذلِ َ
ك ِمن ُْه ْمَ ،و َب َل َغ ُه َأن َص ِلي َب ُه ْاس َتنْ َق َذ َل ُه،
ِ ِ ِ
ِ
ِ
وكَان ْ ِ
ين َرد َع َل ْي ِه َما
َت ح ْم ُص َمن ِْز َل ُهَ ،فخَ َر َج من َْها َع َلى َقدَ َم ْيه ُمت ََشك ًرا لله ح َ
َ
س ب ِس َط َله الطرِ ُيق بِا ْلبس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
طَ ،و ُي ْل َقى َع َل ْي َها
َرد ل ُي َصل َي في َب ْيت ا ْل َم ْقد ِ ُ
ُ
ُُ
ار َق ُته و َأس ِ
ِ
ِ
ِ
اق ُ
ف
الر َياح ُ
ينَ ،ف َلما ا ْنت ََهى إِ َلى إِيلياَ ،و َق َضى ف َيها َص ََل َت ُه َو َم َع ُه َب َط ِ ُ َ َ
ِ ِ
ِ
َاب رس ِ
ول اهللِ ﷺ َم َع ِد ْح َي َة ْب ِن َخ ِلي َف َة ا ْل َك ْلبِي:
الرو ِم َق َالَ :و َقد َم َع َل ْيه كت ُ َ ُ
ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الرومِ،
بِ ْس ِم اهلل الر ْح َم ِن الرحي ِم م ْن ُم َحمد َر ُسول اهلل إِ َلى ه َر ْق َل َعظي ِم ُّ
الس ََل ُم َع َلى َم ِن ات َب َع ا ْل ُهدَ ىَ ،أ َما َب ْعدُ َف َأ ْس ِل ْم ت َْس َل ْمَ ،و َأ ْس ِل ْم ُي ْؤتِ َ
ك اهللُ َأ ْج َر َك
َمر َت ْي ِنَ ،وإِ ْن َتت ََول َفإِن إِ ْث َم ْاألَك ِ
ين َع َل ْي َ
ك»ََ.
ار َ
ف َالنصارىَ،قالَ:
قال َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ:قال َاب ُ َشهابَ:فحدثنيَأس ُق ُ
« َأ ْد َر ْك ُت ُه فِي ز ََم ِ
انَ ،ز َع َم لِي َأن ُه َأ ْد َر َك َذلِ َ
ك ِم ْن َأ ْم ِر
ان َع ْب ِد ا ْل َم ِل ِك ْب ِن َم ْر َو َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
َاب رس ِ
ول اهللِ ﷺ
َر ُسول اهلل ﷺَ ،و َأ ْم ِر ه َر ْق َل َو َع ْقلهَ ،ق َالَ :لما َقد َم َع َل ْيه كت ُ َ ُ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
َب إِ َلى َر ُجل
َم َع د ْح َي َة َأ َخ َذ ُهَ ،ف َج َع َل ُه َب ْي َن َفخ َذ ْيه َو َخاص َرتهَ ،ق َالُ :ثم َكت َ
بِر ِ
َان َي ْق َر ُأ ِم َن ا ْل ِع ْب َرانِي ِة َما َي ْق َر ُأَ ،ف َذك ََر َل ُه َأ ْم َر ُه َو َي ِص ُ
ف َل ُه َش ْأ َن ُه َوبِخَ َب ِر
ومي َة ك َ
ُ
احب ر ِ
ِ
ِ
ِ
ومي َة َأن ُه النبِ ُّي ال ِذي كُنا َننْتَظِ ُر ُه ََل َشك
َما َجا َء بِه َق َالَ :ف َكت َ
َب إِ َل ْيه َص ُ ُ
يهَ ،فاتبعه وصد َقهَ ،ف َأمر ِهر ْق ُل بِب َط ِ ِ
فِ ِ
الرومَِ ،ف َج َم ُعوا َل ُه فِي َد ْسك ََر ِة
َ
ار َقة ُّ
ََُ َ َ ُ ََ َ
ت َع َل ْي ِه ْم بِ َأ ْب َوابِ َهاُ ،ثم اط َل َع َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َع َل ْي ِة َو َخا َف ُه ْم
ُم ْلكِ ِهَ ،و َأ َم َر بِ َها َف ُأ ْسرِ َج ْ
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ِ ِ
الرومِ ،إِني َقدْ َج َم ْع ُتك ُْم لِخَ َبر ،إِن ُه َقدْ َأتَانِي
َع َلى َن ْفسهَ ،و َق َالَ :يا َم ْع َش َر ُّ
ِ
َاب َه َذا الر ُج ِلَ ،يدْ ُعونِي إِ َلى ِدين ِ ِهَ ،و َأن ُه َواهلل ِ الر ُج ُل ال ِذي كُنا َننْتَظِ ُر ُه،
كت ُ
َون ِ
َجدُ فِي كِتَابِنَاَ ،ف َه ُلم َف ْلنَتبِ ْع ُه َولْن َُصد ْق ُه َف ُي َسل َم َلنَا ُد ْن َيانَا َو ُأ ْخ َرانَاَ ،فنَخَ ُروا

ِ
ِ ِ
ِ
وها َقدْ
اب الد ْسك ََرة ل َيخْ ُر ُجوا من َْهاَ ،ف َو َجدُ َ
َنخْ َر َة َر ُجل َواحدُ ،ثم ا ْبتَدَ ُروا َأ ْب َو َ
وه ْم َع َليَ ،و َخا َف ُه ْم َع َلى َن ْف ِس ِهَ ،فك ُُّروا َع َل ْي ِه َف َق َال:
ُأغ ِْل َق ْ
ت ُدون َُه ْمَ ،ف َق َال :ك ُُّر ُ
ت َلك ُْم َألَ ْن ُظ َر َك ْي َ
ف
ت َلك ُْم َه ِذ ِه ا ْل َم َقا َل َة التِي ُق ْل ُ
الرومِ ،إِن َما ُق ْل ُ
َيا َم ْع َش َر ُّ
َص ََل َب ُتك ُْم َع َلى ِدينِك ُْم لِ َه َذا ْاألَ ْم ِر ال ِذي َحدَ َ
ت ِم ْنك ُُم ال ِذي ُأ َس ُّر
ثَ ،ف َقدْ َر َأ ْي ُ

بِ ِهَ ،ف َو َق ُعوا َل ُه ُس ُجو ًدا َو َأ َم َر بِ َأ ْب َو ِ
ت َل ُه ْم َفا ْن َط َل ُقوا»(َ.)1
اب الد ْسك ََر ِة َف ُفتِ َح ْ

يمَب ُ َسعيدَالجوه ُّيَ،
َ-571حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعليَالمدين ُّيَ،حدثناَإب اه ُ
ان َصخْ ُر ْب ُن َح ْربَ ،و ُه َو ا ْب ُن َث َمان
ع َالواقديََ ،قالَ «َ:وفِ َيها َم َ
ات َأ ُبو ُس ْف َي َ
ِ
ِ
ِ
ين»(.)2
ين َسنَةًَ ،ي ْعني َسنَ َة إِ ْحدَ ى َو َث ََلث َ
َو َث َمان َ

يَسفيان َووفاته َﭬ)َ(َ)19َ/8
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ن َأخبار َأب ُ
(رقمَ،)7271َ:ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَالطربيَيفَ«تاريخه»َ(َ،)649َ-646َ/2
والبيهقيَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ،)383-381َ/4ون َط يقَالبيهقيَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ
«تاريخَدنشق»َ(َ.)431-428َ/23
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ن َأخبار َأبي َُسفيان َووفاتَه َﭬ) َ(َ)5َ /8
(رقمَ ،)7261َ :وعنه َرواه َأبو َنعيم َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)531َ /2وسقَ ،ننهَ:
«الواقدي»َ،ون َط يقَالطرباينَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)472َ/22
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ي ْب ُن ا ْل َع ْج َال ِن ،أَ ُبو أُ َما َم َة ،ال َْب ِ
ِي ﭬ
[ُ ]642
ص َد ُّ
اهل ُّ
َ -572حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف ج َالمص ُّيَ،حدثنَاَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،
ِِ
ت
ي ْب ُن َع ْج ََل َن َسنَ َة ِس ٍّ
قال«َ:ت ُُوف َي َأ ُبو ُأ َم َام َة ا ْل َباهل ُّي َ ،$و ْاس ُم ُهُ :صدَ ُّ
ِ
ون»(.)1
ينِ ،سنُّ ُه إِ ْحدَ ى َوتِ ْس ُع َ
َو َث َمان َ
َان ْب ِن َمال ٍ
ِك ﭬ
ب ْب ُن ِسن ِ
[ُ ]246
ص َه ْي ُ
َ -573حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف ج َالمص ُّيَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،
ب ْب ُن ِسنَانَ ،و ُي ْكنَى َأ َبا َي ْح َيى بِا ْل َم ِدين َِة فِي َشوال َسنَ َة َث َمان
قال«َ:ت ُُوف َي ُص َه ْي ُ
ِ
و َث ََلثِين ،وك َ ِ
الرو ُم»(.)2
َ َ
َ
َان م ْن َس ْبي ا ْل َم ْوص ِل َس َب ْت ُه ُّ
*َ*َ*َ

قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)12َ/10روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَإلىَالواقديََثقاتَ»َ.
(صد ُّي َب ُ َالعجالن َالباهل ُّي َﭬ) َ(َ)89َ /8
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)7459َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1526َ/3ون َط يقَ
أبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)75َ/24
ب َب ُ َسنان َب َنالك َﭬ) َ(َ)29َ /8
(صهي ُ
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ ُ
(رقمَ،)7286َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1496َ/3وقدَتح فَ
فيهَ(ب َبكي )َإلىَ(ب َنحمد)َ،ون َط يقَأبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ
(.)244َ/24

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الضا ِد
ف َّ
َحْر ُ
يﭬ
[َّ ]247
الض َّح ُ
اك ْب ُن َحا ِر َث َة ْب ِن َث ْعل ََب َة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -574حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي تَس ِمي ِة م ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة لِ َبي َع ِة رس ِ
ول
ْ َ ُ
ْ َ َ
اك ْب ُن َح ِ
اهلل ِ ﷺ ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َث ْع َل َب َة ْب ِن ُع َب ْيد :الضح ُ
ار َث َة ْب ِن َز ْي ِد
ْب ِن َث ْع َل َبةََ ،و َقدْ َش ِهدَ َبدْ ًرا»(.)1
[ِ ]248
ِي ﭬ
سد ُّ
ار ْب ُن ْاألَ ْز َو ِر ْاألَ َ
ضَر ُ
َ -575حدثنا َأ ُبو َخليفة َالفض ُل َب ُ َال ُحبابَ ،ع َ ُنحمد َب َسالمَ
ال ُجمحيَ،قالَ «َ:ق َال َأ ُبو ُع َب ْيدَ َة ِض َر ُار ْب ُن ْاألَز َْو ِر ت ََولى َقت َْل َمالِ ِك ْب ِن ن َُو ْي َرةَ،
ول :متَمم بن نُويرةَ ،ويعر ُض بِخَ الِ ِد ب ِن ا ْلولِ ِ
َوفِي َذلِ َ
يد:
ْ َ
ك َي ُق ُ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ
نِ ْع َم ا ْل َقتِ ُ
ت َ ...ج ُب َن ا ْل ُع َصا ُة َقتِي ُل َ
ك ا ْب َن ْاألَز َْو ِر
َاو َح ْ
اح َتن َ
يل إِ َذا َما الر َم ُ
ِ
ِ
ين َل ِقي َت ُه َ ...و َلن ِ ْع َم َم ْأ َوى الط ِ
ار ِق ا ْل ُم َتنَو ِر
َو َلن ْع َم َح ْش ُو الد ْر ِع ح َ
س ِمح بِ َأ ْطر ِ
اف ا ْل ِقدَ احِ إِ َذا ا ْنت ََشى ُ ...ح ْل ٌو َح ََل ُل ا ْلم ِ
ال َغ ْي َر َع ُذ ِ
ور
َ َ
َ
َ
ََل ي ْلبس ا ْل َفح َشاء تَح َ ِ ِ
ب َم َقا َد ُت ُه َع ِف ُ
يف ا ْل ِم ْئز َِر
ت ث َيا َبه َ ...ص ْع ٌ
ْ َ ْ
َ َ ُ
َأ َد َع ْو َت ُه بِاهللُِ ،ثم َق َت ْل َت ُه َ ...ل ْو ُهو َد َع َ
اك ِب ِذمة َل ْم َيغ ِْد ِر

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجم َالكبي »َ(ضح ُ
اك َب ُ َحارثة َب َثعلبة َﭬ)َ(َ)301َ/8
(رقمَ،)8144َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1540َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

469

ان فِ ْهر فِي ا ْل ُغ َب ِ
ار ْاألَكْدَ ِر
نِ ْع َم ا ْل َف َو ِار ُس َي ْو َم َح ْل َبة غَا َد َر ْت ُ ...ف ْر َس ُ
َو ُي ْر َوى فِي ا ْل َكدُ ِ
ور ْاألَكْدَ ِر»(.)1
*َ*َ*َ

( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ض ُار َب ُ َالزور َالسد ُّي َﭬ) َ(َ)294َ /8
(رقمَ،)8126َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

470

ف الطَّا ِء
َحْر ُ
اء ﭬ
َي ُل ْب ُن ُّ
[ُ ]249
الن ْع َم ِ
طف ْ
ان ْب ِن َخن َ
ْس َ
َ -576حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةََ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي تَس ِمي ِة م ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة لِ َبي َع ِة رس ِ
ول
ْ َ ُ
ْ َ َ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َس ِل َم َة ْب ِن َزي ِد ْب ِن َخ ْي َثمُ :ط َف ْي ُل ْب ُن ال ُّن ْع َم ِ
اهلل ِ ﷺ ِم َن ْاألَن َْص ِ
ان
ْ
ْب ِن َخن َْسا َءَ ،و َقدْ َش ِهدَ َبدْ ًرا»(.)1
*َ*َ*َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُطفي ُل َب ُ َالنُّعمان َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)325َ/8
(رقمَ،)8216َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1568َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ف الظَّا ِء
َحْر ُ
ير ْب ُن َرا ِفعٍ ﭬ
[ ]250ظَ ِه ُ
َ -577حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن
ار ِ
ار َث َة ْب ِن ا ْل َح ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َح ِ
ْاألَن َْص ِ
ثَ :ظ ِه ُير ْب ُن َر ِافع»(.)1
َ-578حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َح ِ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار َث َة ْب ِن
ار ِ
ا ْل َح ِ
ثَ :ظ ِه ُير ْب ُن َرافِع»(.)2
*َ*َ*َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ظهي ُ َب ُ َرافع َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)339َ /8
(رقمَ،)8264َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1577َ/3
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ظهي ُ َب ُ َرافع َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)339َ /7
(رقمَ،) 8265َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ،)402-399َ/3والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَ
فيهَذثْك َتسميةَن َشهد َالعقبةَ،والبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ،)445َ/3وأبوَنعيمَيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1577َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

472

ف ال َع ْي ِن
َحْر ُ
[َ ]251ع ِ
ت ْب ِن أَبِيِ ْاألَ ْفلَحِ ﭬ
اص ُم ْب ُن َثابِ ِ
َ -579حدثنا َالحس َُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمانَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ
َالزه ي«َ:فِي
َعقبةَ،ع ُّ
ال ُمسيب ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب ُ
اصم بن َثابِ ِ
ِ
ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ت ْب ِن َأبِ ِي األَ ْق َلحِ »(.)1
ارَ :ع ُ ْ ُ
[َ ]252ع ِ
يﭬ
ِي ْاألَ ْن َ
اص ُم ْب ُن َعد ٍّ
صا ِر ُّ
َ-580حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َ
ال ُّزه يََ،قال«َ:ع ِ
اص ُم ْب ُن َع ِدي ْب ِن ا ْل َجد ْب ِن ا ْل َع ْج ََل ِنَ ،خ َر َج إِ َلى َبدْ رَ ،ف َرد ُه
َ
َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺَ ،و َض َر َب َل ُه بِ َس ْه ِم ِه»(.)2

َ-581حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالمَلكَ
ب ُ َهشام َالسدُ وس ُّيَ ،حدثنا َزيا ُد َب ُ َعبد َاهلل َالبكال ُّيَ ،ع َ ُنحمد َب َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عاص ُم َب ُ َثابت َب َأبي َالقلح َﭬ) َ(َ/17
(َ)174رقمَ،)461َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عاص ُم َب ُ َعدي َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)171َ/17
(رقمَ ،) 451َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصم َيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسمَيةَن َشهد َبد اراَ،وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(.)2139َ/4

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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إسحاق َقال«َ :ع ِ
اص ُم ْب ُن َع ِدي ْب ِن ا ْل َجد ْب ِن َع ْج ََل َن ْب ِن ُض َب ْي َعةََ ،و ُه َو ِم ْن
َ
ف ب ِن عمرِو ب ِن عو ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب ِلي ح ِل ٌ ِ ِ
ف ْب ِن
يف ل َبني ُع َب ْيد ْب ِن َز ْيد ْب ِن َمالك ْب ِن َع ْو ْ َ ْ ْ َ ْ
َ ٍّ َ
ِ ِ
سَ ،خر َج م َع رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ إِ َلى َبدْ رَ ،ف َرد ُه َو َض َر َب َل ُه بِ َس ْه ِم ِه
َمالك ْب ِن ْاألَ ْو ِ َ َ َ ُ
َم َع َأ ْص َح ِ
اب َبدْ ر َو ُي َق ُال :إِن النبِي ﷺ ْاستَخْ َل َف ُه َع َلى ا ْل َعالِ َي ِةَ ،و ُي َق ُالَ :ع َ
اش

َخ ْم َس َع ْش َر َة َو ِما َئ ًة»(.)1

سا َم َة ﭬ
[َ ]253عامُِر ْب ُن أُ َ
َ -582حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
اهللَب َنُمي َ،ي ُق ُ
ولْ «َ:اس ُم َأبِي ا ْل َم ِليحِ َ :ع ِام ُر ْب ُن ُأ َس َام َة»(.)2

هلل ْب ُن َج ْع َف ِر ْب ِن أَ ِبي طَالِبٍ ﭬ
[َ ]254ع ْب ُد ا ِ
َ -583حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،قالَ:حدثناَعبدُ َ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عاص ُم َب ُ َعدي َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)171َ/17
(رقمَ،)452َ:ون َط يقَاب َإسحاق َأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ،)473َ/3وأبوَ
نعيمَيف«نع فةَالصحابة»َ(.)2139َ/4
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)397َ /9روا ُه َالطب ان ُّيَ ،ورجا ُل ُه َإلى َاب َإسحاقَ
ثقاتَ»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ((َ )196َ /1رقمَ ،)522َ :ولم َأقف َعلى َن َ
أخ جهَغي َالطرباينَ.
وانظ «َ:الرقات»َالب َحبانَ(َ.)8َ/10

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الملك َب ُ َهشامَ ،قالَ :حدثنا َزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،
حن ِ
َان عبدُ اهلل ِ بن جع َفر يخْ ِضب بِا ْل ِ
اء»(.)1
ُ
قال«َ:ك َ َ ْ
ْ ُ َ ْ َ
اَعبيدُ َب ُ َغنام َب َحفص َب َغياثَ،قالَ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
َ -584حدثن ُ
ات َع ْبدُ اهلل ِ ْب ُن َج ْع َفرِ ْب ِن َأبِي َطالِب
عبد َاهلل َب َنُمي َ ،قالَ «َ :وفِ َيها َم َ
ِ
ِ
ِ ِ
ين»(َ.)2
بِا ْل َمدينَةَ ،و ُي ْكنَى َأ َبا َج ْع َفر َي ْعني َسنَ َة َث َمان َ
يﭬ
[َ ]255ع ْب ُد ا ِ
اح َة ْب ِن َث ْعل ََب َة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
هلل ْب ُن َر َو َ
َ -585حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،قالَ:حدثناَأبيَ،قالَ:
حدثناَاب ُ َلهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن
ار ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َح ِ
ْاألَن َْص ِ
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ ِ ،م ْن َبنِي ْامرِ ِئ ا ْل َق ْي ِ
س ْب ِن َث ْع َل َب َة

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ذثْك ُ َس َعبد َاهلل َب َجعف َووفاته َﭬ)َ(َ/13
(َ)72رقمَ،)178َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)164َ/5روا ُه َالطب ان ُّيَ،واب ُ َإسحاق َلم َ ُيدرك َاب ََ
جعف َ،وبقيةَُرجالهَثقاتَ»َ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ذثْك ُ َس َعبد َاهلل َب َجعف َووفاته َﭬ)َ(َ/13
(َ)72رقمَ،)177َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
وعندَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ)296َ/27ن َقولَاب َنمي «َ:سنة َستَوثماني «َ،
وليس«َ:سنةَثماني »َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ب ب ِن ا ْلخَ زْرجِ ب ِن ا ْلح ِ ِ
اح َة ْب ِن ْامرِ ِئ
ارث ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ َ :ع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ
َ
َ ْ
ْب ِن َك ْع ِ ْ
ا ْل َق ْي ِ
س»(َ.)1
َ -586حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ ،قالَ :حدثناَ
ُنحمدُ َب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ،قالَ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ
ُعقبةَ ،ع َاب َشَهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار ِم ْن َبنِي
ِ
ا ْلح ِ ِ
اح َة ْب ِن ْامرِ ِئ ا ْل َق ْي ِ
س»(.)2
ارث ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ َ :ع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ
َ
َ -587حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،قالَ:حدثناَأبيَقالَ:
ول اهلل ِ
حدثناَاب ُ َلهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،قالَ «َ:لما َفت ََح َر ُس ُ
ث عبدُ اهلل ِ بن رواح َة لِي َق ِ
اس َم ا ْل َي ُهو َدَ ،ف َلما َق ِد َم َع َل ْي ِه ْم َو َج َع ُلوا
ﷺ َخ ْي َب َر َب َع َ َ ْ
ْ ُ ََ َ ُ
ِ
يهدُ َ ِ
يب ِمن ُْه ْم َش ْيئًاَ ،و َق َال :إِن َما َب َع َثنِي َر ُس ُ
ول
ُْ
ون َل ُه م َن الط َعامَِ ،ف َكرِ َه َأ ْن ُيص َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عبدُ َاهلل َب ُ َرواحة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ/13
(َ)172رقمَ،)412َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1638َ/3ون َ
ط يقَأبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)109َ/28
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عبدُ َاهلل َب ُ َرواحة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ/13
(َ )172رقمَ ،)413َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحادَ
والمراين»َ(َ)414-403َ/3يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،والبيويَيفَ
«نعجمَالصحابة»َ(َ،)54َ/4واب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)109َ/38

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اهلل ِ ﷺ َعدْ ًَل َب ْينَ ُه َو َب ْينَك ُْمَ ،ف ََل َأ َر َب لِي فِي َه ِديتِك ُْمَ ،فخَ َر َص
ْت َلك ُْم ن َِصي َبك ُْم
َف َلما َأ َقا َم ا ْلخَ ْر َص َخي َر ُه ْم َع ْبدُ اهللَِ ،ف َق َال :إِ ْن ِش ْئت ُْم َض ِمن ُ
اخت َُاروا َأ ْن
ت َع َل ْي ِهَ ،وإِ ْن ِش ْئت ُْم َض ِم ْنت ُْم َلنَا ن َِصي َبنَا َو ُق ْمت ُْم َع َل ْي ِهَ ،ف ْ
َو ُق ْم ُ
ِ
ون َع َل ْينَا،
اح َة َه َذا ال ِذي َت ْعرِ ُض َ
وموا َع َل ْيهَ ،و َقا ُلواَ :يا ا ْب َن َر َو َ
َي ْض َمنُوا َو َي ُق ُ
وم ِ
ان بِا ْل َحق،
ون بِ ِه ال ِذي َت ُقو ُم ِب ِه الس َم َاو ُ
َو َت ْع َم ُل َ
ات َو ْاألَ ْر ُضَ ،وإِن َما َي ُق َ
النخْ َل()1

َت َخ ْي َب ُر لِ َم ْن َش ِهدَ ا ْل ُحدَ ْيبِ َي َة َل ْم َي ْش َرك ُْه ْم فِ َيها َأ َحدٌ َ ،و َل ْم َيتَخَ ل ْ
ف َعن َْها
َوكَان ْ
َأ َحدٌ ِمن ُْه ْمَ ،و َل ْم َي ْش َهدْ َها َأ َحدٌ َغ ْي ُر ُه ْمَ ،و َل ْم َي ْأ َذ ْن َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ ِألَ َحد
ف عن مخْ ر ِج ِه إِ َلى ا ْلحدَ يبِي ِة فِي ُشه ِ
ود َخ ْي َب َر»(.)2
ُ
ُ ْ َ
تَخَ ل َ َ ْ َ َ

َ -588حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب ُ َُسليمان َالصبهان ُّيَ ،قالَ :حدثناَ
ُنحمدُ َب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ،قالَ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحََ،ع َ ُنوسىَب َ
ول اهلل ِ ﷺ فِي عمر ِة ا ْل َق َض ِ
ُعقبةَ ،ع َاب َشهابَ ،قالَ «َ :لما َأ َم َر َر ُس ُ
اء
َ َْ
ب ،واسعوا فِي الطو ِ
ِ
ِ
اف» ،لِ َي َرى
َ
َأ ْص َحا َب ُهَ ،ف َق َال« :اكْش ُفوا َع ِن ا ْل َمنَاك ِ َ ْ َ ْ
ُون ج َلدَ هم و ُقوتَهم ،وك َ ِ
اعَ ،فا ْن َك َف َأ َأ ْه ُل
َان َيكيدُ ُه ْم بِكُل َما ْاس َت َط َ
ا ْل ُم ْشرِك َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ
ون إِ َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َو َأ ْص َحابِ ِه
ان َينْ ُظ ُر َ
َمك َة الر َج ُال ِمن ُْه ْم َوالن َسا ُء َوالص ْب َي ُ
َ ُ

(َ)1إذاَحزرَناَعليهاَن َال ُّ طبَتم ا ا«َ.النهاية»َالب َالثي َ(خ ص)َ(َ.)22َ/2
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عبدُ َاهلل َب ُ َرواحة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ/13
(َ)177رقمَ،)423َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ
ي رس ِ
اح َة َي ْرت ِ
ول اهللِ ﷺ
َو ُه ْم َي ُطو ُف َ
ون بِا ْل َب ْيتَ ،و َع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ
َج ُز َب ْي َن َيدَ ْ َ ُ
م َتوشحا بِالسي ِ
فَ ،ي ُق ُ
ول:
ُ َ ً
ْ
َخ ُّلوا َبنِي ا ْلكُف ِ
ار َع ْن َسبِ ِيل ِه َ ...أنَا الش ِهيدُ َأن ُه َر ُسو ُل ُه

َقدْ نَز َل الر ْح َم ُن فِي َتن ِْز ِيل ِه  ...فِي ُص ُحف ُي ْت َلى َع َلى َر ُسولِ ِه
َفا ْل َي ْو َم ن َْضرِ ُبك ُْم َع َلى ت َْأ ِو ِيل ِه  ...ك ََما َض َر ْبنَا ُك ْم َع َلى َتن ِْز ِيل ِه
يل ا ْل َها َم َع ْن َم ِق ِيل ِه َ ...و ُي ْذ ِه ُل ا ْلخَ ِل َ
َض ْر ًبا ُي ِز ُ
يل َع ْن َخ ِل ِيل ِه
ِ
ِ
ِ
ِ
اهي َة َأ ْن ي ْن ُظروا إِ َلى رس ِ
ول اهللِ ﷺ
ب ِر َج ٌال م ْن َأ ْش َراف ا ْل ُم ْشرِك َ
َو َتغَي َ
َ ُ
َ ُ
ين ك ََر َ

ول اهللِ
َغي ًظا ،وحنَ ًقا ،ونفاسة وحسدً اَ ،خرجوا إِ َلى َنو ِ
احي َمك َة َف َق َضى َر ُس ُ
َ
َ ُ
َ َ
َ َ َ
ْ
ﷺ ن ُُس َك ُه َف َأ َقا َم َث ََل ًثا»(.)1
َ -589حدثنا َأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َالح ان ُّيَ ،قالَ :حدثنا َأ ُبوَ
جعف َالنُّفيل ُّيَ،قالَ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َبَ َإسحاقَ،قالَ:
حدثنيَعبدُ َاهلل َب َأبيَبك َ «َ:أن رس َ ِ
ِ
ين َد َخ َل َمك َة فِي تِ ْل َك
ول اهلل ﷺ ح َ
ُ
َ ُ
ِ
آخ ٌذ ِب ِ
اري ِ
ِ
خ َطا ِم نَا َقتِ ِهَ ،و ُه َو
اح َة ْاألَن َْص ِ ُّ
ا ْل ُع ْم َرةَ ،د َخ َل َها َو َع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ
َي ُق ُ
ول:

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عبدُ َاهلل َب ُ َرواحة َﭬ)َ(َ)175-174َ/13
(رقمَ ،) 417َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ/3
َ،)1640َ-1639والبيهقيَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ)315-314َ/4نطو االََ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َخ ُّلوا َبنِي ا ْلكُف ِ
ار َع ْن َسبِ ِيل ْه  ...إِني َش ِهيدٌ َأن ُه َر ُسو ُل ْه
َخ ُّلوا َفك ُُّل ا ْلخَ ْيرِ فِي َر ُسولِ ْه َ ...يا َرب إِني ُم ْؤ ِم ٌن بِ ِق ِيل ْه
ف َحق اهلل ِ فِي َق ُبولِ ْه  ...ن َْح ُن َق َت ْلنَاك ُْم َع َلى ت َْأ ِو ِيل ْه
َأ ْعرِ ُ

ك ََما َق َت ْلنَاك ُْم َع َلى َتن ِْز ِيل ْه َ ...ض ْر ًبا ُي ِز ُ
يل ا ْل َها َم َع ْن َم ِق ِيل ْه
َو ُي ْذ ِه ُل ا ْلخَ ِل َ
يل َع ْن َخ ِل ِيل ْه»(.)1
َ -590حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ ،قالَ :حدثناَ
ُنحمدُ َب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ،قالَ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحََ،ع َ ُنوسىَب َ
ول اهلل ِ ﷺ عبدَ اهللِ
ث َر ُس ُ
ُعقبةَ،ع َاب َشهابِ «َ:في َفتْحِ َخ ْي َب َرَ ،ق َالَ :و َب َع َ
َْ
بن رواح َة لِي َق ِ
ون َل ُه ِم َن
اس َم ا ْل َي ُهو َد َث َم َر َهاَ ،ف َلما َق ِد َم َع َل ْي ِه ْم َج َع ُلوا ُي ْهدُ َ
َْ ََ َ ُ
الط َعامَِ ،و ُيكَل ُمو َن ُهَ ،و َج َم ُعوا َل ُه ُح ِل ًّيا ِم ْن ُح ِلي نِ َسائِ ِه ْمَ ،ف َقا ُلواَ :ه َذا َل َك
َوتَخَ ف ْ
احةََ :يا َم ْع َش َر َي ُهو َد إِنك ُْم َواهللِ َألَ ْبغ َُض
ف َعنا َوت ََج َاو ْزَ ،ف َق َال ا ْب ُن َر َو َ
الن ِ
اس إِ َلي ،إِن َما َب َع َثنِي َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ َعدْ ًَل َب ْي َنك ُْم َو َب ْي َن ُهَ ،ف ََل َأ َر َب لِي فِي
ُد ْن َياك ُْمَ ،و َل ْن َأ ِح َ
تَ ،وإِنا ََل ن َْأ ُك ُل ُه،
الس ْح َ
يف َع َل ْيك ُْمَ ،وإِن َما َع َر ْضت ُْم َع َلي ُّ
ْت َلك ُْم
َفخَ َر َص النخْ َلَ ،ف َلما َأ َقا َم ا ْلخَ ْر َص َخي َر ُه ْمَ ،ف َق َال :إِ ْن ِش ْئت ُْم َض ِمن ُ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عبدُ َاهلل َب ُ َرواحة َﭬ)َ(َ)174-173َ/13
(رقمَ ،)416َ :ون َط يق َشيخ َالطرباين َأخ جه َأبو َنعيم َيف«نع فة َالصحابة» َ(َ/3
َ ،)1640ون َط يق َاب َإسحاق َأخ جه َالطربي َيف َ«تاريخه» َ(َ ،)24َ /3والبيهقي َيفَ
«دالئلَالنبوة»َ(َ.)323َ/4

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اخت َُاروا َأ ْن َي ْض َمنُوا
ن َِصي َبك ُْمَ ،وإِ ْن ِش ْئ ُت ْم َض ِمنْت ُْم َلنَا ن َِصيبِنَا َو ُق ْمت ُْم َع َل ْي ِهَ ،ف ْ
ِ
ون بِ ِه ،بِ ِه َت ُقو ُم
اح َة َه َذا ال ِذي َت ْع َم ُل َ
وموا َع َل ْيهَ ،و َقا ُلواَ :يا ا ْب َن َر َو َ
َو َي ُق ُ
وم ِ
ان بِا ْل َحق»(َ.)1
الس َم َاو ُ
ات َو ْاألَ ْر ُضَ ،وإِن َما َي ُق َ
َ-591حدثَناَإسح ُ
اقَب ُ َإب اهيمَالدب ُّيَ،ع َعبدَال زاقَ،ع َنعم َ،ع َ
احةََ ،ج َم ُعوا َل ُه ُح ِل ًّيا ِم ْن ُح ِلي نِ َسائِ ِه ْم،
ُّ
َاه ُم ا ْب ُن َر َو َ
الزه يَ ،قالَ «َ :لما َأت ُ
َف َأهدَ وها إِ َلي ِهَ ،ف َق َال :يا مع َشر ا ْليه ِ
ود ،إِنك ُْم َألَ ْبغ َُض َخ ْل ِق اهلل ِ إِ َليَ ،و َما َذلِ َ
ك
َ َ ْ َ َُ
ْ ْ َ ْ
بِ َح ِام ِلي َأ ْن َأ ِح َ
يف َع َل ْيك ُْمَ ،أما َما َع َر ْضت ُْم َع َل ْينَا ِم ْن َه ِذ ِه الر ْش َو ِةَ ،فإِن َها
وها َأ ْو َي ْأ ُخ َذ َها
ُس ْح ٌ
ت َوإِنا ََل ن َْأ ُك ُل َهاُ ،ثم َخ َر َص َع َل ْي ِه ْمُ ،ثم َخي َر ُه ْم َأ ْن َي ْأ ُخ ُذ َ
هوَ ،قا ُلوا :بِه َذا َقام ِ
ك ا ْلخَ ْر ِ
وها بِ َذلِ َ
ص»(.)2
ت الس َم َاو ُ
َ
ات َو ْاألَ ْر ُضَ ،ف َأ َخ ُذ َ
ُ َ
َ

َ -592حدثنا َالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ ،قالَ :حدثناَ
ُنحمدُ َب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ،قالَ:حدَثناَ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ،ع َ ُنوسىَب َ
ث َر ُس ُ
ُعقبةَ،ع َاب َشهابَ،قالُ « :ثم َب َع َ
ول اهللِ ﷺ َج ْي ًشا إِ َلى ُم ْؤ َت َة َو َأم َر
ِ
َع َل ْي ِه ْم َز ْيدَ ْب َن َح ِ
بن َأبِي َطالِب َأ ِم ُير ُه ْمَ ،فإِ ْن
يب َف َج ْع َف ُر ُ
ار َثةََ ،فإِ ْن ُأص َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عبدُ َاهلل َب ُ َرواحة َﭬ)َ((َ)178َ/13رقمَ:
َ،)424ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَالبيهقيَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ.)294َ/4
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عبدُ َاهلل َب ُ َرواحة َﭬ)َ(َ)179-178َ/13
(رقمَ،)426َ:ون َط يقَعبدَال زاقَيفَ«نصنفه»َ((َ)122َ/4حَ.)7202َ/

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ
اح َة َأ ِم ُير ُه ْمَ ،فا ْن َط َل ُقوا َحتى َل ُقوا ا ْب َن َأبِي
يب َج ْع َف ٌر َف َع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ
ُأص َ
ِ
وع ِم ْن ن ََص َارى ا ْل َع َر ِ
الرومَِ ،وبِ َها
َس ْب َر َة ا ْلغَساني بِ ُم ْؤ َتةََ ،و ِب َها ُج ُم ٌ
بَ ،و ُّ
ون ا ْلمس ِل ِمين ا ْل ِ
ح ْص َن َث ََل َث َة َأيامُ ،ثم
َ
َتنُوخُ َ ،و َب ْه َرا ُمَ ،ف َأ ْغ َل َق ا ْب ُن َأبِي َس ْب َر َة ُد َ ُ ْ
َخ َر ُجوا َفا ْل َت َق ْوا َع َلى ز َْرع َأ ْخ َض َرَ ،فا ْق َت َت ُلوا قِت ًَاَل َش ِديدً اَ ،و َأ َخ َذ الل َوا َء َز ْيدُ
ِ
ِ
ْب ُن َح ِ
اح َة َف ُقتِ َلُ ،ثم
ار َث َة َف ُقت َلُ ،ثم َأ َخ َذ ُه َج ْع َف ٌر َف ُقت َلُ ،ثم َأ َخ َذ ُه ا ْب ُن َر َو َ
ول اهلل ِ ﷺ ع َلى َخالِ ِد ب ِن ا ْلولِ ِ
ِ
اء رس ِ
يد َف َه َز َم
اص َط َل َح ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
ْ َ
َ
ْ
ون َب ْعدَ ُأ َم َر َ ُ
ِِ
ينَ ،و َب َع َث ُه ْم َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ فِي ُج َما َدى
اهللُ ا ْل َعدُ وَ ،و َأ ْظ َه َر ا ْل ُم ْسلم َ
ْاألُو َلى»(َ.)1
َ -593حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح َان ُّيَ،قالَ:حدثناَأبيَ،قالَ:
ول اهللِ
ث َر ُس ُ
حدثناَاب ُ َلهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،قالُ «َ:ثم َب َع َ
ِ
ﷺ َج ْي ًشا إِ َلى ُم ْؤ َت َة َو َأم َر َع َل ْي ِه ْم َز ْيدَ ْب َن َح ِ
يب َز ْيدٌ َفإِن
ار َثةََ ،فإِ ْن ُأص َ
ِ
ِ
ِ
اح َة ْاألَن َْص ِ
ي َأ ِم ُير ُه ْم،
ار ُّ
يب َج ْع َف ٌر َف َع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ
َأم َير ُه ْم َج ْع َف ٌرَ ،فإِ ْن ُأص َ
ول اهللِ
ِ
ِ
ِ
ين َأم َر َر ُس ُ
يب ُأ َم َراؤُ ُه ُم الذ َ
َفخَ َر ُجوا ق َب َل الشا ِم ن َْح َو ُم ْؤ َتةََ ،ف ُأص َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عبدُ َاهلل َب ُ َرواحة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ/13
(َ)184رقمَ،)432َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ
(َ)1639َ-1638َ/3نختص ا اَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ ِ
ِ
اص َط َل َح ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
ﷺَ ،ف َأ َخ َذ َخالدُ ْب ُن ا ْل َوليد الر َايةََ ،ف ْ
ون َع َل ْيه َف َه َز َم اهللُ
ا ْل َعدُ و»(َ.)1
َ -594حدثنا َأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َالح ان ُّيَ ،قالَ :حدثنا َأ ُبوَ
جعف َالنُّفيل ُّيَ،قالَ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،قالَ:

ث َر ُس ُ
َالزبي َ،قالَ «َ:ب َع َ
ول
َالزبي َ،ع َ ُع وةَب ُّ
حَدثنيَ ُنحمدُ َب ُ َجعف َب ُّ
اهلل ِ ﷺ َب ْع ًثا إِ َلى ُم ْؤ َت َة فِي ُج َما َدى ْاألُو َلى ِم ْن َسن َِة َث َمانَ ،و ْاس َت ْع َم َل َع َل ْي ِه ْم
ِ
َز ْيدَ ْب َن َح ِ
ب َز ْيدٌ َف َج ْع َف ُر ْب ُن َأبِي َطالِب َع َلى
ار َثةََ ،ف َق َال َل ُه ْم« :إِ ْن ُأصي َ

ِ
ِ
اح َة َع َلى الن ِ
الن ِ
اس،
اس»َ .فت ََجه َز الن ُ
يب َج ْع َف ٌر َف َع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ
اسَ ،فإِ ْن ُأص َ
ِ
اس
وج ُه ْم َود َع الن ُ
ُثم ت ََهي ُأوا ل ْلخُ ُروجِ َو ُه ْم َث ََل َث ُة َآَلفَ ،ف َلما َح َض َر ُخ ُر َ
ُأمرا َء رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َو َسل ُموا َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َلما َود َع َع ْبدُ اهلل ِ َم َع َم ْن َود َع َبكَى،
ََ َ ُ

ِ
َف ِق َ
يل َل ُهَ :ما ُي ْبكِ َ
ب الدُّ ْن َيا َو َص َبا َب ٌة
احةَ؟َ ،ق َالَ :أ َما َواهلل َما بِي ُح ُّ
يك َيا ا ْب َن َر َو َ
ول اهللِ ﷺ َي ْق َر ُأ َآي ًة ِم ْن كِت ِ
ت َر ُس َ
َاب اهللِ َي ْذك ُُر فِ َيها الن َار:
بِك ُْمَ ،و َلكِني َس ِم ْع ُ
ت
َان َع َلى َرب َك َحت ًْما َم ْق ِض ًّيا} [مريمَ ،]71 :ف َل ْس ُ
{ َوإِ ْن ِمنْك ُْم إَِل َو ِار ُد َها ك َ
ون :ص ِ
ِ
ِ
َأ ْد ِري َك ْي َ
ح َبك ُُم اهللُ َو َد َف َع
ف بِالصدْ ِر َب ْعدَ ا ْل ُو ُرود؟َ ،ف َق َال َل ُه ُم ا ْل ُم ْسل ُم َ َ
ِ
ِ
احةَ:
َعنْك ُْم َف َردك ُْم إِ َل ْينَا َصال َح ْي ِنَ ،ف َق َال َع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عبدُ َاهلل َب ُ َرواحة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ/13
(َ)183رقمَ،)430َ:وعنهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ)1638َ/3نختص ا اَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ف الز َبدَ ا
ات َف ْرغ َت ْق ِذ ُ
َلكِننِي َأ ْس َأ ُل الر ْح َم َن َمغ ِْف َر ًة َ ...و َض ْر َب ًة َذ َ
ان ُم ْج ِهزَ ًة  ...بِ َح ْر َبة ُتن ِْف ُذ ْاألَ ْح َشا َء َوا ْل َكبِدَ ا
ي َخر َ
َأ ْو َط ْعنَ ًة بِ َيدَ ْ
َحتى َي ُقو ُلوا إِ َذا َم ُّروا َع َلى َجدَ ثِي َ ...أ ْر َشدَ َك اهللُ ِم ْن غَاز َو َقدْ َر َشدَ ا
ِ
ِ
اح َة َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ ُي َود ُع ُه،
ُثم إِن ا ْل َق ْو َم ت ََهي ُأوا ل ْلخُ ُروجِ َ ،ف َأتَى َع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ
َف َق َال:
وسى َون َْص ًرا كَال ِذي ن ُِص ُروا
ت اهللُ َما آتَاك ُْم ِم ْن َح َسن َ ...ت ْثبِ َ
ف َثب َ
يت ُم َ
يك ا ْلخَ ير ن ِ
ت فِ َ
َاف َل ًة  ...فِ َر َاس ًة َخا َل ْفت ُُه ْم فِي ال ِذي َن َظ ُروا
إِني َت َفر ْس ُ
َْ
ْت الر ُس ُ
ول َف َم ْن ُي ْح َر ْم ن ََوافِ َل ُه َ ...وا ْل َو ْج َه ِمنْ ُه َف َقدْ َأز َْرى بِ ِه ا ْل َقدَ ُر
َأن َ

ُثم َخ َر َج ا ْل َق ْو ُمَ ،و َخ َر َج َر ُس ُ
ف
ول اهلل ِ ﷺ ُي َشي ُع ُه ْم َحتى إِ َذا َود َع ُه ْم َوان َْص َر َ
ِ
احةَ:
َعن ُْه ْمَ ،ق َال َع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ
ف الس ََل ُم َع َلى ْامرِئ َود ْع ُت ُه  ...فِي النخْ ِل َغ ْي َر ُم َودع َوك َِل ِ
َخ َل َ
يل
ان ِم ْن َأ ْر ِ
اس َأن ِه َر ْق َل َقدْ َن َز َل
ُثم َم َض ْوا َحتى َن َز ُلوا بِ َم َع َ
ض الشامَِ ،ف َب َلغَ الن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َما ًء ِم ْن َأ ْر ِ
ت إِ َل ْي ِه ا ْل ُم ْس َت ْعرِ َب ُة
اجت ََم َع ْ
الرومَِ ،و َقد ْ
ض ا ْل َب ْل َقاء في مئة َأ ْلف م َن ُّ

ِمن َل ْخم ،وج َذام ،و ِب ْل َقين ،وبهرام ،وب ِلي فِي ِ
مئة َأ ْلف ِمن ُْه ْم َع َل ْي ِه ْم َر ُج ٌل ِم ْن
ْ
َ ُ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ
ِِ
ك ْب ُن زَافِ َلةَ ،ف َلما َب َلغَ َذلِ َ
َب ِل ٍّي َأ َحدُ إِ َر َاشةُ ،ي َق ُال َل ُهَ :مالِ ُ
ين َأ َق ُاموا
ك ا ْل ُم ْسلم َ
ِ
ان َلي َل َتي ِن ينْ ُظر َ ِ
ُب إِ َلى رس ِ
ول ﷺ َفنُخْ بِ ُر ُه
ون في َأ ْمرِه ْمَ ،و َقا ُلواَ :ن ْكت ُ
َ ُ
بِ َم َع َ ْ ْ َ ُ
بِ َعدَ ِد َعدُ ونَاَ ،فإِما َأ ْن ُي ِمدنَا بِرِ َجال َوإِما َأ ْن َي ْأ ُم َرنَا بِ َأ ْمرِ ِه َفن َْم ِضي َل ُهَ ،ف َشج َع
ِ
ِ
ون َلل ِذي
اسَ ،و َق َالَ :يا َق ْو ُم َواهلل إِن ال ِذي َتك َْر ُه َ
اح َة الن َ
َع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
اس بِ َعدَ دَ ،و ََل ُقوةَ ،و ََل َك ْث َرة ،إِن َما
َخ َر ْجت ُْم َل ُه َت ْط ُل ُب َ
ون الش َها َدةََ ،و َما ُن َقات ُل الن َ
ِ
ين ال ِذي َأك َْر َمنَا اهللُ بِ ِهَ ،فا ْن َط ِل ُقوا َفإِن َما ِه َي إِ ْحدَ ى
ُن َقات ُل ُه ْم بِ َه َذا الد َ
ِ
اح َة فِي َم َق ِام ِه ْم
ورَ ،وإِما َش َها َدةٌَ ،ف َق َال َع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ
ا ْل ُح ْسنَ َي ْي ِن ،إِما ُظ ُه ٌ

َذلِ َ
ك»(.)1

َ -595حدثنا َأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َالح ان ُّيَ ،قالَ :حدثنا َأ ُبوَ
جعف َالنُّفيل ُّيَ،قالَ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،قالَ:
حدثنيَعبدََُاهللَب َأبيَبك َ،أنه َحدثَع َزيدَب َأرقمَ،قالُ «َ:كن ُ ِ
يما
ُ
ُ
ْت َيت ً
ِ ِ ِ
ك مر ِد ِفي ع َلى ح ِقيب ِة ر ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِ ِ
اح َلتِ ِه
َ
ل َع ْبد اهلل ْب ِن َر َو َ
َ َ َ
اح َة في ح ْجرِه في َس ْف َرته ت ْل َ ُ ْ
َف َواهلل ِ إِنا َلن َِس ُير َل ْي َل ًة إِ ْذ َس ِم ْع ُت ُه َيت ََمث ُل بِ َب ْيتِ ِه َه َذا:
ت رح ِلي  ...م ِسير َة َأربع بعدَ ا ْل ِحس ِ
ِ
اء
َ َ َْ َْ
إِ َذا َأد ْيتَني َو َح َم ْل َ َ ْ
َ
تَ ،فخَ َف َقنِي بِالدر ِةَ ،و َق َالَ :ما َع َل ْي َ
ك َيا ُلك َُع إِ ْن َي ْر ُز َقنِي
َف َلما َس ِم ْع ُت ُه ِمنْ ُه َب َك ْي ُ

اس َحتى إِ َذا كَانُوا
اهللُ الش َها َد َة َوت َْر ِج ُع َب ْي َن ُش ْع َبت َِي الر ْح ِلُ ،ثم َم َضى الن ُ
ِ
ِ
ِ ِ
الرومَِ ،وا ْل َع َر ِ
ب ِب َق ْر َية ِم ْن ُق َرى
بِتُخُ و ِم ا ْل َب ْل َقاءَ ،لق َيت ُْه ْم ُج ُم ُ
وع ه َر ْق َل م َن ُّ
ا ْلب ْل َق ِ
اءُ ،ي َق ُال َل َها َم َش ِ
ون إِ َلى َق ْر َية،
ار ُ
ُونَ ،وان َْحازَ ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
فُ ،ثم َدنَا ا ْل ُم ْش ِرك َ
َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عبدُ َاهلل َب ُ َرواحة َﭬ)َ(َ)181-180َ/13
(رقمَ ،)428َ :ون َط يق َاب َإسحاق َأخ جه َالطربي َيف َ«تاريخه» َ(َ،)39-36َ /3
والبيهقيَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ.)360-358َ/4

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ونَ ،ف َج َع ُلوا َع َلى
اس ِعنْدَ َها َو َت َعب َأ َل ُه ُم ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
ُي َق ُال َل َها ُم ْؤ َتةَُ ،فا ْل َت َقى الن ُ
َم ْي َمنَتِ ِه ْم َر ُج ًَل ِم ْن َبنِي ُع ْذ َرةَُ ،ي َق ُال َل ُه ُق ْط َب ُة ْب ُن َقتَا َدةََ ،و َع َلى َم ْي َس َرتِ ِه ْم َر ُج ٌل
ِ
ِم َن ْاألَن َْص ِ
اس َفا ْق َت َت ُلواَ ،ف َقات ََل َز ْيدُ
ارُ ،ي َق ُال َل ُه َع َب َاي ُة ْب ُن َمالكُ ،ثم ا ْل َت َقى الن ُ
ار َث َة بِراي ِة رس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ ،حتى َش َ
اط فِي رماحِ ا ْل َق ْومُِ ،ثم َأ َخ َذ َها َج ْع َف ٌر
ْب ُن َح ِ َ َ َ ُ
َف َقات ََل بِ َها َحتى إِ َذا َأ ْل َح َم ُه ا ْل ِقت َُال ا ْقت ََح َم َع ْن َف َرس َل ُه َش ْق َرا َء َف َع َق َر َهاَ ،ف َقات ََل
ِِ
ِ
ين َع َق َر فِي ْ ِ
اإل ْس ََل ِم»(.)1
ا ْل َق ْو َم َحتى ُقتِ َلَ ،وك َ
َان َج ْع َف ٌر َأو َل َر ُجل م َن ا ْل ُم ْسلم َ

َ -596حدثنا َأ ُبو َُشعيب َالح ان ُّيَ ،قالَ :حدثنا َأ ُبو َجعف َالنُّفيل ُّيَ ،قالَ:
حَدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ ،قالَ :حدثني َيحيى َب ُ َ
َالزبي َ،قالَ:حدثنيَأبيَالذيَأرضعنيَ،
عبادَ،ع َأبيهَعبادَب َعبدَاهللَب ُّ
وثْكانَأحدَبنيَن ةَب َعوفَ،وثْكانَفيَتلكَاليزاةَ،غزوةَنؤتةَ،قال«َ:واهللِ
َ
ُ
ُ
ِ
ين ا ْقت ََح َم َع ْن َف َرس َل ُه َش ْق َرا َءُ ،ثم َع َق َر َهاُ ،ثم َقات ََل
َلك ََأني َأ ْن ُظ ُر إِ َلى َج ْع َفر ح َ
ِ
ِ
ِ
اح َة الر َايةَُ ،ثم َت َقد َم بِ َها،
ا ْل َق ْو َم َحتى ُقت َلَ ،ف َلما ُقت َل َج ْع َف ٌر َأ َخ َذ َع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ
َو ُه َو َع َلى َف َر ِس ِهَ ،ف َج َع َل َي ْس َتن ِْز ُل َن ْف َس ُهَ ،و َيت ََرد ُد َب ْع َض الت َر ُّد ِدُ ،ثم َق َال:
ت َيا َن ْف ُس َل َتن ِْزلِن ْه َ ...ل َتن ِْزلِن َطائِ َع ًة َأ ْو َل ُتك َْر ِهن ْه
َأ ْق َس ْم ُ
ِ
ِ
ِ
اس َو َشدُّ وا الرن ُه
ب الن ُ
ين ا ْل َجن ُه  ...إِ ْن َأ ْج َل َ
َمالي َأ َراك َتك َْره َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عبدُ َاهلل َب ُ َرواحة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ/13
َ،)182-181ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَالطربيَيفَ«تاريخه»َ(َ.)39-38َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ْت م ْطمئِنه  ...ه ْل َأن ِ
ِ
ْت إَِل ُن ْط َف ٌة فِي َشن ُه
َ
َل َطا َل َما َقدْ ُكن ُ َ ُ

ِ
احةَ:
َو َق َال َع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ

ت َقدْ ص َلي ِ
يا َن ْفس إِ ْن َلم ُت ْقت َِلي تَموتِي  ...ه َذا ِحمام ا ْلمو ِ
ت
َ ُ َْ
َ
َ ُ
َ ْ
ُ
ْ
يت  ...إِ ْن َت ْفع ِلي فِع َلهما ه ِد ِ
ت َف َقدْ ُأعطِ ِ
وما تَمني ِ
يت
ْ ُ َ ُ
َ
ْ
ََ َ ْ
يعنِي :ص ِ
اح َب ْي ِه َز ْيدً ا َو َج ْع َف ًراُ ،ثم َنزَ َلَ ،ف َلما َنزَ َل َأتَا ُه ا ْب ُن َع ٍّم َل ُه بِ َع ْظم ِم ْن
َ
َْ
يت َأيا َم َ
كَ ،فإِن َ
َل ْحمَ ،ف َق َالْ :اشدُ ْد بِ َه َذا ُص ْل َب َ
يت،
ك َه ِذ ِه َما َقدْ َل ِق َ
ك َقدْ َل ِق َ

َف َأ َخ َذه ِمن ي ِد ِه َفا ْنتَهس ِم ْنه نَهسةًُ ،ثم س ِمع ا ْلح ْطم َة فِي ن ِ
َاح َي ِة الن ِ
اسَ ،ف َق َال:
َ َ َ َ
َ َ ُ ْ َ
ُ ْ َ
و َأن َ ِ
اها ِم ْن َي ِد ِهُ ،ثم َأ َخ َذ َس ْي َف ُه َف َت َقد َم َف َقات ََل َحتى ُقتِ َل،
ْت في الدُّ ْن َيا ُثم َأ ْل َق َ
َ
اص َط ِل ُحوا
َف َأ َخ َذ الر َاي َة َثابِ ُ
اس ْ
ت ْب ُن َأ ْق َر َم َأ َحدُ َب ْل َع ْج ََل َنَ ،و َق َالَ :يا َأ ُّي َها الن ُ
ِ
اس َع َلى
َع َلى َر ُجل ِمنْك ُْمَ ،قا ُلواَ :أن َ
اص َط َل َح الن ُ
ْتَ ،ق َالَ :ما َأنَا ِب َفاعلَ ،ف ْ

َخالِ ِد ب ِن ا ْلولِ ِ
ف بِالن ِ
اس،
يدَ ،ف َلما َأ َخ َذ الر َاي َة َدا َف َع ا ْل َق ْو َم ُثم ان َْحا َز َحتى ان َْص َر َ
ْ َ
ول اهلل ِ ﷺَ « :أ َخ َذ الر َاي َة َز ْيدُ ْب ُن َح ِ
َو َلما ُأ ِصي ُبواَ ،ق َال َر ُس ُ
ار َث َة َف َقات ََل بِ َها َحتى
ت النبِ ُّي
ُقتِ َل َش ِهيدً اُ ،ثم َأ َخ َذ َها َج ْع َف ٌر َف َقات ََل بِ َها َحتى ُقتِ َل َش ِهيدً ا» ُ ،ثم َص َم َ
ِ ِ
ار و َظنُّوا َأنه ك َ ِ
اح َة َب ْع ُض
َان في َع ْبد اهلل ْب ِن َر َو َ
ﷺ َحتى َتغَي َر ْت ُو ُجو ُه ْاألَن َْص ِ َ
ُ

ِ
اح َة َف َقات ََل بِ َها َحتى ُقتِ َل
َما َيك َْر ُه َ
ونَ ،ق َالُ « :ثم َأ َخ َذ َها َع ْبدُ اهلل ْب ُن َر َو َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يما َي َرى النائِ ُم َع َلى ُس َرر ِم ْن
َش ِهيدً ا»ُ ،ثم َق َالَ :ل َقدْ ُرف ُعوا لي في ا ْل َجنة ف َ
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ت فِي سرِيرِ عبدَ اهلل ِ بن رواح َة از ِْورارا عن سرِيرِ ص ِ
اح َب ْي ِه،
َذ َهبَ ،ف َر َأ ْي ُ
َ
َْ ََ َ
َْ
َ ً َ ْ َ
َ
ت :بِ َم َه َذاَ ،ف ِق َ
يل لِيَ :م َض َياَ ،وت ََرد َد َع ْبدُ اهللِ َب ْع َض الت َر ُّد ِد َو َم َضى»(َ.)1
َف ُق ْل ُ
ام ﭬ
[َ ]256ع ْب ُد ا ِ
هلل ْب ُن ُّ
الز َب ْي ِر ْب ِن ا ْل َع َّو ِ
َ-597حدثناَأ ُبوَالزنباعَرو ُحَب ُ َالف جَ،قالَ:حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،قالَ:
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين َش ْه ًراَ ،و ُه َو َأ ْك َب ُر ِم َن
« ُولدَ َع ْبدُ اهلل ْب ُن ال ُّز َب ْيرِ بِا ْل َمدينَة َب ْعدَ ا ْل ِه ْج َرة بِع ْشرِ َ
ان بِ َأ ْر َب َع ِة َأ ْش ُهر َو َس ْب َع ِة َأيام»(.)2
ا ْل ِم ْس َو ِرَ ،و َم ْر َو َ
ََ-598حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمدين ُّي َ ُفستُقةَُ،قالَ:حدثناَد ُاو ُد َب ُ َُرشيدَ،
ِ
ِ
ِ
ين»(.)3
ع َالهيرمَب َعديَ،قالُ «َ:قت َل ا ْب ُن ال ُّز َب ْيرِ َسنَ َة ثنْ َت ْي ِن َو َس ْبع َ
هلل ْب ُن َز ْم َع َة ْب ِن ْاألَ ْس َو ِد ﭬ
[َ ]257ع ْب ُد ا ِ
َ -599حدثنا َأ ُبو َُشعيب َالح ان ُّيَ ،قالَ :حدثنا َأ ُبو َجعف َالنُّفيل ُّيَ ،قالَ:
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عبدُ َاهلل َب ُ َرواحة َﭬ)َ(َ)183-182َ/13
(رقمَ،)429َ:ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَالطربيَيفَ«تاريخه»َ(َ.)40-39َ/3
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ذثْك ُ َس َعبدَاهللَب َالزُّ بي َ،ووفاته َﭬ)َ(َ/13
(َ )88رقمَ ،)219َ :ون َط يق َاب َبكي َأخ جه َالبيوي َيف َ«نعجم َالصحابة» َ(َ/2
َ،)515ون َط يقَالبيويَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)146َ/28
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عبدُ َاهلل َب ُ َالزُّ بي َب َالعوام َﭬ)َ(َ)88َ/13
(رقمَ،)220َ:ون َط يقَالهيرم َبَ َعدي َأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ/28
َ،)250وفيه«َ:ثالثَوسبعي َ».
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َالزه ُّيَ،
حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ ،ع َ ُنحمد َب َإسَحاقَ ،قالَ :حدثني ُّ
قالَ:حدثنيَعبدُ َالملك َب ُ َأبيَبك َب َعبد َال حم َب َالحارث َب َأبيَ
هشامَ،ع َأبيهَ،ع َعبدَاهللَب َزنعةَُب َالسودَب َال ُمطلبَب َأسدَ،قالَ:
« َلما است ُِعز بِرس ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ين َد َعا بِ ََل ٌل إِ َلى
ول اهلل ﷺ َف َأنَا عنْدَ ُه في َن َفر م َن ا ْل ُم ْسلم َ
َ ُ
ْ
ت َفإِ َذا ُع َم ُر فِي الن ِ
الص ََل ِةَ ،ف َق َالُ « :م ُروا َم ْن ُي َصلي بِالن ِ
اس،
اس»َ ،فخَ َر ْج ُ
تَ :يا ُع َم ُر ُق ْم َف َصل بِالن ِ
اسَ ،ف َقا َمَ ،ف َلما كَب َر َس ِم َع
َان َأ ُبو َبكْر غَائِ ًباَ ،ف ُق ْل ُ
َوك َ
رس ُ ِ
َان ُع َم ُر َر ُج ًَل َج ِه ًيراَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺَ « :ف َأ ْي َن
ول اهلل ﷺ َص ْو َت ُهَ ،وك َ
َ ُ
ك» َ ،ف َب َع َ
ون َذلِ َ
ث إِ َلى َأ ِبي َبكْرَ ،ف َجا َء َب ْعدَ َأ ْن
َأ ُبو َبكْر؟َ ،ي ْأ َبى اهللُ َوا ْل ُم ْس ِل ُم َ
َصلى ُع َم ُر تِ ْل َك الص ََلةََ ،ف َصلى بِالن ِ
اسَ ،ق َال َع ْبدُ اهلل ِ ْب ُن ز َْم َع َة َف َق َال لِي
ت بِي يا ابن زَمعةَ؟ ،واهلل ِ ما َظنَن ُ ِ
ُع َم ُرَ :و ْي َح َ
ين َأ َم ْرتَنِي إَِل
ك َما َذا َصنَ ْع َ
ْت ح َ
َ َْ ْ َ
َ َ
ت ِبالن ِ
َأن َر ُس َ
كَ ،و َل ْو ََل َذلِ َ
ول اهلل ِ ﷺ َأ َم َر َك بِ َذلِ َ
تَ :واهلل ِ َما
اسُ ،ق ْل ُ
ك َما َصل ْي ُ
َأمرنِي رس ُ ِ
ِ ِ
ين َل ْم َأ َر َأ َبا َبكْر َر َأ ْيت َ
ُك َأ َحق َم ْن َح َض َر
ول اهلل ﷺَ ،و َلك ْن ح َ
ََ َ ُ
بِالص ََل ِة ِم َن الن ِ
اس»(.)1

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عبدُ َاهللَب ُ َزنعةَب َالسودَﭬ)َ(َ)190َ/13
(رقم َ ،)446َ:ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاين َيفَ((اإلنانةَوال دَ
على َال افضة)) َ(حَ ،)42َ /ون َط يق َأبي َجعف َعبدَ َاهلل َب َ َنُفيل َالنُّفيليَ َأخ جهَ
اآلج ي َيف َ«الش يعة» َ(حَ ،)1293َ /وأبو َالفضل َالزه ي َيف َ«حديث َالزه ي» َ(حَ/
َ ،)86والضياء َالمقدسي َيف َ((الحاديث َالمختارة)) َ(حَ ،)314َ /ون َط يق َاب َ
=
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ْمطَّلِبِ ْب ِن َه ِ
اش ٍم ﭬ
[َ ]258ع ْب ُد ا ِ
هلل ْب ُن ا ْل َع َّب ِ
اس ْب ِن َع ْب ِد ال ُ
َ-600حدَثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشامَ،حدثناَزيا ُد َب
َعباس َط ِو ًيَلُ ،م ْش َر ًبا
َض ِف َيرت ِ
َان»(.)1

َان ا ْب ُن
ُ َعبد َاهللَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،قال«َ:ك َ
ِ
ِ
يح ا ْل َو ْج ِهَ ،ل ُه
يماَ ،صبِ َ
يماَ ،وس ً
ُص ْف َرةًَ ،جس ً

َ -601حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمدين ُّيَ،حدثناَأ ُبوَزيد َ ُعم ُ َب ُ َشبةََ ،قالَ:
ِ
سمع ُتَأباَنُعيمََ،ي ُق ُ
ين»(.)2
ولَ «َ:م َ
ات ا ْب ُن َعباس َسنَ َة َث َمان َوست َ
إسحاق َأخ جه َاإلنام َأحمد َيف َ«نسنده» َ((َ )203َ /31حَ ،)18906َ /والفسوي َيفَ
«المع فة َوالتاريخ» َ(َ ،)453َ ،243َ /1والطحاوي َيف َ«ش ح َنشكل َاآلثار» َ(حَ/
َ،)4253والحاثْكم َيفَ«المستدرك»َ(َ)743َ/3وقال«َ:هذاَحديث َصحيح َعلىَش طَ
ُنسلمَ،ولمَ ُيخ جا َُه»َ.
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أحاد ُ
يثَعبدَاهللَب َالعباسَﭬ)َ(َ)233َ/10
(رقمَ،)10570َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أحاد ُ
يثَعبدَاهللَب َالعباسَﭬ)َ(َ)233َ/10
(رقمَ،)10569َ:وعنهَرواهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1241َ/3ون َ
جهَالفسوي َيفَ«المع فة َوالتاريخ»َ(َ،)518َ/1و(َ،)330َ/3ون َ
ط يق َأبيَنُعيمَ َأخ
ُّ
أيضاَ
ط يقَالفسويَأخ جهَالخطيبَيفَ«تاريخَبيداد»َ(َ،)526َ/1ون َط يقَأبيَنُعيمََ ا
أخ جهَأبوَزرعةَالدنشقيَيفَ«تاريخه»َ(صَ،)238َ:والبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ/3
َ،)491وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1703َ/3
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َ -602حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف ج َالمص ُّيَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ
ِ
ِ
ِ ِ
ينَ ،و ِسنُّ ُه ثِنْ َت ْي ِن
قال«َ :ت ُُوفي َع ْبدُ اهلل ْب ُن َعباس بِالطائف َسنَ َة َث َمان َوست َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين،
ين َسنَةًَ ،وك َ
َان ُي َصف ُر ل ْح َي َت ُهَ ،ق َالُ :ولدْ ُت َق ْب َل ا ْل َه ْجرِ بِ َث ََلث سن َ
َو َس ْبع َ
َون َْح ُن فِي الش ْع ِ
ب ،ت ُُوف َي النبِ ُّي ﷺ َو َأنَا ا ْب ُن َث ََل َ
ث َع ْش َر َة»(.)1
هلل ْب ُن ُع َمَر ْب ِن ا ْل َخطَّابِ ﭭ
[َ ]259ع ْب ُد ا ِ
َ-603حدثناَأحمدُ َب ُ َ ُنحمدَب َنافعَالطح ُ
انَالمص ُّيَ،حدثنَاَأحمدُ َب ُ َ
صالحَ،حدثناَاب ُ َوهبَ،ع َنالكَب َأنسَ،قالَ «َ:أ َقا َم ا ْب ُن ُع َم َر َب ْعدَ النبِي
ِ
ين َس َن ًة َي ْقدَ ُم َع َل ْي ِه ُو ُفو ُد الن ِ
اس»(.)2
ﷺ ست َ
يَ،بهَبمرله.
قالَ:وَحدثناَعم ُ وَب ُ َأبيَالطاه َب َالس حَالمص َُّ
َ-604حدثناَعم ُ وَب ُ َأبيَالطاه َب َالس حَالمص ُّيَ،حدثناَأ ُبوَزيدَب ُ َ
أبيَاليم َ،واس ُم ُه َعبدُ َال حم َ،ع َعبد َال حم َب َالقاسمَ،ع َنالكَ

ُون»(.)3
ب َأنسَ،قالِ «َ:س ُّن ا ْب ِن ُع َم َر َي ْو َم َم َ
ات َأ ْر َب ٌع َو َث َمان َ

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أحاد ُ
يثَعبدَاهللَب َالعباسَﭬ)َ(َ)233َ/10
(رقمَ،)10567َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1703َ/3
( )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ((َ)258َ/12رقمَ،13035َ:وَ ،)13036ون َ
ط يقَاب َوهبَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)164َ/31
( )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ((َ )258َ /12رقمَ ،)13037َ :ولم َأقفَعلىَ
ن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
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يم َب ُ َسعيدَ
َ -605حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َب َالمديني َ ُفستُقةَُ،حدثناَإب اه ُ
ِ
ِ
ين،
الجوه ُّيَ،ع َالواقديَ،قالَ «َ:م َ
ات َع ْبدُ اهلل ْب ُن ُع َم َر َسنَ َة َأ ْر َبع َو َس ْبع َ
ِ
ِ
ين َس َن ًة»(.)1
َو ُدف َن ِب َف ٍّخَ ،و ُه َو ا ْب ُن َأ ْر َبع َو َث َمان َ
َ -606حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف ج َالمص ُّيَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،
قال«َ:ت ُُوف َي َع ْبدُ اهلل ِ ْب ُن ُع َم َرُ ،يكَنى َأ َبا َع ْب ِد الر ْح َم ِن بِ َمك َة َب ْعدَ ا ْل َحجَ ،و ُدفِ َن
ِ
ِ
بِا ْل ُم َحص ِ
بَ ،و َب ْع ُض الن ِ
ين َأ َجا َز ُه النبِ ُّي ﷺَ :ي ْو َم
اس َي ُقو ُل ُ
ون ِب َف ٍّخ َوسنُّ ُه ،ح َ
ا ْلخَ نْدَ ِق فِي ا ْل ِقت ِ
َان ا ْلخَ نْدَ ُق فِي َشوال ِم ْن
َال ُه َو ا ْب ُن َخ ْم َس َع ْش َر َة َسنَةًَ ،وك َ
ُون»(.)2
َسن َِة َأ ْر َبع َف ِس ُّن ُه َي ْو َم ت ُُوف َي َأ ْر َب ٌع َو َث َمان َ

ْحا ِر ِ
ث ْب ِن َش ْمخٍ ﭬ
[َ ]260ع ْب ُد ا ِ
هلل ْب ُن َم ْس ُعو ِد ْب ِن ال َ
َ -607حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملك َب َهشامَ،
ع َزياد َب َعبد َاهللَ،ع َنحمَد َب َإسحاقَ،قال«َ:عبدُ اهلل ِ بن مسع ِ
ود ْب ِن
ُْ َ ْ ُ
َْ
ُ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عبدُ َاهلل َبَ ُ َعُ م َب َالخطاب َﭭَ -ذثْك ُ َسنهَ
ووفاته) َ((َ )258َ /12رقمَ ،)13038َ :ون َط يق َالواقدي َأخ جه َاب َعساثْك َيفَ
«تاريخَدنشق»َ(َ)472َ/22نختص ا ا.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عبدُ َاهلل َب ُ َعُ م َب َالخطاب َﭭ-ذثْك ُ َسنهَ
ووَفاته)َ((َ)257َ/12رقمَ،)13034َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاين َيفَ«نع فةَالصحابة»َ
(َ،)1712َ/3ون َط يقَأبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)198َ/31
ون َط يقَاب َبكي َأخ جهَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(.)479َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ار ِ
ث ب ِن َشمخِ ب ِن مخْ زُ و ِم ب ِن ص ِ
ا ْلح ِ ِ
اه َل َة ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن ت َِمي ِم ْب ِن ُه َذ ْي ِل ْب ِن
ْ َ
َ
ار ْ
ْ ْ َ
اس ْب ِن ُم َض َر ْب ِن نِز ِ
َان َح ِل ُ
يف َبنِي ُز ْه َر َة َش ِهدَ
َار ْب ِن َم ْع ِد ْب ِن َعدْ ن َ
ُمدْ ِر َك َة ْب ِن إِ ْل َي َ
َبدْ ًرا»(.)1
وسى ْب ُن َع ْو ِن
َ-608حدثناَأحمدََُب ََُرشدي ََالمص ُّيَ،قالََ «َ:أ ْم َلى َع َلي ُم َ
ب ِن عب ِد اهلل ِ ب ِن ع ْتب َة ب ِن مسعود ،نِسب َة عب ِد اهلل ِ ب ِن مسعود :عبدُ اهلل ِ بن مسع ِ
ود
ُْ َ ْ ُ
َْ
ْ َ ْ ُ
ْ َ َْ
ْ ُ َ ْ َ ْ ُ
ْ َْ
ار ِ
اه َل َة ب ِن ك ِ
يب ب ِن تامرِ ب ِن مخْ ُزو ِم ب ِن ص ِ
ِ
َاه ِل ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن
ْ َ
ْ
ْب ِن كَاه ِل ْب ِن َحبِ ِ ْ
ْ َ
ِ
ِ
اس ْب ِن ُم َض َر ْب ِن نِزَار»(.)2
تَمي ِم ْب ِن َس ْعد ْب ِن ُه َذ ْي ِل ْب ِن ُمدْ ِر َك َة ْب ِن إِ ْل َي َ

َ -609حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف ج َالمص ُّيَ،حدثَناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،
قال«َ :ت ُُوف َي َع ْبدُ اهلل ِ ْب ُن َم ْس ُعودَ ،و ُي ْكنَى َأ َبا َع ْب ِد الر ْح َم ِنَ ،و ُه َو ا ْب ُن بِ ْضع

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنسَبة َعبد َاهلل َب َنس ُعودَ ،وسنه َووفاتهَ
ﭬ)َ((َ)64َ/9رقمَ،)8402َ:ون َط يقَعبدَالملك َب َهشام َأخ جهَاب َعساثْك َيفَ
«تاريخه»َ(َ.)56َ-َ55َ/33
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)287َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،رجالهَثقاتَ»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنسبة َعبد َاهلل َب َنس ُعودَ ،وسنه َووفاتهَ
ﭬ)َ((َ)64َ/9رقمَ،)8401َ:وعنهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1765َ/4ون َ
ط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)353َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ين بِا ْل َم ِدين َِةَ ،و َأ ْو َصى إِ َلى ال ُّز َب ْيرِ ْب ِن
ين َسنَةًَ ،وفي َسنَة ا ْثنَ َت ْي ِن َو َث ََلث َ
َوست َ
ا ْل َعوامَِ ،و َصلى َع َل ْي ِهَ ،و ُدفِ َن بِا ْل َب ِقي ِع»(.)1
ان ْب ُن َمال ِ
يﭬ
[ِ ]261عت َْب ُ
ِك ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َع ْج َال َن ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -610حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ َُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ُثم ِمن بنِي سالِ ِم ب ِن عو ِ
ف ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ ُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْل َع ْج ََل ِن ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن
ْ َْ
ْ َ َ
ان ْب ُن َمالِ ِك ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َع ْج ََل َن ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َغنْ ِم ْب ِن
غَانِ ِم ْب ِن َسالِمِ :ع ْت َب ُ
ف ب ِن عمرِو ب ِن عو ِ
ِ
ِ
ف ْب ِن ا ْلخَ ز َْر ِج»(.)2
َسال ِم ْب ِن َع ْو ْ َ ْ ْ َ ْ

َ-611حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َبَ َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ارُ ،ثم ِمن بنِي عو ِ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ف ْب ِن
ْ َ َْ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنسبة َعبد َاهلل َب َنس ُعودَ ،وسنه َووفاتهَ
ﭬ) َ((َ )65َ /9رقمَ ،)8404َ :ون َط يقه َأخ جه َاب َعساثْك َيف َ«تاريخ َدنشق»َ
(.)191َ/33
(َ )2أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(عتب ُ
ان َب ُ َنالك َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)24َ /18
(رقمَ ،)41َ :وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)2225َ /4ون َط يقَ
عم وَب َخالدَالح انيَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(.)680َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ان ْب ُن َمالِ ِك ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َع ْج ََل َن»(.)1
ا ْلخَ ز َْرجِ ِ :ع ْت َب ُ
هلل ﭬ
السلَمِ ُّيُ ،ي ْكنَى أَ َبا َع ْب ِد ا ِ
[ُ ]262عت َْب ُة ْب ُن َغ ْز َو َ
انُّ ،
َ-612حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
انُ ،ي ْكنَى
ب َهشامَ،حدثناَأ ُبوَ ُعبيدة َنعم ُ َب ُ َال ُمرنىَ ،قالُ «َ:ع ْت َب ُة ْب ُن َغز َْو َ
َأ َبا َع ْب ِد اهلل َِ ،و َقدْ ِق َ
ات َسنَ َة َس ْب َع
َان َط ِو ًيَل َج ِم ًيَلَ ،م َ
انَ ،وك َ
يلَ :أ ُبو َغز َْو َ
َع ْش َر َةَ ،و ُه َو ُمت ََوج ٌه إِ َلى ا ْل َب ْص َر ِة فِي َمرتِ ِه الثانِ َي ِةَ ،و ُدفِ َن فِي َب ْع ِ
ض ا ْل ِم َي ِاهَ ،و ُه َو
ِ
ين َسنَ ًة َح ِل ُ
يف َبنِي ن َْو َف ِل ْب ِن َع ْب ِد َمنَا َة»(.)2
ا ْب ُن َخ ْمس َو َخ ْمس َ
َ -613حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
َالزبي «َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا:
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة َب ُّ
ار ِ
ث ْب ِن َم ِ
يص َة ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن ا ْل َح ِ
ان ْب ِن َجابِ ِر ْب ِن َو ْه ِ
از ِن
ُع ْت َب ُة ْب ُن َغز َْو َ
ب ْب ِن َقبِ َ
ْب ِن َمن ُْص ِ
ور ْب ِن ِع ْكرِ َم َة ْب ِن ِحص َة ْب ِن َق ْي ِ
س ْب ِن َغ ْي ََل َن ْب ِن َم َطر َح ِل ُ
يف ن َْو َف ِل ْب ِن
(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(عتب ُ
ان َب ُ َنالك َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)24َ /18
(رقمَ،)42َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ)414-403يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهدَبد اراَ.
َالسلم ُّي َﭬ) َ(َ)113َ /17
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عُ تب ُة َب ُ َغزوان ُّ
(رقمَ،)275َ:وعنهَرواهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2127َ/4
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)307َ /9روا َُه َالطب ان ُّيَ ،وإسنا ُد َُه َ ُننقطعَ ،ورجا ُل َُهَ
ثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َع ْب ِد َمنَاف»(.)1
َ -614حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيَى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ان َس َن َة َس ْب َع َع ْش َر َة بِ َطرِ ِ
يق ا ْل َب ْص َر ِة َع ِام ًَل لِ ُع َم َر ْب ِن
«ت ُُوف َي ُع ْت َب ُة ْب ُن َغز َْو َ
ِ
ا ْلخَ ط ِ
ون َسنَةًَ ،و َقدْ ِق َ
ين َو ُه َو
يلَ :م َ
ابَ ،و ِسنُّ ُه َس ْب ٌع َو َخ ْم ُس َ
ات َسنَ َة ع ْشرِ َ
َاز َلَ ،و َبنَى َم ْس ِ
واخ َتط بِ َها ا ْل َمن ِ
جدَ َهاَ ،و ُه َو ال ِذي ا ْف َتت ََح
ال ِذي َمص َر ا ْل َب ْص َرةَْ ،
ِ
اها ُع َم ُر ْب ُن ا ْلخَ ط ِ
اب»(.)2
ْاألُ ُبليةََ ،وكَان ْ
َت ِو ََل َي ُت ُه ا ْل َب ْص َر َة ست َة َأ ْش ُهرَ ،وَل ُه إِي َ
ِي ﭬ
[ُ ]263عت َْب ُة ْب ُن َم ْس ُعو ٍد ال ُ
ْه َذل ُّ
َ -615حدثنا َأ ُبو َالزنَباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،حدثنيَ
ِ
ين»(.)3
اللي ُثَب ُ َسعدَ،قال«َ:ت ُُوف َي ُع ْت َب ُة ْب ُن َم ْس ُعود َسنَ َة َأ ْر َبع َو َأ ْر َبع َ

َالسلم ُّي َﭬ) َ(َ)112َ /17
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عُ تب ُة َب ُ َغزوان ُّ
(رقمَ،)274َ:ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(.)292َ/3
َالسلم ُّي َﭬ) َ(َ)113َ /17
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عُ تب ُة َب ُ َغزوان ُّ
(رقمَ،)276َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عُ تب ُة َب ُ َنس ُعود َال ُهذل ُّي َﭬ) َ(َ)136َ /17
(رقمَ،)335َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فة َالصحابة»َ(َ،)2130َ/4ون َط يقَ
اب َبكي َأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)272َ/38
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)291َ/9روا َُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد َُهَ ُننقطعَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ان ْب ُن ُحن َْي ٍ
يﭬ
[ُ ]264ع ْث َم ُ
ف ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ-616حدثناَإسح ُ
َالزه يَ،
اقَب ُ َإب اهيمَ،أناَعبدُ َال زاقَ،أناَنعم َ،ع ُّ
ان ْب ُن ُحنَ ْيف َع َلى ُم َع ِ
او َي َة َ ،$ف َق َال :الس ََل ُم َع َل ْي َك َأ ُّي َها
قالَ «َ:سل َم ُع ْث َم ُ
ْاألَ ِم ُير َ -و ِعنْدَ ُه َر ْه ٌط ِم ْن َأ ْه ِل الشا ِم َ -ف َقا ُلواَ :م ْن َه َذا ا ْل ُمنَافِ ُق ال ِذي َقص َر
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ان لِ ُم َع ِ
او َيةَ« :إِن َه ُؤ ََل ِء َقدْ َعا ُبوا َع َلي
ين؟ َف َق َال ُع ْث َم ُ
في تَحية َأميرِ ا ْل ُم ْؤمن َ
ان َر ِح َم ُه ُم
ْت َأ ْع َل ُم بِ ِهَ ،أ َما إِني َقدْ َحي ْي ُ
َش ْيئًا َأن َ
ت بِ َها َأ َبا َبكْرَ ،و ُع َم َرَ ،و ُع ْث َم َ
اويةُ :إِني َ ِ
َان َب ْع ُض ال ِذي َي ُق ُ
ولَ ،و َلكِن َأ ْه َل الشا ِم
إل َخا ُل ُه َقدْ ك َ
اهللُ»َ ،ف َق َال ُم َع ِ َ
ت ا ْل ِف ْتنَ ُة َقا ُلوا :واهلل ِ َلنَعرِ َفن ِدينِنَا و ََل ُن َقصر ت ِ
ِحين و َقع ِ
َحي َة َخ ِلي َفتِنَاَ ،وإِني
َ
ْ
َ
َ َ َ
ُ
َِ
ون لِ َع ِام ِل الصدَ َق ِةَ :أ ِم ٌير»(.)1
إل َخا ُلك ُْم َيا َأ ْه َل ا ْل َم ِدين َِة َت ُقو ُل َ
ْح َة ﭬَ
[ُ ]265ع ْث َم ُ
ْح َة ْب ِن أَ ِبي طَل َ
ان ْب ُن طَل َ
َ-617حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
َان إِ ْس ََل ُم
ب ُ َهشامَ ،حدثنا َزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ ،ع َاب َإسَحاقَ ،قال«َ :ك َ
ان ب ِن َط ْلح َة ِعنْدَ النج ِ
ِ ِ
ِِ
َع ْمرِو ْب ِن ا ْل َع ِ
اشي،
َ
َ
اصَ ،و َخالد ْب ِن ا ْل َوليدَ ،و ُع ْث َم َ ْ
َف َق ِد ُموا إِ َلى ا ْل َم ِدين َِة فِي َص َفر َسنَ َة َث َمان ِم َن ا ْل ِه ْج َر ِة»(.)2

(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(عُ رم ُ
َحنيف َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)29َ/9
ان َبَ ُ ُ
(رقمَ،)8309َ:ن َط يقَعبدَال زاقَيفَ«نصنفه»َ((َ)390َ/10حَ.)19454َ/
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عُ رم ُ
انَب ُ َطلحةَب َأبيَطلحةَﭬ)َ(َ)61َ/9
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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َ-618حدثناَإسح ُ
اقَب ُ َإب اهيمَالدَب ُّيَ،ع َعبدَال زاقَ،ع َنعم َ،ع َ
الزه يَ «َ:أن رس َ ِ
َاح
ان ْب ِن َط ْل َح َة َي ْو َم ا ْل َفتْحِ « :آتِنِي بِ ِم ْفت ِ
ُّ
ول اهلل ﷺ َق َال لِ ُع ْث َم َ
َ ُ
ا ْل َك ْع َب ِة»َ ،ف َأ ْب َط َأ َع َل ْي ِه َو َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ َقائِ ٌم َينْتَظِ ُر ُهَ ،حتى إِن ُه َل َيت ََحد ُر ِمنْ ُه ِم ْث ُل
حسه؟ َفسعى إِ َلي ِه رج ٌل ،وجع َل ِ
ِ
ا ْل ُج َم ِ
ان ِم َن ا ْل َع َر ِقَ ،و َي ُق ُ
ت ا ْل َم ْر َأ ُة
َ َ َ
ْ َ ُ
ولَ « :ما ُي ُّ ُ َ َ
ِ
ِ ِ
ان َ -ت ُق ُ
ول :إِن ُه إِ ْن َأ َخ َذ ُه
َاح َ -و َح ِس َب ْ
ت َأن ُه َق َالُ :أ ُّم ُع ْث َم َ
التي عنْدَ َها ا ْلم ْفت ُ
ِ
َاحَ ،وا ْن َط َل َق
ِمنْك ُْم َل ْم ُي ْعطِي ُك ُمو ُه َأ َبدً اَ ،ف َل ْم َيز َْل بِ َها ُع ْث َم ُ
ان َحتى َأ ْع َط ْت ُه ا ْلم ْفت َ
بِ ِه إِ َلى رس ِ ِ
اس َم َع ُه
اب ُثم َد َخ َل ا ْل َب ْي َ
تُ ،ثم َخ َر َج َوالن ُ
ول اهلل ﷺَ ،ف َفت ََح ا ْل َب َ
َ ُ
َف َج َل َس ِعنْدَ الس َق َاي ِةَ ،ف َق َال َل ُه َع ِل ُّي ْب ُن َأ ِبي َطالِب ﭬَ :يا َر ُس َ
ول اهللَِ ،ل ِئ ْن
كُنا ُأوتِينَا النُّبوةَ ،و ُأعطِينَا الس َقايةَ ،و ُأعطِينَا ا ْل ِ
ح َجا َبةََ ،ما َق ْو ٌم بِ َأ ْع َظ َم ن َِصي ًبا
َ َ ْ
ُ َ ْ
ان ْب َن َط ْل َح َة َفدَ َف َع إِ َل ْي ِه
ِمناَ ،ق َالَ :وك ََأن النبِي ﷺ َكرِ َه َم َقا َل َت ُهُ ،ثم َد َعا ُع ْث َم َ
ِ
ت بِ ِه ا ْب َن ُع َي ْينَةََ ،ف َق َال:
َاحَ ،و َق َالَ « :غي ُبو ُه» َ ،ق َال َع ْبدُ الرز ِاقَ :ف َحد ْث ُ
ا ْلم ْفت َ
َأ ْخ َب َرنِي ا ْب ُن ُج َر ْيجَ ،أ ْح ِس ُب ُه َع ِن ا ْب ِن َأبِي ُم َل ْي َك َة َأن النبِي ﷺ َق َال لِ َع ِل ٍّي َي ْو َمئِذ
ِ
ون َو َل ْم ُأ ْعطِك ُْم َما
ين كَل َم ُه فِي ا ْل ِم ْفتَاحِ « :إِن َما َأ ْع َط ْي ُتك ُْم َما ت ُْرزَ ُء َ
ح َ
ون»َ ،ي ُق ُ
ون فِ َيهاَ ،و َل ْم ُأ ْعطِك ُُم
ولَ :أ ْع َط ْي ُتك ُُم الس َق َاي َة ِألَنك ُْم َتغ َْر ُم َ
ت َْر َز ُء َ
(رقمَ،)8394َ:ون َط يقَعبدَالملك َب َهشام َأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخه»َ(َ/38
.)380
اهللَ
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)352َ/9لم َأجد ُه َإال َع َاب َإسحاق َن َقولهَ.و ُ
أعل َُم»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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ون ِم ْن َه ِديتِ ِه»َ .
ا ْل َب ْي َ
ي َأن ُه ْم َي ْأ ُخ ُذ َ
تَ ،أ ْ
هذاَقو ُلَعبدَال زاقَ(.)1
هلل ﭬ
اص ْب ِن ِب ْش ِر ْب ِن َع ْب ِد ْب ِن َع ْب ِد ا ِ
ان ْب ُن أَ ِبي ا ْل َع ِ
[ُ ]266ع ْث َم ُ
ب َب ُ َ
َ -619حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َالفضل َب َالسود َالبص ُّيَ ،حدثنا َقعن ُ
ان ْب ُن َأبِي ا ْل َع ِ
اص،
ال ُمح ر َالباهل ُّيَ ،حدثنا َالهير ُم َب ُ َعديَ ،قالُ «َ :ع ْث َم ُ
اص ْاس ُم ُه َو ُه َوَ :أ ُبو ا ْل َع ِ
َو َأ ُبو ا ْل َع ِ
اص ْب ُن بِ ْشرِ ْب ِن َع ْب ِد ْب ِن َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن َهما ِم ْب ِن
ار ب ِن مالِ ِك ب ِن ح َطي ِ
ط ْب ِن ُج َش ِم ْب ِن َقسي ْب ِن ُمنَب ِه ْب ِن َب ْكرِ ْب ِن
َأ َب َ
ْ ُ ْ
ان ْب ِن َبش ِ ْ َ
َه َو ِاز َن ْب ِن َمن ُْص ِ
ور ْب ِن ِع ْكرِ َم َة ْب ِن َخ َص َف َة ْب ِن َق ْي ِ
س ْب ِن َغ ْي ََل َن ْب ِن ُم َض َر»(.)2
ان ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن ِرفَا َع َة ﭬ
[ُ ]267ع ْث َم ُ
َ -620حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالَسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار:
ار ِ
ان ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن ِر َفا َع َة ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َسواد»(.)3
ُع ْث َم ُ
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عُ رم ُ
انَب ُ َطلحةَب َأبيَطلحةَﭬ)َ(َ)61َ/9
(رقمَ،)8395َ:ن َط يقَعبدَال زاقَيفَ«نصنفه»َ((َ)83َ/5ح.)9073َ/
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عُ رم ُ
ان َب ُ َأبيَالعاص َﭬ)َ((َ)41َ/9رقمَ:
َ،)8329ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)4َ/10روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل َُهَإلىَالهيرمَثقاتَ»َ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عُ رم ُ
ان َب ُ َعم و َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)63َ /9
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
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ِي ﭬ
ان ْب ُن َم ْ
[ُ ]268ع ْث َم ُ
ظ ُع ٍ
ون ال ُ
ْج َمح ُّ
َ -621حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح انَ ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ِ
ِ
ين َخ َر ُجوا إِ َلى َأ ْر ِ
ض
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،قالَ «َ:وت َْسم َي ُة الذ َ
ان ْب ُن َم ْظ ُعون،
ا ْل َح َب َش ِة ا ْل َمر َة ْاألُو َلى َق ْب َل ُخ ُروجِ َج ْع َفر َو َأ ْص َحابِ ِهُ :ع ْث َم ُ
ْت رس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ ،و َع ْبدُ اهلل ِ ْب ُن
ان ْب ُن َعف َ
َو ُع ْث َم ُ
انَ ،و َم َع ُه ْام َر َأ ُت ُه ُر َقي ُة بِن ُ َ ُ
َم ْس ُعودَ ،و َع ْبدُ الر ْح َم ِن ْب ُن َع ْوفَ ،و َأ ُبو ُح َذ ْي َف َة ْب ُن ُع ْت َب َة ْب ِن َربِي َع َة َو َم َع ُه
ْت ُس َه ْي ِل ْب ِن َع ْمروَ ،و َو َلدَ ْت َل ُه بِ َأ ْر ِ
ض ا ْل َح َب َش ِة ُم َحمدَ ْب َن َأ ِبي
ْام َر َأ ُت ُه َس ْه َل ُة بِن ُ
ب ْب ُن ُع َم ْير َأ ُخو َبنِي َع ْب ِد الد ِارَ ،و َع ِام ُر
ُح َذ ْي َفةََ ،وال ُّز َب ْي ُر ْب ُن ا ْل َعوامَِ ،و ُم ْص َع ُ
ْب ُن َربِي َعةََ ،و َأ ُبو َس َل َم َة ْب ُن َع ْب ِد ْاألَ َس ِدَ ،و ْام َر َأ ُت ُه ُأ ُّم َس َل َمةََ ،و َأ ُبو َس ْب َر َة ْب ُن َأبِي

