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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

 دٔر فقٓاء انصحاتح يف يدرسح انكٕفح
ىقحطانىحمديىمحمدى.ىد

ىن
مركزىصـح ىالـدونىاووـوبيىىىىىجامعةىتكروت/

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىللدرادـــــــــاتىالتاروخوـــــــــةىوالح ـــــــــاروة

ىن

 
إلددا الها ددمر ال ددرا   ()الحمددد ا الددذي بددمر دملمرندددرح مددح الرحمدد  الم دددا  

والتددمدنرح وتددمدنر   دمحإددمح إلددا رددو  الدددرح واينمدد  المبت دددرح  دد   ()مددح الاددحمد 
الدددرح مددا   ايمددم  اينظدد  الانمددمح دددح رمدددل مفإددس مدرإدد  ال و دد  رحمدد  اا وبندد  

 : وقد قّإمل دحر  إلا مدمحث ه ، م اد  مح  ار م مردرم موب ، البا  مأواه
 . نبذة عن الكوفة: ادلثحث االٔل

 . مدرسة الكوفة وفقاؤها: ادلثحث انثاَي
 . المدارس الفقهية: ادلثحث انثانث
 . حنيفة النعمان امام مدرسة الكوفةاالمام االعظم ابو : ادلثحث انزاتع

 . التوفيقومن اهلل .. أسأله تعإىل أن يوفقنا للخري والصواب 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

 ادلثحث األٔل
 َثذج عٍ انكٕفح

 : َثذج عٍ انكٕفح –أٔال 
ورإدمر م قدو  ، دملضد  المادر المند ور ددمرض دمدد  مدح إدواد الندرا : الكوفةة

إددمرل ال و دد  يإددتدارت م نخددذا مددح قددو  : قددم  ادددو د ددر محمددد دددح الامإدد ، خددّد النددذرار
إدددّمرل : وقرددد ، المإدددتدرر  رنردددل  و مادددم و و مادددم دضددد  ال دددمة و تح دددم ل رمر ددد . الندددر 

رت ددوة ت و ددم اذا ر دد  ، قددد ت ددولة الرمدد : ال و د   و دد  يبتمددمع الاددمس د ددم مددح قددول  
 د  دد ر : ني، هد   د   و دمح: رادم . نخدذل ال و د  مدح ال و دمح: ورام ، دنض  دنضم

إمرل  و   ألا م قطن  مح الد د مح قو  النر  قد َننطرُل   ادم  رهد  : وقر ، ونر
 مل و   قطن  مح هذا ااا دل الردمر  ر دم ،  ة ن رة  رهم اذا قطنل: ورام ، ن ني قط

رادددم  الادددو   ددد   و دددمح ني  ددد  نمدددر : وقدددم  قطدددر ، واوا لإددد وا م وااضدددمم  مدددم قد  دددم
قدددد ذهددددل بممنددد  إلدددا اا دددم إدددمرل  و ددد  دموضدددن م مدددح : قدددم  اددددو الامإددد . ربمن ددد 
إدمرل : وقدم  اددح ال  دد  ،  د وذلك نح    رم د  رخملط دم حاددمر تإدما  و ، ايرض

ون ر  اختطل م رُ  موضن م و مح هذا ،  و مح: دبد  اغرر    وإط م  مح رام  ل 
نددد  ددح الطدرد  وقدد إدممهم ، البد  مرتهندم ن ر دم  إدمرل دد    دذا  د  اندتامق م  دمةٍ 

 :  و   الباد   ام 
                   إن التةةةةةةةةي و ةةةةةةةةعت بيتةةةةةةةةا مهةةةةةةةةا رةً 

 ح
                                    (1) غالةةةةت ودغهةةةةا غةةةةول  بكوفةةةةة ال نةةةةد  

 ح
ال و د  قادد  ب ر د  خهرهد  حإدا  الدادمر ب ر د  ايإدوا   رردر  : وقال المقدسةي

و ددّ  رمددد   ()نرددم  نمدددر ()الخرددرال بممندد  ر اددد  مّاددرهم إدددند دددح اددد  وقدددمص
ن د  ددح  واو  مدح ازل دم مدح الادحمد ، خملط  حادا   دو  و د  ني تدرى إلدا نرضد م

، رددد  تتددمدنوا  ّ  دددم ()ونددددو الدددردار ()وتدنددد  ندددداا ددددح مإددنود ()اددد  طملدد 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

د دد ح حإددح ، والبددممع ن ددا امحردد  النددر  ن ددا اإددمطرح طددوا  مددح الحبددمر  الموّادد  
ول ددد  رددددمر نذردرددد  حول دددم اخرددد  ودإدددمترح ول ددد  ، والا دددر ن دددا طر  دددم مدددح قدددد  دغدددداد
وهددو د دد مختدد ح قدد ضددردل اطرا د  وقددد  ددمح ، مدردد حردمض وقاددا وحّم د  الُ امإدد  قدد  الد

 . (ٕ)وه  إو  واحد البممع  ر  إورا مدرا  د م  وا    ررر  وانام .. اظرر دغداد 
 : -رحمه اهلل –قيه الزبيدي وقال امام المغويين الف

او  دددد  رم دددد  ، المإددددتدرر : وقردددد ، الرم دددد  الحمددددرار المبتمندددد : الكوفةةةةة بال ةةةةم
مدرادد  النددرا  ال دددرى وهدد  قددد  ايإدد   : ال و دد ، الرم دد  مددم  ماددلتخملط ددم حادددمر او 
مّاددرهم إددند دددح اددد  وقددمص و ماددل قددد  ذلددك ماددز  اددوح : قردد . ودار هبددر  المإدد مرح

() ،إددّم  ه ددذا  دد  الاإدد  :  اردد ، وداددا مإددبدهم اينظدد  واخت ددة  دد  تإددمرت م
ل وا ددم  ماددل رم دد  : واددواد  إددمرل يإددتدارت م وقردد  دإددد  ابتمددمع الاددمس د ددم وقردد 

 . (ٖ)قمل  الاووي، حمرار نو يخت ط تراد م دملحاا
 : خطط انكٕفح  -ثاَيًا 

لمدم ا تدتا الندرا   ()إلا إدند ددح ادد  وقدمص () ت  نمر دح الخطم 
رأمره نح راز  دمل و   ورأمر الامس اح رختطوهم  مختطدل  دّ  قدر د  مدع رنرإد م  دأقطع 

رد  تحدو  قدو  ،   مادل نددس إلدا بماد  المإدبد، ()ااحم  رإدو  اا ()نمر
واخددتط إدد ممح دددح ردرندد  الدددأه   والمإددر  دددح َابددد  الهددزاري ، مددا   إلددا اقاددا ال و دد 

واخددتطل ندددداا دددح مإددنود وط حدد  دددح ، ()حرددم  دار ادددح مإددنود، واددمس مددح قرإددر
بدردددر ددددح  ()ونقطدددع نمدددر، الددددور حدددو  المإدددبد ()ندردددداا ونمدددر ددددح ُحرردددث 

واإددددتاطع إددددند دددددح اددددد  ..  داددددا دارا ردددد  دمن ددددم مددددح موإددددا دددددح ط حدددد   ()مطندددد 
 . (ٗ)لاهإ  الدار الت  تنرة ددار نمر دح إند ()وقمص

إدمنل دندر ددح ندددالوهم  ذ در : ونح ن   دح الحإح دح ادرا الدزار قم 
اادد  قدددر ال و دد    ماددل إددت  ننددر مددر  ور ردد  مردد  وذ ددر اح  ر ددم خمإددرح الددة دار 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

، درن  مضر واردن  وننررح الة دار لإمنر النر  وإت  رية دار ل رمحل نر  مح ر 
ي  (٘)ونمم ال و   قد ر نمط  نرطمر: وقم  الحبمج راه م، ٕٗٙنخدر ل  دذلك إا  

 . (ٙ)ح   ل م وي زرا 
 : فضم انكٕفح –ثانثا 

ال و ددد   ادددز ايرمدددمح وحبددد  ايإددد   : رادددو  ()و دددمح ن ددد  ددددح ادددد  طملددد 
والذي اهإد  دردده لراتادرح اا دأه  دم  د  ندر  ، ورمح  رضن  حرث رنمروإرة اا 

نهدد  ال و دد  : راددو  ()و ددمح إدد ممح الهمرإدد ، ايرض وغرد ددم  مددم ااتاددر دملحبددمز
وامدم مإدبدهم  ادد روردل  رد   ضدمن  ، وه  قد  ايإ   رححُّ الر م    مفمح، نه  اا

 . (ٚ) ررر 
اذا اندددرة ن دددا  ()ددددح ادددد  طملددد  دددمح ن ددد  : وندددح مملدددك ددددح درادددمر قدددم 

 : ال و   قم 
 يا حبذا مقالنا بالكوفة 

 أرض سواد سهمة معروفة
 أ(7)تعِرفها  مالنا العموفة 
 : وقال سفيان بن عيينة

 خذوا المناسك عن أهل مكة 
 وخذوا القراءة عن أهل المدينة

 (8)وخذوا الحالل والحرام عن أهل الكوفة
اظ انكٕفح –راتعا 

ّ
 : حف
إدمع دمل و د  ، حهمظ ال و   محمد دح الن ر ددح  ررد  ال مدداا  ال دو  ومح 

وندداا ، وو رع دح البراح، وحهص دح غرمث، وندداا دح ادررس، ندداا دح المدمرك
وادددو ندددداا ، والحإددح دددح إددهرمح الرددوري، وادددو رن ددا الموادد  ، دددح رحرددا دددح حاددد 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

وادددددو ، وادددددو نرإددددا الترمددددذي، إددددتما وادددددو داود الإب، ومإدددد   دددددح الحبددددمج، الدخددددمري
و دمح اددح ، وادو نرو  الإراي وخ د  إدواه ، وادح ممب  الازورا ، نددالرحمح الاإمن 

 : ناد  رادِّمُ  ن ا بمرع منمر  ال و      الحهظ وال رر   راو 
ومدمل ، و مح را  مبمندم ن رد ، ظ ر يدح  رر  دمل و   ر رممن  نلة حدرث

واحدح ، (ٜ)ونوادا نح تدد ح  تدد   دد ال، هددٖٕٗاألولدا إدا  لر ث دارح مح بمدمدي 
إدددراة نندددد مدددح ا تددد ة والن مدددمر وررددد  ، اندددك د دددذه الروارددد  ألح د دددح ال تددد  تددددذرر وا 

  ورحرمدوح الادمس مدح ا  دمد  األادرمر ربودوح دمم ناده  لط د     ردة راددروح  تدد 
 ما م. 

 ادلثحث انثاَي
 يدرسح انكٕفح ٔفقٓاؤْا

 : يدرسح انكٕفح –أٔال 
ون   دح ، ()ندداا دح مإنود، () مح قد از     ال و   مح الاحمد 

وقد نخذ نه  ال و   الن   والها  مح هذه الام  الإمما  مدح الادحمد  ، ()اد  طمل 
إلددا نهدد   () اددد  تدد  نمددر،  ررددرا وظددمهرا ()و ددمح تددمرره  دددمدح مإددنود، ال ددرا 
 : ال و  

، الدر   نّمدمر ددح رمإدر نمردرا ونددداا ددح مإدنود من مدم ووزردرا))إا  قد دنردل 
وقد بن ل نددداا ، مح ااحم  ددر، ()واا مم مح الابدمر مح ااحم  رإو  اا

 ادد رردرت   دنددداا ددح مإدنود ،  تن موا ما مم واقتدوا د مم، دح مإنود ن ا درل ممل  
 . (ٓٔ)ن ا اهإ ((



 
 

  433 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

إلدا  () حدره نمدر، مإنود  مح دحمص ونح نممر نح م مبر ندداا دح
))إاددد  واا الدددذي ي الددد  اي هدددو رردددرت   دددد  ن دددا اهإددد   خدددذوا : ال و ددد  و تددد  الدددر  

 . (ٔٔ)نا ((
))لاد رررل نه  ال و   دمدح ن  ندد ن ا : ()قم  نمر :وعن ال حاك قال

 . (ٖٔ)(( ارٌة م  ر ن ممً ، (ٕٔ)إا  مح نطولام  وقم، اهإ 
و ددام إلدا نمدر  أبمزادم )): قدم  ()ربد  مدح اادحم  نمدرونح اد  خملدد 

ردم امردر المدفمارح نتهضد  نهد  الندم  ن رادم  :  هّض  نه  الندم  ن رادم  د  البدمنز   ا ادم
لادد رردرت   ددمدح ، رم نه  ال و   نَبِزْنُت  نح  ّض ل نه  النم  ن ر   لدندد ندات  :  ام 

 . (ٗٔ)ا  ندد((
ن اددد  مدددح ادددمحدام  ()اادددحم  الادددد مدددم  دددمح نحدددد مدددح  :وعةةةن عةةةامر قةةةال

 . (٘ٔ)رنا  ادح مإنود، ندداا
   مح ندداا دح مإنود مفإإم لمدرإ  ال و    ض  نح ن   دح اد  طملد 
وإند دح اد  وقمص ونممر دح رمإر والمغرر  دح نند  وحذره  دح الرممح وادح ندمس 

 . ()و ررر مح الاحمد 
رادددرفوح ورهتدددوح  ()نددددداا ددددح مإدددنود دددمح اادددحم  : وعةةةن ابةةةراهيم قةةةال

، (ٕٔ)والحدددمرث دددددح قددددرس، (ٕٓ)وندرددددد ، (ٜٔ)مإددددرو ، (ٛٔ)وايإدددود، (ٚٔ)ن امدددد : (ٙٔ)إدددّت 
 . (ٕٕ)ونمرو دح نرحدر 

رهضد  نهد  ال و د   ()وي نب   ادد  دمح الخ رهد  الراندد نمدر ددح الخطدم 
ادددم إددنرد نهدد  رددم : قددم  ربدد  ل حإددح:  نددح إددهرمح دددح نررادد  قددم ، ن ددا نهدد  الداددر 

رددددا دأهدد  ال و دد  ود ددم دروتددمل النددر   () ددمح نمددر: الداددر  او نهدد  ال و دد    قددم 
، رإددم  نهدد  ال و دد  رنس نهدد  ايإدد   ()و ددمح نمددر . (ٖٕ) ّ  ددم ولرإددل دملداددر  
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 جملة آداب الفراهيدي
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ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

وبمبمدددد  النددددر  ربددددّزوح رغددددوره  ورمدددددوح ، و اددددز ايرمددددمح، ودرع اا ، ورنس النددددر 
 . (ٕٗ)ايمامر

نردادم ال و د   ندرنام نمدر ، قدم  قرظد  ددح  ند  اياادمري: قالوعن الشعبي 
انددد  احدددح : تددددروح لددد  ندددرلنت      ا ادددم:  توضدددأ  غإددد  مدددرترح وقدددم  (ٕ٘)إلدددا )ِادددرار(

إا   تأتوح نه  قرر  ل   دوّي    الادررح  ددّوي الاحد  :  ام ، ()ااحم  رإو  اا
، ()ونق ّددوا الرواردد  نددح رإددو  اابددرِّدوا الاددررح ،  دد  تادددوه  دميحمدرددث  تنددغ وه 

 . (ٕٙ)نمضوا ونام نرر   
بملإدل نطدمر  بن دل نإدأل   ادم   :وعن عبدال بار بن عباس عن ابيةه قةال

مددددم رمتراددددم الن دددد  اي مددددح :  اددددم  نطددددمر، مددددح نهدددد  ال و دددد : مّمددددح ناددددل    ا ددددل: لدددد 
 . ن(ٕٙ)ناد  