ْت ُس َه ْي ِل ْب ِن َع ْمروَ ،و ُس َه ْي ُل ْب ُن َب ْي َضا َءَ ،ق َالُ :ثم َر َج َع
ُر ْهم َو َم َع ُه ُأ ُّم ُك ْل ُثو ِم بِن ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ين
ين َذ َه ُبوا ا ْل َمر َة ْاألُو َلى َق ْب َل َج ْع َفرِ ْب ِن َأبِي َطالب َو َأ ْص َحابِه ح َ
َه ُؤ ََلء الذ َ
ور َة التِي َي ْذك ُُر فِ َيهاَ { :والن ْج ِم إِ َذا َه َوى} [النجم،]1 :
الس َ
َأ ْنز ََل اهللُ َعز َو َجل ُّ
َان َه َذا الر ُج ُل َي ْذك ُُر آلِ َه َتنَا بِخَ ْير َأ ْق َر ْرنَا ُه
ُون ِم ْن ُق َر ْيشَ :ل ْو ك َ
َو َق َال ا ْل ُم ْش ِرك َ
ف ِدي َنه ِمن ا ْليه ِ
ِ
ودَ ،والن َص َارى ِب ِم ْث ِل
َو َأ ْص َحا َب ُهَ ،فإِن ُه ََل َي ْذك ُُر َأ َحدً ا مم ْن َخا َل َ ُ َ َ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ور َة التِي
الس َ
الذي َي ْذك ُُر بِه آل َه َتنَا م َن الش ْت ِم َوالشرَ ،ف َلما َأ ْنزَ َل اهللُ َعز َو َجل ُّ
(رقمَ،)8400َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)1965َ/4ون َط يقَ
أبيَنعيمَأخ جهَاب َالثي َيفَ«أسدَاليابة»َ(.)492َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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َي ْذك ُُر فِ َيهاَ { :والن ْج ِم} [النجمَ ،]1 :و َق َر َأَ { :أ َف َر َأ ْيت ُُم الَل َت َوا ْل ُعزى َو َمنَا َة
اغ ِ
ك ِذكْر الطو ِ
الثالِ َث َة ْاألُ ْخرى} [النجمَ ]20 :أ ْل َقى الشي َط ُ ِ ِ ِ
يت
َ
ان ف َيها عنْدَ َذل َ َ
ْ
َ
َف َق َالَ « :وإِن ُهن لِ َم َن ا ْلغ ََرانِ ِ
يق( )1ا ْل ُع َلىَ ،وإِن َش َفا َعت َُه ْم َلت ُْرت ََجىَ ،و َذلِ َ
ك ِم ْن
َان ا ْلك َِل َمت ِ
ت َهات ِ
َس ْج ِع الش ْي َط ِ
َان فِي َق ْل ِ
ت
ب كُل ُم ْش ِركَ ،و َذل ْ
ان َوفِ ْتنَتِ ِهَ ،ف َو َق َع ْ
بِ َها َأ ْل ِسنَت ُُه ْم َو ْاس َت ْب َش ُروا بِ َهاَ ،و َقا ُلوا :إِن ُم َحمدً ا ﷺ َقدْ َر َج َع إِ َلى ِدين ِ ِه ْاألَو ِل
ين َقو ِم ِهَ ،ف َلما ب َلغَ رس ُ ِ
ِ
ِ
ور ِة التِي فِ َيها الن ْج ُمَ ،س َجدَ
َود ِ ْ
الس َ
ول اهلل ﷺ آخ َر ُّ
َ َ ُ
َان
َو َس َجدَ َم َع ُه ك ُُّل َم ْن َح َض َر ِم ْن ُم ْس ِلم َو ُم ْش ِركَ ،غ ْي َر َأن ا ْل َولِيدَ ْب َن ا ْل ُم ِغ َير ِة ك َ

ب ا ْل َفرِي َق ِ
َر ُج ًَل َكبِ ًيرا َف َر َف َع َع َلى كَف ِه ت َُرا ًبا َف َس َجدَ َع َل ْي ِهَ ،ف َع ِ
ان كِ ََل ُه َما ِم ْن
ج َ
ود رس ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ون َف َع ِ
ج ُبوا ِم ْن
ول اهلل ﷺَ ،ف َأما ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
الس ُجود ل ُس ُج َ ُ
َج َما َعت ِه ْم في ُّ
ِ
ِ
يمان َو ََل َي ِقينَ ،و َل ْم َيك ِ
ون َس ِم ُعوا
ُن ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
ُس ُجود ا ْل ُم ْش ِرك َ
ين َع َلى َغ ْيرِ إِ َ
ِ
ِ ِ
ت
ُون َفا ْط َم َأن ْ
ينَ ،و َأما ا ْل ُم ْشرِك َ
ال ِذي َأ ْل َقى الش ْي َط ُ
ان َع َلى َأ ْلسنَة ا ْل ُم ْشرِك َ

ان فِي ُأ ْمنِي ِة
َأ ْن ُف ُس ُه ْم إِ َلى النبِي ﷺ َو َأ ْص َحابِ ِه َلما َس ِم ُعوا ال ِذي َأ ْل َقى الش ْي َط ُ
ان َأن َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ َقدْ َق َر َأ َها فِي الس ْجدَ ِة
النبِي ﷺَ ،و َحد َث ُه ُم الش ْي َط ُ
ت تِ ْل َك ا ْلك َِل َم ُة فِي الن ِ
ان
َف َس َجدُ وا لِ َت ْعظِي ِم آلِ َهتِ ِه ْمَ ،ف َف َش ْ
اسَ ،و َأ ْظ َه َر َها الش ْي َط ُ
حتى ب َلغ ِ
ان ْب ُن َم ْظ ُعونَ ،و َع ْبدُ اهلل ِ ْب ُن َم ْس ُعود
َت ا ْل َح َب َشةََ ،ف َلما َس ِم َع ُع ْث َم ُ
َ َ
ُ
ُ
قَ،سميَ
هاَ:غ ن
(َ )1هيَالصنامَ،وهي َفيَالصلَالذثْكُورَن َطي َالماءَ،واحدُ
ُوقَوغ ني ُ
بهَلبياضه«َ.النهاية»َالب َالثي َ(غ نق)َ(َ.)364َ/3
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ول اهللِ
ِ
اس َقدْ َأس َلموا َو َصل ْوا م َع رس ِ
َو َم ْن ك َ
َان َم َع ُه ْم م ْن َأ ْه ِل َمك َة َأن الن َ
َ َ ُ
ْ ُ
ﷺ ،وب َلغَهم سجود ا ْلولِ ِ
يد ْب ِن ا ْل ُم ِغ َير ِة َع َلى الت َُّر ِ
اب َع َلى كَف ْي ِه َأ ْق َب ُلوا
ََ ُ ْ ُ ُ ُ َ

ك َع َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ ،ف َلما َأ ْم َسى َأتَا ُه ِج ْبرِ ُ
ِس َرا ًعاَ ،و َك ُب َر َذلِ َ
يل َع َل ْي ِه الس ََل ُم
َ ُ
َف َشكَا إِ َل ْي ِه َف َأ َم َر ُه َف َق َر َأ َع َل ْي ِهَ ،ف َلما َب َلغ ََها َت َبر َأ ِمن َْها ِج ْبرِ ُ
يل َع َل ْي ِه الس ََل ُمَ ،و َق َال:
َم َعا َذ اهلل ِ ِم ْن َها َت ْي ِنَ ،ما َأ ْنزَ َل ُه َما َربي َو ََل َأ َم َرنِي بِ ِه َما َر ُّب َ
كَ ،ف َلما َر َأى َذلِ َك
َر ُس ُ
ت بِك َََل ِم ِه
ان َو َتكَل ْم ُ
ول اهلل ِ ﷺ َشق َع َل ْي ِهَ ،و َق َالَ « :أ َط ْع ُ
ت الش ْيطَ َ
ِ
انَ ،و َأ ْنز ََل َع َل ْي ِه:
َو َش َركَنِي فِي َأ ْمرِ اهلل»َ ،فن ََس َخ اهللُ َعز َو َجل َما َأ ْل َقى الش ْي َط ُ

{ َو َما َأ ْر َس ْلنَا ِم ْن َق ْب ِل َ
ان فِي
ك ِم ْن َر ُسول َو ََل َنبِ ٍّي إَِل إِ َذا ت ََمنى َأ ْل َقى الش ْي َط ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يم
ُأ ْمنِيتِ ِه َف َين َْس ُخ اهللُ َما ُي ْل ِقي الش ْي َط ُ
يم َحك ٌ
ان ُثم ُي ْحك ُم اهللُ َآياته َواهللُ َعل ٌ
ان فِ ْتنَ ًة لِل ِذين فِي ُق ُلوبِ ِهم مر ٌض وا ْل َق ِ
اس َي ِة ُق ُلو ُب ُه ْم َوإِن
لِ َي ْج َع َل َما ُي ْل ِقي الش ْي َط ُ
َ
َ
ْ ََ
ِِ
ين َل ِفي ِش َقاق َب ِعيد} [الحجَ ،]52 :ف َلما َبر َأ ُه اهلل ِم ْن َس ْج ِع الش ْي َط ِ
ان
الظالم َ
ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِِ
َان
ين ِمم ْن ك َ
ب ا ْل ُم ْشرِك َ
ُون َب َض ََلل ِه ْم َو َعدَ َاوت ِه ْمَ ،و َب َلغَ ا ْل ُم ْسلم َ
َوف ْتنَته ،ا ْن َق َل َ
ِ
ِ
بِ َأ ْر ِ
وع ِم ْن ِشد ِة ا ْل َب ََل ِء
الر ُج َ
ض ا ْل َح َب َشة َو َقدْ َش َار ُفوا َمكةََ ،ف َل ْم َي ْستَطي ُعوا ُّ
ال ِذي َأصابهم وا ْلجو ِع وا ْلخَ و ِ
فَ ،خا ُفوا َأ ْن َيدْ ُخ ُلوا َمك َة َف ُي ْب َط َش بِ ِه ْمَ ،ف َل ْم
َ ْ
َ َُ ْ َ ُ
َيدْ ُخ ْل َر ُج ٌل ِمن ُْه ْم إَِل بِ ِ
ان ْب َن َم ْظ ُعون،
ج َوارَ ،و َأ َج َار ا ْل َولِيدُ ْب ُن ا ْل ُم ِغ َير ِةُ ،ع ْث َم َ
ان ْب ُن َم ْظ ُعون ال ِذي َل ِق َي َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ َو َأ ْص َحا َب ُه ِم َن ا ْل َب ََل ِء،
َف َلما َأ ْب َص َر ُع ْث َم ُ
ار وبِالسي ِ
وعذب ْ ِ ِ
ان ُم َعا ًفى ََل ُي ْع َر ُض َل ُه َر َج َع إِ َلى
اطَ ،و ُع ْث َم ُ
ت َطائ َف ٌة من ُْه ْم ِبالن ِ َ
َ ُ َ
َ

ِ ِ
َان فِي َع ْه ِد اهلل ِ َو ِذمت َِه
است ََحب ا ْل َب ََل َء َع َلى ا ْل َعافِ َي ِةَ ،و َق َالَ :أ َما َم ْن ك َ
َن ْفسه َف ْ
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ِ
ِ
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اإلس ََلمِ ،ومن د َخ َل فِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
يه َف ُه َو
َو ِذم ِة َر ُسولِ ِه ال ِذي ْ
ََ ْ َ
اخت ََار ألَ ْول َيائه م ْن َأ ْه ِل ْ ِ ْ
ب عمدَ إِ َلى ا ْلولِ ِ
ِ
َخائِ ٌ
يد ْب ِن ا ْل ُم ِغ َير ِة َف َق َالَ :يا ا ْب َن َعم،
َ
ف ُم ْب َت ًلى بِالشدة َوا ْلك َْر ِ َ َ
ِ
ب َأ ْن تُخْ رِ َجنِي إِ َلى َع ِش َيرتِ َ
ك َف َت ْب َر َأ
َقدْ َأ َج ْرتَنِي َف َأ ْح َسن َ
ْت ِج َو ِاريَ ،وإِني ُأح ُّ

ِمني َب ْي َن َأ ْظ ُهرِ ِه ْمَ ،ف َق َال َل ُه ا ْل َولِيدُ  :ا ْب َن َأ ِخيَ ،ل َعل َأ َحدً ا آ َذ َ
اك َو َشت ََم َ
ْت
ك َو َأن َ
يك َذلِ َ
ك ِمني َف َأك ِْف َ
ْت ُترِيدُ َم ْن ُه َو َأ ْمن َُع َل َ
ك؟ َق َالََ :ل َواهلل ِ َما بِي
فِي ِذمتِي َف َأن َ
َذلِ َ
ان إَِل َأ ْن َيتَ َبر َأ ِمنْ ُه ا ْل َولِيدُ
كَ ،و َما ا ْعت ََر َض لِي ِم ْن َأ َحدَ ،ف َلما َأ َبى ُع ْث َم ُ

يه ك ََأح َف ِل ما كَانُوا ،و َلبِيدُ بن ربِيع َة الش ِ
ج ِد و ُقري ٌش فِ ِ
اع ُر
ُْ َ َ
َ
ْ
َ
َأ ْخ َر َج ُه إِ َلى ا ْل َم ْس ِ َ َ ْ
ان َف َأتَى بِ ِه ُق َر ْي ًشاَ ،ف َق َال :إِن َه َذا َغ َل َبنِي
ُين ِْشدُ ُه ْمَ ،ف َأ َخ َذ ا ْل َولِيدُ بِ َي ِد ُع ْث َم َ
َو َح َم َلنِي َع َلى َأ ْن َأ ْب َر َأ إِ َل ْي ِه ِم ْن ِج َو ِاريُ ،أ ْش ِهدُ ك ُْم َأني ِمنْ ُه َبرِي ٌءَ ،ف َج َل َسا َم َع
ا ْل َق ْومَِ ،و َأ َخ َذ َلبِيدُ ُين ِْشدُ ُه ْمَ ،ف َق َال:
َأ ََل ك ُُّل َش ْيء َما َخ ََل اهللَ َباطِ ُل
تُ ،ثم إِن َلبِيدَ َأن َْشدَ هم تَمام ا ْلبي ِ
ت:
انَ :صدَ ْق َ
َف َق َال ُع ْث َم ُ
ُ ْ َ َ َْ
َوك ُُّل ن َِعيم ََل َم َحا َل َة زَائِ ُل

ت ا ْل َق ْو ُم َو َل ْم َيدْ ُروا َما َأ َرا َد بِك َِل َمتِ ِه ُثم َأ َعا َد َها الثانِ َي َة
ت َف ُأ ْسكِ َ
َف َق َال :ك ََذ ْب َ
َو َأ َم َر ِب َذلِ َ
كَ ،ف َلما َقا َل َها َق َال ِم ْث َل ك َِل َمتِ ِه ْاألُو َلى َو ْاْل ِخ َر ِة َصد َق ُه َمرةًَ ،وكَذ َب ُه
ِ
ِ
ب كَذ َب ُه
َمرةًَ ،وإِن َما ُي َصد ُق ُه إِ َذا َذك ََر كُل َش ْيء َي ْفنَى َوإِ َذا َق َال :ك ُُّل نَعيم َذاه ٌ
ِ
يم َأ ْه ِل ا ْل َجن ِة ََل َيز ُ
ُولَ ،نز ََع ِعنْدَ َذلِ َ
ِعنْدَ َذلِ َ
ك َر ُج ٌل ِم ْن ُق َر ْيش
ك :إِن نَع َ
اخ َضر ْت َمكَان ََهاَ ،ف َق َال ا ْل َولِيدُ ْب ُن ا ْل ُم ِغ َير ِة
ان ْب ِن َم ْظ ُعون َف ْ
َف َل َط َم َع ْي َن ُع ْث َم َ
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ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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ْت
ت ِمن َْها إِ َلى َه َذاَ ،و ُكن َ
ْت فِي ِذمة َمانِ َعة َم ْمنُو َعةَ ،فخَ َر ْج َ
َو َأ ْص َحا ُب ُهَ :قدْ ُكن َ
يت َغنِياُ ،ثم َض ِ
ِ
يت
ْت إِ َلى َه َذا ال ِذي َل ِق ُ
انَ :ب ْل ُكن ُ
حكُواَ ،ف َق َال ُع ْث َم ُ
َعما َلق َ ًّ
تص ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اح َبت َُها َف ِق َيرةٌ،
منْك ُْم َفق ًيراَ ،و َع ْيني التي َل ْم ُت ْل َط ْم إِ َلى م ْث ِل َه َذا الذي َلق َي ْ َ
ِ ِ
ْت َأ َج ْرت َ
ُك
ب إِ َلي ِمنْك ُْم ُأ ْس َوةٌَ ،ف َق َال َل ُه ا ْل َولِيدُ  :إِ ْن ِشئ َ
يم ْن ُه َو َأ َح ُّ
لي ف َ

الثانِ َيةََ ،ف َق َالََ :ل َأ َر َب لِي ِفي ِج َو ِار َك»(.)1

ِي ﭬ
ِي ْب ُن َحات ٍ
[َ ]269عد ُّ
ِم الطَّائ ُّ
َ -622حدثنا َ ُنوسى َب ُ َه ُارون َب َعبد َاهلل َالحمَ ُالَ ،قالَ :سمع ُت َأبيَ
ِ
ي ُق ُ
ي ْب ُن َحاتِم الطائِ ُّيُ ،ي ْكنَى َأ َبا َطرِيف ،ت ُُوف َي بِا ْلكُو َف ِة ،ز ََم َن
ولَ «َ :عد ُّ
ِ
ا ْل ُمخْ ت ِ
ين»(َ.)2
َار َسنَ َة َث َمان َوست َ
َ -623حدثناَعبدُ َاهلل َب ُ َ ُنحمد َب َأبيَ ُنحمد َاليزيد ُّيَ،حدثَناَ ُنحمدُ َب ُ َ
سعدَ ،ع َالواقديَ ،قالَ« :تُوفي رس ُ ِ
ِ
ي ْب ُن َحاتِم َع َلى
ول اهلل ﷺ َو َعد ُّ
ُ َ َ ُ
صدَ َق ِ
ات َق ْو ِم ِه  -ي ْعنِي َع ِام َل رس ِ
ول اهللِ ﷺ»(.)3
َ
َ ُ
َ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عُ رم ُ
ان َب ُ َنظ ُعون َال ُجمح ُّي َﭬ)َ(-34َ/9
(َ)36رقمَ،)8316َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عد ُّيَب ُ َحاتم َالطائ ُّي َﭬ)َ((َ)70َ/17رقمَ:
َ،)140ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عد ُّيَب ُ َحاتم َالطائ ُّي َﭬ)َ((َ)68َ/17رقمَ:
َ،)137ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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[ُ ]270عْر َو ُة ْب ُن َم ْس ُعو ٍد َّ
ِي ﭬ
الث َقف ُّ
َ -624حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخَالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
اس ا ْل َحج َسنَ َة تِ ْسع،
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة َقالََ « :لما َأن َْش َأ الن ُ
ِ ِ
ِ
ِ
فاست َْأ َذ َن َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ َأ ْن
َقد َم ُع ْر َو ُة ْب ُن َم ْس ُعود َع َلى َر ُسول اهلل ﷺ ُم ْسل ًماْ ،
َي ْر ِج َع إِ َلى َق ْو ِم ِهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
اف َأ ْن َي ْقت َ
ُلوك»َ ،ف َق َالَ :لو
ول اهلل ِ ﷺ« :إني َأ َخ ُ
َو َجدُ وين نَائِ ًما َما َأ ْي َق ُظونِيَ ،ف َأ ِذ َن َله َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺَ ،ف َر َج َع إِ َلى َق ْو ِم ِه ُم ْس ِل ًما،
اه ْم إِ َلى ْ ِ
َف َقد َم َع َشا ًءَ ،ف َجا َء ْت ُه َث ِق ٌ
اإل ْس ََلمَِ ،فات َه ُمو ُه،
يف ُي َحيو َن ُهَ ،فدَ َع ُ
ِ
بُ ،ث ّم َخ َر ُجوا ِمن ِعن ِْد ِه َحتى إِ َذا
َو َأغ َ
ْض ُبو ُهَ ،و َأ ْس َم ُعو ُه َما َل ْم َيك ُْن َي ْحتَس ُ

اسح ُرواَ ،و َط َل َع ا ْل َف ْج ُرَ ،قا َم َع َلى غ ُْر َفة فِي َد ِار ِهَ ،ف َأذ َن بِالص ََل ِة َوت ََشهدَ ،
َف َر َما ُه َر ُج ٌل ِمن َث ِقيف ِب َس ْهم َف َق َت َل ُهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺَ « :م َث ُل ُع ْر َو َة َم َث ُل
اح ِ ِ
ص ِ
ينَ ،د َعا َق ْو َم ُه إِ َلى اهلل ِ َف َق َت ُلو ُه»(.)1
ب َياس َ
َ
َ-625حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إَسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب ُ َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهابَ،قالََ « :ف َلما َصدَ َر َأ ُبو َبكْر َ
اس َحج ُه ْم َق ِد َم ُع ْر َو ُة ْب ُن َم ْس ُعود
وأ َقا َم الن ُ
الث َق ِفي َع َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َف َأ ْس َل َمُ ،ثم ْاست َْأ َذ َن َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ لِ َي ْر ِج َع إِ َلى
َ ُ
ُّ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عُ و ُة َب ُ َنس ُعود َالرقف ُّي َﭬ) َ(َ)147َ /17
(رقمَ،)374َ:ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)713َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اف َأن َي ْقت َ
ُلوك»َ ،ف َق َالَ :لو َو َجدُ وين نَائِ ًما َما َأ ْي َق ُظونِي،
َق ْو ِم ِهَ ،ف َق َال :إني َأ َخ ُ
ول اهلل ِ ﷺَ ،فرجع إِ َلى الطائِ ِ
َف َأ ِذ َن َله َر ُس ُ
فَ ،ف َقد َم َع َشا ًءَ ،ف َجا َء ْت ُه َث ِق ٌ
يف
َ َ َ
اهم إِ َلى ْ ِ
اإل ْس ََلمَِ ،ون ََص َح َل ُهم فات َه ُمو ُه ،و َع َص ْو ُهَ ،
وأ ْس َم ُعو ُه
ُي َحيو َن ُهَ ،فدَ َع ُ
يخشاه ْم َع َل ْيهَ ،فخَ َر ُجوا ِمن ِعن ِْد ِه َحتى إِ َذا اسح ُروا
ِمن ْاألَ َذى َما َلم َيك ُْن
ُ
َو َط َل َع ا ْل َف ْج ُرَ ،قا َم َع َلى غ ُْر َفة فِي َد ِار ِهَ ،ف َأذ َن بِالص ََل ِة َوت ََشهدَ َ ،ف َر َما ُه َر ُج ٌل ِمن
ُق َر ْيش بِ َس ْهم َف َق َت َل ُه»(.)1
[َ ]271ع ِط َّي ُة ا ْلقَُر ِظ ُّي ﭬ
َ-626حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ب ُ َسلمةَ.
بَ
(ح)َوحدثناَعل ُّيَب ُ َعبدََالعزيزَ،حدثناَأحمدُ َب ُ َ ُنحمدَب َأ ُّيوبَصاح ُ
يمَب ُ َسعدَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ،حدثن ُ
يَشعبةَُب ُ َ
الميازيَ،حدثناَإب اه ُ
َان َر ُس ُ
ول
الحجاجَ،ع َعبد َالملك َب َ ُعمي َ،ع َعطية َال ُق ظيََ ،قال«َ:ك َ
ْت ُغ ََل ًما َف َو َجدُ ونِي
ت ِم ْن َبنِي ُق َر ْي َظةََ ،و ُكن ُ
اهلل ِ ﷺ َقدْ َأ َم َر بِ َقت ِْل كُل َم ْن َأ َن ْب َ
ت َفخَ ل ْوا َسبِ ِيلي».
َل ْم ُأ ْنبِ ْ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عُ و ُة َب ُ َنَس ُعود َالرقف ُّي َﭬ) َ(َ)148َ /17
(رقمَ،)375َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َشبةَيفَ«تاريخَالمدينة»َ(-469َ/2
َ،)470وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2188َ/4

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -627حدثنا َإسح ُ
اق َب ُ َإب اهيمَ،ع َعبد َال زاقَ،ع َنعم َ،ع َعبدََ
الملكَب َ ُعمي َ،ع َعطيةَ،فذثْك َنحو َُه(َ.)1
ِي ﭬ
[ُ ]272ع ْق َب ُة ْب ُن َعا ِم ٍر ال ُ
ْج َهن ُّ
َ -628حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،حدثنيَ
وَعشانةَ «َ:أن ُه َر َأى ُع ْق َب َة ْب َن َع ِامر ا ْل ُج َهنِي َي ْص ُبغُ بِالس َو ِاد،
اللي ُثَ،حدثناَأ ُب ُ
َان َش ِ
َو َي ُق ُ
اع ًرا»(.)2
ول« :ت َُسو ُد َأ ْع ََل َها َوت َْأ َبى ُأ ُصو ُل َها»َ ،ق َالَ :وك َ

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عطيةَُال ُق ظ ُّيَﭬ)َ((َ)164-163َ/17رقمَ:
َ،430وَ،)431ون َط يقَأحمد َب َ ُنحمد َب َأ ُّيوب َأخ جهَأبيَعوانةَيفَ«نستخ جه»َ
(حَ،)6480َ/ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَاب َعديَيفَ«الكانل»َ(َ.)265َ/7
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(صف ُة َعُ قبة َوأخب ُار ُه َﭬ)َ((َ)268َ/17رقمَ:
َ،)736وعنهَرواهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)2151َ/4ون َط يقَالليثَأخ جهَ
اب َحبانَيفَ«الرقات»َ(َ،)280َ/2واب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)501َ/40
وأخ جهَالطحاوي َيفَ«ش ح َنشكل َاآلثار»َ(َ)316-315َ/9ع َ ُيونُسَ ،قالََ:أخب نيَ
وسفَُ َب َُ َعم و َب َ َيزيدََ،ع َ َاب َ َلهيعةََ،ع َ َأبي َعُ شانةَ ،وقال«َ:حدثنا َاب َُ َأبي َد ُاودَ،
ُي ُ
ت َالب َ َلهيعةََ،أحدث ُكمَ َأ ُبو َعُ شانةَُ َ،ثمَ َذثْك َ َهذاَ
وسفَ ،قالَُ َ:قل ُ َ
قالََ:حدثنا َعبدَُ َاهللَ َب َُ َ ُي ُ
ثَب ََُسعدََ،ع ََأبيَعُ شانةََ.
الحديثََ،فقالََ:لمََأسمع َُهَن ََأبيَعُ شانةََ،ولكَ ََحدثنيهََاللي ُ َ
ث َب َُ َسعدَ َن َ َأبي َعُ شانةَ َغي َ َهذاَ
قالَ َأ ُبو َجعف ََ :قالَ َلنا َاب َُ َأبي َد ُاودََ :لمَ َيسمعَ َاللي ُ َ
الحديثََ،ولمََيسمعََاب ََُلهيعةََن ََالليثََغي ََهَذاَالحديثَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
[ُ ]273ع ْق َب ُة ْب ُن َع ْم ٍرو ،أَ ُبو َم ْس ُعو ٍدْ ،األَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -629حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالَد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي تَس ِمي ِة م ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة لِ َبي َع ِة رس ِ
ول
ْ َ ُ
ْ َ َ
اهلل ِ ﷺ ِم ْن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْلخَ ْز َرجِ ُ :ع ْق َب ُة ْب ُن َع ْمرِو ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن َي ِسي ِر
ْب ِن َع ِس َيرةََ ،و ُي َكنْى َأ َبا َم ْس ُعود»(.)1
َ-630حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشامَ،حدثناَزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ،ع َاب َإسحاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ
ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم َن ا ْلخَ ز َْرجِ َ :أ ُبو َم ْس ُعود ُع ْق َب ُة ْب ُن َع ْمرِو ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن
ار ِ
ي ِسيرِ ب ِن ع ِسير َة ب ِن حدَ ار َة ب ِن عو ِ
ف ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ »(.)2
ْ َ َ ْ َ َ ْ َْ
َ
ام ﭬ
[ ]274ع ْ
ِك ِر َم ُة ْب ُن أَبِي َج ْه ِ
ل ْب ِن ِه َش ٍ
يَ ،قالَ:
َالزبي َُّ
ب َب ُ َعبد َاهلل ُّ
َ -631حدثناَال ُحسي ُ َب ُ َفهمَ،حدثناَ ُنصع ُ
ِ
ِ
ِ
َان َقدْ َخ َر َج َه ِ
ار ًبا َي ْو َم
بَ ،وك َ
«ع ْكرِ َم ُة ْب ُن َأبِي َج ْه ِل ْب ِن ه َشامَ ،و َل ْي َس َل ُه َعق ٌ
ار ِ
َت َله زَ وج ُته ِمن النبِي ﷺ ،و ِهي ُأم حكِي ِم ِبن ِ
ْت ا ْل َح ِ
ث
َ َ ُّ َ
ا ْل َفتْحِ َ ،حتى ْاست َْأ َذن ْ ُ ْ َ ُ َ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عُ قب ُة َب ُ َعم وَالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)194َ/17
(رقمَ،)519َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)2148َ/4ون َط يقَ
أبيَنعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)518َ/40
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عُ قب ُة َب ُ َعم و َﭬ) َ((َ )194َ /17رقمَ:
َ،)520ون َط يقَعبدَالملكَب َهشامَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخه»َ(.)512َ/40

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ْب ِن ِه َشام َف َأمنَ ُهَ ،ف َأ ْد َر َك ْت ُه بِا ْل َي َم ِنَ ،ف َرد ْت ُه إِ َلى النبِي ﷺَ ،ف َلما َرآ ُه النبِ ُّي ﷺ َقا َم
ب ا ْل ُم َه ِ
إِ َل ْي ِه َفا ْع َتنَ َق ُه َو َق َالَ « :م ْر َح ًبا بِالراكِ ِ
اجرِ»(.)1
َ -632حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،فيَقصة َالفتح َقالَ «َ:و َفر ِع ْكرِ َم ُة ْب ُن
ار ِ
ْت ا ْل َح ِ
ث ْب ِن ِه َشام،
ت ُأ ُّم ا ْل َحكِي ِم بِن ُ
َأبِي َج ْهل َع ِامدً ا إِ َلى ا ْل َي َم ِنَ ،و َأ ْق َب َل ْ
ول اهلل ِ
و ِهي يومئِذ مس َلمةٌ ،و ِهي تَح َ ِ
َت َر ُس َ
است َْأ َذن ْ
َ َ ََْ َ ْ َ َ َ ْ
ت ع ْكرِ َم َة ْب ِن َأبِي َج ْهلَ ،ف ْ
ت بِعبد َلها ر ِ
ﷺ فِي َط َل ِ
وم ٍّيَ ،ف َر َاو َد َها
ب ز َْو ِج َهاَ ،ف َأ ِذ َن َل َها َو َأمنَ ُهَ ،فخَ َر َج ْ َ ْ َ ُ
عن َن ْف ِسهاَ ،ف َلم َت َز ْل تُمن ِ
ت َع َلى ُأنَاس ِم ْن َع ٍّ
ك،
يه َو ُت َقر ُب َل ُه َحتى َق ِد َم ْ
َ
َ ْ
َ
ْ
ض تِهامةَ ،و َقدْ ك َ ِ
ب
اس َت َعا َنت ُْه ْم َع َل ْي ِه َف َأ ْو َق ُفو ُهَ ،ف َأ ْد َرك ْ
َان َرك َ
َت َز ْو َج َها بِ َب ْع ِ َ َ َ
َف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب الس ِفين َِة:
في َسفينَةَ ،ف َلما َج َل َس ف َيها نَا َدى بِالَلتَ ،وا ْل ُعزىَ ،ف َق َال َأ ْص َح ُ
ََل يجو ُز هاهنَا َأحدٌ يدْ عو َشيئًا إَل اهلل وحدَ ه مخْ ِلصاَ ،ف َق َال ِع ْكرِمةُ« :واهللِ
َ
َ َ ْ ُ ُ ً
َ ُ َ َ ُ
َ ُ
َ
ْ

َان فِي ا ْل َب ْح ِر إِن ُه َل ِفي ا ْلبِر َو ْحدَ ُهَ ،ف َأ ْق َس َم بِاهلل ِ َألَ ْر ِج َعن إِ َلى ُم َحمد ﷺ،
َلئِ ْن ك َ
َفر َج َع ِع ْكرِم ُة م َع امر َأتِ ِهَ ،فدَ َخ َل َع َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ ُي َبايِ ُع ُه َو َقبِ َل ِمنْ ُه،
َ ُ
َ َ َْ
َ
ِ
ِ
ت َبنُو َبكْر َع َلى ْام َر َأتِ ِه َف ًّاراَ ،ف ََل َم ْت ُه،
ين ُه ِز َم ْ
َو َد َخ َل َر ُج ٌل م ْن ُه َذ ْيل ح َ
َو َعج َز ْت ُهَ ،و َعي َر ْت ُه بِا ْل ِف َر ِارَ ،ف َق َال:

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عك ن ُة َب ُ َأبي َجهل َب َهشامَ َﭬ) َ(َ/17
(َ)373رقمَ،)1021َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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و َأن ِ
ان َو َفر ِع ْكرِ َم ْه
ْت َل ْو َر َأ ْيتِنَا بِا ْلخَ نْدَ َم ْه  ...إِ ْذ َفر َص ْف َو ُ
َ
وف ا ْلمس ِلمه  ...ي ْق َطعن كُل س ِ
ح َق ْتنَا بِالسي ِ
و َل ِ
اعد َو ُج ْم ُج َم ْه
ُ ْ َ ْ َ ْ َ
َ
َ
ُّ ُ
َل ْم َتنْطِ ِقي بِالل ْو ِم َأ ْدنَى ك َِل َم ْه»(.)1
ص ْي ٍن ﭬ
ِمَر ُ
ان ْب ُن ُح َ
[ ]275ع ْ
اَعبيدُ َاهللَب ُ َ ُنحمدَب َأبيَ ُنحمدَاليزيد ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
َ-633حدثن ُ
ان بن حصي ِن ب ِن عبي ِد ب ِن َخ َل ِ
ِ
ف ْب ِن َع ْب ِد
سعدَ ،ع َالواقديَ ،قال«َ :ع ْم َر ُ ْ ُ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ ْ
نَه ِم ب ِن ح َذي َف َة ب ِن ِحميرِ ب ِن غ ِ
َاض َر َة ْب ِن َح ْب َش َة ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن
َْ ْ
ْ ْ ُ ْ ْ
ول اهللِ
ِ
ان َأبا ن َُجيدَ ،أس َلم َق ِديما ُه َو َو َأبو ُهَ ،و َغزَا م َع رس ِ
ُ
َ َ ُ
ً
ُخزَا َعةََ ،و ُي ْكنَى ع ْم َر ُ َ ْ ْ َ
ﷺ َغز ََواتَ ،و َل ْم َيز َْل فِي ِب ََل ِد َق ْو ِم ِهَ ،و ُينَز ْل إِ َلى ا ْل َم ِدين َِة كَثِ ًيرا إِ َلى َأ ْن ُقبِ َض
َر ُس ُ
ات بِ َهاَ ،و َل ُه َب ِقي ٌة ِم ْن
ول اهلل ِ ﷺَ ،فت ََحو َل إِ َلى ا ْل َب ْص َر ِةَ ،فنَ َز َل َها إِ َلى َأ ْن َم َ
َو َل ِد ِهَ ،و َخالِ ِد ْب ِن َط ِل ِ
ان ْب ِن ا ْل ُح َص ْي ِن َولِ َي َق َضا َء
يق ْب ِن ُم َحم ِد ْب ِن ِع ْم َر َ
ِ
ات ُم ْش ِركًا،
ي َأن ُه َم َ
ا ْل َب ْص َر ِةَ ،و ُي َق ُال :إِن ُح َص ْينًا َم َ
ات ُم ْسل ًماَ ،و َقدْ ُر ِو َ
ِ
يح َأن ُه َأ ْس َل َم»(.)2
َوالصح ُ

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عك نةَُب ُ َأبيَجهلَﭬ)َ((َ)372َ/17رقمَ:
َ،)1020ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)269َ/3
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عم ُ
َحصي َﭬ)َ((َ)103َ/18رقمَ:
ان َب ُ ُ
َ،)185ون َط يقَالواقديَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(.)534َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -634حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمديني َ ُفستُقةَُ ،حدثنا َه ُار ُ
ون َب ُ َعبد َاهللَ
ُّ
ِ
الَ،قالَ «َ:ه َل َ
ين»(َ.)1
الحم ُ َ
ك ِع ْم َر ُ
ان ْب ُن ا ْل ُح َص ْي ِن َسنَ َة ا ْثنَ َت ْي ِن َو َخ ْمس َ

هلل ﷺ
ول ا ِ
س ِ
َم َة ْب ِن َع ْب ِد ْاألَ َ
[ُ ]276ع َمُر ْب ُن أَ ِبي َ
يب َر ُ
س ِدَ ،ر ِب ُ
سل َ
َ -635حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ِ ِ
ِ
اج َر ا ْل ِه ْج َر َة ْاألُو َلى
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :في ت َْسم َية َم ْن َه َ
إِ َلى َأ ْر ِ
ض ا ْل َح َب َش ِةَ :أ ُبو َس َل َم َة ْب ُن َع ْب ِد ْاألَ َس ِدَ ،و َم َع ُه ْام َر َأ ُت ُه ُأ ُّم َس َل َم َة َف َو َلدَ ْت
بِ َأ ْر ِ
ض ا ْل َح َب َش ِةُ ،ع َم َر ْب َن َأ ِبي َس َل َم َة»(.)2

[َ ]277ع ْمُرو ْب ُن َع ْو ٍ
ل ْب ِن َع ْم ٍرو ﭬ
س َه ْي ِ
ف َم ْولَى ُ
َ -636حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ ،ع َ ُع وةَ«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًراَ :ع ْم ُرو ْب ُن
َع ْوف َم ْو َلى ُس َه ْي ِل ْب ِن َع ْمرو»(.)3

( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عم ُ
َحصي َﭬ) َ((َ )103َ /18رقمَ:
ان َب ُ ُ
َ،)188ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(عُ م ُ َب ُ َأبيَسلمَة َب َعبد َالسد َﭬ)َ(َ/9
(َ)21رقمَ،)8268َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)1939َ/4
ىَسهيل َﭬ)َ(َ)24َ/17
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عم ُ وَب ُ َعوف َنول ُ
(رقمَ،)37َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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[َ ]278ع ْمُرو ْب ُن َغ ِز َّي َة ْب ِن َث ْعل ََب َة ﭬ
َ -637حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ول اهللِ
َع وة«َ:فِي تَس ِمي ِة م ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة لِ َبي َع ِة رس ِ
لهيعةَ،ع َالسودَ،ع ُ
ْ َ ُ
ْ َ َ
از ِن ْب ِن النج ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َم ِ
ﷺ ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ :ع ْم ُرو ْب ُن غَ ِزي َة ْب ِن َث ْع َل َب َة ا ْب ِن
َخنْسا َء ب ِن منْدُ ِ
ول ْب ِن َغنْ ِم ْب ِن َم ِ
ازن»(.)1
َ ْ
بﭬ
[َ ]279ع ْمُرو ْب ُن َم ْعدِي َك ِر َ
َ -638حدثناَأ ُبوَخليفةَ،قالَ:قال َ ُنحمدُ َب ُ َسالم َال ُجمح ُّيَ «َ:ع ْم ُرو ْب ُن
مع ِدي َك ِرب ب ِن عب ِد اهللِ ب ِن عم ِرو ب ِن ع ِ
اص ِم ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َز ْيد َو ُه َو
ْ َ ْ ْ َ
َ ْ َْ
َ ْ
ُمنَب ٌه»(َ.)2

َ -639حدثنا َأ ُبو َخليفةَ ،قالَ :قال َ ُنحمدُ َب ُ َسالمَ «َ :ع ْم ُرو ْب ُن َم ْع ِدي
َكرِب َله فِي ا ْلج ِ
اه ِلي ِة َو َقائِ ٌعَ ،و َقدْ َأ ْد َر َك ْ ِ
اإل ْس ََل َمَ ،ق ِد َم َع َلى النبِي ﷺ،
َ
َ ُ
اب إِ َلى سع ِد ب ِن َأبِي وقاص ﭭ إِ َلى ا ْل َق ِ
َو َوج َه ُه ُع َم ُر ْب ُن ا ْلخَ ط ِ
اد ِسي ِة،
َ
َ ْ ْ
َان َل ُه ُهن َ
َب ُع َم ُر إِ َلى َس ْع ِد ْب ِن َأ ِبي َوقاص بِ َأ ْل َفي َر ُجل:
َوك َ
َاك َب ََل ٌء َح َس ٌنَ ،كت َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عم ُ و َب ُ َغزية َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)37َ /17
(رقمَ،)75َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عم ُ و َب ُ َنعدي َثْك ب َالزُّ بيد ُّي َﭬ) َ(َ/17
(َ)45رقمَ،)96َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ
ِ
ي َف َش ِ
او ْر ُه َما
َع ْم ُرو ْب ُن َم ْعدي َكرِ َبَ ،و َط ْل َح ُة ْب ُن ُخ َو ْيلد َو ُه َو َط ْل َح ُة ْاألَ َسد ُّ

فِي ا ْل َح ْر ِ
ب َو ََل ت َُول ِه َما َش ْيئًا»(.)1

َ -640حدثنا َأ ُبو َخليفةَ ،قالَ :قالُ َ :نحمدُ َب ُ َسالمَ ،حدثني َبع ُضَ
ان ْب ُن َربِي َع َة ا ْلخَ ْي َل َف َمر َع ْم ُرو ْب ُن َم ْع ِدي َك ِر َب
أصحابناَ،قالَ «َ:ح ّر َض َس ْل َم ُ
انَ :ه َذا ا ْل َه ِ
ين َف َقا َل َع ْم ٌروَ :عتِ ٌيقَ ،ق َالَ :ف َأ َم َر بِ ِه
َع َلى َف َرس َل ُه َف َق َال َل ُه َس ْل َم ُ
ج ُ
َف ُعط َش ُثم َد َعا بِ َط ْست ِم ْن َماء َو َد َعا بِ َعن ِ
تَ ،ف َجا َء َف َر ُس
َاق ا ْلخَ ْي ِل َف َشرِ َب ْ
ِ
ِ
اله ِ
ج ِ
ينَ ،ق َالَ :ف َق َال َل ُهَ :أ ََل ت ََرى؟
يع َ
َع ْمرو َف َثنَى َيدَ ْيه َو َشرِ َب َو َه َذا َصن ُ
اله ِ
اله ِ
َب إِ َل ْي ِهَ « :قدْ َب َلغَنِي َما
ين َي ْعرِ ُ
ف َ
َف َق َالَ :أ َج ْل َ
ينَ ،ف َب َلغَ ُع َم َر َو َكت َ
ج َ
ج ُ
ك سي ًفا تُسم ِ
ِ
ُق ْل َ ِ ِ
يه :الص ْم َع َام َةَ ،و ِعن ِْدي َس ْي ٌ
ف
َ
ت ألَميرِ َكَ ،و َب َلغَني َأن َل َ َ ْ
ُم َصم ٌمَ ،واهلل ِ َلئِ ْن َو َض ْع َت ُه َع َلى َه َامتِ َك ََل ُأ ْق ِل َع َحتى َأ ْب ُلغَ بِ ِه َش ْيئًاَ ،ف َذك ََر ُه ِم ْن
َج ْوفِ ِهَ ،فإِ ْن َسر َك َأ ْن َت ْع َل َم َأ َح ٌّق َما َأ ُق ُ
ول َف ُعدْ »(.)2

( )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عم ُ وَب ُ َنعديَثْك ب َﭬ)َ((َ)45َ/17رقمَ:
َ،)97ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
وانظ «َ:نع فةَالصحابة»َلبيَنعيمَالصبهاينَ(َ.)2017َ/4
( )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عم ُ وَب ُ َنعديَثْك ب َﭬ)َ((َ)45َ/17رقمَ:
َ،)46ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)388َ/46
وانظ «َ:الرقات»َالب َحبانَ(َ.)332َ/4
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)266َ/5روا ُهَالطب ان ُّيَوإسنا ُد ُهَ ُننقطعَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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[ُ ]280ع َم ْيُر ْب ُن أَ ِبي َو َّق ٍ
يﭬ
اص ُّ
الز ْه ِر ُّ
َ-641حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالدَالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعَةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َبدْ ر ِم َن
ِِ
ين ِم ْن ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن َبنِي ز ُْه َرةَُ :ع َم ْي ُر ْب ُن َأبِي َوقاص»(.)1
ا ْل ُم ْسلم َ
َ-642حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب« :فِي تَس ِمي ِة م ِن است ُْش ِهدَ مع رس ِ ِ
ِِ
ِ
ينُ ،ثم ِم ْن
ول اهلل ﷺ م َن ا ْل ُم ْسلم َ
َ َ َ ُ
ْ َ َ ْ
ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن َبنِي ز ُْه َرةَُ :ع َم ْي ُر ْب ُن َأبِي َوقاص»(.)2
َ -643حدثنا َأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َالح ان ُّيَ ،حدثنا َأ ُبو َجعف َ
النُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن
ِِ
ِ
ينُ ،ثم ِم ْن ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن َبنِي ز ُْه َر َة ْب ِن كِ ََلب:
ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َبدْ ر م َن ا ْل ُم ْسلم َ
ب ب ِن عب ِد من ِ
ُع َم ْي ُر ْب ُن َأبِي َوق ِ
َاف ْب ِن ز ُْه َر َة»(.)3
اص ْب ِن ُأ َه ْي ِ ْ َ ْ َ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عُ مي ُ َب ُ َأبيَوَقاص َﭬ)َ((َ)55َ/17رقمَ:
َ،)114وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2084َ/4
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عُ مي ُ َب ُ َأبيَوقاص َﭬ)َ((َ)55َ/17رقمَ:
َ ،)116ون َط يق َاب َفليح َأخ جه َاب َأبيَعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(-261َ /1
َ،)265وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2084َ/4
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عُ مي ُ َب ُ َأبيَوقاص َﭬ)َ((َ)55َ/17رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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يﭬ
َم َة َّ
الض ْم ِر ُّ
[ُ ]281ع َم ْيُر ْب ُن َ
سل َ
َ -644حدثناَأحمدُ َب ُ َعَبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملك َب ُ َهشامَ،
ع َزياد َالبكائيَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق َب َيسارُ «َ :ع َم ْي ُر ْب ُن َس َل َم َة

ي َو ُه َو ُع َم ْي ُر ْب ُن َس َل َم َة ْب ِن ُمنْت ِ
َاب ْب ِن َط ْل َح َة ْب ِن ُجدَ ي ْب ِن َض ْم َر َة ْب ِن
الض ْمرِ ُّ
ِ
ِ
اس ْب ِن ُم َض َر ْب ِن نِز ِ
َار
َب ْكرِ ْب ِن َع ْبد َمنَا َة ْب ِن كنَا َن َة ْب ِن ُخ َز ْي َم َة ْب ِن ُمدْ ِر َك َة ْب ِن إِ ْل َي َ
َان»(.)1
ْب ِن َم ْع ِد ْب ِن َعدْ ن َ
ِي ﭬ
[ُ ]282ع َم ْيُر ْب ُن َعا ِم ٍر ،أَ ُبو َد ُ
او َد ،ال َ
ْما ِزن ُّ
َ -645حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم َوَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ارُ ،ثم ِم ْن بنِي َخنْسا َء ب ِن م ْب ُذ ِ
از ِن ْب ِن النج ِ
ُثم ِم ْن َبنِي َم ِ
ول ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َغنْ ِم
َ
َ ْ َ
ْب ِن َم ِ
ازنُ :ع َم ْي ٌرَ ،و ُيكَنى َأ َبا َد ُاو َد ْب َن َع ِامرِ ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن َخن َْسا َء ْب ِن

َم ْب ُذول»(.)2
َ ،)115ون َط يق َشيخ َالطرباين َأخ جه َأبو َنعيم َيف«نع فة َالصحابة» َ(َ،)2084َ /4
ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَاب َالثي َيفَ«أسدَاليابة»َ(.)796َ/3
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عُ مي ُ َب ُ َسلمة َالضم ُّي َﭬ) َ(َ)63َ /17
(رقمَ،)121َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)5َ/10روا ُهَالطب ان ُّيَ،رجالهَثقاتَ»َ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عُ مي ُ َب ُ َعان َأ ُبوَد ُاود َالمازن ُّي َﭬ)َ(َ/17
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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ِي ﭬ
[ُ ]283ع َم ْيُر ْب ُن َو ْهبٍ ال ُ
ْج َمح ُّ
َ -646حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ ،حدثناَاب َُ َلهيعةَ،ع َ
ُون إِ َلى َمك َة ِم ْن َبدْ رَ ،و َقدْ
أبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،قالَ «َ:و َلما َر َج َع ا ْل ُم ْشرِك َ
ان ْب ِن
َقت ََل اهللُ َت َعا َلى َم ْن َقت ََل ِمن ُْه ْمَ ،أ ْق َب َل ُع َم ْي ُر ْب ُن َو ْهب َحتى َجا َء إِ َلى َص ْف َو َ
ُأمي َة فِي ا ْل ِ
انَ :قب َح اهللُ ا ْل َع ْي َش َب ْعدَ َق ْت َلى َبدْ رَ ،ف َق َال ُع َم ْي ٌر:
ح ْج ِر َف َق َال َص ْف َو ُ
َ
َأ َج ْلَ ،واهلل ِ َما فِي ا ْل َع ْي ِ
ش َخ ْي ٌر َب ْعدُ َ ،و َل ْو ََل َد ْي ٌن َع َلي ََل َأ ِجدُ َل ُه َق َضا ًء َو ِع َيالِي
ت َع َلى ُم َحم ِد َف َل َق َت ْل ُت ُه إِ ْن َم ََل ْ ُت َع ْينِي ِم ْن ُه،
َو َرائِي ََل َأ ِجدُ َل ُه ْم َش ْيئًا َلدَ َخ ْل ُ
َفإِن لِي ِعنْدَ ُه ْم ِعل ًة َأ ُق ُ
ان
ولَ :ق ِد ْم ُ
ت َع َلى ا ْبنِي َه َذا ْاألَ ِسيرَِ ،ف َفرِ َح َص ْف َو ُ
ُك َو ِع َيا ُل َ
بِ َق ْولِ ِهَ ،ف َق َالَ :ع َلي َدْين َ
ك ُأ ْس َو ُة ِع َيالِي فِي الن َف َق ِة إِ ْن َي َس ُعنِي َش ْي ٌء
ان ،وجه َزه بِسي ِ
انَ ،ف ُص ِق َل َو ُسمَ ،و َق َال
ف َص ْف َو َ
و َن ْع َج ُز َعن ُْه ْمَ ،ف َح َم َل ُه َص ْف َو ُ َ ُ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب
ُع َم ْي ٌر لِ َص ْف َو َ
ان :ا ْكت ُْمني َل َيال َيَ ،ف َأ ْق َب َل ُع َم ْي ٌر َحتى َقد َم ا ْل َمدينَ َة َفنَز ََل َب َ
ِ
ا ْلمس ِ ِ
ف لِرس ِ
ول اهللِ ﷺَ ،فنَ َظ َر إِ َل ْي ِه ُع َم ُر ْب ُن
جدَ ،و َع َق َل َراح َل َت ُهَ ،و َأ َخ َذ الس ْي َ َ ُ
َ ْ
ِ
اب َو ُه َو فِي َن َفر ِم َن ْاألَن َْص ِ
ا ْلخَ ط ِ
ُرون نِ ْع َم َة
وي ْشك َ
ار َيت ََحد ُث َ
ون َع ْن َو ْق َعة َبدْ رَ ،

اهللَِ ،ف َلما َر َأى ُع َم ُر ُع َم ْي َر ْب َن َو ْهب َم َع ُه الس ْي ُ
ف َف ِز َع ِم ْن ُهَ ،ف َق َالِ :عنْدَ ك ُُم
ب َه َذا َعدُ ُّو اهلل ِ ال ِذي َحر َش َب ْينَنَاَ ،و َحز ََرنَا لِ ْل َق ْومَِ ،ف َقا َم ُع َم ُر َفدَ َخ َل
ا ْل َك ْل ُ
َع َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ ،ف َق َالَ :ه َذا ُع َم ْي ُر ْب ُن َو ْهب َقدْ َد َخ َل ا ْل َم ْس ِ
جدَ َم َع ُه
َ ُ
(َ)54رقمَ،)112َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)2085َ/4

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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اجر ا ْلغ ِ
َاد ُر َيا َر ُس َ
ول اهللََِ ،ل ت َْأ َمنْ ُه َق َالَ « :أ ْد ِخ ْل ُه َع َلي»،
الس ََل ُحَ ،و ُه َو ا ْل َف ِ ُ
َفدَ َخ َل ُعمر َو ُعميرَ ،و َأمر َأ ْص َحابه َأ ْن يدْ ُخ ُلوا َع َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺُ ،ثم
َُ
َ ُ
ََ
َ ٌْ
َُ
َ
َي ْح َترِ ُسوا ِم ْن ُع َم ْير إِ َذا َد َخ َل َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َأ ْق َب َل ُع َم ُر ْب ُن ا ْلخَ ط ِ
ابَ ،و ُع َم ْي ُر ْب ُن

ِ ِ
وم َع ُع َم َر َس ْي ُف ُه ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ
َو ْهبَ ،فدَ َخ ََل َع َلى َر ُسول اهلل ﷺَ ،
لِعمر« :ت ََأخر عنْه»َ ،ف َلما دنَا ِمنْه حياه عمير َأن ِْعم صباحا  -و ِهي ت ِ
َحي ُة َأ ْه ِل
ْ َ َ ً
َ
ْ َ ُ
ُ َ ُ ُ َ ٌْ
ََُ
َ َ
ول اهلل ِ ﷺَ « :قدْ أكْرمنَا اهلل عز وجل عن ت ِ
ا ْلج ِ
اه ِلي ِة َ ،-ف َق َال َر ُس ُ
َحيتِ َ
ك
َ َ ْ
ُ َ
َ
ََ

َحي َتنَا الس ََلم و ِهي ت ِ
وجع َل ت ِ
َحي ُة َأ ْه ِل ا ْل َجن ِة»َ ،ف َق َال ُع َم ْي ٌر :إِن َع ْهدَ َك بِ َها
َ َ َ
َ َ َ
يثَ ،ف َق َال َر ُس ُ
َل َح ِد ٌ
ول اهللِ ﷺَ « :قدْ َبد َلنَا اهللُ َخ ْي ًرا ِمن َْهاَ ،ف َما َأ ْقدَ َم َ
ك َيا
ت فِي َأ ِسيرِي ِعنْدَ ك ُْمَ ،ف َق ِ
ار ُبونِي فِي َأ ِسيرِيَ ،فإِنك ُُم
ُع َم ْي ُر؟»َ ،ق َالَ :ق ِد ْم ُ
ول اهلل ِ ﷺَ « :فما ب ُال السي ِ
ا ْل َع ِش َير ُة َو ْاألَ ْه ُلَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ف فِي َر َق َبتِ َ
ك؟»َ ،ف َق َال
َ َ
ْ
َت َعنا ِم ْن َش ْيءَ ،أنَا ن َِسي ُت ُه َو ُه َو فِي
ُع َم ْي ٌرَ :قب َح َها اهللُ ِم ْن ُس ُيوفَ ،ف َه ْل َأ ْغن ْ
ت ،و َلعمرِي إِن لِي َغيرةًَ ،ف َق َال رس ُ ِ
ِ ِ
اصدُ ْقنِي َما
ول اهلل ﷺْ « :
َر َق َبتي ح َ
َ ُ
َْ
ين َن َز ْل ُ َ َ ْ
ت إَِل فِي َأ ِسيرِيَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺَ « :ف َما
َأ ْقدَ َم َك؟»َ ،ق َالَ :ما َق ِد ْم ُ
حي فِي ا ْل ِ
ان ب ِن ُأمي َة ا ْلجم ِ
َشر ْط َ ِ
ح ْج ِر؟»َ ،ف َف ِز َع ُع َم ْي ٌرَ ،و َق َالَ :ما َذا
ُ َ
ت ل َص ْف َو َ ْ َ
َ
ت َل ُه ِب َق ْت َلي َع َلى َأ ْن َي ُع َ
يكَ ،و َي ْق ِضي َد ْين َ
ول َبن ِ َ
َك،
ت َل ُه َق َال« :ت ََحم ْل َ
ْاشت ََر ْط ُ
ك َر ُس ُ
َك َو َب ْي َن َذلِ َك»َ ،ف َق َال ُع َم ْي ٌرَ :أ ْش َهدُ َأن َ
َواهللُ َحائِ ٌل َب ْين َ
ول اهللَِ ،و َأ ْش َهدُ َأن ُه
يك ِمن السم ِ
ِ
ََل إِ َل َه إَِل اهللُ ،كُنا َيا َر ُس َ
ول اهلل ِ ُنكَذ ُب َ
اء،
ك بِا ْل َو ْح ِيَ ،و ِب َما َي ْأت َ َ
َ
ان فِي الْ ِ
ح ْجرِ ك ََما َق َال َر ُس ُ
َوإِن َه َذا ا ْل َح ِد َ
ول
َان َب ْينِي َو َب ْي َن َص ْف َو َ
يث ال ِذي ك َ
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ْت بِاهللِ
اهلل ِ ﷺَ ،ل ْم َيط ِل ْع َع َل ْي ِه َأ َحدٌ َغ ْيرِي َو َغ ْي ُر ُهُ ،ثم َأ ْخ َب َر َك اهللُ بِ ِهَ ،ف َآمن ُ
ورسولِ ِه ،وا ْلحمدُ لِل ِه ال ِذي سا َقنِي ه َذا ا ْلم َقامَ ،ف َف ِرح ا ْلمس ِلم َ ِ
ين َهدَ ا ُه
ون ح َ
َ
َ ُ ْ ُ
َ َ
َ
َ َ ْ
ََ ُ
ِ ِ
اهللَُ ،و َق َال ُع َم ُر ْب ُن ا ْلخَ ط ِ
ين اط َل َع،
اب ﭬَ :لخَ ن ِْز ٌير ك َ
َان َأ َحب إِ َلي منْ ُه ح َ

ِ
ب إِ َلي ِم ْن َب ْع ِ
ض َبنِيَ ،ف َق َال َر ُس ُ
اج ِل ْس
ول اهلل ﷺْ « :
َو َل ْه َو ا ْل َي ْو َم َأ َح ُّ
نُو ِ
آنَ ،و َأ ْط َل َق َل ُه َأ ِس َير ُه»َ ،و َق َالَ :يا َر ُس َ
ول
اس َك»َ ،و َق َالَ « :عل ُموا َأ َخاك ُُم ا ْل ُق ْر َ
َ
ت ع َلى إِ ْط َف ِ
ِ
اء ن ِ
ُور اهللَِ ،فا ْل َح ْمدُ لِل ِه ال ِذي
اهللَِ ،قدْ ُكن ُ
ْت َجاهدً ا َما ْاس َت َط ْع ُ َ
اقَ ،ف ْلت َْأ َذ ْن لِي َف َأ ْل َح َق ِب ُق َريشَ ،ف َا ْد ُع َو ُه ْم إِ َلى ْ ِ
َسا َقنِي َه َذا ا ْل َم َس َ
اإل ْس ََل ِم َل َعل
ْ
ول اهلل ِ ﷺ َف َل ِ
اهللَ َي ْه ِد ِ
وي ْس َتن ِْق ُذ ُه ْم ِم َن ا ْل َه َلك َِةَ ،ف َأ ِذ َن َل ُه َر ُس ُ
ح َق بِ َمكةَ،
يه ْم َ
ان َي ُق ُ
ول لِ ُق َر ْيش فِي َم َجالِ ِس ِه ْمَ :أ ْب ِش ُروا بِ َفتْح ُين ِْسيك ُْم َو ْق َع َة
َو َج َع َل َص ْف َو ُ
َان بِ َها ِم ْن َحدَ ث،
َبدْ رَ ،و َج َع َل َي ْس َأ ُل كُل َراكِب َق ِد َم ِم َن ا ْل َم ِدين َِةَ ،ه ْل ك َ
َان َي ْر ُجو َما َق َال ُع َم ْي ُر ْب ُن َو ْهبَ :حتى َق ِد َم َع َل ْي ِه َر ُج ٌل ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َم ِدين َِة،
َوك َ
ُونَ ،ف َقا ُلواَ :قدْ َص َب َأ،
ان َعنْ ُهَ ،ف َق َالَ :قدْ َأ ْس َل َمَ ،ف َل ِق َي ُه ا ْل ُم ْش ِرك َ
َف َس َأ َل َص ْف َو ُ

ان :إِن َع َلي َأ ْن ََل َأ ْن َف َع ُه بِنَ َف َقة َأ َبدً اَ ،و ََل ُأكَل َم ُه ِم ْن َر ْأ ِ
س َك ِل َمة
َو َق َال َص ْف َو ُ
ِ
اه ْم إِ َلى ْ ِ
اإل ْس ََلمَِ ،ون ََص َح َل ُه ْم َف َأ ْس َل َم َب َش ٌر
َأ َبدً اَ ،و َقد َم َع َل ْي ِه ْم ُع َم ْي ٌرَ ،و َد َع ُ
كَثِ ٌير»(.)1
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عُ مي ُ َب ُ َوهب َال ُجمح ُّي َﭬ) َ(-56َ /17
(رقمَ،)117َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2093َ/4
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َ-647حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حَدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ

ُون إِ َلى َمك َة َو َقدْ َقت ََل اهللُ َعز َو َجل َم ْن
شهابََ ،قالَ «َ :و َلما َر َج َع ا ْل ُم ْشرِك َ
َقت ََل ِمنْهمَ ،أ ْقب َل عمير بن وهب ا ْلجم ِ
ان ْب ِن ُأ َمي َة
ح ُّي َحتى َج َل َس إِ َلى َص ْف َو َ
ُ ْ َ ُ َ ُْ ْ ُ َ ْ
ُ َ
فِي ا ْل ِ
ح ْجرَِ ،ف َق َالَ :قب َح اهللُ ا ْل َع ْي َش َب ْعدَ َق ْت َلى َبدْ رَ ،ق َالَ :أ َج ْل َواهللِ َما فِي
ا ْل َع ْي ِ
ش َخ ْي ٌر َب ْعدَ ُه ْمَ ،و َل ْو ََل َد ْي ٌن َع َلي ََل َأ ِجدُ َل ُه َق َضا ًء َو ِع َي ًاَل ََل َأ َد ُع َل ُه ْم
إن َم ََل ْ ُت َع ْينِي ِم ْن ُهَ ،فإِن لِي ِعنْدَ ُه ِعل ًة َأ ْعت َُّل
َش ْيئًا َل َر َح ْل ُ
ت إِ َلى ُم َحمد َف َق َت ْل ُت ُه ْ
بِ َها َل ُهَ ،أ ُق ُ
ان بِ َق ْولِ ِه َو َق َالَ :ع َلي
ول َق ِد ْم ُ
ت َع َلى ا ْبنِي َه َذا ْاألَ ِسيرَِ ،ف َفرِ َح َص ْف َو ُ
ُكَ ،و ِع َيا ُل َ
َد ْين َ
ك ُأ ْس َو ُة ِع َيالِي فِي الن َف َق ِة ََل َي َس ُعنِي َش ْي ٌء َو َأ ْع َجزُ َعنْ ُهَ ،ف َح َم َل ُه
ان وجه َزه ،و َأمر بِسي ِ
انَ :أ ِن
ف ُع َم ْير َف َص َق َل ُه َو ُسمَ ،و َق َال ُع َم ْي ٌر لِ َص ْف َو َ
َص ْف َو ُ َ َ ُ َ َ َ َ ْ

اب ا ْل َم ْس ِ
ا ْكت ُْمنِي َأي ًاماَ ،ف َأ ْق َب َل ُع َم ْي ٌر َحتى َق ِد َم ا ْل َم ِدينَ َة َفنَز ََل بِ َب ِ
ج ِدَ ،و َع َق َل
ِ
ف َف َعمدَ لِرس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ ،فنَ َظ َر إِ َل ْي ِه ُع َم ُر ْب ُن ا ْلخَ ط ِ
اب
َراح َل َت ُهَ ،و َأ َخ َذ الس ْي َ َ َ ُ
ار يتَحد ُثون عن و ْقع ِة بدْ ر ،وي ْذكُرون نِعم َة اهلل ِ
ِ
ِ
ﭬ َو ُه َو في َن َفر م َن ْاألَن َْص ِ َ َ
َ َ ْ َ َ َ
ََ ُ َ َْ

ف َف ِزع ،و َق َال عمر :ه َذا ا ْل َك ْلب ،ه َذا عدُ و اهللِ
ِ
ُ َ َ ُّ
ُ َُ َ
ف َيهاَ ،ف َلما َرآ ُه ُع َم ُر َم َع ُه الس ْي ُ َ َ
ال ِذي َحر َش بينَنَا ي ْوم بدْ ر َو َحزَرنَا لِ ْل َق ْومُِ ،ثم َقام ُعمر َو َد َخ َل َع َلى رس ِ
ول
َْ َ َ َ
َ ُ
َ َُ
َ
اهلل ِ ﷺ َف َق َالَ :ه َذا ُع َم ْي ُر ْب ُن َو ْهب َقدْ َد َخ َل ا ْل َم ْس ِجدَ ُم َت َقلدً ا َس ْي َف ُهَ ،و ُه َو

ا ْلغ ِ
َاد ُر ا ْل َف ِ
اج ُر َيا َنبِي اهللِ ََل ت َْأ َمنْ ُهَ ،ق َالَ « :أ ْد ِخ ْل ُه»َ ،ف َخ َر َج ُع َم ُر َف َأ َم َر َأ ْص َحا َب ُه
َأن يدْ ُخ ُلوا ع َلى رس ِ ِ
ون ِم ْن ُع َم ْير إِ َذا َد َخ َل َع َل ْي ِه ْمُ ،ثم
ول اهلل ﷺُ ،ثم َي ْح َترِ ُس َ
َ َ ُ
ْ َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

518

َد َخ َل ُعمر َو ُعمير َحتى َد َخ ََل َع َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َو َم َع ُع َم ْير َس ْي ُف ُهَ ،ف َق َال
َ ُ
َ ٌْ
َُ
رس ُ ِ
ِ
ِ
ِ
احا -
ول اهلل ﷺ ل ُع َم َر« :ت ََأخ ْر َعنْ ُه»َ ،ف َلما َدنَا منْ ُه ُع َم ْي ٌر َق َال :أنْع ُموا َص َب ً
َ ُ
ول اهلل ِ ﷺَ « :قدْ أكْرمنَا اهلل عن ت ِ
َحي ُة َأه ِل ا ْلج ِ
و ِهي ت ِ
اه ِلي ِة َ -ق َال َر ُس ُ
َحيتِ َ
ك
ُ َ ْ
َ
ْ
ََ
َ َ
َحي َتنَا ت ِ
وجع َل ت ِ
َحي َة َأ ْه ِل ا ْل َجن ِة َو ِه َي الس ََل ُم»َ ،ف َق َال ُع َم ْي ٌر :إِن َع ْهدَ َك بِ َها
َ َ َ

يثَ ،ق َال َر ُس ُ
لِ َح ِد ٌ
ول اهلل ِ ﷺَ « :قدْ َأ ْبدَ َلنَا اهللُ َخ ْي ًرا ِمن َْهاَ ،ف َما َأ ْقدَ َم َ
ك َيا
ت فِي َأ ْس َرانَا َفإِنك ُُم ا ْل َع ِش َير ُة َو ْاألَ ْه ُلَ ،ق َال َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ:
ُع َم ْي ُر»َ :ق َالَ :ق ِد ْم ُ
« َفما ب ُال السي ِ
ف فِي َر َق َبتِ َ
ك؟»َ ،ق َال ُع َم ْي ٌرَ :قب َحها اهللُ ِم ْن ُس ُيوفَ ،و َه ْل
َ َ
ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
تَ ،و َل َع ْمرِي إِن لِي بِ َها
ين َن َز ْل ُ
َأ ْغن ْ
َت َعنا م ْن َش ْيء ،إِن َما نَسي ُت ُه في َر َق َبتي ح َ
َغيرةًَ ،ق َال رس ُ ِ
ت إَِل فِي
اصدُ ْقنِي َما َأ ْقدَ َم َك؟»َ ،ق َالَ :ما َق ِد ْم ُ
ول اهلل ﷺْ « :
َ ُ
َْ
ان ب ِن ُأمي َة فِي ا ْل ِ
َأ ِسيرِيَ ،ق َالَ « :فما ال ِذي َشر ْط َ ِ
ح ْج ِر»َ ،ف َف ِز َع ُع َم ْي ٌر
ت ل َص ْف َو َ ْ َ
َ
َ
ت َل ُه بِ َقت ِْلي َع َلى َأ ْن َي ُع َ
ول َبن ِ َ
يك
ت َل ُه؟ َق َالَ « :ت َحم ْل َ
َو َق َالَ :ما َذا َش َر ْط ُ

ك َر ُس ُ
َك َو َب ْي َن َذ َ
اك»َ ،ق َال ُع َم ْي ٌرَ :أ ْش َهدُ َأن َ
َكَ ،واهللُ َحائِ ٌل َب ْين َ
َو َي ْق ِضي َد ْين َ
ول
اهلل ِ َو َأ ْش َهدُ َأ ْن ََل إِ َل َه إَِل اهللُ ،كُنا َيا َر ُس َ
ك بِا ْل َو ْح ِي َوبِ َما َي ْأتِ َ
ول اهللُِ ،نكَذ ُب َ
يك
ان بِا ْل ِ
ِمن السم ِ
اءَ ،وإِن َه َذا ا ْل َح ِد َ
ح ْجرِ ك ََما َق َال
َان َب ْينِي َو َب ْي َن َص ْف َو َ
يث ك َ
َ
َ
ْت بِاهللِ
َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺَ ،ل ْم َيط ِل ْع َع َل ْي ِه َأ َحدٌ َغ ْي ُر ُه و َغ ْيرِيَ ،ف َأخْ َب َر َك اهللُ بِ ِه َف َآمن ُ
اق َف َفرِح بِ ِه ا ْلمس ِلم َ ِ
َو َر ُسولِ ِهَ ،وا ْل َح ْمدُ لِل ِه ال ِذي َسا َقنِي لِ َه َذا ا ْل َم َس ِ
ين
ون ح َ
َ
ُ ْ ُ
هدَ اه اهلل ،و َق َال عمر :وال ِذي َن ْف ِسي بِي ِد ِه ،ا ْل ِ
َان َأ َحب إِ َلي ِم ْن ُع َم ْير
خن ِْز ُير ك َ
ُ َُ َ
َ ُ ُ َ
َ
ض بنِي ،و َق َال رس ُ ِ
ِ
ِ
اج ِل ْس َيا
ول اهلل ﷺْ « :
َ
ين َط َل َعَ ،و َل ُه َو َأ َح ُّ
ح َ
ب إِ َلي م ْن َب ْع ِ َ
َ ُ
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عمير نُو ِ
اس َ
آن َو َأ ْط ِل ُقوا َل ُه
يك»َ ،و َق َال ِألَ ْص َحابِ ِهَ « :عل ُموا َأ َخاك ُْم ا ْل ُق ْر َ
ُ َ ُْ َ
ِ ِ
َأ ِس َير ُه»َ ،ف َق َال ُع َم ْي ٌرَ :يا َر ُس َ
ت َع َلى
يما ْاس َت َط ْع ُ
ول اهللَِ ،قدْ ُكن ُ
ْت َجاهدً ا ف َ
إِ ْط َف ِ
اء ن ِ
ُور اهللَِ ،فا ْل َح ْمدُ لِل ِه ال ِذي َسا َقنِي َو َهدَ انِيَ ،ف ْأ َذ ْن لِي َف ََل َ ْل َح َق بِ ُق َر ْيش،
َف َأ ْد ُع َو ُه ْم إِ َلى اهلل ِ َوإ َلى ْ ِ
اإل ْس ََل ِم َل َعل اهللَ َي ْه ِد ِ
يه ْمَ ،و َي ْس َتن ِْق ُذ ُه ْم ِم َن ا ْل َه َلك َِة،
ول اهللِ ﷺ َف َل ِ
ان ْب ُن ُأ َمي َة َي ُق ُ
َف َأ ِذ َن َل ُه َر ُس ُ
ول لِ ُق َر ْيش
ح َق بِ َمكةََ ،و َج َع َل َص ْف َو ُ
فِي َم َجالِ ِس ِه ْمَ :أ ْب ِش ُروا بِ َفتْح ُين ِْسيك ُْم َو ْق َع َة َبدْ ر َو َج َع َل َي ْس َأ ُل كُل َراكِب َق ِد َم
َان َي ْر ُجو َما َق َالَ :حتى َق ِد َم َع َل ْي ِه ْم
َان بِ َها ِم ْن َحدَ ث؟ َوك َ
ِم َن ا ْل َم ِدين َِةَ ،ه ْل ك َ

ان ْب ُن ُأ َمي َة َعنْ ُه َف َق َالَ :قدْ َأ ْس َل َم َف َل َعنَ ُه
َر ُج ٌل ِم َن ا ْل َم ِدين َِةَ ،ف َس َأ َل َص ْف َو ُ
ان :إِن لِل ِه َع َلي َأ ْن ََل أ ْن َف َع ُه بِنَ َف َقة َأ َبدً ا،
ُونَ ،و َقا ُلواَ :ص َب َأ َو َق َال َص ْف َو ُ
ا ْل ُم ْشرِك َ
ِ
ِ
ِ
اه ْم إِ َلى ْ ِ
اإل ْس ََلمِ،
َو ََل ُأكَل َم ُه م ْن َر ْأسي ك َََل ًما َأ َبدً اَ ،و َقد َم َع َل ْي ِه ْم ُع َم ْي ٌر َفدَ َع ُ

َون ََص َح ُه ْم ُج ْهدَ ُه ْمَ ،و َأ ْس َل َم َب َش ٌر كَثِ ٌير»(.)1

َ-648حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
َالزبي َ،قالَ:
ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ،حَدثنيَ ُنحمدُ َب ُ َجعف َب ُّ
«ج َلس عمير بن وهب ا ْلجم ِ
ان ْب ِن ُأ َمي َة َب ْعدَ ُم َص ِ
اب َأ ْه ِل َبدْ ر
ح ُّي َم َع َص ْف َو َ
َ َ ُ َ ُْ ْ ُ َ ْ
ُ َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عُ مي ُ َب ُ َوهب َال ُجمح ُّي َﭬ) َ(-59َ /17
(رقمَ،)119َ:ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(-2093َ/4
)َ،وقوامَالسنةَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(حَ.)153َ/
2094
ُّ
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َان ِمم ْن ُي ْؤ ِذي َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ َو َأ ْص َحا َب ُه
ِم ْن ُق َر ْيش فِي ا ْل ِح ْجرِ بِ َي ِسيرَ ،وك َ
ب ْب ُن ُع َم ْير فِي ُأ َس َارى
َو َي ْل َق ْو َن ِمن ُْه ْم َعنَتًا إِ ْذ ُه ْم بِ َمكةََ ،وك َ
َان ا ْبنُ ُه َو ْه ُ
اب ا ْل َق ِل ِ
َأ ْص َح ِ
ان:
يب َب َم َصائِبِ ِه ْمَ ،ف َق َال َص ْف َو ُ
اب َبدْ رَ ،ق َالَ :ف َذك َُروا َأ ْص َح َ
َواهلل ِ إِ ْن فِي ا ْل َع ْي ِ
ت َواهللِ َل ْو ََل َد ْي ٌن
ش َب ْعدَ ُه ْمَ ،و َق َال ُع َم ْي ُر ْب ُن َو ْهبَ :صدَ ْق َ
ت إِ َلى
َع َلي َل ْي َس ِعن ِْدي َق َضاؤُ ُه َو ِع َي ٌال َأ ْخ َشى َع َل ْي ِه ُم الض ْي َع َة َب ْع ِدي َل َركِ ْب ُ
يه ْم ِعلةً ،ا ْبنِي ِعنْدَ ُه ْم َأ ِس ٌير فِي َأ ْي ِد ِ
ُم َحمد َحتى َأ ْق ُت َل ُه َفإِن لِي فِ ِ
يه ْمَ ،فا ْغ َتن ََم َها
ُك َأنَا َأ ْق ِض ِ
ْكَ ،و ِع َيا ُل َ
يه َعن َ
ان َف َق َالَ :ع َلي َد ْين َ
ك َم َع ِع َيالِيُ ،أ ْس َوت ُُه ْم َما
َص ْف َو ُ
َب ُقوا ََل َي َس َع ُه ْم َش ْي ٌء َن ْع ِج ُز َعن ُْه ْمَ ،ق َال ُع َم ْي ٌر :ا ْكت ُْم َع َلي َش ْأنِي َو َش ْأن َ
َك،
َق َالَ :أ ْف َع ُلَ ،ق َالُ :ثم َأ َم َر ُع َم ْي ٌر بِ َس ْي ِف ِه َف ُش ِح َذ َو ُسمُ ،ثم ا ْن َط َل َق إِ َلى ا ْل َم ِدين َِة،
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
َف َب ْينَا ُع َم ُر ْب ُن ا ْلخَ ط ِ
ون َي ْو َم َبدْ ر،
ين َيت ََذاك َُر َ
اب بِا ْل َمدينَة في َن َفر م َن ا ْل ُم ْسلم َ
َو َما َأك َْر َم ُه ُم اهللُ بِ ِهَ ،و َما َأ َر ُاه ْم ِم ْن َعدُ و ِه ْم ،إِ ْذ َن َظ َر إِ َلى ُع َم ْيرِ ْب ِن َو ْهب َقدْ
ِ
اب ا ْلمس ِ ِ
ب َعدُ ُّو اهلل ِ ُع َم ْي ُر ْب ُن
جد ُمت ََوش َح الس ْيفَ ،ف َق َالَ :ه َذا ا ْل َك ْل ُ
َأ َناخَ بِ َب ِ َ ْ

َو ْهب َما َجا َء إَل لِ َش ٍّرَ ،ه َذا ال ِذي َحر َش َب ْينَنَا َو َحزَ َرنَا لِ ْل َق ْو ِم َي ْو َم َبدْ رُ ،ثم
َد َخ َل ُعمر َع َلى رس ِ
ول اهللِ ﷺَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهللَِ ،ه َذا َعدُ ُّو اهلل ِ ُع َم ْي ُر ْب ُن
َ ُ
َُ
َو ْهب َقدْ َجا َء ُمت ََوش ًحا الس ْي َ
ف َق َالَ « :ف َأ ْد ِخ ْل ُه»َ ،ف َأ ْق َب َل ُع َم ُر َحتى َأ َخ َذ
بِ ِ
ح َما َل ِة َس ْي ِف ِه فِي ُعن ُِق ِه َف َلب َب ُه بِ َهاَ ،و َق َال ُع َم ُر لِرِ َجال ِمم ْن كَا َن َم َع ُه ِم َن
ار :اد ُخ ُلوا ع َلى رس ِ ِ
ِ
ِ
ب
اح َذ ُروا َه َذا ا ْل َك ْل َ
فاجل ُسوا عنْدَ ُه َو ْ
ول اهلل ﷺ ْ
ْاألَن َْص ِ ْ
َ َ ُ
آخ ٌذ بِ ِ
ول اهللِ ﷺ ،وعمر ِ
َع َلي ِهَ ،فإِنه َغير م ْأمونُ ،ثم َد َخ َل بِ ِه َع َلى رس ِ
ح َما َل ِة
َ ُ َُ
َ ُ
ُ ُْ َ ُ
ْ
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ِ
ِ
ِِ
احا -
َس ْيفهَ ،ف َق َالَ « :أ ْرس ْل ُه َيا ُع َم ُر ،ا ْد ُن َيا ُع َم ْي ُر»َ ،فدَ نَا َف َق َالَ :أنْع ُموا َص َب ً
اه ِلي ِة بينَهم َ ،-ف َق َال رس ُ ِ
َحي َة َأه ِل ا ْلج ِ
َت ت ِ
َوكَان ْ
َ
ْ
َ ُ
َْ ُ ْ
ول اهلل ﷺَ « :قدْ أك َْر َمنَا اهللُ
ك يا عمير ،الس ََلم ت ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َحي ُة َأ ْه ِل ا ْل َجن ِة»َ ،ف َق َالَ :أ َما َواهللِ َيا
ُ
بِتَحية َخ ْير م ْن تَحيت َ َ ُ َ ْ ُ
ْت َل َح ِد َ
يث ا ْل َع ْه ِد بِ َهاَ ،ق َالَ :ف َما َجا َء بِ َ
ْت لِ َه َذا
ك َق َالِ :جئ ُ
ُم َحمدُ إِ ْن ُكن َ
ْاألَ ِسيرِ ال ِذي فِي َأي ِديكُم َف َأح ِسنُوا إِ َلي ِه َق َالَ « :فما ب ُال السي ِ
ف فِي ُعن ُِق َك؟»،
ْ ْ
َ َ
ْ
ْ
ْ
ْت
اصدُ ْقنِي َما ال ِذي ِجئ َ
َق َالَ :قب َح َها اهللُ ِم ْن ُس ُيوف َف َه ْل َأ ْغن ْ
َت َش ْيئًاَ ،ق َالْ « :
ان ْب ُن ُأ َمي َة فِي
ْت إَِل لِ َه َذاَ ،ق َالَ « :ب ْل َق َعدْ َت َأن َ
َل ُه؟»َ ،ق َالَ :ما ِجئ ُ
ْت َو َص ْف َو ُ
ِ
اب ا ْل َق ِل ِ
تَ :ل ْو ََل َد ْي ٌن َع َلي
يب ِم ْن ُق َر ْيش َف ُق ْل َ
ا ْلح ْجرَِ ،فت ََذاك َْرتُما َأ ْص َح َ
ك َو ِع َيالِ َ
ك بِدَ ْين ِ َ
ان َل َ
ك
َو ِع َيالِي َلخَ َر ْج ُ
ت َحتى َأ ْقت َُل ُم َحمدً اَ ،فت ََحم َل َص ْف َو ُ
ك َر ُس ُ
َك َو َب ْي َن َذلِ َك»َ ،ق َال ُع َم ْي ٌرَ :أ ْش َهدُ َأن َ
َع َلى َأ ْن َت ْق ُت َلنِيَ ،واهللُ َحائِ ٌل َب ْين َ
ول

ْت ت َْأتِينَا بِ ِه ِمن َخبرِ السم ِ
اهلل ِ َقدْ كُنا َيا َر ُس َ
ول اهللُِ ،نكَذ ُب َ
اءَ ،و َما
ك بِ َما ُكن َ
ْ َ
َ
َين ِْز ُل َع َل ْي َ
انَ ،ف َواهلل ِ إِني
ك ِم َن ا ْل َو ْح ِيَ ،و َه َذا َأ ْم ٌر َل ْم َي ْح ُض ْر ُه إَِل َأنَا َو َص ْف َو ُ
َألَ ْع َل ُم َما َأ ْن َب َأ َك بِ ِه إَِل اهللَُ ،فا ْل َح ْمدُ لِل ِه ال ِذي َهدَ انِي لِ ْ ِ
ْل ْس ََلمَِ ،و َسا َقنِي َه َذا

ساقُ ،ثم َش ِهدَ َش َها َد َة ا ْل َحقَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ا ْل َم َ
ول اهلل ِ ﷺَ « :فق ُهوا َأ َخاك ُْم فِي
آن و َأ ْط ِل ُقوا َله ِ
ِ ِِ
أس َير ُه»ُ ،ثم َق َالَ :يا َر ُس َ
ْت
ول اهللِ ،إِني ُكن ُ
دينه َو َأ ْقرِئُو ُه ا ْل ُق ْر َ َ
ُ
اء ن ِ ِ
اهدً ا ع َلى إِ ْط َف ِ
ج ِ
َان َع َلى ِد ِ
ين اهللَِ ،وإِني
ُور اهلل َش ِديدَ ْاألَ َذى َع َلى َم ْن ك َ
َ
َ
ِ
ب َأ ْن ت َْأ َذ َن لِيَ ،ف َأ ْقدَ َم َمكةََ ،ف َأ ْد ُع َو ُه ْم إِ َلى اهلل ِ َوإِ َلى ْ ِ
اإل ْس ََل ِم َل َعل اهلل
ُأح ُّ
َي ْه ِد ِ
ك فِي ِدين ِ ِه ْمَ ،ف َأ ِذ َن َل ُه َر ُس ُ
ْت ُأؤْ ِذي َأ ْص َحا َب َ
ول
يه ْمَ ،وإَِل آ َذ ْيت ُُه ْم ك ََما ُكن ُ

َ
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ِ
َان ص ْفو ُ ِ
ِ
ين َخ َر َج ُع َم ْي ُر ْب ُن َو ْهب َق َال لِ ُق َر ْيش:
ان ح َ
اهلل ﷺ َف َلح َق بِ َمكةََ ،وك َ َ َ
ان َي ْس َأ ُل َعنْ ُه
َان َص ْف َو ُ
َأ ْب ِش ُروا بِ َو ِاق َعة ت َْأتِيك ُُم ْاْل َن ُتن ِْسيك ُْم َو ْق َع َة َبدْ رَ ،وك َ
ِ
ِ
ب َف َأ ْخ َب َر ُه َع ْن إِ ْس ََل ِم ِهَ ،ف َح َل َ
ف َأ ْن ََل ُيكَل َم ُه َأ َبدً ا َو ََل
الر ْك َب َ
ان َحتى َقد َم َراك ٌ
ُّ
ِ
ِ
وي ْؤ ِذي َم ْن
َينْ َف َع ُه بِنَ ْفع َأ َبدً اَ ،ف َلما َقد َم ُع َم ْي ٌر َمك َة َأ َقا َم بِ َها َيدْ ُعو إِ َلى ْاإل ْس ََلمُِ ،
ِ
ِ
ِ
َاس كَثِ ٌير»(.)1
ُيخَ ال ُف ُه َأ ًذى َشديدً اَ ،ف َأ ْس َل َم َع َلى َيدَ ْيه ن ٌ
ف ،أوِ :عكَْر ُ
التمِيمِ ُّي ﭬ
لَّ ،
[َ ]284ع ْو ٌ
اش ْب ُن ُذ َؤ ْيبٍ ،أَ ُبو ِش ْب ٍ
يَعبيدُ َاهلل َب ُ َ ُنحمد َب َأبيَ ُنحمد َاليزيد ُّيَ،ع َ ُنحمد َب َ
َ -649حدثن ُ
اش بن ُذؤَ يب الت ِم ِ
ِ
ِ
يم ُّي،
سعدَ،ع َالواقديَ،قالَ « :ع ْو ٌ
فَ ،أ ُبو ش ْبل ،عك َْر ُ ْ ُ ْ
ِ
اش ْب ُن ُذؤَ ْي ِ
ب ْب ِن ِع ْر ُق ِ
ب النبِي ﷺ َو َس ِم َع ِمنْ ُهَ ،و ُه َو ِعك َْر ُ
وص ْب ِن
َصح َ
َج ْعدَ َة ب ِن َعمرِو ب ِن النز ِ
ال ْب ِن ُمر َة ْب ِن ُع َب ْيد»(.)2
ْ ْ ْ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عُ مي ُ َب ُ َوهب َال ُجمح ُّي َﭬ) َ(َ)58َ /17
(رقمَ ،)118َ :ون َط يق َشيخ َالطرباين َأخ جه َأبو َنعيم َيف«نع فة َالصحابة» َ(َ/4
َ،)2095ون َط يقَاب َإسحاق َأخ جهَالطربيَيفَ«تاريخه»َ(َ،)474َ -472َ/2وأبوَ
نعيمََيفَ«دالئلَالنبوة»َ(ح.)413َ/
وانظ «َ:ناَشاعَولمَيربتَيفَالسي ةَالنبوية»َللعوش َ(صَ.)132-131َ:
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عوف َأ ُبوَشبل َعك ُاش َب ُ َ ُذؤيب َﭬ)َ(َ/18
(َ)82رقمَ،)153َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يﭬ
ساع َ
ِد َة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[ُ ]285ع َو ْي ُم ْب ُن َ
َ -650حدثَنا َأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيمَ ،حدثنا َعبدُ َالملك َب ُ َ
هشام َالسدُ وس ُّيَ ،ع َزياد َب َعبد َاهلل َالبكائيَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ:
«فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِمن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِمن َبنِي ُأ َمي َة ْب ِن َز ْيدُ :ع َو ْي ُم ْب ُن
س ِ
اعدَ َة»َ.
َ
ولمَين ُسب ُه َاب ُ َإسحاقَ،وقالَ« :إن ُه َح ِل ٌ
يف لِ َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َع ْوف»َ ،و ُي َق ُال:
إن ُه ِمن َأ ْن ُف ِس ِه ْم»(.)1
ِي ﭬ
ْح ْ
[ ]286ا ْل َع َال َء ْب ُن ال َ
ضَرم ِّ
َ-651حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهللَ َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشام َالسدُ وس ُّيَ ،ع َزيادَ ،ع َاب َإسحاق َقالَ« :ا ْل َع ََل ُء ْب ُن
يف َح ْر ِ
َان ا ْل َح ْض َر ِم ُّي َح ِل َ
ب ْب ِن ُأ َمي َة ْب ِن َع ْب ِد َش ْمس»َ .
ا ْل َح ْض َر ِمي ،ك َ
ِ
اد ب ِن الصدَ ِ
ِ
ِ
ف َوإِن َما
قال َاب َُ َإسحاقََ « :و ْاس ُم ا ْل َح ْض َرمي َع ْبدُ اهلل ْب ُن َعب ْ
ِق َ
يل :ا ْل َح ْض َر ِم ُّيِ ،ألَن ُه َجا َء ِم ْن ِب ََل ِد َح ْض َر َم ْو َت»(.)2

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عُ وي ُمَب ََُساعدةَالنصار ُّيَﭬ)َ(َ)139َ/17
(رقمَ،)347َ:ون َط يقَاب َإسحاق َأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ،)732َ/3وفيهَ
نسبهَثْكانالَ.
ا
(َ )2أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(عال ُء َب ُ َالحض ني َﭬ)َ((َ)89َ/18رقمَ:
َ،)163ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-652حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدَُ َالملكَ
َعبيدة َنعم َب َال ُمرنىَ ،قالَ« :ا ْل َح ْض َر ِم ُّي َأ ُبو ا ْل َع ََل ِء،
ب ُ َهشامَ ،ع َأبي ُ
ِ
اد ب ِن َأ ْكبر ب ِن ربِيع َة ب ِن مالِ ِك ب ِن عرِ ِ
ِ
يف ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن
ْ َ
ْاس ُم ُهَ :ع ْبدُ اهلل ْب ُن َعب ْ
ََ ْ َ َ ْ َ
ا ْلخَ زْرجِ ب ِن الصدَ ِ
ان ا ْل َع ََل ُء َع ِام ًَل لِلنبِي ﷺ َع َلى ا ْل َب ْح َر ْي ِن ،ت ُُوف َي
فَ ،و َك َ
َ ْ
النبِي ﷺ َو ُه َو َع َل ْي َهاَ ،وت ُُوفي ا ْل َع ََل ُء فِي ا ْل َب ْح َر ْي ِن َأ ْو َر ِ
اج ًعا ِمن َْهاَ ،سنَ َة إِ ْحدَ ى
َ
ُّ

ِ
ينَ ،و ُي َق ُالَ :سنَ َة َأ ْر َب َع َع ْش َر َةَ ،و ُي َق ُالَ :سنَ َة َخ ْم َس َع ْش َر َة»(َ.)1
َوع ْشرِ َ

َ -653حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وةَ ،قالََ « :و َب َع َ
ث َأ ُبو َبكْر ا ْل َع ََل َء ْب َن
ِِ
ِ
ِ ِ
ين ِق َب َل َأ ْه ِل ا ْل َب ْح َر ْي ِنَ ،وكَانُوا َقدْ َمنَ ُعوا
ا ْل َح ْض َرمي في َج ْيش م َن ا ْل ُم ْسلم َ
ِ
ا ْل ِ
ج ْز َيةََ ،و َب َع َ
ين َمنَ ُعوا َحق اهلل ِ فِي َأ ْم َوالِ ِه ْمَ ،ف َس َار إِ َل ْي ِه ْم
ث َأ ُبو َبكْر إِ َل ْي ِه ْم ح َ

وبينَه وبينَهم ا ْلبحر حتى م َشوا فِ ِ
َت
يه بِ َأ ْر ُج ِل ِه ْمَ ،ف َق َط ُعوا ك ََذلِ َك بِ َمكَان كَان ْ
َ َْ ُ َ َْ ُ ُ َ ْ ُ َ َ ْ
ِ ِ
تَجرِي بِ ِه الس ُفن َقب َل َذلِ َ ِ
ُّ ُ ْ
ْ
ك َوه َي ت َْجرِي فيه ا ْل َي ْو َمَ ،و َقا َت َل ُه ْم َو َأ ْظ َه َر ُه اهللُ
َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َسل ُمواَ ،ف ْام َتنَ ُعوا ِم ْن َحق اهللِ فِي َأ ْم َوالِ ِه ْم»(.)2

(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(عال ُء َب ُ َالحض ني َﭬ)َ((َ)89َ/18رقمَ:
َ،)164ون َط يقَالربقيَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)347-346َ/4
(َ )2أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(عال ُء َب ُ َالحض ني َﭬ)َ((َ)96َ/18رقمَ:
َ،)168ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -654حدثنا َأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َ َالح ان ُّيَ ،ثناأ ُبو َجعف َ
النُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،قالََ « :و َلما َف َر َغ
َخالِدُ بن ا ْلولِ ِ
يد ِم َن ا ْل َي َم َام ِةَ ،ب َع َ
ث َأ ُبو َبكْر الصد ُيق ﭬ ا ْل َع ََل َء ْب َن
ُْ َ
َان ا ْل َع ََل ُء ُه َو ال ِذي َب َع َث ُه َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ إِ َلى
ا ْل َح ْض َر ِمي إِ َلى ا ْل َب ْح َر ْي ِنَ ،وك َ
ول اهللِ
ا ْلمن ِْذ ِر ب ِن س َاوى ا ْل َع ْب ِديَ ،ف َأس َلم ا ْلمن ِْذرَ ،و َأ َقام ا ْل َع ََل ُء بِ َها َأ ِميرا لِرس ِ
ً َ ُ
َ
ْ َ ُ ُ
ْ َ
ُ
ِ
يم ِن ْارتَد ِم َن ا ْل َع َر ِ
ب إَِل ا ْل َج ُارو َد ْب َن َع ْمرو،
ﷺَ ،و ْارتَد ْت َربِي َع ُة بِا ْل َب ْح َر ْي ِن ف َ
ِِ
ِ
ت َع َلى ْ ِ
ت َربِي َع ُة بِا ْل َب ْح َر ْي ِن
اجت ََم َع ْ
َفإِن ُه َث َب َ
اإل ْس ََل ِم َو َم ْن َتبِ َع ُه م ْن َق ْومهَ ،و ْ
ك فِي ِ
آل ا ْل ُمن ِْذ ِرَ ،فكَل ُموا ا ْل ُمن ِْذ َر ْب َن النُّ ْع َم ِ
َو ْارتَد ْتَ ،و َقا ُلوا :ن َُر ُّد ا ْل ُم ْل َ
ان ْب ِن
ول بعدَ َذلِ َ ِ
ين َأ ْس َل َم َو َأ ْس َل َم
ورَ ،وك َ
ا ْل ُمن ِْذ ِرَ ،وك َ
كح َ
َان َي ُق ُ َ ْ
َان ُي َسمى ا ْل َع ُر ُ
ِ
ت بِا ْل َع ُر ِ
اس َو َع َل ْي ِه ُم الس ْي ُ
ت
اجت ََم َع ْ
فَ :ل ْس ُ
ورَ ،ف َلما ْ
الن ُ
ور َو َلكني ا ْل َمغ ُْر ُ
َربِي َع ُة بِا ْل َب ْح َر ْي ِن َس َار إِ َل ْي ِه ُم ا ْل َع ََل ُء ْب ُن ا ْل َح ْض َر ِمي َو َأ َمد ُه بِ ُث َم َام َة ْب ِن ُأ َثال
َان َقدْ َأ ْس َل َم َو َأ ْس َل َم َق ْو ُم ُهَ ،ف َلما ُأ ِم َر ا ْل َع ََل ُء ْب ُن ا ْل َح ْض َر ِمي بِ ُث َم َام َة
ا ْل َحن َِفيَ ،وك َ
ْب ِن ُأ َثال َس َار َم َع ُه بِ َم ْن َم َع ُه ِم ْن َبنِي ُس َح ْيم َحتى َخ َ
اض إِ َلى َربِي َع َة ا ْل َب ْحرِ،
جوا َثا ِح ْص ٌن بِا ْل َب ْح َر ْي ِنَ ،حتى كَا َد
وه ْم َو ُه ْم ِب َ
َف َس َار ْت َربِي َع ُة إِ َل ْي ِه ْمَ ،ف َح َص ُر ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ي فِي َذلِ َك
ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
ون َأ ْن َي ْه َلكُوا م َن ا ْل َج ْهدَ ،ف َق َال َع ْبدُ اهلل ْب ُن َحدَ ق ا ْل َعامرِ ُّ
ِ
ين َأ َصا َب ُه ْم َما َأ َصا َب ُه ْم:
ح َ
ان ا ْل َم ِدين َِة َأ ْج َم ِعينَا
َأ ََل َأ ْب ِلغْ َأ َبا َبكْر َر ُس ً
وَل َ ...وفِ ْت َي َ
ك فِي َش َباب ِمن َ
َف َه ْل َل َ
ْك َأ ْم َس ْوا َ ...ج ِمي ًعا فِي ِج َوا َثا ُم ْح َضرِينَا

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ت ََوك ْلنَا َع َلى الر ْح َم ِن إِنا َ ...و َجدْ نَا الن ْص َر لِ ْل ُمت ََوك ِلينَا
ِ
َان
َف َق َال َع ْبدُ اهلل ْب ُن َحدَ قَ :د ُعونِي َأ ْهبِ ُط ِم َن ا ْل ِح ْص ِنَ ،و َأنَا آتِيك ُْم بِا ْلخَ َبرَِ ،وك َ
جلَ ،فنَز ََل ِمن ا ْل ِ
َم َع َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن َحدَ ق ْام َر َأ ٌة ِم ْن َبنِي َع ِ
ح ْص ِن َف َأ َخ ُذو ُه،
َ

ْت؟َ ،فا ْنتَسب وجع َل ين ِ
َان فِي ا ْل َق ْومِ،
َف َقا ُلواِ :مم ْن َأن َ
َاديَ :يا َأ ْب َج َرا ُهَ ،وك َ
َ َ َ َ َ ُ
َف َجا َء َأ ْب َج ُر َف َع َر َف ُه َف َق َالَ :ما َش ْأن َ
َت ِم َن ا ْل ُجو ِع
ُك؟َ ،ف َق َال :إِني َقدْ َه َلك ُ
اح ِم ْلنِي َو َخل َسبِ ِيليَ ،فا ْن َط َل َق َف َح َم َل ُه َع َلى َبغْل،
َف َأ ْط َع َم ُه َو َس َقا ُهَ ،و َق َالْ :
َو َق َال :ا ْن َط َل ْق لِ َش ْأنِ َ
كَ ،ف َلما َخ َر َج ِم ْن ِعن ِْده ِم َع ْبدُ اهلل ِ ْب ُن َحدَ ق َر َج َع إِ َلى

ِ
ِ
ِ
يم ْن
َارى ََل َغنَا َء عنْدَ ُه ْمَ ،ف َبيت َُه ُم ا ْل َع ََل ُء ف َ
َأ ْص َحابِهَ ،ف َأ ْخبِ ْر ُه ْم َأن ا ْل َق ْو َم ُسك َ
ِِ
ِ
ين ِم َن ا ْل َع َر ِ
وه ْم َقت ًَْل َش ِديدً ا َوان َْهز َُموا»(.)1
ب َوا ْل َع َج ِم َف َق َت ُل ُ
َم َع ُه م َن ا ْل ُم ْسلم َ
ْم َج ِ
ِي ﭬ
ِي ُ
[ ]287ع َ
اض ْب ُن ح َ
ِما ٍر ال ُ
اشع ُّ
َ-655حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
اض ْب ُن ِح َم ِ
ب َهشامَ ،ع َأبي َ ُعبيدة َنعم َب َال ُمرنىَ ،قالِ «َ :ع َي ُ
ار ْب ِن
ان ب ِن مج ِ
َع ْر َف َج َة ْب ِن ن ِ
اشع»(.)2
َاج َي َة ْب ِن ُس ْف َي َ ْ ُ َ
(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(عال ُء َب ُ َالحض ني َﭬ)َ((َ)94َ/18رقمَ:
َ،)166ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)221َ /6روا ُه َالطب ان ُّيَ ،ورجا ُل ُه َثقات َإلى َاب َ
إسحاقَ»َ.
اض َب ُ َحمارَ َﭬ) َ((َ )357َ /17رقمَ:
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عي ُ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ْم ْب ِن ُز َه ْي ٍر ﭬ
ِي ُ
اض ْب ُن َغن ِ
[ ]288ع َ
اَعبيدُ َاهللَب ُ َ ُنحمدَب َأبيَ ُنحمدَاليزيد ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
َ-656حدثن ُ
بَالواقديَ،عَ َالواقديَ،قالِ «َ:ع َي ُ
اض ْب ُن َغنْ ِم ْب ِن ز َُه ْيرِ ْب ِن َأبِي
سعدَ،ثْكات ُ
ث ب ِن فِهرَِ ،أس َلم ِعي ٌ ِ
َشد ِاد ب ِن ربِيع َة ب ِن ِه ََل ِل ب ِن َضب َة ب ِن ا ْلح ِ ِ
يما
ار ْ ْ
َ
ْ
ْ
ْ َ َ ْ
اض َقد ً
ْ َ َ
َان ِبالشا ِم َم َع َأ ِبي ُع َب ْيدَ َة ْب ِن ا ْل َجراحِ ،
َق ْب َل ا ْل ُحدَ ْيبِ َي ِةَ ،و َش ِهدَ ا ْل ُحدَ ْيبِ َيةََ ،وك َ
َف َلما َح َض َر ْت َأ َبا ُع َب ْيدَ َة ا ْل َو َفا ُة َولى َأ ُبو ُع َب ْيدَ َة ِع َي َ
اض ْب َن َغنْم َع َم َل ُه ال ِذي
َان َع َل ْي ِهَ ،ف َأ َقر ُه ُع َم ُر ْب ُن ا ْلخَ ط ِ
َان ِع َي ٌ
اض
اب َع َلى َع َم ِل ِه َحتى َم َ
اتَ ،وك َ
ك َ
ات َو َما َل ُه َم ٌالَ ،و ََل َع َل ْي ِه َد ْي ٌن ِألَ َحد،
ات َي ْو َم َم َ
َر ُج ًَل َصالِ ًحا َس ْم ًحاَ ،م َ
ِ
ِ
ين»(.)1
ين َو ُه َو ا ْب ُن ست َ
َوت ُُوف َي بِالشا ِم َسنَ َة ع ْشرِ َ

َ-657حدثناَإسح ُ
اقَب ُ َإب اهيمَالدب ُّيَ،ع َعبدَال زاقَ،ع َنعم َ،ع َ
ف ا ْب َن َعم ِه ِع َي َ
الزه يََ،قال«َ:ت ُُوف َي َأ ُبو ُع َب ْيدَ َة ْب ُن ا ْل َجراحِ َ ،و ْاستَخْ َل َ
اض ْب َن
ُّ
َغنْم ا ْل ِف ْهرِي»(.)2
َ،)984وعنهَرواهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2164َ/4
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسبةَُعياضَب َغنمَالفه يَﭬ)َ(َ)366َ/17
(رقمَ ،)1005َ :وعنه َرواه َأبو َنعيم َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)2162َ /4ون َط يقَ
الواقديَع َُش ُيوخهَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(.)653َ/3
اض َب ُ َغنم َﭬ) َ((َ )366َ /17رقمَ:
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(عي ُ
َ،)1006ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2162َ/4

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ف الفَا ِء
َحْر ُ
ي ُث َّم ال َْب َي ِ
اض ُّي ﭬ
[ ]289فَْر َو ُة ْب ُن َعا ِم ٍر ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -658حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح َان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن
ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َب َي َ
اضةََ :ف ْر َو ُة ْب ُن َع ْمرو(َ )1و َقدْ َش ِهدَ َبدْ ًرا»(.)2
ْمطَّلِبِ ﭬ
[ ]290ا ْلف ْ
َض ُل ْب ُن ا ْل َع َّب ِ
اس ْب ِن َع ْب ِد ال ُ
َ -659حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعلي َب َالمدين ُّي َ ُفستُقةَُ ،حدثنا َد ُاو ُد َب ُ َُرشيدَ،
ِ ِ
ِ
ع َالهيرم َب َعديَ،قالَ «َ:ه َل َ
ين،
ك ا ْل َف ْض ُل ْب ُن َعباس َق ْب َل َأبِيه بِ َأ ْر َب ِع سن َ
اخ َت َل ُفوا فِي مو ِ
ِ
ت ا ْل َف ْض ِل ْب ِن َعباسَ ،ف َق َال َب ْع ُض
ينَ ،و َق ِد ْ
َْ
َسنَ َة َث َمان َوع ْشرِ َ
ِ
الن ِ
َان
الص ْفرَِ ،وك َ
ينَ ،و ُي َق ُالَ :ي ْو َم َم ْر ِج ُّ
اسْ :است ُْش ِهدَ بِالشا ِم َي ْو َم َأ ْجنَاد َ
ِ
ان َج ِمي ًعا َسنَ َة َث َم ِ
ا ْل َي ْو َم ِ
ين»(.)3
ان َع ْش َرةََ ،وت ُُوف َي َو ُه َو ا ْب ُن إِ ْحدَ ى َوع ْشرِ َ
*َ*َ*َ

هكذاَيفَالمطبوعَوهوَصوابَأيضاَ.انظ «َ:اإلصابةَيفَتمييزَالصحابة»َ(َ.)278َ/5
(َ)1
ا
(َ )2أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(ف و ُة َب ُ َعان َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)327َ/18
(رقمَ،)840َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)2289َ/4
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(فض ُل َب ُ َالعباس َﭬ) َ((َ )268َ /18رقمَ:
َ،)671ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)335َ/48

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َاف
ف الق ِ
َحْر ُ
يﭬ
[َ ]291قتَا َد ُة ْب ُن ُّ
الن ْع َم ِ
ان ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َعا ِم ٍر ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -660حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ِ
ِ ِ
ب ُظ ُفرَ :قتَا َد ُة ْب ُن ال ُّن ْع َم ِ
ان ْب ِن
ُثم م ْن َبني َسواد ْب ِن َك ْعبَ ،و ْاس ُم ُه َك ْع ُ
َز ْيد»(.)1
َ-661حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حَدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار ُثم ِم ْن َبنِي ُظ ُفرَ :قتَا َد ُة ْب ُن
النُّ ْع َم ِ
ان»(.)2

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(قتاد ُة َب ُ َالنُّعمان َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)3َ /19
(رقمَ،)1َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)2338َ/4ون َط يقَاب َ
لهيعةَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)518َ/40
(َ )2أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(قتاد ُة َب ُ َالنُّعمان َﭬ)َ((َ)3َ/19رقمَ،)2َ:
ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(-403َ /3
َ)414يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،والبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ/5
َ،)47وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)2338َ/4واب َعساثْك َيفَ«تاريخَ
دنشق»َ(َ.)277َ/49

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -662حدَثنا َأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيمَ ،حدثنا َعبدُ َالملك َب ُ َ
هشام َالسدُ وس ُّيَ ،حدثنا َزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق«َ :فِي
ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ْاألَ ْو ِ
سُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُظ ُفر:
َقتَا َد ُة ْب ُن النُّ ْع َم ِ
ان ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َع ِام ِر ْب ِن َسو ِاد ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن ُظ ُفرِ ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ ْب ِن

َع ْمرِو ْب ِن ْاألَ ْو ِ
س»(َ.)1
َ -663حدثنا َأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َب َأحمد َب َأَبي َُشعيبَ،
حدثنيَأبيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ،ع َعاصمَب َ
َان َأ ْه ُل َب ْيت
ُعم َب َقتادةَ،ع َأبيهَ،ع َجده َقتادة َب َالنُّعمانَ،قال«َ:ك َ
َان
َان َب ِش ٌير َر ُج ًَل ُمنَافِ ًقاَ ،وك َ
ُي َق ُال َل ُه ْم َبنُو ُأ َب ْيرِ َق ،بِ ْش ٌرَ ،و َب ِش ٌيرَ ،و ُم َبش ٌرَ ،وك َ
ِ
اب رس ِ
ض ا ْل َع َر ِ
ول اهللِ ﷺُ ،ثم َين َْح ُل ُه لِ َب ْع ِ
َي ُق ُ
ب،
ول الش ْع َر َي ْه ُجو ِبه َأ ْص َح َ َ ُ
ِ
اب رس ِ
َو َي ُق ُ
ول اهللِ ﷺ
ولَ :ق َال ُف ََل ٌن ك ََذاَ ،و َق َال ُف ََل ٌن ك ََذاَ ،فإِ َذا َسم َع َأ ْص َح ُ َ ُ
ك الش ْعرَِ ،قا ُلواَ :واهلل ِ َما َي ُق ُ
ول َه َذا الش ْع َر إَِل ا ْلخَ بِ ُ
بِ َذلِ َ
يثَ ،ف َق َالَ :أ َوكُل َما
ِ
ِ
اجة فِي
َق َال الر ُج ُل َقص َيد ًة َقا ُلوا :ا ْب ُن ُأ َب ْيرِق َقا َل َهاَ ،وكَانُوا َأ ْه َل َب ْيت َفا َقة َو َح َ

(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(قتاد ُة َب ُ َالنُّعمان َﭬ)َ((َ)3َ/19رقمَ،)3َ:
ون َط يق َاب َ َإسحاق َأخ جه َالبيوي َيف َ«نعجم َالصحابة» َ(َ ،)46َ /5وأبو َنعيم َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ،)2338َ/4واب َعساثْك َيفَ«تاريخه»َ(َ.)278َ/49
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)318َ /9روا َُه َالطب ان ُّيَ ،ورجا ُل َُه َإلى َاب َ َإسحاقََ
ثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ا ْلج ِ
اه ِلي ِة َو ْ ِ
اس إِن َما َط َع ُام ُه ْم بِا ْل َم ِدين َِة الت ْم ُر َوالش ِع ُير،
اإل ْس ََل ِمَ ،وك َ
َان الن ُ
َ
ِ
ِ
َاع َعمي
َان الر ُج ُل إِ َذا ك َ
َفك َ
َان َل ُه ا ْل َي َس ُار َأك ََل ا ْل ُبرَ ،ف َقد َم َط َعا ٌم م َن الشامَِ ،فا ْبت َ
ِر َفا َع ُة ْب ُن َز ْيد ِح ْم ًَل ِم َن الد ْر َم ِكَ ،ف َج َع َل ُه فِي َم ْش ُر َبة َل ُهَ ،وفِي ا ْل َم ْش ُر َب ِة ِس ََل ٌح
ت اللي ِل ،ون ُِقب ِ
ان وسي َفاهما ،وما يعلمهماَ ،فعدي ع َلي ِه ِمن تَح ِ
ِ
ت
ْ َ َ
ُ َ َ ْ ْ ْ
َل ُه د ْر َع ِ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ
ِ
ِ
اعةَُ ،ف َق َالَ :يا ا ْب َن َأ ِخي
ا ْل َم ْش ُر َبةَُ ،و ُأخ َذ الط َعا ُم َوالس ََل ُحَ ،ف َأتَاني َعمي ِر َف َ

ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ب بِ َط َع ِامنَا
ي َع َل ْينَا في َل ْي َلتنَا َهذهَ ،فنُق َبت ا ْل َم ْش ُر َبةَُ ،ف ُذه َ
َت ْع َل ُم َأن ُه ُعد َ
َو ِس ََل ِحنَاَ ،فت ََحس ْسنَا فِي الد ِار َو َس َأ ْلنَاَ ،ف ِق َ
يلَ :قدْ َر َأ ْينَا َبنِي ُأ َب ْيرِق،
ِ
ِ
ِِ
ِ
يما ن ََرى إَِل َأن ُه َع َلى َب ْع ِ
ض َط َع ِامك ُْم،
َو ْاست َْو َقدُ وا في َهذه الل ْي َلةَ ،و َما ن ََرى ف َ

ول بنُو ُأبيرِق ونَحن نَس َأ ُل فِي الد ِار :واهلل ِ ما نَرى ص ِ
اح َبك ُْم إِ ََل
َو َقدْ ك َ
َ َ َ َ
َان َي ُق ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
َلبِيدَ ْب َن َس ْهلَ ،ر ُج ٌل ِمنا َل ُه َص ََل ٌح َوإِ ْس ََل ٌمَ ،ف َلما َس ِم َع بِ َذلِ َ
اخ َت َر َط
ك َلبِيدٌ ْ
َس ْي َف ُهَ ،و َق َالَ :أنَا َأ ْسرِ ُقَ ،واهلل ِ َل ُيخَ الِ َطنك ُْم َه َذا الس ْي ُ
ف َأ ْو َل ُت َبينُن َه ِذ ِه السرِ َقةَ،
ِ
ْت بِص ِ
َقا ُلوا :إِ َل ْي َ
احبِ َهاَ ،ف َس َأ ْلنَا فِي الد ِار َحتى
ك َعنا َأ ُّي َها الر ُج ُلَ ،واهلل َما َأن َ َ
ت َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ
َل ْم ُي َشك َأن ُه ْم َأ ْص َحا ُب َهاَ ،ف َق َال لِي َعميَ :يا ا ْب َن َأ ِخي َل ْو َأ َت ْي َ
تَ :يا َر ُس َ
َف َذك َْر َت َذلِ َ
ول اهلل ِ إِن َأ ْه َل َب ْيت ِمنا َأ ْه َل َج َفاءَ ،ع َمدُ وا
ك َل ُهَ ،ف ُق ْل ُ
إِ َلى َعمي ِر َفا َع َة ْب ِن َز ْيد َف َن َق ُبوا َم ْش ُر َب ًة َل ُهَ ،و َأ َخ ُذوا ِس ََل َح ُه َو َط َع َام ُهَ ،ف ْل َي ْر ُد ْد

ِ
اج َة َلنَا بِ ِهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺَ « :س َأ ْن ُظ ُر فِي
إِ َل ْينَا س ََل َحنَاَ ،أ َما الط َعا ُم َف ََل َح َ
ك»َ ،ف َلما َس ِم َع ِب َذلِ َ
َذلِ َ
ك َبنُو ُأ َب ْيرِق َأت َْوا َر ُج ًَل ِمن ُْه ْم ُي َق ُال َل ُهُ :أ َس ْيدُ ْب ُن ُع ْر َو َة،
ون ِم ْن َأ ْه ِل الد ِارَ ،ف َأت َْوا َر ُس َ
َوكَل ُمو ُه فِي َذلِ َ
ول اهللِ ﷺ،
اجت ََم َع َل ُه َث ََل ُث َ
كَ ،و ْ
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ول اهللِ :إِن َقتَا َد َة ْب َن النُّ ْع َم ِ
َف َقا ُلوا َيا َر ُس َ
ان َو َعم ُه َع َمدَ ا إِ َلى َأ ْه ِل َب ْيت ِمنا َأ ْه ِل
ت
إِ ْس ََلم َو َص ََلح َي ْر ُمون َُه ْم بِالسرِ َق ِة ِم ْن َغ ْيرِ َبينَةَ ،و ََل َثبْتَ ،ق َال َقتَا َدةَُ :ف َأ َت ْي ُ
َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺَ ،فكَل َم ْت ُهَ ،ف َق َالَ « :أ َع َمدْ ت ُْم إِ َلى َق ْوم ُذكِ َر ِمن ُْه ْم إِ ْس ََل ٌم َو َص ََل ٌح
ت ِم ْن َب ْع ِ
ض َمالِي َو َل ْم
ت َو َل َو ِد ْد ُت َأني َخ َر ْج ُ
ت َْر ُمون َُه ْم ِبالسرِ َق ِة؟َ ،ف َر َج ْع ُ
ُأكَل َم َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ فِي َذلِ َ
كَ ،ف َأتَانِي َعمي ِر َفا َعةَ ،ف َق َال :ا ْب َن َأ ِخي َما
ت؟َ ،ف َأ ْخبر ُته ما َق َال لِي رس ُ ِ
انَ ،ف َل ْم
َصنَ ْع َ
ول اهلل ﷺَ ،ف َق َال :اهللُ ا ْل ُم ْس َت َع ُ
َ ُ
َْ ُ َ
آن{ :إِنا َأ ْن َز ْلنَا إِ َلي َ ِ
َاب بِا ْل َحق لِت َْحك َُم َب ْي َن الن ِ
َن ْل َب ْ
اس ِب َما
ث َأ ْن َنز ََل ا ْل ُق ْر ُ
ك ا ْلكت َ
ْ

ِ
ِ ِِ
َأ َر َ
يما} [النساءَ ،]105 :بنِي ُأ َب ْيرِق،
اك اهللُ َو ََل َتك ُْن ل ْلخَ ائن َ
ين َخص ً
ورا
ي ِمما ُق ْل َ
ت لِ َقتَا َدةَ{ ،إِن اهللَ ك َ
{ َو ْاس َت ْغ َفرِ اهللَ} [النساءَ ،]106 :أ ْ
َان َغ ُف ً
ِ
ِ
ِ
ُون َأ ْن ُف َس ُه ْم} [النساءَ ،]107 :بنِي
ين َيخْ تَان َ
يما َو ََل ت َُجاد ْل َع ِن الذ َ
َرح ً

ِ
ِ
ون ِم َن الن ِ
اس َو ََل
يما َي ْستَخْ ُف َ
ب َم ْن ك َ
ُأ َب ْيرِق{ ،إِن اهللَ ََل ُيح ُّ
َان َخوانًا َأث ً
ِ
ُون َما ََل َي ْر َضى ِم َن ا ْل َق ْو ِلَ ،وك َ
ون ِم َن اهللَ ،و ُه َو َم َع ُه ْم إِ ْذ ُي َبيت َ
َي ْستَخْ ُف َ
َان اهللُ
ون م ِ
حي ًطا َها َأ ْنت ُْم َه ُؤ ََل ِء َجا َد ْلت ُْم َعن ُْه ْم فِي ا ْل َح َي ِاة الدُّ ْن َيا َف َم ْن
بِ َما َي ْع َم ُل َ ُ

ِ
ِِ
ِ
ي َل ْو
يما} [النساءَ ،]23 :أ ْ
ورا َرح ً
ُي َجاد ُل اهللَ َعن ُْه ْم}ْ ،اْل َي ُة إِ َلى َق ْولهَ { :غ ُف ً
ِ
ب إِ ْث ًما} [النساءَ ،]111 :فإِن َما
َأن ُه ُم ْاس َت ْغ َف ُروا اهللَ َل َغ َف َر َل ُه ْمَ { ،و َم ْن َيكْس ْ
ِ
ِ
ِ
ب َخطِي َئ ًة َأ ْو إِ ْث ًما ُثم َي ْر ِم
َيك ِْس ُب ُه َع َلى َن ْف ِس ِه َوك َ
يما َو َم ْن َيكْس ْ
يما َحك ً
َان اهللُ َعل ً
ِ
ِ
احت ََم َل ُب ْهتَانًا َوإِ ْث ًما ُمبِينًاَ ،ق ْو ُل ُه ْم لِ َلبِيدَ { ،و َل ْو ََل َف ْض ُل اهلل ِ َع َل ْي َ
ك
بِه َبرِيئًا َف َقد ْ
ت َطائِ َف ٌة ِمن ُْه ْم َأ ْن ُي ِض ُّل َ
ون إَِل َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َما
َو َر ْح َم ُت ُه َل َهم ْ
وك َو َما ُي ِض ُّل َ
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َك ِمن َشيء} [النساء ،]113 :إِ َلى ِ
آن ُأتِ َي
آخرِ ْاْل َي ِةَ ،ف َلما َنزَ َل ا ْل ُق ْر ُ
َي ُض ُّرون َ ْ ْ
َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ بِالس ََلحِ َ ،ف َر ُّد ُه إِ َلى ِر َفا َعةَ.

َان َشيخً ا َقدْ ع ِمي فِي ا ْلج ِ
اه ِلي ِة،
قال َقتادةَُ :ف َلما َأ َت ْي ُ
َ
ت َعم َي بِالس ََلحِ َ ،وك َ ْ
َ َ
وَلَ ،ف َلما َأ َت ْي ُت ُه بِالس ََلحِ َ ،ق َال :ا ْب َن َأ ِخي ُه َو فِي
ْت َأ َرى إِ ْس ََل َم ُه َمدْ ُخ ً
َو ُكن ُ
آن َل ِ
ِ
َسبِ ِ
ح َق َب ِش ٌير
يل اهللَِ ،ف َع َر ْف ُ
يحاَ ،ف َلما َنز ََل ا ْل ُق ْر ُ
ت َأن إِ ْس ََل َم ُه ك َ
َان َصح ً
يد ب ِن سهيل َف َأ ْنز ََل اهلل فِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
يه { َو َم ْن
بِا ْل ُم ْشرِك َ
ينَ ،فنَز ََل َع َلى ُس ََل َف َة بِنْت َسع ْ ُ َ ْ
ُ
ِِ
ي َش ِ
ول ِم ْن َب ْع ِد َما َت َبي َن َل ُه ا ْل ُهدَ ى َو َيتبِ َع َغ ْي َر َسبِ ِ
اق ِق الر ُس َ
ين ن َُول ِه َما
يل ا ْل ُم ْؤمن َ
ُ
ت ََولى َون ُْص ِل ِه َج َهن َم َو َسا َء ْت َم ِص ًيرا ( )115إِن اهللَ ََل َيغ ِْف ُر َأ ْن ُي ْش َر َك بِ ِه
ون َذلِ َ
ك لِ َم ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُي ْشرِ ْك بِاهلل ِ َف َقدْ َضل َض ََل ًَل َب ِعيدً ا}
َو َيغ ِْف ُر َما ُد َ
ْت س ِعيد رماها بِ َأبي ِ
ِ
ات
َ َ َ َْ
[النساءَ ، ]116 ،115 :ف َلما َنزَ َل َع َلى ُس ََل َف َة بِن َ

ت بِ ِه ْاألَ ْب َط َح،
ت بِ ِه َف َر َم ْ
َش َعرَ ،أ َخ َذ ْت َر ْح َل ُه َف َو َض َع ْت ُه َع َلى َر ْأ ِس َهاُ ،ثم َخ َر َج ْ
َت
ت َع َلى َق ْوم ِمن ُْه ْم لِ َي ْسرِ َق َمتَا َع ُه ْم َف َأ ْل َقى اهلل َع َل ْي ِه َصخْ َرةًَ ،فكَان ْ
َو َأن ُه َن َف َ
َق ْب َر ُه»(.)1
(َ )1أخ جه َالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(قتاد ُة َب ُ َالنُّعمان َﭬ)َ((َ)10-9َ/19رقمَ:
َ،)15ون َط يقهَأخ جهَالمزيَيفَ«هتذيبَالكمال»َ(َ،)484-483َ/21وع َالحس َ
ب َأحمد َب َأبي َُشعيبَ َرواه َاب َج ي َالطربي َيف َ«تفسي ه» َ(َ )181َ -177َ /9طَ.
شاثْك َ ،والرتنذي َيف َ«جانعه» َ(حَ )3036َ /وقال«َ :هذا َحديثَ َغ يبَ َالَ َنعل َُم َأحدا اَ
ُسَب ََُ ُبكي َ،وغي ََُواحدََهذاَالحديثََع ََ
أسند َُهَغي ََ ُنحمدََب ََسلمةََالح انيََ.وروىَ ُيون ُ َ
=
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َ-664حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َيحيىَب َ ُبكي َ،
ِ
ِ
ان ،ويكَنى َأبا ع ْثم َ ِ
ِ
ين،
ان ،في َسنَة َث ََلث َوع ْشرِ َ
َ ُ َ
قال«َ:ت ُُوف َي َقتَا َد ُة ْب ُن النُّ ْع َم َ ُ
ِ
وصلى ع َلي ِه عمر بن ا ْل َخط ِ ِ
ين َسنَةَ ،نز ََل فِي َق ْبرِ ِه َأ ُبو
اب سن َة َخ ْمس َوست َ
َ ْ ُ َُ ُْ
َ َ
ِ
يَ ،و ُم َحمدُ ْب ُن َم ْس َل َمةََ ،وا ْل َح ِ
ار ُ
ث ْب ُن َحز ََمةََ ،و ُي َق ُال:
َسعيد ا ْل ُخدْ ِر ُّ

َخز ََم َة»(.)1
ْج َحمِ ُّي ﭬ
ُدا َم ُة ْب ُن َم ْ
ظ ُع ٍ
[ ]292ق َ
ون ال ُ
َ -665حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
َالزبي «َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا َم َع
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة َب ُّ

ُنحمدََب ََإسحاقَ،ع ََعاصمََب ََعُ م ََب ََقتادةََ ُن س االَ،لمََيذ ُثْك ُ واَفيهََع ََأبيهَ،ع ََجدهََ.
وقتاد َُةَب ََُالنُّعمانََ ُهوََ:أ ُخوَأبيَسعيدََ ُ
يَ:سعدََُب ََُنالكََ
الخدريََلُنهَ،وأ ُبوَسعيدََال ُخدر ُّ َ
ب ََسنانَ»َ ،ون َط يقَالرتنذيَأخ جهَاب َالثي َيفَ«أسدَاليابة»َ(َ،)75َ/2ون َط يقَ
الحس َب َأحمد َب َأب ُ
أيضاَأخ جهَاب َشبةَيفَ«تاريخ َالمدينة»َ(َ-408َ/2
يَشعيبَ َ ا
َ،)414وأبوَنعيمَيفَ«نع فة َالصحابة»َ(َ،)2423-2422َ/5واب َعساثْك َيفَ«تاريخه»َ
(َ،)271-270َ/49ون َط يقَاب ََإسحاقَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ)426َ/4
وقال«َ:هذاَحديثََصحيحََعلىَش طََ ُنسلمََولمََ ُيخ جا َُه»َ.
(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(قتاد ُة َب ُ َالنُّعمان َﭬ)َ((َ)3َ/19رقمَ،)4َ:
وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)2339َ/4ون َط يقَأبيَنعيمَأخ جهَ
اب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)288َ/49

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

535

رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ ِم ْن ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُج َمحُ :قدَ َام ُة ْب ُن َم ْظ ُعون»(.)1
َ ُ
ي ُث ُّم ا ْل َخ ْز َر ِج ُّي ﭬ
ص َع َة ْاألَ ْن َ
ص ْع َ
َي ُ
س ْب ُن أَ ِبي َ
صا ِر ُّ
[ ]293ق ْ
َ -666حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودََ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن
از ِن ْب ِن النج ِ
ارُ ،ثم ِمن َبنِي َم ِ
ْاألَن َْص ِ
ارَ :ق ْي ُس ْب ُن َأبِي َص ْع َص َعةََ ،و َقدْ َش ِهدَ
بدْ را ،واسم َأبِي صعصعةَ :عمرو بن َزي ِد ب ِن عو ِ
ف ْب ِن َم ْب ُذول»(.)2
َ ْ َ َ َ ُْ ُْ ْ ْ َْ
َ ً َ ْ ُ

َ -667حَدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملك َب ُ َهشامَ
السدُ وس ُّيَ ،حدثنا َزيا ُد َالبكائ ُّيَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن
از ِن ْب ِن النج ِ
ارُ ،ثم ِم َن ا ْلخَ ز َْرجِ ُ ،ثم ِمن َبنِي َم ِ
َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ :ق ْي ُس
ِ
ِ
ف ب ِن م ْب ُذ ِ
ول ْب ِن
ْب ُن َأبِي َص ْع َص َعةََ ،و ْاس ُم َأ ِبي َص ْع َص َع َة َع ْم ُرو ْب ُن َز ْيد ْب ِن َع ْو ْ َ

از ِن ْب ِن النج ِ
َع ْمرِو ْب ِن َغنْ ِم ْب ِن َم ِ
ار»(.)3
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُقدانةَُب ُ َنظ ُعونَﭬ)َ((َ)37َ/19رقمَ،)76َ:
وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)2346َ/4
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(قي ُس َب ُ َأبي َصعصعة َﭬ) َ(َ)344َ /18
(رقمَ ،)875َ :ون َط يق َشيخ َالطرباين َأخ جه َاب َعساثْك َيف َ«تاريخ َدنشق» َ(َ/30
جهَالفسوي َيفَ«المع فةَوالتاريخ»َ(َ ،)471َ/49ع َعم وَب َخالدَ
َ،)11-10وأخ
ُّ
الح انيََ،بهَ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(قي ُس َب ُ َأبي َصعصعة َﭬ) َ(َ)344َ /18
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ْمطَّلِبِ ﭬ
َي ُ
[ ]294ق ْ
س ْب ُن َمخَْر َم َة ْب ِن َع ْب ِد ال ُ
َ-668حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشام َالسدُ وس ُّيَ ،حدثنا َزيا ُد َب ُ َعبد َاهلل َالبكائ ُّيَ ،ع َ ُنحمد َب َ
ب َب ُ َعبد َاهلل َب َقيس َب َنخ نةَ،ع َأبيهَ ،ع َ
إسحاقَ،حدثنيَال ُمطل ُ
ول اهللَِ ،عا َم ا ْل ِف ِ
جده َقيس َب َنخ نةَ ،قالَُ « :ولِدْ ُت َأنَا َو َر ُس ُ
يلَ ،فن َْح ُن
لِد ِ
ان»(.)1

(رقمَ ،)876َ :ون َط يق َاب َإسحاق َأخ جه َأبو َنعيم َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ/4
َ،)2306واب َعساثْك َيفَ«تاريخه»َ(َ.)472َ/49
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)397َ /9روا ُه َالطب ان ُّيَ ،ورجا ُل ُه َإلى َاب َإسحاقَ
ثقاتَ»َ.
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( َُثْك زُ َب ُ َجاب َال ُق ش ُّيَﭬ)َ((َ)343َ/18رقمَ:
َ،)873وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)2306 -2305َ/4ون َط يقَ
شيخَالطرباينَأخ جهَأبوَطاه َالسلفيَيفَ((نشيخةَأبيَعبدَاهللَنحمدَال ازي))َ(صَ:
(َ)195رقمَ)68َ:وقال((َ:هذاَالحديثَن َثْكتابَالسَي ةَالب َهشامَ ،وقدَسمعتَعلىَ
اب َالوليدَبعضه))َ ،ون َط يقَزيادَ َب َ َعبد َاهلل َالبكائيَ َأخ جه َأبوَنعيمَالصبهاين َيفَ
«دالئل َالنبوة» َ(حَ ،)85َ /ون َط يق َاب َإسحاق َأخ جه َاإلنام َأحمد َيف َ«نسنده»َ
((َ)422َ/29حَ ،)17891َ/وعبد َاهللَب َأحمد َيفَ((العلل َونع فةَال جال))َ(رقمَ:
َ ،1807وَ ،)5218والرتنذي َيف َ«جانعه» َ(حَ )3619َ /وقال((َ :هذا َحديث َحس َ
غ يبَالَنع ُف ُهَإالَن َحديثَ ُنحمدَب َإسحاقَ))َ،واب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اف
ف ال َك ِ
َحْر ُ
يﭬ
ِه ِر ُّ
[ُ ]295كْر ُز ْب ُن َجابِ ٍر ا ْلقَُر ِش ُّي ُث َّم ا ْلف ْ
َ -669حدثناَ ُنحَمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ا ْل َفتْحِ ِم َن
ِِ
ين ِم ْن ُق َر ْيشُ ،ثم ِم ْن َبنِي ُم َح ِ
ار ِ
ب ْب ِن فِ ْهر :ك ُْر ُز ْب ُن َجابِر»(.)1
ا ْل ُم ْسلم َ
ِي ﭬ
ب ْب ُن ُز َه ْي ِر ْب ِن أَ ِبي ُ
[َ ]296ك ْع ُ
سل َ
ْمى ال ُ
ْم َزن ُّ
َ -670حدثناَأ ُبوَخليفةَ ،ع َ ُنحمد َب َسالمَ،قالَ «َ:و ْاس ُم َأبِي ُس ْل َمى:
ار ِ
ربِيع ُة بن ِرياحِ ب ِن ُقر ِ
ث ْب ِن َم ِ
ظ ْب ِن ا ْل َح ِ
از ِن ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن َث ْو ِر ْب ِن َهدْ ِم َة ْب ِن
َ َ ُْ َ ْ ْ
ان ْب ِن ُم َز ْينَ َة»(َ.)2
ََلطِي ْب ِن ُع ْث َم َ

(َ،)478َ/1والطحاويَيفَ«ش حَنشكل َاآلثار»َ(حَ،5968َ/وَ،)5969والحاثْكمَيفَ
«المستدرك» َ(َ ،)603َ /2والفسوي َيف َ«المع فة َوالتاريخ» َ(َ ،)296َ /1والطربي َيفَ
((تاريخه)) َ(َ ،)155َ /2واب َقانع َيف َ«نعجم َالصحابة» َ(َ ،)349َ /2والبيهقي َيفَ
«الدالئل»َ(.)77-76َ/1
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُثْك زُ َب ُ َجاب َال َُق ش ُّيَﭬ)َ((َ)199َ/19رقمَ:
َ،)447وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2410َ/5
ب َب ُ َزُ هي َب َأبي َُسلمى َﭬ) َ(َ/19
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثْكع ُ
(َ)176رقمَ،)402َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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َ -671حدثنا َأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َالح ان ُّيَ ،حدثنا َأ ُبو َجعف َ
النُّفيل ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقََ ،قالَ «َ :لما َق ِد َم
رس ُ ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
َب ُب َج ْي ُر ْب ُن زُ َه ْيرِ ْب ِن َأبِي
ول اهلل ﷺ ا ْل َمدينَ َة ُمن َْص َرفه م َن الطائفَ ،كت َ
َ ُ
س ْلمى إِ َلى َأ ِخ ِ
يه َك ْع ِ
ب ْب ِن ز َُه ْيرِ ْب ِن َأبِي ُس ْل َمى ُيخْ بِ ُر ُه َأن َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ َقت ََل
ُ َ
يه ،و َأنه من ب ِقي ِمن ُشعر ِ
ِ
اء ُق َر ْيش ا ْب ُن
َر ُج ًَل بِ َمك َة ِمم ْن ك َ
َان َي ْه ُجو ُه َو ُي ْؤ ِذ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ
َت َل َ
ك فِي
الز َب ْع َرىَ ،و ُه َب ْي َر ُة ْب ُن َأبِي َو ْهب َقدْ َه َر ُبوا فِي كُل َو ْجهَ ،فإِ ْن كَان ْ

اج ٌة َف ِفر إِ َلى رس ِ
َن ْف ِس َ
ْت َل ْم
ول ﷺَ ،فإِن ُه ََل َي ْقت ُُل َأ َحدً ا َجا َء تَائِ ًباَ ،وإِ ْن َأن َ
ك َح َ
َ ُ
ول اهللِ
ب َق َالَ :أبياتًا ن ََال فِ َيها ِم ْن رس ِ
َت ْف َع ْل َفان ُْج إِ َلى ن ََجائِ َ
كَ ،و َقدْ ك َ
َان َك ْع ٌ
َ ُ
َْ
ِ
ت بِ ِه ْاألَ ْر ُض َو َأ ْش َف َق َع َلى َن ْف ِس ِهَ ،و َأ ْر َج َ
ف
َاب َضا َق ْ
ﷺَ ،ف َلما َب َلغَ َك ْع ًبا ا ْلكت ُ
ُولَ ،ف َلما َل ْم َي ِ
َان فِي َحا َضرِ ِه ِم ْن َعدُ و ِهَ ،قا ُلواُ :ه َو َم ْقت ٌ
جدْ ِم ْن َش ْيء
بِ ِه َم ْن ك َ
َبدَ اَ ،ق َال َق ِصيدَ َت ُه التِي َمدَ َح فِ َيها َر ُس َ
اف ا ْل ُو َش ِاة
ول اهللِ ﷺ َو َذك ََر َخ ْو َف ُه َوإِ ْر َج َ
َت َب ْينَ ُه َو َب ْين ِ ِه
بِ ِه ِم ْن غ َِد ِهُ ،ثم َخ َر َج َحتى َق ِد َم ا ْل َم ِدينَ َة َفنَز ََل َع َلى َر ُجل كَان ْ
معرِ َفةٌِ ،من جهينَ َة كَما َذكَر لِيَ ،ف َغدَ ا بِ ِه إِ َلى رس ِ ِ
ِ
ين َصلى
ول اهلل ﷺ ح َ
َ ْ
َ ُ
َ
َ
ْ ُ َْ
اسُ ،ثم َأ َشار َله إِ َلى رس ِ
الص ْب َحَ ،ف َصلى َم َع الن ِ
ول اهللِ ﷺ النبِي َف َق َالَ :ه َذا
ُّ
َ ُ
َ ُ
ول اهللَِ ،ف ُقم إِ َلي ِه َفاست َْأ ِمنْهَ ،ف َذكَر لِي َأنه َقام إِ َلى رس ِ
َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ َحتى
ُ
َ ُ
ُ َ
َ
ْ ْ ْ
ول اهلل ِ ََل يعرِ ُفهَ ،ف َق َال :يا رس َ ِ
َان َر ُس ُ
ب
َو َض َع َيدَ ُه فِي َي ِد ِهَ ،وك َ
ول اهلل إِن َك ْع َ
َْ ُ
َ َ ُ
ت َقابِ ٌل ِمنْ ُه إِ ْن َأنَا ِج ْئت َ
ْب َن ز َُه ْير َجا َء َي ْست َْأ ِم ُن ِمن َ
ُك
ْك تَائِ ًبا ُم ْس ِل ًماَ ،ف َه ْل َأ ْن َ

ول اهلل ِ ﷺَ « :نعم»َ ،ق َال :يا رس َ ِ
بِ ِه؟َ ،ف َق َال َر ُس ُ
ب ْب ُن ز َُه ْير.
ول اهللَ ،أنَا َك ْع ُ
َ َ ُ
َْ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ
ب َع َل ْي ِه َر ُج ٌل
قال َاب ُ َإسحاقَ :ف َحد َثني َعاص ُم ْب ُن ُع َم َر ْب ِن َقتَا َدةََ ،ق َالَ :و َث َ
ِم َن ْاألَن َْص ِ
ول اهلل ِ َد ْعنِي َو َعدُ و اهلل ِ َأ ْض ِر ُب ُعنُ َق ُهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ارَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول
ِ
ْكَ ،فإِن ُه َقدْ َجا َء تَائِ ًبا ن ِ
اهلل ِ ﷺَ « :د ْع ُه َعن َ
ب َع َلى َه َذا ا ْل َحي ِم َن
َاز ًعا»َ ،فغَض َ

احبِ ِهم ،و َذلِ َك َأنه َلم ي َتكَلم فِ ِ
ار بِما صنَع بِ ِه ص ِ
يه َر ُج ٌل ِم َن
ْ َ
َ
ْاألَن َْص ِ َ َ َ
ُ ْ َ ْ
ول اهللِ
ِ
ِ
ِ
ين َق ِدم َع َلى رس ِ
ا ْل ُم َه ِ
اجرِ َ
َ ُ
ين إَِل بِخَ ْيرَ ،ف َق َال َقصيدَ َت ُه التي َقا َل َها ح َ َ
َان ِمما َق َال فِ َيها:
ﷺَ ،وك َ
ك َيا ا ْب َن َأبِي ُس ْل َمى َل َم ْقت ُ
ت َْم ِشي ا ْل ُو َشا ُة ِب َج ْن َب ْي َها َو َق ْولُ ُه ُم  ...إِن َ
ُول
ْك َم ْشغ ُ
ك إِني َعن َ
ْت َآم َل ُه ََ ...ل َأ ْل َق َين َ
ُول
َو َق َال ك ُُّل َص ِديق ُكن ُ
تَ :خ ُّلوا َسبِ ِيلي ََل َأ َبا َلك ُْم َ ...فك ُُّل َما َقد َر الر ْح َم ُن َم ْف ُع ُ
ول
َف ُق ْل ُ

ت َس ََل َم ُت ُه َ ...ي ْو ًما َع َلى آ َلة َحدْ َبا َء َم ْح ُم ُ
ول
ك ُُّل ا ْب ِن ُأ ْن َثى َوإِ ْن َطا َل ْ
ول اهللِ َأ ْو َعدَ نِي َ ...وا ْل َع ْف ُو ِعنْدَ رس ِ
ول اهلل ِ َم ْأ ُم ُ
ْت َأن َر ُس َ
ول
نُبئ ُ
َ ُ
ان فِيها مو ِ
اك ال ِذي َأع َط َ ِ
اع ٌ
َم ْه ًَل َهدَ َ
يظ َو َت ْف ِص ُ
يل
اك نَاف َل َة  ...ا ْل ُف ْر َق ِ َ َ َ
ْ
ِ
ِ
ََل ت َْأ ُخ ْذنِي بِ َأ ْق َو ِ
ب َو َل ْو َك ُث َر ْت فِي ْاألَ َق ِ
او ُ
يل
ال ا ْل ُو َشاة َو َل ْم ُ ...أ ْذن ْ

ول َلنُور يست ََضاء ِب ِه  ...مهندٌ ِمن سي ِ
وف اهلل ِ َم ْس ُل ُ
إِن الر ُس َ
ول
َُ
ُ
ْ ُ ُ
ٌ ُْ
فِي ُع ْص َبة ِم ْن ُق َر ْيش َق َال َقائِ ُل ُه ْم  ...بِ َب ْط ِن َمك َة َلما َأ ْس َل ُموا :زُو ُلوا
ف ِ ...عنْدَ الل َق ِ
يل َم َع ِ
از ُ
اء َو ََل ِم ٌ
َاس َو ََل ك َْش َ
يل
زَا ُلوا َف َما ز ََال َأ ْنك ٌ
ِ
ِ
السو ُد التنَابِ ُ
يل
َي ْم ُش َ
ون َم ْش َي ا ْل َج َمال الز ْهرِ َي ْعص ْم ُه ْم َ ...ض ْر ٌب إِ َذا َعر َد ُّ
ُش ُّم ا ْل َع َرانِ ِ
وس ُه ُم ِ ...م ْن ن َْسجِ َد ُاو َد فِي ا ْل َه ْي َجا َس َرابِ ُ
يل
ين َأ ْب َط ٌال َل ُب ُ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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ت َلها ِح َل ٌق  ...ك ََأنها ِح َل ُق ا ْلع ْق َف ِ
اء َم ْجدُ ُ
بِ ٌ
ول
َ
يض َس َوابِغُ َقدْ َشك ْ َ
َ
اح ُه ُم َ ...ق ْو ًما َو َل ْي ُسوا َم َج ِ
ت َم َف ِ
ازي ًعا َوإِ ْن نِي ُلوا
يح إِ ْن نَا َل ْ
َل ْي َس ْ
ت ِر َم ُ
ار َ
اض ا ْلمو ِ
ِ
ََل ي َقع الطعن إَِل فِي نُح ِ ِ
ت ت َْه ِل ُ
يل
وره ُم َ ...و َما َل ُه ْم َع ْن ح َي ِ َ ْ
ُ
ْ ُ
َ ُ

ِ
ِ
السو ُد التنَابِ ُ
يل،
قالَابَ ُ َإسحاقَ :ف َحد َثني َعاص ُم ْب ُن َع ْمروَ ،ق َالَ :ف َلما َق َالُّ :
َان ص ِ
وإِنما يرِيدُ مع َشر ْاألَنْص ِ ِ
اح ُب ُه ْم َصن ََعَ ،و َخص ا ْل ُم َه ِ
ين ِم ْن
اجرِ َ
ار ل َما ك َ َ
َ
َ ْ َ
َ َ ُ
ول اهلل ِ ﷺ بِ ِمدْ حتِ ِه ،غ ِ
ِ
اب رس ِ
ت َع َل ْي ِه ْاألَن َْص ُارَ ،ف َق َال
َض َب ْ
َ
ُق َر ْيش م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
ب ْعدَ َأ ْن َأس َلم يمدَ ُح ْاألَن َْصار َوي ْذكُر ب ََل َء ُهم م َع رس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ ،و َم ْو ِض َع ُه ْم
َ َ ُ َ
َ
ْ َ َ ُ
ْ َ َْ

ِم َن النبِي ﷺ:

َم ْن َسر ُه ك ََر ُم ا ْل َح َي ِاة َف ََل َيزَ ْل  ...فِي ِم ْقنَب ِم ْن َصالِ ِحي ْاألَن َْص ِ
ار
ِ
وس ُه ْم لِنَبِي ِه ْم َ ...ي ْو َم ا ْل َهياجِ َوفِ ْتن َِة ا ْل َحار
ا ْل َبا ِذل َ
ين ُن ُف َ
اض ِهم  ...بِا ْلم ْشرفِي وبِا ْل َقنَا ا ْل ِ
اربِين الناس عن َأحي ِ
خ َط ِ
ار
َ َ َ
َوالض ِ َ
ْ
َ َ ْ َْ
ِ
ين بِ َأ ْع ُين ُم ْح َمرة  ...كَا ْل َج ْمرِ َغ ْيرِ ك َِلي َل ِة ْ ِ
اإل ْب َص ِ
ار
َوالناظرِ َ
ك َلهم  ...بِ ِدم ِ
اء َم ْن َق َت ُلوا ِم َن ا ْلكُف ِ
ار
َي َت َطه ُر َ
َ
ون ك ََأن ُه ن ُُس ٌ ُ ْ
ِ ِ
ين ُأ َم ِ
لو َي ْع َل ُم ْاألَ ْق َوا ُم ِع ْل ِمي كُل ُه  ...فِ ِ
اري»(.)1
يه ْم َل َصد َقني الذ َ
ْ

ب َب َُ َزُ هي َ َب َ َأبي َ ُسلمى َﭬ) َ(َ/19
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثْكع ُ َ
(َ )178-177رقمَ ،) 403َ :ون َط يق َشيخ َالطرباين َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيفَ
«نع فة َالصحابة»َ(َ،)428َ-425َ/4والحاثْكمَيف«المستدرك»َ(َ،)674َ/3ون َط يقَ
اب َ َإسحاق َأخ جه َاب َننده َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)292َ /1وأبو َنعيم َ َيف َ«دالئلَ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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يﭬ
ب ْب ُن ُع ْجَر َة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[َ ]297ك ْع ُ
َ -672حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف ج َالمص ُّيَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،
ِ
ِ
ون
ينِ ،سنُّ ُه َس ْب ٌع َو َس ْب ُع َ
ب ْب ُن ُع ْج َر َة َسنَ َة ثنْ َت ْي ِن َو َخ ْمس َ
قال«َ :ت ُُوف َي َك ْع ُ

النبوة»َ(حَ.)413َ/
قال ابن كثير يف «البداية والنهاية» («َ:)472 /4قالَاب َهشامَهكذاَأوردََ ُنحمدََُب ََُإسحاقََ
ي َفي َ«دالئلَ َالنُّ ُبوةَ» َبإسنادََ
ظ َالبيهق ُّ َ
هذهَ َالقصيدةَ َولمَ َيذ ُثْك َ َلها َإسنا اداَ ،وقدَ َرواها َالحاف َُ
ُنتصلَ»َ.
وقال ا ْل ِع َراقِ ُّي كما يف «نيل األوطار» («َ :)186 /2وهذهَ َالقصيد َُة َقدَ َرويناها َن َ َ ُط ُ قَ َالََ
ح َننها َشيءَ َوذثْك ها َاب َُ َإسحاقَ َبسندَ َ ُننقطعَ ،وعلى َتقدي َ َ ُث ُبوتَ َالقصيدةَ َعَ َ َثْكعبََ
يص ُّ َ
حَ
اهلل َعليهَ َوسلمَ ََ -في َالمسجدَ َأوَ َغي هَ َفليسَ َفيها َند ُ َ
وإنشادها َبي َ َيديَ َالنبيَ ََ -صلى َ َُ
ح َريقها َوتشب ُيه َُه َبال احَ ،قالََ:والَ َبأسَ َبإنشادَ َالشع َ َفي َالمَسجدَ َإذا َلمََ
الخم َ َوإنما َند ُ َ
شَبذلكََعلىَ ُنصلََأوََقارئََأوََ ُننتظ ََالصالةَ،فإنََأدىَإلىَذلكََ
ثَ ُيشو ُ َ
ي فعََبهََصوت َُهَبحي ُ َ
ُثْك هَ،ولوََقيلََبتح يمهََلمََي ُك ََبعيدا ا»َ.
وذثْك ها َالحافظ َاب َحج َبسنده َيف َ«نتائج َالفكار» َ(َ ،)221َ /1ن َط يق َإب اهيمَ
الحزانيَ،ثمَقال«َ:هذاَحديث َغ يبَتف ّ دَبهَإب اهيمَب َالمنذرَهبذاَاإلسنادَ،وقدَوقعَلناَ
ا
نطوالَ،وفيهَسياقَالقصيدةَبتمانها»َ.
ن َوجهَآخ َعنهَ
وقال الهيثمي يف «مجمع الزوائد» (« :)394 /9روا َُه َالطب ان ُّيَ ،ورجا ُل َُه َإلى َاب َ َإسحَاقََ
ثقاتَ»َ.
وانظ «َ:ناَشاعَولمَيربتَيفَالسي ةَالنبوية»َللعوش َ(صَ.)212 -209َ:
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َسنَ ًة»(.)1
ات
اَعبيدُ َب ُ َغنامَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَب ُ َنُميَ َ،قالَ «َ:م َ
َ-673حدثن ُ
ِ
ِ
ِ
ين َسنَ ًة»(َ.)2
ينَ ،و ُه َو ا ْب ُن َخ ْمس َو َس ْبع َ
ب ْب ُن ُع ْج َر َة َسنَ َة ثنْ َت ْي ِن َو َخ ْمس َ
َك ْع ُ
يُ ،ث َّم ا ْل َخ ْز َر ِج ُّي ﭬ
ب ْب ُن َع ْم ٍرو ،أَ ُبو ال َْي َس ِرْ ،األَ ْن َ
صا ِر ُّ
[َ ]298ك ْع ُ
َ -674حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح انَ ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن
ْاألَن َْص ِ
ب ْب ُن َع ْمرِو ْب ِن َعبادَ ،و َقدْ َش ِهدَ َبدْ ًرا»(.)3
ارَ :أ ُبو ا ْل َي َسرِ َك ْع ُ
َ-675حدثناَأحمدُ َب َُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشام َالسدُ وس ُّيَ،حدثناَزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق«َ:فِي
ِ ِ
ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ب ْب ُن
ارُ ،ثم م ْن َبني ا ْلخَ ْز َرجِ َ :أ ُبو ا ْل َي َسرِ َك ْع ُ
ب َب ُ َعُ ج ة َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)104َ/19
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثْكع ُ
(رقمَ،)207َ:ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)148َ/50
ب َب ُ َعُ ج ة َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)104َ/19
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثْكع ُ
(رقمَ،)208َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
وانظ «َ:تاريخَدنشق»َ(َ.)144َ/50
ب َب ُ َعم وَأ ُبوَاليس َﭬ)َ(َ)163َ/19
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثْكع ُ
(رقمَ،)366َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)2368َ/5ون َط يقَ
شيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)577َ/3
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عمرِو ب ِن عب ِ
اد ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َغنْ ِم ْب ِن َسو ِاد ْب ِن َغ ْن ِم ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن َس َل َم َة ْب ِن
َ ْ ْ َ
َع ِل ٍّي»(.)1
َ -676حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
ين بِا ْل َم ِدين َِةَ ،و ُي َق ُال :إِن ُه
ب ْب ُن َع ْمرو َسنَ َة َخ ْمس َو َخ ْمس َ
«ت ُُوف َي َأ ُبو ا ْل َي َس ِر َك ْع ُ
ِ
ات ِم ْن َأ ْه ِل َبدْ ر»(.)2
آخ ُر َم ْن َم َ
ات
اَعبيدُ َب ُ َغنامَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَب َنُمي َ،قالَ «َ:م َ
َ-677حدثن ُ
ِ
ين بِا ْل َم ِدين َِة»(َ.)3
ب ْب ُن َع ْمرو َسنَ َة َخ ْمس َو َخ ْمس َ
َأ ُبو ا ْل َي َسرِ َك ْع ُ
ب َب ُ َعم وَأ ُبوَاليس َﭬ)َ(َ)163َ/19
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثْكع ُ
(رقمَ،)367َ:ون َط يقَاب َإسحاق َأخ جهَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ،)97َ/5
وأبوَنعيمََيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)2369َ/5واب َالثي َيفَ«أسدَاليابة»َ(.)332َ/5
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)316َ /9روا ُه َالطب ان ُّيَ ،ورجا ُل ُه َإلى َاب َإسحاقَ
ثقاتَ»َ.
ب َب ُ َعم َوَأ ُبوَاليس َﭬ)َ(َ)164َ/19
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثْكع ُ
(رقمَ،)368َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)2369َ/5ون َط يقَ
شيخ َالطرباين َأخ جه َأبو َالقاسم َاب َننده َيف َ«المستخ ُج َن َثْكتب َالناس َللتذثْك ةَ
والمستط فَن َأحوالَال جالَللمع فة»َ(.)308َ/1
ب َب ُ َعم وَأ ُبوَاليس َﭬ)َ(َ)164َ/19
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثْكع ُ
(رقمَ ،)369َ :ون َط يق َاب َنمي َأخ جه َالحاثْكم َيف َ«المستدرك» َ(َ ،)560َ /3وأبوَ
نعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2369َ/5
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ب ْب ُن َمال ٍ
يﭬ
ِك ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[َ ]299ك ْع ُ
وسفَََ.
َ-678حدثناَبك ُ َب ُ َسهلَالدنياط ُّيَ،حدثناَعبدُ َاهللَب ُ َ ُي ُ
(ح) َوحدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،قاالَ:حدثناَ
اب ُ َلهيعةَ ،ع َيزيد َب َأبي َحبيبَ ،و ُعمارة َب َغزيةَ ،ع َاب َشهابَ:
ب ْب ُن َمالِك ْاألَن َْص ِ
يَ ،ع ْن ُم َعاذ»(َ.)1
ار ُّ
« َك ْع ُ
َ-679حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َ َ ُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ِ ِ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ب
ارُ ،ثم م ْن َبني َس َل َمةََ :ك ْع ُ
ْب ُن َمالِك»(َ.)2
َ-680حدثناَإسح ُ
اقَب ُ َإب اهيمَالدب ُّيَ،ع َعبدَال زاقَ،ع َنعم َ،ع َ
الزه يَ،قالَ:أخب نيَاب ُ َثْكعبَب َنالكَ،ع َأبيهَ،قالَ «َ:ل ْم َأتَخَ ل ْ
ف َع ِن
ُّ
ِ
َت َغز َْو ُة َت ُبوك ،إَِل َبدْ ًراَ ،و َل ْم َي ْعتِ ِ
ب النبِ ُّي
َاها َحتى كَان ْ
النبِي ﷺ في َغز َْوة َغز َ
بَب ُ َنالكَالنصار ُّيَﭬ)َ((َ)43َ/20رقمَ.)68َ:
(«َ)1المعجمَالكبي »َ(ثْكع ُ
ب َب ُ َنالك َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)41َ /19
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثْكع ُ
(رقمَ،)88َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ،)402-399والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَفيهَ
ذثْك َتسمية َنَ َشهد َالعقبةَ ،والبيوي َيف َ«نعجم َالصحابة» َ(َ ،)104َ /5وأبو َنعيم َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ،)2366َ/5واب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)185َ/50
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ِ
ﷺ َأ َحدً ا تَخَ ل َ
ين
ف َع ْن َبدْ ر ،إِن َما َخ َر َج ُيرِيدُ ا ْل ِع َير? َفخَ َر َج ْ
ت ُق َر ْي ٌش ُمغَوث َ
ف
لِ ِعيرِ ِه ْمَ ،فا ْل َت َق ْوا َع ْن َغ ْيرِ َم ْو ِعد ك ََما َق َال اهللُ َت َعا َلىَ ،و َل َع ْمرِي إِن َأ ْش َر َ
ِ
م َش ِ
اه ِد رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ فِي الن ِ
َان
ب َأني ُكن ُ
ْت َش ِهدْ ت َُها َمك َ
اس َل َبدْ ٌرَ ،و َما ُأح ُّ
َ ُ
َ
ث ت ََوا َف ْينَا َع َلى ْ ِ
َب ْي َعتِي َل ْي َل َة ا ْل َع َق َب ِةَ ،ح ْي ُ
اإل ْس ََلمُِ ،ثم َل ْم َأتَخَ ل ْ
ف َب ْعدُ َع ِن النبِي
ِ ِ
ِ
َاهاَ ،وآ َذ َن
َاها َحتى كَان ْ
َت َغزْ َو ُة َت ُبوكَ ،وه َي آخ ُر َغز َْوة َغز َ
ﷺ في َغ ْز َوة َغز َ
ِ ِ
ِ
اس بِالر ِح ِ
اب
ين َط َ
يلَ ،ف َأ َرا َد َأ ْن َيت ََأه ُبوا ُأ ْه َب َة غَ ز َْوت ِه ْمَ ،و َذل َك ح َ
النبِ ُّي ﷺ الن َ

الظ ََل ُل و َطاب ِ
َان َي ُق ُ
ول:
َان َقل َما َأ َرا َد َغز َْو ًة إَِل َو َارى َخ َب َر َهاَ ،وك َ
ت الث َم ُارَ ،وك َ
َ َ
ِ
ِ
اس ُأ ْه َبةً،
ب الن ُ
«ا ْل َح ْر ُب ُخدْ َع ٌة»َ ،ف َأ َرا َد النبِ ُّي ﷺ في َغز َْوة َت ُبوك َأ ْن َيت ََأه َ
تر ِ
اح َل َت ْي ِنَ ،و َأنَا َأ ْقدَ ُر َش ْيء فِي َن ْف ِسي َع َلى
َو َأنَا َأ ْي َس ُر َما ُكن ُ
ْتَ ،قدْ َج َم ْع ُ َ
جه ِ
يب الث َم ِ
ك َأ ْصغُو إِ َلى الظ ََل ِل َوطِ ِ
اد َو ِخف ِة ا ْل َحا ِذَ ،و َأنَا فِي َذلِ َ
ارَ ،ف َل ْم
ا ْل ِ َ
َأ َز ْل ك ََذلِ َك حتى َقام النبِي ﷺ غ ِ
َاد ًيا بِا ْل َغدَ ِاةَ ،و َذلِ َك َي ْو َم ا ْلخَ ِم ِ
َان
يسَ ،وك َ
َ
َ
ُّ
يسَ ،ف َأصبح َغ ِ
ِ
ِ
الس ِ
ب َأ ْن َي ْخ ُر َج َي ْو َم ا ْلخَ ِم ِ
وق
اد ًيا َف ُق ْل ُ
ْ َ َ
ُيح ُّ
تَ :أ ْن َطل ُق َغدً ا إِ َلى ُّ
الس ِ
َف َأ ْش َترِي َج َه ِ
وق ِم َن ا ْلغ َِدَ ،ف َع ُس َر َع ِلي
ازيُ ،ثم َأ ْل َح ُق بِ ِه ْمَ ،فا ْن َط َل ْق ُ
ت إِ َلى ُّ
تَ :أ ْر ِج ُع َغدً ا إِ ْن َشا َء اهللَُ ،ف َل ْم َأزَ ْل ك ََذلِ َك َحتى
تَ ،ف ُق ْل ُ
َب ْع ُض َش ْأنِيَ ،ف َر َج ْع ُ
ت َع ْن رس ِ
ت
ول اهلل ِ َصلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َمَ ،ف َج َع ْل ُ
ْبَ ،وتَخَ ل ْف ُ
ا ْل َت َب َس بِ َي الذن ُ
َ ُ
وف بِا ْل َم ِدين َِة َف ُي ْح ِزنُنِي َأني ََل َأ َرى َأ َحدً ا إَِل َر ُج ًَل
َأ ْم ِشي فِي ْاألَ ْس َو ِاق َو َأ ُط ُ
وصا َع َل ْي ِه فِي الن َف ِ
َان َل ْي َس َأ َحدٌ ت ََخل َ
تَخَ ل َ
ف إِ ََل َر َأى َأن َذلِ َك
اقَ ،وك َ
ف َمغ ُْم ً
ان ،وك َ ِ
ِ
ِ
يع َم ْن تَخَ ل َ
ف
َس َيخْ َفى َل ُهَ ،وك َ
َان َجم ُ
يو ٌ َ
اس كَث ًيراََ ،ل َي ْج َم ُع ُه ْم د َ
َان الن ُ
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ِ
ين َر ُج ًَلَ ،و َل ْم َي ْذك ُْرنِي النبِ ُّي ﷺ َحتى َب َلغَ َت ُبوكًا،
َع ِن النبِي ﷺ ِب ْض َع ٌة َو َث َمان َ
ب ْب ُن َمالِك؟»َ ،ق َال َر ُج ٌل ِم ْن َق ْو ِمي:
َف َلما َب َلغَ َت ُبوكًاَ ،ق َالَ « :ما َف َع َل َك ْع ُ
ت،
َخ ْل َف ُه َيا َنبِي اهلل ِ ُب ْر َدا ُهَ ،والن َظ ُر فِي ِع ْط َف ْي ِهَ ،ف َق َال ُم َعا ُذ ْب ُن َج َبل :بِئ َْس َما ُق ْل َ
ك إِ َذا ُه ْم بِ َر ُجل َي ُز ُ
َواهلل ِ َيا َنبِي اهلل ِ َما َن ْع َل ُم إَِل َخ ْي ًراَ ،ف َب ْين ََما ُه ْم ك ََذلِ َ
ول بِ ِه
ابَ ،ف َق َال النبِ ُّي ﷺ« :ك ُْن َأ َبا َخ ْي َث َم َة»َ ،فإِ َذا ُه َو َأ ُبو َخ ْي َث َمةََ ،ف َلما َق َضى
الس َر ُ
ت َأت ََذك ُر بِ َما َذا َأ ْخ ُر ُج
النبِ ُّي ﷺ َغز َْو َة َت ُبوكَ ،و َق َف َل َو َدنَا ِم َن ا ْل َم ِدين َِةَ ،ج َع ْل ُ

ِ
ِ
ِ
ين َع َلى َذلِ َ
ك بِكُل ِذي َر ْأي ِم ْن َأ ْه ِليَ ،حتى إِ َذا
م ْن َسخَ ط النبِي ﷺ َو َأ ْستَع ُ
ِ
ِق َ
ت َأني ََل
َاح َعني ا ْل َباطِ ُلَ ،و َع َر ْف ُ
يل :النبِ ُّي ﷺ ُم َصب ُحك ُْم َغدً ا بِا ْل َغدَ اة ،ز َ
َأن ُْجو إَِل بِالصدْ ِقَ ،فدَ َخ َل النبِي ﷺ ُض ًّحىَ ،ف َصلى فِي ا ْل َم ْس ِ
ج ِد َر ْك َع َت ْي ِن،
ُّ
كَ ،أتَى ا ْلمس ِجدَ َفصلى فِ ِ
َان إِ َذا َجا َء ِم ْن َس َفر َف َع َل َذلِ َ
يه َر ْك َع َت ْي ِنُ ،ثم
َوك َ
َ
َ ْ

َج َل َس َف َج َع َل َي ْأتِ َي ِه َم ْن تَخَ ل َ
ون إِ َل ْي ِه َف َي ْس َت ْغ ِف ُر َل ُه ْم،
ون َل ُه َو َي ْعت َِذ ُر َ
ف َف َي ْح ِل ُف َ
ت ا ْل َم ْس ِ
جدَ َ ،فإِ َذا ُه َو
َو َي ْق َب ُل َع ََلنِ َيت َُه ْمَ ،و َيكِ ُل َأ ْس َر َار ُه ْم إِ َلى اهللَِ َ ،فدَ َخ ْل ُ
بَ ،ف ِ
َجالِ ٌسَ ،ف َلما َرآنِي َت َبس َم َت َب ُّس َم ا ْل ُمغ َْض ِ
ت َب ْي َن َيدَ ْي ِهَ ،ف َق َال:
ْت َف َج َل ْس ُ
جئ ُ
« َأ َل ْم َتك ِ
تَ :ب َلى َيا َنبِي اهللَِ ،ق َالَ « :ف َما َخ َل َف َك؟»،
ت َظ ْه َر َك؟»َ ،ف ُق ْل ُ
ُن ا ْب َت ْع َ
تَ :واهلل ِ َل ْو َب ْي َن َأ ْي ِدي َأ َحد ِم َن الن ِ
ت ِم ْن َسخْ َطتِ ِه
ت َخ َر ْج ُ
اس َغ ْي ِر َك َج َل ْس ُ
ُق ْل ُ
ت َيا َنبِي اهللِ َأني إِ ْن َأ ْخ َب ْرت َ
ُك
يت َجدَ ًَلَ ،و َلكِ ْن َقدْ َع ِل ْم ُ
َع ِلي بِ ُع ْذرَ ،و َل َقدْ ُأوتِ ُ
َجدُ ع ِلي فِ ِ
يه َو ُه َو َح ٌّقَ ،فإِني َأ ْر ُجو ُع ْق َبى اهللَِ ،وإِ ْن َحد ْثت َ
ُك
ا ْل َي ْو َم بِ َق ْول ت ِ َ

ك ع َلي ،واهلل ِ
ا ْليوم ح ِدي ًثا تَر َضى عني فِ ِ
ِ
يه َو ُه َو ك َِذ ٌبَ ،أ ْو َش َ
َ
ك اهللُ َأ ْن ُي ْطل َع َ َ
َ
َْ َ َ
ْ
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ِ ِ
ت َعن َ
ْكَ ،ق َال:
ين تَخَ ل ْف ُ
َيا َنبِي اهللِ َما ُكن ُ
ْت َق ُّط َأ ْي َس َرَ ،و ََل َأ َخف َحا ًذا مني ح َ
« َأما َه َذا َف َقدْ َصدَ َقك ُُم ا ْل َح ِد َ
يثُ ،ق ْم َحتى َي ْق ِض َي اهللُ ِف َ
ت َف َث َار َع َلى
يك»َ ،ف ُق ْم ُ
َاس ِم ْن َق ْو ِمي ُي َؤن ُبونِيَ ،ف َقا ُلواَ :واهلل ِ َما َن ْع َل ُم َ
ت َذ ْن ًبا َق ُّط َق ْب َل
ك َأ ْذ َن ْب َ
َأ َثرِي ن ٌ
َه َذاَ ،ف َهَل ا ْعت ََذ ْر َت إِ َلى َنبِي اهلل ِ ﷺ بِ ُع ْذر َي ْر َضى َعن َ
َان ْاستِ ْغ َف ُار
ْكَ ،وك َ
ول اهلل ِ ﷺ سي ْأتِي ِمن ور ِ
رس ِ
ف َن ْف َس َ
اء َذلِ َ
كَ ،ولِ َم ت َِق ُ
ك َم ْو ِق ًفا ََل تَدْ ِري َما
ْ ََ
َ َ
َ ُ

ك فِ ِ
ُي ْق َضى َل َ
ت َأ ْن َأ ْر ِج َع َف ُأكَذ َب َن ْف ِسي،
يه؟َ ،ف َل ْم َيزَا ُلوا ُي َؤن ُبونِي َحتى َه َم ْم ُ
تَ :ه ْل َق َال َه َذا ا ْل َق ْو َل َأ َحدٌ َغ ْيرِي؟َ ،قا ُلواَ :ن َع ْمَ ،قا َل ُه ِه ََل ُل ْب ُن ُأ َميةَ،
َف ُق ْل ُ
َو َم َر َار ُة ْب ُن َربِي َعةََ ،ف َذك َُروا َر ُج َل ْي ِن َصالِ َح ْي ِن َقدْ َش ِهدَ ا َبدْ ًرا ،لِي فِ ِ
يه َما ُأ ْس َوةٌ،
تَ :واهلل ِ ََل َأ ْر ِج ُع إِ َل ْي ِه فِي َه َذا َأ َبدً ا َو ََل ُأكَذ ُب َن ْف ِسيَ ،ق َالَ :ون ََهى النبِ ُّي
َف ُق ْل ُ
الس ِ
وق َف ََل ُيكَل ُمنِي
ﷺ َع ْن ك َََل ِمنَا َأ ُّي َها الث ََل َثةَُ ،ق َالَ :ف َج َع ْل ُ
ت َأ ْخ ُر ُج إِ َلى ُّ

ف ،و َتنَكر ْت َلنَا ا ْل ِ
ِ
ان
حي َط ُ
اس َحتى َما ُه ْم بِالذ َ
َأ َحدٌ َ ،و َتنَك َر َلنَا الن ُ
ين َن ْعرِ ُ َ َ
حتى ما ِهي بِا ْل ِ
حي َط ِ
فَ ،و َتنَك َر ْت َلنَا ْاألَ ْر ُض َحتى َما ِه َي
ان التِي َن ْعرِ ُ
َ
َ
َ
بِ ْاألَ ْر ِ
وف فِي
ْت َأ ْخ ُر ُج َف َأ ُط ُ
ْت َأ ْق َوى َأ ْص َحابِيَ ،ف ُكن ُ
فَ ،و ُكن ُ
ض التِي َن ْعرِ ُ
الس ِ
وق َوآتِي ا ْل َم ْس ِجدَ َف َأ ْد ُخ ُلَ ،وآتِي النبِي ﷺ َف َأ ُق ُ
ولَ :ه ْل َحر َك َش َف َت ْي ِه
ُّ
ت ُأ َصلي إِ َلى َس ِ
ت ِق َب َل َص ََلتِي َن َظ َر إِ َلي
ار َيةَ ،ف َأ ْق َب ْل ُ
بِالس ََلمِ؟َ ،فإِ َذا ُق ْم ُ
ِ
اي
بِ ُم َؤخرِ َع ْينَ ْي ِهَ ،وإِ َذا َن َظ ْر ُت إِ َل ْي ِه َأ ْع َر َض َعنيَ ،ق َالَ :و ْاس َتك َ
َان َصاح َب َ
ان الل ْي َل َوالن َه َار ََل ي ْط ِل َع ِ
َف َج َع ََل ي ْبكِ َي ِ
وف فِي
وس ُه َماَ ،ف َب ْين ََما َأنَا َأ ُط ُ
ان ُر ُء َ
ُ
َ
الس ِ
ولَ :م ْن َيدُ ُّلنِي َع َلى َك ْع ِ
وق إِ َذا َر ُج ٌل ن َْص َرانِ ٌّي َجا َء بِ َط َعام َل ُه َيبِي ُع ُه َي ُق ُ
ب
ُّ
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ون َله إِ َلي ،و َأتَانِي بِص ِ
ِ
ِ
ِ
ان،
حي َفة ِم ْن َم ِل ِك غَس َ
َ
َ
ْب ِن َمالك؟َ ،ف َطف َق الن ُ
اس ُيش ُير َ ُ
َفإِ َذا فِيهاَ :أما بعدُ َ ،فإِنه ب َلغَنِي َأن ص ِ
اكَ ،و َأ ْق َص َ
ك َقدْ َج َف َ
اح َب َ
ت بِدَ ِار
اكَ ،و َل ْس َ
َ
َ
َْ
ُ َ
م ْضيعة ،و ََل هوانَ ،فا ْلح ْق بِنَا نُو ِ
اس َ
تَ :ه َذا َأ ْي ًضا ِم َن ا ْل َب ََل ِءَ ،والشر،
كَ ،ف ُق ْل ُ
َ
َ
َ ََ َ َ َ
َفسجر ُت َلها التنُّور و َأحر ْقتُها ِ
ون َل ْي َل ًة إِ َذا َر ُس ٌ
ول ِم َن
فيهَ ،ف َلما َم َض ْ
ت َأ ْر َب ُع َ
َ َ َْ َ
َ
َ َ ْ
النبِي ﷺ َقدْ َأتَانِيَ ،ف َق َال :ا ْع َتز َِل ْام َر َأت َ
تُ :أ َطل ُق َها؟َ ،ق َالََ :لَ ،و َلكِ ْن
َكَ ،ف ُق ْل ُ
ََل َت ْقربهاَ ،فجاء ِ
تَ :يا َر ُس َ
ول اهلل ِ إِن ِه ََل َل ْب َن
ت ْام َر َأ ُة ِه ََل ِل ْب ِن ُأ َميةََ ،ف َقا َل ْ
َ َْ
َ َ
ُأ َمي َة َش ْي ٌخ َكبِ ٌير َض ِع ٌ
يفَ ،ف َه ْل ت َْأ َذ ُن لِي َأ ْن َأ ْخدُ َم ُه؟َ ،ق َالَ « :ن َع ْمَ ،و َلكِ ْن ََل
تَ :يا َنبِي اهللِ َواهللِ َما بِ ِه ِم ْن َح َركَة لِ َش ْيءَ ،ما ز ََال ُمتكِئًا َي ْبكِي
َي ْق َر َبن ِك»َ ،قا َل ْ
بَ :ف َلما َط َال َع ِلي ا ْل َب ََل ُء
َان ِم ْن َأ ْمرِ ِه َما ك َ
الل ْي َل َوالن َه َار ُمن ُْذ ك َ
َانَ ،ق َال َك ْع ٌ
ت َع َل ْي ِهَ ،ف َل ْم َي ُرد
ت َع َلى َأبِي َقتَا َد َة َحائِ َط ُهَ ،و ُه َو ا ْب ُن َعميَ ،ف َسل ْم ُ
ا ْقت ََح ْم ُ

ِ
ب اهللَ َو َر ُسو َل ُه؟،
َع ِليَ ،ف ُق ْل ُ
تَ :أن ُْشدُ َك اهللَ َيا َأ َبا َقتَا َد َة َه ْل َت ْع َل ُم َأني ُأح ُّ
ِ
َتُ ،ثم ُق ْل ُ
َف َسك َ
ت َأ ْي ًضاَ :أن ُْشدُ َك اهللَ َيا َأ َبا َقتَا َد َة َأ َت ْع َل ُم َأني ُأح ُّ
ب اهللَ
ِ
َتُ ،ثم ُق ْل ُ
َو َر ُسو َل ُه؟َ ،ف َسك َ
تَ :أن ُْشدُ َك اهللَ َيا َأ َبا َقتَا َد َة َأ َت ْع َل ُم َأني ُأح ُّ
ب اهللَ
َو َر ُسو َل ُه؟َ ،ق َال :اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ف َل ْم َأ ْم ِل ْ
ت
تُ ،ثم ا ْقت ََح ْم ُ
ك َن ْف ِسي َأ ْن َب َك ْي ُ
ا ْل َحائِ َط َخ ِ
ون َل ْي َل ًة ِم ْن ِح ِ
اس
ار ًجا َحتى إِ َذا َم َض ْ
ت َخ ْم ُس َ
ين ن ََهى النبِ ُّي ﷺ الن َ
ت َو َأنَا فِي
ت َع َلى َظ ْهرِ َب ْيت َلنَا َص ََل َة ا ْل َف ْجرُِ ،ث ُّم َج َل ْس ُ
َع ْن ك َََل ِمنَاَ ،صل ْي ُ
ت
ت َو َضا َق ْ
ت َع َل ْينَا ْاألَ ْر ُض بِ َما َر ُح َب ْ
ا ْل َمن ِْز َل ِة التِي َق َال اهللُ َعز َو َجلَ :قدْ َضا َق ْ
ِ
ِ
ِ
ع َلينَا َأ ْن ُفسنَا ،إِ ْذ س ِمع ُ ِ
ب ْب ُن َمالِك
ت ندَ ا ًء م ْن ُذ ْر َوة َس ْلعَ :أ ْن َأ ْبش ْر َيا َك ْع ُ
َ ْ
ُ
َ ْ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
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َفخَ َر ْر ُت َس ِ
ت َأن اهللَ َعز َو َجل َقدْ َجا َء ِبا ْل َف َرجِ ُ ،ثم َجا َء َر ُج ٌل
اجدً اَ ،و َع َر ْف ُ
َي ْرك ُ
َان الص ْو ُت َأ ْس َر َع ِم ْن َف َر ِس ِهَ ،ف َأ ْع َط ْي ُت ُه َث ْوبِي
ُض َع َلى َف َرس ُي َبش ُرنِيَ ،فك َ
ت َع َلى النبِي ﷺ ُث ُل َ
ث
َت ت َْو َب ُتنَا ُأن ِْز َل ْ
آخ َر ْي ِنَ ،ق َالَ :وكَان ْ
ت َث ْو َب ْي ِن َ
بِ َش َار ًة َو َلبِ َس ُ

ِ
ب ْب َن َمالِك؟َ ،قا َل« :إِ َذ ْن
الل ْي ِلَ ،ف َقا َل ْ
ت ُأ ُّم َس َل َمةََ :يا َنبِي اهلل َأ ََل ُن َبش ُر َك ْع َ
ِ
َت ُأ ُّم َس َل َم َة
اس َو َي ْمنَ ُعو َنك ُُم الن ْو َم َسائِ َر الل ْي َل ِة»َ ،ق َالَ :وكَان ْ
َيخْ ص ُمك ُُم الن ُ
ت إِ َلى النبِي ﷺ َفإِ َذا ُه َو َجالِ ٌس فِي
ُم ْح ِسنَ ًة فِي َش ْأنِي ت َْحز َُن بِ َأ ْمرِيَ ،فا ْن َط َل ْق ُ
ِ
ا ْل َم ْس ِ
َان إِ َذا ُسر
َاستِن ََار ِة ا ْل َق َمرَِ ،وك َ
ج ِد َو َح ْو َل ُه ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
ونَ ،و ُه َو َي ْستَن ُير ك ْ
ِ
ِ
بِ ْاألَ ْمرِ ْاس َتن ََارَ ،ف ِ
ب ْب ُن
ْت َحتى َج َل ْس ُ
جئ ُ
ت َب ْي َن َيدَ ْيهَ ،ف َق َالَ « :أ ْبش ْر َيا َك ْع ُ

ك ِم ْن َي ْو ِم َو َلدَ ت َ
َمالِك ِبخَ ْيرِ َي ْوم َأتَى َع َل ْي َ
تَ :يا َنبِي اهلل ِ َأ ِم ْن ِعن ِْد
ْك ُأ ُّم َك»ُ ،ق ْل ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َاب اهللُ َع َلى
اهلل َأ ْم م ْن عنْدَ َك؟َ ،ق َالَ « :ب ْل م ْن عنْد اهلل»ُ ،ثم ت َََل َع َل ْي ِه ْمَ { :ل َقدْ ت َ
ِ
النبِي َوا ْل ُم َه ِ
ين َو ْاألَن َْص ِ
يم}
ار} [التوبةَ ،]117 :حتى َب َلغَ {التو ُ
اجرِ َ
اب الرح ُ
ِِ
ين}
[التوبةَ ،]118 :و َق َالَ :وفِينَا ُأن ِْز َل ْ
ت َأ ْي ًضا{ :ات ُقوا اهللَ َوكُونُوا َم َع الصادق َ
تَ :يا َنبِي اهلل ِ إِن ِم ْن ت َْو َبتِي َأ ْن ََل ُأ َحد َ
ث إَِل ِصدْ ًقا،
[التوبةَ ،]119 :ق َالُ :ق ْل ُ
َو َأ ْن ُأ ْخ َل َع ِم ْن َمالِي كُل ِه َصدَ َق ًة إِ َلى اهلل ِ َوإِ َلى َر ُسولِ ِهَ ،ف َق َالَ « :أ ْم َس ْ
ك َع َل ْي َك

كَ ،ف ُه َو َخ ْي ٌر َل َ
َب ْع َض َمالِ َ
تَ :فإِني َأ ْم ِس ُك َس ْه ِم َي ال ِذي ِبخَ ْي َب َر،
ك»َ ،ق َالُ :ق ْل ُ
َق َالَ :ف َما َأ ْن َع َم اهلل َع ِلي نِ ْع َم ًة فِي ْ ِ
اإل ْس ََل ِم َأ ْع َظ ُم ِم ْن ِصدْ ِقي َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ
ُ
ِ
ِ
ُون ك ََذ ْبنَا ُه َف َه َل ْكنَا ك ََما َه َلكُواَ ،وإِني
اي َأ ْن ََل َنك َ
ين َصدَ ْق ُت ُه َأنَا َو َصاح َب َ
ح َ
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ُون اهللُ ا ْبتَ َلى َأ َحدً ا فِي الصدْ ِق ِم ْث َل ال ِذي ا ْبت َََلنِي بِ ِهَ ،ف َما
َألَ ْر ُجو َأ ْن ََل َيك َ
ِ
ِ
ِ
يما َب ِق َي».
َت َعمدْ ُت بِك ْذ َبة َب ْعدُ َ ،وإِني َألَ ْر ُجو َأ ْن َي ْح َف َظني اهللُ ف َ
َالزه يَ «َ :فه َذا ما ا ْنتَهى إِ َلينَا ِمن ح ِد ِ
يث َك ْع ِ
ب ْب ِن
َ
ْ َ
قال َنعم َ :قال ُّ ُّ
ْ
َ َ

َمالِك»(.)1

َ -681حدثنا َأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َالح ان ُّيَ ،حدثنا َأ ُبو َجعف َ
النُّفيل ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب َُ َسلمةَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقََ ،قالَ :فذثْك َ
الزه ُّيَ ُنحمدُ َب ُ َ ُنسلمَ،ع َعبدَال حم َب َعبدَاهللَب َثْكعبَالنصاريَ
ُّ
ِ
ِ
ُثم َالسلميَ ،أن َأباه َعبد َاهلل َب َثْكعبَ ،قال«َ :وك َ ِ
ين
َان َقائدَ َأبِيه َك ْعب ح َ
َ
ُ
ُّ
ِ
ت َأبِي َكعبا يحد ُ ِ
ِ
ين تَخَ ل َ
ف َع ْن
يب بِ َب َصرِ ِهَ ،ق َالَ :س ِم ْع ُ
ث َحدي َث ُه ح َ
ًْ ُ َ
ُأص َ
رس ِ ِ
يث ص ِ
ِ
ِ
ِ
ت َع ْن
اح َب ْي ِهَ ،ق َالَ :ما تَخَ ل ْف ُ
ول اهلل ﷺ في َغز َْوة َت ُبوك َو َحد َ َ
َ ُ
رس ِ
ت َعنْ ُه فِي
ْت َقدْ تَخَ ل ْف ُ
ول اهلل ِ ﷺ فِي َغز َْوة غَ ْي َر َها َق ُّطَ ،غ ْي َر َأني َقدْ ُكن ُ
َ ُ

َغز َْو ِة َبدْ رَ ،و َل ْم ُي َعاتِ ِ
ك َأن َر ُس َ
ف َعن َْهاَ ،و َذلِ َ
ب اهللُ َو ََل َر ُسو ُل ُه َأ َحدً ا تَخَ ل َ
ول
اهلل ِ ﷺ إِن َما َخ َر َج ُيرِيدُ ِع َير ُق َر ْيشَ ،حتى َج َم َع اهللُ َب ْينَ ُه َو َب ْي َن َعدُ و ِه َع َلى َغ ْي ِر
ِميعاد ،و َل َقدْ َش ِهدْ ُت مع رس ِ ِ
ِ ِ
ين ت ََوا َث ْقنَا َع َلى
ول اهلل ﷺ َل ْي َل َة ا ْل َع َق َبة ح َ
َ
َ
َ َ َ ُ

ب َب ُ َنالك َالنصار ُّي َﭬ)َ(-42َ/19
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثْكع ُ
(َ)45رقمَ،)90َ:ن َط يقَعبدَال زاق َيفَ«نصنفه»َ((َ)405-397َ/5حَ،)9744َ/
ون َط يق َعبد َال زاق َأخ جه َالرتنذي َيف َ«جانعه» َ(حَ ،)3102َ /واب َحبان َيفَ
«صحيحه»َ(حَ.)3370َ/
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ِ
ِْ
َت َغز َْو ُة َبدْ ر َأ َذك ََر فِي
ب َأن لِي بِ َها َم ْش َهدَ َبدْ ر َوإِ ْن كَان ْ
اإل ْس ََلمَِ ،و َما ُأح ُّ
ِ ِ ِ
اس ِمنْها ،ك َ ِ
ت َعنْ ُه فِي تِ ْل َ
َان
ين تَخَ ل ْف ُ
ك ا ْل َغز َْو ِةَ ،وك َ
الن ِ َ
َان م ْن َحديثي ح َ
رس ُ ِ
ِ
َت
ُوها إَِل َورى بِ َغ ْيرِ َهاَ ،حتى كَان ْ
ول اهلل ﷺ َقل َما َيخْ ُر ُج في َغز َْوة َي ْغز َ
َ ُ
ِ
َاها فِي َح ٍّر َش ِديدَ ،و ْاس َت ْق َب َل َعدُ ًّوا كَثِ ًيراَ ،ف َحكَى لِلن ِ
تِ ْل َ
اس
ك ا ْل َغز َْوة َف َغز َ
َأ َم َر ُه ْم لِ َيت ََأه ُبوا لِ َذلِ َ
ك ُأ ْه َب َة َغز ِْو ِه ْمَ ،ف َأ ْخ َب َر ُه ْم بِ َو ْج ِه ِه ال ِذي ُيرِيدُ ،