ون د  ، ()مإنودندداا دح  :ومن اعمدة الفقه الكوفي في مدرسة الكوفة
د رددر  الت مرددذ الددذرح انددروا  ()وقددد انددت ر ندددداا دددح مإددنود، ()دددح اددد  طملدد 

)والدددرح والهاد  والن د  ااتندر  دد  ايمد  ندح ااددحم  : ن مد   د  الندرا  لاددو  اددح الادر 
 ممددم ، ()وااددحم  زرددد دددح رمدددل وندددداا دددح نمددر وندددداا دددح ندددمس  دددح مإددنود

ونمددم نهدد  النددرا  ، ح ااددحم  زرددد دددح رمدددل وندددداا دددح نمددرنهدد  المدرادد   ن م دد  ندد
 . (ٕٚ) ن م   نح ااحم  ندداا دح مإنود(

راددزع نددح قددوس نمددر ورنددمر    دد   ررددر مددح  ()و ددمح ندددداا دددح مإددنود
و ددددمح منظدددد  ، ربت ددددد دملارددددمس ()و ددددمح ندددددداا دددددح مإددددنود. (ٕٛ)اقضددددرت  ورراندددد 

 . (ٜٕ)ورتنمورح ر  رات وح إلا نمر راّره ابتممن  الاحمد  ربتمنوح ورتدمدلوح الرني 
وهاددمك اددوع رملددث ،  ا ددمر الددرني و ا ددمر األرددر، وانددت ر مددح الها ددمر اونددمح همددم

و ا ددمر المدرادد  .   ددمح نهدد  الحدددرث دملحبددمز ونهدد  الددرني دددملنرا ، هددو الهادد  التادددرري
لدددك ألا ددد  رهتدددوح و ا دددمر الندددرا  را دددروح ذ، رت مدددوح  ا دددمر الندددرا  ددندددده  ندددح الإدددّا 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

ومدح ، إذ نح منظ  ايبت مد دملرني ناد نه  النرا  رإرر ن دا ما دمج الاردمس. دآران  
 ، وادراهر  الاخن  وحممد دح اد  إ رممح نر  ادو حاره  الانممح، ن ام : هفير الها مر

وقد ا ردروا رواردت   ناد  وندح ن د  ددح ، ()ونممم   مح الاحمد  ندداا دح مإنود
 . والذرح إ اوا واقمموا    النرا  وغررهمم مح  دمر الاحمد  () اد  طمل

 ()دمل و ددد  نح نددددداا ددددح مإدددنود  (ٖٔ)والندددند  (ٖٓ)وردددرى اددددراهر  الاخنددد 
وقدو  اددو حارهد  ، وه  احدد ارددل مدح نددداا(: ) مم قم  ن ام ، اردل الامس    الها 

لا ل ن ام  ا اد  مدح نددداا ددح  ادراهر  ا ا  مح إمل  ولوي  ض  الاحد : )ل وزان 
 ()وقضدمرم ن د  ، نمر( وندداا هو ندداا ونا  مذهد   توى ندداا ددح مإدنود

  دددمح اددددراهر  الاخنددد  لإدددمح  ا دددمر ، وقضدددمرم ندددررا وغردددره مدددح قضدددم  ال و ددد ، و تدددمواه
 . ال و  (

 نقضا نه  زمما  مح الذرح وا دوا الاررح وإا  رإو  ()و مح ايمم  ن   
اح  ددمح مددح المدددرزرح  دد  ، و ددمح مددح رراندد  وا  ددمره وإددن  ا دد  ن مدد  وددر تدد  ()اا

)قضر  وي : وحرح رضر  المر  رضر  د   رام  اذا اإتاندل قضر ، الها  والاضمر
)ن درض نهد  المدرادد  : ()ومدح اقدوا  الاددحمد  نددداا ددح مإددنود، اددم الحإدح ل ددم(
 . (ٕٖ)واقضمهم ن  ( 

  نه  النرا     اقضرت   و تمور   رتدنوح ندداا دح مإنود )ول ذا  مح منظ
اذ تم دح  د  مدد  اقممتد  دمل و د  ..  د  اقضدرت   ()    تمورد  ون د  ددح ادد  طملد 

هدددد نح رفإددس مدرإددد   ا رددد  دهضددد  مدددم ٕٖهدددد حتددا و متددد  إدددا  ٚٔماددذ تندددرردهم إدددا  
ورحهظ دد  ، الاددررحوحرددث  ددمح رن د  نه  ددم ، غرإد   دد  ت مرددذه مدح ن ددو  وحرردد  ابت دمد

 . (ٖٖ)ورهتر    رمم رإألوح نا  وراض  درا   دمم رح   ايإ  (، الإا  ورها    دملدرح
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

ن امددددددد  ددددددددح ، ومدددددددح الت مردددددددذ والها دددددددمر الدددددددذرح تخربدددددددوا  ددددددد  هدددددددذه المدرإددددددد 
وإددنرد  ،(ٖٗ) هددد(ٛٚوالامضدد  نددررا )ل، هددد(ٖٙومإددرو  ايبدددع )ل، هددد(ٕٙقددرس)ل

وحدرددددددددد  دددددددددددح ادددددددددد  رمدددددددددددل ، هددددددددددد(ٗٔٔلوالندددددددددند  ) ،(ٖ٘)هددددددددددد(ٜ٘ددددددددددح بدردددددددددر )ل
 . (ٖٚ()ٖٙ)هد(ٜٔٔ)ل

 : فقٓاء انكٕفح -ثاَيا
، ساهم كثير من الطالب في مدرسة الكوفةة واشةتهروا بةالعمم والفقةه واالفتةاء

 : وكان منهم
 . ن ام  دح قرس الاخن  -ٔ
. وهو ن  ن ام ، ايإود دح رزرد الاخن  -ٕ
. نمرو دح نرحدر  ال مداا  -ٖ
. ال مداا مإرو  ادح ايبدع  -ٗ
. ندرد  الإ مما  -٘
. نررا دح الحمرث الامض  -ٙ
. إ رممح دح ردرن  الدأه   -ٚ
. زرد دح اوحمح -ٛ
. إورد دح غه   -ٜ

. نددالرحمح دح رزرد الاخن  -ٓٔ
. الحمرث دح قرس الُبنه  -ٔٔ
. ندداا دح نتد  دح مإنود الامض  -ٕٔ
. خررم  دح نددالرحمح -ٖٔ
. إ م  دح ا ر  -ٗٔ
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

. مملك دح نممر -٘ٔ
. إخرر ندداا دح  -ٙٔ
. زرُّ دح حدرش -ٚٔ
. خّ س دح نمرو -ٛٔ
. نمرو دح مرموح األودي -ٜٔ
. همم  دح الحمرث -ٕٓ
. الحمرث دح إورد -ٕٔ
. رزرد دح منمور  الاخن  -ٕٕ
. الردرع دح خرر  -ٖٕ
. نتد  دح  رقد -ٕٗ
. ادغ  دح ُز ر -ٕ٘
. نررك دح حاد  -ٕٙ
. ادو وان  نهر  دح إ م  -ٕٚ
. ندرد دح  ض   -ٕٛ

 : وي اف اليهم () وابن مسعود ()وهؤالء اصحاب عمي 
. ادو ندرد  ونددالرحمح ادامر ندداا دح مإنود -ٔ
 . نددالرحمح دح اد  لر ا -ٕ
. مرإر  -ٖ
.  زاداح -ٗ
. الضحمك -٘
. ادراهر  الاخن  -ٙ
. نممر النند  -ٚ
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

. إنرد دح بدرر -ٛ
. الامإ  دح نددالرحمح دح ندداا دح مإنود -ٜ

. ادو د ر دح اد  موإا -ٓٔ
. محمر  دح درمر -ٔٔ
. الح   دح نترد  -ٕٔ
. وَبد   دح نحر  -ٖٔ
. نحمد دح نمر -ٗٔ
. حممد دح اد  إ رممح -٘ٔ
. إ رممح دح المنتمر -ٙٔ
. إ رممح دح اينمش -ٚٔ
. ِمْإنر دح ِ دا  -ٛٔ
. محمد دح نددالرحمح دح اد  لر ا -ٜٔ
. ندداا دح ُندرم  -ٕٓ
. إنرد دح ننوع -ٕٔ
. نررك الامض  -ٕٕ
. الامإ  دح منح -ٖٕ
. إهرمح الروري -ٕٗ
. ادو حاره  -ٕ٘
. الحإح دح املا دح ح  -ٕٙ
. هص دح غرمثح -ٕٚ
. و رع دح الحرا  -ٕٛ
. ااحم  اد  حاره   أد  روإة الامض  وز ر -ٜٕ
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

. ز ر دح ال در  -ٖٓ
. حممد دح اد  حاره  -ٖٔ
. الحإح دح زرمد ال فلفي الامض  -ٕٖ
. اينبن : ااحم  إهرمح الروري -ٖٖ
. والمنم ا دح نمراح -ٖٗ
. وامحد  الحإح دح ح  الذول  -ٖ٘
. (ٖٛ)ورحرا دح رد   -ٖٙ

، رحم د  اا بمرندم، ر دد مدرإد  ال و د  ددملن و  والهاد  وهفير      إمهموا  د 
 . وه  مح الاحمد  و ر   تمدنرح وتمدع التمدنرح

 ادلثحث انثانث
 فقٓيحـدارس انـادل

،  مال مدرإ  ال و   ا در المدارس الها ر  ن ا ايطد   دندد مدرإد  المدراد 
 ()ددح ادد  طملد وتأرر د  ت مرذه و دذلك ن د   () اد اإإ م ندداا دح مإنود

قددد إددمه   ر ددم وتددأرر ددد  ت مرددذه اي نح تددأرر طدد   مدرإدد  ال و دد  دددأدح مإددنود  ددمح 
 : ()ومح ادرز  ا مر ال و   مح ااحم  ندداا دح مإنود، ا رر واظ ر

 . هد(ٕٙن ام  دح قرس )ل -ٔ
. هد(ٗٚايإود دح رزرد )ل -ٕ
. هد(ٖٙمإرو  األبدع )ل -ٖ
. هد(ٕٚندرد  دح نمرو )ل -ٗ
. هد(ٛٚالامض  )لنررا  -٘
. والحمرث اينور )ممل    خ    ادح الزدرر( -ٙ
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

وقد اخذ ادراهر  الاخن  ن م  مح هفير الإت   ماددا امدم  نهد  ال و د  دددوح 
 : مامزع و مال مرا ز  ا ر  و مح ن ا رنإ م  دمر التمدنرح ما  

 .    المدرا  (ٜٖ)إنرد دح المإر  -ٔ
.    م   (ٓٗ)نطمر -ٕ
ندددددر  ادددددد  حارهددددد   (ٔٗ) ددددد  ال و ددددد  ومدددددح اددددددرز ت مردددددذه حمدددددمداددددددراهر  الاخنددددد   -ٖ

. م حو     النم  وطمووس    الرمح   الدار  و  (ٕٗ)والحإح
وتمتددد ااددو  المدددارس الها ردد  إلددا الاددحمد    ددمح مددا   مددح ا رددر مددح الددرني 

و دمح مدا   ما ّدرح ، () نمر ددح الخطدم  ون د  ددح ادد  طملد  ونددداا ددح مإدنود
  ددمح ، ()دددح نمددر وندددداا دددح نمددرو دددح النددمص والزدرددر دددح النددوا امرددم  ندددداا 

الم رروح رتنماوح    منما  الااوص ورمناوح الاظر    مامادهم الدنرد  وردحروح 
نح اإرار التنررع وي رت ردوح مح اي تمر دملرني درامم الما وح ما   راهوح ناد ظدمهر 

مدرإ  نه  الرني دمل و   دملنرا  وإدمرل وظ رل . الاص ورت ردوح مح الهتوى دملرني
ورهرنددوح ، د ددذا ايإدد  يإددتنمم   ا من ددم ل ددرني والارددمس  دد  توضددرا ايح ددم  النددرنر 

و ذلك  ماوا رإتنم وح ، المإمن  ورهترضوح الوقمنع قد  وقون م وردحروح نح اح مم م
، والإدا  الارمس والرني ورغواوح        ديل  الااوص دندد انتمدمده  ن دا ال تدم 

محمددد : ومددح ت مرددذه ، ادددراهر  الاخندد  وادددو حارهدد  الانمددمح: ومددح ن ممن ددم المندد وررح
 مادددل مدرإددد  نهددد  ، وز دددر ودميضدددم   إلدددا مدرإددد  ال و ددد ، واددددو روإدددة، ددددح الحإدددح

 : الحدرث دملمدرا  ومح ان ر ن ممن م
 . (ٖٗ)مملك دح ااس -ٔ
. إنرد دح المإر  -ٕ
. (ٗٗ)ايوزان  -ٖ
. وغرره  ، (٘ٗ)ال رث دح إند  -ٗ
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

امم مدرإ  نه  الظمهر والتد  تاإد  إلدا داود ددح ن د  ددح خ دة ايادد ما  
  دماوا رنتمددوح ن دا ايبمدمع ون دا ظدمهر ، هدد(ٕٓٚوالذي رنرة دداود الظمهري )ل
 دمح زاهددا مدتا    رردر : (ٙٗ)وقدم  اددح النمدمد الحاد د ، الااوص وند  تن رد  ايح دم 
و مح مح ا رر الامس تنادم ل مدم  ، راهور  وند  رورالورع رخذ الن   نح اإحم  دح 

و دمح ادمح  مدذه  مإدتا  ، وااة     ضدمن   والرادمر ن رد   تدمدرح ()النم ن 
 . وتدن  بمع  ررر رنر وح دملظمهرر 

ىأرمدةىالفقهىالكوفي
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (هة04)تىرليىبنىابيىطالبالصحابيى (هة23الصحابيىربداللهىبنىمدعودى)ت

 الحارثىاألرور (هة32)تىمدروقىاوجدع (هة78القا يىذروحى)ت

 اودودىبنىزود (هة33)تىرلقمةىبنىقوس ربودةىبنىرمرو

 (هة110)تالذعبيى)فقهىاألثر(ى (هة134)تىابراهومىالنخعي،ىىارلمىىالناسىبالرأيى)فقهىأهلىالرأي(

 بالووءى)مولىىوبراهومىبنىابيىمودىىاوذعري(حمادىبنىدلومانىاوذعريى

ىأ(03)ابوىحنوفةى)ذوخىأهلىالرأي(ى
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

 ادلثحث انزاتع
 ى ـظـاو االعـاالي

 ْـ( أياو يدرسح انكٕفح051اتٕ حُيفح انُعًاٌ )خ
ال و دد  لددرن   الاددمس  ()هددد اددز  الاددحمد  ندددداا دددح مإددنود ٚٔ دد  إددا  

ورها       درا   والتة حولد  الطد   و دمح  دملدحر الددا   رمت د ر ن مدم و ا دم وهدو 
 د  ايإدتادمط والدحدث وايخدذ ددملرني نادد ا تادمد  ()رحم  طررا  نمدر ددح الخطدم 

و دددمح مدددح ددددرح ت مذتددد  ندردددد  ددددح قدددرس الإددد مما  ون امددد  ددددح قدددرس الاخنددد  ، الددداص
مددح دنددده  ادددراهر  الاخندد  الددذي  ددمح قمدد   دد  ن ددو  الحدددرث ونددررا الامضدد  وبددمر 