وا ْلمس ِلمون من َتبِع رس َ ِ
ِ
َاب َحا َف ٌظ َي ْعنِي
ول اهلل ﷺ َكبِ ٌير ََل َي ْج َم ُع ُه ْم كت ٌ
َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ
ِ
انَ ،ي ُق ُ
بِ َذلِ ُ
بَ :ف َقل
يو ٌ
يو َ
ُوبَ ،ق َال َك ْع ٌ
ان َم ْكت ٌ
ولََ :ل َي ْج َم ُع ُه ْم د َ
ب الد َ
ك َك ْع ٌ
ك ما َلم ين ِْز ْل فِ ِ
ِ
ِ
يه َو ْح ٌي ِم َن
َر ُج ٌل ُيرِيدُ َأ ْن َيغ َ
يب إَِل َظن َأن ُه ُم ْستَخْ ف َل ُه َذل َ َ ْ َ
ت الثمار وراح ِ
ك ا ْل َغزْو َة ِحين َطاب ِ
اهلل ِ َعز َو َجلَ ،و َغ َزا َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ تِ ْل َ
ت
َ ُ ََ َ
َ
َ َ
الظ ََل ُلَ ،فتَجه َز رس ُ ِ
ت َأ ْغدُ و
ون َم َع ُهَ ،و َج َع ْل ُ
ول اهلل ﷺ َوت ََجه َز ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
َ
َ ُ
ول فِي َن ْف ِسي :إِني َق ِ
ِألَت ََجه َز َم َع ُه ْم َف َأ ْر ِج َع َو َل ْم َأ ْق ِ
اجةًَ ،و َأ ُق ُ
اد ٌر َع َلى
ض َح َ
ك إِ َذا َأ َر ْد ُتَ ،ف َل ْم َي َز ْل َذلِ َ
َذلِ َ
اس لِ ْلغ َِدَ ،ف َأ ْص َب َح
ك َيت ََما َدى بِي َحتى َشم َر الن ُ
ول اهلل ِ ﷺ َغ ِ
ون َم َع ُهَ ،ل ْم َأ ْق ِ
َر ُس ُ
ت،
ض َش ْيئًاُ ،ثم َغدَ ْو ُت َف َر َج ْع ُ
اد ًيا َوا ْل ُم ْس ِل ُم َ
ت َأ ْن َأرت ِ
َو َل ْم َأ ْق ِ
ض َش ْيئًاَ ،ف َل ْم َيزَ ْل ك ََذلِ َ
َح َل َف ُأ ْد ِرك ُُه ْم
ك َحتى َأ ْس َر ُعوا َف َه َم ْم ُ
ْ
ت إِ َذا َخرج ُ ِ
اس ب ْعدَ ُخروجِ رس ِ
ول
تَ ،و َل ْم َأ ْف َع ْل َو َج َع ْل ُ
َو َل ْيتَنِي َف َع ْل ُ
َ ْ
ت في الن ِ َ
َ ُ
ُ
ِ
ِ
وصا َع َل ْي ِه ِفي الن َف ِ
اق َأ ْو َر ُج ًَل ِمم ْن
اهلل ﷺ َي ْح ِزنُني َأ ْن ََل َأ َرى إَِل َر ُج ًَل َمغ ُْم ً

الضع َف ِ
ِ
اءَ ،و َل ْم َي ْذك ُْرنِي َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ َحتى َب َلغَ َت ُبوكًاَ ،ق َال،
ُعذ َر َأن ُه في ُّ َ
ب ْب ُن َمالِك؟»َ ،ف َق َال َر ُج ٌل ِم ْن
َو ُه َو َجالِ ٌس فِي ا ْل َق ْو ِمَ « :أتَدْ ُر َ
ون َما َف َع َل َك ْع ُ
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َبنِي َس ِل َم َةَ :ن َع ْمَ ،ح َب َس ُه ُب ْر َدا ُه َوالن َظ ُر فِي ِع ْط ِف ِهَ ،ف َق َال ُم َعا ُذ ْب ُن َج َبل :تَدْ ِري
َت َر ُس ُ
ت؟َ ،واهلل ِ َيا َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ،
ول اهلل ِ َما َع ِل ْمنَا َع َل ْي ِه إَِل َخ ْي ًراَ .ف َسك َ
َما ُق ْل َ
َف َلما َب َلغَنِي َأن َر ُس َ
ت
ول اهللِ ﷺ َقدْ ت ََوج َه َقافِ ًَل ِم ْن َت ُبوك َح َض َرنِي َش ٌّر َف َج َع ْل ُ

ِ
ِ
ط رس ِ
َأت ََذك ُر ا ْلك َِذ َب َو َأ ُق ُ
ول اهللِ ﷺ َغدً ا؟،
ولِ :ب َما َذا َأ ْخ ُر ُج م ْن َس َخ َ ُ
ِ
يل إِن َر ُس َ
ك بِكُل َم ْن َأ َرى ِم ْن َأ ْه ِليَ ،ف َلما ِق َ
ين َع َلى َذلِ َ
ول اهللِ ﷺ َقدْ
َو َأ ْس َتع ُ
ِ
ت َأ ْن ََل َأن ُْج َو ِمنْ ُه إَِل بِالصدْ ِق،
َاح َعني ا ْل َباطِ ُلَ ،و َع َر ْف ُ
َأ َظل َقاد ًما ز َ
ت َأن َأصدُ َقهَ ،فصبح رس ُ ِ
َان إِ َذا َق ِد َم ِم ْن َس َفر
ول اهلل ﷺ ا ْل َم ِدي َنةََ ،وك َ
َف َأ ْج َم ْع ُ ْ ْ ُ َ َ َ ُ
ج ِد َفركَع فِ ِ
يه َر ْك َع َت ْي ِنُ ،ثم َج َل َس لِلن ِ
اسَ ،ف َلما َف َع َل َذلِ َ
ك َجا َء ُه
َبدَ َأ بِا ْل َم ْس ِ َ َ
ِ
ين
ون إِ َل ْي ِه َو َي ْح ِل ُف َ
ون َف َج َع ُلوا َي ْعت َِذ ُر َ
ا ْل ُمخَ ل ُف َ
ون َل ُهَ ،وكَانُوا بِ ْض َع ًة َو َث َمان َ
رج ًَلَ ،ف َقبِ َل ِمنْهم رس ُ ِ
ِ
يمان َُه ْمَ ،ف َي ْس َتغ ِْف ُر َل ُه ْمَ ،و َج َع َل
َ ُ
ول اهلل ﷺ َع ََلن َيت َُه ْم َوإِ َ
ُ ْ َ ُ

ت َع َل ْي ِه
ت َع َل ْي ِهَ ،ف َلما َسل ْم ُ
ْت َف َسل ْم ُ
َس َرائِ َر ُه ْم إِ َلى اهلل ِ َعز َو َجلَ ،حتى ِجئ ُ
بُ ،ثم َق َالَ « :ت َع َال»َ ،ف ِ
َت َبس َم َت َب ُّس َم ا ْل ُمغ َْض ِ
ت َب ْي َن
ْت َأ ْم ِشي َحتى َج َل ْس ُ
جئ ُ
ول اهللِ
َيدَ ْي ِهَ ،ف َق َال لِيَ « :ما َخ َل َف َك؟َ ،أ َل ْم َتك ِ
تَ :يا َر ُس َ
ت َظ ْه ًرا؟»ُ ،ق ْل ُ
ُن ا ْب َت ْع َ
ت َأني َس َأ ْخ ُر ُج ِم ْن َسخْ َطتِ ِه،
ت ِعنْدَ َغ ْي ِر ِك ِم ْن َأ ْه ِل الدُّ ْن َيا َل َر َأ ْي ُ
َواهلل ِ َل ْو َج َل ْس ُ
ت َلئِ ْن َحد ْثت َ
ُك ا ْل َي ْو َم ك َِذ ًبا لِت َْر َضى
يت َجدَ ًَلَ ،و َلكِني َواهلل ِ َل َقدْ َع ِل ْم ُ
َل َقدْ ُأ ْعطِ ُ
ُك ح ِدي ًثا ص ِ
ِ
وشكَن اهلل َأ ْن يس ِ
عني َلي ِ
اد ًقا ت ِ
خ َط َ
َجدُ َع ِلي
َ
ك َع َليَ ،و َلئ ْن َحد ْثت َ َ
َ
ُ ُْ
ُ
ِ
يه إِني َألَرجو ع ْفو اهلل ِ فِ ِ
فِ ِ
ْت َق ُّط َأ ْق َوى
َان لِي ُع ْذ ٌرَ ،واهلل ِ َما ُكن ُ
يهَ ،واهلل َما ك َ
ْ ُ َ َ
ِ
ِ
ْكَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ت َعن َ
ول اهلل ِ ﷺَ « :أما َه َذا َف َقدْ
ين تَخَ ل ْف ُ
َو ََل َأ ْي َس َر مني ح َ
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َصدَ َقك ُْمُ ،ق ْم َحتى َي ْحك َُم اهللُ فِ َ
ت َو َقا َم َم ِعي ِر َج ٌال ِم ْن َبنِي
يك َأ َم َر ُه»َ ،ف ُق ْم ُ
َس ِل َم َة َفات َب ُعونِيَ ،ف َقا ُلواَ :واهلل ِ َما َع ِل ْمن َ
ت َذ ْن ًبا َق ْب َل َه َذاَ ،و َل َقدْ َع َجزْ َت
َاك َأ ْذ َن ْب َ
َأن ََل َتكُون اعت ََذر َت إِ َلى رس ِ ِ
َان
ونَ ،قدْ ك َ
ول اهلل ﷺ بِ َما ا ْعت ََذ َر إِ َل ْيه ا ْل ُمنَافِ ُق َ
ْ
َ ُ
َ ْ ْ
ِ
ك ِمنْه استِ ْغ َفار رس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ ،ف َواهلل ِ َما زَا ُلوا ُي َؤن ُبونَنِي َحتى َأ َر ْد ُت َأ ْن
ُ َ ُ
كَاف َي َ ُ ْ
َأر ِج َع إِ َلى رس ِ
ت َل ُه ْمَ :ه ْل َل ِق َي َه َذا َأ َحدٌ
ول اهللِ ﷺ َف ُأكَذ َب َن ْف ِسيُ ،ثم ُق ْل ُ
َ ُ
ْ
يل َل ُه َما ِم ْث ُل َما ِق َ
كَ ،و ِق َ
يل َل َ
َغ ْيرِي؟َ ،ف َقا ُلواَ :ن َع ْمَ ،ر ُج ََل ِن َق َاَل ِم ْث َل َم َقالِ َ
ك،
تَ :م ْن ُه َما؟َ ،قا ُلواُ :م َر َار ُة ْب ُن الربِي ِع? َو ِه ََل ُل ْب ُن ُأ َمي َة ا ْل َو ِاق ِف ُّيَ ،ف َذك َُروا
ُق ْل ُ
يهما ُأسوةٌَ ،فصمم ُ ِ
ِ
ِ
وه َما لِيَ ،ون ََهى َر ُس ُ
ول
ين َذك َُر ُ
تح َ
َر ُج َل ْي ِن َصال َح ْي ِن ف ِ َ ْ َ
َ ْ
اهلل ِ ﷺ َع ْن ك َََل ِمنَا َأ ُّي َها الث ََل َث ُة ِم ْن َب ْي ِن َم ْن تَخَ ل َ
اس
اج َتنَ َبنَا الن ُ
ف َعنْ ُهَ ،ف ْ

َو َتغَي ُروا َلنَاَ ،حتى َتنَك َر ْت لِي َن ْف ِسي َو ْاألَ ْر ُضَ ،ف َما ِه َي بِ ْاألَ ْر ِ
ْت،
ض التِي ُكن ُ
ِ
ِ
َف َلبِ ْثنَا َع َلى َذلِ َ
اس َتكَنا َو َق َعدَ ا فِي ُب ُيوتِ ِه َما،
ين َل ْي َلةًَ ،أ َما َصاح َب َ
ك َخ ْمس َ
اي َف ْ
ْت َأ َشد الره ِ
ْت َأ ْخ ُر ُج َو َأ ْش َهدُ الص ََل َة َم َع
ط َو َأ ْج َلدَ ُه ْمَ ،و ُكن ُ
َو َأما َأنَا َف ُكن ُ
ْ

ِِ
وف فِي ْاألَ ْس َو ِاق َف ََل ُيكَل ُمنِي َأ َحدٌ َ ،وإِني آتِي َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ
ين َو َأ ُط ُ
ا ْل ُم ْسلم َ
َو ُه َو فِي َم ْج ِل ِس ِه َب ْعدَ الص ََل ِة َف ُأ َسل ُم َع َل ْي ِهَ ،ف َأ ُق ُ
ول فِي َن ْف ِسيَ :ه ْل َحر َك َش َف َت ْي ِه
َب َرد الس ََل ِم َع ِلي َأ ْم ََل؟ُ ،ثم ُأ َصلي َقرِي ًبا ِمنْ ُه َف ُأ َس ِ
ت َع َلى
ار ُق ُه الن َظ َرَ ،فإِ َذا َأ ْق َب ْل ُ
ت ن َْح َو ُه َأ ْع َر َض َعنيَ ،حتى إِ َذا َط َال َع ِلي َذلِ َك ِم ْن
الص ََل ِة َن َظ َر إِ َليَ ،فإِ َذا ا ْل َت َف ُّ
ِِ
ِ
ت َحتى ت ََسو ْر ُت ِجدَ َار َأبِي َقتَا َدةََ ،و ُه َو ا ْب ُن َعمي
ين َم َش ْي ُ
َج ْف َوة ا ْل ُم ْسلم َ
ب الن ِ
تَ :يا َأ َبا
ت َع َل ْي ِهَ ،ف َواهلل ِ َما َرد َع ِلي الس ََل َمَ ،ف ُق ْل ُ
اس إِ َليَ ،ف َسل ْم ُ
َو َأ َح ُّ
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ِ
َتَ ،ف ُعدْ ُت َل ُه
ب اهللَ َو َر ُسو َل ُه؟َ ،ف َسك َ
َقتَا َد َة َأ ْن ُشدُ َك اهللََ ،ه ْل َت ْع َل ُم َأني ُأح ُّ
َتَ ،ف ُعدْ ُت َل ُه َفن َ
َفن َ
َاشدْ ُت ُهَ ،ف َق َال :اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ف َف َ
ت
اض ْ
َاشدْ ُت ُهَ ،ف َسك َ

لس ِ
ت َفت ََسو ْر ُت ا ْل ِ
وقَ ،ف َب ْينَا َأنَا َأ ْم ِشي
َايَ ،و ُر ْح ُ
َع ْين َ
جدَ َارُ ،ثم َغدَ ْو ُت إِ َلى ا ُّ
وق َفإِ َذا بِنَبطِي ِمن َنب ِ
ِ
الس ِ
ط الشا ِم َي ْس َأ ُل َعني ِمم ْن َق ِد َم بِ َب ْي ِع الط َعا ِم
َ ٍّ ْ َ
في ُّ
ِ
ولَ :م ْن َيدُ ُّلنِي َع َلى َك ْع ِ
بِا ْل َم ِدين َِةَ ،ي ُق ُ
ون
اس ُي ِش ُير َ
ب ْب ِن َمالكَ ،ف َج َع َل الن ُ
َب كِتَا ًبا فِي َس َر َقة
إِ َليَ ،حتى َجا َءنِي َفدَ َف َع إِ َلي كِتَا ًبا ِم ْن َم َل ِك غَ س َ
انَ ،و َكت َ
يهَ :أما بعدُ َ ،فإِنه َقدْ ب َل َغنَا َأن ص ِ
ِمن حرِيرَ ،فإِ َذا فِ ِ
ك َقدْ َج َف َ
اح َب َ
اك َو َل ْم
َ
َْ
ْ َ
َ
ُ
كَ ،ف ُق ْل ُ ِ
ك اهلل بدَ ار هوان ،و ََل م ْضيعةًَ ،فا ْلح ْق بِنَا نُو ِ
اس َ
ين َق َر ْأت َُها:
تح َ
َ
َ
َ َ ََ
َي ْج َع ْل َ ُ َ َ َ َ
ت فِ ِ
يه َأ ْن َط َم َع فِي َر ُج ٌل ِم ْن َأ ْه ِل
َه َذا َأ ْي ًضا ِم َن ا ْل َب ََل ِءَ ،قدْ َب َلغَ بِي َما َقدْ َو َق َع ُ
ت
الش ْر ِكَ ،ف َع َمدْ ُت بِ َها إِ َلى َتنُّور َف َس َج ْر ُت ُه بِ َهاَ ،ف َأ َق ْمنَا َع َلى َذلِ َك َحتى َم َض ْ
ول رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َي ْأتِينِيَ ،ف َق َال :إِن َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ
َأ ْر َب ُع َ
ون َل ْي َلةً ،إِ َذا َر ُس ُ َ ُ
َي ْأ ُم ُر َك َأ ْن َت ْعت َِز َل ْام َر َأت َ
تَ :أ َط ََل ًقا َأ ْم َما َذا؟َ ،ق َالَ :ب ِل ا ْعت َِز ْل َها َو ََل
َكُ ،ق ْل ُ
َت ْقربها ،و َأرس َل إِ َلى ص ِ
اح َبي بِ ِم ْث ِل َذلِ َ
ت َِل ْم َر َأتِي :ا ْل َح ِقي بِ َأ ْه ِل ِك،
كَ ،ف ُق ْل ُ
َ
َ َْ َ ْ َ
وكُونِي ِعنْدَ هم حتى ي ْق ِضي اهلل فِي ه َذا ْاألَمرِ ما هو َقاضَ ،ق َالَ :فجاء ِ
ت
َ َ
ْ َ ُ َ
َ
َ
ُ ْ َ َ َ ُ
تَ :يا َر ُس َ
ْام َر َأ ُة ِه ََل ِل ْب ِن ُأ َمي َة َر ُس َ
ول اهلل ِ إِن ِه ََل َل ْب َن ُأ َمي َة
ول اهلل ِ ﷺَ ،ف َقا َل ْ

َشي ٌخ َكبِير َضائِع ََل َخ ِ
اد َم َل ُهَ ،أ َف َتك َْر ُه َأ ْن َأ ْخدُ َم ُه؟َ ،ق َالََ « :لَ ،ولَكِ ْن ََل
ٌ
ٌ
ْ
تَ :يا َر ُس َ
ول اهلل ِ َما بِ ِه ِم ْن َح َركَة إِ َليَ ،واهلل ِ َما َز َال َي ْبكِي ُمن ُْذ
َي ْق َر َبن ِك»َ ،ف َقا َل ْ
ت َع َلى َب َص َر ِهَ ،ق َالَ :ف َق َال لِي
َان إِ َلى َي ْو ِم ِه َه َذاَ ،و َل َقدْ تَخَ و ْف ُ
َان َأ ْم ُر ُه َما ك َ
ك َ
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ْت َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ َِل ْم َر َأتِ َ
كَ ،ف َقدْ َأ ِذ َن َِل ْم َر َأ ِة ِه ََل ِل ْب ِن
َب ْع ُض َأ ْه ِليَ :ل ِو ْاست َْأ َذن َ
ول اهللِ
ول َر ُس ُ
تََ :ل َواهللََِ ،ل َأ ْست َْأ ِذ َن ُه فِ َيهاَ ،ما ُيدْ َرى َما َي ُق ُ
ُأ َمي َة َأ ْن تَخْ دُ َم ُهُ ،ق ْل ُ
ِ
ابَ ،ق َالَ :فبِ ْتنَا َع َلى َذلِ َ
ﷺ فِي َذلِ َ
ك َع ْش َر
ك إِ ِن ْاست َْأ َذ ْن ُت ُه ف َيها َو َأنَا َر ُج ٌل َش ٌّ

ون لَ ْي َل ًة ِم ْن ِح ِ
ين ن ََهى َر ُس ُ
ول اهللِ َصلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َم
َل َيالَ ،فك َُم َل َلنَا َخ ْم ُس َ
ِ
ين َل ْي َلة َع َلى َظ ْه ِر َب ْيت ِم ْن
َع ْن ك َََل ِمنَاَ ،حتى َصل ْي ُ
الص ْب َح ُص ْب َح َخ ْمس َ
ت ُّ
بيوتِنَا َع َلى ا ْل َح ِ
ت،
ت َع ِلي ْاألَ ْر ُض بِ َما َر ُح َب ْ
ال التِي َذك ََر اهللَُ ،و َقدْ َضا َق ْ
ُُ
ُون
ت َخ ْي َم ًة فِي َظ ْهرِ َس ْلعَ ،ف ُكن ُ
ْت ا ْب َت َن ْي ُ
ت َع ِلي َن ْف ِسيَ ،و َقدْ ُكن ُ
َو َضا َق ْ
ْت َأك ُ
ِِ
ت َص ِ
ار ًخا بِ َأ ْع َلى َس ْلعَ ،ي ُق ُ
ب ْب ُن َمالِك
فِ َيها ،إِ ْذ َس ِم ْع ُ
ول بِ َأ ْع َلى َص ْوتهَ :يا َك ْع ُ
ول اهلل ِ
َأ ْب ِش ْرَ ،فخَ َر ْر ُت َس ِ
ت َأ ْن َقدْ َجا َء ا ْل َف َر ُجَ ،ق َالَ :ف َأ ْخ َب َر َر ُس ُ
اجدً اَ ،و َع َر ْف ُ
ِ ِ
ِ
َاس ُي َبش ُرو َننَا،
ين اط َل َع ا ْل َف ْج ُرَ ،و َقدْ َذ َه َب ْ
ت ُأن ٌ
اس بِت َْو َبة اهلل َع َل ْينَا ح َ
ﷺ الن َ
َف َذهب نَحو ص ِ
اح َبي ُم َبش ٌرَ ،و َرك َ
َض َر ُج ٌل إِ َلي َف َر ًساَ ،و َس َعى َساع ِم ْن َأ ْس َل َم
َ َ ْ َ َ
َان الص ْو ُت َأ ْس َر َع ِم َن ا ْل َف ِ
ار ِ
سَ ،ف َلما َجا َءنِي
َحتى َأ ْو َفى َع َلى ا ْل َج َب ِلَ ،وك َ

اه َما بِ َش َارةًَ ،واهلل ِ َما
ت َص ْو َت ُه ُي َبش ُرنِيَ ،ن َز َع ُ
ال ِذي َس ِم ْع ُ
ت َث ْو َبي َفك ََس ْو ُت ُه إِي ُ
ت َأ َت َيم ُم َر ُس َ
َأ ْم ِل ُ
ول
ك َغ ْي َر ُه َما َي ْو َمئِذَ ،و ْاس َت َع ْر ُت َث ْو َب ْي ِن َف َلبِ ْست ُُه َماَ ،وا ْن َط َل ْق ُ
ِ
ِ
ْك ت َْو َب ُة اهلل ِ َع َل ْي َ
ون :لِ َي ْهنَئ َ
ك،
اس ُي َهنئُونَنِي بِالت ْو َب ِة َو َي ُقو ُل َ
اهلل ﷺَ ،و َت َلقاني الن ُ
جدَ  ،ورس ُ ِ
ِ
اسَ ،ف َقا َم إِ َلي
َحتى َد َخ ْل ُ
ول اهلل ﷺ َجال ٌس َو َح ْو َل ُه الن ُ
ت ا ْل َم ْس ِ َ َ ُ
َط ْل َح ُة ْب ُن ُع َب ْي ِد اهلل ِ َف َحيانِي َو َهن َأنِيَ ،واهللِ َما َقا َم إِ َلي َر ُج ٌل ِم َن ا ْل ُم َه ِ
ين
اجرِ َ
ت َع َلى رس ِ
ول
بَ :ف َلما َسل ْم ُ
َغ ْي ُر ُهَ ،ق َالَ :فك َ
اها َل ُهَ ،ق َال َك ْع ٌ
ب ََل َين َْس َ
َان َك ْع ٌ
َ ُ
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ِ
ِ
الس ُر ِ
ورَ ،و َق َالَ « :أ ْب ِش ْر ِبخَ ْيرِ َي ْوم َمر َع َل ْي َ
ك ُمن ُْذ
اهلل ﷺَ ،و َو ْج ُه ُه ُم ْشرِ ٌق م َن ُّ
َي ْو ِم َو َلدَ ت َ
تِ :م ْن ِعن ِْد َك َيا َر ُسو َل اهلل ِ َأ ْم ِم ْن ِعن ِْد اهلل ِ َت َب َار َك
ْك ُأ ُّم َك»ُ ،ق ْل ُ
ِ
َان َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ إِ َذا ُسر ْاس َت ْب َش َر
َو َت َعا َلى؟َ ،ق َالَ « :ب ْل ِم ْن ِعن ِْد اهلل»َ ،ق َالَ :وك َ

ف َذلِ َ
ت َب ْي َن
ك ِمنْ ُهَ ،ف َلما َج َل ْس ُ
َحتى ك ََأن َو ْج َه ُه ِق ْط َع ٌة ِم ْن َق َمرَ ،وكُنا َن ْعرِ ُ
ول اهلل ِ إِن ِمن تَوبتِي َأن َأ ْنخَ ِلع ِمن مالِي صدَ َق ًة إِ َلى اهللِ
تَ :يا َر ُس َ
َيدَ ْي ِهُ ،ق ْل ُ
ْ
َ
ْ َْ
َ ْ َ
َوإِ َلى َر ُسولِ ِهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺَ « :أ ْم ِس ْك َع َل ْي َك َب ْع َض َمالِ َ
كَ ،ف ُه َو َخ ْي ٌر

ت :يا رس َ ِ
ِ ِ
ت :إِني ُأ ْم ِس ُ
َل َ
اهلل
ك»ُ ،ق ْل ُ
ك َس ْهمي م ْن َخ ْي َب َرَ ،ف ُق ْل ُ َ َ ُ
ول اهلل إِن َ
َأن َْجانِي بِالصدْ ِقَ ،وإِن ِم ْن ت َْو َبتِي إِ َلى اهلل ِ َأ ْن ََل ُأ َحد َ
يت،
ث إَِل ِصدْ ًقا َما َب ِق ُ
ِ
اس َأب ََله اهلل فِي ِصدْ ِق ا ْلح ِد ِ
ِ
يث َما َأ ْب ََلنِي ُمن ُْذ
َ
َواهلل َما َأ ْع َل ُم َأ َحدً ا م َن الن ِ ْ ُ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َذكَر ُت َذلِ َ ِ
يما
ك ل َر ُسول اهلل ﷺ إِ َلى َي ْومي َه َذاَ ،و َأنَا َأ ْر ُجو َأ ْن َي ْح َف َظني اهللُ ف َ
ْ
ِ
َاب اهللُ َع َلى النبِي َوا ْل ُم َه ِ
ين َو ْاألَن َْص ِ
ار
اجرِ َ
َبق َيَ ،و َأ ْن َز َل اهللُ َعز َو َجلَ { :ل َقدْ ت َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وب َف ِريق ِمن ُْه ْمُ ،ثم
ين ات َب ُعو ُه في َسا َعة ا ْل ُع ْس َرة م ْن َب ْعد َما َكا َد َي ِزيغُ ُق ُل ُ
الذ َ
ِ ِ
تَاب ع َلي ِهم إِنه بِ ِهم رؤُ ٌ ِ
ين ُخل ُفوا َحتى إِ َذا}
يمَ ،و َع َلى الث ََل َثة الذ َ
وف َرح ٌ
َ َ ْ ْ ُ ْ َ
ِِ
ِِ
ين} [التوبةَ ،]119 :ق َال
[التوبة ،]118 :إِ َلى َق ْولهَ { :وكُونُوا َم َع الصادق َ
بَ :ف َواهلل ِ َما َأ ْن َع َم اهللُ َع ِلي نِ ْع َم ًة َب ْعدَ َأ ْن َهدَ انِي لِ ْ ِ
َت َأ ْع َظ َم فِي
ْل ْس ََل ِم كَان ْ
َك ْع ٌ
َن ْف ِسي ِمن ِصدْ ِقي رس َ ِ
ُون ك ََذ ْب ُت ُه َف َأ ْه َل َ
ك ك ََما
ول اهلل ﷺ َي ْو َمئِذ ،إَِل َأ ْن َأك َ
ْ
َ ُ
ِ
ِ ِ
ه َل َ ِ
ين ُأن ِْز َل ا ْل َو ْح ُي َشر َما
ين ك ََذ ُبو ُه ح َ
ين ك ََذ ُبو ُهَ ،فإِن اهللَ َق َال في الذ َ
ك الذ َ
َ
ون بِاهلل ِ َلك ُْم إِ َذا ا ْن َق َل ْبت ُْم إِ َل ْي ِه ْم لِ ُت ْعرِ ُضوا َعن ُْه ْم
َق َال ِألَ َحدَ ،ق َالَ { :س َي ْح ِل ُف َ
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ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

557

ون
َف َأ ْعرِ ُضوا َعن ُْه ْم إِن ُه ْم ِر ْج ٌس َو َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن ُم َج َزا ًء بِ َما كَانُوا َيك ِْس ُب َ
ون َلك ُْم لِت َْر َض ْوا َعن ُْه ْم َفإِ ْن ت َْر َض ْوا َعن ُْه ْم َفإِن اهللَ ََل َي ْر َضى َع ِن ا ْل َق ْو ِم
َي ْح ِل ُف َ
ِ ِ
ِ ِ
ين
ين} [التوبةَ ،]95 :ق َالَ :وكُنا َخ َل َفنَا َأ ُّي َها الث ََل َث ُة َع ْن َأ َم ِر َه ُؤ ََلء الذ َ
ا ْل َفاسق َ
َقبِ َل ِمنْهم رس ُ ِ
ِ
ِ
ين َح َل ُفوا َل ُه َف َصد َق ُه ْم َو ْاس َت ْغ َف َر
ول اهلل َصلى اهللُ َع َل ْيه َو َسل َم ح َ
ُ ْ َ ُ
ول اهلل ِ صلى اهلل ع َلي ِه وسلم َأمرنَا حتى َق َضى اهلل فِ ِ
َل ُه ْمَ ،و َأ ْر َج َأ َر ُس ُ
يه َما
ُ َ ْ َ َ َ ََ َ
َ
ُ

ِ
ِ ِ
َق َضىَ ،ف َذلِ َ
ين ُخل ُفوا} [التوبة:
ك َق ْو ُل اهلل َعز َو َجلَ { :و َع َلى الث ََل َثة الذ َ
َ ،]118و َل ْي َس ال ِذي َذك ََر اهللُ لِتَخَ ُّل ِفنَا َع ِن ا ْل َغز ِْوَ ،و َلكِ ْن لِتَخْ ِل ِيف ِه إِيانَا
َوإِ ْر َجائِ ِه َأ َم َرنَا َع ْن َم ْن َح َل َ
ف َل ُه َوا ْعت ََذ َر إِ َل ْي ِهَ ،ف َقبِ َل ِمن ُْه ْم»(.)1
َ -682حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُسَب ُ َ ُبكي َ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ،حدثنيَنعبدُ َب ُ َثْكعبَ
َعبيد َاهلل َب َثْكعبَ،ع َأبيهَ
ب َنالك َب َالقي َ،أ ُخوَبنيَسلمةَ،ع َأخيه ُ
ثْكعب َب َ َنالكَ ،قالَ «َ :خرجنَا فِي ا ْل ِ
حج ِة التِي َب َاي ْعنَا بِ َها َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ
َ ْ
ا ْل َع َق َب َة َم َع ُم ْشرِكِي َق ْو ِمنَاَ ،و َم َعنَا ا ْل َب َرا ُء ْب ُن َم ْع ُرور َكبِ ُيرنَا َو َسيدُ نَاَ ،حتى إِ َذا
ب َب ُ َنالك َالنصار ُّي َﭬ)َ(َ-46َ/19
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثْكع ُ
(َ )51رقمَ ،)91َ :ون َط يق َاب َ َإسحاق َأخ جه َاب َأبي َخيرمة َيف َ«التاريخ َالكبي -
السف َالرالث» َ(حَ ،)1562َ /والم وزي َيف َ«تعظيم َقدر َالصالة» َ(حَ،)238َ /
والطحاويَيفَ«ش ح َنشكل َاآلثار»َ(حَ،)1115َ/واب َعساثْك ََيفَ«أسد َاليابة»َ(َ/50
َ،)201جميعهمَبسياقَنختص َ.
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اهرِ ا ْلبيدَ ِ
كُنا بِ َظ ِ
ت َر َأ ًياَ ،ما َأ ْد ِري
ون َأني َقدْ َر َأ ْي ُ
اءَ ،ق َالَ :يا َه ُؤ ََل ِء َت ْع َل ُم َ
َْ
ت َأني ُأ َصلي إِ َلى
َأت َُوافِ ُقونِي َع َل ْي ِه َأ ْم ََل؟ُ ،ق ْلنَاَ :ما ُه َو َيا َأ َبا ا ْل َب َش ِر؟َ ،ق َالَ :ر َأ ْي ُ
َه ِذ ِه ا ْل َبنِي ِة َو ََل َأ ْج َع ُل َها ِمني بِ َظ ْهرُ ،ق ْلنَاََ :ل َواهلل ِ ََل َت ْف َع ُلَ ،ما َب َل َغنَا َأن َنبِينَا ﷺ
ِ
َان إِ َذا ح َضر ِ
ت
ََل ُي َصلي إَِل إِ َلى الشامَِ ،ق َالَ :فإِني َواهلل لِ ُم َص ٍّل إِ َل ْي َهاَ ،وك َ
َ َ
الص ََل ُة ت ََوج َه إِ َلى ا ْل َك ْع َب ِة َوت ََوج ْهنَا إِ َلى الشامَِ ،حتى َق ِد ْمنَا َمكةََ ،ف َق َال لِي

ا ْل َبرا ُء ب ُن م ْعرور :يا اب َن َأ ِخي ا ْن َط َل ْق بِنَا إِ َلى رس ِ
ول اهلل ِ َحتى ن َْس َأ َل ُه َعما
َ ْ
َ ُ
َ ْ َ ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ايَ ،فخَ َر ْجنَا
َص َن ْعنَا في َس َفرِنَا َه َذاَ ،ف َل َقدْ َو َجدْ ُت في َن ْفسي م ْن ُه بِخ ََلفك ُْم إِي َ
ن َْس َأ ُل َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ َف َل ِق َينَا َر ُج ٌل بِ ْاألَ ْب َطحِ َ ،ف ُق ْلنَا َل ُه :تَدُ ُّلنَا َع َلى ُم َحم ِد ْب ِن
َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
بَ ،ق َالَ :و َه ْل َت ْعرِ َفانِ ِه إِ َذا َر ْأ ُيت ََما ُه؟ُ ،ق ْلنَاََ :ل َواهللِ َما
ول اهللِ ﷺَ ،ق َالَ :ف َه ْل َت ْع َر َف ِ
َن ْعرِ ُف ُهَ ،و َل ْم َنك ُْن َر َأ ْينَا َر ُس َ
اس ْب َن َع ْب ِد
ان ا ْل َعب َ
ا ْل ُمط ِل ِ
َان َيخْ ت َِل ُ
ف إِ َل ْينَا بِالت َج َار ِةَ ،ق َالَ :فإِ َذا
ب؟ُ ،ق ْلنَاَ :ن َع ْمَ ،و َقدْ كُنا َن ْعرِ ُف ُه ،ك َ
اس َف ُه َو الر ُج ُل ال ِذي َم َع ُهَ ،فدَ َخ ْلنَا ا ْل َم ْس ِ
َد َخ ْلت َُما ا ْل َم ْس ِ
جدَ
جدَ َفا ْن ُظ َرا ا ْل َعب َ

ول اهلل ِ ﷺ وا ْلعباس فِي ن ِ
ج ِد َجالِ َس ِ
َاح َي ِة ا ْل َم ْس ِ
َو َر ُس ُ
انَ ،ف َسل ْمنَا َو َج َل ْسنَا،
َ َ ُ
َف َق َال َر ُس ُ
ف َه َذ ْي ِن الر ُج َل ْي ِن؟»َ ،ف َلما ا ْن َفت ََلَ ،ق َالَ :ن َع ْم،
ول اهلل ِ ﷺَ « :ه ْل َت ْعرِ ُ
ِِ
ب ْب ُن َمالِكَ ،ف َواهلل ِ َما َأن َْسى َق ْو َل
َه َذا ا ْل َب َرا ُء ْب ُن َم ْع ُرور َسيدُ َق ْومهَ ،و َه َذا َك ْع ُ
ول اهللِ ﷺ« :الش ِ
رس ِ
اع َر؟»َ ،ق َالَ :ن َع ْمَ ،ف َق َال َل ُه ا ْل َب َرا ُء ْب ُن َم ْع ُرورَ :يا َر ُس َ
ول
َ ُ
ت َأ ْن َأ ْس َأ َل َ
ك َعنْ ُه
ت ِفي َس َف ِري َه َذا َر َأ ًيا َقدْ َأ ْح َب ْب ُ
ْت َر َأ ْي ُ
اهلل ِ إِني َقدْ ُكن ُ
ت فِ ِ
ت َأ ْن ََل َأ ْج َع َل َه ِذ ِه
يهَ ،ق َالَ « :و َما َذلِ َك؟»َ ،ق َالَ :ر َأ ْي ُ
َلتُخْ بِ َرني َعما َصنَ ْع ُ
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ِ
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ت إِ َل ْي َهاَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ْت َع َلى ِق ْب َلة َل ْو
ول اهلل ِ ﷺَ « :قدْ ُكن َ
ا ْل َبنِي َة ِمني بِ َظ ْهرَ ،ف َصل ْي ُ
صبر َت إِ َليها»َ ،فرجع إِ َلى ِقب َل ِة رس ِ ِ
ات
ونَ :قدْ َم َ
ول اهلل ﷺَ ،و َأ ْه ُل ُه َي ُقو ُل َ
َْ
َ َ َ
ْ َ ُ
َ َْ
َع َلي َهاَ ،ون َْح ُن َأ ْع َلم بِ ِه َقدْ ر َج َع إِ َلى ِق ْب َل ِة رس ِ
ول اهلل ِ َف َصلى َم َعنَا إِ َلى
َ ُ
َ
ُ
ْ
الشا ِم»(.)1
َ-683حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَب َ
ُس َب ُ َ ُبكي َ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،حدثنيَ ُنحمدُ َب ُ َ
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُ َ
َحنيفَ،ع َأبيهَ،حدثنيَعبدُ َال حم َب ُ َثْكعبَب َ
أبيَ ُأنانةَب َسهلَب ُ
ِ
نالكَ،قالُ «َ:كن ُ ِ
ت إِ َلى ا ْل ُج ُم َع ِة
ين كَف َب َص ُر ُهَ ،فإِ َذا َخ َر ْج ُ
ْت َقائدَ َأ ِبي ح َ
ت ِحينًا َأ ْس َم ُع
ان بِ َها ْاس َت ْغ َف َر ِألَبِي ُأ َم َام َة َأ ْس َعدَ ْب ِن ز َُر َارةََ ،ف َم َك ْث ُ
َف َس ِم َع ْاألَ َذ َ
َذلِ َ
ْت
ت بِ ِه ك ََما ُكن ُ
ت :إِ ْن َع ْجزٌ إَِل َأ ْن َأ ْس َأ َل ُه َع ْن َه َذاَ ،فخَ َر ْج ُ
ك ِمنْ ُهَ ،ف ُق ْل ُ
ت
تَ :يا َأ َبتَا ُه َأ َر َأ ْي َ
ان بِا ْل ُج ُم َع ِة ْاس َت ْغ َف َر َل ُهَ ،ف ُق ْل ُ
َأ ْخ ُر ُج بِ ِهَ ،ف َلما َس ِم َع ْاألَ َذ َ
ِ
ي ُبن َْي
ْاستِ ْغ َف َار َك ِألَ ْس َعدَ ْب ِن ز َُر َار َة كُل َما َس ِم ْع َ
ت ْاألَ َذ َ
ان بِا ْل ُج ُم َعة؟َ ،ف َق َالَ :أ ْ
َان َأس َعدُ َأو َل م ْن َجم َع ِبنَا فِي ا ْلم ِدين َِة َق ْب َل م ْق ِد ِم رس ِ
ول اهللِ ﷺ فِي َه ْزم
َ ُ
َ
َ
َ
ك َ ْ

ب َب ُ َنالَك َالنصار ُّي َﭬ)َ(-87َ/19
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثْكع ُ
(َ)88رقمَ،)174َ:ون َط يقَاب َنمي َأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فة َالصحابة»َ
(َ )1249َ /3نختص ا اَ ،ون َط يق َاب َ َبكي َأخ جه َالبيهقي َ َيف َ«دالئل َالنبوة» َ(َ/2
ا
)َنطوالَ.
450-444
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اض َة فِي ن َِقي ِع ا ْلخَ َضم ِ
ِم ْن ُحر ِة َبنِي َب َي َ
تَ :وك َْم َأ ْنت ُْم َي ْو َمئِذ؟َ ،ق َال:
اتُ ،ق ْل ُ
َ
ون َر ُج ًَل»(.)1
َأ ْر َب ُع َ
ب ْب ُن َمال ِ
يﭬ
َي ِن ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
ِك ْب ِن أَ ِبي ا ْلق ْ
[َ ]300ك ْع ُ
َ -684حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَبَ َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن
ِ ِ
ِ
ْاألَن َْص ِ
ب ْب ُن َمالِ ِك ْب ِن َأ ِبي ا ْل َق ْي ِن ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن
ارُ ،ثم م ْن َبني َسل َمةََ :ك ْع ُ
َسواد»(.)2
يﭬ
[ُ ]301ك ْل ُثو ُم ْب ُن ُح َ
ص ْي ٍن ،أَ ُبو ُر ْه ٍم ،ا ْل ِغفَا ِر ُّ
َ -685حدثنا َأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َالح ان ُّيَ ،حدثنا َأ ُبو َجعف َ
َالزه يَ،ع َ
النُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ،عَ ُّ

ب َب ُ َنالَك َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)91َ /19
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثْكع ُ
(رقمَ ،)176َ :ون َط يق َاب َبكي َأخ جه َالبيهقي َ َيف َ«السن َالكربى» َ(-251َ /3
ل َأنَ َالَ َ ُيخالفَ َهذا َقولَ َاب ََ
َ ،)252ويف َ«دالئل َالنبوة» َ(َ )441َ /2وقال«َ :و ُيحتم ُ َ
شهابَ،وثْكأنََ ُنصعبََجمعََبهمََبم ُعونةََأسعَدََب ََزُ رارةََفأضاف َُهَثْكعبََإليهَ،واهللَأعلم»َ.
ب َب ُ َنالك َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)41َ /19
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثْكع ُ
(رقمَ ،)87َ :وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)2366َ /5ون َط يقَ
عم وَب َخالدَالح انيَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)185-184َ/50

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
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ُعبيد َاهلل َب َعبد َاهلل َب َ ُعتبةَ،ع َاب َعباسََ « :أن َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ َلما َخ َر َج
ف َع َلى ا ْل َم ِدين َِة َأ َبا ُر ْهم ُك ْل ُثو َم ْب َن ا ْل ُح َص ْي ِن ا ْل ِغ َف ِ
َل َفتْحِ َمك َة ْاستَخْ َل َ
اري»(.)1
اج َب ُ َأبي َننيع َال ُّ صاف ُّيَ،
َ -686حدثني َأ ُبو َ ُأسانة َالحلب ُّيَ ،حدثنا َحج ُ
يَرهم َاليفاريَ،أن ُه َسمعَ
حدثناَجديَ،ع ُّ
َالزه يَ،أخب نيَاب ُ َأخيَأب ُ
اَرهمَ،وثْكان َن َأصحاب َر ُسول َاهلل َﷺَالذي َباي ُعوا َتحت َالشج ةَ،
أب ُ
ولَ « :غز َْو ُت م َع رس ِ
ول اهللِ ﷺ َغز َْو َة َت ُبوكَ ،ف َلما َق َف َل َس َرى َل ْي َل ًة
ي ُق ُ َ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ت َأ ْس َت ْي ِق ُظ َو َقدْ
اسَ ،ف َط ِف ْق ُ
بِ ْاألَ ْخ َضرَِ ،فس ْر ُت َقرِي ًبا منْ ُهَ ،و ُأ ْلق َي َع َل ْينَا النُّ َع ُ
ِ
اح َلتِي ِمن ر ِ
َت ر ِ
يب ِر ْج َل ُه فِي
اح َلتِ ِه َف ُي ْف ِز ُعنِي ُدن ُُّو َهاَ ،حتى َخ ِش ُ
يت َأ ْن ُأص َ
ْ َ
َدن ْ َ

تر ِ
ا ْلغَر ِز َف ُأؤَ خر ر ِ
اح َلتِيَ ،حتى َغ َل َبتْنِي َع ْينِي فِي َب ْع ِ
اح َلتِي
ض الل ْي ِل َفز َ
َاح َم ْ َ
ُ َ
ْ
ر ِ
اح َل َة رس ِ
ت ِر ْج َل ُهَ ،ف َل ْم َأ ْس َت ْي ِق ْظ إَِل ِب َق ْولِ ِه:
ول اهللِ ﷺ فِي ا ْلغ َْر ِز َف َأ َصا َب ْ
َ ُ
َ
تَ :يا َر ُس َ
ول اهلل ِ ْاس َتغ ِْف ْر لِيَ ،ف َق َالِ « :س ْر»َ ،ف َط ِف َق النبِ ُّي ﷺ
« َحس»َ ،ف ُق ْل ُ
َي ْس َأ ُلنِي َعم ْن تَخَ ل َ
ف ِم ْن َبنِي ِغ َفارَ ،ف َأ ْخ َب ْر ُت ُه َف َق َال َو ُه َو َي ْس َأ ُلنِيَ « :ما َف َع َل
ِ
الن َف ُر ا ْل ُح ُم ُر الط َو ُال الث َط ُ
السو ُد
اط؟َ ،ف َحد ْث ُت ُه بِتَخَ ُّلف ِه ْمَ ،ف َق َالَ « :ما َف َع َل الن َف ُر ُّ

َحصي َاليفار ُّي َﭬ)َ(َ)182َ/19
وم َب ُ ُ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثْكُل ُر ُ
(رقمَ ،)414َ :ون َط يقه َأخ جه َالضياء َيف َ«الحاديث َالمختارة» َ(حَ ،)144َ /ون َ
ط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)2388َ/5ون َ
ط يقَاب ََإسحاقَأخ جهَالبيهقيَيفَ«السن َالكربى»َ(َ،)69َ/9ويفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ/5
ا
)َنطوالَ.
20-19

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ
ين َل ُه ْم نِ َع ٌم بِ َش َبكَة ُس ُر ٌح؟َ ،ق َالَ :فت ََذك ْر ُت فِي َبنِي ِغ َفار
ا ْل َج َرا ُد ا ْلق َص ُار الذ َ
َف َل ْم َأ ْذك ُْر ُه ْمَ ،حتى َذك َْر ُت َأن ُه ْم َر ْه ٌط ِم ْن َأ ْس َل َم َو َقدْ تَخَ ل ُفواَ ،ف َق َال النبِ ُّي
ِ ِ
ين تَخَ ل َ
ف َأ ْن َي ْح ِم َل َع َلى َب ِعير ِم ْن إِبِ ِل ِه ْام َر ًأ
ﷺَ « :ما َمن ََع َأ َحدَ ُأو َلئ َك ح َ
ف َعني ا ْل ُم َه ِ
ن َِشي ًطا فِي َسبِ ِ
يل اهللِ؟َ ،فإِن َأ َعز َأ ْه ِلي َع ِلي َأ ْن َيتَخَ ل َ
ون ِم ْن
اج ُر َ
ُق َر ْيشَ ،و ْاألَن َْص ُارَ ،و َأ ْس َل ُمَ ،و ِغ َف ٌار».
َالزه يَ ،وبي َاب َأخي َأبي َُرهم َاب ُ َ
ف وا ُه َ ُنحمدُ َب ُ َإسحاقَ ،ع
ُّ
ُأثْكيمةَ(.)1
َ-687حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشام َالسَدُ وس ُّيَ ،حدثنا َزيا ُد َب ُ َعبد َاهلل َالبكائ ُّيَ ،ع َ ُنحمد َب َ
يَرهمَ،أن ُهَ
إسحاقَ،ع ُّ
َالزه يَ،ع َاب َ ُأثْكيمة َالليريَ،ع َاب َأخيَأب ُ
َحصي َ،ن َأصحاب َر ُسولَ َاهلل َﷺَالذي َباي ُعواَ
اَرهم َثْكُل ُروم َب ُ
سمع َأب ُ
تحت َالشج ةَ ،أنه َقالََ « :غز َْو ُت م َع رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َغز َْو َة َت ُبوكَ ،ف ِس ْر ُت
ُ
َ َ ُ
يب ِم ْن رس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ ،و ُأ ْل ِق َي َع َل ْينَا
َذ َ
ات َل ْي َلة َم َع ُه َون َْح ُن بِ ْاألَ ْخ َضرِ َقرِ ٌ
َ ُ
اح َلتِي ِمن ر ِ
َت ر ِ
ِ
اح َل ِة رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ
اس َو َج َع ْل ُ
النُّ َع ُ
َ ُ
ْ َ
ت َأ ْس َت ْيق ُظ َو َقدْ َدن ْ َ

َحصي َاليفار ُّي َﭬ)َ(َ)184َ/19
وم َب ُ ُ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثْكُل ُر ُ
(رقمَ،)417َ:ويفَ«الشانيي »َلهَ(حَ،)3224َ/ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َ
أبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(َ.)237َ/2

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ
ِ
ت َأ ُحوزُ
يب ِر ْج َل ُه فِي ا ْلغ َْر ِزَ ،ف َط ِف ْق ُ
َف ُي ْف ِز ُعني ُدن ُُّو َها منْ ُه َمخَ ا َف َة َأ ْن ُأص َ
ر ِ
ض الطرِ ِ
يق َون َْح ُن فِي َب ْع ِ
اح َلتِي َعنْ ُهَ ،حتى َغ َل َبتْنِي َع ْينِي فِي َب ْع ِ
ض الل ْي ِل
َ
اح َلتِي ر ِ
تر ِ
اح َل َة رس ِ
ت إَِل
ول اهلل ِ ﷺ َو ِر ْج َل ُه فِي ا ْلغ َْر ِزَ ،ف َما ْاس َت ْي َق ْظ ُ
َفز َ
َ ُ
َ
َاح َم ْ َ
تَ :يا َر ُس َ
ول اهللِْ :اس َتغ ِْف ْر لِيَ ،ف َق َالِ « :س ْر»َ ،ف َج َع َل
بِ َق ْولِ ِهَ « :حس»َ ،ف ُق ْل ُ
َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ َي ْس َأ ُلنِي َعم ْن تَخَ ل َ
ف ِم ْن َبنِي ِغ َفار َف ُأ ْخبِ ُر ُه ِب ِهَ ،ف َق َال َو ُه َو

َي ْس َأ ُلنِيَ « :ما َف َع َل الن َف ُر ا ْل ُح ُم ُر الط َو ُال الث َط ُ
اط؟»َ ،ف َحد ْث ُت ُه بِتَخَ ُّل ِف ِه ْمَ ،ق َال:
السو ُد ا ْل ِ
ف َه ُؤ ََل ِء ِمنا،
تَ :واهلل ِ َما َأ ْعرِ ُ
ج َعا ُد ا ْل ِق َص ُار؟»َ ،ق َالُ :ق ْل ُ
« َف َما َف َع َل ُّ
ِ
ين َل ُه ْم نِ َع ٌم بِ َش َبكَة ُشدُ خٌ ؟»َ ،فت ََذك ْرت ُُه ْم فِي َبنِي ِغ َفار َو َل ْم
َق َالَ « :ب َلى ،الذ َ
تَ :يا
َأ ْذك ُْر ُه ْمَ ،حتى َذك َْر ُت َأن ُه ْم َر ْه ٌط ِم ْن َأ ْس َل َم كَانُوا ُح َل َفا َء فِينَاَ ،ف ُق ْل ُ
ك َر ْه ٌط ِم ْن َأ ْس َل َم كَانُوا ُح َل َفا َء فِينَاَ ،ف َق َال َر ُس ُ
َر ُس َ
ول اهلل ِ ُأو َلئِ َ
ول اهلل ِ ﷺَ « :ما
منَع َأحدَ ُأو َلئِ َ ِ
ين تَخَ ل َ
ف َأ ْن َي ْح ِم َل َع َلى َب ِعير ِم ْن إِبِ ِل ِه ْام َر ًأ ن َِشي ًطا فِي
كح َ
َ َ َ
ف َعني ا ْل ُم َه ِ
َسبِ ِ
يل اهللِ؟ إِن َأ َعز َأ ْه ِلي َع ِلي َأ ْن َيتَخَ ل َ
ون ِم ْن ُق َر ْيش،
اج ُر َ
َو ْاألَن َْص ُارَ ،و ِغ َف ٌارَ ،و َأ ْس َل ُم»(َ.)1
َ
َحصي َاليفار ُّي َﭬ)َ(َ)185َ/19
وم َب ُ ُ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ثْكُل ُر ُ
(رقمَ ،)418َ :ون َط يق َاب َ َإسحاق َأخ جه َاإلنام َأحمد َيف َ«نسنده» َ(-425َ /31
(َ)426حَ،)19074َ/والبيويَيفَ«نعجم َالصحابة»َ(َ)142َ،140َ/5نختص ا اَ،وأبوَ
نعيمََالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2389َ/5

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

564

يﭬ
[َ ]302كنَّا ُز ْب ُن ُح َ
ص ْي ٍن ،أَ ُبو َمْر َث ٍد ،ا ْل َغ َن ِو ُّ
َ-688حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َلهيعةَ،ع َ
أبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ« :فِي تَس ِمي ِة م ْن َش ِهدَ بدْ را م َع رس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ :أ ُبو
َ ً َ َ ُ
ْ َ َ
يف َح ْم َز َة ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
يَ ،ح ِل ُ
ات َأ ُبو َم ْر َثد َسنَ َة ا ْثنَت َْي
بَ ،م َ
َم ْر َثد ا ْل َغن َِو ُّ
ع ْشرةَ ،وهو ابن ِس ٍّ ِ
ين َسنَ ًة»(.)1
ت َوست َ
َ َ َ ُ َ ُْ
*َ*َ*َ

َحصي َالينو ُّي َﭬ) َ(َ)192َ /19
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ثْكنازُ َب ُ ُ
(رقمَ،)432َ:ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(.)243َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الال ِم
ف َّ
َحْر ُ
الر ِبيعِ ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُع َّزى ﭬ
[ ]303لَق ُ
ِيط ْب ُن َّ
َ-689حدثناَإسح ُ
اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،قالَ «َ:أ ُبو
اقَب ُ َأحمدَال ُخزاع ُّيَ،حدثن ُّ
ِ
ْت رس ِ
ا ْل َع ِ
ْت
ول اهلل ِ ﷺ َوا ْب ُن َخا َلتِ َهاُ ،أ ُّم ُه َها َل ُة بِن ُ
اص ْب ُن الربِي ِع ز َْو ُج بِن َ ُ
ت َخ ِديج ِة بِن ِ
ْت ُخ َو ْي ِلد ِألَبِ َيها،
ُخ َو ْي ِل ِد ْب ِن َأ َس ِد ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُعزى ْب ِن ُق َص ٍّي ُأ ْخ ُ
َ
ْت زَائِدَ ةََ ،و ُه َو ْاألَ َص ُّم ْب ُن ُجنْدُ ِ
اح َة ْب ِن
َو ُأ ُّم َها َفاطِ َم ُة بِن ُ
ب ْب ِن َهرِ ِم ْب ِن َر َو َ
ِ
يَ ،و ُي َق ُال ْاس ُم َأبِي ا ْل َع ِ
ُح ْجرِ ْب ِن َع ْب ِد ْب ِن َم ِع ِ
اص ْب ِن
يص ْب ِن َعام ِر ْب ِن ُل َؤ ٍّ
َان يسمى ِجرو ا ْلب ْطح ِ
اء».
ْ َ َ
الربِي ِع ُم ْه َش ٌمَ ،وك َ ُ َ

َالزبي ُ َ:وحدثنيَ ُنحمدُ َب ُ َالحس َ،ويحيىَب ُ َ ُنحمدَ،قاالْ «َ:اس ُم َأبِي
قال ُّ
ا ْل َع ِ
اص ْب ِن الربِي ِعَ :ل ِق ٌ
يط»ََ.
َالزبي ُ َ:وحدثنيَ ُنحمدُ َب ُ َالضحاكَ،ع َأبيهَ،قالْ «َ:اس ُم َأبِي ا ْل َع ِ
اص
قال ُّ
ب ِن الربِي ِع :ا ْل َق ِ
ت فِي ْاس ِم ِهَ ،وت ُُوف َي َأ ُبو ا ْل َع ِ
اس ُمَ ،و َذلِ َ
اص ْب ُن الربِي ِع فِي
ك الث ْب ُ
ْ
ِذي ا ْل ِحج ِة َسنَ َة ا ْثنَت َْي َع ْش َر َة»(َ.)1
*َ*َ*َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(لق ُ
يَ ،ب ُ َال بيع َﭬ) َ((َ )201َ /19رقمَ:
َ،)451ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
وانظ «َ:تاريخَدنشق»َالب َعساثْك َ(َ.)6َ/67

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ف المِ ْي ِم
َحْر ُ
يﭬ
[َ ]304مال ُ
َّي َه ِ
ْه ْي َث ِمْ ،األَ ْن َ
صا ِر ُّ
ان ،أَ ُبو ال َ
ِك ْب ُن الت ْ
َ -690حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ََُ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن
س ِم ْن َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِلَ :أ ُبو ا ْل َه ْي َث ِم ْب ُن الت ْي َه ِ
ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم َن ْاألَ ْو ِ
انَ ،و ُه َو
ِ
يبَ ،و َقدْ َش ِهدَ َبدْ ًراَ ،و ُه َو َأو ُل َم ْن َباي َع َع َلى ْ ِ
اإل ْس ََل ِم فِي ا ْل َع َق َب ِة»(.)1
نَق ٌ
َ

َ-691حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبَهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ارَ :أ ُبو ا ْل َه ْي َث ِم ْب ُن الت ْي َه ِ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ان،
ِ
يب»(.)2
َو ُه َو نَق ٌ
َ -692حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
َان َأو َل َم ْن َب َاي َع
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة َب ُّ
َالزبي َ ،قالَ «َ :وك َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نال ُك َب ُ َالتيهان َأ ُبوَالهيرم َﭬ)َ(َ)249َ /19
(رقمَ،)563َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نال ُك َب ُ َالتيهان َأ ُبوَالهيرم َﭬ)َ(َ)250َ/19
(رقمَ ،) 564َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصم َيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ،)402-399َ/3والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَ
فيهَذثْك َتسميةَن َشهدَالعقبةَ،والبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ.)183َ/5

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ول اهلل ِ ﷺ ي ْو َم ا ْل َع َق َب ِة َأ ُبو ا ْل َه ْي َث ِم ْب ُن الت ْي َه ِ
انَ ،و َق َالَ :يا َر ُس َ
َر ُس َ
ول اهلل ِ إِن َب ْينَنَا
َ
اس ِحب ًاَل - ،وا ْل ِ
ح َب ُال :ا ْل َح ِل ُ
ف َوا ْل َم َواثِ ُيق َ ،-ف َل َعلنَا َن ْق َط ُع َهاُ ،ثم
َ
َو َب ْي َن الن ِ َ
يكَ ،ف َض ِ
ِ
ح َك َر ُس ُ
اس فِ َ
ت َْر ِج َع إِ َلى َق ْو ِم َ
ول
كَ ،و َقدْ َق َط ْعنَا ا ْلح َب َالَ ،و َح َار ْبنَا الن َ
اهلل ِ ﷺ ِم ْن َق ْولِ ِه َو َق َال« :الد ُم الد ُم ،ا ْل َهدْ ُم ا ْل َهدْ ُم»َ ،ف َلما َر ِض َي َأ ُبو ا ْل َه ْي َث ِم بِ َما
ول اهللِ ﷺ ِم ْن َق ْولِ ِه َأ ْق َب َل َع َلى َق ْو ِم ِهَ ،ف َق َالَ :يا َق ْو ُم َه َذا َر ُس ُ
َر َج َع إِ َل ْي ِه َر ُس ُ
ول
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ي َق ْو ِم ِه
اهلل ﷺَ ،أ ْش َهدُ َأن ُه َل َصاد ٌقَ ،وإِن ُه ا ْل َي ْو َم في َح َر ِم اهلل َو َأ ْمنه َو َب ْي َن َظ ْه َر ْ
وع ِشيرتِ ِهَ ،فاع َلموا َأنكُم إِ ْن تُخْ رِجوه بر ْتكُم ا ْلعرب عن َقوس و ِ
احدَ ةَ ،فإِ ْن
َ
ُ ُ ََ ُ ََ ُ َ ْ ْ
ْ
ْ ُ
َ َ َ
اب ْاألَم َو ِ
ت َأ ْن ُفسكُم بِا ْل ِقت ِ
يل اهللِ َو َذ َه ِ
َال فِي َسبِ ِ
ال َو ْاألَ ْو ََل ِد،
َت َطا َب ْ
كَان ْ
ْ
ُ ْ
َفا ْد ُعو ُه إِ َلى َأ ْر ِضك ُْمَ ،فإِن ُه َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ َح ًّقاَ ،وإِ ْن ِخ ْفت ُْم ِخ ْذ ََلنًا َف َم َن ْاْل َن،
َف َق َال َع ْبدُ اهللَِ :قبِ ْلنَا َع ِن اهللِ َو َع ْن َر ُسولِ ِه َما َأ ْع َطانَاَ ،و َقدْ َأ ْع َط ْين َ
َاك ِم ْن َأ ْن ُف ِسنَا
ول اهللِ َفخَ ل بينَنَا يا َأبا ا ْل َهي َث ِم َوبي َن رس ِ
ال ِذي َس َأ ْل َتنَا َيا َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ،
َْ َ َ
َْ َ ُ
ْ
اح
َف ْلنُ َباي ْع ُهَ ،ف َق َال َأ ُبو ا ْل َه ْي َثمَِ :أنَا َأو ُل َم ْن َب َاي َعُ ،ثم َت َب َاي ُعوا ُك ُّل ُه ْمَ ،و َص َ

ان ِم ْن َر ْأ ِ
س ا ْل َج َب ِل َف َق َالَ :يا َم ْع َش َر ُق َر ْيش َه ِذ ِه ا ْلخَ ز َْر ُجَ ،و ْاألَ ْو ُس
الش ْي َط ُ
ول اهللِ
ك َو َرا َع ُه ْمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ف ُم َحمدً ا َع َلى ِقتَالِك ُْمَ ،ف َف ِز ُعوا ِعنْدَ َذلِ َ
ت َُحالِ ُ
ِ ِ
يسَ ،ل ْي َس َي ْس َم ُع ُه َأ َحدٌ
ﷺََ « :ل َي ُر ْعك ُْم َه َذا الص ْو ُتَ ،فإِن َما ُه َو َعدُ ُّو اهلل إِ ْبل ُ
ول اهلل ِ ﷺ َف َص َرخَ بِالش ْي َط ِ
ون»َ ،و َقا َم َر ُس ُ
ان َف َق َالَ « :يا ا ْب َن َأزَ ب
ِمم ْن تَخَ ا ُف َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َه َذا َع َم ُل َك َف َس َأ ْف ُر ُغ َل َ
ك»(.)1
َ -693حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
«ت ُُوفي َأ ُبو ا ْل َه ْي َث ِم ْب ُن الت ْي َه ِ
ينَ ،و ْاس ُم ُهَ :مالِ ٌ
ك»(.)2
ان َسنَ َة ع ْشرِ َ
َ
يﭬ
[َ ]305مال ُ
س ْي ٍدْ ،األَ ْن َ
صا ِر ُّ
ِك ْب ُن َر ِبي َع َة ،أَ ُبو أُ َ
َ-694حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشام َالسدُ وس ُّيَ،حدثناَزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق«َ:فِي
تَس ِمي ِة من َش ِهدَ بدْ راَ :أبو ُأسيد مالِ ُك بن ربِيع َة ب ِن ا ْلبدَ ِن ب ِن ع ِامرِ ب ِن عو ِ
ف
ُْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َْ
ْ َ َ ْ
َ ً ُ َ ْ َ
ار َث َة ب ِن عمرِو ب ِن ا ْلخَ زْرجِ ب ِن س ِ
ب ْب ِن ا ْلخَ ْز َرجِ ْب ِن َح ِ
اعدَ َة ْب ِن َك ْع ِ
ار َث َة
ْب ِن َح ِ ْ َ ْ ْ
َ ْ َ
ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َع ِامر»(.)3

َ -695حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نال ُك َب ُ َالتيهان َأ ُبوَالهيرم َﭬ)َ(َ)250َ/19
(رقمَ،)566َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ)307-306َ/1نطو اال.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نال ُك َب ُ َالتيهان َأ ُبوَالهيرم َﭬ)َ(َ)250َ/19
(رقمَ،)565َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(َ )3أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(نال ُك َب ُ َربيعة َأ ُبوَ ُأسيد َﭬ) َ(َ)259َ/19
(رقمَ،)575َ:ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَالدارقطنيَيفَ«المؤتلفَوالمختلف»َ(َ/1
َ،)183والحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ،)590َ/3وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ
(َ،)2451َ/5واب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)482 -481َ/56

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِِ
يَ ،و ْاس ُم ُهَ :مالِ ُ
ينَ ،و ِسنُّ ُه
ك ْب ُن َربِي َعةََ ،سنَ َة َث ََلث َ
«ت ُُوف َي َأ ُبو ُأ َس ْيد الساعد ُّ
ون َسنَ ًة»(.)1
تِ ْس ُع َ
ِي ﭬ
ِك ْب ُن َع ْو ِ
[َ ]306مال ُ
س ْع ٍد الن ْ
َّص ِر ُّ
ف ْب ِن َ
يُ ،يكَنَّى أَ َبا َعل ٍّ
َ -696حدثناَأ ُبوَخليفة َالفض ُل َب ُ َال ُحبابَ،قالَ:حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َسالمَ
ك بن عو ِ
ِ
ان
ال ُجمح ُّ َ
ف ْب ِن َس ْع ِد ْب ِن َربِي َع َة ْب ِن َي ْر ُبو ِع ْب ِن َواثِ َل َة ْب ِن َد ْه َم َ
يَ « :مال ُ ْ ُ َ ْ
ْب ِن ن َْصرِ ْب ِن ُم َع ِ
َان َمالِ ُ
ك ْب ُن َع ْوف
او َي َة ْب ِن َب ْكرِ ْب ِن َه َو ِاز َنَ ،ق َال ا ْب ُن َسَلمَ :وك َ
ِ
َان َأو َل ِذ ْكرِ ِه َو َما َش َه َر ِم ْن َب ََلئِ ِه َي ْو ُم ا ْل ِف َج ِ
ار َم َع
يسا ِم ْقدَ ًاما ،ك َ
الن ْصرِ ُّ
ي َرئ ً
ِ
ِ
ِ
ِِ
ين َل ِقي ُهم م َع رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ،
َق ْومهَ ،ك ُث َر َصني ُع ُه َي ْو َمئذَ ،و ُه َو َع َلى َه َو ِاز َن ح َ َ ْ َ َ ُ
اق َم َع الن ِ
َو َس َ
اس َأ ْم َوا َل ُه ْم َو َذ َر ِاري ُه ْمَ ،فخَ ا َل َف ُه ُد َر ْيدُ ْب ُن الصم ِة َف َلج َو َأ َبى،
ِ ِ
يم َة
َف َص ُاروا إِ َلى َأ ْمرِ ِه َف َل ْم َي ْح َمدُ وا َر ْأ َي ُهَ ،وك َ
يس ُه ْمَ ،ف َلما َر َأى َه ِز َ
َان َي ْو َمئذ َرئ َ
َان َش ِديدَ ْ ِ
اإل ْقدَ ا ِم َل ُي ِصي َب ُه َز َع َمَ ،ف َوا َفا ُه َم ْر َثدُ ْب ُن
َأ ْص َحابِ ِه َق َصدَ النبِي ﷺَ ،وك َ
اح بِ ِه
اج َف َل ْم َي ْقدُ ْمُ ،ثم َأ َرا َد ُه َو َص َ
ي َف َق َت َل ُه َو َح َم َل َف َر َس ُه َم َح َ
َأبِي َم ْر َثد ا ْل َغن َِو ُّ
َف َل ْم َي ْقدُ ْمَ ،ف َق َال:

ا ْقدُ ْم َم َحاجِ إِن ُه َي ْو ٌم ُنك ُْر ِ ...م ْث ِلي َع َلى ِم ْث ِل َك َي ْح ِمي َو َيك ُْر
َو َي ْط َع ُن الط ْعنَ َة َت ْع ِوي َوت َِه ْر َ ...ل َها ِم َن ا ْل َب ْط ِن ن ِ
يع ُمنْ َه ِم ْر
َج ٌ

(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي » َ(نال ُك َب ُ َربيعة َأ ُبوَ ُأسيد َﭬ)َ(َ)260َ/19
(رقمَ،)577َ:ون َط يقَاب َبكي َأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(.)591َ/3

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ ِ
ت ز َْم ٌر َب ْعدَ زَ ِم ْر
احز ََأل ْ
ب ا ْل َعام ِل ف َيها ُمنْكَس ْر  ...إِ َذا ْ
َو َث ْع َل ُ
ُثمَشهدَبعدناَأسلمَالقادسيةََ،فقالَ:
ك رج ٌل ن ِ
ا ْقدُ ْم َم َحاجِ إِن َها ْاألَ َس ِ
َاد َر ْة
او َر ْة َ ...و ََل َي ُهولَن َ َ ُ
ُثم انْه َزم ِمن حنَين َفصار إِ َلى الطائِ ِ
ف َف َق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺَ « :ل ْو َأتَانِي َألَمنْ ُت ُه
َ َ ْ ُ ْ َ َ
ِ ِ
ك َو َوج َهه إِ َلى ِقت ِ
َو َأ ْع َط ْي ُت ُه ِما َئ ًة»َ ،ف َجا َء َف َف َع َل بِ ِه َذلِ َ
َب
َال َأ ْه ِل الطائفَ ،و َكت َ
ُ

ِ
ْت
َب إِ َل ْي ِهَ :أت َْست َِمدُّ نِي َو َأن َ
َس ْعدُ ْب ُن َأبِي َوقاص إِ َلى ُع َم َر ﭬ َي ْستَمدُّ ُهَ ،ف َكت َ
ك َمالِ ُ
فِي َع ْش َر ِة َآَلف َو َم َع َ
ك ْب ُن َع ْوفَ ،و َح ْن َظ َل ُة ْب ُن َربِي َعةََ ،و ُه َو ال ِذي كَا َن
ِ
ب».
ُي َق ُال َل ُه َحنْ َظ َل ُة ا ْلكَات ُ
قال َاب ُ َسالمَ :ف َحد َثنِي َب ْع ُض َق ْو ِم ِه َأن ُه َق َال لِ ُع َم َر ْب ِن ا ْلخَ ط ِ
اب« :إِن َر ُس َ
ول
آخ َذ َع َلى ْ ِ
اهلل ِ ﷺَ ،أ ْع َطانِي يت ََأل ُفنِي َع َلى ْ ِ
اإل ْس ََل ِم
اإل ْس ََل ِم َف َل ْم ُأ ِحب َأ ْن ُ
َ
َأ ْج ًراَ ،ف َأنَا َأ َر ُّد َهاَ ،ق َال :إِن ُه َل ْم ُي ْعطِ َها إَِل َو ُه َو َي َرى َأن َها َل َ
ك َح ًّقا»(.)1

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(نال ُك َب ُ َعوف َالنص ُّي َﭬ) َ(َ)301َ /19
(رقمَ،)672َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ َ:)185َ/6روا ُه َالطب ان ُّيَ،ع َخليفة َب َخياطَ،ع َ
ُنحمدَب َسالمَال ُجمحيَ،وثْكال ُهماَثقةَ»َ.
(قلت)َ :وهذا َوهم َننه َ–رحمه َاهللَ ،-فشيخ َالطربين َهو َأبو َخليفة َالفضل َب َالحبابَ،
وليسَخليفةَب َخياطَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -697حدثنا َأ ُبو َُشعَيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َالح ان ُّيَ ،حدثنا َأ ُبو َجعف َ
ول اهللِ
النُّفيليَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقََ « :أن َر ُس َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﷺ َق َال ل َو ْفد َه َو ِاز َنِ ،ب ُحنَ ْينَ ،و َس َأ َل ُه ْم َع ْن َمالك ْب ِن َع ْوف الن ْصرِيَ « :ما َذا
ك؟»َ ،ق َال :هو بِالطائِ ِ
فَ ،ف َق َال َر ُس ُ
َف َع َل َمالِ ٌ
ول اهلل ِ ﷺَ « :أ ْخبِ ُروا َمالِكًا َأن ُه
ُ َ
إِ ْن ي ْأتِنِي ُم ْس ِل ًما َر َد ْد ُت إِ َل ْي ِه َأ ْه َل ُه َو َما َل ُه َو َأ ْع َط ْي ُت ُه ِما َئ ًة ِم َن ْ ِ
اإلبِ ِل»َ ،ف َأتَى َمالِ ٌك
َ
ك َفخَ رج إِ َلي ِه ِمن الطائِ ِ
بِ َذلِ َ
اف َث ِقي ًفا َع َلى َن ْف ِس ِه َأ ْن َي ْع َل ُموا
َان َمالِ ٌك َخ َ
فَ ،وك َ
َ َ ْ َ
ول اهلل ِ ﷺ َقدْ َق َال َله ما َق َال َفيحبِسوهَ ،ف َأمر بِر ِ
َأن َر ُس َ
َتَ ،و َأ َم َر
اح َلة َل ُه َف ُهيئ ْ
َ ْ ُ ُ ََ َ
ُ َ
فَ ،فخَ رج َلي ًَل َفج َلس ع َلى َفر ِس ِه َف َل ِ
بِ َفرس َله َف ُأتِي بِ ِه ِمن الطائِ ِ
ح َق بِرس ِ
ول
َ َ ْ َ َ َ
َ
َ ُ
َ
َ
ُ َ
اهلل ِ ﷺَ ،ف َأ ْد َر َك ُه ِبا ْل ِ
ج ْع َران َِة َأ ْو َمكةََ ،ف َرد إِ َل ْي ِه َأ ْه َل ُه َو َما َل ُه َو َأ ْع َطا ُه ِما َئ ًة ِم َن
ِْ
اإلبِ ِل»(.)1
ِي ﭬ
[ُ ]307م َح َّم ُد ْب ُن َع ْب ِد ا ِ
هلل ْب ِن َج ْح ِ
سد ُّ
ش ْب ِن ِر َيابٍ ْاألَ َ
َ-698حدَثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشامَالسدُ وس ُّيَ،حدثناَزيا ُدَب ُ َعبدَاهللَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ،قالَ:
ش ْب ِن ِر َي ِ
« ُم َحمدُ ْب ُن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َج ْح ِ
اب ْب ِن َي ْع َم َر ْب ِن َصبِ َر َة ْب ِن َمر َة ْب ِن كَثِي ِر
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(نال ُك َب ُ َعوف َالنص ُّي َﭬ) َ(َ)301َ /19
(رقمَ،) 673َ:ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَاب َأبيَالدنياَيفَ«نكارمَالخالق»َ(حَ/
َ،)409وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ)2473َ/5ثْكالهماَبسياقَنختلفَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)189َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
اس ْب ِن ُم َض َر ْب ِن نِزَار
ْب ِن َغنْ ِم ْب ِن ُدو َد َ
ان ْب ِن َأ َسد ْب ِن ُخ َز ْي َم َة ْب ِن ُمدْ ِر َك َة ْب ِن إِ ْل َي َ
يف بنِي ُأميةَ ،جد ُته ُأم َأبِ ِ
ِ
ب َعم ُة رس ِ
ْت َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
ول اهلل ِ ﷺ،
يه ُأ َم ْي َم ُة بِن ُ
َ ُ
َ ُ ُّ
َحل ُ َ َ
ِ
ْت َج ْحش ز َْو ُج النبِي ﷺ»(.)1
َب بِن ُ
َو ُقت َل َأ ُبو ُه َي ْو َم ُأ ُحد َش ِهيدً اَ ،و َعم ُت ُه َز ْين ُ
يﭬ
َم َة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[ُ ]308م َح َّم ُد ْب ُن َم ْسل َ
َ -699حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حَدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ِ ِ
ورا َء ْب ِن َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِلُ :م َحمدُ ْب ُن َم ْس َل َم َة ْب ِن َخالِ ِد ْب ِن َع ِدي ْب ِن
ُثم م ْن َبني َز ُع َ
ار ِ
ار َث َة ْب ِن ا ْل َح ِ
َم ْجدَ َع َة ْب ِن َح ِ
ث»(.)2
َ-700حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َجحش َﭬ) َ(َ/19
(َ)245رقمَ،)549َ:وعنهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)162-161َ/1
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُنحمدُ َبَ ُ َنسلمةَالنصار ُّيَﭬ)َ(َ)222َ/19
(رقمَ ،)494َ :وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)156َ /1ون َط يقَ
شيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكم َيفَ«المستدرك»َ(َ،)490َ/3ون َط يقَعم وَب َخالدَ
الح اني َأخ جه َالفسوي َيف َ«المع فة َوالتاريخ» َ(َ ،)307َ /1ون َط يق َاب َلهيعةَ
أخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)265َ/55

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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شهابَ« :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم َن ْاألَ ْو ِ
س ِم ْن َبنِي
َح ِ
ار َث َةُ :م َحمدُ ْب ُن َم ْس َل َم َة»(َ.)1
َ-701حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشام َالسدُ وس ُّيَ،حدثناَزيَا ُد َب ُ َعبد َاهللَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق«َ:فِي
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َح ِ
ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار َثةَُ :م َحمدُ ْب ُن َم ْس َل َم َة ْب ِن
ار ِ
ار َث َة ْب ِن ا ْل َح ِ
َخالِ ِد ْب ِن َع ِدي ْب ِن َم ْجدَ َع َة ْب ِن َح ِ
ث ْب ِن ا ْلخَ ز َْرجِ ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن
َمالِ ِك ْب ِن ْاألَ ْو ِ
َان َح ِلي ًفا لِ َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل»(َ .)2
سَ ،وك َ

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُنحمدُ َب ُ َنسلمةَالنصار ُّيَﭬ)َ(َ)222َ/19
(رقمَ ، )495َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصم َيفَ«اآلحاد َوالمراين»َ
(َ )414-403َ /3يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،وأبو َنعيم َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ،)156َ/1واب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)265َ/55
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُنحمدُ َب ُ َنسلمةَالنصار ُّيَﭬ)َ(َ)222َ/19
(رقمَ،)496َ:ون َط يقَزياد َب َعبد َاهللَ َالبكائيَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ/3
َ،)491وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)156َ/1ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَاب َ
عساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)265َ/55واب َالثي َيفَ«أسدَاليابة»َ(.)336َ/4
يَ ،ورجا ُل ُه َإلى َاب َإسحاقَ
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)319َ /9روا ُه َالطب ان ُّ َ
ثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -702حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ِ
ِ ِ
ون
ينَ ،و ِسنُّ ُه َس ْب ٌع َو َس ْب ُع َ
«ت ُُوف َي ُم َحمدُ ْب ُن َم ْس َل َم َة بِا ْل َمدينَة َسنَ َة َث ََلث َو َأ ْر َبع َ
َس َن ًة»(.)1
ات
اَعبيدُ َب ُ َغنامَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَب َنُمي َ،قالَ «َ:م َ
َ-703حدثن ُ
ِ
ِ
ين»(َ.)2
ُم َحمدُ ْب ُن َم ْس َل َم َة في َص َفر َسنَ َة َث ََلث َو َأ ْر َبع َ
يﭬ
َم َة ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[َ ]309م ْح ُمو ُد ْب ُن َم ْسل َ
َ -704حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َخ ْي َب َر َم َع
رس ِ ِ
ِِ
ِ
ين ُثم ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل:
ول اهلل ﷺ ،م َن ا ْل ُم ْسلم َ
َ ُ
َم ْح ُمو ُد ْب ُن َم ْس َل َم َة»(.)3
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُنحمدُ َب ُ َنسلمةَالنصار ُّيَﭬ)َ(َ)223َ/19
(رقمَ،)497َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)157َ/1ون َط يقَأبيَ
نعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)287َ/55
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُنحمدُ َب ُ َنسلمةَالنصار ُّيَﭬ)َ(َ)223َ/19
(رقمَ ،)498َ:ون َط يقهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ،)287َ/55ون َط يقَاب َ
نمي َأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ)157َ/1بسياقَأتمَ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(نح ُمو ُد َب ُ َنسلمة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ/19
(َ)304رقمَ،)677َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2522َ/5

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -705حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثنا َ ُنحمدُ َ
ب ُ َإسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسىَب َ ُعقبةَ ،ع َ
اب َشهاب«َ :فِي تَس ِمي ِة م ِن است ُْش ِهدَ ي ْوم َخي َبر م َع رس ِ
ول اهللِ ﷺ ِم َن
َ َ ْ َ َ َ ُ
ْ َ َ ْ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َح ِ
ْاألَن َْص ِ
ار َث َةَ :م ْح ُمو ُد ْب ُن َم ْس َل َم َة»(َ.)1
بﭬ
[َ ]310مخَْر َم ُة ْب ُن َن ْوف ِ
َل ْب ِن أَ ْه َي َ
َ -706حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف ج َالمص ُّيَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،
ِ
ِ
ينَ ،و ِسنُّ ُه
قال«َ:ت ُُوف َي َمخْ َر َم ُة ْب ُن ن َْو َفلُ ،ي ْكنَى َأ َبا ا ْلم ْس َو ِرَ ،سنَ َة َأ ْر َبع َو َخ ْمس َ
ون َسنَةًَ ،و َقدْ ِق َ
يلَ :و ُه َو ا ْب ُن َخ ْم َس َع ْش َر َة َو ِمائ َِة َسنَةَ ،أ ْس َل َم َي ْو َم ا ْل َفتْحِ ،
َس ْب ُع َ
َو ُه َو ِم َن ا ْل ُم َؤل َف ِة»(.)2

يﭬ
[َ ]311مْر َث ُد ْب ُن أَ ِبي َمْر َث ٍد ا ْل َغ َن ِو ُّ
َ -707حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعم و َب َخالد َالح ان ُّي َحدثنا َأبيَ ،حدثنا َاب ُ َ
ول اهللِ
لهيعةَ،ع ََأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي تَس ِمي ِة م ْن َش ِهدَ بدْ را م َع رس ِ
َ ً َ َ ُ
ْ َ َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(نح ُمو ُد َب ُ َنسلمة َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ/19
(َ )304رقمَ ،)678َ :ون َط يق َاب َفليح َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ.)2523َ/5
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(نخ ن ُة َب ُ َنوفل َب َأهيب َﭬ) َ(َ)5َ /20
(رقمَ،)1َ:ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)162َ/57

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

576

ي»(.)1
ﷺَ :م ْر َثدُ ْب ُن َأبِي َم ْر َثد ا ْل َغن َِو ُّ
َ -708حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ث َر ُس ُ
لهيعةَ،عَ َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،قالَ «َ:ب َع َ
ول اهللِ ﷺ َم ْر َثدَ ْب َن َأبِي
يف َح ْم َز َة ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
َم ْر َثد ا ْل َغن َِويَ ،ح ِل َ
ب إِ َلى َح ٍّي ِم ْن ُه َذ ْيلَ ،ف ُقتِ َل فِ َيها
ِمن ا ْلمس ِل ِمينُ ،ثم ِمن بنِي ه ِ
اشمَ :م ْر َثدُ ْب ُن َأبِي َم ْر َثد»(َ.)2
ْ َ َ
َ
َ ُ ْ
َ-709حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،حدثنيَعاص ُم َب ُ َ ُعم َب َقتادةَ،قالَ:
« َق ِدم َع َلى رس ِ
ول اهللِ ﷺ َب ْعدَ ُأ ُحد َن َف ٌر ِم ْن َع َضل َوا ْل َق َار ِةَ ،ف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول
َ ُ
َ
ك ُي َفق ُهونَا فِي الد ِ
اهللِ ،إِن فِينَا إِ ْس ََل ًماَ ،فا ْب َع ْ
ث َم َعنَا َن َف ًرا ِم ْن َأ ْص َحا ِب َ
ين،
آنَ ،وي َعل ُموننَا َش َرائِ َع ْ ِ
ث َر ُس ُ
اإل ْس ََلمَِ ،ف َب َع َ
ول اهلل ِ ﷺ َن َف ًرا ِست ًة
َو ُي ْقرِئُونَا ا ْل ُق ْر َ ُ
يف َح ْم َز َة ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
ِم ْن َأ ْص َحابِ ِهَ :م ْر َثدَ ْب َن َأبِي َم ْر َثد ا ْل َغن َِوي َ -ح ِل َ
ب-
َف َذكَر ا ْل ِقصةََ ،ق َال :و َأما مر َثدُ بن َأ ِبي مر َثد ،و َخالِدُ بن ا ْلب َكيرِ ،وع ِ
اص ُم ْب ُن
ْ ُ ُ ْ َ َ
َ
َ َْ ُْ
َْ
َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ن ثدُ َب ُ َأبيَن ثد َالينو ُّي َﭬ)َ(َ)327َ/20
(رقمَ،)773َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
( )2أَخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ن ثدُ َب ُ َأبيَن ثد َالينو ُّي َﭬ)َ(َ)327َ/20
(رقمَ،)774َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ)507َ/1نطو االَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ
وه ْم َحتى
َثابِت َف َقا ُلواَ :واهلل ََل َن ْق َب ُل م ْن ُم ْش ِرك َع ْهدً اَ ،و ََل َع ْقدً ا َأ َبدً اَ ،ف َقا َت ُل ُ
وه ْم»(.)1
َق َت ُل ُ
َ-710حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ

ِ
ِ ِ
ِ
ي»(َ.)2
شهاب«َ:في ت َْسم َية َم ْن ُقت َل َي ْو َم الر ِجيعَِ :م ْر َثدُ ْب ُن َأ ِبي َم ْر َثد ا ْل َغن َِو ُّ

يﭬ
[َ ]312م ْس ُعو ُد ْب ُن أَ ْو ِ
صَر َم ،أَ ُبو ُم َح َّم ٍدْ ،األَ ْن َ
س ْب ِن أَ ْ
صا ِر ُّ
َ-711حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشام َالسدُ وس ُّيَ،حدثناَزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق«َ:فِي
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي ا ْلخَ ْز َرجِ ُ ،ثم ِم ْن َبنِي النج ِ
ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار:
َأ ُبو ُم َحمد ْاألَن َْص ِ
يَ ،و ْاس ُم ُهَ :م ْس ُعو ُد ْب ُن َأ ْو ِ
س ْب ِن َأ ْص َر َم ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َث ْع َل َب َة
ار ُّ

ْب ِن َغنْ ِم ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن النج ِ
ار»(.)3

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ن ثدُ َب ُ َأبيَن ثد َالينو ُّي َﭬ)َ(َ)327َ/20
(رقمَ،) 775َ:ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَخليفةَب َخياطَيفَ«تاريخه»َ(ص-74َ:
َ،)75واب َسعدَيفَ«الطبقاتَالكربى»َ(َ،)56-55َ/2والحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ/3
َ،)245وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(.)1691َ/3
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ن ثدُ َب ُ َأبيَن ثد َﭬ)َ((َ)328َ/20رقمَ:
َ،)776ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2562َ/5
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(نسَ ُعود َأ ُبو َ ُنحمد َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ/20
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِي ﭬ
يُ ،ث َّم ُّ
س ْع ِد ْب ِن َخالِ ٍدْ ،األَ ْن َ
صا ِر ُّ
[َ ]313م ْس ُعو ُد ْب ُن َ
الز َرق ُّ
َ -712حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َخ ْي َبر َم َع
رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبن ِ ْي ز َُر ْيقَ :م ْس ُعو ُد ْب ُن َس ْع ِد ْب ِن
َ ُ
َخالِد»(.)1
َ-713حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َبَ َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي تَس ِمي ِة م ِن است ُْش ِهدَ ي ْوم َخي َبر م َع رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
َ َ ْ َ َ ُ
ْ َ َ ْ
ُثم ِم ْن َبنِي ز َُر ْيقَ :م ْس ُعو ُد ْب ُن َس ْع ِد ْب ِن َق ْيس»(.)2
يﭬ
َم ُة ْب ُن َم ْخلَ ٍد ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[َ ]314م ْسل َ

 -714حدثنا َأ ُبو َالزنباعَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قال«َ :فِي َسن َِة ثِنْتَ ْي ِن
(َ)331رقمَ،786َ:ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ/5
َ،)416واب َالثي َيفَ«أسدَاليابة»َ(.)336َ/4
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نس ُعو ُد َب ُ َسعد َب َخالد َﭬ)َ(َ)332َ/20
(رقمَ،)788َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نس ُعو ُد َب ُ َسعد َب َخالد َﭬ)َ(َ)332َ/20
(رقمَ ،)789َ :ون َط يق َنحمد َب َفليح َأخ جه َالبيوي َيف َ«نعجم َالصحابة» َ(َ/5
َ،)414-413وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2536َ/5

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ين ت ُُوف َي َم ْس َل َم ُة ْب ُن َمخْ َلد»(.)1
َوست َ
يﭬ
ب ُّ
ِس َو ُر ْب ُن َمخَْر َم َة ْب ِن َن ْوف ِ
الز ْه ِر ُّ
[ ]315م ْ
َل ْب ِن أَ ْه َي َ
َ -715حدثناَأ ُبوَالزنباع َرو ُح َب ُ َالف ج َالَمص ُّيَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،
قال«َ:ت ُُوفي ا ْل ِم ْس َو ُر ْب ُن َمخْ َر َم َة َي ْو َم َجا َء َن ْعي َي ِزيدَ ْب ِن ُم َع ِ
او َي َة إِ َلى ا ْب ِن ال ُّز َب ْيرِ
ُ
َ
ِ
ينَ ،و َصلى َع َل ْي ِه ا ْب ُن ال ُّز َب ْيرِ بِا ْل َح ُج ِ
ونَ ،أ َصا َب ُه َح َج ُر
َسنَ َة َأ ْر َبع َوست َ
ا ْل َمن َْجن ِ ِ
يقَ ،و ُه َو ُي َصلي فِي ا ْل ِح ْجرَِ ،ف َأ َقا َم َخ ْم َس َة َأيامَ ،فت ُُوف َي فِي َش ْهرِ َربِيع
ِ
ينُ ،ولِدَ َب ْعدَ ا ْل ِه ْج َر ِة بِ َسنَ َت ْي ِن َو َق ِد َم بِ ِه ا ْل َم ِدينَ َة فِي َع ِق ِ
ب
ْاألَو ِل َسنَ َة َأ ْر َبع َوست َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ينَ ،وت ُُوف َي النبِ ُّي
ِذي ا ْلحجة َسنَ َة َث َمانَ ،و َش ِهدَ َعا َم ا ْل َفتْحِ َ ،و ُه َو ا ْب ُن ست سن َ
ﷺ وهو ابن َثم ِ ِ ِ
ين»َ ،ي ْعنِي ا ْل ِم ْس َو َر ْب َن َمخْ َر َم َة»(.)2
ان سن َ
َ ُ َ ْ ُ َ
ب ْب ُن ُع َم ْي ِر ْب ِن َه ِ
يﭬ
[ُ ]316م ْ
اش ٍم ،ا ْلقَُر ِش ُّيُ ،ث َّم ا ْل َع َد ِو ُّ
ص َع ُ
َ -716حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعَم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةََ ،قالَ «َ:ف َلما َح َض َر ا ْل َم ْو ِس ُم َحج َن َف ٌر ِم َن
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسلمةَُب ُ َنخلدَالنصار ُّيَﭬ)َ(َ)438َ/19
(رقمَ ،) 1062َ :ون َط يق َاب َبكي َع َالليثَأخ جهَأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ،)2495َ/5واب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)64َ/58
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(نسَو ُر َب ُ َنخ نة َب َنوفل َﭬ) َ(َ)6َ /20
(رقمَ،)3َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)2548َ/5ون َط يقَأبيَ
نعيمَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(.)176َ/58
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ار ِم ْن َبنِي َمالِ ِك ْب ِن النج ِ
ْاألَن َْص ِ
ار ِمن ُْه ْمُ :م َعا ُذ ا ْب ُن َع ْف َرا َء ،وأسعدُ ْب ُن ز َُر َارةَ،
ان ْب ُن َع ْب ِد َق ْيسَ ،و ِم ْن َبنِي َع ْب ِد
َو ِم ْن َبنِي ز َُر ْيقَ :رافِ ُع ْب ُن َمالِكَ ،و َذك َْو ُ
ان ،و ِمن بنِي عمرِو ب ِن عوف :عويم بن س ِ
اعدَ ةَ،
ْاألَ ْش َه ِلَ :أ ُبو ا ْل َه ْي َث ِم ْب ُن الت ْي َه ِ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ
َُُْ ُْ َ
َف َأتَاهم رس ُ ِ
ِ
اص َط َفا ُه اهللُ ِم ْن ُن ُبوتِ ِه َوك ََر َامتِ ِه،
ول اهلل ﷺ « َف َأ ْخ َب َر ُه ْم َخ َب َر ُه الذي ْ
ُ ْ َ ُ

آنَ ،ف َلما س ِمعوا َقو َله َأن ِ
ت َأ ْن ُف ُس ُه ْم إِ َلى
ْصتُواَ ،وا ْط َم َأن ْ
َو َق َر َأ َع َل ْي ِه ُم ا ْل ُق ْر َ
َ ُ
ْ ُ
ون ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِتَا ِ
ب ِم ْن ِذ ْك ِر ِه ْم إِيا ُه بِ ِص َفتِ ِه،
َد ْع َوتِ ِه َو َع َر ُفوا َما كَانُوا َي ْس َم ُع َ
ِ
أسباب ا ْلخَ ْيرِ»ُ ،ثم َقا ُلوا
وه ْم إِ َل ْي ِهَ ،ف َصد ُقو ُه َو َآمنُوا بِ ِه َوكَانُوا ِم ْن
َو َما َيدْ ُع ُ
ِ
ِ
ِ
ت ال ِذي َب ْي َن ْاألَ ْو ِ
ب َما َأ ْر َشدَ
َل ُهَ :قدْ َع ِل ْم َ
س َوا ْلخَ ز َْرجِ م َن الد َماءَ ،ون َْح ُن نُح ُّ
اهللُ بِ ِه َ
ونَ ،وإِنا ن ُِش ُي ُر َع َل ْي َ
وأ َم َر َكَ ،ون َْح ُن لِل ِه َو َل َ
ك بِ َما ت ََرى،
ك ُم ْجت َِهدُ َ
َف ْامك ْ
ُث َع َلى ْاس ِم اهلل ِ َحتى ن َْر ِج َع إِ َلى َق ْو ِمنَا َفنُخْ بِ َر ُه ْم بِ َش ْأنِ َ
وه ْم
كَ ،و َندْ ُع ُ
إِ َلى اهللِ ورسولِ ِهَ ،ف َلعل اهلل يص ِلح بينَنَا ويجمع َأمرنَاَ ،فإِنا ا ْليوم م َتب ِ
ون
اعدُ َ
َْ َ ُ َ
َ
َ ُ ْ ُ َْ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ََ ُ
م َتب ِ
ونَ ،وإِ ْن َت ْقدُ ْم َع َل ْينَا ا ْل َي ْو َم َو َل ْم ن َْص َط ِل ْح َل ْم َيك ُْن َلنَا َج َما َع ٌة َع َل ْي َ
ك،
اغ ُض َ
ُ َ
و َلكِن نُو ِ
اعدُ َك ا ْل َم ْو ِس َم ِم َن ا ْل َعا ِم ا ْل ُم ْقبِ ِلَ ،ف َر ِض َي َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ ال ِذي َقا ُلوا،
َ ْ َ
ِ
ِ
وهم بِرس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َوال ِذي َب َع َث ُه
َف َر َج ُعوا إِ َلى َق ْوم ِه ْم َفدَ َع ْو ُه ْم س ًّرا َو َأ ْخ َب ُر ُ ْ َ ُ

ِ
اهلل بِ ِهَ ،و َد َعا إِ َل ْي ِه بِا ْل ُق ْر ِ
ور ْاألَن َْص ِ
آن َحتى َقل َد ٌار ِم ْن ُد ِ
َاس -
ار إَِل َأ ْس َل َم ف َيها ن ٌ
ُ
ََل م َحا َل َة ُ -ثم ب َع ُثوا إِ َلى رس ِ
ول اهللِ ﷺَ :أ ِن ا ْب َع ْ
ث إِ َل ْينَا َر ُج ًَل ِم ْن ِق َب ِل َك
َ
َ ُ
َ
اس بِكِت ِ
ث إِ َل ْي ِه ْم َر ُس ُ
َاب اهللِ َفإِن ُه َأ ْدنَى َأ ْن ُيت َب َعَ ،ف َب َع َ
ول اهلل ِ ﷺ
َف َيدْ ُعو الن َ

ب ْب َن ُع َم ْير َأ َخا َبنِي َع ْب ِد الد ِار َفنَ َز َل فِي َبنِي َغنْم َع َلى َأ ْس َعدَ ْب ِن ز َُر َار َة
ُم ْص َع َ
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اس ِس ًّراَ ،وي ْف ُشو ْ ِ
اإل ْس ََل ُمَ ،و َي ْك ُث ُر َأ ْه ُل ُه َو ُه ْم فِي َذلِ َك
َف َج َع َل َيدْ ُعو الن َ
َ
ِ
ب ْب ُن ُع َم ْير
ُم ْستَخْ ُف َ
ون بِدُ َعائ ِه ْمُ ،ثم إِن َأ ْس َعدَ ْب َن ز َُر َار َة َأ ْق َب َل ُه َو َو ُم ْص َع ُ
ي َ -أ ْو َقرِي ًبا ِمن َْها َ -ف َج َل ْسنَا ُهنَالِ َ
ك َو َب َع َثا إِ َلى َر ْهط ِم ْن َأ ْه ِل
َحتى َأ َت َيا بِئ َْر ُمر ٍّ
ِ
ْاألَ ْر ِ
ب ْب ُن ُع َم ْير ُي َحد ُث ُه ْم َو َي ُق ُّص َع َل ْي ِه ُم
ينَ ،ف َب ْين ََما ُم ْص َع ُ
ض َف َأت َْو ُه ْم ُم ْستَخْ ف َ
ِ ِ ِِ
الر ْم ُح َحتى َو َق َ
ف
ا ْل ُق ْر َ
آن ُأ ْخبِ َر بِ ِه ْم َس ْعدُ ْب ُن ُم َعاذَ ،ف َأت ُ
َاه ْم في ألُ َمته َم َع ُه ُّ
يد ا ْل َفرِ ِ
ورنَا بِه َذا ا ْلو ِح ِ
ِ ِ
يد الطرِيحِ ا ْل َغرِ ِ
يب ُي َسف ُه
َع َل ْي ِه ْم َف َق َالَ :ع ََل َم َي ْأتينَا في ُد ِ َ
َ
ِ
وه ْم إِ َل ْي ِه؟ ََل َأ َراك ُْم َب ْعدَ َها بِ َش ْيء ِم ْن ِج َو ِارنَا،
ُض َع َفا َءنَا بِا ْل َباط ِلَ ،و َيدْ ُع ُ
َف َر َج ُعوا ُثم إِن ُه ْم َعا ُدوا الثانِ َي َة بِبِ ْئرِ ُمري َ -أ ْو َقرِي ًبا ِ -من َْها َف ُأ ْخبِ َر بِ ِه ْم َس ْعدُ

ون ا ْلو ِع ِ
ِ
ِ
يد ْاألَو ِلَ ،ف َلما َر َأى َأ ْس َعدُ ِمنْ ُه ليِنًا
ْب ُن ُم َعاذ الثان َي َة َف َوا َعدَ ُه ْم ِب َوعيد ُد َ َ
ت ُمنْك ًَراَ ،ف ْار ُد ْد ُه َيا َه َذا ِمنْ ُهَ ،وإِ ْن
َق َالَ :يا ا ْب َن َخا َل ِة ْاس َم ْع ِم ْن َق ْولِ ِهَ ،فإِ ْن َس ِم ْع َ
ب إِ َل ْي ِهَ ،ف َق َالَ :ما َذا َي ُق ُ
ب ْب ُن ُع َم ْير:
َس ِم ْع َ
ول؟ َف َق َر َأ َع َل ْي ِه ْم ُم ْص َع ُ
ت َخ ْي ًرا َف َأ ِج ْ

{حم َوا ْلكِت ِ
َاب ا ْل ُمبِ ِ
ون} [الزخرف:
ين ،إِنا َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآنًا َع َربِ ًّيا َل َعلك ُْم َت ْع ِق ُل َ
فَ ،ف َر َج َع َو َقدْ َهدَ ا ُه اهللُ َو َل ْم
َ ،]2ف َق َال َس ْعدُ ْب ُن ُم َعاذَ :ما َأ ْس َم ُع إَِل َما َأ ْعرِ ُ
ي ْظ ِه ْر َل ُه ُم ْ ِ
اإل ْس ََل َم َحتى َر َج َع إِ َلى َق ْو ِم ِهَ ،فدَ َعا َبنِي َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل إِ َلى
ُ
اإلس ََلمِ ،و َأ ْظهر إِس ََلمه و َق َال :من َشك فِ ِ
يه ِم ْن َص ِغير َأ ْو َكبِير َأ ْو َذكَر َأ ْو
َ ْ
َ ََ ْ َ ُ َ
ِْْ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اب،
ُأ ْن َثى َف ْل َي ْأتنَا بِ َأ ْهدَ ى منْ ُه نَأْ ُخ ْذ بِهَ ،ف َواهلل َل َقدْ َجا َء َأ ْم ٌر َلت َُحزن فيه الر َق ُ
ت َبنُو َع ْب ِد ْاألَ ْش َه ِل ِعنْدَ إِ ْس ََل ِم َس ْعد َو ُد َعائِ ِه  -إَِل َم ْن ََل ُي ْذك َُر -
َف َأ ْس َل َم ْ
ت بِ َأ ْس ِر َهاُ ،ثم إِن َبنِي النج ِ
ور ْاألَن َْص ِ
َت َأو َل ُدور ِم ْن ُد ِ
ار
ار َأ ْس َل َم ْ
َفكَان ْ
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ب ْب ُن
ب ْب َن ُع َم ْير َو ْاشتَدُّ وا َع َلى َأ ْس َعدَ ْب ِن ُز َر َار َة َفا ْن َت َق َل ُم ْص َع ُ
َأ ْخ َر ُجوا ُم ْص َع َ
ُع َم ْير إِ َلى َس ْع ِد ْب ِن ُم َعاذَ ،ف َل ْم َيز َْل ِعنْدَ ُه َيدْ ُعو َو َي ْه ِدي اهللُ َع َلى َيدَ ْي ِهَ ،حتى
ِ
ور ْاألَن َْص ِ
َقل َد ٌار ِم ْن ُد ِ
َاس ََ -ل َم َحا َل َة َ -و َأ ْس َل َم َأ ْش َرا ُف ُه ْم
ار إَِل َأ ْس َل َم ف َيها ن ٌ

ون َأ َعز
َان ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
َو َأ ْس َل َم َع ْم ُرو ْب ُن ا ْل َج ُموحِ َ ،وك ُِس َر َت َأ ْصن َُام ُه ْمَ ،فك َ
َأه ِلها ،وص ُلح َأمرهم ،ورجع مصعب بن عمير إِ َلى رس ِ ِ
َان
ول اهلل ﷺ َوك َ
َ ُ
ْ َ َ َ َ َُ ُ ْ ََ َ َ ُ ْ َ ُ ُْ ُ َْ
ُيدْ َعى ا ْل ُم ْقرِئَ »(.)1
يﭬ
[ُ ]317م َعا ُذ ْب ُن َج َب ٍ
ل ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ-717حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشام َالسدُ وس ُّيَ،حدثناَزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق َقالَ:
س ْب ِن َعائِ ِذ ْب ِن َع ِدي ْب ِن َك ْع ِ
« ُم َعا ُذ ْب ُن َج َب ِل ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َأ ْو ِ
يَ ،ش ِهدَ
ب ْب ِن ُأد ٍّ
َبدْ ًراَ ،وا ْل َع َق َب َة».