ون دا ردده تت مددذ الندر  حمدمد دددح ادد  إد رممح الددذي  دمح رمت دك ح ادد   دردر   د  ال و دد  
ومح ادرز ت مرذه ايمم  اينظ  ادو حاره  الانممح والذي تا د زنمم  مدرإ  الرني    

 . ال و   مح دنده  مادا امم  المذه  الحاه 
 : ّ َٔشأتّٔالدت

   او  حرمت  حهدظ الادررح ال درر  ، هد( وانأ دمل و  ٓٛولد ن ا الرابا إا  )
انأ    دردل مدح دردول التبدمر  . و مح ر رر مح ت وت  ورختم  ند  مرال    رمضمح

، ()و مح ادوه وبده دمتام  مع ايمم  ن   ،    ال و   و مال اإرت  تتبر دملخز
)مددررل رومددم ن ددا النددند  : وروي نادد  اادد  قددم . إدد    ددمح ماددزن   ل تنددرة ن ددا اي
لد  :  ادم . اخت دة إلدا الإدو : إلدا مدح تخت دة    ا دل: وهو بدملس  ددنما   ادم  لد 
نادددم ق ردددد  :  ا دددل لدددد ، نارددددل ايخدددت ة إلدددا الن مددددمر ، اناددد  ايخدددت ة إلددددا الإدددو 

، ومبملإد  الن مدمرن ردك ددملاظر  د  الن د  ، ي تهن :  ام  ل  ، ايخت ة إلا الن ممر
 تر ددل ايخددت ة إلددا ،  وقددع  دد  ق ددد  مددح قولدد : قددم ..  ددما  ارى  رددك راظدد  وحر دد  

 . (ٚٗ)واخذل    الن    اهنا  اا داول (، الإو 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

،  ممدم زوطد   ماد  مدح نهد   مدد ،   و ادو حاره  الانممح دح رمدل دح زوطد 
 ددويفه ،  ددح رن دد   دمنت و دمح زوطد  مم و دم لداد  تدر  اا ، وولدد رمددل ن دا ايإد  

وقم  اإممنر  ددح حمدمد ددح الانمدمح ددح رمددل ، وقر  غرر ذلك، لدا  تر  اا دح رن د 
ولدد بدددي  د  إددا  ، واا مدم وقددع ن رادم رّ  قددط، ددح المرزدددمح مدح اداددمر  دمرس ايحددرار

وهددو اددغرر  دددنم لدد  دملدر دد   ردد   ()رمددمارح وذهدد  رمدددل إلددا ن دد  دددح اددد  طملدد 
واحددددح اربددددوا مددددح اا اح ر ددددوح قددددد اإددددتبم  اا ذلددددك لن دددد  دددددح اددددد  ، رتدددد و دددد  ذر 
 . (ٛٗ)  رام ()طمل 

وحرددث اح الروارددمل لدد  تبمددع ن ددا انبمردد  اددد  حارهدد   ددمح الددرابا هددو ترمدد  
نرد  ألا  ولدد  د  ارض الندر  واندأ  د  ارض الندر  ولد  ابدد نادده ني مرد  ل ه در 

وقرد  ااد  مدح ، نهد  دد  تندرة وحإدح ااتادمهواياا ااد  مدح ايحدرار ومدح ، اينبم 
وناددم نمردد  الددا هددذا الددرني   ددو نرددد  دددملوير . (ٜٗ)النددر  ايحددرار مددح الهندد  ايااددمرر 

 . ياتممن  الا دا  تر 
وهددددو مددددح اينمدددد  الإددددت  المندددد ور  دددددرح ايخرددددمر الددددذرح نددددمنل مددددذاهد    دددد  

 : )ننر(: ايمامر وبمن   دنض    ام 
ن شةةةةةكت اركةةةةةان                     الشةةةةةريعة فاسةةةةةتم وا 

 ح
                                    لتعةةةةةةةرفهم واحفةةةةةةةظ اذا كنةةةةةةةت سةةةةةةةامعا 

 ح
(54)محمد

(51)والنعمان 
                   (52)أحمد (53)مالك 

 ح
(50)وسفيان 

                                    (53)تابعا (55)واذكر بعد داود 
 ح

 : صفتّ
حإح ، طر  الررا، حإح الررم ، و مح ادو حاره  حإح الوب : قال ابو نعيم

ونح نمر دح حممد ددح ادد  حارهد  اح . حإح المواإم  ألخواا  ، ندرد ال ر ، المب س
رندرة ددررا ، و دمح لدمإدم حإدح ال رند   رردر التنطدر، ادم حاره   مح طواي تن دوه إدمر 

 ادد ، و دمح مدر  ل تدمبر المإدتار . (ٚ٘)الطر  اذا اقد  واذا خرج مدح مازلد  قدد  اح تدراه



 
 

  444 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

راددو  الا ددمر ، ونظددر  الندددمد ، دددملا التدددرح، إددمحمً ، نظددر  ايممادد ،  ددمح رددري الدداهس
 .  رحمك اا رم ادم حاره  رو  مل ورو  تدنث حرم، وراو  ال ر 
 : شيٕخّ

حتددا اح دنددض الروارددمل تنددرر إلددا اادد  التاددا ددددنض ،  ددمح نددروخ   ررددروح
هددد(  اددد إددمع الحدددرث مادد  ٘ٔٔنطددمر دددح اددد  ررددمح )ل، خ الاددحمد  و ددمح مددح نددرو 

و مح نطمر رهض   ن ا ت مذت  و مح اددو (.. مم رنرل ا ض  مح نطمر: )دم   وقم 
 . (ٛ٘)حاره  اذا حضر مب س الإممع اوإع ل  وادامه

وقد ا د الذهد  اح )ا در نروخ  نطدمر ددح ادد  رددمح وندرخ   د  الهاد  حمدمد 
 . (ٜ٘)دح اد  إ رممح(

لارددل نطددمر دم دد   إددألت  : إددمنل ادددم حارهدد  راددو : وقددم  الخطردد  الدغدددادي
اال مدح نهد  الاررد  التد  : قم ، مح نه  ل و  : مح نرح اال   ق ل:  ام ، نح ن ر

ممددح ي :  مددح ني ايادامة ااددل   ق ددل: اندد  ق قددم :  رقدوا درددا   و ددماوا نددرنًم   ق دل
نر ددددل :  اددددم  لدددد  نطددددمر: قددددم ، ا رإدددد  الإدددد ة ورددددفمح دملادددددر وي ر هّددددر احدددددًا دددددذ

 . (ٓٙ) ملز 
وقددم  ادددو ندددداا دددح الحإددرح دددح ن دد  النمرددري نددح الحددمرث دددح نددددالرحمح 

 . (ٔٙ) ام ا وح ناد نطمر دنضام خ ة دنض  مذا بمر ادو حاره  نوإع ل  وادامه: قم 
دخ دل ن دا ادد  بنهدر امردر المدفمارح : قدم  اددو حارهد : وندح ادد  مطردع قدم 

نح حممد نح اددراهر  ندح نمدر : ق ل: ادم حاره  نّمح نخذل الن     قم  رم:  ام  ل 
: قددم ، ()ددح الخطدم  ون د  دددح ادد  طملد  وندددداا ددح مإدنود وندددداا ددح نددمس

الطرددرح الطدمهررح المددمر رح ، ددٍ  ددٍ  اإدتورال مدم ندنل ردم اددم حارهد :  ام  ادو بنهر
 . (ٕٙ)ا وال اا ن ر  
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مح ندروخ ادد  حارهد  وهدو  د  مهدمخر ال و د   د  حهظد  و مح مإنر دح  دا  
وط دام ، واخذام    الزهد  درع ن رام، )ط دل مع اد  حاره  الحدرث  غ دام: قم ، وزهده

 . (ٖٙ)الها   بمر ما  مم تروح(
وقدد لدز  اددو حارهد  حمدمد ددح ادد  إد رممح وتخدرج ن رد   د  الهاد  واإدتمر مند  

 اددد . رهدد  يز  نددرخ  حمددمد )رمماردد  ننددر  إددا (وقددد ردددل نح ادددو حا، (ٗٙ)إلددا اح مددمل
)قددددمل الدادددر   ظاادددل ااددد  ي ُنإدددأ  ندددح نددد ر اي ابددددل ناددد  : روي ناددد  ااددد  قدددم 

 إألوا  نح انرمر لد  ر دح ناددي  ر دم بدوا   بن دل ن دا اهإد  نح ي ا دمر  حمدمدا 
واذا  دددمح اددددو حارهددد  قدددد يز   (٘ٙ)حتدددا رمدددول او امدددول  ادددحدت  رمدددما  نندددر  إدددا (

  أاد  تت مدذ ، هدد وهدو  د  إدح ايردندرحٕٓٔدا رمما  ننر  إدا  ومدمل حمدمد ندم  حمم
ل  وهدو  د  إدح الرمارد  والنندررح ويزمد  إلدا ايردندرح واإدتا  دملددرس والدحدث وتدولا 

 . (ٙٙ)ح ات  دند ذلك
حممد دح ، النند ، وخ ا  الاو  اح نروخ  مح التمدنرح ه  ادراهر  الاخن 

 . وغرره ، ردمحنطمر دح ، اد  إ رممح
 : اتٕ حُيفح يدرسا

هدد( لدز  اددو حارهد  مب إد  وب دس  د  مب دس ٕٓٔدند و م  نرخ  حممد ندم  )
الدددرس دمل و دد  وهددو مددح ادددرز ت مرددذه ودنددد اح لددز  الدددرس لدد  رغددمدر تبمرتدد   اددد  ددمح 
ناده نررك راو  مامم  وي رررد اح راطن  نح الن     مح اإتمراره دملتبمر  لد  اردره  د  

دميضددم   إلدا ااد   ددمح  رردر الدرح ل التدد   مادل تهردده مددح  دتا ذهادد  : ه ردره الها د ت
مددم تاولددوح : )واهددمذ داددررت  اذ انددت ر دملماددمظر  وقددد بددمور البممندد  الدهرردد  وقددم  ل دد 

مم دور  دميحمدم  قدد احتوندت م  د  لبد  ، اا  رنرل إهرا  منحوا :    رب  راو  ل  
، درا م تبدري مإدتور  لدرس  ر دم مد ح ربرر دم وراودهدمالدحر امواج مت طم  وه  مح 

هدذا ند ر ، ي: ه  ربوز ذلدك  د  الناد     ادملوا، وي متن د رتن دهم ورد ن م ورإوق م
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اذا لد  ، ردم إددحمح اا: -رحمد  اا  – ام  اددو حارهد  ، وي ربرزه الوه ، ي راد   النا 
  رة ربوز قرم  هذه الدارم ن ا ، ربز    النا  وبود إهرا  مح غرر متن د وي مبرٍ 

وتددددأرح ا ام  دددم مدددح غردددر ، وإدددن  اطرا  دددم، اخدددت ة ااوان دددم وتغرردددر امورهدددم وانممل دددم
 . (ٚٙ)(اماع وي محدث ل م 

رغددددوص  دددد  انمددددم  الااددددوص ورإددددتخرج ما ددددم الن دددد   –رحمدددد  اا  –  ددددمح 
الحدددرث اذ و ددمح رإددما اددرر   ، وايح ددم   ملددذي رإددتخرج ال فلددف مددح انمددم  الدحددر

ومددح اقوالدد  المددأرور  التدد  ربدد  اح ت تدد  ، رددوازح دددرح الدداص الاررادد  والحدددرث الادددوي
مردد  مددح رط دد  الحدددرث وي رهادد   مردد  الاددرديا  ربمددع ايدوردد  وي : )دمددمر الددذه 

ه دذا طملد  الحددرث ي رندرة وبد  حدررد  .. .ردري ألي دار ه  حتا ربد ر الطدرد 
 . (ٛٙ)(حتا رب ر الهار 

 : ــــذِتاليي
 مح ت مرذ ادو حارهد  مادردرح بددا الرد  و دماوا دمرتدد  ايحددم  إلدا ق دد    دمح 

)اات  مإمر ق د  وب ر حزا (     ل      ق د  مازل  خما  و مح نددده  : راو  ل  
 مم ذ ره  إت  ور روح رب  ما   رممار  وننروح رنم وح    الاضمر وإدت  رنم دوح 

 د  تأدرد  الاضدمر وهد  اددو روإدة وز در  مدم ذ در ذلدك اددح     الهتوى وارامح رنم وح
  مادددل ن قتددد  د ددد   ن قددد  اي  ددددمويده   دددمح رادددرة ن دددا ، (ٜٙ)الددددزازي  ددد   تمدددد 

ونادددمم تددولا احددد ت مرددذه ماادددم  دد  الداددر  وهددو ، منرندد  دنضدد   ورددزوج دنضدد  
ونر ددوا ، اذا دخ ددل الداددر  اإددتاد ك الاددمس وزاروك: )روإددة دددح خملددد الإددحت  اواددمه

، ووقددر النددروخ، ونظدد  نهدد  الإدد   ، وا ددر  نهدد  النددرة، حاددك  ددماز   دد  ربدد  مازلدد 
وي تت دددموح ، واادددح  ايخردددمر، ودار الهبدددمر، وتادددر  مدددح النممددد ، ويطدددة ايحدددداث

وي ترد  ، وي تاارح    مرورتك وي تخربح إدرك إلدا احدد، وي تحارح احدا، دإ طمح
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وي تدألهح مدم را در ن ردك  د  ، خإرإدم وي وضدرنم داحد  احد حتا تمتحاد  وي تخدمذح
 . (ٓٚ)ظمهره

 : ٔيٍ تاليذتّ ادلشٕٓريٍ
: االياو اتٕ يٕسف يعقٕب تٍ اتزاْيى تٍ حثية االَصاري -0

وحددث ندح هندم  ددح ندرو  ورحردا ددح إدنرد  دددهٖٔٔقمض  الاضم  ولد إا  
اياامري ونطمر دح الإمن  واينمش واد  حاره  ولزم  وتهاد  دد  وهدو اادد  ت مذتد  
وان م   تخرج د  انم   محمد دح الحإح ومن ا دح مااور وه   الرني واددح إدممع 

  .(ٔٚ)هد(ٕٛٔ)ل، )المدإوط( و )اد  الامض ()الخراج( و وغرره  ول  مفلهمل ما م
 : ْـ(081حمًد تٍ احلسٍ تٍ فزقد انشيثاَي )خ -2

 ولدد ، قدد  نددوه إلدا الندرا ، اإدت  إلا دا  نردمح دملوير مح قرى دمن  ما دم
رما  اادحم  ادد  حارهد  دندد ، إمم  الها  واياو . وانأ    ال و  ، ل  محمد دواإط

دتادماره   ند ر. وهو الذي انر ن   اد  حارهد . اد  روإة مح المبت درح الماتإدرح
واإتادددحد  الرندددرد  ددد  مخربددد  إلدددا . رددد  نزلددد ، ولددد  الاضدددمر ل رندددرد دملرقددد . ال رردددر 
 .  ممل محمد دملريّ ، خراإمح

مدددح تادددماره  )البدددممع ال دردددر( و )البدددممع الادددغرر( و )المدإدددوط( و )الإدددرر 
وهدذه    دم تإدما نادد الحاهرد   تد  ظدمهر ، ال دردر( و )الإدرر الادغرر( و )الزردمدال(

 . (ٕٚ)الروار  ول  ) تم  اآلرمر( و )األا (
 : ْـ(058سفز تٍ اذلديم تٍ قيس انعُربي انثصزي)خ -3

وتدددزوج  (هدددو نقدددرس اادددحمد : )و دددمح مهضددد  نادددد اإدددتمذه الدددذي رادددو  ناددد 
هذا ز ر دح ال در  امم  مح انم  المإد مرح ون د  : ) حضره ادو حاره  وقم     خطدت 