َان َأ َخا ُس َه ْي ِل ْب ِن ُم َحم ِد ْب ِن
قال َاب ُ َإسحاق«َ:إِن َما اد َع ْت ُه َبنُو َس ِل َم َة ِألَن ُه ك َ
س ْب ِن َصخْ رِ ْب ِن َخن َْسا َء ْب ِن ِسن ِ
ا ْل َجد ْب ِن َق ْي ِ
َان ْب ِن ُع َب ْي ِد ْب ِن َع ِدي ْب ِن َغنْ ِم ْب ِن
َك ْع ِ
ب ْب ِن َس َل َم َة ِألُم ِه»(.)2

ب َب ُ َعُ مي َال ُق ش ُّي َﭬ)َ(-362َ/20
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُنصع ُ
(َ)363رقمَ،)849َ:وعنهَأبوَنعيمَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ)307-306َ/1نطو االَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُنعا ُذ َب ُ َجبل َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)28َ /20
=
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َ-718حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ

شهاب«َ:فِي َت ْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ :م َعا ُذ ْب ُن َج َبل»(َ.)1

َ -719حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن
ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َس ِل َمةَُ :م َعا ُذ ْب ُن َج َب ِل ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َعائِ ِذ ْب ِن َع ِدي ْب ِن
ب ْب ِن ُأدي ْب ِن َس ْع ِد ْب ِن َع ِدي ْب ِن َأ َس ِد ْب ِن َس ِ
َك ْع ِ
ار َد َة ْب ِن ت َِزيدَ ْب ِن ُج َشمَ ،و َقدْ
َش ِهدَ َبدْ ًرا»(.)2
َ-720حدَثناَأ ُبوَالزنباعَرو ُحَب ُ َالف جَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي َ،حدثنيَاب ُ َ
(رقمَ،)37َ:ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ،)266َ/5
وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2433-2432َ/5
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُنعا ُذ َب ُ َجبل َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)28َ /20
(رقمَ،)36َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(َ/3
َ)414-403يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهدَبد اراَ،والبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ
(َ،)265َ/5وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2432َ/5
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُنعا ُذ َب ُ َجبل َالنصار ُّي َﭬ) َ(َ)28َ /20
(رقمَ ،)35َ :وعنه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)2432َ /5ون َط يقَ
شيخَالطرباينَأخ جه َالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ،)301َ/3ون َط يقَاب َلهيعةَأخ جهَ
اب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)395َ/58

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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لهيعةَ،حدثنيَ ُعمار ُة َب ُ َغزيةَ،ع َيحيىَب َسعيدََ ،قال«َ:ت ُُوف َي ُم َعا ُذ ْب ُن
ِ
ين َسنَةًَ ،وال ِذي َي ْر َف ُع فِي ِسن ِه َي ُق ُ
ول :ا ْثنَ َت ْي ِن
َج َبلَ ،و ُه َو ا ْب ُن َث َمان َوع ْشرِ َ
ِ
ين َس َن ًة»(.)1
َو َث ََلث َ
َ -721حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي ََ ،قالَ:
ِ
سمع ُتَنالكَب َأنسَ،ي ُق ُ
ين
ولَ «َ:م َ
ات ُم َعا ُذ ْب ُن َج َبل َو ُه َو ا ْب ُن َث َمان َوع ْشرِ َ
ِ
َسنَةًَ ،و َقائِ ٌل َي ُق ُ
ين»(.)2
ول :ا ْثنَ َت ْي ِن َو َث ََلث َ
َ-722حدثناَأ ُبوَالزنباعَ،حدثناَيحيىَب ُ َ ُبكي ََ،قال«َ:ت ُُوف َي ُم َعا ُذ ْب ُن َج َبل
فِي َطا ُع ِ
ون َع َم َواس َسنَ َة َس ْب َع َع ْش َر َة َأ ْو َث َمانِ َي َع ْش َر َة»(.)3

ْحا ِر ِ
يﭬ
ث ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
[ُ ]318م َعا ُذ ْب ُن ال َ
َ-723حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشامَ،ع َزياد َالبكائيَ،ع َاب َإسحاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا:
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنشاهد َ ُنعاذ َوسنه َووفاته) َ(َ)29َ /20
(رقمَ،)39َ:ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)457َ/58
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنشاهد َ ُنعاذ َوسنه َووفاته َﭬ) َ(َ/20
(رقمَ،)40َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َنشاهد َ ُنعاذ َوسنه َووفاته َﭬ) َ(َ/20
(رقمَ،)43َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)311َ/9روا َُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد َُهَ ُننقطعَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ار ِ
ُم َعا ُذ ْب ُن َع ْف َرا َءَ ،و ُه َو ُم َعا ُذ ْب ُن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن ِر َفا َع َة ْب ِن َس ْو َدا َء ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن
َغنْ ِم ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن النج ِ
ارَ ،و َع ْف َرا ُء ُأ ُّم ُهَ ،و ِه َي ُأ ُّم َع ْوف َو ُم َعوذُ ،ك ُّل ُه ْم َش ِهدَ
ْت ُع َب ْي ِد ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن َغ ْن ِم ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن النج ِ
ار»(.)1
َبدْ ًراَ ،و َع ْف َرا ُء ِبن ُ
ْج ُموحِ ﭬ
[ُ ]319م َعا ُذ ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن ال َ
َ-724حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشام َالسدُ وس ُّيَ ،حدثنا َزيا ُد َب ُ َعبد َاهلل َالبكائ ُّيَ ،ع َ ُنحمد َب َ
إسحاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم َن ا ْلخَ ز َْرجِ ُ :م َعا ُذ ْب ُن
ب ْب ِن َغنْ ِم ْب ِن َك ْع ِ
َع ْمرِو ْب ِن ا ْل َج ُموحِ ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َح َرا ِم ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن َس َل َم َة ْب ِن
اردةَ ،وي َق ُال :س ِ
ِ
ِ
ِ
اد َرةََ ،و ُي َق ُال ت َِزيدُ ْب ُن ُح َش ْي ِم ْب ِن
َ
َس ْعد ْب ِن َعلي ْب ِن َأ َسد ْب ِن َس ِ َ َ ُ
ا ْلخَ ز َْرجِ َ ،ش ِهدَ َبدْ ًراَ ،و َقت َْل َأ َبا َج ْهلَ ،و َق َط َع ِع ْكرِ َم ُة ْب ُن َأبِي َج ْهل َيدَ ُهُ ،ثم
َع َ
ان ﭬ»(.)2
اش إِ َلى زَ َم ِن ُع ْث َم َ
(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُنعا ُذَب ُ َالحارثَالنصار ُّيَﭬ)َ(َ)176َ/20
(رقمَ،)376َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُنعا ُذَب ُ َعم وَب َالج ُموحَﭬ)َ(َ)177َ/20
(رقمَ،)380َ:ون َط يقَاب َإسحاقَاب َأبيَخيرمةَيفَ«التاريخَالكبي »َ(السف َالراين)َ
(َ،)543َ/1والبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ،)279َ/5وأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَ
الصحابة»َ(.)2441َ/5
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)80َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد ُهَحس َ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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[ُ ]320م َعا ِو َي ُة ْب ُن ُح َد ْيجٍ ﭬ
َ -725حدثنا َأ ُبو َُزرعة َعبدُ َال حم َب ُ َعم وَ ،حدثنا َالحار ُ
ث َب ُ َ
نسكي َ،ع َاب َوهبَ،ع َاب َلهيعةَ،قالَ:قالَيزيدُ َب ُ َأبيَحبيبَ «َ:غ َزا
ِ
يقي َة َث ََل َ ِ
اوي ُة بن حدَ يج إِ ْفرِ ِ
ينَ ،والثانِ َي ُة
ث م َرارَ ،ف ْاألُو َلى َسنَ َة َأ ْر َبع َو َث ََلث َ
ُم َع ِ َ ْ ُ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ين»(َ.)1
ينَ ،والثال َث ُة َسنَ َة َخ ْمس َ
َسنَ َة َأ ْر َبع َ
ان ْب ِن َحْربِ ْب ِن أُ َم َّي َة ﭬ
ْي َ
سف َ
[ُ ]321م َعا ِو َي ُة ْب ُن أَ ِبي ُ
َ -726حدثناَعبدُ َاهلل َب ُ َأحمد َب َحنبلَ،حدثَنيَأبيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
جعف َ ،حدثنا َُشعبةَُ ،ع َأبي َإسحاقَ ،ع َعان َب َسعد َالبجليَ ،ع َ
ات َر ُس ُ
ج ي َأن ُه َسمع َ ُنعاويةَ ،ي ُق ُ
ول اهلل ِ ﷺَ ،و ُه َو ا ْب ُن َث ََلث
ولَ «َ :م َ
ِ
ِ
ين»(.)2
ينَ ،و َأ ُبو َبكْرَ ،و ُع َم ُرَ ،و َأنَا ا ْب ُن َث ََلث َوست َ
َوست َ

( )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ((َ)189َ/23رقمَ،)309َ:ون َط يقَاب َوهبََ
أخ جهَأبوَالع بَالتميميَيفَ«طبقاتَعلماءَإف يقية»َ(صَ،)15َ:ون َط يقَاب َلهيعةَ
أخ جهَاب َعبدَالحكمَيفَ«فتوحَنص َوالمي ب»َ(صَ.)200َ:
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)80َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد ُهَحس َ»َ.
( )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َ ُنعاويةَ،ووفا ُت ُه َﭬ)َ((َ)305َ/19رقمَ:
َ )681ن َط يق َاإلنام َأحمد َيف َ«نسنده» َ((َ )124َ /28حَ ،)16925َ /ون َط يقَ
نحمدَب َجعف َأخ جهَنسلمَيفَ«صحيحه»َ(حَ.)2352َ/

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -727حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،حدثنيَ
اللي ُثَ،قال«َ:ت ُُوفي ُم َع ِ
ان ِألَ ْر َب ِع َل َيال َخ َل ْو َن ِم ْن َر َجب َسنَ َة
او َي ُة ْب ُن َأبِي ُس ْف َي َ
َ
ِ
ين».
ست َ
ِ
َ
ين»(.)2
قالَاب ُ َ ُبكي َ(َ «َ:)1و ِسنُّ ُه بِ ْض ٌع َو َس ْب ُع َ
ون إِ َلى الث َمان َ
َ-728حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعليَالمدين ُّيَفستقةَ،حدثناَأ ُبوَزيد َ ُعم ُ َب ُ َشبةَ،
ِ
ات ُم َع ِ
ون إِ َلى
ع َأبي َنُعيمَ ،قالَ «َ :م َ
ينَ ،و ِسنُّ ُه بِ ْض ٌع َو َس ْب ُع َ
او َي ُة َسنَ َة ست َ
ِ
ين»(.)3
الث َمان َ
الس َلمِ ُّي ﭬ
[َ ]322م ْع ُن ْب ُن َي ِز َ
يد ُّ
َ -729حدثناَأ ُبوَخليفةَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َسالم َال ُجمح ُّيَ،قالَ:سمع ُتَ
بكارَب َ ُنحمدَب َواسعَ،قالَ:قالَ ُنعاوَيةَُ «َ:ما َو َلدَ ْت ُق َر ِشي ٌة لِ ُق َر ِش ٍّي َخ ْي ًرا
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
اها
َل َها في دين َها م ْن ُم َحمد ﷺَ ،و َما َو َلدَ ْت ُق َرشي ٌة ل ُق َرش ٍّي َخ ْي ًرا َل َها في ُد ْن َي َ
(َ)1يفَالمطبوع«َ:ثْكري »َ،وهوَتصحيفَ،والمربتَهوَالصوابَالذيَيقتضيهَالسياقَ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س ُّ َ ُنعاويةَ،ووفا ُت ُه َﭬ)َ(َ)305َ،304َ/19
(رقمَ،)679َ:وع َيحيىَب َ َ ُبكي َ َأخ جهَالفسويَيفَ«المع فة َوالتاريخ»َ(َ،)324َ/3
ون َط يقَالفسويَأخ جهَالخطيبَالبيداديَيفَ«تاريخه»َ(َ،)578َ/1واب َالجوزيَ
يفَ«المنتظم»َ(َ،)333َ/5واب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)238َ/9
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(س َُّ َ ُنعاويةَ،ووفا ُت ُه َﭬ)َ((َ)305َ/19رقمَ:
َ،)680ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
الس َل ِم ُّيَ :ما َو َلدَ ْت ُق َر ِشي ٌة لِ ُق َر ِش ٍّي َخ ْي ًرا َل َها فِي
منيَ ،ف َق َال َم ْع ُن ْب ُن َي ِزيدَ ُّ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
اها ِمن َ
ْك،
دين َها م ْن ُم َحمد ﷺَ ،و َما َو َلدَ ْت ُق َرشي ٌة ل ُق َرش ٍّي َش ًّرا َل َها في ُد ْن َي َ
ِ
ِ
وها ِم ْن َغ ْيرِ َكَ ،فت َْأتِي
َق َالَ :ول َم؟َ ،ق َال :ألَن َك َعو ْدت َُه ْم َعا َد ًة ك ََأني بِ ِه ْم َقدْ َط َل ُب َ
بِ ِه ْم َص ْر َعى فِي ال ُّط ُر ِقَ ،ف َقا َلَ :و ْي َح َك َواهلل ِ إِني َألُكَاتِ ُم َها َن ْف ِسي ُمن ُْذ ك ََذا

َوك ََذا»(.)1
ِيب ْب ُن أَ ِبي ف ِ
الد ْو ِس ُّي ﭬ
َاط َم َة َّ
[ُ ]323م َع ْيق ُ
َ-730حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب ُ َهشام َالسدُ وسَ ُّيَ ،حدثنا َزيا ُد َب ُ َعبد َاهلل َالبكائ ُّيَ ،ع َ ُنحمد َب َ
ِ
يب ْب ُن َأبِي َفاطِ َم َة الد ْو ِسي ِم ْن ُم َه ِ
اج َر ِة ا ْل َح َب َش ِةَ ،ح ِل ُ
يف َبنِي
إسحاقُ «َ:م َع ْيق ُ
ُّ
اب ع َلى بي ِ
ِ
س ِع ِ
يد ْب ِن ا ْل َع ِ
ت
اص ْاألَ ْك َبرَِ ،وك َ
َان َج ًارا ل ُع َم َر ْب ِن ا ْلخَ ط ِ َ
َْ
َ
ا ْلم ِ
ال»(.)2
َ

َالسلم ُّيَﭬ)َ((َ)440َ/19رقمَ:
( )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نع ُ َب ُ َيزيد ُّ
َ،)َ1068ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)443َ/58
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)355َ/9روا ُه َالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد ُه َ ُننقطعَ،و ُنحمدُ َب ُ َ
سالمَال ُجمح ُّيَضعيفَ»َ.
يب َب ُ َأبي َفاطمة َﭬ) َ(َ)349َ /20
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُنعيق ُ
(رقمَ،)821َ:ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَاب َالثي َيفَ«أسدَاليابة»َ(.)465َ/4

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِير ُة ْب ُن ُش ْع َب َة َّ
ِي ﭬ
[ُ ]324مغ َ
الث َقف ُّ
َ -731حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي ََ ،قالَ:
ِ
ِ
ين»(.)1
«ت ُُوف َي ا ْل ُمغ َير ُة َس َن َة َخ ْمس َ

[ ]325ا ْلمِ ْق َدا ُد ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن ْاألَ ْس َو ِد ﭬ
َ -732حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملك َب ُ َهشامَ
السدُ وس ُّيَ،حدثناَزيا ُد َب ُ َعبد َاهلل َالبكائ ُّيَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،قالَ:
«ا ْل ِم ْقدَ اد بن عمرِو ب ِن َثع َلب َة ب ِن ربِيع َة ب ِن ُثمام َة ب ِن م ْطر ِ
ود ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن
ُ ُْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ
سع ِد ب ِن زُ هيرِ ب ِن َثو ِر ب ِن َثع َلب َة ب ِن مالِ ِك ب ِن الشرِ ِ
ِ
قابس ْب ِن
يد ْب ِن َهز ِْل ْب ِن
ْ
َ ْ ْ َْ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ
دري ِم ب ِن ا ْل َقي ِن ب ِن َأهود ب ِن بهراء ب ِن عمرِو ب ِن ا ْلح ِ
اف ْب ِن ُق َضا َعةََ ،وإِن َما
َ
ْ ْ ْ َ ْ َْ َ َ ْ َ ْ ْ
َُْ ْ
ب ب ِن عب ِد من ِ
ِ
ب إِ َلى ْاألَ ْس َو ِد ْب ِن َع ْب ِد َيغ َ
َاف ْب ِن ز ُْه َر َة ِألَن ُه َت َبنا ُه
نُس َ
ُوث ْب ِن َو ْه ِ ْ َ ْ َ
يل ْاألَن ِ
َان آ َد َم َأ ْب َط َن ُي َصف ُر لِ ْح َي َت ُهَ ،أ ْقنَى َط ِو َ
ات بِا ْل َم ِدين َِة
ْفَ ،م َ
َو َحا َل َف ُهَ ،وك َ
ِ
ان ﭭ»(.)2
ان ْب ُن َعف َ
ين َسنَةًَ ،و َصلى َع َل ْي ِه ُع ْث َم ُ
َو ُه َو ا ْب ُن َس ْبع َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُنيي ُة َب ُ َُشعبة َالرقف ُّي َﭬ) َ(َ)367َ /20
(رقمَ،)856َ:ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)60َ/60
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نقدا ُد َب ُ َعم وَب َالسوَد َﭬ)َ(َ)235َ/20
(رقمَ،)554َ:ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ،)391َ/3وأبوَ
نعيم َالصبهاين َيف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)2553-2552َ /3واب َعساثْك َيف َ«تاريخَ
دنشق»َ(َ،)145َ/60و(.)148َ/60

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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َ -733حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا :ا ْل ِم ْقدَ ا ُد ْب ُن
َع ْمرو»(.)1
َ -734حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي ََ ،قالَ:
«تُوفي ا ْل ِم ْقدَ اد بن ْاألَسو ِد بِا ْلجر ِ
فَ ،و َح َم َل ُه الر َج ُال إِ َلى ا ْل َم ِدين َِة َع َلى
ْ َ
ُ ْ ُ
ُ ُ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
انُ ،ي ْكنَى َأ َبا
ان ْب ُن َعف َ
ينَ ،و َصلى َع َل ْي ِه ُع ْث َم ُ
َأ ْر َقابِ ِه ْم في َسنَة َث ََلث َو َث ََلث َ
ِ
ِ
ِ
ين»(.)2
َم ْع َبدَ ،وسنُّ ُه ن َْح ٌو م ْن َس ْبع َ

ِي ﭬ
[ ]326ا ْلمِ ْق َدا ُم ْب ُن َم ْعدِي َك ِربٍ ا ْل ِك ْند ُّ
اب َال ُعص ُف َ ُّيَ ،قالَ:
َ -735حدثنا َ ُنوسى َب ُ َزثْك يا َالتُّست ُّيَ ،حدثنا َشب ُ
ات ا ْل ِم ْقدَ ا ُم ْب ُن َم ْع ِدي َك ِرب
«ا ْل ِم ْقدَ ا ُم ْب ُن َم ْع ِدي َك ِربُ ،ي ْكنَى َأ َبا َي ْح َيىَ ،م َ
ِ ِ
ِ
ين»(.)3
ينَ ،و ُه َو ا ْب ُن إِ ْحدَ ى َوت ْسع َ
َسنَ َة َس ْبع َو َث َمان َ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نقدا ُد َب ُ َعم وَب َالسود َﭬ)َ(َ)235َ/20
(رقمَ ،)552َ :ون َط يق َشيخ َالطرباين َأخ جه َالحاثْكم َيف َ«المستدرك» َ(َ،)391َ /3
ون َط يقَاب َلهيعةَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)158َ/60
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(نسبةَُالمقدادَﭬ)َ((َ)237َ/20رقمَ،)560َ:
ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
( )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(المقد ُام َب ُ َنعدي َثْك ب َﭬ) َ(َ)261َ /20
(رقمَ،)616َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِي ﭬ
ِر ْب ُن َع ْم ٍروْ ،األَ ْن َ
السا ِعد ُّ
صا ِر ُّ
يُ ،ث َّم َّ
[ُ ]327م ْنذ ُ
َ-736حدثناَأَ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
ب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق َقالَ «َ:أ َقا َم َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ َب ْعدَ ُأ ُحد َب ِقي َة
َشوال ،و َذا ا ْل َقعدَ ِة ،و َذا ا ْل ِ
حج ِة َو َولِ َي تِ ْل َ
ُونَ ،وا ْل ُم َحر َم،
ك ا ْل َحج َة ا ْل ُم ْشرِك َ
َ
ْ
َ
اب ِب ْئ ِر َم ُعو َن َة فِي َس َفر َع َلى َر ْأ ِ
ُثم َب َع َ
س َأ ْر َب َع ِة َأ ْش ُهر ِم ْن ُأ ُحد.
ث َأ ْص َح َ
َان ِم ْن َح ِديثِ ِه ْم ك ََما َحد َثنِي َأبِي إِ ْس َح ُ
اق ْب ُن َي َسارَ ،ع ِن ا ْل ُم ِغ َير ِة ْب ِن َع ْب ِد
َفك َ
ار ِ
الر ْح َم ِن ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن ِه َشامَ ،و َع ْبدُ اهلل ِ ْب ُن َأبِي َب ْكرِ ْب ِن ُم َحم ِد ْب ِن َع ْمرِو
ْب ِن َحزْم َو َغ ْيرِ ِه ْم ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِع ْل ِم َقا ُلواَ :ق ِد َم َأ ُبو َب َراء َع ِام ُر ْب ُن َمالِ ِك ْب ِن َج ْع َفر
ِ
ب ْاألَ ِسن ِة َع َلى رس ِ
ول اهللِ ﷺ ا ْل َم ِدينَةََ ،ف َع َر َض َع َل ْي ِه ْ ِ
اإل ْس ََل َمَ ،و َد َعا ُه
ُم ََلع ُ
َ ُ
إِ َل ْي ِه َف َل ْم ي ْس ِل ْم َو َل ْم ي َب ُعدْ ِم َن ْ ِ
ت ِر َج ًاَل ِم ْن
اإل ْس ََلمَِ ،ف َق َالَ :يا ُم َحمدُ َ ،ل ْو َب َع ْث َ
ُ
َأ ْص َحابِ َك إِ َلى َأ ْه ِل ن َْجد َفدَ َع ْو ُه ْم إِ َلى ْ ِ
يم ِ
انَ ،ر َج ْو ُت َأ ْن َي ْست ِ
َجي ُبوا َل َ
ك،
اإل َ
ث َر ُس ُ
اس إِ َلى َأ ْم ِر َكَ ،ف َب َع َ
ول اهللِ ﷺ ا ْل ُمن ِْذ َر ْب َن َع ْمرو
َفا ْب َع ْث ُه ْم َف ْل َيدْ ُعوا الن َ
ِ
ب ب ِن ا ْلخَ زْرجِ ا ْلمعن ِ َق لِيم َ ِ
ِ
ِ
ين َر ُج ًَل ِم َن
وت في َأ ْر َبع َ
َأ َخا َبني َساعدَ َة ْب ِن َك ْع ِ ْ
ُ ْ َُ
َ
ِِ
ار ِه ْم ِمن ُْه ُم ا ْل َح ِ
ين ِم ْن ِخ َي ِ
ار ُ
ان َأ ُخو
ث ْب ُن الصم ِةَ ،و َح َرا ُم ْب ُن ِم ْل َح َ
ا ْل ُم ْسلم َ
ِ
َبنِي َع ِدي ْب ِن النج ِ
الس َل ِم ُّيَ ،ونَافِ ُع ْب ُن ُبدَ ْي ِل
ارَ ،و ُع ْر َو ُة ْب ُن َأ ْس َما َء ْب ِن الص ْلت ُّ
ب ِن ور َقاء ا ْلخُ ز ِ
َاع ُّيَ ،و َع ِام ُر ْب ُن ُف َه ْي َر َة َم ْو َلى َأبِي َبكْرَ ،و ِر َج ٌال ُم َسم ْو َن ِم ْن
ْ َْ َ
ِِ
ِخ َي ِ
ينَ ،ف َس ُاروا َحتى َن َز ُلوا بِئ َْر َم ُعو َن َة َ -و ِه َي َب ْي َن َأ ْر ِ
ض َبنِي َع ِامر،
ار ا ْل ُم ْسلم َ
ِ
ِ
ِ ِ
يبَ ،و ِه َي ِم ْن ُس َل ْيم َأ ْق َر ُب َ -ف َلما
َوح َرة َبني ُس َل ْيم ،ك ََل ا ْل َب َلدَ ْي ِن من َْها َقرِ ٌ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ
َاب رس ِ
ول اهللِ ﷺ إِ َلى َع ِام ِر ْب ِن ال ُّط َف ْي ِل،
َن َز ُل َ
وها َب َع ُثوا َح َرا َم ْب َن م ْل َحا َن بِكت ِ َ ُ
َاه ْم َل ْم َينْ ُظ ْر فِي كِتَابِ ِه إِ َلى َأ ْن َعدَ ا َع َلى الر ُج ِل َف َق َت َل ُهُ ،ثم ْاست َْصرخَ
َف َلما َأت ُ
َع َل ْي ِه ْم َبنِي َع ِامر َف َأ َب ْوا َأ ْن ُي ِ
اه ْمَ ،و َقا ُلواَ :ل ْن ُنخْ ِف َر َأ َبا َب َراء،
جي ُبو ُه إِ َلى َما َد َع ُ
است َْص َرخَ َع َل ْي ِه ْم َق َبائِ َل َبنِي ُس َل ْيمُ :ع َصيةَ،
َو َقدْ َع َقدَ َل ُه ْم َع ْقدً ا َو ِج َو ًاراَ ،ف ْ
َو ِر ْع ًَل ،و َذك َْوانًاَ ،ف َأ َجا ُبو ُه إِ َلى َذلِ َ
كَ ،فخَ َر ُجوا َحتى غ َُشوا ا ْل َق ْو َمَ ،ف َأ َحا ُطوا

ِ
ِ
وه ْم َحتى ُقتِ ُلوا َع ْن
بِ ِه ْم في ِر َحال ِه ْمَ ،ف َلما َر َأ ْو ُه ْم َأ َخ ُذوا َأ ْس َيا َف ُه ْم ُثم َقا َت ُل ُ
ارَ ،فإِنهم تَركُوه فِ ِ
ِ ِ
َار ْب ِن النج ِ
ب ْب َن َز ْيد َأ َخا َبنِي ِدين ِ
يه َر َم ٌق،
ُ ْ َ ُ
آخرِه ْم ،إَِل َك ْع َ
َف ْارتُث ِم ْن َب ْي ِن ا ْل َق ْت َلى َف َع َ
َان فِي َس ْرحِ ا ْل َق ْو ِم
اش َحتى ُقتِ َل َي ْو َم ا ْلخَ نْدَ ِقَ ،فك َ
يَ ،و َر ُج ٌل ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار َ -أ َحدُ َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َع ْوف -
َع ْم ُرو ْب ُن ُأ َمي َة الض ْم ِر ُّ
َف َل ْم ُينَبئ ُْه َما بِ ُم َص ِ
اب إِ ْخ َو ِت ِه َما إَِل الط ْي ُر ت َُحو ُم َع َلى ا ْل َع ْس َكرَِ ،ف َق َالَ :واهلل ِ إِن
لِ َه ِذ ِه الط ْيرِ َل َش ْأنًاَ ،فأَ ْق َب ََل لِ َينْ ُظ َرا َفإِ َذا ا ْل َق ْو ُم فِي ِد َمائِ ِه ْمَ ،فإِ َذا ا ْلخَ ْي ُل التِي
َأ َصا َبت ُْه ْم َو ِاق َفةٌَ ،ف َق َال ْاألَن َْص ِ
ي لِ َع ْمرِو ْب ِن ُأ َمي َةَ :ما ت ََرى؟ َق َالَ :أ َرى َأ ْن
ار ُّ
َن ْل َح َق بِرس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َفنُخْ بِ َر ُه ا ْلخَ َب َرَ ،ف َق َال ْاألَن َْص ِ
ب
يَ :لكِني َما ُكن ُ
ْت َأ ْر َغ ُ
ار ُّ
َ ُ
بِ َن ْف ِسي عن موطِن ُقتِ َل فِ ِ
ْت َلتُخْ بِ َرنِي َع ْن ُه
يه ا ْل ُمن ِْذ ُر ْب ُن َع ْمروَ ،و َما ُكن ُ
َ ْ َْ
الر َج ُالُ ،ثم َقات ََل ا ْل َق ْو َم َحتى ُقتِ َلَ ،و َأ َخ َذ َع ْم ُرو ْب ُن ُأ َمي َة َأ ِس ًيراَ ،ف َلما َأ ْخ َب َر ُه ْم
َأنه ِمن م َضر َأ ْط َل َقه ع ِامر بن ال ُّط َفي ِل وجز ن ِ
َاص َي َت ُهَ ،و َأ ْع َت َق ُه َع ْن َر َق َبة َز َع َم َأن َها
ْ َ َ
ُ َ ُ ْ ُ
ُ ْ ُ َ
َان بِا ْل َق ْر َق َر ِة ِم ْن َصدْ ِر َقنَاة
كَان ْ
َت َع َلى ُأم ِهَ ،فخَ َر َج َع ْم ُرو ْب ُن ُأ َمي َة َحتى إِ َذا ك َ

َأ ْقب َل رج ََل ِن ِمن بنِي ع ِامر حتى َن َز ََل معه فِي ظِ ٍّل هو فِ ِ
َان لِ ْل َع ِامرِيي َن
يهَ ،وك َ
ُ َ
َ
ْ َ َ
َ َ ُ
َ َُ
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َع ْقدٌ م َع رس ِ
ول اهللِ َصلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َم َو ِج َو ٌارَ ،ف َل ْم َي ْع َل ْم بِ ِه َع ْم ُرو ْب ُن ُأ َمي َة
َ َ ُ
ِ
ين َن َز ًَلِ :مم ْن َأ ْنت َُما؟ َق َاَلِ :م ْن َبنِي َع ِامرَ ،ف َأ ْم َه َل ُه َما َحتى إِ َذا
َو َقدْ َس َأ َل ُه َما ح َ
اب بِ ِه َما َث ْأ َر ُه ِم ْن َبنِي َع ِامر لِ َما
ن ََاما َعدَ ا َع َل ْي ِه َما َف َق َت َل ُه َما َو ُه َو َي َرى َأن ُه َأ َص َ

ِ
اب رس ِ
ول اهلل ِ َصلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َمَ ،ف َلما َق ِد َم َع ْم ُرو ْب ُن
َأ َصا ُبوا م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
ُأمي َة َع َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َأ ْخ َب َر ُه ا ْلخَ َب َرَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ت
ول اهلل ِ ﷺَ « :لئِ ْن َق َت ْل َ
َ ُ
َ
َقتِي َل ْي ِن َألَ ِد َين ُه َما»ُ ،ثم َق َال َر ُس ُ
ْت َل َها
ول اهلل ِ ﷺَ « :ه َذا َع َم ُل َأبِي َب َراءَ ،قدْ ُكن ُ
ِ
ِ
ِ
ك ِ
يب
َار ًها ُمتَخَ و ًفا»َ ،ف َب َلغَ ذلك َأ َبا َب َراء َف َشق َع َل ْيه إِ ْخ َف ُار َعامر إِيا ُهَ ،و َما ُأص َ
اب رس ِ ِ
ِ
ان ْب ُن َثا ِبت
ول اهلل ﷺ فِي َس َببِ ِه َو ِج َو ِار ِهَ ،و َق َال َحس ُ
م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
ُي َحر ُض َبنِي َأبِي َب َراء َع َلى َع ِامرِ ْب ِن ال ُّط َف ْي ِل:
ِ
ِ
ين َأ َل ْم َي ُر ْعك ُْم َ ...و َأ ْنت ُْم ِم ْن َذ َوائِ ِ
ب َأ ْه ِل ن َْج ِد
َبني ُأم ا ْل َبن َ
ت ََهك ُُّم َع ِامر بِ َأبِي َب َراء  ...لِ َيخْ ِف َر ُه َو َما َخ َط ٌأ َك َع ْم ِد
َأ ََل َأب ِلغْ ربِيع َة َذا ا ْلمس ِ
ت فِي ا ْل ُحدْ َث ِ
ان َب َع ِدي
اعي  ...بِ َما َأ ْحدَ ْث َ
ْ َ َ
َ َ
ك َم ِ
وك َأ ُبو ا ْل ُح ُر ِ
َأ ُب َ
وب َأ ُبو َب َراء َ ...و َخا ُل َ
اجدٌ َحك َُم ْب ُن َس ْع ِد

َفحم َل ربِيع ُة بن ع ِامر ع َلى ع ِام ِر ب ِن ال ُّط َفي ِل َف َطع َنه بِالرمحِ َ ،فو َقع فِي َف ِ
خ ِذ ِه
َ َ
َ َ َ َ ُْ َ
َ َ ْ
َ ُ ُّ ْ
ْ
ت َفدَ ِمي لِ َعمي،
َو َأ ْش َوا ُه َو َو َق َع َع ْن َف َر ِس ِهَ ،ف َق َالَ « :ه َذا َع َم ُل َأبِي َب َراءَ ،فإِ ْن َأ ُم ْ
ِ
ِ
ِ
يما َأتَى إِ َلي»(.)1
َف ََل ُي ْت َب َعن بِهَ ،وإِ ْن َأع ْش َف َس َأ َرى َر ْأيِي ف َ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُننذ ُر َب ُ َعم وَالنصار ُّي َﭬ)َ(َ-356َ/20
=
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ِ
ِ
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َ -737حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
َالزبي ََ ،قالُ «َ :ثم َغز َْو ُة ا ْل ُمن ِْذ ِر ْب ِن
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة َب ُّ
عمرو َأ ِخي بنِي س ِ
ِ
اعدَ َة إِ َلى بِ ْئرِ َم ُعو َنةََ ،و َب َع َ
الس َل ِمي
ث َم َع ُه ُم ا ْل ُمطل َ
ب ُّ
َ َ
َ ْ
لِ َيدُ ل ُه ْم َع َلى الطرِ ِ
يقَ ،ف َب َع َ
ث َأ ْعدَ ا ُء اهلل ِ إِ َلى َع ِامرِ ْب ِن ال ُّط َف ْي ِل َي ْست َِمدُّ و َن ُه
ِِ
ينَ ،ف ُقتِ َل ا ْل ُمن ِْذ ُر ْب ُن َع ْمرو َو َأ ْص َحا ُب ُه ،إَِل ُع َم َر ْب َن ُأ َمي َة
َف َأ َمد ُه ْم َع َلى ا ْل ُم ْسلم َ
ِ
ِ
يب ْب َن
است َْح َي ْو ُه َحتى َقد ُموا بِه َمك َة َف ُه َو َد َف َن َحبِ َ
الض ْمرِيَ ،فإِن ُه ْم َأ َس ُرو ُه َف ْ
ُون ع َلى عرو َة ب ِن الص ْل ِ
ِ
ت َي ْو َم بِ ْئرِ َم ُعو َن َة َأ ْن ُي َؤمنُو ُه
َعد ٍّ
يَ ،و َع َر َض ا ْل ُم ْشرِك َ َ ُ ْ َ ْ
ِ
ِِ
ِ
ين َأ َح َ
اط بِ ِه ُم
ين َقا ُلوا َي ْو َم بِ ْئرِ َم ُعو َن َة ح َ
َف َأ َبى َف َق َت ُلو ُهَ ،ف ُذك َر َلنَا َأن ا ْل ُم ْسلم َ
اللهم إِنا ََل ن ِ
َجدُ َم ْن ُي َبلغُ َعنا َر ُسو َل َ
اللهم َفا ْق َر ْأ َع َل ْي ِه ِمنا
ك َغ ْي َر َكُ ،
ا ْل َعدُ ُّوُ :

الس ََل َم َو َأ ْخبِ ْر ُه َخ َب َرنَا»(.)1
*َ*َ*َ

(َ)358رقمَ،)841َ:ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَالطربيَيفَ«تاريخه»َ(-545َ/2
َ،)546والبيهقيَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ.)341-338َ/3
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)129َ/6روا َُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد َُهَحس َ»َ.
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُننذ ُر َب ُ َعم وَالنصار ُّي َﭬ)َ(َ)355َ/20
(رقمَ،)840َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
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ون
ف ُّ
َحْر ُ
الن ِ
ِي ﭬ
س ْب ُن َع ْب ِد ا ِ
َي ُ
ْج ْعد ُّ
هلل ْب ِن َغدِي ٍر ال َ
[ ]328النَّابِ َغ ُة َو ُه َو ق ْ
َ -738حدثنا َأ ُبو َخليفة َالفض ُل َب ُ َال ُحبابَ ،ع َ ُنحمد َب َسالمَ
ال ُجمحيَ،قالَ «َ:أ ُبو َل ْي َلى نَابِ َغ ُة َبنِي َج ْعدَ َةَ ،و ُه َو َق ْي ُس ْب ُن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن غ َِدي ِر
س ْب ِن َك ْع ِ
ْب ِن َربِي َع َة ْب ِن ُعدُ ِ
ب ْب ِن َربِي َع َة ْب ِن َع ِامرِ ْب ِن َص ْع َص َع َة»(َ.)1
*َ*َ*َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(النابي ُة َالجعد ُّي َﭬ) َ((َ )364َ /18رقمَ:
َ،)932ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
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الها ِء
َحْر ُ
ف َ
ِيُ ،ث ُّم ا ْل َك ْع ِب ُّي ﭬ
[َ ]329هانِئُ ْب ُن َع ْم ٍرو ،أَ ُبو ُشَر ْيحٍ ،ا ْل ُخ َزاع ُّ
َ -739حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمديني َ ُفستُقةَُ ،حدثنا َه ُار ُ
ون َب ُ َعبد َاهللَ
ُّ
ِ
ب ْب ُن َع ْمروَ ،و ُي َق ُالُ :خ َو ْي ِلدُ ْب ُن
الحم ُالَ ،قالَ «َ :أ ُبو ُش َر ْيح ا ْلخُ زَاع ُّي َك ْع ُ
َع ْمروَ ،و ُي َق ُالَ :ع ْم ُرو ْب ُن ُخ َو ْي ِلد»(.)1
َ -740حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثني َيحيى َب ُ َ ُبكي ََ ،قالَ:
ِ
ِ
ين بِا ْل َم ِدين َِةَ ،و َق ِد
«ت ُُوف َي َأ ُبو ُش َر ْيح ا ْل َك ْعبِ ُّيَ ،و ْاس ُم ُهُ :خ َو ْيلدُ َ ،سنَ َة َث َمان َوست َ
اخت ُِل َ
ف فِي َو َفاتِ ِه»(.)2
ْ
ات
اَعبيدُ َب ُ َغنامَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَاهللَب َنُمي َ،قالَ «َ:م َ
َ-741حدثن ُ
ِ
ِ
ين»(.)3
ب ْب ُن َع ْمرو َسنَ َة َث َمان َو َخ ْمس َ
َأ ُبو ُش َر ْيح ا ْلخُ زَاع ُّي َك ْع ُ

( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(هان ُئ َب ُ َعمَ و َال ُخزاع ُّي َﭬ) َ(َ)181َ /22
(رقمَ،)473َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
وانظ «َ :نعجم َالصحابة» َللبيوي َ(َ ،)121َ /5و«صحيح َاب َحبان» َ(َ،)99َ /12
و«المستخ ُج َن َثْكُتب َالناس َللتذثْك ة َوالمستط ف َن َأحوال َال جال َللمع فة» َلبيَ
القاسمَب َنندهَ(َ.)68َ/3
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(هان ُئ َب ُ َعم وَأ ُب ُ
وَش يح َﭬ)َ(َ)181َ/22
(رقمَ،)471َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)960َ/2
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(هان ُئ َب ُ َعم وَأ ُب ُ
وَش يح َﭬ)َ(َ)181َ/22
=
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يﭬ
[َ ]330هانِ ُ
ئ ْب ُن ن َِيا ِر ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ُع َب ْي ٍد ،أَ ُبو ُبْر َد َة ،ال َْب َل ِو ُّ
َ -742حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن
ار َثةََ :أ ُبو ُب ْر َد َة ْب ُن نِ َي ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َح ِ
ْاألَن َْص ِ
ار ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن ُع َب ْيدَ ،و ُه َو
ِ ِ
َح ِل ٌ
ي»(.)1
يف َل ُه ْم م ْن َبل ٍّيَ ،و ُه َو َبدْ ِر ٌّ

َ-743حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيَب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َح ِ
شهاب«َ :فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار َث َةَ :أ ُبو
ُب ْر َد َة ْب ُن نِ َي ِ
ار ْب ِن َع ْمرو»(.)2

(رقمَ،)472َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)396َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد ُهَ ُننقطعَ»َ.
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(هان ُئ َب ُ َنيار َب َعم و َﭬ) َ(َ)192َ /22
(رقمَ،)502َ:ون َط يقَشيخَالطرباينَأخ جهَالحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(َ.)731َ/3
(َ )2أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(هان ُئ َب ُ َنيار َب َعم وَب َعُ بيدَ َﭬ)َ(َ/20
(َ)193رقمَ،)503َ:ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحاد َوالمراين»َ
(َ،)402-399َ/3والفاثْكهيَيفَ«أخبارَنكة»َ(َ)245-241َ/4ثْكالهماَيفَسياقَطويلَ
فيهَذثْك َتسميةَن َشهدَالعقبةََ،وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)2746َ/5

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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س ِد ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُع َّزى ﭬ
ْمطَّلِبِ ْب ِن أَ َ
ار ْب ُن ْاألَ ْس َو ِد ْب ِن ال ُ
[َ ]331ه َّب ُ
َ -744حدثنا َأ ُبو َُشعيب َالح ان ُّي َقالَ :حدثنا َأ ُبو َجعف َالنُّفيل ُّيَ ،حدثناَ
ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ «َ:هب ُار ْب ُن ْاألَ ْس َو ِد ْب ِن ا ْل ُمط ِل ِ
ب ْب ِن
َأ َس ِد ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُعزى ْب ِن ُق َص ٍّي»(.)1
*َ*َ*َ

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(هب ُارَب ُ َالسودَب َال ُمطلبَﭬ)َ(َ)200َ/22
(رقمَ،)527َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)5َ/10روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الوا ِو
َحْر ُ
ف َ

ِيُ ،يكَنَّى أَ َبا ْاألَ ْس َقعِ ﭬ
[َ ]332وا ِثلَ ُة ْب ُن ْاألَ ْسقَعِ ،الل ْ
َّيث ُّ
َ -745حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف جَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي ََ ،قالَ:
ِ
ِ
ون َسنَ ًة»(.)1
ين ِسنُّ ُه َث َمان َوتِ ْس ُع َ
« ُت ُوف َي َواث َل ُة ْب ُن ْاألَ ْس َق ِع َس َن َة َخ ْمس َو َث َمان َ
*َ*َ*َ

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(واثلةَُب ُ َالسقعَاللير ُّيَﭬ)َ((َ)53َ/22رقمَ:
َ،)125ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)365َ/62

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اليا ِء
َحْر ُ
ف َ
[َ ]333ي ْث ِربِ ُّي ْب ُن َع ْو ٍ
َّيمِ ُّي ﭬ
ف ،أَ ُبو ِر ْم َث َة ،الت ْ
َ -746حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّي َقالَ :سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
اهللَب َنُمي ََ،ي ُق ُ
يب ْب ُن َحيان»(.)1
ولَ «َ:أ ُبو ِر ْم َث َةَ :حبِ ُ

ان ْب ِن َحْربِ ْب ِن أُ َم َّي َة ﭬ
ْي َ
[َ ]334ي ِز ُ
سف َ
يد ْب ُن أَ ِبي ُ
َ -747حدثنا َأ ُبو َالزنباع َرو ُح َب ُ َالف حَ ،حدثنا َيحيى َب ُ َ ُبكي َ ،قالَ:
ف ُم َع ِ
َان ْاستَخْ َل َ
او َي َة
ان َع ْش َر َةَ ،وك َ
ان بِالشا ِم َسنَ َة َث َم َ
«ت ُُوف َي َي ِزيدُ ْب ُن َأبِي ُس ْف َي َ
َف َأ َقر ُه ُع َم ُر»(.)2
ِي ﭬ
[َ ]335ي ِز ُ
سد ُّ
يد ْب ُن َز ْم َع َة ،ا ْلقَ
ُر ِش ُّيْ ،األَ َ

(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(ير ب ُّي َب ُ َعوف َأ ُبوَرنرة َالتيم ُّي َﭬ)َ(َ/22
(َ)277رقمَ،)712َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(«َ:)121َ/2حبيبَب َحيانَأبوَرنرةَالتيميَ.
حدثناَعباسَ،قالَ:سمعتَيحيىَب َنعي َ،يقولَ:أبوَرنرةَاسمهَقيسَب َعوفَ.
قالَأبوَالقاسمَ:بلينيَع َاب َنمي َ:أبوَرنرةَالتيميَاسمهَحبيبَب َحيان»َ.
يَسفيان َﭬ)َ((َ)231َ/22رقمَ:
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(يزيدُ َب ُ َأب ُ
َ،)606ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)253َ/65

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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يَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
َ -748حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم ُحنَ ْين َم َع
رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ ِم ْن ُق َر ْيش ِم ْن َبنِي َأ َس ِد ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُعزىَ :ي ِزيدُ ْب ُن ز َْم َع َة»َ .
َ ُ
هكذاَقالَابَ ُ َلهيعةَ:و ُهوَعنديَوهمَ(َ.)1
َ-749حدثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي تَس ِمي ِة م ْن است ُْش ِهدَ ي ْوم ُحنَين م َع رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ ِم ْن ُق َر ْيش،
َ َ ْ َ َ ُ
ْ َ َ ْ
ُثم ِم ْن َبنِي َأ َس ِدَ :ي ِزيدُ ْب ُن زَ ْم َع َة»(.)2
*َ*َ*َ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(يزيدَُ َب ُ َزنعة َال ُق ش ُّي َالسد ُّي َﭬ) َ(َ/22
(َ)247رقمَ،)643َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ)1187َ/3وفيهَ:
«زيدَب َزنعة»َ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(يزيدُ َب ُ َزنعة َال ُق ش ُّي َالسد ُّي َﭬ) َ(َ/20
(َ)248رقمَ،)645َ:ون َ ط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ
(َ.)2793-2792َ/5

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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حا ِب ِة ﭫ
ال ُك َنى م ْ
ِن أَ ْس َما ِء َّ
الص َ
[ ]336أَ ُبو َح َّب َة ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن َثا ِب ٍ
تﭬ
َ -750حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعمَ وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار،
ُثم ِم ْن َبنِي َث ْع َل َب َة ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفَ :أ ُبو َحب َة»(.)1
َ-751حدَثناَالحس ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارُ ،ثم ِم ْن َبنِي َث ْع َل َب َة ْب ِن َع ْمرِو
ْب ِن َع ْوفَ :أ ُبو َحب َة ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َثا ِبت»(.)2
ِي ﭬ
[ ]337أَ ُبو َث ْعل ََب َة ا ْل ُخ َشن ُّ
َ-752حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمديني َ ُفستُقةَُ،حدثناَأ ُبوَ ُنوسىَه ُار ُ
ون َب ُ َ
ُّ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أ ُبوَحبة َب ُ َعم وَب َثابت َﭬ)َ(َ)325َ/22
(رقمَ،)818َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أ ُبوَحبَة َب ُ َعم وَب َثابت َﭬ)َ(َ)325َ/22
(رقمَ ، )819َ:ون َط يقَنحمدَب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصم َيفَ«اآلحاد َوالمراين»َ
(َ )414-403َ /3يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َتسمية َن َشهد َبد اراَ ،والبيوي َيف َ«نعجمَ
الصحابة»َ(َ.)200َ/5

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ
ين»(.)1
عبدَاهللَ،قالََ «َ:م َ
ات َأ ُبو َث ْع َل َب َة ا ْلخُ َشن ُّي َسنَ َة َخ ْمس َو َس ْبع َ
هلل ﷺ
ول ا ِ
س ِ
[ ]338أَ ُبو َرا ِفعٍ َم ْولَى َر ُ
َ-753حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعليَ ُفستُقةَُ،حدثناَه ُار ُ
ات
ونَب ُ َعبدَاهللَ،قالَ «َ:م َ
َأس َلم مو َلى رس ِ ِ
ِ
ين»(َ.)2
ول اهلل ﷺ َب ْعدَ َقت ِْل ُع ْث َم َ
ان ﭬ َسنَ َة َخ ْمس َو َث ََلث َ
ْ ُ َْ َ ُ
ْحا ِر ِ
ل ْب ُن َب ْعك ِ
ثﭬ
السنَا ِب ِ
[ ]339أَ ُبو َّ
َك ْب ِن ال َ
َ-754حدثناَأحمدُ َب ُ َعبدَال حيمَ،حدثناَعبدُ َالملكَب ُ َهشامَ،ع َزيادَ
ار ِ
ب َعبدَاهللَ،ع َاب َإسحاقَ «َ:أبو السنَابِ ِل بن بعك ِ
َك ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َع ِمي َل َة
ْ ُ َْ
ُ
ْب ِن السب ِ
اق ْب ِن َع ْب ِد الد ِارِ ،م َن ا ْل ُم َؤل َف ِةَ ،و ْاس ُم ُهَ :ع ْم ٌرو»(.)3
يﭬ
[ ]340أَ ُبو َ
ض َياحٍ ْاألَ ْن َ
صا ِر ُّ
َ -755حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبَيَ،حدثناَاب ُ َ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وة«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ِن ْاست ُْش ِهدَ َي ْو َم َخ ْي َب َر ِم َن
( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(أ ُبو َثعلبة َال ُخشن ُّي َﭬ) َ((َ )207َ /22رقمَ:
َ،)546ون َط يقهَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)104َ/66
( )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أ ُبوَرافعَنولىَر ُسول َاهللَﷺَﭬ)َ(َ)307َ/1
(رقمَ،)910َ:وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)251َ/1
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أ ُبوَالسنابل َب ُ َبعكك َﭬ)َ((َ)38َ/17رقمَ:
َ،)76ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
وانظ «َ:الكنىَوالسماء»َللدوالبيَ(.)95َ/1

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ارُ ،ثم ِم ْن بنِي َعمرِو ب ِن َع ْوف م َع رس ِ
ْاألَن َْص ِ
ول اهلل ِ ﷺَ :أ ُبو الض َياحِ َأ ْو َأ ُبو
ْ ْ
َ
َ َ ُ
َص َباحِ »(.)1
[ ]341أَ ُبو ُم َع ِّتبِ ْب ُن َع ْم ٍرو ْاألَ ْسلَمِ ُّي ﭬ
َ -756حدثنا َأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َالح ان ُّيَ ،حدثنا َأ ُبو َجعف َ
النُّفيل ُّيَ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،قالَ [«َ:حد َثنِي
من ََل َأت ِهم( ،])2عن ع َط ِ
ان ْاألَ ْس َل ِميَ ،ع ْن َأبِي ُم َعت ِ
ب ْب ِن
اء ْب ِن َأبِي َم ْر َو َ
َ ْ َ
َ ْ
ُ
ف َع َلى َخ ْي َب َرَ ،ق َال ِألَ ْص َحابِ ِه َو َأنَا فِ ِ
َع ْمروَ :أن َر ُس َ
يه ْم:
ول اهلل ِ ﷺ َلما َأ ْش َر َ
ِ
ِ
ِ
ين َو َما
«ق ُفوا»ُ ،ثم َق َالُ « :
ماواتَ ،و َما َأ ْظ َل ْل َن َو َرب ا ْألَ َرض َ
اللهم َرب الس َ
َأ ْق َل ْل َنَ ،و َرب الش َياطِ ِ
اح َو َما َذ َر ْي َنَ ،أ ْس َأ ُل ُ
ك َخ ْي َر
ين َو َما َأ ْض َل ْل َنَ ،و َرب الر َي ِ
َه ِذ ِه ا ْل َق ْر َي ِة َو َخ ْي َر َأ ْه ِل َهاَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
ك ِم ْن َشر َها َو َشر َأ ْه ِل َها َو َشر َما فِ َيها
ِ
ان َي ُقو ُل َها لِكُل َق ْر َية َيدْ ُخ ُل َها»(.)3
َقد ُموا بِ ْس ِم اهلل»َ ،و َك َ

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أ ُبوَضياحَالنصار ُّيَﭬ)َ((َ)392َ/22رقمَ:
وَضباحَ،أوَ
َ،)976وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)2941َ/5وفيه«َ:أ ُب ُ
أ ُبوَصباحَ»َ.
(َ )2ناَبي َالمعقوفي َتح فَيفَالمطبوعَإلى«َ:حدثنيَنو الىَل ُهمَ»َ،والمربتَن َ«نع فةَ
الصحابة»َ(َ،)َ3030َ/6و«البدايةَوالنهاية»َ(َ،)183َ/4وهوَأشبهَبالسياق.
(َ )3أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(أ ُبو َ ُنعتب َب ُ َعم و َالسلم ُّي َﭬ) َ(َ/22
(َ )359رقمَ ،) 902َ :ون َط يق َشيخ َالطرباين َأخ جه َأبو َنعيم َالصبهاين َيف َ«نع فةَ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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َب ِة
َت ْسمِ َي ُة أَ ْ
ص َحابِ ا ْل َعق َ

َالزبي ُ َب ُ َبكارَ ،قال«َ :ت َْس ِم َي ُة
َ -757حدثنا َعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ ،حدثنا ُّ
ِ
ِ
َأ ْص َح ِ
ب ْب ُن ُق َش ْيرِ ْب ِن ُم َل ْيل ِم ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َع ْوف َش ِهدَ
اب ا ْل َع َق َبةُ :م ْعت ُ
َبدْ ًراَ ،و ُه َو ال ِذي َق َالَ :ي ِعدُ نَا ُم َحمدٌ ُكنُو َز كِ ْس َرى َو َق ْي َص َرَ ،و َأ َحدُ نَا ََل َي ْأ َم ُن
ِ
ِ
اهنَا َق َال
َع َلى َخ ََلئِ ِهَ .و ُه َو ال ِذي َق َالَ :ل ْو ك َ
َان َلنَا م َن ْاألَ ْمرِ َش ْي ٌء َما ُقت ْلنَا َه ُ
ال ُّزبير :وهو ال ِذي َش ِهدَ ع َلي ِه ال ُّزبير بِه َذا ا ْلك َََلمِ .و ِديع ُة بن َثا ِب ِ
ت ْب ِن َع ْمرِو
َُْ َ
َ َ ُْ
َُْ َ ُ َ
َ ْ
ْب ِن َع ْوف َو ُه َو ال ِذي َق َال :إِن َما كُنا َنخُ ُ
بَ ،و ُه َو ال ِذي َق َالَ :مالِي
وض و َن ْل َع ُ
وأجبنَنَا ِعنْدَ الل َق ِ
ِ
اءَ ،و ِجدُّ ْب ُن َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن
َأ َرى ُقرا َءنَا َه ُؤ ََلء َأ ْر َغ َبنَا ُب ُطونًا َ ْ َ
ار ِ
يل ْب ِن ا ْل َح ِ
َنبِ ِ
ث ِم ْن َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفَ ،و ُه َو ال ِذي َق َال ِج ْبرِ ُ
يل َع َل ْي ِه

الس ََل ُم :يا ُم َحمدُ َ ،م ْن َه َذا ْاألَ ْس َو ُد كَثِ ٌير َش ْع ُر ُهَ ،ع ْينَا ُه ك ََأن ُه َما ِقدْ َر ِ
ان ِم ْن
َ
ِِ
ِ
ين بِخَ َبرِ َكَ ،و ُه َو
ُص ْفرَ ،ينْ ُظ ُر بِ َع ْين َْي َش ْي َطانَ ،و َكبِدُ ُه َكبِدُ ح َمارُ ،يخْ بِ ُر ا ْل ُمنَافق َ
ا ْل ُم ْجت َُّر ِبخُ ْرئِ ِه؟َ ،وا ْل َح ِ
ار ُ
ث ْب ُن َي ِزيدَ الطائِ ُّيَ ،ح ِل ٌ
يف لِ َبنِي َع ْمرِو ْب ِن َع ْوف،
َو ُه َو ال ِذي َس َب َق إِ َلى ا ْل َو َش ِل ال ِذي ن ََهى َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ َأ ْن َي َمس ُه َأ َحدٌ ،
اس َت َقى ِمنْ ُهَ .و َأ ْو ُس ْب ُن َق ْيظِيَ ،و ُه َو ِم ْن َبنِي َح ِ
ار َثةََ ،و ُه َو ال ِذي َق َال :إِن
َف ْ
ٍّ
الصحابة» َ(َ ،)3031َ -َ 3030َ /6ون َط يق َأبي َجعف َالنُّفيلي َأخ جه َالنسائي َيفَ
)َ،والدوالبيَيفَ«الكنىَوالسماء»َ(رقمَ.)324َ:
«السن َالكربى»َ(ح10304َ/
ُّ
قالَاب َثْكري َيفَ«البدايةَوالنهاية»َ(«َ:)183َ/4هذاَحديثَغ يبَجدًّ اَن َهذاَالوجهَ»َ.
وقالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)142َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثَقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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بيو َتنَا عورةٌ ،وهو جدُّ يحيى ب ِن س ِع ِ
يد ْب ِن َق ْيسَ ،وا ْل َجَل ُس ْب ُن ُس َو ْي ِد ْب ِن
ََْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ
ُُ
ِ ِ
ِ ِ
َاب َب ْعدَ َذلِ َ
كَ ،و َس ْعدُ
الصامتَ ،و ُه َو م ْن َبني َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفَ ،و َب َل َغنَا َأن ُه ت َ
ارَ ،و ُه َو ا ْلمدَ خ ُن َع َلى رس ِ
ْب ُن ز َُر َار َة ِم ْن َبنِي َمالِ ِك ْب ِن النج ِ
ول اهلل ِ ﷺ،
َ ُ
ُ
َان َأ ْصغ ََر ُه ْم ِسنًّا َو َأ ْخ َب َث ُه ْمَ ،و َق ْي ُس ْب ُن َق ْهد ِم ْن َبنِي َمالِ ِك ْب ِن النج ِ
ار،
َوك َ
وسويدٌ ود ِ
اع ٌسَ ،و ُه َما ِم ْن َبنِي َب ْل ُح ْبلى َو ُه َما ِمم َن َجه َز ا ْب ُن ُأ َب ٍّي فِي َت ُب َ
وك
َ ُ َْ َ َ
يخَ ذ ََل ِن الناس ،و َقيس بن عمرِو ب ِن سهل ،و َزيدُ بن الل ِص ِ
َان ِم ْن
يتَ ،وك َ
َ َ ْ ُ ُْ َ ْ ْ َ ْ
َ ْ ْ ُ
ُ
يه ِغ ُّش ا ْليه ِ
اإلس ََلم ،وفِ ِ
ِ
ودَ ،ونِ َف ُ
اق َم ْن نَا َف َقَ ،و َس ََل َم ُة
َُ
اعَ ،ف َأ ْظ َه َر ْ ِ ْ َ َ
َي ُهود َق ْي ُن َق َ
ِ ِ
اعَ ،ف َأ ْظ َه َر ْ ِ
اإل ْس ََل َم»(.)1
ْب ُن ا ْل ُح َمامِ ،م ْن َبني َق ْينُ َق َ
*َ*َ*َ

( )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(تسميةَُأصحابَالعقبة َﭫ)َ((َ)166َ/3رقمَ:
َ،)3017ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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الص َحا ِب َّي ِ
وف
ْه َّن َعلَى ُحُر ِ
أَ ْس َم
ات َر ْ
اء َّ
ض َي اهلل َعن ُ
ُ
ُ
الم ْع َج ِم
ُ
يق ڤ
اء ِب ْن ُ
ت أَ ِبي َب ْك ٍر ِّ
الص ِّد ِ
[ ]342أَ ْس َم ُ

ْت
َت َأ ْس َما ُء بِن ُ
َ -758حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َب َالمدين ُّي َ ُفستُقةَ،قالَ «َ:مات ْ
ِ
َأبِي َبكْر الصد ِ
ين َب ْعدَ ا ْبن ِ َها َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن ال ُّز َب ْيرِ بِ َل َيال،
يق َسنَ َة َث ََلث َو َس ْبع َ
ت عائِ َش َة ِألَبِيها ،و ُأم َأسماء بِن ِ
ْت َع ْب ِد ا ْل ُعزى
ْت َأبِي َبكْرُ :ق َت ْي َل ُة بِن ُ
َوكَان ْ
َ َ ُّ ْ َ َ
َت ُأ ْخ َ َ
َت ِما َئ ُة َسنَة،
َان ِألَ ْس َما َء َي ْو َم َمات ْ
ْب ِن َع ْب ِد َأ ْس َعدَ ِ ،م ْن َبنِي َمالِ ِك ْب ِن َح َسلَ ،وك َ
اريخِ بِسبع و ِع ْشرِين سنَةً ،و َقب َل مبع ِ
ُولِدَ ْت َق ْب َل الت ِ
ث النبِي ﷺ بِ َس ْب َع َع ْش َر َة
َ ْ ََْ
َ ْ َ
َ َ
سنَةً ،وولِدَ ْت َأسماء ِألَبِي بكْر و ِسنُّه و ِ
ون َسنَ ًة»(.)1
احدٌ َو ِع ْش ُر َ
َ َ ُ َ
ْ َ ُ
َ ُ
َ
ْت ُع َم ْي ٍ
س ا ْل َخ ْث َعمِ َّي ُة ڤ
اء بِن ُ
[ ]343أَ ْس َم ُ
َ -759حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حَدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ِ ِ
ِ
اج َر إِ َلى
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة َب ُّ
َالزبي «َ :في ت َْسم َية َم ْن َه َ
َأ ْر ِ
ْت ُع َم ْيس
ض ا ْل َح َب َش ِةَ :ج ْع َف ُر ْب ُن َأبِي َطالِب َو َم َع ُه ْام َر َأ ُت ُه َأ ْس َما ُء بِن ُ
ا ْلخَ ْث َع ِميةَُ ،ف َو َلدَ ْت َل ُه بِ َأ ْر ِ
ض ا ْل َح َب َش ِة َع ْبدَ اهلل ِ ْب َن َج ْع َفرَ ،و َع ْو َن ْب َن َج ْع َفر،
( )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أسما ُء َبن ُت َأبيَبك َڤ)َ((َ)77َ/24رقمَ:
َ،)200ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
انظ ((َ:الطبقاتَالكربى))َالب َسعدَ(َ،)196َ/3و(َ،)252َ/8و«نع فةَالصحابة»َلبيَ
نعيمَالصبهاينَ(َ.)3253َ/6

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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َو ُم َحمدَ ْب َن َج ْع َفر»(.)1
الر ِبيعِ ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُع َّزى ڤ
ْت أَ ِبي ا ْل َع ِ
[ ]344أُ َما َم ُة ِبن ُ
اص ْب ِن َّ
اَالزبي َُ َب ُ َبكارَ،قالَ «َ:و َأ ْو َصى
َ -760حدثناَعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ،حدثن ُّ
َأ ُبو ا ْل َع ِ
اص ْب ِن الربِي ِع بِا ْبنَتِ ِه ُأ َم َام َة إِ َلى ال ُّز َب ْيرِ ْب ِن ا ْل َعوا ِمَ ،وبِتِ ْركَتِ ِهَ ،فزَو َج َها
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْت رس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ ،أ ْو َص ْت ُه بِ َذلِ َ
ك
ال ُّز َب ْي ُر َعلي ْب َن َأبِي َطالب َب ْعدَ َو َفاة َفاط َم َة بِن َ ُ
ْت َأبِي ا ْل َع ِ
اص ِعنْدَ ُه َو َل ْم
َفاطِ َم ُة ڤَ ،و ُقتِ َل َع ِل ُّي ْب ُن َأبِي َطالِبَ ،و ُأ َم َام ُة بِن ُ
تُ :أ ُّم ا ْل َه ْي َث ِم النخَ َعي ُة فِي َذلِ َ
ك:
ت َِلدْ َل ُه َف َقا َل ْ
ت ا ْل َقرِينَا
اب ُذؤَ ا َبتِي َو َأ َذل ُر ْكن َْي ُ ...أ َم َام َة َي ْو َم َف َار ْق َ
َأ َش َ

تَطِ ُ ِ ِ
ت َرنِينَا»(َ.)2
ت َر َف َع ْ
اجتِ َها إِ َل ْي ِه َ ...ف َلما ْاس َت ْي َأ َس ْ
يف بِه ل َح َ
الض َّح ِ
صا ِر َّي ُة ڤ
ْت َّ
[ُ ]345ب َث ْي َن ُة بِن ُ
اك ْاألَ ْن َ
َ -761حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
ْت الضح ِ
اهلل َب َنُمي َ ،ي َُق ُ
ت َثا ِبتَ ،و ِه َي التِي َخ َط َب َها
اك ُأ ْخ ُ
ولُ «َ :ب َث ْينَ ُة بِن ُ
ُم َحمدُ ْب ُن َم ْس َل َم َة»(.)1
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(أسما ُء َبن ُت َعُ ميس َڤ)َ((َ)131َ/24رقمَ:
َ،)358ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُأنان ُة َبن ُت َأبي َالعاص) َ((َ )443َ /22رقمَ:
َ،)1081ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)255َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد ُهَ ُننقطعَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ْت أُ َم َّي َة ْب ِن َخل ٍ
َف ڤ
َّوأَ َم ُة ِبن ُ
[ ]346الت ْ
َ-762حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َعبد َاهلل َب َعبدَ
الحكم َب َأبي َزيادَ ،ي ُق ُ
ْت ُأ َمي َة ْب ِن
ولَ «َ :صالِ ٌح َم ْو َلى الت ْو َأ َمةَ ،و ِه َي بِن ُ
َخ َلف»(.)2
ث ْب ِن أَبِي ِ
ْحا ِر ِ
الن ِب ِّي ﷺ
ج َّ
[ُ ]347ج َو ْي ِر َي ُة بِن ُ
ضَرا ٍر ڤَ ،ز ْو ُ
ْت ال َ
َ -763حدثناَأ ُبوَ ُأسانة َعبدُ َاهلل َب ُ َ ُنحمد َب َأبيَ َُأسانة َالحلب ُّيَ،حدثناَ
يَعبيدُ َاهلل َب ُ َ[أبي]َزيادَ،ع َ
اج َب ُ َأبيَننيع َال ُّ صاف ُّيَ،حدثناَجد ُ
حج ُ
ار ِ
ْت ا ْل َح ِ
الزه يَ،قالَ «َ:س َبى َر ُس ُ
ث ْب ِن َأبِي ِض َر ِار ْب ِن
ول اهلل ِ ﷺ ُج َو ْيرِ َي َة بِن َ
ُّ
َعائِ ِذ ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن ا ْل ُم ْص َط ِل ِق ِم ْن ُخزَا َعةََ ،و ْاس ُم ا ْل ُم ْص َط ِل ِقُ :خ َز ْي َمةَُ ،ي ْو َم
َوا َق َع َبنِي ا ْل ُم ْص َط ِل ِق»(.)3

َ -764حدثنا َأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َالح ان ُّيَ ،حدثنا َأ ُبو َجعف َ
النُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َسَلمةَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ،حدثنيَعاص ُمَب ُ َ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُبرين َُة َبن ُت َالضحاك َڤ)َ((َ)204َ/24رقمَ:
َ،)524ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(التوأن ُة َبن ُت َ ُأنية َڤ) َ((َ )207َ /24رقمَ:
َ،)531ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(جو َي يةَُبن ُت َالحارث َڤ)َ((َ)59َ/24رقمَ:
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
َ،)152ون َط يقَاب ََأبيَننيعَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(َ.)436َ/5

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ُعم َب َقتادةَ،وعبدُ َاهلل َب ُ َأبيَبك َ،و ُنحمدُ َب ُ َيحيىَب َحبانَ،ثْك ٌُّل َقدَ
حدثني َببعض َحديث َبني َال ُمصطلقَ ،قالَ «َ :ب َلغَ َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ َأن َبنِي
ث بن َأبِي ِضرار َأبو جويرِي َة بِن ِ
ون َل ُهَ ،و َقائِدُ ُه ُم ا ْل َح ِ
ْت
ا ْل ُم ْص َط ِل ِق َي ْج َم ُع َ
ار ُ ْ ُ
َ ُ ُ َْ َ
ار ِ
ا ْل َح ِ
ث ز َْوجِ النبِي ﷺَ ،ف َلما َس ِم َع بِ ِه ْم َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ َخ َر َج إِ َل ْي ِه ْم َحتى
َاحي ِة ُقدَ يد إِ َلى الس ِ
ِ
َل ِقيهم ع َلى ماء َلهم ي َق ُال َله :ا ْلمري ِس ِ
اح ِل،
ُ َُْ ُ
َُ ْ َ
يع م ْن ن َ
َ
ْ
ُ ْ ُ
اس َوا ْق َت َت ُلواَ ،ف َه َز َم اهللُ َبنِي ا ْل ُم ْص َط ِل ِقَ ،و ُقتِ َل ا ْل َح ِ
ار ُ
ث ْب ُن َأبِي
َاح َم الن ُ
َف َتز َ

ِض َرار َأ ُبو ُج َو ْيرِ َيةََ ،و ُقتِ َل َم ْن ُقتِ َل ِمن ُْه ْمَ ،ونَف َل اهللُ َر ُسو َل ُه َأ ْبنَا َء ُه ْم َونِ َسا َء ُه ْم،
وكَان رس ُ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َان
ينَ ،وك َ
اب من ُْه ْم َس ْب ًيا كَث ًيرا َق َس َم ُه في ا ْل ُم ْسلم َ
ول اهلل ﷺ َأ َص َ
َ َ َ ُ
ار ِ
فِيما َأصاب يومئِذ ِمن النس ِ
ْت ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َأبِي ِض َرار َسيدَ ُة
اءُ :ج َو ْيرِ َي ُة بِن ُ
َ َ
َ َ َ ََْ
نِس ِ
اء َق ْو ِم َها»(.)1
َ
َ -765حدثنا َ ُنوسى َب ُ َزثْك يا َالتُّست ُّيَ ،حدثنا َشباب َال ُعص ُف ُّيَ ،قالَ:
ِ
ار ِ
ْت ا ْل َح ِ
ين»(َ.)2
ث ز َْو ُج النبِي ﷺ َسنَ َة ِس ٍّ
َت ُج َو ْيرِ َي ُة بِن ُ
« َمات ْ
ت َو َخ ْمس َ

(جوي يةَُبن ُت َالحارث َڤ)َ((َ)60َ/24رقمَ:
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
َ ،)158ون َط يق َاب َإسحاق َأخ جه َخليفة َيف َ«تاريخه» َ(صَ ،)80َ :والطربي َيفَ
«تاريخه»َ(َ،)604َ/2واب َأبيَخيرمةَيفَ«التاريخَالكبي -السف َالراين»َ(َ،)928َ/2
والبيهقيَيفَ«السن َالكربى»َ(َ،)65َ/9ويفَ«دالئلَالنبوة»َ(.)46َ/4
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)142َ/6روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.
(جوي يةَُبن ُت َالحارث َڤ)َ((َ)59َ/24رقمَ:
( )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

611

يل ڤ
[َ ]348ح َس َن ُة أُ ُّم ُشَر ْح ِب ٍ
َ -766حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قَالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدَ
ولُ «َ :ش َر ْحبِ ُ
اهلل َب َنُمي َ ،ي ُق ُ
َت ِمم ْن
يل ْب ُن َح َسنَةَ ،إِن َما َح َسنَ ُة ُأ ُّم ُهَ ،وكَان ْ
اج َر إِ َلى ا ْل َح َب َش ِة»(.)1
َه َ
النبِ ِّي ﷺ
ج َّ
ْص ُة بِن ُ
ْت ُع َمَر ْب ِن ا ْل َخطَّابِ ڤَ ،ز ْو ُ
[َ ]349حف َ
اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،قالَ «َ:ف َو َلدَ ُع َم ُر
َ-767حدثناَعل ُّ َ
ي َب ُ َعبد َالعزيزَ،حدثن ُّ
عبدَ اهلل ِ بن عمر ،و ُأ ْخ َته ِألَبِ ِ
ْت ُع َم َر ز َْو َج النبِي ﷺَ ،و َع ْبدَ
يهَ ،و ُأم ُه َح ْف َص َة بِن َ
َْ
َْ ُ ََ َ ُ
ْت َم ْظ ُع ِ
يب ْب ِن َو ْه ِ
ون ْب ِن َحبِ ِ
ب ْب ِن ُح َذا َف َة
َب بِن ُ
الر ْح َم ِن ْاألَ ْك َب َرَ ،و ُأ ُّم ُه ْم َز ْين ُ
اجر ِ
ب ِن جمح ،كَان ْ ِ
َت َق ْب َل النبِي ﷺ ِعنْدَ ُخنَ ْي ِ
س ْب ِن
اتَ ،وكَان ْ
َت م َن ا ْل ُم َه ِ َ
ْ ُ َ
ِ
وهاَ ،و َع ُّم َها َز ْيدٌ َ ،و َش ِهدَ َبدْ ًرا َأ ْخ َوا ُل َها
ُح َذا َف َة الس ْهميَ ،و َش ِهدَ َبدْ ًرا َأ ُب َ
ِ
ِ
ِ
ان»(َ.)2
ب ْب ُن ُع ْث َم َ
ُع ْث َم ُ
انَ ،و ُقدَ َامةَُ ،و َع ْبدُ اهلل ا ْب ُن َخال َهاَ ،والسائ ُ

َ،)153ن َ َط يقَخليفةَب َخياط َيفَ«تاريخه»َ(صَ،)224َ:ون َط يقَخليفة َأخ جهَ
اب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)220َ/3
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حسن ُة َ ُأ ُّم َُش َحبيل َڤ)َ((َ)215َ/24رقمَ:
َ،)546ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(حفص ُة َبن ُت َعُ م َڤ) َ((َ )185َ /23رقمَ:
َ،)301ون َط يقَالزبي َب َبكارَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)83َ/31

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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وَزرعة َعبدُ َال حم َب ُ َعم وَ،قالَ:حدثناَالحار ُ
ث َب ُ َ
َ -768حدثناَأ ُب ُ
ت َح ْف َص ُة َعا َم
نسكي َ،حدثناَاب ُ َوهبَ،ع َنالك َب َأنسَ،قال«َ:ت ُُوف َي ْ
ت إِ ْفرِ ِ
ان َع َلى ا ْل َم ِدين َِة»(َ.)1
يقي ُةَ ،و َمات ْ
ُفتِ َح ْ
َت َو َم ْر َو ُ
ْت َج ْح ٍ
يب َة ڤ
[َ ]350ح ْم َن ُة ِبن ُ
ش ُتكَنَّى أُ َّم َح ِب َ
َ -769حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
اج َر ِم ْن َبنِي َأ َسد ِم ْن
نُمي َ،حدثنَاَ ُيون ُُسَب ُ َ ُبكي َ،قالَ:قالَاب ُ َإسحاقَ «َ:ه َ
ْت َج ْحش ِم ْن نِ ْس َوة َذك ََر ُهن»(.)2
نِ َسائِ ِه ْمَ :ح ْمنَ ُة بِن ُ
صا ِر َّي ُة ڤَ
اء ِبن ُ
السك ِ
َن ْب ِن ُكْر ٍز ْاألَ ْن َ
ْت َز ْي ِد ْب ِن َّ
[َ ]351ح َّو ُ
َ -770حدثناَ ُنحمدُ َب َُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُسَب ُ َ ُبكي َ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ،ع َعاصمَب َ ُعم َب َ

( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(حفص ُة َبن ُت َعُ م َڤ) َ((َ )188َ /23رقمَ:
َ،)308ع َشيخهَأبي َزُ رعة َعبدَ َال حم َب َ َعم و َالدنشقيَيفَ«تاريخه»َ(صَ،290َ:
وَ،)493وع َأبيَزرعةَرواهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(رقمَ،)3049َ:ون َ
ط يقَأبيَزرعةَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)205َ/3
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)245َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ»َ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حمن ُة َبن ُت َجحش َڤ)َ((َ)216َ/24رقمَ:
َ،)548ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)262َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

613

ْت َز ْي ِد ْب ِن السك ِ
َنَ ،و ِه َي التِي َي ْر ِوي َز ْيدُ ْب ُن َأ ْس َل َم
قتادةَ،أن ُه َقالَ «َ:حوا ُء بِن ُ
َع ْن ِب َجادَ ،ع ْن َجدتِ ِه»(.)1
النبِ ِّي ﷺ
ْت ُخ َو ْيلِ ِد ِبن ِ
ج َّ
ِيج ُة ِبن ُ
س ٍد ڤَ ،ز ْو ُ
[َ ]352خد َ
ْت أَ َ
َ -771حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
ِ
يج ُة
نُمي َقالَ :حَدثنا َ ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ ،قالَ «َ :خد َ
ْت ُخ َو ْي ِل ِد ْب ِن َأ َس ِد ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُعزى ْب ِن ُق َص ٍّي»(.)2
بِن ُ
َ-772حدثناَإسح ُ
اقَب ُ َإب اهيمَالدب ُّيَ،ع َعبدَال زاقَ،ع َنعم َ،ع َ
الزه يَ «َ:أن َأزْواج رس ِ ِ
ِ
ْت َأبِي
ْت ُخ َو ْي ِلدَ ،و َعائِ َش ُة بِن ُ
يج ُة بِن ُ
ُّ
ول اهلل ﷺَ :خد َ
َ َ َ ُ
بكْر ،و ُأم س َلم َة بِن ِ
ْت َأبِي
ْت ُع َم َرَ ،و ُأ ُّم َحبِي َب َة بِن ُ
ْت َأبِي ُأ َميةََ ،و َح ْف َص ُة بِن ُ
َ
َ ُّ َ َ
ْت ا ْلح ِ ِ
ْت ا ْلح ِ ِ
ْت
َب بِن ُ
ُس ْف َي َ
ارثَ ،و َز ْين ُ
ارثَ ،و َم ْي ُمو َن ُة بِن ُ َ
انَ ،و ُج َو ْيرِ َي ُة بِن ُ َ
اجت ََم ْع َن ِعنْدَ ُه تِ ْس َع ٌة
ْت زَ ْم َعةََ ،و َص ِفي ُة بِن ُ
َج ْحشَ ،و َس ْو َد ُة بِن ُ
ْت ُح َي ٍّي َحتى ْ

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(حوا ُء َبن ُت َزيد َڤ) َ((َ )219َ /24رقمَ:
َ،)554ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(خديجةَُبن ُت َُخويلدَڤ)َ((َ)444َ/22رقمَ:
َ ،)1084ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَالدوالبيَيفَ«الذريةَالطاه ةَالنبوية»َ(حَ)2َ/
نطو االَ.
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)220َ /9روا ُه َالطب ان ُّيَ ،ورجا ُل ُه َإلى َاب َإسحاقَ
رج ُالَالصحيحَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ان ِم ْن َبنِي َع ِام ِر ْب ِن
يجةََ ،وا ْلكِن ِْدي ُة ِم ْن َبنِي ا ْل َج ْو ِنَ ،وا ْل َعالِ َي ُة بِن ُ
ْت َظ ْب َي َ
َب ْعدَ َخد َ
ِ ِ
ْت ُخ َز ْي َم َة ْام َر َأ ٌة ِم ْن َبنِي ِه ََلل».
َب بِن ُ
َبني ك ََلبَ ،و َز ْين ُ
َالزبي َ ،قالََ « :لما ُأد ِخ َل ِ
ت ا ْلكِن ِْدي ُة َع َلى
َالزه ُّيَ :أخب ني َ ُع و ُة َب ُ ُّ
قال ُّ
ْ

ْكَ ،ف َق َالَ « :ل َقدْ ع ْذ ِ
تَ :أ ُعو ُذ بِاهلل ِ ِمن َ
ت بِ َعظِيم ،ا ْل َح ِقي
النبِي ﷺَ ،قا َل ْ
ُ
بِ َأ ْه ِل ِك»(.)1
اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،حدثنيَ ُنحمدُ َب ُ َ
َ-773حدثناَعل ُّيَب ُ َعبدَالعزيزَ،حدثن ُّ
الحس َالمخ ُزون ُّيَ ،ع َ ُأسانة َب َحفصَ ،وغي هَ ،ع َ ُيونُسَ ،ع َاب َ
شهابَ،قالَ «َ:تزَوج رس ُ ِ
ِ
يج َة بِ َمكةََ ،و ِه َي َأو ُل ْام َر َأة َتزَو َج،
ول اهلل ﷺ َخد َ
َ َ ُ
َت َقب َله ِعنْدَ َأبِي ها َل َة الت ِم ِ
يميَ ،و َتزَو َج َها َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺَ ،و ُه َو ا ْب ُن
َ
َوكَان ْ ْ ُ
ِ
ت لِ َس ْبع َم َض ْي َن ِم ْن َم ْب َعثِ ِه»َ .
ين َسنَةًَ ،وت ُُوف َي ْ
إِ ْحدَ ى َوع ْشرِ َ

يَ « :أن َع ْم َرو ْب َن َأ َسد زَو َج
َالزبي ُ َ:وحدثنيَ ُعم ُ َب ُ َأبيَبك َال ُمؤنل ُّ َ
قال ُّ
ول اهلل ِ ﷺ ،و َتزَوجها رس ُ ِ
ِ
ِ
يج َة َر ُس َ
ين
ول اهلل ﷺَ ،و ُه َو ا ْب ُن َخ ْمس َوع ْشرِ َ
َ
َخد َ
َ َ َ ُ
َسنَ ًة َو ُق َر ْي ٌش َت ْبنِي ا ْل َك ْع َب َة»ََ.