مددم : وروي نادد  اادد  قددم ، ولددّ  قضددمر الداددر  .مددح ان م دد   دد  نددر   وحإددد  و ن مدد 
 . (ٖٚ)خملهل ادم حاره  رحم  اا    قو  اي وقد  مح ادو حاره  راو  د 
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 : ْـ(214احلسٍ تٍ سياد انهإنإي )خ -4
وّل  الاضمر ر  اإتغاا ناد  و دمح ر إدو ممملر د   مدم ر إدو اهإد  وقدم  ناد  

إددمنل : محمددد دددح إددممنت  وقددم ، مددم رنرددل ا ادد  مددح الحإددح دددح زرددمد: رحرددا دددح رد 
 تددل ندح ددح بدررن اراد  نندر الدة حددرث    دم رحتدمج الر دم : الحإح ددح زردمد رادو 

 . (ٗٚ)واة  تم  )الماميل( ول   تم  )المبرد(، الها مر
 : فقّٓ ٔيُٓاجّ

 (. الامس    الها  نرم  ن ا اد  حاره ): -رحمه اهلل  –قال الشافعي 
 . ني اا  را  دانمم إلا ال   الخملص (م  الندمد نا  ) :وقال عبداهلل بن المبارك

 (. إا  لهار ): وقال االمام مالك
رخدذ د تدم  اا  دمح لدد  : )و دمح رإدتادط ايمدور وررإد  ما مبدم ل دم وهدو الامند 

رخددذ داددو  مددح نددنل مددا   وادع . .. رخددذ داددو  ااددحمد ،  ()نبددد  دإددا  رإددو  اا
 أمدم اذا اات دا ايمدر إلدا اددراهر  . قدو  غردره مح ننل ما   وي نخرج مح قول   إلدا 

،  ادددو  ابت ددددوا، الاخنددد  والندددند  واددددح إدددرررح والحإدددح ونطدددمر وإدددنرد ددددح المإدددر 
 (.  مبت د  مم ابت دوا

 . (٘ٚ)  و رأخذ دمل تم  ر  دملإا  ر  دمقوا  الاحمد 
 : نمم ابت مده دغرر الااوص  اد بمر نح احد منمارر  مم اا 

  اخذ دملراد  و درار مدح الاددا والاظدر  د  مندمم ل الادمس ومدم )    اد  حاره
 دمذا  دتا الاردمس ، رحاد  ايمدور ن دا الاردمس. .. اإتامموا ن ر  وا ا ن رد  امدوره 

رد  رادرس ، و مح روا  الحدرث المنروة الذي ابمع ن ر . رمضر م ن ا ايإتحإمح
. (ٙٚ) دمح او د  ربدع الرد  ار مدم: رد  رربدع إلدا ايإتحإدمح، ن ر  مدم دا  الاردمس إدمنغم

ال تم  وهو حد  اا والإا  وهد  التد  تددرح  تدم  اا واقدوا  :   ذا الما مج راو  ن ا
 . وحضروا التازر  ()    الذرح حم وا ن   الرإو  ()الاحمد 



 
 

  444 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

 مذا ل  ر ح اص مح الاررح او إّا  او اقوا  الاحمد    و ر بأ ل ارمس ورأخذ 
امددر غرددر مااددوص ن ددا ح مدد  دددممر رخددر مااددوص ن ددا والارددمس هددو الحددم  ، ددد 

ح م  لن   بممن  درا مم   و ردحث نح الن    مذا وا  الر م اخذ د م وهدذا الهاد  هدو 
نمددم ايإتحإددمح   ددو اح . الهادد  التاررددري   ددو رأخددذ وقددمنع لدد  تاددع ردد  رإددتخرج ح م ددم

مارد  ورنمد  رخرج الارمس الظدمهر إلدا ح د  رخدر  دمذا لد  راد ا   دو ردحدث ندح ن د  ر
وامدم ايبمدمع   دو اح ربمدع المبت ددوح ن دا ح د  . د م وهو مم رإما دملارمس الخه 

وهددو اح النمدد  ن ددا امددر لدد  رددرد  ردد  اددص مددح : امددم النددرة. ورتهاددوح ن ددا اادد  حبدد 
والنددرة امدم اح ر ددوح ادحرحم ني ي رخددملة الدداص . الادررح والإددا  او نمد  الاددحمد 

  الددذي  ددمح رممرإدد   ددمح متددأررا ده ددره التبددمري و ددمح والهادد. او  مإدددا اذا خددملة الدداص
و د  نادد . رارد ناوده التبمرر  دملن   دملدد  ورتبا  الردم و   ناد  ر  ردم   و دمط 

 . اذا اقره النرة اخذ د  واذا ل  راره النرة تر   و ذلك تو رايمما     الدرع والنرار
 مدح قدددر ، احإدح مددم رنرادم ن مادم هددذا رني وهدو) :-رحمةه اهلل  –ومةن أقوالةةه 

  دذا رناد  ااد   دمح ماهتحدم ومتإدممحم  د  ، (ٚٚ)ن ا غرر ذلك     مم رره ولام مدم رنرادم(
  ددمح  .ناددر  ددمح  ردد  التنادد  والتطددرة هددو الغملدد  ن ددا دنددض المحدددررح والها ددمر

هو ماهتحم وهو امم  مدرإ  الرني  د  ال و د  ن دا مدرإدترح م متدرح هد  مدرإد  نهد  
 ت مرددددذه ااتا ددددوا مددددح ال و دددد  إلددددا المدرادددد  . الحدددددرث التدددد  انددددأل  دددد  م دددد  والمدرادددد 

.  ت مرددذ مملددك  دد  المدرادد  بددمروا إلددا النددرا  واخددذوا مددح تنددملر  اددد  حارهدد ، ودددملن س
و د  الحددرث  دمح رادم  اح اددم . رنر  ورربا مم رراه رابحدموهذا منامه اا   مح رإتنم  

والذي اقول  اح ادم حاره   مح امممم مبت دا واح قواندد ، حاره   مح ضنرهم    الحدرث
وايبت ددمد لددرس مخملهدد  الدداص دانمددم له مدد  وي ، المبت ددد إدددال  دد  ماددط ا الحدددرث

)ناددد   دددمح مدددح ادددرمر   : نبددد   ادددد قدددم  ناددد  ايمدددم  نددد ر الددددرح اددددو د دددر ال مإدددما 
س دند نح  مح الحدرث و مح مح مذهد  تادر  الخدر واح  مح مح حدِّ األحمد ن ا الارم
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واام ادا ع نح الذرح رمر وح إلدا الدرني ألح الناد  الإد ر  . (ٛٚ)ظمهر الندال  راور  نديً 
ي إددرمم نادد  الهاردد  يدددد واح رتددددر ورته ددر  ددمذا لدد  ربددد ااددم اددررحم وبدد  ن ردد  اح 

غدددوص  ددد  دحدددمر ايإدددتادمط منتمددددا دندددد ايإترندددمد ن دددا رنرددد   ددد  اإدددتادمط الح ددد  ر
منددمذ دددح بددد  قمضددرم إلددا الددرمح قددم  لدد  ددد   () نادددمم ارإدد  اددد  الرحمدد ، الها دد 

 دد ح لدد  : قددم ،  دإددا  رإددو  اا:  دد ح لدد  تبددد   قددم : قددم . د تددم  اا: تاددض    اددم 
الحمددد ا : ن ددا ادددر منددمذ وقددم  لدد  () ضددر   ، ابت ددد رني وي رلددو: تبددد  قددم 

 . (ٜٚ)الذي و   رإو  رإو  اا لمم ررض  اا
 : يا قيم يف فقّٓ

رنرل رب  لو   مدك  د  ، ان : ه  رنرل ادم حاره    قم  :قيل لمالك بن انس
 . هذه الإمرر  اح ربن  م ذهدم لام  دحبت 