(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َتزويج َر ُسول َاهلل َﷺ َخديجةَ) َ(َ/22
(َ )447رقمَ ،)1089َ :ن َط يق َعبد َال زاق َيف َ«نصنفه» َ((َ )489-488َ /7حَ/
َ،)13995ون َط يقَعبدَال زاقَأخ جهَاب َأبيَشيبةَيفَ«نصنفه»َ(حَ.)36035َ/

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َالزبي ُ َ :وحدثني َ ُنحمدُ َب ُ َحس َ ،ع َخالد َب َإسماعيلَ ،ع َاب َ
قال َُّ
ج يجَقالَ «َ:نكَح رس ُ ِ
ِ
ين َسنَ ًة».
ول اهلل ﷺ َو ُه َو ا ْب ُن َس ْبع َو َث ََلث َ
ُ
َ َ ُ
َالزبي ُ َ:وحدثنيَ ُنحمدُ َب ُ َحس َ،ع َعبد َاهلل َب َ ُنحمَد َب َيحيىَب َ
قال ُّ
ِ ِ
ب
ُع وةَ ،ع َأبيه َقالَ «َ :ق َال َع ْم ُرو ْب ُن َأ َسدُ :م َحمدُ ْب ُن َع ْبد اهلل َيخْ ُط ُ
ِ
ْت ُخ َو ْي ِلد َه َذا ا ْل َف ْح ُل ََل ُي ْق َر ُع َأ ْن ُف ُه»َ.
يج َة بِن َ
َخد َ
َالزبي ُ َ:وحدثنيَ ُنحمدُ َب ُ َحس َ،ع َ ُنحمد َبَ َ ُفليحَ،ع َيزيد َب َ
قال ُّ
ول اهللِ
عياضَ،ع َاب َشهاب َقال«َ:كَان ْ ِ
ْت ُخ َوي ِلد ِعنْدَ رس ِ
يج ُة بِن ُ
َت َخد َ
َ ُ
ْ
آن َو ِه َي ِعنْدَ ُهَ ،و ِه َي َأو ُل َم ْن
آنُ ،ثم َنزَ َل َع َل ْي ِه ا ْل ُق ْر ُ
ﷺ َق ْب َل َأ ْن َين ِْز َل َع َل ْي ِه ا ْل ُق ْر ُ
ت بِ َمك َة َق ْب َل َأ ْن َيخْ ُر َج َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ إِ َلى
َت بِ ِهَ ،وت ُُوف َي ْ
َصد َق النبِي ﷺ َو َآمن ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ين»(َ.)1
ا ْل َمدينَة بِ َث ََلث سن َ

َالزبي ُ َب ُ َبكارَ ،قالَ «َ :و ُأ ُّم َبنِي
َ -774حدثنا َعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ ،حدثنا ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
َت تُدْ َعى فِي
ْت ُخ َو ْي ِلدَ ،وكَان ْ
يج ُة بِن ُ
يم َخد َ
َر ُسول اهلل ﷺ َو َبنَاته غَ ْي َر إِ ْب َراه َ
ا ْلج ِ
ْت زَ ائِدَ َة
ْت َأ َس ِد ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُعزى ْب ِن ُق َص ٍّيَ ،و ُأ ُّم َها َفاطِ َم ُة بِن ُ
اه ِلي ِة :الطاهر َة بِن َ
َ
ِ
بِن ِ
ْت ُجنْدُ بَ ،و ُه َو ْاألَ َص ُّم ْب ُن َص ْخرِ ْب ِن َع ْب ِد َم ِع ِ
يَ ،و ُأ ُّم َها
يص ْب ِن َعامرِ ْب ِن ُل َؤ ٍّ
( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َتزويج َر ُسول َاهللَ َﷺ َخديجةَ) َ(َ/22
(َ)449رقمَ،)1092َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)220َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،وفيهَاب ُ َزُ بالة َ–يعنيَنحمدَ
ب َالحس َ-أي اضاَ،و ُهوَضعيفَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ار ِ
ْت عب ِد من ِ
َاف ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن ُمن ِْق ِذ ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َم ِع ِ
يص ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن
َها َل ُة بِن ُ َ ْ َ
ْت َس ْع ِد ْب ِن َس ْه ِم ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن ُه َص ْي ِ
ص ْب ِن
ي َو ُأ ُّم َها ا ْل َعرِ َقةَُ ،و ْاس ُم َها قِ ََل َب ُة بِن ُ
ُل َؤ ٍّ
َك ْع ِ
ان ْب ُن َع ْب ِد َمنَاف َأ ُخو َها َل َة ِألَبِ َيها َو ُأم َها ُه َو ال ِذي َر َمى
يَ ،و ِحب ُ
ب ْب ِن ُل َؤ ٍّ
ول اهلل ِ
َس ْعدَ ْب َن ُم َعاذ َ $ي ْو َم ا ْل َخنْدَ ِقَ ،ف َق َالُ :خ ْذ َها َو َأنَا ا ْب ُن ا ْل َعرِ َق ِة َف َق َال َر ُس ُ
ك فِي الن ِ
ﷺَ « :عر َق اهللُ َو ْج َه َ
ات
اب َأك َْح ُل َس ْعدَ َر ِح َم اهللُ َس ْعدً ا َف َم َ
ار»َ ،ف َأ َص َ
َش ِهيدً ا ،وكَان ْ ِ
ْت ُخ َوي ِلد َق ْب َل رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ ِعنْدَ َعتِ ِ
يق ْب ِن َعائِ ِذ ْب ِن
يج ُة بِن ُ
َت َخد َ
َ
َ ُ
ْ
َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َم ْخزُ ومَ ،ف َو َلدَ ْت َل ُه ِهنْدَ ْب َن َعتِيقُ ،ثم َخ َل َ
ف َع َل ْي َها َأ ُبو
ِ
ان ْب ِن َحبِ ِ
َها َل َة َمالِ ُك ْب ُن نَب ِ
ي ِم ْن َبنِي
زُر َار َة ْب ِن َو ْفدَ َ
يب ْب ِن َس ََل َم َة ْب ِن َعد ٍّ
اش ْب ِن َ
َأ ِس ِ
يد ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن ت َِميم َح ِل ُ
يف َبنِي َع ْب ِد الد ِار ْب ِن ُق َص ٍّيَ ،ف َو َلدَ ْت َل ُه ِهنْدَ ْب َن
َأبِي ها َلةََ ،ف ِهنْدُ بن عتِيق ،و ِهنْدُ  ،وهال ُة َأبنَاء َأبِي ها َل َة مالِ ِ
ك ْب ِن نَب ِ
زُر َار َة
ْ ُ
َ
ْ ُ َ
َ
اش ْب ِن َ
َ َ
ول اهلل ِ ﷺ ِمن َخ ِديج َة بِن ِ
إِ ْخ َو ُة َو َل ِد رس ِ
ْت ُخ َو ْي ِلد ِم ْن ُأم ِه ْم»(َ.)1
َ
ْ
َ ُ

َ -775حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
ول اهللِ
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ،ع َاب َإسحاق َقالَ «َ:ل ْم َي َتزَو ْج َر ُس ُ
ِ
َت»(َ.)2
يج َة َحتى َمات ْ
ﷺ َع َلى َخد َ
( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك َُ َتزويج َر ُسول َاهلل َﷺ َخديجةَ) َ(َ/22
(َ)448رقمَ،)1091َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َتزويج َر ُسول َاهلل َﷺ َخديجة) َ(َ/22
(َ)450رقمَ،)1093َ:ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَاب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ/3
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -776حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهللَ َب َ
نُمي َ،حدثناَيونُس َب َبكي َ،ع َنحمد َب َإسحاقَ،قال«َ:مات ْ ِ
يج ُة
َت َخد َ
ُ ُ ُ ُ
َ
ُ
اجرِ رس ِ ِ
ِ ِ ِ
ين»(.)1
ول اهلل ﷺ ِب َث ََلث سن َ
َق ْب َل ُم َه ِ َ ُ
هلل ﷺ
ول ا ِ
[ُ ]353ر ْق َي ُة ِبن ُ
س ِ
ْت َر ُ
َت ُر ْق َي ُة
اَالزبي ُ َب ُ َبكارَقالَ «َ:وكَان ْ
َ-777حدثناَعل ُّيَب ُ َعبدَالعزيزَ،حدثنَ ُّ
ْت رس ِ ِ
ان
ان ْب ُن َعف َ
ول اهلل ﷺ ِعنْدَ ُع ْت َب َة ْب ِن َأبِي َل َهبَ ،ف َف َار َق َهاَ ،ف َتزَو َج ُع ْث َم ُ
بِن ُ َ ُ
ِ
اج َر ْت َم َع ُه إِ َلى َأ ْر ِ
َان
ض ا ْل َح َب َش ِةَ ،ف َو َلدَ ْت َل ُه َع ْبدَ اهلل بِ ِه ك َ
ُر ْق َي َة بِ َمكةََ ،و َه َ
ف َع ْن بدْ ر َع َلي َها بِإِ ْذ ِن رس ِ
ت َم َع ُه ا ْل َم ِدينَةََ ،وتَخَ ل َ
ول اهلل ِ ﷺ،
ُيكَنىَ ،و َق ِد َم ْ
َ
َ ُ
ْ
ول اهللِ
ول اهلل ِ ﷺ َم َع ُس ْه َم ِ
ان َأ ْه ِل َبدْ رَ ،ق َالَ :و َأ ْجرِي َيا َر ُس َ
َو َض َر َب َل ُه َر ُس ُ
َق َالَ « :و َأ ْج ُر َك»(َ.)2

َ.)185
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)220َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَرج ُالَالصحيحَ»َ.
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َتزويج َر ُسول َاهلل َﷺ َخديجة) َ(َ/22
(َ )451رقمَ ،)1098َ :ون َط يق َاب َإسحاق َأخ جه َالحاثْكم َيف َ«المستدرك» َ(َ/3
َ)200بسياقَنختلفَ،واب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)185َ/3
(رقي ُة َبن ُت َر ُسول َاهلل َﷺ)َ((َ)434َ/22رقمَ:
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
َ،)1057ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
انظ «َ:الطبقاتَالكربى»َالب َسعدَ(َ.)36َ/8
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-778حدثناَالحسَ ُ َب ُ َه ُارون َب َُسليمان َالصبهان ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َ
إسحاق َال ُمسيب ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َ ُفليحَ ،ع َ ُنوسى َب َ ُعقبةَ ،ع َاب َ
شهاب َقال«َ :تَخَ ل َ
ان ﭬ َع ْن َبدْ رَ ،ع َلى ْام َر َأتِ ِه ُر ْق َي َة»،
ان ْب ُن َعف َ
ف ُع ْث َم ُ
فذثْك َالقصةَهكذاَفيَثْكتابهَ(.)1
َ -779حدثناَأ ُبوَ ُأسانة َعبدُ َاهلل َب ُ َ ُنحمد َب َأبيَ ُأسانة َالحلب ُّيَ،حدثناَ
ت ُر ْق َي ُة َي ْو َم َجا َء
َالزه يَقال«َ:ت ُُوف َي ْ
اجَب ُ َأبيَننيعَ،حدثناَجديَ،ع ُّ
حج ُ
ار َث َة م ْو َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ بِ ُب ْش َرى َبدْ ر»(.)2
َ ُ
َز ْيدُ ْب ُن َح ِ َ
اص ڤ
ول ا ِ
ت أَ ِبي ا ْل َع ِ
هلل ﷺ َكا َن ْ
َح َ
َب ِبن ُ
س ِ
تتْ
ْت َر ُ
[َ ]354ز ْين ُ

قالَالهيرمي َيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)217َ/9روا ُه َالطب ان ُّيَ،وروىَع َالزُّ ه ي َبعض ُهَ،
ورجا ُل ُهماَإلىَقائلهماَثقاتَ»َ.
(رقي ُة َبن ُت َر ُسول َاهلل َﷺ)َ((َ)435َ/22رقمَ:
(َ )1أخ جهَالطرباينَيف َ«المعجمَالكبي »َ ُ
َ،)1059ون َط يقَاب َفليحَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيف َ«اآلحاد َوالمراين»َ(-261َ/1
َ)265ضم َسياقَطويلَفيهَذثْك َتسميةَن َشهد َبد اراَ،والبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ
(َ،)326َ/4واب َعساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)35َ/39
(رقي ُة َبن ُت َر ُسول َاهلل َﷺ)َ((َ)435َ/22رقمَ:
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ ُ
َ،)1058وع َحجاجَ َب َ َأبي َننيع َأخ جهَالفسويَيفَ«المع فةَوالتاريخ»َ(َ،)159َ/3
ون َط يقَحجاجَأخ جهَالدوالبيَيفَ«الذرية َالطاه ة َالنبوية»َ(حَ)66َ/نطو االَ،واب َ
عساثْك َيفَ«تاريخَدنشق»َ(َ)152-151َ/3بنفسَسياقَالمصنفَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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اَالزبي ُ َب ُ َبكارََ ،قالَ «َ:و َلدُ النبِي
َ -780حدثناَعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ،حدثن ُّ
ِ
ِِ
ِ
يب،
َبُ ،ثم َع ْبدُ اهلل َوك َ
َان ُي َق ُال َل ُه :الط ُ
ﷺ ا ْل َقاس ُم َو ُه َو َأ ْك َب ُر َو َلدهُ ،ثم َز ْين ُ
وي َق ُال َله :الط ِ
ات َص ِغ ًيراُ ،ثم ُأ ُّم ُك ْل ُثومُ ،ث ُّم َفاطِ َمةُ،
اه ُرُ ،ولِدَ َب ْعدَ النُّ ُبو ِةَ ،و َم َ
ُ
َُ
ات ا ْل َق ِ
ات َع ْبدُ اهلل ِ»(َ.)1
اس ُم ِب َمكةَُ ،ثم َم َ
ُثم ُر َقي ُة َهك ََذا ا ْألَو ُلَ ،ف ْاألَو ُل َم َ

َالزبي ُ َب ُ َبكارََ ،قالَ «َ :ف ُولِدَ
َ -781حدثنا َعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ ،حدثنا ُّ
لِرس ِ ِ
ِِ
ِ
ْت
َب بِن ُ
َبَ ،ق َالَ :وكَان ْ
َت َز ْين ُ
ول اهلل ﷺ ا ْل َقاس ُم َو ُه َو َأ ْك َب ُر َو َلده ُثم َز ْين ُ
َ ُ
رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ ِعنْدَ َأبِي ا ْل َع ِ
اص ْب ِن الربِي ِع ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُعزى ْب ِن َع ْب ِد َش ْمس،
َ ُ
َان ع ِلي مستَر َضعا فِي بنِي غ ِ
ِ
َاض َر ِةَ ،فا ْفت ََص َل ُه
َف َو َلدَ ْت َل ُه َعل ًّياَ ،و ُأ َم َامةَ ،ك َ َ ٌّ ُ ْ ْ ً
َ
ول اهلل ِ ﷺ َو َأ ُبو ُه َي ْو َمئِذ ُم ْشرِ ٌكَ ،و َق َال َر ُس ُ
َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺَ « :م ْن َش َاركَنِي فِي
َش ْيء َف َأنَا َأ َح ُّق بِ ِهَ ،و َأ ُّي َما كَافِر َش َار َك ُم ْس ِل ًما فِي َش ْيء َف ُه َو َأ َح ُّق بِ ِه ِمنْ ُه»َ.

َالزبي ُ َ:وحدثنيَ ُعم ُ َب ُ َأبيَبك َال ُمؤنل ُّيَ،قال«َ:ت ُُوف َي َع ِل ُّي ْب ُن َأبِي
قال ُّ
ْت رس ِ ِ
ِ
ا ْل َع ِ
َان
َاه َز ا ْل ُح ُل َمَ ،وك َ
ول اهلل ﷺ َو َقدْ ن َ
اص ْب ِن الربِي ِع ا ْب ُن َز ْين َ
َب بِن َ ُ
ول اهلل ِ ﷺ َأرد َفه ع َلى ر ِ
َر ُس ُ
اح َلتِ ِه َي ْو َم ا ْل َفتْحِ »(.)2
ْ َ ُ َ َ
( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َسَ َفاطمة َووفاتها) َ((َ )397َ /22رقمَ:
َ.)987
انظ «َ:المنتخبَن َثْكتابَأزواجَالنبيَﷺ»َللزبي َب َبكارَ(صَ،26َ:وَ.)31
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)217َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َس َ َزينب َووفاتها) َ((َ )424َ /22رقمَ:
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -782حدثنا َأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َالحَ ان ُّيَ ،حدثنا َأ ُبو َجعف َ
النُّفيل ُّيَ ،حدثنا َ ُنحمدُ َب ُ َسلمةَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ ،ع َد ُاود َب َ
ال ُحصي َ،ع َعك نةَ،ع َاب َعباسَ،قالَ «َ:رد َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ َع َلى َأبِي
ا ْل َع ِ
َب بِالنكَاحِ ْاألَو ِلَ ،و َل ْم ُي ْح ِد ْ
ث َش ْيئًا».
اص َز ْين َ
وقدَاختُلفَفيَذلكَ،وقا ُلواَ:بِنِكَاح َج ِديد(.)1
َ -783حدثنا َعبدُ َاهلل َب ُ َالحس َب َأحمد َب َأبي َُشعيبَ ،حدثنا َأ ُبوَ
َان
جعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َسَلمةَ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقََ ،قال«َ:ك َ
فِي ْاألُ َس َارى َي ْو َم َبدْ ر َأ ُبو ا ْل َع ِ
اص ْب ُن الربِي ِع ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُعزى ْب ِن َع ْب ِد َش ْمس
َختَن رس ِ ِ
ِِ
اص ِم ْن ِر َج ِ
َان َأ ُبو الْ َع ِ
ال َمك َة
َبَ ،وك َ
ول اهلل ﷺ ز َْو ُج ا ْبنَته َز ْين َ
ُ َ ُ

َ.)1046
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(ُ «َ:)93َ/1ننقطعَ»َ.
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(لق ُ
يَ ،ب ُ َال بيع َﭬ) َ((َ )200َ /19رقمَ:
َ،)455ون َط يقهَأخ جهَالضياءَيفَ«الحاديثَالمختارة»َ(حَ،)365َ/وع َنحمدَب َ
سلمة َأخ جه َاإلنام َأحمد َيف َ«نسنده» َ((َ )369َ /3حَ ،)1876َ /ون َط يق َاب َ
إسحاق َأخ جه َالرتنذي َيف َ«جانعه» َ(حَ )1143َ /وقال«َ :هذا َحديث َليس َبإسنادهَ
َحصي َن َ
بأسَ،ولك َال َنع ُ
ف َوجه َهذاَالحديثَ،ولعل ُه َقد َجاء َهذاَن َقبل َد ُاود َبَ ُ
قبل َحفظهَ»َ ،والطربي َيف َ«تاريخه» َ(َ ،)472َ /2والحاثْكم َيف َ«المستدرك» َ(َ)740َ /3
«هذاَإسنادَصحيحَعلىَش طَ ُنسلمَ،وقد َُرويَأنَالنبيَﷺَردهاَعليهَبنكاحَجديدَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ْت ُخوي ِلد ،وكَان ْ ِ
َان لهال َة بِن ِ
ِ
يج ُة َخا َل َت ُه،
ين َم ًاَل َو َأ َما َنةًَ ،وك َ
َت َخد َ
َ
ا ْل َم ْعدُ ود َ
َْ
ت َخ ِديج ُة رس َ ِ
َان َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ ََل
َف َس َأ َل ْ
َبَ ،وك َ
ول اهلل ﷺ َأ ْن ُيزَو َج ُه َز ْين َ
َ َ ُ
ُيخَ الِ ُف َهاَ ،و َذلِ َ
َت َت ُعدُّ ُه بِ َمن ِْز َل ِة َو َل ِد َها َف َلما َأك َْر َم
ك َق ْب َل َأ ْن َين ِْز َل َع َل ْي ِهَ ،وكَان ْ

اهلل َنبِيه بِالنُّبو ِة ،وآمن ْ ِ ِ
يج ُة َو َبنَا ُت ُهَ ،و َصد ْقنَ ُهَ ،و َش ِهدْ َن َأن َما َجا َء بِ ِه
َت بِه َخد َ
ُ ُ ُ َ َ
ت َأ ُبو ا ْل َع ِ
َان َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ َقدْ
ُه َو ا ْل َح ُّق َو ِدن بِ ِدين ِ ِهَ ،و َث َب َ
اص َع َلى ِش ْركِ ِهَ ،وك َ
ول اهللِ
زَو َج ُع ْت َب َة ْب َن َأبِي َل َهب إِ ْحدَ ى بِنْ َت ْي ِه ُر َقي َة َأ ْو ُأم ُك ْل ُثوم َف َلما َبا َدى َر ُس ُ
ﷺ ُق َر ْي ًشا بِ َأ ْمرِ اهلل ِ َو َبا َد ْو ُهَ ،قا ُلوا :إِنك ُْم َقدْ َفر ْغت ُْم ُم َحمدً ا ِم ْن َهم ِهَ ،ف ُر ُّدوا

اص ْب ِن الربِي ِعَ ،ف َقا ُلواَ :ف ِ
َع َل ْي ِه َبنَاتِ ِه َفا ْش َغ ُلو ُه بِ ِهن َف َم َش ْوا إِ َلى َأبِي ا ْل َع ِ
ار ْق
ص ِ
ْتَ ،ف َق َالََ :ل َها اهلل ِ إِ ًذاََ ،ل ُأ َف ِ
اح َبت َ
ار ُق
َكَ ،ون َْح ُن ُنزَو ُج َك َأي ْام َر َأة ِشئ َ
َ
ِ
ِ ِ
َان َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ
ب َأن لِي بِ ْام َر َأتِي ْام َر َأ ًة ِم ْن ُق َر ْيش َفك َ
َصاح َبتيَ ،و َما ُأح ُّ
ي ْثنِي ع َلي ِه فِي ِصهرِ ِه َخيرا  -فِيما ب َلغَنِي َ -فم َشوا إِ َلى ا ْل َف ِ
اس ِق ُع ْت َب َة ْب ِن َأبِي
ْ
َ ْ
َ َ
ًْ
َ ْ
ُ
ْت ُم َحمد َون َْح ُن ُننْكِ ُح َ
َل َهبَ ،ف َقا ُلواَ :طل ِق ْام َر َأت َ
ْت ِم ْن
ك َأي ْام َر َأة ِشئ َ
َك ِبن َ

ْت س ِع ِ
ان ب ِن س ِع ِ
يد ْب ِن ا ْل َع ِ
يد
ُق َر ْيشَ ،ف َق َال :إِ ْن زَ و ْجت ُُمونِي بِن َ
اصَ ،أ ْو بِن َ َ
ْت َأ َب َ ْ َ
ْت س ِع ِ
يد ْب ِن ا ْل َع ِ
ْب ِن ا ْل َع ِ
اص َف َف َار َق َهاَ ،و َل ْم َيك ُْن َعدُ ُّو
اصَ ،ف َار ْقت َُها َفزَو ُجو ُه بِن َ َ
اهلل ِ َد َخ َل بِ َها َف َأ ْخ َر َج َها اهللُ ِم ْن َي ِد ِه ك ََر َام ًة َل َها َو َه َوانًا َل ُهَ ،و َخ َل َ
ان ْب ُن
ف ُع ْث َم ُ

ول اهلل ِ ﷺ ََل ي ِ
َان َر ُس ُ
ح ُّل بِ َمك َة َو ََل ُي َحر ُمَ ،م ْغ ُلو ًبا
ان َع َل ْي َها َب ْعدَ ُهَ ،وك َ
َعف َ
ُ
ْت رس ِ ِ
ِ
ِ
َان ْ ِ
ين
َع َلى َأ ْمرِ ِهَ ،وك َ
ول اهلل ﷺ ح َ
اإل ْس ََل ُم َقدْ َفر َق َب ْي َن َز ْين َ
َب بِن َ ُ
اص ب ِن الربِي ِع إَِل َأن رس َ ِ
َان ََل َي ْق ِد ُر َع َلى
َأ ْس َل َم ْ
ول اهلل ﷺ ك َ
ت َو َب ْي َن َأبِي ا ْل َع ِ ْ
َ ُ
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ِ ِِ
ِ
اج َر
َأ ْن ُي ِفر َق َب ْين َُه َماَ ،فأَ َق َام ْ
ت َم َع ُه َع َلى إِ ْس ََلم َها َو ُه َو َع َلى ش ْركه َحتى َه َ
رس ُ ِ
ِ ِ ِ ِ
يم ٌة َم َع ُه بِ َمك َةَ ،ف َلما َس َار ْت ُق َر ْي ٌش إِ َلى
ول اهلل ﷺ إِ َلى ا ْل َمدينَةَ ،وه َي ُمق َ
َ ُ
ِ
َبدْ ر َس َار فِ ِ
يه ْم َأ ُبو ا ْل َع ِ
َان
يب فِي ْاألُ َس َارى َي ْو َم َبدْ رَ ،وك َ
اص ْب ُن الربِي ِعَ ،ف ُأص َ

بِا ْلم ِدين َِة ِعنْدَ رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ»َ.
َ ُ
َ

َالزبي َ ،ع َأبيهَ
قال َاب ُ َإسحاقَ :فحدثني َيحيى َب ُ َعباد َب َعبد َاهللَ َب ُّ
َالزبي َ،ع َعائشةَزوجَالنبيَﷺَقالتَ «َ:لما َب َع َ
ث َأ ْه ُل
عبادَب َعبدَاهللَب ُّ
ول اهلل ِ ﷺ فِي فِدَ ِ
مك َة فِي فِدَ ِ
ْت رس ِ
اء َأبِي ا ْل َع ِ
اص
اء ُأ َسرائِ ِه ْم َب َع َث ْ
ت َز ْين ُ
َب بِن ُ َ ُ
َ
َت َخ ِديج ُة َقدْ َأد َخ َلتْها فِيها ع َلى َأبِي ا ْلع ِ ِ
ت فِ ِ
ين
يه بِ ِق ََل َدة َل َها كَان ْ
َو َب َع َث ْ
اص ح َ
َ
ْ َ َ َ
َ
آها َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ َرق َل َها ِرق ًة َش ِديدَ ًة َف َق َال« :إِ ْن َر َأ ْيت ُْم َأ ْن
َبنَى َع َل ْي َها َف َلما َر َ
ُت ْط ِل ُقوا َل َها َأ ِس َير َها َوت َُر ُّدوا َع َل ْي َها َما َل َها َفا ْف َع ُلوا»َ ،ف َقا ُلواَ :ن َع ْم َيا َر ُس َ
ول اهللِ،
َان َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ َقدْ َأ َخ َذ َع َل ْي ِه
َف َأ ْط َل ُقو ُه َو َر ُّدوا َع َل ْي َها ال ِذي َل َها َق َالَ :وك َ
يل َزينَب إِ َلي ِه إِ ْذ ك َ ِ
َو َو َعدَ ُه َذلِ َ
يما َش َر َط َع َل ْي ِه فِي إِ ْط ََل ِق ِه،
َان ف َ
ك َأ ْن ُيخَ ل َي َسبِ َ ْ َ ْ
ِ
ك ِمنْه َو ََل ِم ْن رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َف َي ْع َل ُم إَِل إِن ُه َلما َخ َر َج َأ ُبو
َو َل ْم َي ْظ َه ْر َذل َ ُ
َ ُ
ول اهللِ ﷺ َز ْيدَ ْب َن َح ِ
ا ْل َع ِ
ث َر ُس ُ
اص إِ َلى َمك َة َو َخ ََل َسبِي ُل ُه َب َع َ
ار َث َة َو َر ُج ًَل ِم َن
ْاألَن َْص ِ
َب َفت َْص َح َبانِ َها
ار َمكَا َن ُهَ ،و َق َال :كُو َنا بِ َب ْطحِ َي ْأ ِج َج َحتى ت َُمر ِبك َُما َز ْين ُ
َحتى ت َْأتِ َيانِي بِ َها َفخَ َر َجا َمكَان َُه َماَ ،و َذلِ َ
ك َب ْعدَ َبدْ ر ِب َش ْهر َأ ْو َش ْي ِع ِه َف َلما َق ِد َم
اص َمك َة َأ َم َر َها بِال ُّل ُح ِ
َأ ُبو ا ْل َع ِ
ت َج ْه َر ًة»َ.
وق بِ َأبِ َيها َفخَ َر َج ْ
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قال َاب ُ َإسحاقَ:قال َعبدُ َاهلل َب ُ َأبيَبك َب َ ُنحمد َب َعم وَب َحزمَ:
ُحدث ُت َع َزينب َأنها َقالتَ «َ :ب ْين ََما َأنَا َأت ََجه ُز ِب َمك َة لِ ُّل ُح ِ
وق بِ َأبِي َل ِق َيتْنِي
ت :يا ابنَ َة عمي ،إِ ْن ك َ ِ
اج ٌة بِ َمتَاع ِمما ُي ْر َف ُق بِ ِك
ِهنْدُ بِن ُ
َان َلك َح َ
ْت ُع ْت َب َة َف َقا َل ْ َ ْ َ
يكَ ،فإِن ِعن ِْدي حاجت ِ
فِي س َفرِ ِكَ ،أو مال َتب ُل ِغين بِ ِه إِ َلى َأبِ ِ
َكَ ،ف ََل ت َْض َطنِي
َ َ
ْ َ
ْ َ
َ
ِ
ِ
اء ما يدْ ُخ ُل بي َن الر َج ِ
تَ :و َواهلل ِ َما ُأ َر َاها
ال َقا َل ْ
َْ
مني َفإِن ُه ََل َيدْ ُخ ُل َب ْي َن الن َس َ َ
ُون ُأ ِريدُ َذلِ َ
ك،
َقا َل ْ
ت َذلِ َك إَِل لِ َت ْف َع َلَ ،و َلكِ ْن ِخ ْفت َُها َف َأ ْنك َْر ُت َأ ْن َأك َ
ت ِم ْن َج َه ِ
ازي َقد َم لِي َح ْم ِوي كِنَا َن ُة ْب ُن الربِي ِع َأ ُخو
ْتَ ،ف َلما َف َر ْغ ُ
َفت ََجهز ُ
ز َْو ِجي َب ِع ًيرا َف َركِ ْب ُت ُهَ ،و َأ َخ َذ َق ْو َس ُه َوكِنَا َن َت ُه ُثم َخ َر َج بِ َها ن ََه ًارا َي ُقو ُد بِ َهاَ ،و ِه َي
ت ِب َذلِ َ
ك ِر َج ُال ُق َر ْيشَ ،ف َخ َر ُجوا فِي َط َلبِ َها َحتى
فِي َه ْو َد ِج َها َوت ََحد َث ْ
َان َأو َل َم ْن َس َب َق إِ َل ْي َها َهب ُار ْب ُن ْاألَ ْس َو ِد ْب ِن ا ْل ُمط ِل ِ
ب
ُوها بِ ِذي ُط ًوىَ ،وك َ
َأ ْد َرك َ

ْب ِن َأ َس ِد ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُعزى ْب ِن ُق َصيَ ،ونَافِ ُع ْب ُن َع ْب ِد ا ْل َق ْي ِ
س الز ُّْهرِي بِ ِقين َِة َبنِي
ٍّ
ِ
ِ ِ
الر ْم ِح َو ِه َي ِفي
َأبِي ُع َب ْيدَ َة ْب ِن ُع ْت َب َة ْب ِن نَافع الذي ِبإِ ْفرِيقي َةَ ،ف َرو َع َها َهب ُار بِ ُّ
ِ ِ
ِ
ت َما فِي
ت َأ ْل َق ْ
ونَ ،ف َلما ِري َع ْ
يما َي ْز ُع ُم َ
َه ْو َد ِج َهاَ ،وكَانَت ا ْل َم ْر َأ ُة َحام ًَل ف َ

ت فِ ِ
يه
َب ْطن ِ َها َف َنز ََل َح ْم ُو َها َو َن َث َر كِنَا َن َت ُه َف َق َالَ :واهللِ ََل َيدْ نُو ِمني َر ُج ٌل إَِل َو َض ْع ُ
ان فِي ُجل ِة ُق َر ْيش َف َق َالَ :أ ُّي َها
اس َعنْ ُهَ ،و َأتَى َأ ُبو ُس ْف َي َ
َس ْه ًماَ ،ف َتك َْرك ََر الن ُ
ك َحتى ُنكَل َم َ
الر ُج ُل ،كَف َعنا َن ْب َل َ
ان َف َأ ْق َب َل َع َل ْي ِه
كَ ،فكَف َو َأ ْق َب َل َأ ُبو ُس ْف َي َ
ِ
وس الن ِ
ت بِ ْام َر َأة َع َلى ُر ُء ِ
َف َق َال :إِن َ
ت
اس َع ََلنِ َيةًَ ،و َقدْ َع َر ْف َ
ب َخ َر ْج َ
ك َل ْم تُص ْ
ِ
ِ
ت إِ َل ْي ِه
اس إِ َذا َخ َر َج ْ
ُمصي َب َتنَا َو َن ْك َبتَنَاَ ،و َما َقدْ َد َخ َل َع َل ْينَا م ْن ُم َحمد َف َي ُظ ُّن الن ُ
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ا ْبنَ ُت ُه َع ََلنِ َي ًة ِم ْن َظ ْه َرا َن ْينَا َأن َذلِ َ
َت،
ك ِم ْن ُذ ٍّل َأ َصا َبنَا َع ْن ُم ِصي َبتِنَا التِي كَان ْ
ِ
ِ
َوإِن َذلِ َك ِمنا ِض ْع ٌ
اجةٌ،
ف َو َو َه ٌن َو َأن ُه َل َع ْمرِي َما َلنَا في َحبِس َها َع ْن َأبِ َيها َح َ
َو َلكِ ْن َأ ْر ِج ِع ا ْل َم ْر َأ َة َحتى إِ َذا َهدَ َأ الص ْو ُتَ ،وت ََحد َ
َاها،
اس َأنَا َقدْ َر َد ْدن َ
ث الن ُ
ح ْقها بِ َأبِيها َق َالَ :ف َفع َل و َأ َقام ْ ِ
ِ
ِ
اس
َ
َف ُسل َها س ًّرا َو َأ ْل َ
ت َل َيالي َحتى إِ َذا َهدَ َأ الن ُ
َ َ َ
ار َث َة وص ِ
َخ َر َج بِ َها َل ْي ًَلَ ،حتى َأ ْس َل َم َها إِ َلى َز ْي ِد ِ
احبِ ِه َف َق ِد َما بِ َها َع َلى
بن َح ِ َ َ

َب ِعنْدَ رس ِ
رس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ ،و َأ َقا َم َأ ُبو ا ْل َع ِ
ول اهلل ِ ﷺ َقدْ
اص بِ َمك َة َوكَان ْ
َت َز ْين ُ
َ ُ
َ ُ
َفر َق ْ ِ
اص ت ِ
يل ا ْل َفتْحِ َخ َر َج َأ ُبو ا ْل َع ِ
َت ُق َب َ
َاج ًرا إِ َلى
اإل ْس ََل ُم َب ْين َُه َما َحتى إِ َذا كَان ْ
ِ
ِ
وها َم َع ُه،
الشامَِ ،وك َ
َان َر ُج ًَل َم ْأ ُمونًا ِب َمال َل ُه َو َأ ْم َوال لرِ َجال م ْن ُق َر ْيش َأ ْب َض ُع َ
َف َلما َفر َغ ِم ْن تِ َجارتِ ِه َأ ْق َب َل َقافِ ًَل َف َل ِقي ْته سرِي ُة رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َف َأ َصا ُبوا َما َم َع ُه
َ ُ
َ ُ َ
َ
َ
ارباَ ،ف َلما َق ِدم ِ
ت السرِي ُة بِ َما َأ َصا ُبوا ِم ْن َمالِ ِه َأ ْق َب َل َأ ُبو ا ْل َع ِ
اص
َو َأ ْع َج َز ُه ْم َه ِ ً
َ

ِ ِ
ِ
است ََج َار
ْب ِن الربِي ِع ت َْح َ
ت الل ْي ِل َحتى َد َخ َل َع َلى َز ْين َ
َب بِنْت َر ُسول اهلل ﷺ َف ْ
ب مالِ ِه َف َلما َخرج رس ُ ِ
ِ
الص ْب ِح ك ََما
ول اهلل ﷺ إِ َلى ُّ
َ َ َ ُ
بِ َها َف َأ َج َار ْت ُهَ ،و َجا َء في َط َل ِ َ

ت زَ ينَب ِمن صف ِة النس ِ
ِ
اء
وم َ
اس َخ َر َج ْ ْ ُ ْ ُ
ان َفكَب َر َوكَب َر الن ُ
َ
َحد َثني َي ِزيدُ ْب ُن ُر َ
ول اهللِ
اس إِني َأ َج ْر ُت َأ َبا ا ْل َع ِ
اص ْب َن الر ِبيعَِ ،ف َلما َسل َم َر ُس ُ
َو َقا َل ْ
تَ :أ ُّي َها الن ُ

ﷺ ِم َن الص ََل ِة َأ ْق َب َل َع َلى الن ِ
اس َأ َس ِم ْعت ُْم» َقا ُلواَ :ن َع ْم
اس َف َق َالَ « :أ ُّي َها الن ُ
َان َحتى َس ِم ْع ُت ُهَ ،وإِن ُه
َق َالَ « :أ َما َوال ِذي َن ْف ُس ُم َحمد بِ َي ِد ِه َما َع ِم ْل ُ
ت بِ َش ْيء ك َ
ِِ
َل ُي ِ
ف َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ َحتى َد َخ َل َع َلى
َاه ْم» ُثم ان َْص َر َ
ين َأ ْدن ُ
ج ُير َع َلى ا ْل ُم ْسلم َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ين َل ُه»ََ.
ا ْبنَته َف َق َالَ « :يا ُبنَي ُة َأ ْكرِمي َم ْث َوا ُه َو ََل َيخْ ُل ْص إِ َل ْيك َفإِنك ََل ت ََحل َ
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قال َاب ُ َإسحاقَ:وحدثنيَعبدُ َاهلل َب ُ َأبيَبك َ «َ:أن َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ َب َع َ
ث
ِ ِ
ين َأ َصا ُبوا َم َال َأبِي ا ْل َع ِ
اص ْب ِن الربِيعَِ :أن َه َذا الر ُج َل ِمنا
إِ َلى السرِية الذ َ
َح ْي ُ
ث َقدْ َع ِل ْمت ُْم َو َقدْ َأ َص ْبت ُْم َل ُه َم ًاَلَ ،فإِ ْن ت ُْح ِسنُوا َوت َُر ُّدوا َع َل ْي ِه ال ِذي َل ُه َفإِنا
ِ
ب َذلِ َ
كَ ،وإِ ْن َأ َب ْيت ُْم َف ُه َو َف ْي ُء اهلل ِ ال ِذي َأ َفا َء َع َل ْيك ُْم َف َأ ْنت ُُم َأ َح ُّق بِ ِه َقا ُلواَ :يا
نُح ُّ
َر ُس َ
ول اهلل ِ َب ْل ن َُرد ُهَ ،ف َر ُّدوا َع َل ْي ِه َما َل ُه َحتى إِن الر ُج َل َل َي ْأتِي بِا ْل َح ْب ِل َو َي ْأتِي
اإلدو ِاة حتى إِن َأحدَ هم َلي ْأتِي بِالش َظ ِ
ِ
اظ َحتى إِ َذا َر ُّدوا َع َل ْي ِه
الر ُج ُل بِالشنة َوبِ ْ ِ ْ َ َ
َ ُ ْ َ

ِ ِ
ِ
احت ََم َل إِ َلى َمك َة َف َرد إِ َلى كُل ِذي َمال ِم ْن ُق َر ْيش
َما َل ُه بِ َأ ْسرِه ََل َي ْفقدُ م ْن ُه َش ْيئًا ْ
َان َأ ْب َض َع َم َع ُه ُثم َق َالَ :يا َم ْع َش َر ُق َر ْيشَ ،ه ْل َب ِق َي ِألَ َحد ِمنْك ُْم
َما َل ُه ِمم ْن ك َ
َاك اهلل َخيرا َف َقدْ وجدْ ن َ ِ
ِ ِ
يما
َ َ
َاك َل َعفي ًفا َكرِ ً
عنْدي َم ٌال َل ْم َي ْأ ُخ ْذ ُه؟ َقا ُلواََ :ل َو َجز َ ُ ْ ً

َق َالَ :فإِني َأ ْش َهدُ َأن ََل إِ َل َه إَِل اهللُ َو َأن ُم َحمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُهَ ،واهلل ِ َما َمنَ َعنِي
ِم َن ْ ِ
اإل ْس ََل ِم ِعنْدَ ُه إَِل تَخَ ُّو ًفا َأ ْن َت ُظنُّوا َأني إِن َما َأ َر ْد ُت َأ ْن آك َُل َأ ْم َوا َلك ُْم َف َأما
ول اهللِ
ت َو َخر َج َحتى َق ِدم َع َلى رس ِ
ْت ِمن َْها َأ ْس َل ْم ُ
إِ َذا َأد َاها اهللُ إِ َل ْيك ُْم َو َف َرغ ُ
َ ُ
َ
َ

ﷺ»(.)1
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذَثْك ُ َس َزينب َووفاتها) َ(َ)430-427َ /22
(رقمَ ،) 1050َ :ون َط يق َاب َإسحاق َأخ جه َعبد َاليني َالمقدسي َيف َ«زواج َأبيَ
العاص َبزينب َبنت َال بيع»َ(نخطوط َنُش َيف َب نانج َجوانع َالكلم َالمجاين َالتابع َلموقعَ
الشبكةَاإلسالنية(َ)2004/حَ)7َ/نختص ا اَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)216َ/9روا َُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد َُهَ ُننقطعَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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الن ِب ِّي ﷺ
ْت َج ْح ِ
ج َّ
َب ِبن ُ
ِي ُة ڤَ ،ز ْو ُ
سد َّ
ش ْب ِن َر َبابٍ ْاألَ َ
[َ ]355ز ْين ُ
َ -784حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
اج َر ِم ْن َبنِي
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ،ع َ َُنحمد َب َإسحاقَ،قالَ «َ:ه َ
ِ ِ ِ
ْت َج ْحش َونِ ْس َو ٌة» َف َذك َر ُهن(َ.)1
َب بِن ُ
َأ َسد م ْن ن َسائ ِه ْمَ :ز ْين ُ
َ -785حدثناَأ ُبوَ ُأسانة َعبدُ َاهلل َب ُ َ ُنحمد َب َأبيَ ُأسانة َالحلب ُّيَ،حدثناَ
اج َب ُ َأبي َننيع َال ُّ صاف ُّيَ ،حدثني َ ُعبيدُ َاهلل َب َُ َأبي َزيادَ(َ ،)2ع َ
حج ُ
الزه يَ،قالَ «َ:تزَوج رس ُ ِ
ش ْب ِن ِرئ ِ
ْت َج ْح ِ
َاب ْب ِن َأ َس ِد
َب بِن َ
ُّ
ول اهلل ﷺ َز ْين َ
َ َ ُ
ب ب ِن ه ِ
ب ِن ُخ َزيمةَ ،و ُأمها ُأميم ُة بِن ُ ِ
ِ
اشم َعم ُة رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ،
ْت َع ْبد ا ْل ُمطل ِ ْ َ
ْ
َ ُ
ْ َ َ ُّ َ َ ْ َ
َق َال« :و ِهي َأو ُل نِس ِ
ت»(َ.)3
اء النبِي ﷺ ت ُُوف َي ْ
َ
َ َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ذثْك ُ َتزويج َالنبي َﷺَزينب)َ((َ)37َ/24رقمَ:
َ،)102ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)247َ/9روا َُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل َُهَإلىَقائلهََثقاتَ»َ.
(َ )2يفَالمطبوع«َ:عبدُ َاهلل َب ُ َأبيَالزنادَ»َ،وهوَتصحيفَ،والمربتَهوَالصوابَثْكماَتقدمَ
يفَالدراسةَ.
(َ )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ذثْك ُ َتزويج َالنبي َﷺَزينب)َ((َ)38َ/24رقمَ:
َ،)104ون َط يقَحجاجََب ََأبيَننيعَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحاد َوالمراين»َ(َ/5
َ،)426وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)3223َ/6والبيهقيَيفَ«السن َالكربى»َ(َ/7
َ،)115-11ويفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ)286-282َ/7يفَسياقَأتمَفيهَذثْك َأزواجَالنبيَﷺَ.
يَ ُن س االَ،ورجا ُل َُهَثقاتَ»َ«نجمعَالزوائد»َ(َ.)247َ/9
قالَالهيرمي«َ:روَا َُهَالطب ان ُّ َ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-786حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
َب
ب َهشامَ،حدثناَزيادَالبكائ ُّيَ،ع َ ُنحمدَبَ َإسحاقَ،قال«َ:ت ُُوف َي ْ
ت َز ْين ُ
ِ
ين»(َ.)1
بِن ُ
ْت َج ْحش َز ْوجِ النبِي ﷺ َس َن َة ع ْشرِ َ
َ-787حدثنا َأ ُبو َ ُزرعةَ َعبدَُ َال حم َ َب َُ َعم و َالدنشق ُّيَ ،حدثنا َأ ُبو َنُعيمَ،
حدثنا َ ُسفي ُ
ْت َج ْحش فِي
َب بِن ُ
انَ ،ع َ َاب َ َال ُمنكدرَ(َ ،)2قالَ«َ :ت ُُوف َي ْ
ت ز َْين ُ

ِخ ََل َف ِة ُع َم َر ﭭ»(َ.)3

الن ِب ِّي ﷺ
ج َّ
َب ِبن ُ
ْت ُخ َز ْي َم َة ا ْل ِه َالل َِّي ُة ڤَ ،ز ْو ُ
[َ ]356ز ْين ُ
َ -788حدثناَأ ُبوَ ُأسانة َعبدُ َاهلل َب ُ َ ُنحمد َب َأبيَ ُأسانة َالحلب ُّيَ،حدثناَ
يَعبيدُ َاهلل َب ُ َ[أبي]َزيادَ،ع َ
اج َب َُ َأبيَننيع َال ُّ صاف ُّيَ،حدثناَجد ُ
حج ُ
ِ
الزه يَ ،قالَ «َ :تزَو َج َر ُس ُ
ْت ُخ َز ْي َمةََ ،و ِه َي ُأ ُّم
َب بِن َ
ُّ
ول اهلل ﷺ َز ْين َ
ِ
ِ
ين ،سمي ْ ِ ِ
ِ
ينَ ،و ِه َي ِم ْن َبنِي ِه ََل ِل ْب ِن َع ِام ِر
ت ل َك ْث َرة إِ ْط َعام َها ا ْل َم َساك َ
ا ْل َم َساك ِ ُ َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ذثْك ُ َتزويج َالنبي َﷺَزينب)َ((َ)38َ/24رقمَ:
َ،)105ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ)2يفَالمطبوع«َ:اب َال ُمنذرَ»َ،وهوَتصحيفَ،والمربتَن َنصادرَتخ يجهَ.
( )3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ذثْك ُ َتزويج َالنبي َﷺَزينب)َ((َ)38َ/24رقمَ:
َ ،)106ع َأبي َزرعة َالدنشقيَيفَ«تاريخه»َ(صَ،)290َ:وع َأبيَزرعةَرواهَاب َأبيَ
عاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(رقمَ.)3091َ:

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ت َو َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ َح ٌّي َل ْم َت ْل َب ْ
ث َم َع ُه إَِل َي ِس ًيرا»(.)1
ْب ِن َص ْع َص َعةََ ،وت ُُوف َي ْ
َ -789حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
ُس َب ُ َ ُبكي َ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،قالَ «َ:تزَو َج َر ُس ُ
ول
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُ َ
ِ
ْت ُخ َز ْي َم َة ا ْل ِه ََللِي َة ُأم ا ْل َم َساكِ ِ
َت َق ْب َل ُه ِعنْدَ ا ْل ُح َص ْي ِن،
ين ،كَان ْ
َب بِن َ
اهلل ﷺ َز ْين َ
ار ِ
َأ ْو ِعنْدَ ال ُّط َف ْي ِل ْب ِن ا ْل َح ِ
َت بِا ْل َم ِدين َِة َأو ُل نِ َسائِ ِه َم ْوتًا»(.)2
ثَ ،مات ْ
الن ِب ِّي ﷺ
ج َّ
س ْو َد ُة ِبن ُ
ْت َز ْم َع َة ڤَ ،ز ْو ُ
[َ ]357
َ -790حدثناَأ ُبوَ ُأسانة َعبدُ َاهلل َب ُ َ ُنحمد َب َأبيَ ُأسانة َالحلب ُّيَ،حدثناَ
َالزه يَ،
يَعبيدُ َاهلل َب ُ َأبي َزيادَ،ع ُّ
اج َب ُ َأبيَننيع َال ُّ صاف ُّيَ،حدثن ُ
حج ُ
س ْب ِن َع ْب ِد َش ْم ِ
ْت زَ ْم َع َة ْب ِن َق ْي ِ
س ْب ِن َع ْب ِد ُود ْب ِن ن َْصرِ ْب ِن َمالِ ِك
قالَ «َ:س ْو َد ُة بِن ُ
ْب ِن َح َس ِل ْب ِن َع ِامرِ ْب ِن ُل َؤي ْب ِن غَالِ ِ
ب ْب ِن فِ ْهرَ ،ز ْو ُج النبِي ﷺَ ،تزَو َج َها
ول اهلل ِ ﷺ بعدَ َخ ِديج َة بِن ِ
َر ُس ُ
ْت ُخ َو ْي ِلد بِ َمك َة»(.)3
َ
َْ
ب َبن ُت َُخزيمة َڤ) َ((َ )57َ /24رقمَ:
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(زين ُ
َ،)148ون َط يقَحجاجَ َب َ َأبي َننيع َأخ جهَالبيهقيَيفَ«السن َالكربى»َ(-11َ/7
َ)115يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َأزواجَالنبيَﷺَ.
ب َبن ُت َُخزيمة)َ((َ)58َ/24رقمَ،)150َ:
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(زين ُ
ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَالبيويَيفَ«نعجمَالصحابة»َ(َ.)955َ/1
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سودةَُبن ُتَزنعةَڤ)َ((َ)29َ/24رقمَ،)78َ:
ون َط يقَحجاجَ َب َ َأبي َننيع َأخ جهَالبيهقيَيفَ«السن َالكربى»َ(َ)115-11َ/7يفَ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِي ُة ڤ
س َّال َم ُة ِبن ُ
ْت َم ْعق ٍ
ِل ا ْل ُخ َزاع َّ
[َ ]358
َ -791حدثناَأ ُبو َُشعيب َعبدُ َاهلل َب ُ َال ُحسي َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َ
النُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َسلمةََ.
(ح) َوحدَثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُعقب ُة َب ُ َ ُنك مَ،حدثناَ

ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ،ع َالخطاب َب َصالحَ،ع َ ُأنهَ
سالنة َبنت َنعقلَ،قالتَ «َ:ق ِدم بِي عمي فِي ا ْلج ِ
اه ِلي ِة َف َبا َعنِي ِم َن ا ْل ُح َب ِ
اب
َ
َ
َ
است ََس َرنِيَ ،ف َو َلدْ ُت َل ُه َع ْبدَ الر ْح َم ِن ْب َن ا ْل ُح َب ِ
َان
َان إِ َذا ك َ
ابَ ،وك َ
ْب ِن َع ْمرو َف ْ
اض ِ
ون بِنَو ِ
ِ
ِ
َان َي ْب َع ُثنِي
ح ِه ْمَ ،فك َ
يع َعط ُلوا النخْ َل م َن السقيَ ،ف َي ْب َع ُث َ َ
الربِ ُ
ناض ِ
بِ ِ
ت َع َل ْي ِه َحتى َأ ْعت ََم َع َل ْي ِه،
ت َش ْه َر ْي ِن َأ ْر َعا ُهَ ،و ُرب َما ت ََما َد ْي ُ
ح ِهَ ،ف ُرب َما َم َك ْث ُ
ت َع ًاما ِم ْن تِ ْل َ
ْت َأ ْخ ُر ُج َفت ُُوف َي َخ ْل ِفيَ ،وت ََر َك َد ْينًا
ك ْاألَ ْعوا ِم ك ََما ُكن ُ
َفخَ َر ْج ُ
ِ ِ
تَ ،قا َل ْ ِ
ت:
ين َيا َسَل َم ُة فِي الد ْي ِنَ ،ف ُق ْل ُ
َف َلما َق ِد ْم ُ
ت ل َي ْام َر َأ ُت ُهْ :اْل َن َواهلل ُت َباع َ
َان اهلل َق َضى َذلِ َ ِ
تَ ،ف ِ
ْت َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ َف َأ ْخ َب ْر ُت ُه َخ َب ِري
جئ ُ
احت ََس ْب ُ
ك َعلي ْ
إِ ْن ك َ ُ

ِ
ب َترِك َِة ا ْل ُح َب ِ
اب؟ َقا ُلواَ :أ ُخو ُه َأ ُبو ا ْل ُي ْسرِ ْب ُن َع ْمروَ ،فدُ ِع َي
َف َق َالَ « :م ْن َصاح ُ
ِ
ِ
َف َق َال َر ُس ُ
وها َفإِ َذا َس ِم ْعت ُْم بِ َر ِقيق َق ِد َم َع َل ْينَا َفا ْئتُونِي
ول اهلل ﷺَ « :أ ْعت ُق َ
ِ
وها َو َق ِدم َع َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َر ِق ٌيق َفدَ َعا َأ َبا ا ْل ُي ْسرِ،
ُأ َعو ُضك ُْم من َْها»َ ،ف َأ ْع َت ُق َ
َ ُ
َ
َف َق َالُ « :خ ْذ ِم ْن َه َذا الر ِق ِ
يق ُغ ََل ًما َِل ْب ِن َأ ِخي َ
ك»َ ،فا ْن َط َل َق َف َأ َخ َذ غُ ََل ًما َض ِعي ًفا
سياقَطويلَفيهَذثْك َأزواجَالنبيَﷺَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ك َأ ْن ت َْأ ُخ َذ ِمن ْاأل ْق ِو ِ
ِ
تَ :ما َمنَ َع َ
ياء؟َ ،ف َق َال:
يماَ ،وت ََر َك َأ ِشدا َء أقويا َءَ ،ف ُق ْل ُ
َ
َسق ً
ِخ ْفت ُُه ْم َواهللِ َع َلى ا ْب ِن َأ ِخيَ ،ف َما َلبِ َ
ات».
ث َأ ْن َم َ
َق َال ا ْب ُن إِ ْس َح َ
اق :فحدث ُت َربيعةَ َب َعبد َال حم َبهذا َالحديثَ ،فقالَ:
«واهلل ِ ما َأع َت َقهم عمر إَِل بِه َذا ا ْلح ِد ِ
يث»(.)1
َ
َ
َ َ ْ ُ ْ ُ َُ
الن ِب ِّي ﷺ
ج َّ
ِي ُة بِن ُ
َب ڤَ ،ز ْو ُ
[َ ]359
صف َّ
ْت ُح َي ِّي ْب ِن أَ ْخط َ
َ -792حدثناَأ ُبوَ ُأسانة َعبدُ َاهلل َب ُ َ ُنحمد َب َأبيَ ُأسَانة َالحلب ُّيَ،حدثناَ
يَعبيدُ َاهلل َب ُ َ[أبي]َزيادَ،ع َ
اج َب ُ َأبيَننيع َال ُّ صاف ُّيَ،حدثناَجد ُ
حج ُ
الزه يَ ،قالََ « :س َبى َر ُس ُ
ب ِم ْن َبنِي
ول اهللِ ﷺ َص ِفي َة بِن َ
ُّ
ْت ُح َيي ْب ِن َأ ْخ َط َ
ِ
ِ
وس بِكِنَان َِة ْب ِن َأبِي ا ْل ُح َق ْي ِق»(.)2
النضيرِ َي ْو َم َخ ْي َب َر َوه َي َع ُر ٌ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(سالن ُة َبن ُت َنعقل َڤ)َ((َ)309َ/24رقمَ:
يث َع َ َسالنةََ
َ،)780ويفَ«المعجمَالوس(َ»،حَ)1063َ/وقال«َ:الَ َ ُي وى َهذا َالحد ُ َ
بنتَ َنعقلَ َإالَ َبهذا َاإلسنادَ ،تف دَ َبهَُ َ:نحمدَُ َب َُ َإسحاقَ»َ،وعنه َرواهَأبوَنعيمَالصبهاينَ
يف َ«نع فة َالصحابة» َ(َ ،)868َ /2و(َ ،)3358-3357َ /6وع َأبي َجعف َالنُّفيليَ
أخ جهَأبوَداودَيفَ«سننه»َ(حَ،)3953َ/ون َط يقَأبيَداودَأخ جهَالبيهقيَيفَ«نع فةَ
السن َواآلثار»َ(حَ)20809َ/وقال«َ:أحس ََُشَيءََ ُرويََفيهََع ََالنبيَ َﷺ»َ،واب َالثي َ
يف َ«أسد َاليابة» َ(َ ،)146َ /6ون َط يق َاب َإسحاق َأخ جه َاإلنام َأحمد َيف َ«نسنده»َ
((َ)576َ/4حَ،)27029َ/والبيهقيَيفَ«السن َالكربى»َ(َ،)578َ/10واب َننده َيفَ
«نع فةَالصحابة»َ(َ)400َ/1وقال«َ:هذاَحديثَغ يبَالَيع فَإالَهبذاَاإلسناد»َ.
َحييَ َزو ُج َالنبي َﷺ) َ(َ)66َ /24
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(صفي ُة َبن ُت ُ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ْح َج ِب َّي ُة ڤ
ْت َش ْي َب َة ْب ِن ُع ْث َم َ
ِي ُة ِبن ُ
[َ ]360
صف َّ
ان ال َ
يمَب ُ َ ُدحيم َالدنشق ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَعبدُ َال حم َ
َ-793حدثناَإب اه ُ
ب ُ َبشي َ.
(ح)َوحدثناَ ُنحَمدُ َب ُ َعلي َالصائ ُغ َالمك ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ،حدثناَ ُيون ُُسَب ُ َ ُبكي َثْكال ُهماَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ،ع َ ُنحمدَب َ
َالزبي َ،ع َ ُعبيدَاهللَب َعبدَاهللََب َأبيَثورَ،ع َصفيةَبنتَشيبةَ،
جعف َب ُّ
اف َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ َع َلى َب ِعير
اس َي ْو َم َفت ِْح َمك َة َط َ
قالتََ « :لما ا ْط َم َأن الن ُ
َي ْست َِل ُم ا ْل َح َج َر ِب ِم ْح َجن بِ َي ِد ِهُ ،ثم َد َخ َل ا ْل َك ْع َب َة َو َأنَا َأ ْن ُظ ُرَ ،ف َر َأى َج َما َع َة
ِ
اهاَ ،و َأنَا َأ ْن ُظ ُر»(.)1
عيدَ ان َف َقا َم َفك ََس َر َهاُ ،ثم َر َم َ

ْمطَّلِبِ ڤ
ِي ُة ِبن ُ
[َ ]361
صف َّ
ْت َع ْب ِد ال ُ
َت
َالزبي ُ َب ُ َبكارَ ،قالَ« :كَان ْ
َ -794حدثنا َعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ ،حدثنا ُّ
بََ ،ل ُتغَطي ر ْأس َها ِم ْن رس ِ
ْت َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
ول اهلل ِ ﷺَ ،و ََل ِم ْن َع َش َر ًة
َص ِفي ُة بِن ُ
َ ُ
َ َ
(رقمَ،)173َ:ون َط يقَحجاجََب ََأبيَننيعَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ ،)440َ /5والبيهقي َيف َ«السن َالكربى» َ(َ )115-11َ /7يف َسياق َطويل َفيه َذثْك َ
أزواجَالنبيَﷺَ.
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(صفي ُة َبن ُت َشيبة َڤ) َ((َ )322َ /24رقمَ:
َ،)810ون َط يقَ ُيونُسَب َ ُبكي َأخ جهَأبوَداودَيفَ«سننه»َ(حَ/
«سننه»َ(حَ.)2947َ/

)َ،واب َناجهَيفَ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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632

ِ
ِم َن ا ْل ُم َه ِ
ينَ :ح ْم َز ُة ْب ُن َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
وهاَ ،و َج ْع َف ٌرَ ،و َع ِل ٌّي،
ب َأ ُخ َ
ين ْاألَول َ
اجرِ َ
ان ا ْب ُن ا ْبن َِة
ان ْب ُن َعف َ
ا ْبنَا َأبِي َطالِب ا ْبنَا َأ ِخ َيهاَ ،وال ُّز َب ْي ُر ْب ُن ا ْل َعوا ِم ا ْبن َُهاَ ،و ُع ْث َم ُ
ْت َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
ب،
ْت َك ِريزَ ،و ُأ ُّم َها ا ْل َب ْي َضا ُء ُأ ُّم َحكِيم بِن ُ
ُأ ْختِ َها ُأ ُّم ُهَ :أ ْر َوى بِن ُ
و َأبو س َلم َة بن عب ِد ْاألَس ِد ،و َأبو سبر َة بن َأبى رهم ابنَا ُأ ْختِها بر َة بِن ِ
ْت َع ْب ِد
َ ُ َ َ ُْ َْ
َ َ
َ َ ُ َ َْ ْ ُ َ ُ ْ ْ

طليب ْب ِن ن َُم ْيرِ ْب ِن َو ْه ِ
ِ
ا ْل ُمط ِل ِ
ْت َع ْب ِد
بَ ،و ُأ ُّم
ب ْب ِن َع ْب ِد ُق َص ٍّيَ :أ ْر َوى بِن ُ
ب ،و ُأم عب ِد اهلل ِ ،و َأ ِبي َأحمدَ ْاألَعمى الش ِ
ِ
اعرَِ ،و ْاس ُم ُه َع ْبدُ ْب ُن َج ْح ِ
ش
َ
ا ْل ُمطل ِ َ ُّ َ ْ
ْ َ
ْ َ
ْب ِن ِرئ ِ
ودان ْب ِن َأ َس ِد ْب ِن ُخ َز ْي َمةَ:
َاب ْب ِن َي ْع ُم َر ْب ِن ُح َب ْي َر َة ْب ِن ُمر َة ْب ِن َغ ْن ِم ْب ِن ُد َ
ت َص ِفي ُة فِي ِخ ََل َف ِة ُع َم َر ْب ِن ا ْلخَ ط ِ
ْت َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
اب»(َ.)1
بَ ،وت ُُوف َي ْ
ُأ َم ْي َم ُة بِن ُ

َ -795حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثنيَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ْت َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
ب،
ت َص ِفي ُة بِن ُ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،قالَ «َ:قا َل ْ
ت َْرثِي َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ:
وب َ ...أ ِر َق الل ْي ِل فِ ْع َل َة ا ْل َم ْح ُر ِ
كالم ْس ُل ِ
َل ْه َ
وب
ف َن ْف ِسي َوبِ ُّ
ت َ
ت َأني ُس ِقيت َُها بِ َش ُع ِ
وب
ِم ْن ُه ُموم َو َح ْس َرة َأ ْر َد َفتْنِي َ ...ل ْي َ
ِ
ول َقدَ ْام َسى َ ...وا َف َق ْت ُه َمنِي ُة ا ْل َم ْكت ِ
ين َقا ُلوا إِن الر ُس َ
ُوب
ح َ

(َ)1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُأ َُّمَصفيةَُبن ُتَعبدَال ُمطلب)َ((َ)319َ/24رقمَ:
َ،)805ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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ِحين ِج ْئنَا َلبي ِ
ت ِ
شاب ا ْل َق َذ َال(ِ )1مني َم ِشيبِي
آل ُم َحمد َ ...ف َأ َ
َ
َْ
ِحين ر َأينَا بيو َته م ِ
وحشات َ ...ل ْي َس فِ ِ
يهن َب ْعدُ َع ْي ُش غَ رِ ِ
يب
َ َ ْ ُُ ُ ُ
فعالنيَلذاكَحزنَطويلَخالَ،القلبَفهوَثْكالم ُغوبَوقالتَأي اضاَ:
َأ ََل َيا َر ُس َ
ْت بِنَا َب ًّرا َو َل ْم ت ُ
َك َجافِ َيا
ْت َر َجا َءنا َ ...و ُكن َ
ول اهلل ِ ُكن َ
ِ
يما َنبِينَا  ...لِ َي ْب ِك َع َل ْي َ
َان َباكِ َيا
ك ا ْل َي ْو َم َم ْن ك َ
َوك َ
َان بِنَا َب ًّرا َرح ً

َان َب ْعدَ َك آتِ َيا
ي َما َأ ْبكِي النبِي لِ َم ْوتِ ِه َ ...و َلكِ ْن لِ َه ْرج ك َ
َل َع ْمرِ َ
اك ا ْل َمك ِ
ك ََأن َع َلى َق ْلبِي لِ َف ْق ِد ُم َحمد َ ...و ِم ْن ُحب ِه ِم ْن َب ْع ِد َذ َ
َاو َيا
َأفاطِ ُم َصلى اهللُ َر ُّب ُم َحمد َ ...ع َلى َجدَ ث َأ ْم َسى ِب َي ْث ِر َب َث ِ
او َيا

َأ َرى َح َسنًا َأ ْيت َْم َت ُه َوت ََر ْك َت ُه َ ...ي ْبكِي َو َيدْ ُعو َجد ُه ا ْل َي ْو َم نَائِ َيا
فِدً ى لِرس ِ
ول اهلل ِ ُأمي َو َخا َلتِي َ ...و َعمي َو َن ْف ِسي َق ْص َر ُه َو ِعيالِ َيا
َ ُ
ِ
ِ
ِ
يب الد ِ
ين َأ ْب َل َج َصافِ َيا
َص َب ْر َت َو َبلغ َ
ْت الر َسا َل َة َصاد ًقا َ ...ومت َصل َ

َان م ِ
ِ
ِ
َف َل ْو َأن َرب ا ْل َع ْر ِ
ش َأ ْب َ
اض َيا
قاك َب ْي َننَا َ ...سعدْ نا َو َلك ْن َأ ْم ُر ُه ك َ َ
ِ
ت جنات ِمن ا ْلعدْ ِن ر ِ
ِ
ِ
ع َلي َ ِ
اض َيا»(َ.)2
ك م َن اهلل الس ََل ُم تَحي ًة َ ...و ُأ ْدخ ْل َ َ
َ َ َ
َ ْ

(َ)1القذالَ:جماعَ ُنؤخ َال أسَن َاإلنسان«َ.لسانَالع ب»َ(َ.)553َ/11
(َ )2أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(صفي ُة َبن ُت َعبد َال ُمطلب َڤ)َ(َ)320َ/24
(رقمَ،)806َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)39َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،وإسنا ُد ُهَحس َ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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[َ ]362عائ َ
الن ِب ِّي ﷺ
ج َّ
ِش ُة ِبن ُ
ْت أَ ِبي َب ْك ٍر ِّ
الص ِّد ِ
يق ڤَ ،ز ْو ُ
َالزبي ُ َب ُ َبكارَ ،قالَ :حدثنيَ
َ -796حدثنا َعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ ،حدثنا ُّ
يق ز َْو ُج رس ِ
ْت َأ ِبي َبكْر الصد ِ
ول اهلل ِ ﷺ،
ب َب ُ َعبد َاهللََ «َ :ع ِائ َش ُة بِن ُ
ُنصع ُ
َ ُ
اها َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ ُأم َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن ال ُّز َب ْيرَِ ،و ُأ ُّم َعائِ َشةََ ،و َأ ِخ َيها َع ْب ِد
كَن َ
س ب ِن عب ِد من ِ
ِ
ِ
ان بِن ُ ِ
َاف ْب ِن
وم َ
ْت َعامرِ ْب ِن ُع َو ْيمرِ ْب ِن َع ْبد َش ْم ِ ْ َ ْ َ
الر ْح َم ِنُ ،أ ُّم ُر َ
ار ِ
ان ْب ِن ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َع ْب ِد ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن كِنَا َن َة»(َ.)1
ُأ َذ ْينَ َة ْب ِن ُس َب ْي ِع ْب ِن ُر ْه َم َ

َ -797حدثنا َعبدُ َاهلل َب ُ َأحمد َب َحنبلَ ،قالَ :وجد ُت َفي َثْكتاب َأبيَ،
اح َب ُ َزيدَ ،قال َنعم َ ،ع َ
يم َب ُ َخالدَ ،قالَ :حدثني َرب ُ
حدثنا َإب اه ُ
الزه يَ ،أن َالنبي َﷺَ ،قَالَ «َ :لو ج ِمع ِع ْلم نِس ِ
اء َه ِذ ِه ْاألُم ِة فِ ِ
اج
ُّ
يهن َأز َْو ُ
ْ ُ َ ُ َ
َان َع ِل ُم َعائِ َش َة َأ ْك َث َر ِم ْن ِع ْل ِم ِهن»(َ.)2
النبِي ﷺ ك َ
َ-798حدثناَأ ُب ُ
وَشعيب َالح ان ُّيَ،حدثناَأ ُبوَجعف َالنُّفيل ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َ
َت َغزْ َو َة َبنِي ا ْل ُم ْص َط ِل ِق فِي
ب ُ َسلَمةَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ ،قال«َ :كَان ْ
( )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عائش ُة َبن ُت َأبيَبك َڤ)َ((َ)16َ/23رقمَ:
َ،)28ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ((َ)184َ/23رقمَ،)299َ:ع َعبدَاهللَب َأحمدَ
يفَ«العللَونع فةَال جال»َ(رقمَ،)4776َ:وع َعبدَاهللَرواهَأبوَبك َالخاللَيفَ«السنة»َ
((َ)476َ/2رقمَ.)753َ:
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)243َ/9روا ُهَالطب انَ ُّيَ ُن س االَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
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ك ا ْل َغز َْو ِة َخ َر َج َر ُس ُ
تَ ،وفِي تِ ْل َ
ول اهلل ِ ﷺ بِ َعائِ َش َة َم َع ُه َأ ْق َر َع
ان َسنَ َة ِس ٍّ
َش ْع َب َ
ك ا ْل َغز َْو ِة َق َال فِ َيها َأ ْه ُل ْ ِ
َب ْي َن نِ َسائِ ِهَ ،فخَ َر َج َس ْه ُم َها َوفِي تِ ْل َ
اإل ْف ِك َما َقا ُلوا،
َف َأ ْنز ََل اهللُ َعز َو َجل َب َرا َءت ََها»(َ.)1
َ -799حدثنا َ ُنوسى َب ُ َزثْك يا َالتُّست ُّيَ ،حدثنا َشباب َال ُعص ُف ُّيَ ،قالَ:
َت َغزْو َة بنِي ا ْلمص َط ِل ِق وفِي ه ِذ ِه ا ْل َغز ِ
َاة،
ت ِم َن ا ْل ِه ْج َر ِة كَان ْ
َت َسنَ َة ِس ٍّ
«كَان ْ
َ
َ
ُ ْ
َ َ
ِ
َق َال َأ ْه ُل ْ ِ
ين َجا ُءوا
اإل ْف ِك فِي َعائِ َش َة َما َقا ُلواَ ،و َنز ََل فِ َيها ا ْل ُق ْر ُ
آن {إِن الذ َ
اإل ْف ِك} ْاْلي ِ
بِ ْ ِ
ات»(َ.)2
َ

اب َفيَأي َغزاة َثْكان َقو ُل َأهل َاإلفك)َ(َ/23
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ب ُ
(َ)162رقمَ،)260َ:ون َط يقهَأخ جهَعبدَالينيَالمقدسيَيفَ«حديثَاإلفك»َ(حَ)7َ/
لَ
يَ .وذثْك َ َبع ُض ُهمََ:أن َُه َثْكانَ َفي َعُ م ةَ َالقضاءَ َسنةَ َخمسَ ،والو ُ َ
وقال«َ:وهكذا َقالَ َالواقد ُّ َ
ح َلن َُه َوردَ َفي َ ُط ُ قَ َلحديثَ َاإلفكَ َأن َُه َثْكانَ َفي َغزوةَ َبني َال ُمصطلقَ ،وذثْك َ َأنَ َعُذرهاَ
أص ُّ َ
نزلَ َبعدَ َسبعَ َوثالثي َ َليل اَة»َ ،ون َط يق َاب َإسحاق َأخ جه َاب َأبي َخيرمة َيف َ«التاريخَ
الكبي -السف َالرالث»َ(حَ)1501َ/بسياقَنختلفَ،والبيهقيَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ.)46َ/4
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)143َ/6روا َُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل َُهَثقاتَ»َ.
اب َفيَأي َغزاة َثْكان َقو ُل َأهل َاإلفك)َ(َ/23
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ب ُ َ
(َ)163رقمَ،)261َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)143َ/6روا ُه َالطب ان ُّي َع َشيخه َ ُنوسىَب َزثْك ياَ
التس ُت يَ،و ُهوَنت ُ وكَ»َ.
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ِ
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َ-800حدثناَإسح ُ
اقَب ُ َإب اهيمَالدب ُّيَ،ع َعبدَال زاقَ،ع َنعم َ،عَ َ
َالزبي َ،وعلقم ُة ََب ُ َ
الزه يَ،قالَ:أخب نيَسعيدُ َب ُ َال ُمسيبَ،و ُع و ُة َب ُ ُّ
ُّ
َعتبةَب َنس ُعودَ،ع َحديثَعائشةَزوجَ
وقاصَ،و ُعبيدُ َاهللَب ُ َعبدَاهللَب ُ
َاهللَ ،و ُثْك ُّل ُهمَ
النبي َﷺَ ،حي َقال َلها َأه ُل َاإلفك َنا َقا ُلواَ ،قالَ :فب أها ُ
حدثنيَطائفةاَن َحديرهاَ،وبع ُض ُهم َثْكان َأرعىَلحديرهاَن َبعض َوأثبتَ
اصاَ،وقدَوعي ُت َع َثْكُلَواحدَنن ُه ُم َالحديث َالذيَحدثنيَ،وبعَ ُضَ
اقتص ا
َان
حديرهم َ ُيصد ُق َبع اضاَ،ذثْك ُ واَأن َعائشة ََ -زوج َالنبي َﷺََ -قالت«َ:ك َ
َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ إِ َذا َأ َرا َد َأ ْن َيخْ ُر َج إِ َلى َس َفر َأ ْق َر َع َب ْي َن نِ َسائِ ِهَ ،ف َأيت ُُهن َخ َر َج
ت َعائِ َشةَُ :ف َأ ْق َر َع َر ُس ُ
َس ْه ُم َها َخ َر َج بِ َها َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ
ول اهلل ِ ﷺ َم َع ُهَ ،قا َل ْ
ِ
ِ
ِ
ت م َع رس ِ
ول اهللِ ﷺ
َب ْينَنَا في َغز َْوة َغز َ
َاهاَ ،ف َخ َر َج ف َيها َس ْهميَ ،فخَ َر ْج ُ َ َ ُ
ِ
ابَ ،ف َأنَا ُأ ْح َم ُل فِي َه ْو َد ِجي َو ُأ ْنز َُل ِمنْ ُهَ ،ف ِس ْرنَا
َب ْعدَ َما َأ ْنز ََل اهللُ َع َل ْينَا ا ْلح َج َ
ول اهلل ِ ﷺ َق َف َل َو َدن َْونَا ِم َن ا ْل َم ِدين َِة ،آ َذ َن َل ْي َل ًة بِالر ِح ِ
َحتى إِ َذا َف َر َغ َر ُس ُ
يل،
َف ُقم ُ ِ
ين آ َذنُوا بِالر ِح ِ
ت
ت َحتى َج َاوزْ ُت ا ْل َج ْي َشَ ،ف َلما َق َض ْي ُ
يل َف َم َش ْي ُ
تح َ
ْ
ت ن َْحرِي َفإِ َذا ِع ْق ِدي ِم ْن َج ْز ِع َأ ْظ َفار َق ِد
ت إِ َلى الر ْح ِل َف َل َم ْس ُ
َش ْأنِي َأ ْق َب ْل ُ
ِ
ِ ِ
ت َفا ْلتَمس ُ ِ ِ
ين
ا ْن َق َط َعَ ،ف َر َج ْع ُ
ت ع ْقدي َف َح َب َسني ا ْبتغَاؤُ ُهَ ،و َأ ْق َب َل الر ْه ُط الذ َ
َ ْ
َب،
ون ِبيَ ،ف َح َم ُلوا َه ْو َد ِجي َف َر َف ُعو ُه َع َلى َب ِعيرِي ال ِذي ُكن ُ
كَانُوا َي ْر َح ُل َ
ْت َأ ْرك ُ
ون َأننِي فِ ِ
َان الن َسا ُء إِ ْذ َذ َ
اك ِخ َفا ًفا َل ْم ُي َهب ْل ُهن َو َل ْم
يهَ ،قا َل ْ
تَ :وك َ
َو ُه ْم َي ْح ِس ُب َ
َيغ َْش ُهن الل ْح ُم ،إِن َما َي ْأ ُك ْل َن ا ْل ُع ْل َق َة ِم َن الط َعامَِ ،ف َل ْم َي ْس َتنْكِرِ ا ْل َق ْو ُم ثِ َق َل
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ِ
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ِ
ْت َج ِ
ار َي ًة َح ِدي َث َة السنَ ،ف َب َع ُثوا ا ْل َج َم َل
ين َر َف ُعو ُه َو َرح ُلو ُهَ ،و ُكن ُ
ا ْل َه ْو َدجِ ح َ
َو َس ُاروا بِ ِهَ ،و َو َجدْ ُت ِع ْق ِدي َب ْعدَ َما ْاست ََمر ا ْل َج ْي ُشَ ،ف ِ
ْت َمن ِ
َاز َل ُه ْم َو َل ْي َس
جئ ُ
ْت فِ ِ
بِ َها َداع َو ََل ُم ِ
ْت َأن ا ْل َق ْو َم
يهَ ،و َظنَن ُ
ت َمن ِْزلِي ال ِذي ُكن ُ
يب َفت ََأم ْم ُ
ج ٌ
ت
ون إِ َليَ ،ف َب ْينَا َأنَا َجالِ َس ٌة فِي َمن ِْزلِي َغ َل َبتْنِي َع ْينِي َفن ِ ْم ُ
َس َي ْف ِقدُ ونِي َو َي ْر ِج ُع َ
الس َل ِم ُّي ُثم الذك َْوانِ ُّي َقدْ َعر َس
َحتى َأ ْص َب ْح ُ
َان َص ْف َو ُ
تَ ،وك َ
ان ْب ُن ا ْل ُم َعط ِل ُّ
ِمن ور ِ
اء ا ْل َج ْي ِ
ش َف َأ ْد َل َج َف َأ ْص َب َح ِعنْدَ َمن ِْزلِيَ ،ف َر َأى َس َوا َد إِن َْسان نَائِمَ ،ف َأتَانِي
ْ ََ

ِ
َفعر َفنِي ِحين رآنِي ،و َقدْ ك َ ِ
ابَ ،ف َما
َان َي َراني َق ْب َل َأ ْن ُي ْض ِر َب َع َلي ا ْلح َج ُ
َ
َ َ
ََ
ِِ ِ
ت إَِل بِ ِ
ين َع َر َفنِيَ ،فخَ م ْر ُت َو ْج ِهي بِ ِ
ج ْل َبابِيَ ،و َواهلل ِ َما
ْاس َت ْي َق ْظ ُ
است ْر َجاعه ح َ
ْ
اع ِه حتى َأ َناخَ ر ِ
كَلمنِي ك َِلم ًة َغير استِرج ِ
اح َل َت ُهَ ،ف َوط َأ َع َلى َي ِد َها َف َركِ ْبت َُها،
َ
َ َْ ْ ْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ين فِي ن َْح ِر
َفا ْن َط َل َق َي ُقو ُد بِ َي الراح َل َة َحتى َأ َت ْينَا ا ْل َج ْي َش َب ْعدَ َما َن َز ُلوا ُموغرِ َ
ك َم ْن َه َل َ
الظ ِه َير ِةَ ،ف َه َل َ
َان ال ِذي َت َولى كِ ْب َر ُه َع ْبدُ اهللِ ْب ُن ُأ َب ٍّي
ك ِفي َش ْأنِيَ ،وك َ
ِ
ت ا ْلم ِدينَةَ ،و ْاش َت َكي ُ ِ
ِ
اس
ين َقد ْمت َُها َش ْه ًراَ ،والن ُ
ت ح َ
َ
ْ
ا ْب ِن َس ُلولَ ،ف َقد ْم ُ َ
ون فِي َق ْو ِل َأ ْه ِل ْ ِ
اإل ْف ِكَ ،و ََل َأ ْش ُع ُر بِ َش ْيء ِم ْن َذلِ َ
َيخُ ُ
كَ ،و ُه َو َيرِي ُبنِي فِي
وض َ
ِ ِ
ف ِم ْن رس ِ
ول اهللِ ﷺ ال ُّل ْط َ
ين
ف ال ِذي ُكن ُ
َو َج ِعي َأ ْن َأ ْع ِر َ
ْت َأ َرى م ْن ُه ح َ
َ ُ

ول اهلل ِ ﷺُ ،ثم َي ُق ُ
َان َيدْ ُخ ُل َر ُس ُ
ولَ « :ك ْي َ
ف تِيك ُْم؟»َ ،ف َذلِ َك
َأ ْشتَكِي ،إِن َما ك َ
ت َم َع ُأم
تَ ،و َخ َر ْج ُ
ت َب ْعدَ َما َن َق ْه ُ
َيرِي ُبنِي َو ََل َأ ْش ُع ُر بِالشرَ ،حتى َخ َر ْج ُ
ِمس َطح ِقب َل ا ْلمن ِ
َاصعَِ ،و ُه َو ُم َت َبر ُزنَاََ ،ل َنخْ ُر ُج إَِل ِم ْن َل ْيل إِ َلى َل ْيلَ ،و َذلِ َ
ك
َ
َ
ْ
ُف َقرِي ًبا ِم ْن ُب ُيوتِنَاَ ،و َأ ْم ُرنَا َأ ْم ُر ا ْل َع َر ِ
َق ْب َل َأ ْن تُتخَ َذ ا ْل ُكن ُ
ب ْاألُ َو ِل فِي الت َب ُّر ِز،

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

638

ُف َأ ْن نَت ِ
وكُنا َنت ََأذى بِا ْل ُكن ِ
ت َأنَا َو ُأ ُّم ِم ْس َطحَ ،و ِه َي
خ َذ َها ِعنْدَ ُب ُيوتِنَاَ ،فا ْن َط َل ْق ُ
َ
ْت َأبِي ُر ْه ِم ْب ِن ا ْل ُمط ِل ِ
ْت َصخْ رِ ْب ِن َع ِامرَ ،خا َل ُة
ب ْب ِن َع ْب ِد َمنَافَ ،و ُأ ُّم َها بِن ُ
بِن ُ

يق ،وابنُها ِمس َطح بن ُأ َثا َث َة ب ِن عب ِ
اد ْب ِن ا ْل ُمط ِل ِ
ت َأنَا
بَ ،ف َأ ْق َب ْل ُ
ْ َ
َأبِي َبكْر الصد ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ
ِ ِ
ِ
ين َف َر ْغنَا ِم ْن َش ْأنِنَاَ ،ف َع َث َر ْت ُأ ُّم ِم ْس َطح فِي
َوبِن ُ
ْت َأبِي ُر ْهم ق َب َل َب ْيتي ح َ
ِ
ين َر ُج ًَل َش ِهدَ
ت :ت َِع َس ِم ْس َط ٌحَ ،ف ُق ْل ُ
ِم ْرطِ َهاَ ،ف َقا َل ْ
ت َل َها :بِئ َْس َما ُق ْلت ت َُسب َ
ت:
تَ :و َما َذا َق َال؟َ ،قا َل ْ
ي َهنْتَا ُهَ ،أ َو َل ْم ت َْس َم ِعي َما َق َال؟ُ ،ق ْل ُ
َبدْ ًرا؟َ ،ف َقا َل ْ
تَ :أ ْ
َف َأ ْخ َب َرتْنِي بِ َق ْو ِل َأ ْه ِل ْ ِ
ت إِ َلى
اإل ْف ِكَ ،فا ْز َد ْد ُت َم َر ًضا إِ َلى َم َر ِضيَ ،ف َلما َر َج ْع ُ
َب ْيتِي َد َخ َل َع َلي َر ُس ُ
ول اهلل ِ َصلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َمَ ،ف َسل َم ُثم َق َالَ « :ك ْي َ
ف
تَ :و َأنَا ِحينَئِذ ُأ ِريدُ َأ ْن َأ َت َيق َن
ت َل ُهَ :أت َْأ َذ ُن لِي َأ ْن آتِ َي َأ َب َوي؟َ ،قا َل ْ
تِيك ُْم؟»ُ ،ق ْل ُ
ول اهلل ِ ﷺ َف ِ
ا ْلخَ َب َر ِم ْن ِق َب ِل ِه َماَ ،ف َأ ِذ َن لِي َر ُس ُ
ت ِألُميَ :يا ُأم ُه َما
ْت َف ُق ْل ُ
جئ ُ

تَ :أي بنَي َة هونِي ع َلي ِك َفواهللِ َل َقل ما كَان ِ
ت ََحد َ
َت ْام َر َأ ٌة َق ُّط
اس؟َ ،ف َقا َل ْ
َ
ْ ُ َ
ث الن ُ
َ
َ ْ
ت :سبحان اهللِ
و ِضي َئ ًة ِعنْدَ رجل ي ِ
ح ُّب َها َو َل َها َض َرائِ ُر إَِل َأ ْك َث ْر َن َع َل ْي َهاَ ،ف ُق ْل ُ ُ ْ َ َ
َ
َ ُ ُ
َأ َو َقدْ ت ََحد َ
ت تِ ْل َ
ك الل ْي َل َة َحتى
تَ :ف َم َك ْث ُ
تَ :ن َع ْمَ ،قا َل ْ
اس بِ َه َذا؟َ ،قا َل ْ
ث الن ُ
ت َأ ْبكِيَ ،فدَ َعا َر ُس ُ
ول
ت ََل َي ْر َق ُأ لِي َد ْم ٌع َو ََل ا ْكت ََح ُل بِن َْومُ ،ثم َأ ْص َب ْح ُ
َأ ْص َب ْح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ْاس َت ْل َب َ
ث ا ْل َو ْح ُي
اهلل ﷺ َعلي ْب َن َأبِي َطالبَ ،و ُأ َس َام َة ْب َن َز ْيد ح َ
تَ :ف َأما ُأسام ُة َف َأ َشار َع َلى رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ
َي ْس َت ِش ُير ُه َما فِي فِ َر ِاق َأ ْه ِل ِهَ ،قا َل ْ
َ ُ
َ
َ َ
بِال ِذ ِي َي ْع َل ُم ِم ْن َب َرا َء ِة َأ ْه ِل ِهَ ،وبِال ِذ ِي َي ْع َل ُم فِي َن ْف ِس ِه َل ُه ْم ِم َن ا ْل ُودَ ،ف َق َالَ :يا
َر ُس َ
ول اهللِ ُه ْم َأ ْه ُل َ
ك َو ََل َن ْع َل ُم إَِل َخ ْي ًراَ ،و َأما َع ِل ُّي ْب ُن َأبِي َطالِب َف َق َالَ :ل ْم
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كَ ،والن َسا ُء ِس َو َاها كَثِ ٌيرَ ،وإِ ْن ت َْس َأ ِل ا ْل َج ِ
ار َي َة ت َْصدُ ْق َ
ُي َضي ِق اهللُ َع َل ْي َ
ت:
كَ ،قا َل ْ
ول اهللِ ﷺ برِيرةََ ،ف َق َالَ « :أي برِير ُة ه ْل ر َأي ِ
َفدَ َعا َر ُس ُ
ت ِم ْن َش ْيء َيرِي ُب ِك ِم ْن
َ َ
ْ َ َ َ َ ْ
ت َل ُه َبرِ َيرةَُ :وال ِذي َب َع َث َ
ت َع َل ْي َها َأ ْم ًرا َق ُّط
ك بِا ْل َحق إِ ْن َر َأ ْي ُ
َأ ْمرِ َعائِ َشةَ؟َ ،ف َقا َل ْ

ار َي ٌة َح ِدي َث ُة السن َتنَا ُم َع ْن َع ِ
َأغ ِْم ُص ُه َع َل ْي َها َأ ْك َث َر ِم ْن َأن َها َج ِ
ج ِ
ين َأ ْه ِل َهاَ ،فت َْأتِي
تَ :ف َقام رس ُ ِ
الد ِ
اس َت ْع َذ َر ِم ْن َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن ُأ َب ٍّي ا ْب ِن
اج ُن َف َت ْأ ُك ُل ُهَ ،قا َل ْ
ول اهلل ﷺ َف ْ
َ َ ُ
تَ :ف َق َال رس ُ ِ
ِِ
ِ
َس ُل َ
ين
ولَ ،قا َل ْ
ول اهلل ﷺ َو ُه َو َع َلى ا ْلمنْ َبرَِ « :يا َم ْع َش َر ا ْل ُم ْسلم َ
َ ُ
ت َع َلى
َم ْن َي ْع ُذ ُرنِي ِم ْن َر ُجل َقدْ َب َلغَنِي َأ َذا ُه فِي َأ ْه ِل َب ْيتِيَ ،ف َواهلل ِ َما َع ِل ْم ُ
َان َيدْ ُخ ُل
َأ ْه ِلي إَِل َخ ْي ًراَ ،و َل َقدْ َذك َُروا َر ُج ًَل َما َع ِل ْم ُ
ت َع َل ْي ِه إَِل َخ ْي ًراَ ،و َما ك َ
َع َلى َأ ْه ِلي إَِل َم ِعيَ ،ف َقا َم َس ْعدُ ْب ُن ُم َعاذ ْاألَن َْص ِ
ي َف َق َالَ :ل َقدْ َأ ْع َذ َر َك اهللُ ِمنْ ُه
ار ُّ
يا رس َ ِ
َان ِم َن ْاألَ ْو ِ
َان ِم ْن إِ ْخ َوانِنَا ِم َن
س َض َر ْب ُ
ت ُعنُ َق ُهَ ،وإِ ْن ك َ
ول اهلل ،إِ ْن ك َ
َ َ ُ

َان
ا ْلخَ ز َْرجِ َأ َم ْر َتنَا َف َف َع ْلنَا َأ ْم َر َكَ ،ف َقا َم َس ْعدُ ْب ُن ُع َبا َد َة َو ُه َو َسيدُ ا ْلخَ ز َْرجِ َ ،وك َ
ت َلعمر اهللِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َر ُج ًَل َصال ًحاَ ،و َلك ْن َح َم َل ْت ُه ا ْل َحميةَُ ،ف َق َال ل َس ْعد ْب ِن ُم َعاذ :ك ََذ ْب َ َ ْ ُ
ََل َت ْق ُت ُل ُه َو ََل َت ْق ِد ُر َع َلى َقت ِْل ِهَ ،ف َقا َم ُأ َس ْيدُ ْب ُن ُح َض ْير َو ُه َو ا ْب ُن َعم َس ْع ِد ْب ِن

ِ
ك منَافِ ٌق تُج ِ
اد ُل
ُم َعاذَ ،ف َق َال لِ َس ْع ِد ْب ِن ُع َبا َدةَ :ك ََذ ْب َ
َ
ت َل َع ْم ُر اهلل َل َن ْق ُت َلن ُهَ ،فإِن َ ُ
ِِ
تَ :ف َث َار ا ْل َحي ِ
ان ْاألَ ْو ُس َوا ْلخَ ز َْر ُج َحتى َه ُّموا َأ ْن َي ْقتَتِ ُلوا
ينَ ،قا َل ْ
َع ِن ا ْل ُمنَافق َ
ول اهلل ِ ﷺ َقائِ ٌم َع َلى ا ْل ِمنْ َبرَِ ،ف َل ْم َيز َْل َر ُس ُ
َو َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ ُي َخف ُض ُه ْم َحتى
ِ
ِ
َتَ ،فم َك ْث ُ ِ
اي
ت َي ْومي ََل َي ْر َق ُأ لي َد ْم ٌع َو ََل َأ ْكتَح ُل بِن َْوم َو َأ َب َو َ
َس َكتُوا َو َسك َ َ
تَ :ف َب ْين ََما ُه َما َجالِ َس ِ
ي ْبكِ َي ِ
ان ِعن ِْدي
ْت َأن ا ْل ُبكَا َء َفالِ ٌق َكبِ ِديَ ،قا َل ْ
ان َحتى َظنَن ُ
َ
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َت َع َلي ْام َر َأ ٌة ِم َن ْاألَن َْص ِ
ت َت ْبكِي
ْت َل َها َف َج َل َس ْ
ارَ ،ف َأ ِذن ُ
َو َأنَا َأ ْبكِي ْاست َْأ َذن ْ
ك َد َخ َل َع َل ْينَا َر ُس ُ
َم ِعيَ ،ف َبيْن ََما ن َْح ُن َع َلى َذلِ َ
ول اهلل ِ ﷺ َف َسل َم ُثم َج َل َس،
يل فِي َما ِق َ
تَ :و َل ْم َي ْج ِل ْس ِعن ِْدي ُمن ُْذ ِق َ
يلَ ،و َل َقدْ َلبِ َ
وحى
َقا َل ْ
ث َش ْه ًرا ََل ُي َ
تَ :فت ََشهدَ رس ُ ِ
ِ
ين َج َل َسُ ،ثم َق َالَ « :أما
إِ َل ْي ِه فِي َش ْأنِي َش ْي ٌءَ ،قا َل ْ
ول اهلل ﷺ ح َ
َ ُ
ْت ب ِري َئ ًة َفسيبرئ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُك اهللَُ ،وإِ ْن
َ َُ
َب ْعدُ َيا َعائ َش ُة َفإِن ُه َب َلغَني َعنْك ك ََذا َوك ََذاَ ،فإِ ْن ُكن َ
ِ
ِ
ف بِ َذنْب
اس َتغ ِْفرِي اهللَ َوتُوبِي إِ َل ْي ِهَ ،فإِن ا ْل َع ْبدَ إِ َذا ا ْعت ََر َ
ُكنْت َأ ْل َم ْمت بِ َذنْب َف ْ
َاب اهللُ َع َل ْي ِه» َف َلما َق َضى َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ َم َقا َل َت ُه َق َل َص َد ْم ِعي َحتى َما
َاب ت َ
ُثم ت َ
ت ِألَبِيَ :أ ِجب عني رس َ ِ
ِ
يما َق َالَ ،ف َق َال:
ُأ ِح ُّس ِمنْ ُه َق ْط َرةًَ ،ف ُق ْل ُ
ول اهلل ﷺ ف َ
ْ َ َ ُ
ِ
ول لِرس ِ
ت َو َأنَا
تَ :ف ُق ْل ُ
ول اهللِ َصلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َمَ ،قا َل ْ
َواهلل َما َأ ْد ِري َما َأ ُق ُ َ ُ
اري ٌة َح ِدي َث ُة السنََ ،ل َأ ْق َر ُأ ِم َن ا ْل ُق ْر ِ
ت َأنك ُْم َقدْ
آن كَثِ ًيرا :إِني َواهلل ِ َقدْ َع َر ْف ُ
َج ِ َ

ت َلك ُْم إِني
َس ِم ْعت ُْم بِ َه َذا ْاألَ ْم ِر َحتى ْاس َت َقر فِي َأ ْن ُف ِسك ُْم َو َصد ْقت ُْمَ ،و َلئِ ْن ُق ْل ُ
ِمنْ ُه َبرِي َئ ٌة َواهللُ َي ْع َل ُم َأني َب ِري َئ ٌة ََل ت َُصد ُقونِي بِ َذلِ َ
ت َلك ُْم بِ َأ ْمر
كَ ،و َلئِ ِن ا ْعت ََر ْف ُ
َواهللُ َي ْع َل ُم َأني َبرِي َئ ٌة َلت َُصد ُقونَنِيَ ،واهلل ِ َما َأ ِجدُ لِي َو َل ُك ْم َم َث ًَل إَِل ك ََما َق َال َأ ُبو
ف { َف َص ْب ٌر َج ِم ٌ
وس َ
ت
تُ :ثم ت ََحو ْل ُ
يل} [يوسفْ ]18 :اْل َيةََ ،قا َل ْ
ُي ُ
ت ع َلى فِر ِ
َف ْ
اشيَ ،و َأنَا َواهللُ َأ ْع َل ُم َأني ِحينَئِذ َبرِي َئةٌَ ،و َأن اهللَ ُم َبرئِي
اض َط َج ْع ُ َ
َ
ْت َأ ُظ ُّن َأ ْن َين ِْز َل فِي َش ْأنِي َو ْح ٌي ُي ْت َلىَ ،و َل َش ْأنِي
بِ َب َرا َءتِيَ ،و َلكِ ْن َواهلل ِ َما ُكن ُ
ْت َأ ْر ُجو َأ ْن
َان َأ ْح َق َر فِي َن ْف ِسي ِم ْن َأ ْن َي َتكَل َم اهللُ فِي بِ َأ ْمر ُي ْت َلىَ ،و َلكِ ْن ُكن ُ
ك َ
تَ :ف َواهلل ِ َما َرا َم َر ُس ُ
َي َرى َر ُس ُ
ول
ول اهلل ِ ﷺ فِي الن ْو ِم ُرؤْ َيا ُي َبرئُنِي اهللُ بِ َهاَ ،قالَ ْ
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اهلل ِ ﷺ مج ِلسه و ََل َخرج ِمن ا ْلبي ِ
ت َأ َحدٌ َحتى َأ ْنز ََل اهللُ َع َلى َنبِي ِهَ ،ف َأ َخ َذ ُه َما
َ ْ َ ُ َ
َ َ َ َْ
َان ي ْأ ُخ ُذه ِمن ا ْلبرح ِ
اء ِعنْدَ ا ْل َو ْح ِيَ ،حتى َأن ُه يت ََحد ُر ِمنْ ُه ِم ْث ُل ا ْل ُج َم ِ
ان ِفي
ك َ َ ُ َ َُ َ
َ
ي َع ْن رس ِ
ول
ا ْل َي ْو ِم الشاتِي ِم ْن ثِ َق ِل ا ْل َو ْح ِي ال ِذي ُأن ِْز َل َع َل ْي ِهَ ،قا َل ْ
تَ :ف َلما ُسر َ
َ ُ

اهلل ِ ﷺ َو ُه َو َي ْض َح ُ
َان َأو ُل ك َِل َمة َتكَل َم بِ َها َأ ْن َق َالَ « :أ ْب ِشرِي َيا َعائِ َش ُة
كَ ،فك َ
تَ :واهللِ ََل َأ ُقو ُم إِ َل ْي ِه
ت لِي ُأميَ :ق ْو ِمي إِ َل ْي ِهَ ،ف ُق ْل ُ
َأ َما َواهللِ َف َقدْ َبر َأ ِك اهللُ» َ ،ف َقا َل ْ
ِ
ين َجا ُءوا
َو ََل َأ ْح َمدُ إَِل اهللَ ُه َو ال ِذي َأ ْن َز َل َب َرا َءتِيَ ،قا َل ْ
تَ :ف َأ ْنزَ َل اهللُ{ :إِن الذ َ

بِ ْ ِ
تَ :ف َق َال َأ ُبو َبكْر
ات َب َرا َءتِيَ ،قا َل ْ
اإل ْف ِك} َع ْش َر َآياتَ ،ف َأ ْنزَ َل اهللُ َه ِذ ِه ْاْل َي َ
َان ُين ِْف ُق َع َلى ِم ْس َطح لِ َق َرا َبتِ ِه َو َف ْقرِ ِهَ :واهلل ِ ََل ُأن ِْف ُق َع َل ْي ِه َش ْيئًا َأ َبدً ا َب ْعدَ ال ِذي
َوك َ
َق َال لِ َعائِ َش َة َف َأ ْنز ََل اهللَُ { :و ََل َي ْأت َِل ُأو ُلو ا ْل َف ْض ِل ِمنْك ُْم} ْاْل َيةََ ،ف َق َال َأ ُبو َبكْر:
ِ
ِ
َان ُين ِْف ُق
ب َأ ْن َيغ ِْف َر اهللُ لِيَ ،ف َر َج َع إِ َلى ِم ْس َطح الن َف َق َة التِي ك َ
َواهلل إِني َألُح ُّ
َان َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ َس َأ َل
َع َل ْي ِهَ ،و َق َالَ :واهلل ِ ََل َأن ِْز ُع َها ِمنْ ُه َأ َبدً اَ ،قا َل ْ
ت َعائِ َشةُ :ك َ
ت وما ر َأي ِ
ِ ِ
تَ :يا
ت؟َ ،قا َل ْ
َب بِن َ
َز ْين َ
ْت َج ْحش  -ز َْو َج النبِي ﷺ َ « :-ما َعل ْم َ َ َ ْ
َر ُس َ
ت َعائِ َشةُ:
ت إَِل َخ ْي ًراَ ،قا َل ْ
ول اهلل ِ َأ ْح ِمي َس ْم ِعي َو َب َصرِي َواهلل ِ َما َع ِل ْم ُ

ِ ِ ِ
اج رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ َف َع َص َم َها اهللُ بِا ْل َو َرعِ،
َو ِه َي التِي كَان ْ
َت ت َُساميني م ْن َأز َْو ِ َ ُ
ارب َلها َفه َلك ْ ِ
يم ْن َه َل َ
كَ .ق َال
ت ُأ ْخت َُها َح ْمنَ ُة بِن ُ
َو َط ِف َق ْ
ْت َج ْحش ت َُح ِ ُ َ َ
َت ف َ
الزُّهرِيَ :فه َذا ما ا ْنتَهى إِ َلي ِمن َأمرِ ه ُؤ ََل ِء الره ِ
ط»(َ .)1
ْ ُّ َ َ َ
ْ
ْ ْ َ
اب َفيَأي َغزاة َثْكان َقو ُل َأهل َاإلفك؟)َ(َ/23
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ب ُ
=
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هلل ﷺ
ول ا ِ
[َ ]363عا ِت َك ُة ِبن ُ
س ِ
ْمطَّلِبِ َع َّم ُة َر ُ
ْت َع ْب ِد ال ُ
َ -801حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعَم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ْت َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
ب
َت َع ِات َك ُة بِن ُ
لهيعةَ،ع َأبيَالسودَ،ع َ ُع وةَ،قال«َ:كَان ْ
َعم ُة رس ِ
اس ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
ول اهلل ِ ﷺ َساكِنَ ٌة َم َع َأ ِخ َيها ا ْل َعب ِ
بَ ،ف َر َأ ْت ُرؤْ َيا
َ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ت،
ين َف ِز َع ْ
تَ ،ف َأ ْر َس َل ْ
ُق َب ْي َل َبدْ ر َف َف ِز َع ْ
ت إِ َلى َأخ َيها َعباس م ْن َل ْي َلت َها ح َ
يت ِمن َْها َع َلى َق ْو ِم َك
ت ُرؤْ َيا َو َقدْ َخ ِش ُ
تَ :ر َأ ْي ُ
ت ِم ْن ن َْو ِمهاَ ،و َقا َل ْ
واس َت ْي َق َظ ْ
ْ
ك حتى ُتع ِ
ا ْله َل َكةََ ،ق َال :وما ر َأي ِ
اهدَ نِي َأ ْن ََل ت َْذك ُُر َها،
ت؟َ ،قا َل ْ
َ
َ
تَ :ل ْن ُأ َحد ُث َ َ
ََ َ ْ
ِ
ِ
ت:
اسَ ،ف َقا َل ْ
اهدَ ها َعب ٌ
بَ ،ف َع َ
َفإِن ُه ْم إِ ْن َسم ُعوها آ َذ ْونَاَ ،ف َأ ْس َم ُعونَا َما ََل نُح ُّ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
يح بِ َأ ْع َلى َص ْوتِ ِهَ :يا َآل
َر َأ ْي ُ
ت َراك ًبا َأ ْق َب َل َع َلى َراح َلته م ْن َأ ْع َلى َمك َة َيص ُ

اخ ُر ُجوا فِي َل ْي َل َت ْي ِن َأ ْو َث ََلثُ ،ثم َد َخ َل ا ْل َم ْس ِ
جدَ َع َلى
ُغدَ َرَ ،و َيا َآل ُف َج َرْ ،
ال والنس ِ
ِ ِ
ر ِ
ِ
اح َلتِ ِه َف َص َرخَ فِي ا ْل َم ْس ِج ِد َث ََل َ
اء
ث َص َر َخاتَ ،و َم َال إِ َل ْيه م َن الر َج َ َ
َ
َوالص ْب َي ِ
اس َل ُه َأ َشد ا ْل َف َزعُِ ،ثم ُأ َرا ُه َع َلى َظ ْهرِ ا ْل َك ْع َب ِة َع َلى
انَ ،و َف ِز َع الن ُ

ِ ِِ
اح َث ََل َ
اخ ُر ُجوا فِي
ث َص َر َخاتَ :يا َآل ُغدَ َرَ ،و َيا َآل ُف َج َرْ ،
َراح َلتهَ ،ف َص َ
َل ْي َل َت ْي ِن َأ ْو َث ََلث َحتى َأ ْس َم َع َم ْن َب ْي َن ْاألَ ْخ َش َب ْي ِن ِم ْن َأ ْه ِل َمكةَُ ،ثم َع َمدَ
لِصخْ رة عظِيمة َفنَ َزعها ِمن َأص ِلهاُ ،ثم َأرس َلها ع َلى َأه ِل مكةََ ،ف َأ ْقب َل ِ
ت
ََ ْ ْ َ
َ
ْ َ َ َ
ْ َ
َ َ َ َ
(َ )54-50رقمَ ،)133َ :ن َط يق َعبد َال زاق َيف َ«نصنفه» َ((َ )419-410َ /5حَ/
َ،)9748ون َط يقَعبدَال زاقَأخ جهَنسلمَيفَ«صحيحه»َ(حَ.)2770َ/
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تَ ،ف ََل َأ ْع َل ُم
َت ِعنْدَ َأ ْص ِل ا ْل َج َب ِل ْار َفض ْ
يَ ،حتى إِ َذا كَان ْ
الصخْ َر ُة َل َها َد ِو ٌّ
بِ َمك َة َب ْيتًا َو ََل َد ًارا إَِل َقدْ َ َد َخ َل َها فِ ْل َق ٌة ِم ْن تِ ْل َ
يت َع َلى
ك الص ْخ َر ِةَ ،ف َل َقدْ َخ ِش ُ
ك َأ ْن ين ِْز َل بِ ِهم َشرَ ،ف َف ِزع ِمنْها عباس ،و َخرج ِمن ِعنْدَ ها َف َل ِقي ِمن ِ
َق ْو ِم َ
آخ ِر
ْ
َ
َ َ َ ٌ َ َ َ ْ
ْ ٌّ
َ
َان َخ ِل ًيَل لِ ْل َعب ِ
اسَ ،ف َقص َع َل ْي ِه ُرؤْ َيا َعاتِ َك َة
َل ْي َلتِ ِه ا ْل َولِيدَ ْب َن ُع ْت َب َة ْب ِن َربِي َعةََ ،وك َ
يه ،و َذكَرها ع ْتب ُة ِألَ ِخ ِ
ِ ِ ِ
ِ
يه َش ْي َبةَ،
َو َأ َم َر ُه َأ ْن ََل َي ْذك ُُر َها ألَ َحدَ ،ف َذك ََر َها ا ْل َوليدُ ألَبِ َ َ َ ُ َ
ِ
ِ
واس َت َف َ
تَ ،ف َلما َأ ْص َب ُحوا
اض ْ
َو ْار َت َف َع َحدي ُث َها َحتى َب َلغَ َأ َبا َج ْه ِل ْب ِن ه َشامْ ،
ِ ِ
ين َأ ْص َب َح َف َو َجدَ َأ َبا َج ْهلَ ،و ُع ْت َب َة ْب َن َربِي َعةَ،
اس َي ُط ُ
وف بِا ْل َب ْيت ح َ
َغدَ ا َعب ٌ
َو َش ْي َب َة ْب َن َربِي َعةََ ،و ُأ َمي َة ْب َن َخ َلفَ ،وز َْم َع َة ْب َن ْاألَ ْس َو ِدَ ،و َأ َبا ا ْل َبخْ َترِي فِي َن َفر
وف بِا ْلبي ِ
ت نَا َدا ُه َأ ُبو َج ْهلَ :يا َأ َبا
َيت ََحد ُث َ
ونَ ،ف َلما َن َظ ُروا إِلَى َعباس َي ُط ُ َ ْ
ت َط َوا َف َك َفائْتِناَ ،ف َلما َق َضى َط َوا َف ُه َأتَى َف َج َل َسَ ،ف َق َال َأ ُبو
ا ْل َف ْض ِل إِ َذا َق َض ْي َ

َج ْهلَ :يا َأ َبا ا ْل َف ْض ِل َما ُرؤْ َيا َر َأت َْها َعاتِ َكةُ؟ َق َالَ :ما َر َأ ْت ِم ْن َش ْيءَ ،ق َالَ :ب َلى،
ب النس ِ
ِ
َأما ر ِضيتُم يا بنِي ه ِ
ِ
اشم بِك َِذ ِ
اء ،إِنا كُنا
ْ َ َ َ
ب الر َجال َحتى ِج ْئت ُُمونا بِكَذ ِ َ
َ َ
ِ
ِ
َب ُق ْلت ُْم
الرك ُ
اس َت َب ْقنَا ا ْل َم ْجدَ ُمن ُْذ حينَ ،ف َلما ت ََحا َذت ُّ
َو َأ ْنت ُْم َك َف َر َس ْي ِر َهان َف ْ
ِمنا َنبِ ٌّيَ ،ف َما َب ِق َي إَِل َت ُقو ُلوا ِمنا َنبِيةٌََ ،ل َأ ْع َل ُم فِي ُق َر ْيش َأ ْه َل َب ْيت َأك َْذ َب
َر ُج ًَلَ ،و ََل َأك َْذ َب ْام َر َأ ًة ِمنْك ُْم ،فآ َذ ْو ُه َي ْو َمئِذ َأ َشد ْاألَ َذىَ ،و َق َال َأ ُبو َج ْهل:
ِ
َزعم ْ ِ
ت
اخ ُر ُجوا فِي َل ْي َل َت ْي ِن َأ ْو َث ََلثَ ،ف َل ْو َقدْ َم َض ْ
ب َق َالْ :
ت َعات َك ُة َأن الراك َ
َ َ
َت لِ ُق َر ْيش ك َِذ ُبك ُْمَ ،و َك َت ْبنَا ِس ِ
َه ِذ ِه الث ََل ُ
ج ًَّل ُثم َعل ْقنا ُه بِا ْل َك ْع َب ِة َأنك ُْم
ث َت َبين ْ
َأك َْذ ُب َب ْيت فِي ا ْل َع َر ِ
ب َر ُج ًَل َو ْام َر َأةًَ ،أ َما َر ِضيت ُْم َيا َبنِي ُق َص ٍّي َأنك ُْم َذ َه ْبت ُْم
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حجاب ِة والندْ و ِة والس َقاي ِة ،والرو ِ
ِ
اء َوالر َفا َد ِة َحتى ِج ْئت ُُمونا َز َع ْمت ُْم بِنَبِ ٍّي
َ َ َ
بِا ْل َ َ َ َ َ
ِ
ِ
اسَ :م ْه ًَل َيا ُم َصف َر ْاستِ ِهَ ،ه ْل
منْك ُْم ،فآ َذ ْو ُه َي ْو َمئذ َأ َشد ْاألَ َذىَ ،و َق َال َل ُه َعب ٌ
يك َوفِي َأ ْه ِل َب ْيتِ َ
ْت ُمنْتَه َفإِن ا ْلك َِذ َب فِ َ
كَ ،و َق َال َل ُه َم ْن َح َض َر ُهَ :يا َأ َبا
َأن َ
ِ
ِ
اس ِم ْن َعاتِ َك َة َأ ًذى َش ِديدً ا
ا ْل َف ْض ِلَ ،ما ُكن َ
ْت بِ َجاهل َو ََل َخرِفَ ،و َلق َي َعب ٌ
ِ
َان َم َسا ُء َل ْي َل ِة الثالِ َث ِة ِم َن الل َيالِي ،التِي َر َأ ْت
يما َأ ْف َشى ِم ْن َح ِديثِ َهاَ ،ف َلما ك َ
ف َ
ِ
ِ
ِ
ب ال ِذي َب َع َ
انَ ،ض ْم َض ُم ْب ُن َع ْمرو
ث َأ ُبو ُس ْف َي َ
الرؤْ َيا َجا َء ُه ُم الراك ُ
ف َيها َعات َك ُة ُّ

ا ْل ِغ َف ِ
يَ ،ف َق َالَ :يا َآل غَالِب ،ان ِْف ُروا َف َقدْ َخ َر َج ُم َحمدٌ َو َأ ْص َحا ُب ُه لِ َي ْع َترِ ُضوا
ار ُّ
ت ُق َر ْي ٌش َأ َشد ا ْل َف َزعَِ ،
وأ ْش َف ُقوا ِم ْن ُرؤْ َيا
ان َف َأ ْحرِزُوا ِع َيرك ُْمَ ،ف َف ِز َع ْ
ِألَبِي ُس ْف َي َ
َعاتِ َكةََ ،و َن َف ُروا َع َلى كُل َص ْعب َو َذ ُلول»(.)1
بَ
َ -802حدثناَعل ُّي َب ُ َعبد َالعزيزَ،حدثن ُّ
اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،حدثنيَ ُنصع ُ
ْت َع ْب ِد ا ْل ُمط ِل ِ
ت فِي
بَ ،قا َل ْ
ب ُ َعبد َاهللَ ،وغي ُ ُه َن َ ُق يشَ «َ :أن َعاتِ َك َة بِن َ
ِ
ِصدْ ِق ُرؤْ َياها َو َتك ِْذ ِ
ين َأ ْو َق َع بِ ِه ْم َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ بِ َبدْ ر:
يب ُق َر ْيش َل َها ح َ
وي ْأتِك ُْم  ...بِت َْأ ِو ِيلها ُف ُل ِم َن ا ْل َق ْو ِم َه ِ
« َأ َل ْم َتك ِ
ار ُب
ُن ُّ
الرؤْ َيا بِ َح ٍّق َ
ِ
ِ
ر َأى َف َأتَا ُكم بِا ْلي ِق ِ ِ
ب
الس ُي ُ
وف ا ْل َق َواض ُ
ين الذي َر َأى  ...بِ َع ْينَ ْيه َما ُت ْف َرى ُّ
ْ َ
َ
ت وإِنما َ ...يك ِْذ ُبنِي بِالصدْ ِق َم ْن ُه َو كَا ِذ ُب
َف ُق ْلت ُْم َو َل ْم َأك ِْذ ْب ك ََذ ْب ُ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عاتك ُة َبن ُت َعبد َال ُمطلب)َ(َ)347-346َ/24
(رقمَ،)806َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب
يم َو َقدْ َضا َق ْ
ت َع َل ْيه ا ْل َم َذاه ُ
َو َما َفر إَِل َر ْه َب َة ا ْل َم ْوت من ُْه ُم َ ...حك ٌ
وم َع َو ِاز ُب
َأ َقر َص َب َ
اح ا ْل َق ْو ِم َعزَ ُم ُق ُلوبِ ِه ْم َ ...ف ُهن َه َوا ٌء َوا ْل ُح ُل ُ

ِ
ِ
وف ا ْلمره َق ُ ِ
مروا بِالسي ِ
ب
اب ا ْل َجنَائ ُ
احا ك ََما ُي ْمرِي الس َح َ
ات د َما َءك ُْم ..ك َف ً
ُْ َ
ُّ ُ
ُُ
ف ر َأى يوم الل َق ِ
اء ُم َحمدً ا َ ...بنُو َعم ِه َوا ْل َح ْر ُب فِ َيها الت َج ِ
ار ُب
َف َك ْي َ َ َ ْ َ
ِ
َأ َل ْم ي ِغ ْث ُه ْم َض ْر ًبا ي َح ُار لِ َو ْق ِع ِه  ...الس ْح ِ
يان و َت ْبدُ و بِالن َه ِ
ب
ار ا ْلك ََواك ُ
ُ
ُ

َأ ََل بِ َأبِي يوم الل َق ِ
اء ُم َحمدً ا  ...إِ َذا َعض ِم ْن َع ْو ِن ا ْل ُح ُر ِ
وب ا ْلغ ََو ِار ُب
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ب
ك ََما َبر َد ْت َأ ْس َيا ُف ُه ِم ْن َم ِليكَتِي ...
زَعاز ُع ِو ْر ًدا َب ْعدَ إِ ْذ ه َي َصال ُ
ِ
ح َل ْف ُ ِ
ِ
ب
ت َلئ ْن ُعدْ ت ُْم َل َي ْصل َمنك ُْم ُ ...م َجا ًفا ت ََردى َحاف َت ْي َها ا ْل َمقان ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ك ََأن ِض َيا َء الش ْم ِ
ب»(َ.)1
ُور ُش َعاع و َثاق ُ
س َل َم ُع ُب ُروقها َ ...ل َها َجان ًبا ن ُ

[َ ]364ف ِ
هلل ﷺ
ول ا ِ
اط َم ُة ِبن ُ
س ِ
ْت َر ُ
يَ ،قالَ:
َالزبي َُّ
ب َب ُ َعبد َاهلل ُّ
َ -803حدثناَال ُحسي ُ َب ُ َفهمَ،حدثناَ ُنصع ُ
« ُكنْ َي ُة َفاطِ َم ُةُ :أ ُّم َأبِ َيها»(َ.)2
( )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(عاتك ُة َبن ُت َعبد َال ُمطلب)َ((َ)348َ/24رقمَ:
َ،)861ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)256َ/9روا ُه َالطب اني َوحد ُ
يث َرجاله َحس َولك َ
ُّ
اإلسنادَ ُننقطعَ»َ.
( )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َس َفاطمة َووفاتها) َ((َ )397َ /22رقمَ:
َ،)985ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ-804حدثناَإسح ُ
اقَب ُ َإب اهيمَالدب ُّيَ،ع َعبدَال زاقَ،ع َنعم َ،ع َ
َت»(.)1
ت َفاطِ َم ُة َب ْعدَ النبِي ﷺ ِست َة َأ ْش ُهرُ ،ثم َمات ْ
الزه يََ،قالَ «َ:م َك َث ْ
ُّ
َ-805حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ب َهشامَ ،حدثنا َزيَا ُد َب ُ َعبد َاهلل َالبكائ ُّيَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاق َقالَ:
ِ
َان َم ْولِدُ َها َو ُق َر ْي ُش َت ْبنِي
ت َفاطِ َم ُة َو ِه َي بِن ُ
«ت ُُوف َي ْ
ينَ ،وك َ
ْت َث َمان َوع ْشرِ َ
ِ ِ
ِ
ين َو ِست ِة َأ ْش ُهر،
ا ْل َك ْع َب َةَ ،و َبن ْ
َت ُق َر ْي ٌش ا ْل َك ْع َب َة َق ْب َل َم ْب َعث النبِي ﷺ بِ َس ْب ِع سن َ
ِِ
ِ ِ
اج َر َف َأ َقا َم َع ْش ًراُ ،ثم
ين َب ْعدَ َم ْب َعثهُ ،ثم َه َ
َو َأ َقا َم النبِ ُّي ﷺ بِ َمك َة َع َش َر سن َ
َع َ
ت َس َن َة إِ ْحدَ ى َع ْش َر َة ِم َن ا ْل ِه ْج َر ِة»(.)2
ت َفاطِ َم ُة َب ْعدَ ُه ِست َة َأ ْش ُهرَ ،وت ُُوف َي ْ
اش ْ
وأخ جه َن َط يق َأخ ى َاب َُ َالميازلي َيف َ((نناقب َأني َالمؤنني َعلي َب َأبي َطالب
ﭬ))َ(صَ،)407َ:ويفَسندهَانقطاعَ.
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َس َفاطمة َڤ) َ((َ )398َ /22رقمَ:
َ ،)993ن َط يق َعبد َال زاق َيف َ«نصنفه» َ((َ )471َ /5حَ ،)9774َ/ون َط يق َعبدَ
ال زاق َأخ جه َالم وزي َيف َ«نسند َأبي َبك َالصديق» َ(حَ ،)38َ /وأبو َعوانة َيفَ
«نستخ جه»َ(حَ،)6679َ/والحاثْكمَيفَ«المستدرك»َ(حَ،)4762َ/جميعمَن َط يقَ
الزه يَ ،ع َ َعُ وةََ ،ع َ َعائشةَ َڤ َيف َسياق َطويلَ ،ون َط يق َعبد َال زاق َأخ جهَ
الدوالبيَيفَ«الذريةَالطاه ةَالنبوية»َ(حَ)205َ/ن َقولَالزه يَ.
(َ )2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(ذثْك ُ َس َفاطمة َووفاتها)َ((َ)399َ/22رقمَ:
َ،)998وعنهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)3193-3192َ/6
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(«َ :)211َ /9روا َُه َالطب ان ُّيَ ،ورجا ُل َُه َإلى َاب َ َإسحاقََ
=

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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َ -806حدثنا َ ُعبَيدُ َب ُ َغنامََ ،قالَ :سمع ُت َأبا َبك َب َأبي َشيبةََ ،ي ُق ُ
ولَ:
ِ
«تُوفي ْ ِ
ْت رس ِ
ين َسنَ ًة»(.)1
ول اهلل ِ ﷺَ ،و ِه َي بِن ُ
ْت َس ْبع َوع ْشرِ َ
ت َفاط َم ُة بِن ُ َ ُ
ُ َ
َ -807حدثنا َأ ُبو َ ُزرعةَ َعبدَ َال حم َ َب َ َعم وَ ،حدثنا َأ ُبو َاليَمانَ َالحك َُمَ
الزه يَ،ع ََ ُع وةَ،ع ََعائشةَ،
ب ََُنافعَ،أخب ناَ ُشعي ُ َ
بَب ََُأبيَحمزةَ،ع ََ ُّ
ت َفاطِم ُة ب ْعدَ رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ بِ ِست ِة َأ ْش ُهر َو َد َفن ََها َع ِل ُّي ْب ُن َأبِي
قالتَ«َ:ت ُُوف َي ُ
َ َ َ ُ
َطالِب َل ْي ًَل»(ََ.)2
ْحا ِر ِ
اس ڤ
ث أُ ُّم ا ْلف ْ
ل ،ا ْمَرأَ ُة ا ْل َع َّب ِ
ُبا َب ُة ِبن ُ
َض ِ
[ ]365ل َ
ْت ال َ
َ-808حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
ْت
ب ُ َهشامَ،حدثناَزيا ُدَب ُ َعبدَاهللَ،ع َ ُنحمدَب َإسحاقَ،قَالُ «َ:ل َبا َب ُة بِن ُ
ثقاتَ»َ.
( )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ذثْك ُ َس َفاطمة َڤ َووفاتها) َ(َ)399َ /22
(رقمَ،)997َ:وع َاب َأبيَشيبةََأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(َ)354َ/5
( )2أخ جهَأبوَزرعةَالدنشقيَيفَ((تاريخه))َ(صَ،)290َ:وع َأبيَزرعةَرواهَاب َأبيَ
)َ،وعنهَأيضاَرواهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ
عاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ(رقم2939َ:
ا
(ذثْك ُ َس َفاطمة َووفاتها) َ((َ )398َ /22رقمَ ،)989َ :وع َالطرباين َرواه َأبو َنعيمَ
الصبهاينَيفَ«حليةَالولياء»َ(َ ،)43-42َ/2ون َط يقَأبيَزرعةَأخ جهَاب َعساثْك َ
يفَ«تاريخَدنشق»َ(َ.)161َ/3
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(((َ :)211َ /9روا ُه َالطب ان ُّي َبأسانيدَ ،ورج ُال َأحدهاَ
رج ُالَالصحيحَ))َ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ار ِ
ا ْل َح ِ
ث ْب ِن َح ْز ِن ْب ِن ُب َج ْيرِ ْب ِن ِري َب َة ْب ِن َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن ِه ََل ِل ْب ِن َع ِام ِر ْب ِن
َص ْع َص َع َة ْب ِن ُم َع ِ
او َي َة»(.)1
صا ِر َّي ُة ڤ
ُب ْي َس ُة ِبن ُ
ار َةْ ،األَ ْن َ
[ ]366ل َ
ْت َك ْعبٍ ،أُ ُّم ُع َم َ
َ -809حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبدَ َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َ
نُمي َ ،حدثنا َ ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ ،ع َاب َإسحاقََ ،قالَ «َ :ش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة ِم َن
النس ِ
اءُ :ل َب ْي َس ُة َو ُأ ْخ ُت َها ا ْبنَتَا َك ْع ِ
ب ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن َع ْوفَ ،و ِه َي ُأ ُّم ُع َم َار َة التِي
َ
َأ َخ َذ ا ْبن َُها ُم َس ْي ِل َم َة»(.)2
ْحا ِر ِ
الن ِب ِّي ﷺ
ج َّ
[َ ]367م ْي ُمو َن ُة ِبن ُ
ث ڤَ ،ز ْو ُ
ْت ال َ
اجَب ُ َ
َ-810حدثناَأ ُبوَ ُأسانةَعبدُ َاهللَب ُ َ ُنحمدَب َأبيَ ُأسانةَ،حدثناَحج ُ
َالزه يَ،
َعبيدُ َاهلل َب َُ َأبي َزيادَ(َ ،)3ع ُّ
أبي َننيع َال ُّ صاف ُّيَ ،حدثنا َجدَي ُ
ث ب ِن حز ِْن ب ِن بجيرِ ب ِن ا ْلهر ِم ب ِن رويب َة ب ِن عب ِد اهللِ
ْت ا ْلح ِ ِ
ار ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
قالَ «َ:م ْي ُمو َن ُة بِن ُ َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُلباب ُة َبن ُت َالحارث َڤ) َ((َ )17َ /25رقمَ:
َ،)12ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ)2أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُلبيسةَُبن ُتَثْكعبَڤ)َ((َ)30َ/25رقمَ،)48َ:
ون َط يقَاب َإسحاقَأخ جهَأبوَنعيمَالصبهاينَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)828َ/2وَيفَ
«حليةَالولياء»َ(َ.)64َ/2
(َ )3يف َالمطبوع«َ :عبدُ َاهلل َب ُ َزيادَ»َ ،وهو َتصحيفَ ،والمربت َهو َالصواب َثْكما َتقدم َيفَ
الدراسةَ.

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
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ت َن ْف َس َها لِلنبِي ﷺ»(َ.)1
ْب ِن ِه ََل ِل ْب ِن َع ِامرِ ْب ِن َص ْع َص َعةََ ،و ِه َي التِي َو َه َب ْ
َ-811حدثناَأحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َعبد َال حيم َالب ق ُّيَ،حدثناَعبدُ َالملكَ
َت
ب ُ َهشامَ ،حدثنا َزيا ُد َب ُ َعبد َاهللَ ،ع َ ُنحمد َب َإسحاقَ ،قالَ «َ :مات ْ
ِ
ِ ِ
ين»(.)2
َم ْي ُمو َن ُة ز َْو ُج النبِي ﷺ َعا َم ا ْلحرة َسنَ َة َث ََلث َوست َ
[ُ ]368ن َس ْي َب ُة بنت َك ْعبِ ْب ِن َع ْم ٍرو ،أم عطية ڤ
َ -812حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َب َنُمي َ،
حدثناَ ُيون ُُس َب ُ َ ُبكي َ،قالَ:قال َ ُنحَمدُ َب ُ َإسحاق«َ:فِي ت َْس ِم َي ِة َم ْن َش ِهدَ ا ْل َع َق َب َة
ارُ ،ثم َبنِي النج ِ
ِم َن ْاألَن َْص ِ
ار :ن َُس ْي َبة».
اس َي ُقو ُلونَ«َ :ن َُس ْي َب ُةَ ،و ُأ ْخت َُها ا ْبنَتَا َك ْع ِ
ب ْب ِن َع ْمروَ ،وز َْو ُج َها
َق َال ا ْب ُن ن َُم ْيرَ :والن ُ
ِ
ِ
يب ْب ُن ز َْيد ال ِذي َأ َخ َذ ُه ُم َس ْي ِل َم ُة»(َ.)3
َاها َع ْبدُ اهلل ْب ُن ز َْيدَ ،و َحبِ ُ
ز َْيدُ ْب ُن َعاصم ،وابن َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ني ُمون ُة َبن ُت َالحارث َزو ُج َالنبي َﷺ) َ(َ/23
(َ)421رقمَ،)1019َ:ون َط يقَحجاجََب ََأبيَننيعَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَ
والمراين»َ(َ،)433َ/5والبيهقيَيفَ«السن َالكربى»َ(َ)115-11َ/7يفَسياقَطويلَفيهَ
ذثْك َأزواجَالنبيَﷺَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ(ني ُمون ُة َبن ُت َالحارث َزو ُج َالنبي َﷺ) َ(َ/23
(َ)421رقمَ،)1021َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)249َ/9روَا َُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل َُهَثقاتَ»َ.
يبَب ُ َزيدَب َعاصمََﭬ)َ((َ)24َ/4رقمَ:
(َ)3أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ(حب ُ
َ،)3544ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
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ِ
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الن ِب ِّي ﷺ
ج َّ
ْد ِبن ُ
َم َة ِهن ُ
ْت أَ ِبي أُ َم َّي َة ڤَ ،ز ْو ُ
[ ]369أُ ُّم َ
سل َ
َت ُأ ُّم
اَالزبي ُ َب ُ َبكارََ «َ:و َكان ْ
َ-813حدثناَعل ُّيَب ُ َعبدَالعزيزَ،قالَ:حدثن ُّ
س َلم َة َق ْب َل رس ِ
ول اهللِ ﷺ ِعنْدَ َأبِي َس َل َم َة َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن َع ْب ِد ْاألَ َس ِدَ ،ف َو َلدَ ْت َل ُه
َ ُ
َ َ
ف َع َل ْي َها َر ُس ُ
َبُ ،ثم ت ُُوف َي َعن َْها َفخَ ل َ
ول اهلل ِ ﷺ»(َ.)1
َس َل َمةََ ،و ُع َم َرَ ،و َز ْين َ
َ -814حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعلي َالمدين ُّي َ ُفستُقةَُ،حدثناَد ُاو ُد َب ُ َُرشيدَ،ع َ
الهيرم َب َعديَ ،قالَ «َ :أو ُل َم ْن َه َل َ
ْت
ك ِم ْن َأز َْو ِ
َب بِن ُ
اج النبِي ﷺ َز ْين ُ
َت فِي ِخ ََل َف ِة عمر ،و ِ
َت
آخ ُر َم ْن َه َل َك ِمن ُْهن ُأ ُّم َس َل َمةََ ،ه َلك ْ
َج ْحشَ ،ه َلك ْ
ُ ََ َ
ِ
ِ
ز ََم َن َي ِزيدَ ْب ِن ُم َع ِ
ين»(.)2
او َي َة َس َن َة ث ْن َت ْي ِن َوست َ

الن ِب ِّي ﷺ
ج َّ
ْي َ
يب َة ِبن ُ
ان ڤَ ،ز ْو ُ
[ ]370أُ ُّم َح ِب َ
سف َ
ْت أَ ِبي ُ
َ -815حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعم وَب َخالد َالح ان ُّيَ،حدثناَأبيَ،حدثناَاب ُ َ
ِ ِ
ِ
اج َر إِ َلى
لهيعةَ ،ع َأبي َالسودَ ،ع َ ُع وة َب ُّ
َالزبي «َ :في ت َْسم َية َم ْن َه َ
َأ ْر ِ
ض ا ْل َح َب َش ِة َم َع َج ْع َفرِ ْب ِن َأبِي َطالِب ِم ْن َبنِي َأ َس ِد ْب ِن ُخ َز ْي َمةَُ :ع َب ْيدُ اهلل ِ ْب ُن
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُأ ُّم َسلمة َهندُ َزو ُج َالنبي َﷺ) َ(َ)185َ /23
(رقمَ،)496َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَن َقولَالزبي َغي َالطرباينَ.
وأخ جهَالحاثْكمَيفَ((المستدرك))َ(َ)17َ/4ن َقولَ ُنصعبََب ََعبدَاهللَالزُّ بي يََ،نطو االَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُأ ُّم َسلمة َهندُ َبن ُت َأبي َ ُأنية َزَو ُج َالنبي َﷺ)َ
((َ)248َ/23رقمَ،)500َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباين.
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)246َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ»َ.
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ِ
ِ
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ات ِب َأ ْر ِ
َج ْح ِ
ْت َأبِي
ض ا ْل َح َب َش ِة ن َْص َرانِ ًّياَ ،و َم َع ُه ُأ ُّم َحبِي َب َة بِن ُ
ش ْب ِن ِرئَابَ ،م َ
ف ع َليها رس ُ ِ
ان
اها ُع ْث َم ُ
ُس ْف َي َ
َح ُه إِي َ
ول اهلل ﷺَ ،أ ْنك َ
انَ ،و ْاس ُم َهاَ :ر ْم َلةَُ ،فخَ ل َ َ ْ َ َ ُ
ْت َأبِي ا ْل َع ِ
ان بِ َأ ْر ِ
ت
اصُ ،أ ْخ ُ
ض ا ْل َح َب َش ِةَ ،و ُأ ُّم َحبِي َب َة ُأ ُّم َها َص ِفي ُة بِن ُ
ْب ُن َعف َ
ان ْب ِن َأبِي ا ْل َع ِ
ان»(.)1
ان ْب ِن َعف َ
اصَ ،عم ُة ُع ْث َم َ
َعف َ
(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُأ ُّم َحبيبة َزو ُج َالنبي َﷺ)َ((َ)218َ/23رقمَ:
َ،)401ون َط يقَعم وَب َخالدَأخ جهَالبيهقيَيفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ.)460َ/3
قالَاب َثْكري َيفَ«البدايةَوالنهاية»َ(–َ )143َ/4نستي اباَ -بعدَأنَذثْك هَع َالبيهقي«َ:وأناَ
قو ُلَعُ وةَ:أنَعُ رمانَزوجهاَنن ُهَفي يبَ،لنَعُ رمانَثْكانَقَدَرجعَإلىَنكةَقبلَذلكُ َ،ثمَ
يح َناَذثْك ُه َ َُيون ُُسَ،
اهلل َأعل ُمَ.والصح ُ
هاج َإلىَالمدينة َو ُصحب ُت ُه َزوج ُت ُه َُرقيةَُثْكماَتقدم َو ُ
ع َ ُنحمد َب َإسحاق َقالَ :بليني َأن َالذي َولي َنكاحها َاب ُ َعمها َخالدُ َب ُ َسعيد َب َ
العاصَ»َ.
(قلت)َ :أنا َع َتنص َعُ بيد َاهلل َب َجحش َب َرئابَ ،فهو َأن َنشهور َبي َثْكُتاب َالسي َ
والتاريخَ ،لكنه َرغم َزيعوه َوشيوعهَ ،ال َيمك َأن َيربت َأن َثْكهذا َن َتلك َالط ق َالتيَ
جاءت َبهَ ،على َأن َاب َثْكري َي ى َثبوت َذلكَوصحتهَفقد َقال«َ :أنا َتن ُّص ُ َعُ بيد َاهلل َب َ
جحش َفقد َتقدم َبيا ُن ُهَ،وذلك َعلىَأث َناَهاج َنع َال ُمسلمي َإلىَأرض َالحبشة َاستزل َُهَ
الشيط ُ
انَ ،فزي َل ُه َدي َالنصارىَ ،فصار َإليه َحتَى َناتَ ،عليه َلعنة َاهللَ ،وثْكان َيعي َ
ال ُمسلمي َ،في ُق ُ
ولَل ُهمَ:أبص ناَوصأصأ ُتمَ،وقدَتقدمَش ُحَذلكَفيَهج ةَالحبشةَ»ََ.
وقدَأدخلهَدَ.العوش َيفَثْكتابه«َ:ناَشاعَولمَيربتَيفَالسي ةَالنبوية»َ(َ)43-37َ/1طَ.دارَ
طيبةَ،فقالَبعدَأنَاستع ضَط قَال وايةَناَيلي«َ:نماَسبقَيتبي َ-واهللَأعلمَ -أنَقصةَ
ردةَعبيدَاهللَب َجحشَلمَتربتَ،لعدةَأدلةَننهاَ:
=
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ِ
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َ -1أهناَلم َ ُت و َبسندَصحيحَنتصلَ،فالموصولَن َط يق َالواقديَ ،والم سلَجاءَع َ
ع وةَب َالزبي َ،والَيمك َأنَتحتجَبالم سلَ(عندَن َي ىَاالحتجاجَبه)َيفَنسألةَثْكهذهَ،
فيهاَالحكمَعلىَأحدَالسابقي َالولي َبال دةَ.
َ -2أن َال واياتَالصحيحة َيف َزواجه َﷺَ بأمَحبيبةَلمَتذثْك َردةَزوجها َالسابقَ،ثْكما َيفَ
ال وايةَالسابقةَعندَأحمدَ،وأبيَداودَ،والنسائيَ.
َدينهَ،وهوَنم َهاج َف ااراَبدينهَ
َ -3أنهَيبعدَأنَي تدّ َأحدَالسابقي َالولي َلإلسالمَع
ّ
نعَزوجهَإلىَأرضَبعيدةَغ يبةَ.خاصةَأنَعبيدَاهللَب َجحشَنم َهج َناَعليهَق يشَ
ن َعبادةَالصنامَ،والتماسهَنعَورقةَ،وغي هَالحنيفيةَ -ثْكماَيفَروايةَاب َإسحاقَ(بدونَ
سند) َالواردة َأول َهذا َالبحث َ َ -ويف َرواية َاب َسعد َ(ع َالواقدي) َأنه َثْكان َقد َدانَ
بالنص انية َقبل َاإلسالمَ ،ونعلوم َأن َالبشارة َببعرة َال سول َﷺ َثْكانت َنع وفة َعند َأهلَ
الكتابَن َيهودَونصارىَ،فكيفَيتصورَن َرجلَيرتقبَالدي َالجديدَأنَيعتنقهَثمَي تدَ
عنهَلدي َننسوخ؟َثْكماَأنَزواجَالنبيَﷺَبأم َحبيبةَثْكانَيفَسنةَستَ،وقيلَ:سبعَ،وردةَ
عبيدَاهللَالمزعونةَقبلَذلكَبفرتةَوهيَن حلةَثْكانَاإلسالمَقدَعالَفيهاَوظه َحتىَخارجَ
الجزي ةَالع بيةَ،بلَأصبحَهناكَن َيظه َاإلسالمَويبط َالكف َ،ثْكحالَالمنافقي َ.
َ -4يفَحوار َه قلَنعَأبيَسفيان َ-وثْكانَإذَذاكَنش ثْكااَ -أن َسألهَضم َسؤاالته«َ:هلَ
ي تدّ َأحدَننهمَسخطةَلدينهَبعدَأنَيدخلَفيه؟َفأجابَأبوَسفيانَ:ال»َ،ولوَثْكانَعبيدَاهللَ
ودعوتهَ.ثْكماَفعلَلماَسئلَ«فهلَ
قدَتنص َلوجدهاَأبوَسفيانَف صةَللنيلَن َالنبيَﷺَ
ُ
ييدر؟َقلتَ:الَ،ونح َننهَيفَندةَالَندريَناَهوَفاعلَفيهاَ.قالَ:ولمَتمكنيَثْكلمةَ ُأدخلَ
فيها َشيئاا َغي َهذا َالكلمة»َ ،وال َيمك َالقول َبأن َأبا َسفيان َلم َيعلم َب دة َعبيد َاهلل ََ -لوَ
صحتَردتهََ-لنهَوالدَزوجهَأمَحبيبةَ.
=
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ِ
ِ
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َ -816حدثناَأ ُبوَ ُأسانة َعبدُ َاهلل َب ُ َ ُنحمد َب َأبيَ ُأسانة َالحلب ُّيَ،حدثناَ
َالزه يَ،قالَ:
َعبيد َاهلل َب َأبيَزيادَ،ع ُّ
اج َب ُ َأبيَننيعَ،ع َجده ُ
حج ُ
ان ْب ِن َح ْر ِ
« َتزَو َج َر ُس ُ
ب ْب ِن ُأ َمي َة ْب ِن َع ْب ِد
ول اهلل ِ ﷺ ُأم َحبِي َب َة بِن َ
ْت َأبِي ُس ْف َي َ
س ب ِن عب ِد من ِ
ب ْب ِن ُمر َة ْب ِن َك ْع ِ
َاف ْب ِن ُق َصي ْب ِن كِ ََل ِ
ب ْب ِن ُل َؤي ْب ِن
َش ْم ِ ْ َ ْ َ
غَالِ ِ
ب ْب ِن فِ ْهرِ ْب ِن َمالِكَ ،و ْاس ُم ُأم َحبِي َب َة َر ْم َلةَُ ،و َأ ْنك ََح َر ُس َ
ول اهلل ِ ﷺ ُأم
ان ﭬ ِم ْن َأ ْج ِل َأن ُأم َحبِي َب َة ُأ ُّم َها َص ِفي ُة
ان ْب ُن َعف َ
َحبِي َب َة َر ِض َي اهللُ َعن َْها ُع ْث َم ُ
ان ِألَبِ ِ
ْت َأبِي ا ْل َع ِ
يه َو ُأم ِهَ ،و َق ِد َم ِب ُأم
انُ ،أ ْخ ُ
بِن ُ
ت َعف َ
اصَ ،و َص ِفي ُة َعم ُة ُع ْث َم َ
َحبِي َب َة َع َلى رس ِ
ول اهللِ ﷺ ُش َر ْحبِ ُ
يل ْب ُن َح َسنَ َة»(.)1
َ ُ

وبعدَ،فالمسألةَنتعلقةَبأحدَأصحابَرسولَاهللَﷺَبلَون َالسابقي َالولي َ،والصلَ
َصح َالسندَبخربَردتهَفالَثْكالمَ،وإذاَجاءَهن َاهللَبطلَهن َ
بقاءَناَثْكانَعلىَناَثْكانَ،فإن ّ
فلةَبالذب َع َع ضَالمسلمَ،فكيفَ
نعقلَ،أناَوالسندَلمَيربتَفإنَنصوصَالش يعةَحا
ّ
إذاَثْكانَهذاَالمسلمَصحاب اياَبلَون َالسابقي ؟»ََ.
(َ )1أخ جهَالطرباين َيفَ«المعجمَالكبي »َ(ذثْك ُ َتزويج َالنبي َﷺ َ ُأم َحبيبة)َ(َ)219َ/23
(رقمَ،)403َ:ون َط يقَحجاجَب َأبيَننيعَأخ جهَاب َأبيَعاصمَيفَ«اآلحادَوالمراين»َ
(َ،)418َ/5وأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ،)3217-3216َ/6والبيهقيَيفَ«السن َ
الكربى»َ(َ،)115-11َ/7ويفَ«دالئلَالنبوة»َ(َ)286-282َ/7يفَسياقَطويلَفيهَذثْك َ
أزواجَالنبيَﷺَ.
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هلل ﷺ
ول ا ِ
وم ِبن ُ
س ِ
[ ]371أُ َّم ُك ْل ُث ٍ
ْت َر ُ
َت ُأ ُّم
اَالزبي ُ َب ُ َبكارَ،قالََ «َ:وكَان ْ
َ-817حدثناَعل ُّيَب ُ َعبدَالعزيزَ،حدثن ُّ
ْت رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ ِعنْدَ ُع َت ْي َب َة ْب ِن َأبِي َل َهب ال ِذي َأ َك َل ُه ْاألَ َسدُ
ُك ْل ُثوم بِن ُ َ ُ
ان زَو َج ُه َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ ُأم ُك ْل ُثوم،
َف َف َار َق َهاَ ،و َلما ت ُُوف َي ْ
ت ُر ْق َي ُة ِعنْدَ ُع ْث َم َ
َان لِي َع ْش ٌر
َفت ُُوف َي ْ
ت ِعنْدَ ُه َو َل ْم ت َِلدْ َل ُه َش ْيئًاَ ،و َق َال َل ُه النبِ ُّي ﷺَ « :ل ْو ك َ

َلزَو ْج ُتك َُهن»(َ.)1
َ -818حدثناَأ ُبوَ ُأسانة َعبدُ َاهلل َب ُ َ ُنحمد َب َأبيَ ُأسانة َالحلب ُّيَ،حدثناَ
َالزه يَ ،قالَ «َ :ت َزو َج
اج َب ُ َأبي َننيع َال ُّ صاف ُّيَ ،حدثنا َجديَ ،ع ُّ
حج ُ
ْت رس ِ
ت ِعنْدَ ُهَ ،و َل ْم ت َِلدْ َل ُه َش ْيئًا»(َ .)2
ول اهلل ِ ﷺَ ،فت ُُوف َي ْ
ُع ْث َم ُ
ان ُأم ُك ْل ُثوم بِن َ َ ُ
َ
َ
(َ )1أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُأ ُّم َثْكُل ُروم َبن ُت َر ُسول َاهلل َﷺ) َ(َ)436َ /22
(رقمَ،)1061َ:ولمَأقفَعلىَن َأخ جهَغي َالطرباينَ.
(َ )2أخ جه َالطرباين َيف َ«المعجم َالكبي » َ( ُأ ُّم َثْكُل ُروم َبن ُت َر ُسول َاهلل َﷺ) َ(َ)436َ /22
(رقمَ،)1062َ:وع َحجاج َب َأبيَننيع َأخ جهَالفسويَيفَ«المع فةَوالتاريخ»َ(َ/3
َ ،)159ون َط يق َحجاج َأخ جه َاب َأبي َعاصم َيف َ«اآلحاد َوالمراين» َ(َ،)378َ /5
والدوالبيَيفَ«الذريةَالطاه ةَالنبوية»َ(ح.)75َ/
قالَالهيرميَيفَ«نجمعَالزوائد»َ(«َ:)217َ/9روا ُهَالطب ان ُّيَ،و ُهوَ ُن سلَ،ورجا ُل ُهَثقاتَ».
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ْمى ڤ
صا ِر َّي ُةُ ،يق ُ
ْم ْن ِذ ِر ْاألَ ْن َ
َال ْ
اس ُم َهاَ :
سل َ
[ ]372أُ ُّم ال ُ
َ -819حدثناَ ُنحمدُ َب ُ َعبد َاهلل َالحض ن ُّيَ،قالَ:سمع ُت َ ُنحمد َب َعبدََ
اهللَب َنُمي َ،ي ُق ُ
ْت
ولُ «َ:أ ُّم ا ْل ُمن ِْذ ِر التِي َر َو ْت َع ِن النبِي ﷺ ْاس ُم َهاَ :س ْل َمى بِن ُ
َق ْيس».

قال َاب َنُمي َ :حدثنا َبذلك َيونُس َب َبكي َ ،ع َاب َإسحاق«َ :وصل ِ
ت
َ َ
ُ
ُ ُ ُ ُ
ا ْل ِق ْب َل َتي َن م َع رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ»(.)1
ْ َ َ ُ
*َ*َ*َ

(َ )1أخ جهَالطرباينَيفَ«المعجمَالكبي »َ( ُأ ُّم َال ُمنذر َالنصَاري ُة َڤ)َ((َ)99َ/25رقمَ:
،)257ون َط يقَاب ُ َ ُبكي َأخ جهَأبوَنعيمَيفَ«نع فةَالصحابة»َ(َ.)3566َ/6
قال َالهيرمي َيف َ«نجمع َالزوائد» َ(((َ :)262َ /9روا ُه َالطب ان ُّيَ ،ورجا ُل ُه َإلى َاب َإسحاقَ
رج ُالَالصحيحَ))َ.
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 -1كشاف المصادر والمراجع
 َإرشاد َالقاصي َوالداين َإلى َت اجم َشيوخ َالطب انيَ ،تأليفَ :نايف َب َصالحَالمنصوريَ،دارَالكيانَ–ال ياض.1427َ،-
ََ -أسد َاليابةَ،لبي َالحس َعلي َب َأبي َالك م َنحمد َب َنحمد َب َعبد َالك يم َب َ
عبدَالواحدَالشيباينَالجزريَ،عزَالدي َاب َالثي َ(المتوىف630َ:هـ)َ،دارَالفك َ–َبي وتَ،
1409هـَ1989َ-مَ.
 َ إثْكمالَهتذيبَالكمالَيفَأسماءَال جالَ،لعالءَالدي َنيلطايَ،الفاروقَالحديرةَ–نص َ،-تحقيقَ:أبيَعبدَال حم َعادلَب َنحمدَ،وأبيَنحمدَأسانةَب َإب اهيمَ.
َاإلرشادَيفَنع فةَعلماءَالحديثَ،لبيَي علىَالخليلَب َعبدَاهللَب َأحمدَالخليليَالقزوينيَ،نكتبةَال شدَ–ال ياضَ،-الطبعةَالولىََ،1409َ،تحقيقَ:دَ.نحمدَسعيدَعم َ
إدريسَ.
 َالساني َوالكنىَ ،لبي َأحمد َالحاثْكمَ ،دار َالي باء َالث ية َ-المدينةَ ،-الطبعةَالولى1994َ،مَ،تحقيقَ:يوسفَب َنحمدَالدخيلَ.
 َاإلصابة َيف َتمييز َالصحابةَ ،لبي َالفضل َأحمد َب َعلي َب َحج َالعسقالينَالشافعيَ،طَ.الكتبَالعلميةَ.
 َالعالمَ،لخي َالدي َب َنحمود َب َنحمد َب َعلي َب َفارسَ ،الزرثْكلي َالدنشقيَ(المتوىف1396َ:هـ)َ،دارَالعلمَللماليي َ–بي وتَ.-
َاإلعالنَبالتوبيخ َلم َذمَالتأريخَ،لشمسَالدي َنحمدَب َعبدَال حم َالسخاويَ(تَ902هـ)َ،تحقيقَ:ف انزَروزنرالَ،نقلهَإلىَالع بيةَدَ/صالحَأحمدَالعليَ،دارَالكتبَ
العلميةَ–َبي وتََ.-
َ اإلثْكمالَيفَرفعَاالرتيابَع َالمؤتلفَوالمختلفَيفَالسماءَوالكنىَوالنسابَ،لبيَنص َعليَب َهبة َاهللَب َجعف َب َناثْكوالَ(ت475َ:هـ)َ،تحقيقَ:الشيخَعبدَال حم َ
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المعلميَرحمهَاهللَ،دائ ةَالمعارفَالعرمانيةَ-حيدرآبادَالدثْك -الهندَ.
ََ -اللقابَلبيَعبدَاهللَنحمدَب َيوسفَاب َالف ضيَ،دارَالجيلَ1412َ،--هـ-
1992مَ،تحقيقَ:نحمدَزينهمَعزبَ.
 َالنسابَ ،لبي َسعد َعبد َالك يم َب َنحمد َب َننصور َالتميمي َالسمعاين َ(تَ562هـ)َ،دارَالكتبَالعلميةََ.
 َ البدايةَوالنهايةَ،لبيَالفداءَإسماعيلَب َعم َب َثْكري َالق شيَ،نكتبةَالمعارفَ–بي وتَ.
َالتحبي َيف َالمعجم َالكبي َ،لبيَسعدَعبدَالك يمَب َنحمدَالسمعاينَالتميميَ(تَ5621395هـ)َ ،تحقيقَ :نني ة َناجي َسالمَ ،رئاسة َديوان َالوقاف َ-بيدادَ ،-الطبعةَ
الولى1395َ،هـ1975-مَ.
 َالتدوي َيف َأخبار َقزوي َ ،لبي َالقاسم َعبد َالك يم َب َنحمد َالقزويني َال افعيَ،تحقيقَ:الشيخَعزيزَاهللَالعطارديَ،دارَالكتبَالعلميةَ-بي وتَ1408َ،-هـ1987-مَ.
َ التعديلَوالتج يحََ،لم َخ جَلهَالبخاريَيفَالجانعَالصحيحَ،لسليمانَب َخلفَب َسعدَالباجيَ،حققهَ:دَ/أبوَلبابةَحسي َ،دارَاللواءَللنش َوالتوزيعَ–َال ياضََ،-الطبعةَ
الولى1406َ،هـ1986-مَ.
 َ َتطور َثْكتابة َالسي ة َالنبويةَ ،لعمار َعبودي َنحمد َحسي َنصارَ ،الرقافية َالعانة َ–َبيدادَ،-
الطبعةَالولىَ1418َ-هـ.
 َالرقات َنم َلم َيقع َيف َالكتب َالستةَ ،لبي َالفداء َزي َالدي َقاسم َب َ ُقط ُلوبياَالسو ُدوني َالحنفي َ(المتوىف879َ :هـ)َ ،الطبعة َالولىَ 1432َ ،هـ ََ 2011َ -مَ ،دراسةَ
ُّ
وتحقيقَ:شاديَب َنحمدَب َسالمَآلَنعمانَ.
َ -الرقاتَ ،لبي َحاتم َنحمد َب َحبان َالبستي َ(ت َ354هـ)َ ،تحقيقَ :السيد َش فَ
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الدي َأحمدَ،دارَالفك َ–َبي وتََ،-الطبعةَالولى1395َ،هـ1975-مَ.
 َالج ح َوالتعديلَ ،الب َأبي َحاتم َال ازي َ(ت َ327هـ)َ ،دار َالفاروق َالحديرةَ،نصورةَع َنسخةَالشيخَعبدَال حم َالمعلميََ-رحمهَاهللََ.-
 َالسلوك َيف َطبقات َالعلماء َوالملوكَ ،لبهاء َالدي َنحمد َب َيوسف َب َيعقوبَالجنديَالكندي(َ،تويفَقبلَ732هـ)َ،تحقيقَ:نحمدَب َعليَب َالحسي َالثْكوعَالحواليَ،
نكتبةَاإلرشادَ–َصنعاءَ1995َ،-مَ.
 َ السي ة َالنبوية َالصحيحة َنحاولة َلتطبيق َقواعد َالمحدثي َيف َنقد َروايات َالسي ةَالنبوية َللدثْكتور َأثْك م َالعم ي َنكتبة َالعلوم َوالحكمَ ،المدينة َالمنورةَ ،الطبعة َالسادسةَ،
1415هـَ1994َ-مَ.
َالط بقاتَالكربىَ،لبيَعبداهللَنحمدَب َسعدَب َننيعَالبص يَالزه يَدارَصادرَ–َبي وتَ،-الطبعةَالولى1968َ،مَ،تحقيقَ:إحسانَعباسَ.
َالطبقاتَ،لبيَعم وَخليفةَب َخياطَ،دراسةَوتحقيقَ:سهيلَزثْكارَ،دارَالفك َ. َالعب َيفَخربَن َغربَ،لبيَعبدَاهللَنحمدَب َأحمدَب َعرمانَب َقايمازَالذهبيََ(ت748هـ)َ،الكويتَ،تحقيقَ:صالحَالدي َالمنجد(َ،1وَ،4وَ،)5وفؤادَالسيد(َ،2وََ.)3
َالفه ستَ َ الكانل َيف َضعفاء َال جالَ ،لبي َأحمد َعبد َاهلل َب َعدي َب َعبداهلل َب َنحمدَالج جاينَ،دارَالفك َ– َبي وتَ،-الطبعةَالرالرةََ،1988َ –َ 1409َ،تحقيقََ:يحيىَنختارَ
غزاويَ.
 َ الكانل َيف َضعفاء َال جالَ ،لبي َأحمد َعبد َاهلل َب َعدي َب َعبداهلل َب َنحمدَالج جاينَ،طَ.ال شدَ–َال ياضَ،-الطبعةَالولىَ،تحقيقََ:دَ.نازنَالس ساويَ.
 َالمتفق َوالمفرتقَ ،للخطيب َأحمد َب َعلي َب َثابت َالبيداديَ ،دار َالقادري َ–َدنشق1417َ،-هـَ–َ1997مَ،تحقيقَ:نحمدَصادقَالحانديَ.
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 َالمحلى َباآلثارَ ،لبي َنحمد َعلي َب َأحمد َب َسعيد َب َحزم َالندلسي َالق طبيَالظاه يَ(المتوىف456َ:هـ)َ،دارَالفك َ–َبي وتَ.-
ََ -المختص َيفَأخبارَالبش َ،لبيَالفداَإسماعيلَب َعليَ(تَ732هـ)َ،إستانبولَ،
1286هـَ.
 َالمستفاد َن َذيل َتاريخ َبيدادَ ،للحافظ َأبي َالحسي َأحمد َب َأيبك َب َعبد َاهللَالحساني َالمع وف َباب َالدنياطي َ(ت ََ 749هـ)َ ،نؤسسة َال سالة1406َ ،هـَ ،تحقيقَ:
نحمدَنولودَ.
 َالمعجم َالكبي َ ،لسليمان َب َأحمد َب َأيوب َالطب اني َ(ت َ360هـ)َ ،تحقيقَ:حمدي َب َعبد َالمجيد َالسلفيَ ،نكتبة َالعلوم َوالحكم َ– َالموصل ََ ،-الطبعة َالرانيةَ،
1404هـ1983-مَ.
 َ المع فة َوالتاريخَ ،لبي َيوسف َيعقوب َب َسفيان َالفسويَ ،نؤسسة َال سالة َ–بي وتَ،-الطبعةَالولىَ،1981َ،تحقيقَ:دَ:أثْك مَال ُعم يَ.
 َالمعي َىفَطبقاتَالمحدثي َ،لبي َعبدَاهللَنحمدَب َأحمدَب َعرمانَب َقايمازَالذهبي ََ ،دار َالف قان-َ ،عمان-الردنَ ،1404َ -الطبعة َالولىَ ،تحقيق ََ :دَ .همام َعبدَ
ال حيمَسعيدَ.
َالمقصدَالرشدَيفَذثْك َأصحابَاإلنامَأحمدَ،لبي َإسحاقَإب اهيمَب َنحمدَب َعبدَاهللَب َنحمدَاب َنفلحَ(المتوىف884َ:هـ)َ،نكتبةَال شدَ-ال ياضَ-السعوديةَ،الطبعةَ
الولى1410َ،هـَ1990َ-مَ،تحقيقَ:دَعبدَال حم َب َسليمانَالعريمي َ.
َالمنتخبَن َذيلَالمذيلَللطربيَالمطبوعَنعَ((تاريخَالطربي)).َ المنتخبَن َنعجمَشيوخَأبيَسعدَعبدَالك يمَب َنحمدَالسمعاينَ(تَ562هـ)َ،تحقيقَ:دَ/نوفقَعبدَالقادرَ،عالمَالكتب1417َ،هـَ.
 َ -المنتظمَيفَتاريخَالملوكَوالنمَ،لبيَالف جَعبدَال حم َب َعليَب َنحمدَب َ
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الجوزيَ،دارَصادرَ–َبي وتََ،-الطبعةَالولىَ.1358َ،
َالمنهجَالحمدَيفَذثْك َأصحابَأحمدَ،لعبدَال حم َب َنحمدَالعليميَ(المتوىفَ:928هـ)َ،دارَصادر-بي وت1997َ،-مَ،نجموعةَن َالمحققي َ.
 َالمؤتلف َوالمختلف َيف َأسماء َنقلة َالحديثَ ،لعبد َاليني َب َسعيد َالزدي َ(تَ409هـ)ََ.
 َالنجوم َالزاه ة َيف َنلوك َنص َوالقاه ةَ ،لجالل َالدي َأبي َالمحاس َيوسف َب َتي يَب ديَ،التابكيََ(تَ874هـ)َ،الهيئةَالعانةَالمص يةَللكتاب1974َ،مَ.
 َالوايف َبالوفَياتَ ،لخليل َب َأيبك َالصفدي َ(ت764َ :هـ)َ ،قام َعليها َجماعة َن َالمستش قي َ،تصدرهاَجمعيةَالمستش قي َاللمانيةَ،بي وتَ1962مَ.
َأوائلَالمؤلفي َيفَالسي ةَالنبويةََ،لعبدَالشايفَنحمدَعبدَاللطيفََ. َبحوث َيف َتاريخ َالسنةَ َ،للدثْكتورَأثْك م َب َضياء َالعم يَ،دارَبساط َ– َبي وتَ،-الطبعةَال ابعةَ.
َ بييةَالطلبَيفَتاريخَحلبَ،الب َالعديمَ،دارَالفك َ،تحقيقَ:دَ/سهيلَذثْكارَ.َب يانَالوهمَواإليهامَيفَثْكتابَالحكامَ،لبيَالحس َعليَب َنحمدَب َعبدَالملكَالكتانيَالحمي يَالفاسيَ،اب َالقطانَ،دارَطيبةَ–ال ياضَ،-الطبعةَالولى1418َ،هـ-
1997مَ،تحقيقَ:دَ/الحسي َآيتَسعيدَ.
 َتاريخَاب َنعي ََ -روايةَعرمانَالدارنيَ،لبي َزثْك ياَيحيىَب َنعي َ،دارَالمأنونَللرتاثَ–دنشق1400َ،-هـَ،تحقيقَ:دَ/أحمدَنحمدَنورَسيفَ.
 َتاريخَأبيَزرعةَالدنشقيَ،لعبد َال حم َب َعم و َب َعبد َاهلل َب َصفوان َالنص يَالمشهور َبأبي َزرعة َالدنشقي َالملقب َبشيخ َالشباب َ(المتوىف281َ :هـ) َ(روايةَ :أبيَ
الميمون َب َراشد)َ،دراسة َوتحقيقَ:شك َاهلل َنعمة َاهلل َالقوجاينَ ،نجمع َاللية َالع بية َ–َ
دنشقََ .
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 َتاريخ َاإلسالم َووفيات َالمشاهي َوالعالمَ ،لشمس َالدي َنحمد َب َأحمد َب َعرمانَالذهبيَ،دارَالكتابَالع بيَ،لبنانَ/بي وت1407َ،هـَ1987َ -مَ،الطبعةَالولىَ،
تحقيقَ:دَ/عم َعبدَالسالمَتدن يَ.
 َتاريخَخليفةَب َخياطَ،لبيَعم َخليفةَب َخياطَالليريَالعصف يَ،دارَالقلمَ–دنشقَ ،-نؤسسة َال سالة َ–بي وتَ ،-الطبعة َالرانية ََ ،1397َ ،تحقيقَ :دَ .أثْك م َضياءَ
العم يَ.
َتأريخَندينةَالسالمَ،وأخبارَ ُنحدثيهاَ،وذثْك َ ُقطانهاَالعلماءَن َغي َأهلهاَووارديهاَ،لحمد َب َعلي َالخطيب َالبيدادي َ(ت463َ :هـ)َ ،تحقيقَ :دَ .بشار َعواد َنع وفَ ،دارَ
الي بَاإلسالنيَ–بي وتَ،-الطبعةَالولى1422َ،هـَ–َ2001مَ.
 َتاريخَندينةَدنشقَ،لبيَالقاسمَعليَب َالحس َب َهبةَاهللَب َعبدَاهللَالشافعيَ،المع وف َباب َعساثْك َ(ت َ571هـ)َ ،تحقيقَ :نحب َالدي َأبي َسعيد َعم َب َغ انةَ
العم ويَ،طبعةَدارَالفك َ–َبي وتَ1415َ،-هـ1995-مَ.
 َتاريخ َنولد َالعلماء َووفياهتمَ ،لبي َسليمان َنحمد َب َعبد َاهلل َب َزب َال بعيَالدنشقي َ(ت َ379هـ)َ ،دراسة َوتحقيقَ :دَ /عبد َاهلل َب َأحمد َب َسليمان َالحمدَ ،دارَ
العاصمةَ–َال ياضََ،-الطبعةَالولى1410َ،هـَ.
 َ تذثْك ةَالحفا َ،لشمس َالدي َنحمدَب َأحمدَب َعرمانَالذهبي َ(ت748َ:هـ)َ،نكتبةَاب َتيميةََ-نص َ،-نصورةَع َنسخةَالشيخَعبدَال حم َالمعلميََ-رحمهَاهللََ.-
 َ تسمية َنا َورد َبه َالخطيب َدنشق َن َالكتب َن َروايته َللمالكيَ ،نش ه َالدثْكتورَنحمود َالطحان َيف َثْكتابه((َ :الحافظ َالخطيب َالبيدادي َوأث ه َيف َعلوم َالحديث)) َ(صَ:
َ.)301-282
 َتعجيلَالمنفعةَبزوائدَرجالَالئمةَالربعةَ،لحمدَب َعليَب َنحمدَب َحج َالعسقالينَ ،دار َالبشائ َ–بي وتَ ،-الطبعة َالولى1996َ ،مَ ،تحقيقَ :دَ .إثْك ام َاهلل َإندادَ
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الحقََ.
 َتق يب َالتهذيبَ ،لحمد َب َعلي َب َحج َالعسقالين َالشافعي َ(ت َ852هـ)َ،تحقيقَ:نحمدَعوانةَ،دارَال شيدَ–َسورياََ،-الطبعةَالولى1406َ،هـ1986-مَ.
 َهتذيبَالتهذيبَ،لحمدَب َعليَب َحج َالعسقالينَالشافعي َ(تَ852هـ)َ،دارَالفك َ–َبي وتََ،-الطبعةَالولى1404َ،هـ1984-مَ.
 َهتذيب َالكمال َيف َأسماء َال جالَ ،لبي َالحجاج َيوسف َب َالزثْكي َعبد َال حم َالمزيَ(تَ742هـ)َ،تحقيقَ:دَ/بشارَعوادَنع وفَ،نؤسسةَال سالةَ–َبي وت ََ،-الطبعةَ
الولى1400َ،هـ–َ1980مََ.
 َتوضيح َالمشتبه َيف َضبَ،أسماءَال واة َوأنساهبم َوألقاهبم َوثْكناهمَ ،لشمس َالدي َنحمدَب َعبدَاهللَب َنحمد َاب َناص َالدي َالدنشقيَ(ت842َ:هـ)َ،تحقيقَ:نحمدَنعيمَ
الع قسوسيَ،نؤسسةَال سالةَ–َبي وتَ،-الطبعةَالولىَ1993مََ.
 َدالئلَالنبوةَ،لإلنامَالبيهقيَ(ََ 384ـَ458هـَ)َ،دارَالكتبَالعلميةَـَودارَال يانَللرتاثَ ،الطبعةَالولىَ1408هـَ1988َ/مَ ،تحقيقََ :وثقَأصولهَوخ جَأحاديرهَوعلقَ
عليهََ:الدثْكتورََ/عبدَالمعطىَقلعجيَ.
َذثْك َأخبارَأصبهانَ،لبيَنعيمَأحمدَب َعبدَاهللَالصبهاينَ(ت430َ:هـ)َ ،تحقيقَ:سف َديدرنغَ.ي يلَ،ليدنَ1931مَ.
َسن َالدار ُقطنيَ،لعليَب َعم َالدار ُقطنيَ(تَ385هـ)َ،تحقيقَ:شعيبَالرنؤوطَون َنعهَ،نؤسسةَال سالةَ،الطبعةَالولى1424َ،هـ2004-مََ.
 َسؤاالت َالحاثْكم َالنيسابوري َللدارقطنيَ ،لبي َالحس َعلي َب َعم َالدارقطنيَالبيداديَ،نكتبةَالمعارفَ–ال ياضَ،-الطبعةَالولىَ،1984–1404َ،تحقيقَ:دَ /نوفقَ
ب َعبدَاهللَب َعبدَالقادرَ.
َ -سؤاالت َالسهمي َللدارقطنيَ،لبي َالقاسم َحمزة َب َيوسف َب َإب اهيم َالسهميَ
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الق شي َالج جاين َ(ت427َ :هـ)َ ،تحقيقَ :دَ .نوفق َب َعبد َاهلل َب َعبد َالقادرَ ،نكتبةَ
المعارفَ–ال ياضَ.-
َالسلميَ ،دار َالفاروق َالحديرة ََ -نص َ ،-تحقيقَ :أبيَ
 َسؤالت َأبي َعبد َال حمّ
عم َنحمدَب َعليَالزه يَ.
َسي َأعالمَالنبالءَ،لبيَعبدَاهللَشمسَالدي َنحمدَب َأحمدَب َعرمانَب َقايمازَالذهبيَ،تحقيقَ:نجموعةَن َالمحققي َبإش افَالشيخَشعيبَالرناؤوطَ،الطبعةَالرالرةَ،
1405هـَ1985َ/مَ،نؤسسةَال سالةَ.
َالسي ةَالنبويةَالب َهشامَ،لعبدَالملكَب َهشامَب َأيوب َالحمي يَالمعاف يَ،أبيَنحمدَ،جمالَالدي َ(المتوىف213َ:هـ)َ.
َشذراتَالذهبَيفَأخبارَن َذهبَ،لبي َالفالحَعبد َالحيَب َأحمدَب َنحمدَب َالعمادَالحنبليَ(ت1089َ:هـ)َ،طَ.القاه ة1350َ،هـََ.
َ ش حَنعاينَاآلثارَ،لبيَجعف َأحمدَب َنحمدَب َسالنةَب َعبدَالملكَب َسلمةَالزدي َالحج ي َالمص ي َالمع وف َبالطحاويَ ،عالم َالكتبَ ،الطبعة َالولى ََ-
1414هـ1994-مَ،حققهَوقدمَلهَ(:نحمدَزه يَالنجارََ-نحمدَسيدَجادَالحق)َ.
 َصلة َالخلف َبموصول َالسلف)ََ ،لبي َاهلل َعبد َشمس َالدي َنحمد َب َنحمد َب َالمكي َالمالكي َ(المتوىف1094َ:هـ)َ،دارَ
َّ
سليمان َب َالفاسي َب َطاه َال ُّ وداين َالسوسي َ
الي بَاإلسالنيَ–َبي وتَ،الطبعةَالولى1408َ،هـ1988َ،مَ،تحقيقَ:نحمدَحجيَ.
َطبقاتَالحفا َ،تأليفَ:جاللَالدي َالسيوطيَ. َطبقات َالحنابلةَ ،تأليفَ :القاضي َأبي َالحسي َنحمد َب َأبي َيعلىَ ،دار َإحياءَالكتبَالع بيةَ،تحقيقَ:نحمدَحمدَالفقيَ.
َطبقاتَالحنابلةَ،تأليفَ:القاضيَأبيَالحسي َنحمدَب َأبيَيعلىَ،نكتبةَالعبيكانَ،تحقيقَ:عبدَال حم َالعريمي َ.
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 َطبقات َالمحدثي َبأصبهان َوالواردي َعليهاَ ،لعبد َاهلل َب َنحمد َب َجعف َالمع وف َبأبي َالشيخ َ(ت365َ :هـ)َ ،تحقيقَ :عبد َاليفور َعبد َالحق َحسي َالبلوشيَ،
نؤسسةَال سالةَ–بي وتَ،-الطبعةَالرانية1412َ،هـ1992-مَ.
 َطبقات َالمفس ي َ ،لمحمد َب َعلي َالداودي َ(ت َ945هـ)َ ،تحقيقَ :علي َنحمدَعم َ،نطبعةَاالستقاللَالكربىَ–َالقاه ةَ1392َ،-هـَ.
ات َخليفةَ َب َ َخياطَ َالمتوىفَسنةَ(240هـ)َ،روايةَ:أبي َعم ان َنوسى َب َزثْك ياَ
 َ طب ق ُب َيحيىَالتسرتيَ،نطبعةَالعاينَ-بيدادَ،-الطبعةَالولى1387َ،هـَ1967َ-مَ،تحقيقَ:دَ.
أثْك مَضياءَالعم يَ.
ات َخليفةَ َب َ َخياطَ َالمتوىفَسنةَ(240هـ)َ،روايةَ:أبي َعم ان َنوسى َب َزثْك ياَ
 َ طب ق ُب َيحيىَالتسرتيَ،دارَالفك 1414َ،هـَ1993َ-مَ،تحقيقَ:دَ/سهيلَزثْكارَ.
ََ -ع وة َب َالزبي َوثْكتاب َالميازي َ-دراسة َونقارنةَ ،-للدثْكتور َحاثْكم َالمطي يَ،
بحث َنحكم َيف َنجلة َثْكلية َالدراسات َاإلسالنية َوالع بية َـ َجانعة َالزه َـ َاإلسكندريةَ
العددَ.26
َ غايةَالنهايةَيفَطبقاتَالق اءَ،تأليفَ:أبيَالخي َنحمدَب َنحمدَب َالجزري َ(تَ:833هـ)َ،تحقيقَ:جَ.ب جسرتاس َ،تصوي َنكتبةَاب َتيميةََ -القاه ةََ -ع َالنش ةَالولىَ
للكتابََ.
 َ غنية َالملتمس َيف َتوضيح َالملتبسَ ،لبي َبك َأحمد َب َعلي َب َثابت َالخطيبَ(تَ،)463َ/تحقيقَدَ.يحيىَب َعبدَاهللَالبك يَالشه يَ،نكتبةَال شدَ.1422َ،
َ فتحَالبابَيفَالكنىَواللقابَ،لبيَعبدَاهللَنحمدَب َإسحقَب َنندهَالصبهاينَ،نكتبة َالكوث َ-السعوديةَ– َال ياض1417َ ،هـ َ1996َ -مَ ،تحقيقَ:أبي َقتيبة َنظ َنحمدَ
الفاريابيَ.
َ-فتحَالباريَبش حَصحيحَالبخاريَ،للحافظَاب َحج َالعسقالينَ(تَ852هـ)َ،طَ.
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دارَال يانَ–َنص ََ.-
 َفه سة َاب َخي َاإلشبيليَ ،لبي َبك َنحمد َب َخي َب َعم َب َخليفة َاللمتوينَالنويَاإلشبيليَ(المتوىف575َ:هـ)َ،دارَالكتب َالعلمية ََ-بي وتَ/لبنانَ،الطبعةَالولىَ،
1419هـ1998/مَ،تحقيقَ:نحمدَفؤادَننصورَ.
 َثْكشف َالظنون َع َأساني َالكتب َوالفنونَ ،لمصطفى َب َعبد َاهلل َالقسطنطينيَالمع وفَبحاجيَخليفةَ(ت1067َ:هـ)َ،نكتبةَالمرنى–بيداد1941َ،مَ.
 َثْكشف َالنقاب َع َالسماء َواللقابَ ،لجمال َالدي َأبي َالف ج َعبد َال حم َب َعليَب َالجوزيَ،حققهَ:دَ/عبدَالعزيزَب َراجيَالصاعديَ،ونش تهَ:دارَالسالمَبال ياضَ
سنةَ1413هـَ.
ََ -لسانَالميزانَ،لبي َالفضلَأحمدَب َعليَب َحج َالعسقالينَالشافعيَ،نؤسسةَ
العلميَللمطبوعاتَ– َبي وتَ،-الطبعةَالرالرةََ،198َ –َ 1406َ،تحقيقَ:دائ ةَالمع فَ
النظانيةَ–َالهندَ.-
َن آةَالجنانَ،لبيَنحمدَعفيفَالدي َعبدَاهللَب َأسعدَب َعليَب َسليمانَاليافعيَ(المتوىف768َ :هـ)َ ،دار َالكتب َالعلميةَ ،بي وت َ– َلبنانَ ،-الطبعة َالولى1417َ ،هـ ََ-
1997مَ،وضعَحواشيهَ:خليلَالمنصورَ.
 َن ويات َاإلنام َالزه ي َيف َالميازيَ،للدثْكتورَنحمدَب َنحمدَعواجيَ،الجانعةَاإلسالنيةَ-المدينةَ،-الطبعةَالرانية1430َ،هـ2009-مَ.
 َ ُنسندُ َخليفةَ َب َ َخياطَ َالمتوىف َسنة َ(240هـ)َ ،نؤسسة َال سالةَ ،بي وتَ ،الطبعةَالولى1405َ،هـَ1985َ-مَ،دراسةَوتحقيقَ:الدثْكتورَأثْك مَضياءَالعم يَ.
 َ نعجمَالدباءَ،أوَإرشادَالريبَإلىَنع فةَالديبَ،لبيَعبدَاهللَياقوتَب َعبدَاهللَال ونيَالحمويَ،دارَالكتبَالعلميةَ،الطبعةَالولى1411َ،م1991-مَ.
 َ -نعجم َالبلدانَ ،لبي َعبد َاهلل َياقوت َب َعبد َاهلل َالحمويَ ،تحقيقَ :ف يد َب َعبدَ
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العزيزَالجنديَ،دارَالكتبَالعلميةََ.
ُ
َنعجمَالمؤلفي َ،تأليفَ:عُ م َرضاَثْكحالةَ،دارَإحياءَالرتاثَالع بي1957َ،مََ. َنع فة َالسن َواآلثارَ ،لبي َبك َأحمد َب َالحسي َالبيهقيَ ،جانعة َالدراساتَاإلسالنية َثْك اتشي َبباثْكستانَ ،ودار َوالوعي َحلب ََ ،ودار َقتيبة َدنشق ََ ،الطبعة َالولىَ،
1412هـَ1991َ،مَتحقيقَ:عبدَالمعطيَأني َقلعجيَ.
 َ نع فةَالصحابةَ،لبيَنعيمَأحمدَب َعبدَاهللَب َأحمدَب َإسحاقَب َنوسىَب َنه انَالصبهاينَ ،دارَالوط َللنش َ– َال ياضََ،-الطبعةَالولىَ 1419َ،هـََ 1998َ -مَ،
تحقيقََ:عادلَب َيوسفَالعزازيَ.
 َ نوارد َاب َعساثْك َيف َتاريخ َدنشقَ ،للدثْكتور َطالل َب َسعود َالدعجاينَ ،الجانعةَاإلسالنيةَ-المدينةَ،-الطبعةَالولى1425َ،هـ2004-مَ.
َ نواردَالخطيبَيفَتاريخَبيدادَ،للدثْكتورَأثْك مَالعم يَ،دارَطيبة-ال ياضَ،-الطبعةَالرانية1405َ،هـ1985-مََ.
َنيزانَاالعتدالَيفَنقدَال جالَ،لبيَعبدَاهللَنحمدَب َأحمدَالذهبيَ،تحقيقَ:عليَنحمد َالبجاويَ ،فتحية َنحمد َالبجاويَ ،دار َالح م َللرتاث ََ -نصورة ََ -ع َدار َالفك َ
الع بيََ.
 َ نزهةَالناظ َيفَذثْك َن َحدثَع َأبيَالقاسمَالبيويَن َالحفا َوالثْكاب َ ،لبيَالحسي َرشيدَالدي َالعطارَيحيىَب َعليَب َعبدَاهللَالق شيَ(َ662َ-َ 584هـ)َ،دارَاب َ
حزمَ،الطبعةَالولى1423َ،ه2002-مَ،تحقيقَ:نشعلَب َباينَالجربي َالمطي يَ.
 َهدية َالعارفي َأسماء َالمؤلفي َوآثار َالمصنفيَ،إلسماعيل َب َنحمد َأني َب َني َسليم َالباباين َالبيدادي َ(ت1399َ :هـ)َ ،طبع َبعناية َوثْكالة َالمعارف َالجليلة َيف َنطبعتهاَ
البهيةَاستانبولَ1951مَ.
َ -وفياتَالعيانَوأنباءَأبناءَالزنانَ،لبيَالعباسَشمسَالدي َأحمدَب َنحمدَب َ
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أبيَبك َب َخلكانَ،دارَصادرَ،بي وتَ،تحقيقَ:إحسانَعباسَ.
*َ*َ*َ
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 -1فهرست األحاديث واآلثار
َأبىَال ُحسي ُ َب ُ َعليَﭭَأنَ ُيستأس َ،فقات ُلو ُهَفقت ُلو ُهَ،وقت ُلواَابنيه(َ.رقمَ)321َ:َآخ ُ َأصحابَالنبيَﷺَنو اتاَبال ُكوفةَ:عبدُ َاهللَب ُ َأبيَأوفى(َ.رقمَ)105َ:َاستُخلفَأ ُبوَبك َﭬَ،فيَاليومَالذيَ ُت ُوفيَفيهَر ُس ُولَاهللَﷺ(َ.رقمَ)9َ:
َاستُخلفَعُ م ََُ،فيَرجبَسنةَثالثَعش ةَ،و ُقتلَفيَعقبَذيَالحجة(َ.رقمَ)16َ:َاستُشهدَثاب ُتَب ُ َقيسَب َشماسَ،يونئذَسنةَاثنتيَعش ة(َ.رقمَ)177َ:َأسلمَالزُّ بي ُ َو ُهوَاب ُ َستَعش ةَسنةاَ،ولمَيتخلفَع َغزاة(َ.رقم)49َ:َأسلمَزيدُ َب ُ َحارثةَبعدَعليَﭬَ،فكانَأولَن َأسلمَبعد ُه(َ.رقمََ)431َ:َأسلمَعل ُّيَب ُ َأبيَطالبَوَ ُهوَاب ُ َثمانَسني (َ.رقمَ)35َ:َأقامَاب ُ َعُ م َبعدَالنبيَﷺَستي َسنةاَيقد ُمَعليه َُو ُفو ُدَالناس(َ.رقمَ)603َ:َأقامَر ُس ُولَاهللَﷺَبعدَ ُأ ُحدَبقيةَشوالَ،وذاَالقعدةَ،وذاَالحجة(َ.رقمَ)736َ:
َاثْكَش ُفواَع َالمناثْكبَ،واسعواَفيَالطواف(َ.رقمَ)588َ:َأنَأباَبك َبعدَوفاةَر ُسولَاهللَﷺَ:بعثَ ُأن اءَإلىَالشام(َ.رقمَ)351َ:َإنَأباَ ُقحافةَثْكانَل ُهَثالثةَفسمىَواحدا اَعتي اقاَ،و ُنعيت اقاَ،و ُنعَت اقا(َ.رقمََ)8َ:َأنَأزواجَر ُسولَاهللَﷺَ:خديجةَُبن ُت َُخويلدَ،وعائشةَُبن ُتَأبيَبك (َ.رقمَ)772َ:َأنَبشي َب َعبدَال ُمنذرَ،والحارثَب َحاطبَ،خ جاَنعَر ُسولَاهللَﷺ(َ.رقمَ)402َ:َأنَر ُسولَاهللَﷺَأعطىَال ايةَأباَبك َالصديق(َ.رقم)36َ:َأنَر ُسولَاهللَﷺَبعثَس يةاَقبلَال ُعم ةَ،ن َنجدَأني ُ ُهمَثاب ُتَب ُ َأق م(َ.رقمَ)163َ:َأنَر ُسولَاهللَﷺَحي َدخلَنكةَفيَتلكَال ُعم ة(َ.رقمَ)589َ:َأنَر ُسولَاهللَﷺَقالَل ُعرمانَب َطلحةَيومَالفتح«َ:آتنيَبمفتاحَالكعبةَ»(َ.رقمَََ)618َ:َأنَر ُسولَاهللَﷺَقالَلوفدَهوازنَ،ب ُحني َ،وسأل ُهمَع َنالكَب َعوف(َ.رقمَ)697َ:َ-أنَر ُسولَاهللَﷺَلماَأش فَعلىَخيب َ،قالَلصحابهَوأناَفيهم«َ:ق ُفوا»(َ.رقمََ)756َ:
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اَرهم(َ.رقمَ)685َ:
َأنَر ُسولَاهللَﷺَلماَخ جَلفتحَنكةَاستخلفَعلىَالمدينةَأب َُإنَر ُسولَاهللَﷺَ،أعطانيَيتأل ُفني(َ.رقم)696َ:َأنَسعدَب َ ُنعاذَﭬَ ُرنيَيومَالخندقَرنيةاَ،فقطعتَالثْكحلَن َع ُضده(َ.رقمَ)512َ:بَبالسواد(َ.رقمََ)62َ:
ََ-أنَسعدا اَثْكانَيخض ُ
َأنَسعدا اَ،والحس َب َعليَﭭَناتاَفيَزن َ ُنعاويةََ،في ونَأن ُهَسم ُه(َ.رقمَ)310َ:َأنَعاتكةَبنتَعبدَال ُمطلبَ،قالتَفيَصدق َُرؤياهاَوتكذيبَ ُق يشَلها(َ.رقمََ)802َ:َجنُّوا(َ.رقم)31َ:
َأنَعانةَال ثْكبَالذي َس ُارواَإلىَعُ رمان َُأنَعبدَال َحم َب َعوفَ،ثْكانَساقَ،الرنيتي َ،أهتمَأعس َأع ج(َ.رقمََ)55َ:َأنَعُ رمانَﭬَ ُقتلَو ُهوَاب ُ َتسعي َ،أوَثمانَوثماني َسنةا(َ.رقمَ)30َ:َأنَوفدَهوازنَلماَأتواَر ُسولَاهللَﷺَبالجع انةََ،وقدَأسل ُموا(َ.رقمَ)414َ:اَسميَأ ُبوَبك َﭬَعتي اقاَلجمالَوجههَ،واس ُم ُهَ:عبدُ َاهللَب ُ َعُ رمان(َ.رقمَ)4َ:
َإنم َُإنماَ ُيعدُّ ُّفَناَثْكانَ ُقبيلَالنبيَﷺَ،إلىَعهدَالنبيَعليهَالسال ُم(َ.رقم)101َ:
َالش ُ
َأوصىَأ ُبوَالعاصَب َال بيعَبابنتهَ ُأنانةَإلىَالزُّ بي َب َالعوامَ،وبت ثْكته(َ.رقمَ)760َ:بَبن ُتَجحش(َ.رقم)814َ:
َأو ُلَن َهلكَن َأزواجَالنبيَﷺَزين َُبدتَلناَنعش َالنصارَإَلىَالواليَحاجةَ،وثْكانَالذيَطلبناَإليهَأن ا اَصع ابا(َ.رقمَ)300َ:َبعثَأ ُبوَبك َالعالءَب َالحض نيَفيَجيشَن َال ُمسلمي (َ.رقمَ)653َ:يَجمادىَسنةَثمَان(َ.رقم)225َ:
َ-بعثَالنب ُّيَﷺَ،جعف ا اَإلىَ ُنؤتةَ،ف ُ

َبعثَر ُس ُيَجمادىَالُولىَن َسنةَثمان(َ.رقمَ)434َ:
ولَاهللَﷺَبع اراَإلىَ ُنؤتةَف ُ
َبعثَر ُس ُيَجمادىَالُولىَن َسنةَثمان(َ.رقمََ)594َ:
ولَاهللَﷺَبع اراَإلىَ ُنؤتةَف ُ
َبعثَر ُس ُولَاهللَﷺَجيشاَاَإلىَ ُنؤتةَوأن َعليهمَزيدَب َحارثة(َ.رقمَ،592َ:و)593
َبعثَر ُس ُولَاهللَﷺَعبدَاهللَب َرواحةَل ُيقاسمَالي ُهودَثم ها(َ.رقمََ)590َ:
َبعثَر ُس ُولَاهللَﷺَغالبَب َعبدَاهللَالكلبيَثْكلبَعوفَبَ َليث(َ.رقم)234َ:
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َبعثَر ُس ُولَاهللَﷺَن ثدَب َأبيَن ثدَ،حليفَحمزةَب َعبدَال ُمطلب(َ.رقمَ)708َ:
َبلغَر ُس ُولَاهللَﷺَأنَبنيَال ُمصطلقَيجم ُعونَل ُهَ،وقائدُ ُه ُمَالحار ُ
ث(َ.رقم)764َ:
َتخلفَعُ رمَ ُانَب ُ َعفانَفيَالمدينةَعلىَان أتهَبنتَر ُسولَاهللَﷺ(َ.رقمََ)22َ:
َتخلفَعُ رم ُانَب ُ َعفانَﭬَع َبدرَ،علىَان أته َُرقية(َ.رقمَ)778َ:
َتذاثْك َر ُس ُولَاهللَﷺَ،وأ ُبوَبك َﭬَنيالد ُهماَعندي(َ.رقمََ)6َ:
َتزوجَر ُس ُيَسفيانَب َح بَب َ ُأنية(َ.رقمََ)816َ:
ولَاهللَﷺَ ُأمَحبيبةَبنتَأب ُ
َتزوجَر ُس ُولَاهللَﷺَخديجةَبمكةَ،وهيَأو ُلَان أةَتزوج(َ.رقمَ)773َ:
َتزوجَر ُس ُولَاهللَﷺَزينبَبنتَجحشَبَ َرئابَب َأسدَب َُخزيمة(َ.رقمَ)785َ:
َتزوجَر ُس ُولَاهللَﷺَزينبَبنت َُخزيمةَ،وهيَ ُأ ُّمَالمساثْكي (َ.رقمَ،788َ:وَ)789
َتزوجَعُ رم ُانَ ُأمَثْكُل ُرومَبنتَر ُسولَاهللَﷺَ،فت ُُوفيتَعند ُهَ،ولمَتلدَل َُهَشيئاا(َ.رقمَ)818َ:
َتسميةَُالذي َخ ُجواَإلىَأرضَالحبشةَالم ةَالُولىَقبل َُخ ُ وجَجعف (َ.رقمَ)621َ:َتصدقَعبدُ َال حم َب ُ َعوفَبشط َنالهَعلىَعهدَر ُسولَاهللَﷺ(َ.رقمَ)57َ:َ ُت ُوفيَأ ُبوَ َُأسيدَالساعد ُّيَ،واس ُم ُهَ:نال ُكَب ُ َربيعةَ،سنةَثالثي (َ.رقم)695َ:َ ُت ُوفيَأ ُبوَالهيرمَب ُ َالتيهانَسنةَعش ي َ،واس ُم ُهَ:نالك(َ.حَ )َ693/بَب ُ َعم وَسنةَخمسَوخمسي ََبالمدينة(َ.رقمَ)676َ:
َ ُت ُوفيَأ ُبوَاليس َثْكع َُصد ُّيَب ُ َعجالنَسنةَستَوثماني (َ.رقم)572َ:
َ ُت ُوفيَأ ُبوَ ُأنانةَالباهل ُّي َُ ُت ُوفيَأ ُبوَبك َﭬَ،و ُهوَاب ُ َثالثَوستي َسنةاَ،ووليَأ ُبوَبك َسنتي (َ.رقمََ)10َ:وَش يحَالكعبيَ،واس ُم ُه ُ
َ ُت ُوفيَأ ُب َُ:خويلدُ َ،سنةَثمانَوستي َبالمدينة(َ.رقمَ)740َ:
ُّ
َ ُت ُوفيَأ ُبوَطلحةَسنةَأربعَوثالثي َ،وصلىَعليهَعُ رم ُانَﭬَسنةَسبعي (َ.رقمََ)453َ:
َ ُت ُوفيَأ ُبوَقتادةَالحار ُثَب ُ َربعيَ،سنةَأربعَوخمسي َ،وسنُّ ُهَسب ُعونَسنةا(َ.رقم)249َ:
َ ُت ُوفيَأ ُبوَواقدَالليريَالحار ُثَب ُ َنالكَ،سَنةَثمانَوستي َ(َ.رقمَ)266َ:
ُّ
ُ َ-ت ُوفيَأ ُبوَواقدَاللير ُّيَسنةَثمانَوستي (َ.رقمََ)268َ:
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َ ُت ُوفيَ ُأب ُّيَب ُ َثْكعبَﭬَ ُيكنىَأباَال ُمنذرَبالمدينةَسنةَثنتي َوعش ي (َ.رقمَ)80َ:َحضي َسنةَعش ي َفيَشعبان(َ.رقمَ)95َ:
َ ُت ُوفيَ ُأسيدُ َب ُ َُحضي َ،و ُيكنىَأَباَيحيىَ،سنةَعش ي َ،وحمل ُهَعُ م ُ َﭬ(َ.رقمَ)96َ:
َ ُت ُوفيَ ُأسيدُ َب ُ َُ ُت ُوفيَالحار ُثَب ُ َهشامَبالشامَسنةَثمانَعش ة(َ.رقمَ)279َ:
َ ُت ُوفيَالحس ُ َب ُ َعليَب َأبيَطالبَﭬَسنةَتسعَوأربعي (َ.رقم)305َ:َ ُت ُوفيَالَحس ُ َب ُ َعليَسنةَتسعَوأربعي َ،وصلىَعليهَسعيدُ َب ُ َالعاص(َ.رقمَ)306َ:َ ُت ُوفيَالحس ُ َب ُ َعليَﭬَ،سنةَتسعَوأربعي َ،فيَشه َربيعَالول(َ.رقمَ)314َ:َ ُت ُوفيَالحس ُ َب ُ َعليَﭬَ،و ُهوَاب ُ َسبعَوأربعي (َ.حَ)313/َ ُت ُوفيَالمسو ُرَب ُ َنخ نةَيومَجاءَنع ُيَيزيدَب َ ُنعاويةَإلىَاب َالزُّ بي (َ.رقم)715َ:َ ُت ُوفيَال ُميي ةَُسنةَخمسي (َ.رقمَ)731َ:َ ُت ُوفيَالمقدا ُدَب ُ َالسودَبالَ ُج ُ فَ،وحمل ُهَال ج ُالَإلىَالمدينة(َ.رقمَ)734َ:َ ُت ُوفيَباللَنولىَأبيَبك َ،و ُيق ُالَ:إن ُهَت ُبَأبيَبك َﭬَبدنشق(َ.رقم)149َ:َح يث(َ.رقمَ)196َ:
َ ُت ُوفيَجاب ُ َب ُ َس ُم ةَ،فصلىَعليهَعم ُ وَب ُ َُ ُت ُوفيَجاب ُ َب ُ َعبدَاهللَسنةَثمانَوسبعي َ،وسنُّ ُهَخمسَوثمانُون(َ.رقم)204َ:َ ُت ُوفيَجاب ُ َب ُ َعبدَاهللَسنةَستي (َ.رقمََ)206َ:َ ُت ُوفيَجاب ُ َب ُ َعتيكَسنةَإحدىَوستي َسنُّ ُهَإحدىَوسبعَي (َ.رقم)216َ:َجب ُارَب ُ َصخ َبالمدينةَسنةَثالثي َ،وسنُّ ُهَثنتي َوستي َسنةا(َ.رقمَ)212َ:
َ ُت ُوفي ُبَب ُ َأبيَبلتعةَسنةَثالثي َ،سنُّ ُهَخمسَوستُّون(َ.رقم)288َ:
َ ُت ُوفيَحاط ُيبَب ََُنسلمةَسنةَاثنتي َوأربعي َوسنُّ ُهَخم ُسونَسنةا(َ.رقمَ)291َ:
َ ُت ُوفيَحب َُ ُت ُوفيَحس ُانَب ُ َثابتَسنةَأربعَوخمسي (َ.رقمَ )301َ:
يمَب ُ َحزامَ،و ُيكنىَأباَخالدَ،سنةَأربعَوخمسي (َ.رقمَ)331َ:
َ ُت ُوفيَحك ُبَب ُ َعبدَال ُعزىَ،و ُيكنىَأباَ ُنحمدَ،سنةَأربعَوخمسي (َ.رقمَ)342َ:
َحويط ُ
ُ َ-ت ُوفي ُ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

673

ابَب ُ َالرتَسنةَسبعَوثالثي (َ.رقمََ)355َ:
َ ُت ُوفيَخب َُجبي َ،سنةَأربعي َوسنُّ َُهَأربعَوسب ُعون(َ.رقم)360َ:
َ ُت ُوفيَخو ُاتَب ُ ُ
َ ُت ُوفيَراف ُعَب ُ َخديجَ،سنةَثالثَوسبعي َبالمدينة(َ.رقمَ)371َ:َ ُت ُوفيَر ُس ُولَاهللَﷺَوعد ُّيَب ُ َحاتمَعلىَصدقاتَقونه(َ.حََ)623/
َ ُت ُوفيَزيدُ َب ُ َثابتَسنةَإحدىَوخمسي (َ.رقم)428َ:َ ُت ُوفيَزيدُ َب ُ َثابتَسنةَخمسَوأربعي َ،سنةَستَوخم ُسون(َ.رقمَ)427َ:َ ُت ُوفيَسعدُ َب ُ َعُ بادةَبحورانَن َأرضَدنشقَسنةَستَعش ة(َ.رقمَ)499َ:َ ُت ُوفيَسعدُ َب ُ َعُ بادةََلسنتي َونصفَن َخالفةَعُ م َﭬَبحوران(َ.رقم)500َ:َ ُت ُوفيَسعدَ،والحس ُ َب ُ َعليَﭫَ،سنةَثمانَوأربعي (َ.رقمَ)309َ:َ ُت ُوفيَسعدَ،والحس ُ َب ُ َعليَ،بعدَناَنضىَن َإن ةَ ُنعاويةَعش ُ َسني (َ.رقمَ)308َ:َ ُت ُوفيَسعيدُ َب ُ َزيدَب َعم وَب َنُفيلَسنةَإحدىَوخمسي (َ.رقمَ)74َ:َ ُت ُوفيَسعيدُ َب ُ َي ُبوعَسنةَأربعَوخمسي َ،و ُت ُوفيَو ُهوَاب ُ َعش ي َونائة(َ.رقمَ)530َ:َ ُت ُوفيَسلم َُةَب ُ َالثْكوعَوسنُّ ُهَثمانُونَسنةا(َ.حَ)507/َ ُت ُوفيَسلمةَُب ُ َالثْكوعَ،و ُيكنىَأباَإياسَ،سنةَأربعَوسبعي (َ.حََ)506/َحنيفَبال ُكوفةَسنةَثمانَوثالثي (َ.رقم)547َ:
َ ُت ُوفيَسه ُلَب ُ َُ ُت ُوفيَسه ُلَب ُ َسعدَبالمدينةَسنةَإحدىَوتسعي َوسنُّ ُهَس ٌّتَوتس ُعونَسنةا(َ.رقمَ )549َ:َ ُت ُوفي َُسهي ُلَب ُ َعم وَبالشامَسنةَثمانَعش ة(َ.رقمََ)564َ:َ ُت ُوفي َُش حب ُيلَاب ُ َحسنةَسنةَسبعَعش ةَأَوَثمانَعش ةَ،سنُّ ُهَسبعَوستُّون(َ.رقم)566َ:بَب ُ َسنانَبالمدينةَفيَشوالَسنةَثمانَوثالثي (َ.رقم)573َ:
َ ُت ُوفيََ ُصهي َُ ُت ُوفيَعبدُ َاهللَب ُ َعباسَبالطائفَسنةَثمانَوستي َ،وسنُّ ُهَثنت َي َوسبعي (َ.رقمَ)602َ:َ ُت ُوفيَعبدُ َاهللَب ُ َعُ م َبمكةَبعدَالحجَ،و ُدف َبال ُمحصب(َ.رقمَ)606َ:ُ َ-ت ُوفيَعبدُ َاهللَب ُ َنس ُعودَ،و ُهوَاب ُ َبضعَوستي َسنةا(َ.حَ)609/
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َ ُت ُوفيَعُ تبةَُب ُ َغزوانَسنةَسبعَعش ةَبط يقَالبص ة(َ.رقمَ)614َ:َ ُت ُوفيَعُ تبةَُب ُ َنس ُعودَسنةَأربعَوأربعي (َ.رقمََ)615َ:َ ُت ُوفيَعد ُّيَب ُ َحاتمَالطائ ُّيَبال ُكوفةَ،زن َال ُمختارَسنةَثمانَوستي (َ.رقمََ)622َ:َ ُت َُوفيَعُ م ُ َسنةَثالثَوعش ي َ،وثْكانتَخالف ُت ُهَعش َسني (َ.رقم)18َ:َ ُت ُوفيَقتادةَُب ُ َالنُّعمانَ،و ُيكنىَأباَعُ رمانَ،فيَسنةَثالثَوعش ي (َ.رقمَ)664َ:بَب ُ َعُ ج ةَسنةَثنتي َوخَمسي َ،سنُّ ُهَسبعَوسب ُعونَسنةا(َ.رقمَ)672َ:
َ ُت ُوفيَثْكع َُ ُت ُوفيَ ُنحمدُ َب ُ َنسلمةَبالمدينةَسنةَثالثَوأربعي (َ.رقمَ)702َ:َ ُت ُوفيَنخ نةَُب ُ َنوفلُ َ،يكنىَأباَالمسورَ،سنةَأربعَوخمسي (َ.رقمَ)706َ:َ ُت ُوفيَنسلمةَُب ُ َنخلدَفيَسنةَثنتي َوستي َ(َ.رقم)714َ:َ ُت ُوفيَ ُنعا ُذَب ُ َجبلَفيَطاعُ ونَعمواسَسنةَسبعَعش ةَأوَثمانيَعش ة(َ.رقمَ)722َ:َ ُت ُوفيَ ُنعا ُذَب ُ َجبلَ،و ُهوَاب ُ َثمانَوعش َي َسنةا(َ.رقم)720َ:يَسفيانَلربعَليالَخلونَن َرجبَسنةَستي (َ.رقمَ)727َ:
َ ُت ُوفيَ ُنعاويةَُب ُ َأب َُ ُت ُوفيَ ُنعاويةَُﭬَفيَرجبَلربعَليالَخلتَنن ُهَ،واستُخلفَيزيدُ َسنتي (َ.رقمََ)319َ:َ ُت ُوفيَواثلةَُب ُ َالسقعَسنةَخمسَوثماني َسنُّ ُهَثمانَوتس ُعونَسنةا(َ.رقم)745َ:يَسفيانَبالشامَسنةَثمانَعش ة(َ.رقمَ)747َ:
َ ُت ُوفيَيزيدُ َب ُ َأب َُ ُت ُوفيتَحفصةَُعامَ ُفتحتَإف يقيةَُ،ونَاتتَون و ُانَعلىَالمدينة(َ.رقمَ)768َ:
َ ُت ُوفيت َُرقيةَُيومَجاءَزيدُ َب ُ َحارثةَنولىَر ُسولَاهللَﷺَب ُبش ىَبدر(َ.رقمَ)779َ:بَبن ُتَجحشَزوجَالنبيَﷺَسنةَعش ي (َ.رقمَ)786َ:
َ ُت ُوفيتَزين ُبَبن ُتَجحشَفيَخالفةَعُ م َﭭ(َ.رقمَ)787َ:
َ ُت ُوفَيتَزين َُ ُت ُوفي ُتَفاطمةَُبعدَر ُسولَاهللَﷺَبستةَأش ُه َودفنهاَعل ُّيَب ُ َأبيَطالبَلي اال(َ.رقمَ)807َ:َ ُت ُوفيتَفاطمةَُبن ُتَر ُسولَاهللَﷺَ،وهيَبن ُتَسبعََوعش ي َسنةا(َ.رقمَ)806َ:ُ َ-ت ُوفيتَفاطمةَُوهيَبن ُتَثمانَوعش ي َ،وثْكانَنولدُ هاَو ُق ي ُشَتبنيَالكعبة(َ.رقمَ)805َ:
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َ ُثمَخ جَر ُس ُولَاهللَﷺَفيَاثنيَعش َأل افاَن َ:ال ُمهاج ي َ،والنصار(َ.رقمََ)567َ:
َجاب ُ َب ُ َأبيَطارقَ،روىَعن ُهَابنُ ُهَحدي اراَع َالنبيَﷺ(َ.رقمَ)197َ:َجلسَعُ مي ُ َب ُ َوهبَنعَصفوانَب َ ُأنيةَبعدَ ُنصابَأهلَبدرَن َ ُق يش(َ.رقمَ)648َ:َحجَال ُحسي ُ َﭬَخم اساَوعش ي َحَجةاَناش ايا(َ.رقمََ)318َ:َح ّ ضَسلم ُانَب ُ َربيعةَالخيلَفم َعم ُ وَب ُ َنعديَثْك بَعلىَف سَل ُه(َ.رقمَ)640َ:
َخ جَال ُحسي ُ َب ُ َعليَﭭَإلىَال ُكوفةَساخ اطاَلواليةَيزيدَب َ ُنعاوية(َ.رقمَ)320َ:َخ جََر ُس ُولَاهللَﷺَعامَال ُحديبيةَ ُي يدُ َزيارةَالبيتَالَ ُي يدُ َقت ااال(َ.رقمَ)200َ:
َخ جَر ُس ُولَاهللَﷺَيومَال ُج ُمعةَحي َصلىَال ُج ُمعة(َ.رقمَ)337َ:
َخ جَعك نةَُهار اباَيومَالفتحَ،حتىَاستأذنتَل ُهَزَوج ُت ُهَن َالنبيَﷺ(َ.رقم)631َ:َالصي ىَبن ُتَعقيلَعلىَالناسَبالبقيعَتبكيَقتالها(َ.رقمَ)325َ:
ب ُّ
َخ جتَزين َُخ جناَفيَالحجةَالتيَبايعناَبهاَر ُسولَاهللَﷺَالعقبةَنعَ ُنش ثْكيَقوننا(َ.رقمَ)682َ:َخ جناَفيَالحجةَالتيَبايعناَفيهاَر ُس ُولَاهللَﷺَبالعقبة(َ.رقمَ)375َ:
بَبالحناء(َ.رقمَ)104َ:
َرأي ُتَأنسَب َنالكَﭬَيخض َُردَر ُس ُولَاهللَﷺَعلىَأبيَالعاصَزينبَبالنكاحَالولَ،ولمَ َُيحدثَشيئاا(َ.رقم)782َ:
َزيدُ َب ُ َالخطابَ،ثْكانَأس َن َعُ م َ،و ُيكنىَأباَعبدَال حم (َ.رقمَ)441َ:َسبىَر ُس ُولَاهللَﷺَ ُجوي يةَبنتَالحارثَب َأبيَض ارَب َعائذَب َنالكَ(َ.رقم)763َ:
َحييَب َأخطبَن َبنيَالنضي َيومَخيب (َ.رقم)792َ:
َسبىَر ُس ُ َولَاهللَﷺَصفيةَبنت ُ
َسلمَعُ رم َُحنيفَعلىَ ُنعاويةََ،$فقالَ:السال ُمَعليكَأ ُّيهاَالني ُ (َ.رقمََََ)616َ:
انَب ُ ُ
َس ُّ َاب َعُ م َيومَناتَأربَعَوثمانُون(َ.رقمَ)604َ:َشهدَبد اراَن َبنيَالحارثَب َفه َ:أ ُبوَعُ بيدةَب ُ َالج اح(َ.حَ)76/َض بَر ُس ُولَاهللَﷺَلنف َن َال ُمهاج ي َوالنصارَبسهانهمَيومَبدر(َ.رقمَ)245َ:
يمَعش ي َونائةَسنةَ،ستي َفيَاإلسالمَ،وستي َفيَالجاهلية(َ.رقم)330َ:
َ-عاشَحك ُ
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َحديجَإف يقيةَثالثَن ارَ،فالُولىَسنةَأربعَوثالثي (َ.رقمَ)725َ:
َغزاَ ُنعاويةَُب ُ َُغزو ُتَنعَر ُسولَاهللَﷺَسبعَعش ةََغزوةاَ،سبقنيَبيزاتي (َ.رقمَ)418َ:َغزو ُتَنعَر ُسولَاهللَﷺَغزوةَت ُبوكَ،فس ُتَذاتَليلةَنع ُه(َ.رقم)687َ:َغزو ُتَنعَر ُسولَاهللَﷺَغزوةَت ُبوكَ،فلماَقفلَس ىَليلةاَبالخض (َ.حَ)686/َف َعكَ نةَُب ُ َأبيَجهلَعاندا اَإلىَاليم (َ.رقمَ)632َ:َفيَسنةَستَوأربعي ُ َ:أن َُرويفعَعلىَأط ا ُبلس(َ.رقمََ)413َ:ََثْك ُُّلَباثْكيةَتكذ ُبَإالَباثْكيةَُسعدَب َ ُنعاذ(َ.رقم)513َ:َقالتَصفيةَُبن ُتَعبَدَال ُمطلبَ،ت ثيَر ُسولَاهللَﷺَ:لهفَنفسي(َ.رقمَ)795َ:َقامَعل ُّيَب ُ َأبيَطالبَﭬَعلىَننب َال ُكوفةَحي َاختلفَالحكمان(َ.رقمَ)63َ:َ ُقبضَأ ُبوَبك َو ُهوَاب ُ َثالثَوستي (َ.رقمَ)12َ:يَﷺَو ُهوَاب ُ َثالثَوستي َسنةاَ،و ُقبضَأ ُبوَبك َﭬ(َ.رقمَ)11َ:
َ ُقبضَالنب ُّ ََُ َ-قتلَاب ُ َالزُّ بي َسنةَثنتي َوسبعي (َ.رقمَ)598َ:
َ ُقتلَال ُحسي ُ َب ُ َعليَيومَع ُاشوراءَفيَسنةَإحدىَوستي (َ.رقمَ)324َ:
يَجمادىَسنةَستَوثالثي (َ.رقمَ)51َ:
َ ُقتلَالزَُّبي ُ َب ُ َالعوامَﭬَيومَالجملَف َُج ُنوزَ،ونع ُهَالنُّعم ُ
انَب ُ َزنام(َ.رقمَ)53َ:
َ ُقتلَالزُّ بي ُ َسنةَستَوثالثي َ،قتل ُهَاب ُ َُ ُقتلَالزُّ بي ُ َو ُهوَاب ُ َأربعََوستي َ،و ُقتلَسنةَستَوثالثي (َ.رقمََ)52َ:َ ُقتلَأني ُ َال ُمؤنني َعُ م ُ َﭬَ،نصدرَالحاجَ،وذلكَفيَسنةَثالثَوعش ي (َ.رقمَ)20َ:َ ُقتلَسعدُ َب ُ َعُ بيدَبالقادسيةَسنةَستَعش ة(َ.رقمَ)504َ:يَجمادىَسنةَستَوثالثي (َ.ح)َ44/
َ ُقتلَطلحةَُب ُ َعُ بيدَاهللَﭬَيومَالجملَف َُ ُقتلَعُ رم ُانَب ُ َعفانَﭬَ،يومَال ُج ُمعةَلرمانَعش ةَخلتَن َذيَالحجة(َ.رقمَ)29َ:
َ ُقتلَعُ رم ُانَﭬَسنةَخمسَوثَالثي (َ.رقمَ،26َ:وَ)27
َ ُقتلَعُ رم ُانَﭬَ،سنةَخمسَوثالثي (َ.رقمَ)25َ:
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َ ُقتلَعُ رم ُانَو ُهوَاب ُ َتسعي َأوَثمانَوثماني (َ.رقمَ)28َ:
َ ُقتلَعل ُّيَب ُ َأبيَطالبَيومَال ُج ُمعةَ،يومَسبعةَعش َن َشه َرَنضان(َ.رقم)37َ:َ ُقتلَعل ٌّيَسنةَأربعي َ،وثْكانتَخالف ُت ُهَخمسَسني َوستةَأش ُه (َ.رقمَ)38َ:َ ُقتلَعل ٌّيَﭬَسنةَأربعي (َ.رقمََ)39َ:َ ُقتلَعُ م ُ َﭬَو ُهوَاب ُ َإحدىَوستي َسنةا(َ.رقمَ)17َ:َ ُقتلَعُ م ََُﭬَ،و ُهوَاب ُ َثالثَوستي (َ.رقمَ)19َ:َ ُقتلَنظ ُلو اناَ ُأوتيَثْكفلي َن َالج (َ.رقمَ)24َ:َ ُقتلَنعَر ُسولَاهللَﷺَيومَ ُأ ُحدَن َال ُمسلمي ُ َ،ثمَن َبنيَهاشم(َ.رقم)338َ:َحني َن َال ُمسلمَي َن َ ُق يشُ َ،ثمَن َبنيَأسدَب َعبدَال ُعزى(َ.رقمََ)446َ:
َ ُقتلَيوم ُفَب ُ َعم و(َ.رقم)192َ:
َ ُقتلَيومَخيب َن َ ُق يشُ َ،ثمَن َبنيَعبدَننافَ:ثق َُقدمَبيَعميَفيَالجاهليةَفباعنيَن َال ُحبابَب َعَم وَفاستس ني(َ.رقمَ)791َ:َقدمَسعيدُ َب ُ َزيدَن َالشامَبعدَنقدمَالنبيَﷺَن َبدر(َ.رقمَ)73َ:َقدمَعلىَر ُسولَاهللَﷺَبعدَ ُأ ُحدَنف َن َعضلَوالقارة(َ.رقمَ )709َ:يَهدنةَال ُحديبيةَرفاعةَُب ُ َزيدَال ُجذان ُّي(َ.رقمَ)399َ:
َقدمَعلىَر ُسولَاهللَﷺَف ََُقدمَن َالشامَبعدَناَرجعَر ُس ُولَاهللَﷺَن َبدر(َ.رقمَ)72َ:
يماَ،صبيحَالوجه(َ.رقمَ)600َ:
َثْكانَاب ُ َعباسَطو ايالُ َ،نش اب ُيماَ،وس ا
اَصف ةاَ،جس ا
اَسميَعتي اقاَلعتاقةَوجهه(َ.رقمَ)5َ:
َثْكانَأ ُبوَبك َﭬَنع ُ وقَالوجهَ،وإنم َُثْكانَأ ُبوَذرَ،ن َشهدَالفتحَنعَعم وَب َالعاص(َ.رقمَ)230َ:َثْكانَ ُأسانةَُب ُ َزيدَ ُيدعىَباإلن ةَ،حتىَناتَ،ي ُقو ُلونَ:بعر ُهَر ُس ُولَاهللَﷺ(َ.رقم)85َ:
َثْكانَالزُّ بي ُ َب ُ َالعوامَﭬَأبيضَطو ايالَ ُنحف افاَ،خفيفَالعارضي (َ.رقمَ)47َ:َثْكانَالزُّ بي ُ َب ُ َالعوامَﭬَطو ايالَي ُخ َُّ،رجال ُهَالرضَ،إذاَرثْكبَالدابةَأشع َ(َ.رقمَ)48َ:َثْكانَال ُعلما ُءَبعدَ ُنعاذَب َجبلَ:عبدُ َاهللَب ُ َنس ُعودَ،وأ ُبوَالدرداءَ،وسلم ُان(َ.رقمَ)425َ:
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َثْكانَأه ُلَبيتَ ُيق ُالَل ُهمَبنُوَ ُأبي قَ،بش َ،وبشي َ،و ُنبش (َ.رقمَ)663َ:َثْكانَأولَن َبَايعَر ُسولَاهللَﷺَيومَالعقبةَأ ُبوَالهيرمَب ُ َالتيهان(َ.رقمَ)692َ:َثْكانَجسدُ َال ُحسي َشبهَجسدَر ُسولَاهللَﷺ(َ.رقمَ)317َ:َثْكانَر ُس ُولَاهللَﷺَإذاَأرادَأنَيخ ُ جَإلىَسف َأق عَبي َنسائه(َ.رقمََ)800َ:
َثْكانَر ُس ُولَاهللَﷺَقدَأن َبقتلَثْكُلَن َأنبتَن َبنيَ ُق يظة(َ.رقمَ)626َ:
َثْكانَسعدَآخ َال ُمهاج ي َوفاةاَﭫ(َ.رقمَ)64َ:َثْكانَسعدُ َب ُ َأبيَوقاصَجعدَالشع َ،أشع َالجسدَ،آدمَطو ايالَ،أفَطس(َ.رقمَ)60َ:َثْكانَسعيدُ َب ُ َزيدَآدمَ ُطو ااالَأشع (َ.رقمَ)70َ:َثْكانَسعيدُ َب ُ َزيدَ ُطو ااالَآدمَأشع (َ.رقمَ)71َ:َثْكانَطلحةَُيومَ ُقتلَاب َاثني َوستي َسنةا(َ.رقمَ)45َ:بَبالحناء(َ.رقمَ)583َ:
َثْكانَعبدُ َاهللَب ُ َجعف َيَخض َُثْكانَعل ُّيَب ُ َأبيَطالبَآدمَ،ربعةاَ ُنسمنااَ،ضخمَالمنكبي َ،طويلَاللحية(َ.رقمَ)34َ:َثْكانَفيَالُسارىَيومَبدرَأ ُبوَالعاصَب ُ َال بيعَب َعبدَال ُعزى(َ.رقم)783َ:َثْكَانَيأذ ُنَعليهَنوال َُه»َ،يعنيَر ُسولَاهللَﷺ(َ.رقمَ)107َ:َثْكانتَ ُأ ُحدَفيَشوالَسنةَثالث(َ.رقم)336َ:َثْكانتَالخند ُقَفيَشوالَسنةَخمسَ،وفيهاَناتَسعدُ َب ُ َ ُنعاذَﭬ(َ.رقم)515َ:َثْكانت ُّاسَعلىَعُ رمانََلرالثَبقي َن َذيَالحجة(َ.رقمَ)23َ:
َالشورىَ،فاجَتمَعَالن ُ
َثْكانتَالفتنةَُخمسَسني َللحس َب َعليَﭬَن َذلكَأربعةَُأش ُه (َ.رقم)302َ:َثْكانتَ ُأ ُّمَسلمةَقبلَر ُسولَاهللَﷺَعندَأبيَسلمةَعَبدَاهللَب َعبدَالسد(َ.رقمَ)813َ:َثْكانتَ ُأ ُّمَثْكُل ُرومَبن ُتَر ُسولَاهللَﷺَعندَعُ تيبةَب َأبيَلهب(َ.رقمَ)817َ:َثْكانت َُرقيةَُبن ُتَر ُسولَاهللَﷺَعندَعُ تبةَب َأبيَلهبَ،ففارقها(َ.رقمَ)777َ:َ-ثْكانتَسَنةَستَن َالهج ةَثْكانتَغزوةَبنيَال ُمصطلقَوفيَهذهَاليزاة(َ.رقمَ)799َ:
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َثْكانتَصفيةَُبن ُتَعبدَال ُمطلبَ،الَ ُتيطيَرأسهاَن َر ُسولَاهللَﷺ(َ.رقم)794َ:َثْكانتَعاتكةَُبن ُتَعبدَال ُمطلبَعمَةَُر ُسولَاهللَﷺَساثْكنةَنعَأخيها(َ.رقمَ)801َ:َثْكانتَغزوةَبنيَال ُمصطلقَفيَشعبانَسنةَست(َ.رقمَ)798َ:َثْكلمَر ُسولَاهللَﷺَفيَسهمهَ،فض بَل ُهَبسهمه(َ.رقمََ)41َ:َثْكُناَقو اناَ ُتج ااراَ،وثْكانتَالحَ ُبَبينناَوبي َر ُسولَاهللَقدَحص تنا(َ.رقمَ)570َ:َثْكُن ُتَر ُج االَفارس ًّياَن َأهلَأصبهانَن َق يةَ ُيق ُالَلهاَ:ج ُّي(َ.رقم)531َ:َثْكُن ُتَقائدَأبيَحي َثْكفَبص ُ ُهَ،فإذاَخ ج ُتَإلىَال ُج ُمعةَفسمعَالذانَبها(َ.رقمَ)683َ:يماَلعبدَاهللَب َرواحةَفيَحج هَفيَسف تهَتلك(َ.رقمََ)595َ:
َثْكُن ُتَيت اَالَنعل ُمَأربعةاَأدرثْكُواَالنبيَﷺَوأبناؤُ ُهمَ،إالَهؤُ الءَالربعة(َ.َ:رقمََ)7َ:َلمَأتخلفَعَ َالنبيَﷺَفيَغزوةَغزاهاَحتىَثْكانتَغزوةَُت ُبوكَ،إالَبد ارا(َ.رقمَ)680َ:َلمَيتزوجَر ُس ُولَاهللَﷺَعلىَخديجةَحتىَناتت(َ.رقمَ)775َ:
َحليَنسائَهمَ،فأهدوهاَإليه(َ.رقمَ)591َ:
َلماَأت َُحل ًّياَن ُ
اه ُمَاب ُ َرواحةَ،جم ُعواَل ُه ُ
َاهللَعزَوجلَإظهارَدينهَ،وإعزازَنبيهَﷺَ،وإنجازَوعده(َ.رقمَ)209َ:
َلماَأراد َُلماَاستُعزَب ُسولَاهللَﷺَفأناَعند ُهَفيَنف َن َال ُمسلمي (َ.رقم)599َ:اسَيومَفتحَنكةَطافَر ُس ُ
ولَاهللَﷺَعلىَبعي (َ.رقمَ)793َ:
َلماَاطمأنَالن ُاسَالحجَسنةَتسعَ،قدمَعُ وةَُب ُ َنس ُعودَعلىَر ُسولَاهللَﷺ(َ.رقم)624َ:
َلماَأنشأَالن َُلماَحض َالموس ُمَحجَنف َن َالَنصارَن َبنيَنالكَب َالنجارَنن ُهم(َ.رقمَ)716َ:اسَنع ُه(َ.رقمَ)514َ:
َلماَ ُدف َسعدُ َب ُ َ ُنعاذَ،ونح ُ َنعَر ُسولَاهللَﷺَسبحَ،فسبحَالن َُاهللَتعالىَن َقتلَنن ُهم(َ.رقمَ)646َ:
َلماَرجعَال ُمش ثْكُونَإلىَنكةَن َبدرَ،وقدَقتل ََُاهللَعزَوجلَن َقتلَنن ُهم(َ.حَ َ)647/
َلماَرجعَال ُمش ثْكُونَإلىَنكةَوقدَقتل ُاسَحج ُهمَقدمَعُ وةَُب ُ َنس ُعودَالرقف ُّي(َ.رقمَ)625َ:
َلماَصدرَأ ُبوَبك َوأقامَالن َُاهللََ۵خيب َعلىَر ُسولَاهللَﷺَ،وقتلَن َقتلَنن ُهم(َ.رقمَ)139َ:
َ-لماَفتح ُ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ

680

َلماَفتحَر ُس ُولَاهللَﷺَخيب َبعثَعبدُ َاهللَب ُ َرواحةَل ُيقاسمَالي ُهود(َ.رقمَ)587َ:
َلماَف غَخالدُ َب ُ َالولَيدَن َاليمانةَ،بعثَأ ُبوَبك َالصد ُيقَﭬَالعالء(َ.رقمََ)654َ:َلماَ ُقتلَال ُحسي ُ َﭬَ،لمَ ُي فعَحج َببيتَالمقدسَإال َُوجدَتحت ُهَدم(َ.رقمَ)323َ:َلماَقدمَر ُس ُولَاهللَﷺَالمدينةَ ُننص فهَن ََالطائف(َ.رقمَ)671َ:
َلماَناتَ ُنعاويةَُب ُ َيزيدَبايعَأه ُلَالشامَ ُثْك ُّل ُهمَاب َالزُّ بي َإالَأهلَالر ُدن(َ.رقمَ)411َ:َلماَنزلَعُ م ُ َب ُ َسعدَب ُحسي َ،وأيق َأن ُهمَقات ُلو ُهَ،وقامَفيَأصحابهََخطي ابا(َ.رقمَ)322َ:اجَالنبيَﷺَثْكانَعل ُمَعائشةَأثْكر (َ.رقمَ)797َ:
َجمعَعل ُمَنساءَهذهَالُنةَفيه َأزو ُ
َلو َُناَتخلف ُتَع َر ُسولَاهللَﷺَفيَغزوةَغي هاَق ُّ(َ.،رقمَ)681َ:َناَرأي ُتَر ُج االَأشبهََبأبيَبك َن َهذاَ،فقيلَلهاَ:صفيَلناَأباَبك (َ.رقم)3َ:َناَولدتَ ُق شيةَل ُق شيَخي ا اَلهاَفيَدينهاَن َ ُنحمدَﷺ(َ.رقمَ)729َ:َناتَاب ُ َعباسَسنةَثمانَوستي (َ.رقمَ)601َ:بَب ُ َعم وَسنةَخمسَوخمسي َبالمدينة(َ.رقم)677َ:
َناتَأ ُبوَاليسَ َثْكع َُحنيفَسنةَنائة(َ.رقمَ)90َ:
َناتَأ ُبوَ ُأنانةَب ُ َسهلَب َُناتَأ ُبوَأ ُّيوبَالنصاريَفيَأرضَال ُّ ومَزن َ ُنعاوية(َ.رقم)350َ:َناتَأ ُبوَثعلبةَال ُخشن ُّيَسنةَخمسَوسبعي (َ.رقمَ)752َ:َجنادة(َ.رقمَ)231َ:
َ:جندُ ُبَب ُ ُ
َناتَأ ُبوَذرَ،بال بذةَسنةَثنتي َوثالثي َ،واس ُم ُه َُناتَأ ُبوَسعيدَال ُخدر ُّيَسنةَأربعَوسبعي (َ.رقم)508َ:وَسفيانَصخ ُ َب ُ َح بَ،و ُهوَاب ُ َثمانَوثماني َسنةا(َ.رقمََ)571َ:
َنَاتَأ ُب َُناتَأ ُب ُبَب ُ َعم وَسنةَثمانَوخمسي (َ.رقمَ)741َ:
وَش يحَال ُخزاع ُّيَثْكع ُ
َناتَأ ُبوَطلحةَزيدُ َب ُ َسهلَسنةَأربعَوثالثَي َ،وصلىَعليهَعُ رم ُانَﭬ(َ.رقم)454َ:
َناتَأ ُبوَعُ بيدةَﭬَفيَطاعُ ونَعمواسَ،سنةَثمانَعش ة(َ.رقمَ)77َ:َناتَأ ُبوَقتادةَالحار ُثَب ُ َربعيَ،سنةَأربعَوخمسي (َ.رقم)251َ:
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َناتَأ ُبوَن ثدَسنةَاثنتيَعش ةَ،و ُهوَاب ُ َستَوستي َسنةا(َ.رقمَ)688َ:َناتَأ ُبوَواقدَسنةَثمانَوستي (َ.رقم)267َ:َناتَ ُأب ُّيَب ُ َثْكعبَﭬَ،فيَخالفةَعُ م َسنةَاثنتي َوعش ي (َ.رقم)81َ:َناتَأسل ُمَنولىَر ُسولَاهللَﷺَبعدَقتلَعُ رمانَﭬَسنةَخمسَوثالثي (َ.رقمَ)753َ:َناتَالحس ُ َب ُ َعليَﭬَسنةَثمانَوأربعي (َ.رقم)307َ:َناتَالحس ُ َب ُ َعليَﭬَ،و ُهوَاب ُ َسبعَوأربعي (َ.رقمَ)311َ:َناتَالحس ُ َب ُ َعليََ،سنةَثمانَوأربعي (َ.رقمَ)312َ:َناتَالحس ُ َب ُ َعليَ،وسعدُ َب ُ َأبيَوقاصَ،سنةَثمانَوخمسي (َ.رقمَ)303َ:بَب ُ َيزيدَسنةَإحدىَوتسعي (َ.رقمََ)461َ:
َناتَالسائ َُناتَ ُب يدةَُب ُ َال ُحصيبَالَسلم ُّيَب ُخ اسانَ،فيَخالفةَيزيدَب َ ُنعاوية(َ.رقم)133َ:َناتَبال ُلَب ُ َالحارثَال ُمزن ُّيَسنةَستي َوسنُّ ُهَثمانُونَسنةا(َ.رقمََ )146َ:َناتَجاب ُ َب ُ َعبدَاهللَسنةَتسعَوسبعي (َ.رقمَ)201َ:َناتَجاب ُ َب ُ َعبدَاهللَسنةَثمانَوتسعي َ،وقدَذهبَبص ُ ُه(َ.رقم)205َ:َناتَجاب ُ َب ُ َعبدَاهللَسنةَثمانَوسبعي (َ.رقم)203َ:َحذيفةَُسنةَستَوثالثي (َ.رقم)297َ:
َنات َُناتَخالدُ َب ُ َالوليدَبَحمصَسنةَإحدىَوعش ي (َ.رقمََ)352َ:َجبي َفيَسنةَأربعي (َ.رقم)361َ:
َناتَخو ُاتَب ُ ُ
َناتَراف ُعَب ُ َخديجَفيَأولَسنةَثالثَوسبعي َ،وحض َاب ُ َعُ م َجنازت ُه(َ.رقمَ)370َ:َناتَراف ُعَب ُ َخديجََفيَسنةَأربعَوسبعي َفيَأولها(َ.ح)372/َناتَر ُس ُولَاهللَﷺَ،و ُهوَاب ُ َثالثَوستي َ،وأ ُبوَبك َ،وعُ م ُ (َ.رقمَ)726َ:
َناتَسعدَبالعقيقَفيَقص هَ،علىَعش ةَأنيالَن َالمدينة(َ.رقمَ)66َ:َ-ناتََسعدُ َب ُ َأبيَوقاصَﭬَبالعقيقَ،و ُحملَإلىَالمدينة(َ.رقمَ)67َ:
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َناتَسعدَ،ون و ُانَواليَالمدينةَ،فصلىَعليهَ،وناتَسنةَخمسَوخمسي (َ.رقمَ)68َ:
َناتَسعيدُ َب ُ َزيدَسنةَإحدىَوخمسي َبالَمدينة(َ.رقمَ)75َ:َناتَسه ُلَب ُ َسعدَالساعد ُّيَسنةَإحدىَوتسعي (َ.رقم)550َ:َناتَعبدُ َاهللَب ُ َجعف َب َأبيَطالبَبالمدينةَسنةَثماني (َ.رقمَ)584َ:َناتَعبدُ َاهللَب ُ َعُ م َسنةَأربعَوسبَعي َ،و ُدف َبفخ(َ.رقمََ)605َ:َناتَعُ تبةَُب ُ َغزوانَسنةَسبعَعش ةَ،و ُهوَ ُنتوجهَإلىَالبص ة(َ.رقمَ)612َ:بَب ُ َعُ ج ةَسنةَثنتي َوخمسي َ،و ُهوَاب ُ َخمسَوسبعي َسنةا(َ.رقم)673َ:
َناتَثْكع َُناتَ ُنحمدُ َب ُ َنسلمةَفيَصف َسنةَثالثَوأربعي (َ.رقم)703َ:َناتَ ُنعا ُذَب ُ َجبلَو ُهوَاب ُ َثمانَوعش ي َسنةا(َ.رقمَ)721َ:َناتَ ُنعاويةَُسنةَستي َ،وسنُّ ُهَبضعَوسب ُعونَإلىَالرماني (َ.رقم)728َ:َناتتَأسما ُءَبن ُتَأبيَبك َالصديقَسنةَثالثَوسبعي َبعدَابنهاَعبدَاهلل(َ.رقم)758َ:َجوي يةَُبن ُتَالحارثَزو ُجَالنبيَﷺَسنةَستَوخمسي (َ.رقم)765َ:
َناتت َُناتتَخديجةَُقبلَ ُنهاج َر ُسولَاهللَﷺَبرالثَسني (َ.رقمَ)776َ:َناتتَني ُمونةَُزو ُجَالنبيَﷺَعامَالح ةَسنةَثالثَوستي (َ.رقمَ)811َ:اسَحتىَإذاَثْكانُواَبت ُ
وعَه قل(َ.رقمَ)435َ:
َج ُم ُ
ُخومَالبلقاءَلقي ُهم ُ
َنضىَالن َُنضىَر ُس َُحصي (َ.رقمََ)568َ:
اَرهمَثْكُل ُرومَب ُ
ولَاهللَﷺَ،واستخلفَعلىَالمدينةَأب ُ
َنكرتَفاطمةَُبعدَالنبيَﷺَستةَأش ُه ُ َ،ثمَناتت(َ.رقمَ)804َ:َن َشارثْكنيَفيَشيءَفأناَأح ُّقَبه(َ.رقمَ)781َ:السنح(َ.رقم)289َ:
َنزلََأ ُبوَبك َعلىَحبيبَب َإسافَأخيَبلحارثَب َالخزرجَب ُّالسنح(َ.رقمَ)353َ:
َنزلَأ ُبوَبك َعلىَحبيبَب َإسافَأخيَبلحارثَب َالخزرجَب َُّنزلَر ُس ُولَاهللَﷺَب ُقباءَعلىَثْكُل ُرومَب َه مَأخيَبنيَعم وَب َعوف(َ.رقمَ)474َ:
َ-هلكَأ ُبوَأ ُّيوبَالنصار ُّيَسنةَخمسي َبأرضَال ُّ ومَ،و ُهوَغازَنعَيزيد(َ.رقمَ)349َ:
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َهلكَالحس ُ َب ُ َعليَﭬَسنةَأربعَوأربعي (َ.رقمَ)304َ:َهلكََالفض ُلَب ُ َعباسَقبلَأبيهَبأربعَسني َ،سنةَثمانَوعش ي (َ.رقمَ)659َ:َهلكَجاب ُ َب ُ َعبدَاهللَسنةَأربعَوسبعي (َ.رقمَ)202َ:َهلكَزيدُ َب ُ َثابتَسنةَخمسَوخمسي (َ.رقمََ)426َ:َهلك َُسلَيم َُص دَسنةَخمسَوستي (َ.رقمََ)538َ:
انَب ُ ُ
َهلكَعم ُانَب ُ َال ُحصي َسنةَاثنتي َوخمسي (َ.رقمََ)634َ:
َواهللَلكأنيَأن ُظ ُ َإلىَجعف َب َأبيَطالبَحي َاقتحمَع َف سَل ُهَشق اء(َ.رقمَ)226َ:َواهللَلكأنيَأن ُظ ُ َإلىَجعف َحي َاقتحمَع َف سَل ُهَشق اء(َ.رقمَ)596َ:َ ُولدَال ُحسي ُ َب ُ َعليَﭬَلخمسَليالَخلونَن َشعبانَسنةَأربع(َ.رقمََ)316َ:بُ َ،ثمَعبدُ َاهلل(َ.رقمَ)780َ:
َولدُ َالنبيَﷺَالقاس ُمَو ُهوَأثْكب ََُولدهُ َ،ثمَزين َُ ُولدَعبدُ َاهللَب ُ َالزُّ بي َبالمدينةَبعدَالهج ةَبعش ي َشه ا ا(َ.رقمَ)597َ:َ ُولد ُتَأناَور ُس ُولَاهللَ،عامَالفيلَ،فنح ُ َلدان(َ.رقمََ)668َ:
***
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 -2فهرست أسامي الصحابة الذين ُذكرت أخبارهم
وأحوالهم في الكتاب على حروف المعجم بعد ذكر العشرة
المبشرين
يقَ،واس ُم ُهَ:عبدُ َاهللَب ُ َعُ رمانَب َعان ََﭬ.
[ ]1أ ُبوَبك َالصد ُ َ
[ ]2عُ م ُ َب ُ َالخطابَب َنُفيلَب َعبدَال ُعزىَ،أ ُبوَحفصَﭬَ.
[ ]3عُ رم ُ
انَب ُ َعفانَب َأبيَالعاصَب َ ُأنيةَُ َ،ذوَالنُّوري َﭬَ.
[ ]4عل ُّيَب ُ َأبيَطالبَب َعبدَال ُمطلبَب َهاشمَﭬَ.
[ ]5طلحةَُب ُ َعُ بيدَاهللَب َعُ رمانَب َعان َُ َ،يكنىَأباَ ُنحمدَﭬَ.
[ ]6الزُّ بي ُ َب ُ َالعَوامَب َُخويلدَب َأسدَُ َ،يكنىَأباَعبدَاهللَﭬَ.
[ ]7عبدُ َال حم َب ُ َعوفَب َعبدَعوفَب َعبدَالحارثَﭬَ.
[ ]8سعدُ َب ُ َأبيَوقاصََنالكََب ََأهيبَﭬَ.
[ ]9سعيدُ َب ُ َزيدَب َعم وَب َنُفيلَُ َ،يكنىَأبَاَالعورَﭬَ.
[ ]10عان ُ َب ُ َعبدَاهللَب َالج احَأ ُبوَعُ بيدةَﭬَ.
[ ]11أب ُ
انَب ُ َسعيدَب َالعاصَﭬَ.
[ُ ]12أب ُّيَب ُ َثْكعبَب َقيسَب َعُ بيدَُ َ،يكنىَأباَال ُمنذرَﭬَ.
[ ]13الرق ُمَب ُ َأبيَالرقمَعبدََننافَُ َ،يكنىَأباَخندفَﭬَ.
[ُ ]14أسانةَُب ُ َزيدَب َحارثةَﭬَ.
[ ]15أسعدُ َب ُ َحارثةَب َلوذانَالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]16أسعدُ َب ُ َزُ رارةََ،أ ُبوَ ُأنانةََ،النصار ُّيَﭬَ.
[ ]17أسعدُ َب ُ َزيدَالنصار ُّيَﭬَ.
َحنيفََ،أ َُبوَ ُأنانةَﭬَ.
[ ]18أسعدُ َب ُ َسهلَب ُ
[ ]19أسعدُ َب ُ َسالنةَالنصار ُّيَﭬَ.
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[ ]20أسو ُدَب ُ َزيدَب َثعلبةَب َغنمَالنصار ُّيَﭬَ.
َحضي َب َسماكَُ َ،يكنىَأباَيحيىﭬَ.
[ُ ]21أسيدُ َب ُ ُ
[ُ ]22أسيدُ َب ُ َنالكََ،أ ُبوَعم ةََ،النصار ُّيَﭬَ.
[ُ ]23أسيدُ َب ُ َي ُبوعَﭬَ.
[ُ ]24أسي ُ َب ُ َعم وَ،أ ُبوَسليَ،َ،النصار ُّيَﭬَ.
[ ]25الشع ُثَب ُ َقيسَﭬَ.
[ُ ]26أنيةَُب ُ َلوذانَب َسالمَب َثابتََﭬَ.
[ ]27أن ُسَب ُ َأوسَالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]28أن ُسَب ُ َنالكَﭬَ.
[ ]29أن ُسَب ُ َ ُنعاذَب َأوسَالنَصار ُّيَﭬَ.
[ ]30أنسةَُنولىَر ُسولَاهللَﷺَ
[ُ ]31أني ُسَب ُ َعتيكَب َعان َﭬَ.
[ُ ]32أني ُسَب ُ َقتادةَالنصار ُّيَﭬَ.
[ُ ]33أني ُسَب ُ َ ُنعاذَب َقيسَﭬَ.
[ ]34أو ُسَب ُ َأرقمَالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]35أو ُسَب ُ َثابتَب َال ُمنذرَﭬَ.
[ ]36أو ُسَب ُ َالصانتََ،أ ُخوَعُ بادةََﭬَ.
[ ]37أو ُسَب ُ َعبدَاهللَب َالحارثَب َخوليَالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]38أو ُسَب ُ َ ُنعاذَب َأوسَالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]39أو ُسَب ُ َال ُمنذرَﭬَ.
[ ]40أو ُسَب ُ َيزيدَب َأص مَالنصار ُّيَﭬَ.
اسَب ُ َأوسَﭬَ.
[ ]41إي ُ
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اسَب ُ َوذقةَالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]42إي ُ
[ ]43أيم ُ َاب ُ َ ُأمَأيم ََ،و ُهوَأيم ُ َب ُ َعُ بيدَﭬَ.
[ُ ]44بجي ُ َب ُ َأبيَ ُبجي َالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]45الب ا ُءَب ُ َنع ُ ورَب َصخ َب َخنساءَﭬَ.
[ُ ]46ب يدةَُب ُ َال ُحصيبََ،أ ُبوَعبدَاهللََ،السلم ُّيَﭬَ.
[ ]47بسبسَال ُجهن ُّيَﭬَ.
[ ]48بش ُ َب ُ َالب اءَب َنع ُ ورَالنصارَ ُّيَﭬَ.
[ ]49بشي ُ َب ُ َسعدَب َثعلبةََ،أ ُبوَالنُّعمانََ،النصارَ ُّيَﭬَ.
[ ]50بشي ُ َب ُ َعبدَاهللَﭬَ.
[ُ ]51بهي ُ َب ُ َالهيرمَﭬَ.
[ ]52بال ُلَب ُ َالحَارثََ،أ ُبوَعبدَال حم ََ،ال ُمزن ُّيَﭬَ.
[ ]53بال ُلَب ُ َرباحَ ُنؤذ ُنَر ُسولَاهللَﷺَ
يمَب ُ َالحارثَب َقيسَﭬَ.
[ ]54تم ُ
يمَب ُ َعبدَعم ُ وَ،أ ُبوَالحس ََ،المازن ُّيَﭬَ.
[ ]55تم ُ
يمَب ُ َ ُيعارَب َقيسَب َعديَب َ ُأنيَةَﭬَ.
[ ]56تم ُ

[ ]57تميمَنولىَبنيَغنمَب َالسلمَب َنالكَب َالوسَﭬَ.
[ ]58تميمَنولىَخ اشَب َالصمةَﭬَ.
[ ]59ثاب ُتَب ُ َالجذعَالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]60ثاب ُتَب ُ َأق مَب َثعلبةَب َعديَب َالعجالنَﭬَ.
[ ]61ثاب ُتَب ُ َثعَلبةَب َزيدَب َالحارثَب َح امَالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]62ثاب ُتَب ُ َحسانَب َعم وَالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]63ثاب ُتَب ُ َخالدَب َالنُّعمانَب َخنساءَﭬَ.
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[ ]64ثاب ُتَب ُ َربيعةَالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]65ثاب ُتَب ُ َعتيكَﭬَ.
[ ]66ثاب ُتَب ََُعم وَب َزيدَب َعديَب َسوادَب َعُ صيمةَﭬَ.
يَﭬَ.
[ ]67ثاب ُتَب ُ َقيسَب َشماسَالنصارَ ُّ َ
[ ]68ثاب ُتَب ُ َال ُمنذرَب َح امَب َعم وَب َزيدََﭬَ.
[ ]69ثاب ُتَب ُ َهزالَب َعم وَالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]70ثعلبةَُب ُ َحاطبَالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]71ثعلبةَُب ُ َساعدةَب َنالكَب َخالدََالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]72ثعلبةَُب ُ َعم وَب َنحص َالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]73ثعلبةَُب ُ َعنمةَب َعديَﭬَ.
[ ]74ثعلبةَُب ُ َنحص َب َعم وَب َعُ بيدَﭬَ.
[ ]75ثعلَبةَُالجذ ُعَالنصار ُّيَﭬَ.
فَب ُ َعم وَن َبنيَأسدَب َجزيمةَﭬَ.
[ ]76ثق ُ
[ ]77جاب ُ َب ُ َخالدَب َعبدَالشهلَالنصار ُّيَﭬَ.
السوائ ُّيَﭬَ.
[ ]78جاب ُ َب ُ َس ُم ةَب ُ
َجنادةََ،أ ُبوَعبدَاهللَُّ َ،
[ ]79جاب ُ َب ُ َطارقََب ََأبيَطارقََ،أ ُبوَحكيمََ،الحمس ُّيَﭬَ.
[ ]80جاب ُ َب ُ َعبدَاهللَب َح امَب َثْكعبََالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]81جاب ُ َب ُ َعبدَاهللَب َخالدَب َريابَالنصار ُّيَﭬَ.
[ُ ]82جب ُارَب ُ َصخ َب َ ُأنيةَب َخنساءَب َعُ بيدَالَنصار ُّيَﭬَ.
[ ]83جب ُ َب ُ َأنسَن َبنيَزُ ريقَﭬَ.
[ ]84جب ُ َب ُ َعتيكَب َالحارثَالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]85جبلةَُب ُ َثعلبةَن َبنيَبياضةَالنصار ُّيَﭬَ.
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[ ]86جبلةَُب ُ َعم وَأ ُخوَأبيَنس ُعودَﭬَ.
[ُ ]87جبي ُ َب ُ َإياسَب َخالَدَب َنخلدَب َزُ ريقَالنصار ُّيَﭬَ.
َحبابَب َال ُمنذرَﭬَ.
[ُ ]88جبي ُ َب ُ ُ
[ُ ]89جبي ُ َب ُ َخالدَب َنخلدَب َإياسَالنصار ُّيَﭬَ.
[ُ ]90جبي ُ َب ُ َنالكَب ُ َ ُبحينةَﭬَ.
َحدي َﭬَ.
[ ]91جز ُءَب ُ َنالكَب َعان َب ُ
[ ]92جعَف ُ َب ُ َأبيَطالبَالطي ُارَفيَالجنةَﭬَ.
[ُ ]93جليحةَُب ُ َعبدَاهللَب َ ُنحاربَب َناشبَب َسعدََاللير ُّيَﭬَ.
َجنادةََ،أ ُبوَذرََ،اليفار ُّيَﭬَ.
[ُ ]94جندُ ُبَب ُ ُ
وَحممةَالدوس ُّيَﭬَ.
[ُ ]95جندُ ُبَب ُ َعم ُ
[ُ ]96جندُ ُبَب ُ َنَكيثَال ُجهن ُّيَﭬَ.
[ ]97الحار ُ
ثَب ُ َأشيمَب َرافعَﭬَ.
[ ]98الحار ُ
ثَب ُ َأنسَب َنالكَالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]99الحار ُ
ثَب ُ َأوسَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]100الحار ُ
ثَب ُ َأوسَب َرافعَالنصار ُّيَﭬ.
[َ ]101الحار ُ
ثَب ُ َأوسَب َالنُّعمانََالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]102الحار ُ
ثَب ُ َالحارثَب َقيسَﭬَ.
[َ ]103الحار ُ
ثَب ُ َحاطبَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]104الحار ُ
ثَب ُ َخزنةَب َأبيَغنمَﭬَ.
[َ ]105الحار ُ
َالسلم ُّيَﭬَ.
ثَب ُ َربعيَأ ُبوَقتادةَالنصار ُّيَ ُثم ُّ
[َ ]106الحار ُ
ثَب ُ َُس َاقةَب َالحارثَﭬَ.
[َ ]107الحار ُ
ثَب ُ َسوادَﭬَ.
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[َ ]108الحار ُ
ثَب ُ َالصمةَب َعُ بيدَب َعان َﭬَ.
[َ ]109الحار ُ
ثَب ُ َعديَب َنالكَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]110الحار ُ
ثَب ُ َقيسَب َخالدَب َنخلدَأ ُبوَخالدَﭬَ.
[َ ]111الحار ُ
ثَب ُ َنَالكَ،أ ُبوَواقدَ،اللير ُّيَﭬَ.
[َ ]112الحار ُ
ثَب ُ َنس ُعودَب َعبدَب َ ُنظاه َﭬَ.
[َ ]113الحار ُ
ثَب ُ َ ُنعاذَب َالنُّعمانَﭬَ.
[َ ]114الحار ُ
ثَب ُ َالنُّعمانَب َيسافَب َنضلةَﭬَ.
[َ ]115الحار ُ
ثَب ُ َهشامَالمخزُ ون ُّيَﭬَ.
[َ ]116حارث َُةَب ُ َال ُحمي َﭬَ.
[َ ]117حارثةَُب ُ َزيدَب َأبيَزُ هي َالنصار ُّيَﭬَ.
َجشمَﭬَ.
[َ ]118حارثةَُب ُ َنالكَب َغضبَب ُ
[َ ]119حارثةَُب ُ َالنُّعمانَب َزيدَب َعُ بيدََالنصار ُّيَﭬَ.
بَب ُ َأبيَبلتعةَﭬَ.
[َ ]120حاط ُ
يبَب ََُإسافَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]121حب ُ
يبَب ُ َزيدَب َعاصمَب َعم وَالمازن ُّيَﭬَ.
[َ ]122حب ُ
يبَب ُ َنسلمةَالفه ُّيَﭬَ.
[َ ]123حب ُ
اجَب ُ َالحارثَب َقيسَﭬ.
[َ ]124حج ُ
اجَب ُ َعم وَب َغزيةَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]125حج ُ
[ُ َ ]126حذيفةَُب ُ َاليمانَالعبس ُّيَﭬَ.
[ُ َ ]127ح ي ُثَب ُ َزيدَب َثعلبةَﭬَ.
[َ ]128حس ُ
انَب ُ َثابتَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]129الحس ُ َب ُ َعليَﭬَ.

689

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
[َ ]130ال ُحسي ُ َب ُ َعليَﭬَ.
[ُ ]131حصي ُ َب ُ َالحارثَب َال ُمطلبَب َعبدَننافَﭬَ.
[َ ]132الحك ُمَب ُ َثْكيسانَالمخَزُ ون ُّيَﭬَ.
يمَب ُ َحزامَب َُخويلدَب َأسدَب َعبدَال ُعزىَﭬَ.
[َ ]133حك ُ
يمَب ُ َحزنَب َأبيَوهبَﭬَ.
[َ ]134حك ُ
[َ ]135حمزةَُب ُ َعبدَال ُمطلبَﭬَ.
[َ ]136حنظلةَُب ُ َأبيَعان َب َصيفيَب َنُعمانَ،غس ُيلَالمالئكةَﭬَ.
[َ ]137حنظلةَُب ُ َالنُّعمانَﭬَ.
بَب ُ َعبدَال ُعزىَب َأبيَقيسَﭬَ.
[ُ َ ]138حويط ُ
[َ ]139خالدُ َب ُ َأبيَخالدَﭬَ.
[َ ]140خالدُ َب ُ َأبيَ ُدجانةَﭬَ.
[َ ]141خالدُ َب ُ َزيدَب َثْكُليبََ،أ ُبوَأ ُّيوبََ،النصار ُّيَﭬَ.
[َ ]142خالدُ َب ُ َسعيدَب َالعاصَﭬَ.
[َ ]143خالدُ َب ُ َالوليدَالمخزُ ون ُّيَﭬ.
[َ ]144خارجةَُب ُ َزيدَب َأبيَزُ هي َﭬَ.
ابَب ُ َالرتَب َُخويلدَﭬَ.
[َ ]145خب ُ
[َ ]146خليفةَُب ُ َعديَالنصار ُّيَﭬ.
َجبي َالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]147خو ُ
اتَب ُ ُ
[ُ َ ]148خويلدُ َب ُ َعم وَالَنصار ُّيَﭬ.
[َ ]149ذثْكو ُ
انَب ُ َعبدَقيسَب َخلدةَﭬَ.
[َ ]150راف ُعَب ُ َجعدبةَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]151راف ُعَب ُ َالحارثَب َسوادَﭬَ.
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[َ ]152راف ُعَب ُ َخديجَب َرافعَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]153راف ُعَب ُ َعُ ن ُجدةَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]154راف ُع ََب ُ َنالكَالزُّ رق ُّيَﭬَ.
[َ ]155راف ُعَب ُ َال ُمعلىَب َلوذانَب َحارثةَﭬَ.
[َ ]156راف ُعَب ُ َيزيدَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]157رباحَالنصار ُّيَنولىَبنيَجحجبىَﭬَ.
[َ ]158ربيعةَُب ُ َأثْكرمَالسد ُّيَﭬَ.
يعَب ُ َإياسَب َغنمَﭬَ.
[َ ]159رب ُ
[َ ]160ربيعةَُب ُ َالفضلَب َحبيبَﭬَ.
[َ ]161ربيعةَُب ُ َقيسَالعدوان ُّيَﭬَ.
[َ ]162ربع ُّيَب ُ َرافعَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]163ربع ُّيَب ُ َأبيَربعيَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]164رفاعةَُب ُ َأوسَب َزعُ ورَب َعبدَالشهلَﭬ.
[َ ]165رفاعةَُبَ ُ َرافعَب َنالكَب َعجالنَالزُّ رق ُّيَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]166رفاعةَُب ُ َزيدَال ُجذان ُّيَﭬَ.
[َ ]167رفاعةَُب ُ َعبدَال ُمنذرََ،أ ُبوَ ُلبابةََ،النصار ُّيَﭬَ.
[َ ]168رفاعةَُب ُ َعبدَال ُمنذرَب َرفاعةَب َدينارَالنصَار ُّيَﭬَ.
[َ ]169رفاعةَُب ُ َعم وَب َزيدَﭬَ.
[َ ]170رفاعةَُب ُ َال ُمنذرَب َرفاعةَﭬ.
[ُ َ ]171رقي ُمَب ُ َثابتَب َثعلبةَﭬَ.
[َ ]172رو ُحَب ُ َزنباعَال ُجذان ُّيَﭬَ.
[ُ َ ]173رخيلةَُب ُ َثعلبةَب َخلدةَالنصار ُّيَﭬَ.
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يَﭬَ.
[ُ َ ]174رويف ُعَب ُ َثَابتََب َسَكَ ََبَ ََعَدَيََبَ ََحَارَثَةََالَنَصَارَ ُّ َ
َص دَال ُجشم ُّيَﭬَ.
[َ ]175زُ هي ُ َب ُ ُ
[َ ]176زيا ُدَب ُ َعم وَال ُجهن ُّيَﭬَ.
[َ ]177زيا ُدَب ُ َلبيدَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]178زيدُ َب ُ َأرقمَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]179زيدُ َب ُ َأسلمَب َثعلَبةَﭬَ.
[َ ]180زيدُ َب ُ َ ُأسيدَب ُ َجاريةَﭬَ.
[َ ]181زيدُ َب ُ َثابتَالنصار ُّيَﭬَ.
[ ]182زيدُ َب ُ َالحارثَب َالخزرجَﭬَ.
[َ ]183زيدُ َب ُ َحارثةَب َش احيلَﭬَ.
[َ ]184زيدُ َب ُ َخالدَال ُجهن ُّيَﭬَ.
[َ ]185زيدُ َب ُ َالخطابَب َنُفيلَﭬَ.
[َ ]186زيَدُ َب ُ َالدثنةَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]187زيدُ َب ُ َربيعةَﭬَ.
[َ ]188زيدُ َب ُ َُرقيشَﭬَ.
[َ ]189زيدُ َب ُ َُس اقةَب َثْكعبَﭬَ.
[َ ]190زيدُ َب ُ َسهلَب َالسودَ،أ ُبوَسهلَ،النصار ُّيَﭬَ.
[َ ]191زيدُ َب ُ َالم سَﭬَ.
[َ ]192زيدُ َب ُ َلبيدَﭬَ.
[َ ]193زيدََُب ُ َالصانتََ،أوَ:اب ُ َالنُّعمانََ،أ ُبوَعياشََ،الزُّ رق ُّيَﭬَ.
[َ ]194زيدُ َب ُ َال ُمزي َالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]195زيدُ َب ُ َوديعةَب َعم وَﭬَ.
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بَب ُ َيزيدَالكند ُّيَﭬَ.
[َ ]196السائ ُ
يَحذيفةَب َعُ تبةَب َربَيعةَﭬَ.
[َ ]197سالمَنولىَأب ُ
[ُ َ ]198س اقةَُب ُ َال ُحبابَﭬَ.
[ُ َ ]199س اقةَُب ُ َعم وَب َعطيةَﭬَ.
[َ ]200سعدُ َب ُ َالطولَال ُجهن ُّيَﭬَ.
[َ ]201سعدُ َب ُ َحارثةَب َ ُلوذانَﭬَ.
[َ ]202سعدُ َب ُ َحبانَﭬَ.
[َ ]203سعدُ َب ُ َحمانَ،و ُيق ُالَ:اب ُ َحمارَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]204سعدُ َب ُ َخولةَﭬَ.
[َ ]205سعدُ َب ُ َخيرمةَﭬَ.
[َ ]206سعدُ َب ُ َال بيعَب َأبيَزُ هي َﭬَ.
[َ ]207سعدُ َب ُ َال بيعَب َعم وَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]208سعدُ َب ُ َزيدَالشهل ُّيَﭬَ.
[َ ]209سعدُ َب ُ َُسهيلَب َعبدَالشهلَﭬَ.
َسويدَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]210سعدُ َب ُ ُ َ
[َ ]211سعدُ َب ُ َسالنةَﭬَ.
[َ ]212سعدُ َب ُ َعُ بادةَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]213سعدُ َب ُ َعُ بيدَب َالنُّعمانَﭬَ.
[َ ]214سعدُ َب ُ َنالكَب َسنانَ،أ ُبوَسعيدَ،ال ُخدر ُّيَﭬَ.
[َ ]215سعدُ َب ُ َ ُنعاذَب َالنُّعمانَب َان ئَالقيسَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]612سعدُ َب ُ َالنُّعمانَب َقيسَالنصار ُّيَﭬ.
[َ ]217سعدُ َب ُ َيزيدَ،و ُيق ُالَ:سعدُ َب ُ َعُ رمانَب َخلدةَالنصار ُّيَﭬَ.
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[َ ]218سعدَنولىَحاطبَب َأبيَبلتعةَﭬَ.
[َ ]219سعدَنولىَخوليَن َبَنيَعان َب َ ُلؤيَﭬَ.
[َ ]220سعيدُ َب ُ َالحارثَب َقيسَﭬَ.
[َ ]221سعيدُ َب ُ َال بيعَب َعديَب َنالكَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]222سعيدُ َب ُ َسعيدَب َالعاصَﭬَ.
[َ ]223سعيدُ َب ُ َقيسَب َصخ َالنصار ُّيَﭬَ.
َالصَ ُمَالمخزُ ون ُّيَﭬَ.
[َ ]224سعيدُ َب ُ َي ُبوع ُّ
[َ ]225سلم ُ
يُ َ،يكنىَأباَعبدَاهللَﭬَ.
انَالفارس ُّ َ
[َ ]226سلمةَُب ُ َسالنةَب َوقشَﭬ.
[ ]227سلمةَُب ُ َعم وَب َالثْكوعَالسلم ُّيَﭬَ.
[َ ]228سل ُ
يَ،ب ُ َثابتَب َوقشَﭬَ.
[َ ]229سل ُ
يَ،ب ُ َقيسَب َعم وَﭬَ.
س لي م ُ
َص دَال ُخزاع ُّيَﭬَ.
[َ ُ َ ]230
انَب ُ ُ

[َ ]231سم ُ
اكَب ُ َأوسَب َخ شةََ،أ ُبوَ ُدجانةََ،النصار ُّيَﭬَ.
َحنيفَب َواهبَب َحكيمَﭬَ.
[َ ]232سه ُلَب ُ ُ
[َ ]233سه ُلَب ُ َسعدَالساعد ُّيَﭬَ.
[َ ]234سه ُلَب ُ َعان َالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]235سه ُلَب ُ َعتَيكَﭬَ.
[َ ]236سه ُلَب ُ َعديَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]237سه ُلَب ُ َعديَالتميم ُّيَﭬَ.
[َ ]238سه ُلَب ُ َقيسَأبيَالقي َب َثْكعبَﭬَ.
[ُ ]239سهي ُلَب ُ َبيضاءَال ُق ش ُّيَ ُثمَالفه ُّيَﭬَ.
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[ُ َ ]240سهي ُلَب ُ َرافعَب َأبيَعم وَﭬَ.
[ُ َ ]241سهي ُلَب ُ َعَُبيدَب َالنُّعمانَالنصار ُّيَﭬَ.
[ُ َ ]242سهي ُلَب ُ َعم وَب َعبدَشمسَب َعبدَﭬَ.
[ُ َ ]243ش حب ُيلَاب ُ َحسنةَب َعبدَاهللَب َال ُمطاعَب َعم وَﭬَ.
وَسفيانَﭬَ.
[َ ]244صخ ُ َب ُ َح بَب َ ُأنيةَب َعبدَشمسََ،أ ُب ُ
صد ُّيَب ُ َالعجالنََ،أ ُبوَ ُأنانةََ،الباهل ُّيَﭬ.
[َ ُ َ ]642
بَب ُ َسنانَب َنالكَﭬَ.
[ُ َ ]246صهي ُ
[ ]247الضح ُ
اكَب ُ َحارثةَب َثعلبةَالنصار ُّيَﭬ.
[َ ]248ض ُارَب ُ َالزورَالسد ُّيَﭬَ.
[ُ َ ]249طفي ُلَب ُ َالنُّعمانَب َخنساءَﭬَ.
[َ ]250ظهي ََُب ُ َرافعَﭬَ.
[َ ]251عاص ُمَب ُ َثابتَب َأبيَالفلحَﭬَ.
[َ ]252عاص ُمَب ُ َعديَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]253عان ُ َب ُ َ ُأسانةَﭬَ.
[َ ]254عبدُ َاهللَب ُ َجعف َب َأبيَطالبَﭬَ.
[َ ]255عبدُ َاهللَب ُ َرواحةَب َثعلبةَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]256عبدََُاهللَب ُ َالزُّ بي َب َالعوامَﭬَ.
[َ ]257عبدُ َاهللَب ُ َزنعةَب َالسودَﭬَ.
[َ ]258عبدُ َاهللَب ُ َالعباسَب َعبدَال ُمطلبَب َهاشمَب َعبدَننافَﭬَ.
[َ ]259عبدُ َاهللَب ُ َعُ م َب َالخطابَﭭَ
[َ ]260عبدُ َاهللَب ُ َنس ُعودََب َالحارثَب َشمخََﭬَ.
[َ ]261عتب ُ
انَب ُ َنالكَب َعم وَب َعجالنَالنصار ُّيَالخزرج ُّيَﭬَ.
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يُ َ،يكنىَأباَعبدَاهللَﭬَ.
السلم ُّ َ
[َ ]262عُ تبةَُب ُ َغزوانَُّ َ،
[َ ]263عُ تبةَُب ُ َنس ُعودَال ُهذل ُّيَﭬَ.
[َ ]264عُ رم ُ
َحنيفَالنصار ُّيَﭬَ.
انَب ُ ُ
[َ ]265عُ رم ُ
انَب ُ َطلحةَب َأبيَطلحةَﭬَ.
[َ ]266عُ رم ُ
انَب ُ َأبيَالعاصَب ََبش َب َعبدَب َعبدَاهللَﭬَ.
[َ ]267عُ رم ُ
انَب ُ َعم وَب َرفاعةَﭬَ.
[َ ]268عُ رم ُ
انَب ُ َنظ ُعونَال ُجمح ُّيَﭬَ.
[َ ]269عد ُّيَب ُ َحاتمَالطائَ ُّيَﭬَ.
[َ ]270عُ وةَُب ُ َنس ُعودَالرقف ُّيَﭬَ.
[َ ]271عطيةَُال ُق ظ ُّيَﭬَ.
[َ ]272عُ قبةَُب ُ َعان َال ُجهن ُّيَﭬَ.
[َ ]273عُ قبةَُب ُ َعم وَ،أ ُبوَنس ُعودََ،النصار ُّيَﭬَ.
[َ ]274عك نةَُب ُ َأبيَجهلَب َهشامَﭬ.
[َ ]275عم ُ
َحصي َﭬَ.
انَب ُ ُ
يبَر ُسولَاهللَﷺََ
[َ ]276عُ م ُ َب ُ َأبيَسلمةَب َعبدَالسدََ،رب ُ
ىَسهيلَب َعم وَﭬَ.
[َ ]277عم ُ وَب ُ َعوفَنول ُ
[َ ]278عم ُ وَب ُ َغزيةَب َثعلبةَﭬَ.
[َ ]279عم ُ وَب ُ َنعديَثْك بَﭬَ.
[َ ]280عُ مي ُ َب ُ َأبيَوقاصَالزُّ ه ُّيَﭬَ.
[َ ]281عُ مي ُ َب ََُسلمةَالضم ُّيَﭬَ.
[َ ]282عُ مي ُ َب ُ َعان ََ،أ ُبوَد ُاودََ،المازن ُّيَﭬ.
[َ ]283عُ مي ُ َب ُ َوهبَال ُجمح ُّيَﭬَ.
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[ ]284عوفََ،أوَ:عك ُاشَب ُ َ ُذؤيبََ،أ ُبوَشبلََ،التميم ُّيَﭬَ.
[َ ]285عُ وي ُمَب ُ َساعدةَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]286العالءَب ُ َالحضَ نيَﭬَ.
اضَب ُ َحمارَال ُمجاشع ُّيَﭬَ.
[َ ]287عي ُ
اضَب ُ َغنمَب َزُ هي َﭬَ.
[َ ]288عي ُ
[َ ]289ف وةَُب ُ َعان َالنصار ُّيَ ُثمَالبياض ُّيَﭬَ.
[َ ]290الفض ُلَب ُ َالعباسَب َعبدَال ُمطلبَﭬَ.
[َ ]291قتادةَُب ُ َالنُّعمانَب َزيدَب َعَان ََالنصار ُّيَﭬَ.
[ُ َ ]292قدانةَُب ُ َنظ ُعونَال ُجحم ُّيَﭬَ.
[َ ]293قي ُسَب ُ َأبيَصعصعةَالنصار ُّيَ ُث ُّمَالخزرج ُّيَﭬَ.
[َ ]294قي ُسَب ُ َنخ نةَب َعبدَال ُمطلبَﭬَ.
[ُ َ ]295ثْك زُ َب ُ َجاب َال ُق ش ُّيَ ُثمَالفه ُّيَﭬ.
يَسلمىَال ُمزن ُّيَﭬَ.
[َ ]296ثْكع ُ
بَبَ ُ َزُ هي َب َأب ُ
بَب ُ َعُ ج ةَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]297ثْكع ُ
يُ َ،ثمَالخزرج ُّيَﭬَ.
بَب ُ َعم وَ،أ ُبوَاليس ََ،النصار ُّ َ
[َ ]298ثْكع ُ
بَب ُ َنالكَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]299ثْكع ُ
بَب ُ َنالكَب َأبيَالقي َالنَصار ُّيَﭬ.
[ ]300ثْكع ُ
وَرهمََ،اليفار ُّيَﭬَ.
ومَب ُ ُ
َحصي ََ،أ ُب ُ
[َ ]301ثْكُل ُر ُ
َحصي ََ،أ ُبوَن ثدََ،الينو ُّيَﭬَ.
[َ ]302ثْكنازُ َب ُ ُ
[َ ]303لق ُ
يَ،ب ُ َال بيعَب َعبدَال ُعزىَﭬَ.
[َ ]304نال ُكَب ُ َالتيهانََ،أ ُبوَالهيرمََ،النصار ُّيَﭬ.
[َ ]305نال ُكَب ُ َربيعةََ،أ ُبوَ ُأسيدََ،النصار ُّيَﭬَ.
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[َ ]306نال ُكَب ُ َعوفَب َسعدَب َربيعةَالنص ُّيُ َ،يكنىَأباَعليَﭬَ.
[ُ َ ]307نحمدُ َب ُ َعبدَاهللَب َجحشَب َريابَالسد ُّيَﭬَ.
[ُ َ ]308نحمدُ َب ُ َنسلمةَالنصار ُّيَﭬَ.
يَ،أ ُخوَ ُنحمدَب َنسلمةَﭬَ.
[َ ]309نح َُمو ُدَب ُ َنسلمةَالنصار ُّ َ
[َ ]310نخ نةَُب ُ َنوفلَب َأهيبَﭬَ.
[َ ]311ن ثدُ َب ُ َأبيَن ثدَالينو ُّيَﭬ.
[َ ]312نس ُعو ُدَب ُ َأوسَب َأص مََ،أ ُبوَ ُنحمدََ،النصار ُّيَﭬَ.
يُ َ،ثمَالزُّ رق ُّيَﭬَ.
[َ ]313نس ُعو ُدَب ُ َسعَدَب َخالدََ،النصار ُّ َ
[َ ]314نسلمةَُب ُ َنخلدَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]315نسو ُرَب ُ َنخ نةَب َنوفلَب َأهيبَالزُّ ه ُّيَﭬَ.
يُ َ،ثمَالعدو ُّيَﭬَ.
بَب ُ َعُ مي َب َهاشمََ،ال ُق ش ُّ َ
[ُ ]316نصع ُ
[ُ َ ]317نعا ُذَب ََُجبلَالنصار ُّيَﭬَ.
[ُ َ ]318نعا ُذَب ُ َالحارثَالنصار ُّيَﭬَ.
[ُ َ ]319نعا ُذَب ُ َعم وَب َالج ُموحَﭬَ.
َحديجَﭬَ.
[ُ َ ]320نعاويةَُب ُ ُ
يَسفيانَب َح بَب َ ُأنيةَﭬَ.
[ُ َ ]321نعاويةَُب ُ َأب ُ
َالسلم ُّيَﭬَ.
[َ ]322نع ُ َب ُ َيزيد ُّ
يبَب ُ َأبيَفاطمةَالدوس ُّيَﭬَ.
[ُ َ ]323نعيق ُ َ
[ُ َ ]324نيي ةَُب ُ َُشعبةَالرقف ُّيَﭬَ.
[َ ]325المقدا ُدَب ُ َعم وَب َالسودَﭬَ.
[َ ]326المقد ُامَب ُ َنعديَثْك بَالكند ُّيَﭬَ.
يُ َ،ثمَالساعد ُّيَﭬ.
[ُ َ ]327ننذ ُرَب ُ َعم وَ،النصار ُّ َ
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[َ ]328النابيةَُوَ ُهوَقي ُسَب ُ َعبدَاهللَب َغدي َب َربيعةَالجعد ُّيَﭬَ.
[َ ]329هان ُئَب ُ َعم وَ،أ ُب ُ
وَش يحََ،ال ُخزاع ُّيُ َ،ث ُّمَالكعب ُّيَﭬَ.
[َ ]330هان ُئَب ُ َنيارَب َعم وَب َعُ بيدََ،أ ُبوَ ُب دةََ،البلو ُّيَﭬَ.
[َ ]331هب ُارَب ُ َالسوَدَب َال ُمطلبَب َأسدَب َعبدَال ُعزىَب َ ُقصيَﭬَ.
يُ َ،يكنىَأباَالسقعَﭬَ.
[َ ]332واثلةَُب ُ َالسقعََ،اللير ُّ َ
[َ ]333ير ب ُّيَب ُ َعوفََ،أ ُبوَرنرةََ،التيم ُّيَﭬَ.
يَسفيانَب َح بَب َ ُأنيَةَﭬَ.
[َ ]334يزيدُ َب ُ َأب ُ
يَ،السد ُّيَﭬَ.
[َ ]335يزيدُ َب ُ َزنعةََ،ال ُق ش ُّ َ
[َ ]336أ ُبوَحبةَب ُ َعم وَب َثابتَﭬَ.
[َ ]337أ ُبوَثعلبةَال ُخشن ُّيَﭬ.
[َ ]338أ ُبوَرافعَنولىَر ُسولَاهللَﷺََ
[َ ]339أ ُبوَالسنابلَب ُ َبعككَب َالحارثَﭬَ.
[َ ]340أ ُبوَضياحَالنصار ُّيَﭬَ.
[َ ]341أ ُبوَ ُنعتبَب ُ َعم وَالسلم ُّيَﭬ.
َتسميةَُأصحابَالعقبةََ.َالمعجمَ.
َاهللَعن ُه َعل ُ
ىَح ُ وف ُ
َأسما ُءَالصحابياتَرضي ُ[َ ]342أسما ُءَبن ُتَأبيَبك َالصديقَڤَ.
[ ]343أسما ُءَبن ُتَعُ ميسَالخرعميَةَُڤَ.
[ُ َ ]344أنانةَُبن ُتَأبيَالعاصَب َال بيعَب َعبدَال ُعزىَڤَ.
[ُ َ ]345برينةَُبن ُتَالضحاكَالنصاريةَُڤَ.
[َ ]346التوأنةَُبن ُتَ ُأنيةَب َخلفَڤَ.
[ُ َ ]347جوي يةَُبن ُتَالحارثَب َأبيَض ارَڤَ،زو ُجَالنبيَﷺَ.
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[َ ]348حسنةَُ ُأ ُّم َُش حبيلَڤَ.
[َ ]349حفصةَُبن ُتَعُ م َب َالخطابَڤَ،زو ُجَالنبيَﷺَ.
[َ ]350حمنةَُبن ُتَجحشَ ُتكنىَ ُأمَحبيبةَڤَ.
[َ ]351حوا ُءَبن ُتَزيدَب َالسك َب َ ُثْك زَب َزعوراءَالنصاريةَُڤَ.
َخويلدَبنتَأسدَب َعبدَال ُعزىَڤَ،زو ُجَالنبيَﷺَ.
[َ ]352خديجةَُبن ُت ُ َ
[ُ َ ]353رقيةَُبن ُتَر ُسولَاهللَﷺَ.
بَبن ُتَر ُسولَاهللَﷺَثْكانتَتحتَأبيَالعاصَب َال بيعَڤَ.
[َ ]354زين ُ
بَبن ُتَجحشَب َربابَالسديةَُڤَ،زو ُجَالنبيََﷺَ.
[ ]355زين ُ
بَبن ُت َُخزيمةَالهالليةَُڤَ،زو ُجَالنبيَﷺَ.
[َ ]356زين ُ
[َ ]357سودةَُبن ُتَزنعةَڤَ،زو ُجَالنبيَﷺَ.
[َ ]358سالنةَُبن ُتَنعقلَال ُخزاعيةَُڤَ.
َحييَب َأخطبََڤَ،زو ُجَالنبيَﷺَ.
[َ ]359صفيةَُبن ُت ُ
[َ ]360صفيةَُبن ُتَشيبَةَب َعُ رمانَالحجبيةَُڤَ.
[َ ]361صفيةَُبن ُتَعبدَال ُمطلبَڤَ.
[َ ]362عائشةَُبن ُتَأبيَبك َالصديقََڤَ،زو ُجَالنبيَﷺَ.
[َ ]363عاتكةَُبن ُتَعبدَال ُمطلبَعمةَُر ُسولَاهللَﷺَ.
[َ ]364فاطمةَُبن ُتَر ُسولَاهللَﷺَ.
[ُ َ ]365لبابةَُبَن ُتَالحارثَ ُأ ُّمَالفضلََ،ان أةَُالعباسَب َعبدَال ُمطلبَڤَ.
الَ:ابن ُتَح بَُ َ،أ ُّمَعُ مارةََ،النصاريةَُڤَ.
[ُ َ ]366لبيسةَُبن ُتَثْكعبََ،و ُيق ُ َ
[َ ]367ني ُمونةَُبن ُتَالحارثَڤَ،زو ُجَالنبيَﷺَ.
[َ ]368نُسيب َُةَبنتَثْكعبَبَ َعم وَ،أمَعطيةَڤَ.
َحذيفةَڤَ،زو ُجَالنبيَﷺَ.
[ُ َ ]369أ ُّمَسلمةَهندُ َبن ُتَأبيَ ُأنيةَب ُ
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يَسفيانَڤَ،زو ُجَالنبيَﷺَ.
[ُ َ ]370أ ُّمَحبيبةَبن ُتَأب ُ
[ُ َ ]371أمَ َُثْكل ُرومَبن ُتَر ُسولَاهللَﷺَ.
[ُ َ ]372أ ُّمَال ُمنذرَالنصاري َُةُ َ،يقَ ُالَاس ُمهاَ:سلمىَبن ُتَقيسَڤَ.
َ
*َ*َ*َ
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 -3فهرست المصادر التاريخية التي اعتمد عليها
اإلمام الطبراني
 -1نيازيَعُ وةَُب ََالزُّ بي َالمتوىفَسنةَ(94هـ)َ.
َ -2سي ََعُ بيدََاهللََب ََأبيَرافعََالمتوىفَسنةَ(100هـ)َ.
َ -3نيازيَاب َشهابَالزُّ َه يََالمتوىفَسنةَ(124هـ)َ.
َ -4نيازيَ ُنحمدَب َإسحاقَب َيسارََالمتوىفَسنةَ(151هـ)َ.
َ -5تاري ُخَالليثَب َسعدََالمتوىفَسنةَ(175هـ)َ.
ات َنَ َ َرَوَى َعَ َ َالنبَيَ َﷺ َنَ َ َالصَحَابَةَ َللهيرم َب َعدي َالمتوىف َسنةَ
َ -6طَبَقَ ُ َ
(207هـ)َ.
َ -7تارَي ُخَ ُنحمدََب ََعُ م َالواقديََالمتوىفَسنةَ(207هـ)َ.
َ -8الصحابةَُلَبيَعُ بيدةَنعم َب َال ُمرنىَالمتوىفَسنةَ(209هـ)َأوَ(210هـ).
َ -9التاري ُخَلَبيَنُعيمَالفضلَب َ ُدثْكي َالمتوىفَسنةَ(219هـ).
-10

َتاري ُخَيحيىَب ََعبدََاهللََب ََ ُبكي ََالمتوىفَسنةَ(231هـ)َ.

-11

َتاري ُخَيحيىَب ََنعي ََالمتوىفَسنةَ(233هـ)َ.

-12

اتَأوَالتاري ُخَالب َنُمي ََالمتوىفَسنةَ(234هـ)َ.
َالوفي ُ

-13

َتاري ُخَأبيَبك ََاب َأبيَشيبةَالمتوىفَسنةَ(235هـ)َ.

-14

بَالكَبَي ََُل ُمصعبََب ََعبدَاهللَالزُّ بي يََالمتوىفَسنةَ(236هـ)َ.
َالنسَ ُ َ

-15

اتَخليفةََب ََخياطََالمتوىفَسنةَ(240هـ)َ.
َ طب ق ُ

-16

َتاري ُخَخليفةََب ََخياطََالمتوىفَسنةَ(240هـ)َ.

-17

َ ُنسندُ َخليفةََب ََخياطََالمتوىفَسنةَ(240هـ)َ.

-18

َتاري ُخَأبَيَحفصَعم َوَب ََعلَيَالفالسَالمتوىفَسنةَ(249هـ)َ.

-19

بَللزُّ بي ََب ََبكارَالمتوىفَسنةَ(256هـ)َ.
َالنس ُ

اإلما ِم َأبِي ال َق ِ
ِ
ِ
اس ِم الط َب َرانِي
َم ْعرِ َف ُة الص َحا َبة َو َأ ْخ َب ُار ُه ْم عنْدَ ِ َ
-20

خَأَبَيَزَُرَعَةََالدنشقيََالمتوىفَسنةَ(281هـ).
َتَارَيَ ُ َ

-21

َتاري ُخَ ُنطي َالمتوىفَسنةَ(297هـ)َ.

-22

َالصحابةَُل ُمطي َالمتوىفَسنةَ(297هـ).
*َ*َ*
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