إدا  خمإدرح وممند  ونتدمه  (ٓٛ) ادل نادد اددح بدررن :وعةن روح بةن عبةادة قةال
ومددددمل  ر ددددم اددددد  : ني ن دددد  ذهدددد    قددددم : مددددول اددددد  حارهدددد   مإددددتربع وتوبددددع وقددددم 

 . (نٓٛ)بررن
، قدددمل النددم  ن ددا ايوزاندد   رنرتدد  ددرددرول: قةةال (81)وعةةن عبةةداهلل المبةةارك

رددم خراإددما  مددح هددذا المدتدددع الددذي خددرج دمل و دد  ر ّاددا ادددم حارهدد     ربنددل :  اددم  لدد 
،  مخربددل ما ددم مإددمن  مددح برددمد المإددمن ،  مقد ددل ن ددا  تدد  اددد  حارهدد ، إلددا درتدد 

وال تددم  ،  بنددل رددو  الرملددث وهددو مددفذح مإددبده  وامددمم  ، ودارددل  دد  ذلددك ر ردد  ارددم 
قم  ، ني ن ر هذا ال تم     امولت   اظر    مإأل  ما م وقنل ن ر م: قم ،    ردي
ردد  وضددع ال تددم   دد  . ا  دد  ال تددم  مددم زا  قمنمددم دنددد مددم اذح حتددا قددرن ادددر . الانمددمح

خراإددما  مددح  رددم:  اددم  لدد  .ردد  اخددرج ال تددم  حتددا اتددا ن ردد ، وادد ا،  مدد  ردد  قددم 
اذهد  ، هدذا ادرد  مدح المندمر :  ادم . ندر  لارتد  ددملنرا :   ق دلالانممح دح رمدل هذا

 . (نٔٛ)هذا ادو حاره  الذي ا رل نا : ق ل.  مإت رر ما 
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ادو حارهد   د  : مم احإد نحد دمل و   اي رب رح: قال (83)وعن مسعر بن كدام
 . والحإح ادح املا    زهده،  ا  

مددم ،  ددمح اندد  الربدد  الانمددمح: إددمنل اإددرانر  راددو  :واخبرنةةا الصةةيمري  قةةال
و دمح قدد .  مح احهظ  ل   حدرث  ر   ا  واندد  حاد  ناد  وان مد  دمدم  رد  مدح الهاد 

و دددمح اذا . الخ هدددمر وايمدددرار والدددوزرار م رمددد  . ضددددط ندددح حمدددمد  محإدددح الضددددط ناددد 
مح بند  اددم حارهد  : ولاد  مح مإنر راو . امظره رب     ن ر مح الها  همت  اهإ 

 . درا  ودرح اا ربول اح ي رخمة وي ر وح  رط    ايحترمط لاهإ 
مدم رنردل : إدمنل ادد  رادو : واخبرنا الصيمري عن عبداهلل بن ابي  عفةر الةرازي قةال

 . (ٖٛ)  مح اد  حاره  ومم رارل احدا اورع مح اد  حاره احدا ا ا
 : قال (80)وعن الف يل بن عياض

منرو دددم ، واإدددع الحدددم ،  دددمح اددددو حارهددد  ربددد  منرو دددم دملهاددد  منددد ورا ددددملورع
حإدح ال رد  ، ادورا ن ا تن ر  الن د  دمل رد  والا دمر، دمي ضم  ن ا    مح رطرة د 

  ددمح رحإددح اح رددد  ، مإددأل   دد  حدد   او حددرا ق ردد  ال دد   متددا تددرد ،  ررددر الاددمل
 . همردم مح حم  الإ طمح، ن ا الح 

واح ، و مح اذا وردل ن ر  مإأل   ر م حدرث ادحرا اتدند ، وزاد ادح الادمح
 . واي قمس واحإح الارمس،  مح نح الاحمد  والتمدنرح

 : واخبرنا الصيمري عن ابي يوسف قال
اي رنرددل مذهددد  الددذي ذهدد  الردد  ،  تددرتدد مددم خملهددل ادددم حارهدد   دد  ندد ر قددط 

و ددمح هددو اداددر دملحدددرث الاددحرا ، نابدد   دد  اآلخددر  و اددل ردمددم م ددل إلددا الحدددرث
 . (٘ٛ)ما 

 : عن ابي بكر بن عياش قال (83)اخبرنا الصيمري عن اسماعيل بن حماد
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،  ددمذا المب ددس غددمص دأه دد ، مددمل نمددر دددح إددنرد اخددو إددهرمح  متراددمه انزردد 
  مددم رره إددهرمح تحددرك ، اذ اقدد  ادددو حارهدد   دد  بممند  مددا  ، دددح ادررددسو در   ندددداا 
: قدددم  اددددو د دددر، واب إددد   ددد  موضدددن  وقندددد ددددرح ردرددد ، رددد  قدددم   منتااددد ، مدددح مب إددد 

 ا ددل ، ورحددك اي تددرى   مب إددام متددا تهددر  الاددمس: وقددم  ادددح ادررددس،  مغتطددل ن ردد 
رم ادم ندداا رنرتك الرو  :  ا ل ،ي تا  حتا ان   مم ناده    هذا: لندد اا دح ادررس
بددمرك ادددو حارهدد  : ومددم هددو   ق ددل: قددم ، واا ددره ااددحمدام ن رددك،  ن ددل نددرنم اا رتدد 

 . وهدذا نادد اادحمدام ما در،  امل الر  واب إت   د  مب إدك وادانل دد  ادارنم د رغدم
،  مح ل  اقد  لن مد  قمدل لإدا  . ومم اا رل مح ذاك   هذا رب  مح الن   دم مح:  ام 

 دمحبما    د  ر دح ناددي ، واح لد  اقد  لها د  قمدل لورند ، واح ل  اق  لإّا  قمدل لها د 
 . (نٙٛ)بوا 

 –رناد  حددرث  –ومدم رنردل ادمح  : ونح ادد  مطردع الح د  ددح نددداا قدم 
 . (ٛٛ)و مح ادو حاره  ا ا  ما  ، (ٚٛ)ا ا  مح إهرمح الروري

 : وعن عبداهلل بن المبارك قال
، ورنردل ا اد  الادمس، ورنردل ان د  الادمس، ورنرل اورع الامس، رنرل اندد الامس

وامدم ، وامدم اورع الادمس  ملهضدر  ددح نردمض،  أمم اندد الامس  نددالنزرز دح ادد  رّواد
مددم رارددل  دد  الهادد  : ردد  قددم ، وامددم ا ادد  الاددمس  ددمدو حارهدد ، ان دد  الاددمس  إددهرمح الرددوري

 . (ٜٛ)مر  
 : الواخبرنا ابو نعيم عن ابن المبارك  ق

 .  أدو حاره  رادغ  ل  اح راو  درنر ، اح  مح احد رادغ  ل  اح راو  درنر 
 : أخبرنا الخالل عن محمد بن بشر قال

لددا إددهرمح  ددآت  ادددم حارهدد   راددو  لدد  مددح نرددح ،  اددل اخت ددة إلددا اددد  حارهدد  وا 
لاد بندل مدح نادد ربد  لدو اح ن امد  وايإدود : قراو ، مح ناد إهرمح: بنل    مقو 
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مدددح ناددد ادددد  : مدددح نرددح    ددأقو :  ددآت  إدددهرمح  راددو  لدد ، يحتمبددم إلدددا مر دد حضددرا 
 . (ٜٓ)لاد بنل مح ناد ا ا  نه  ايرض:  راو . حاره 

مدم لاردل احدددا : إدمنل ادد  راددو : إدمنل م ددرا ددح و ردع راددو  :اخبرنةا التنةةوخي قةال
 . وي احإح ا   ما ، ا ا  مح اد  حاره 

الادمس نردم  ن دا ادد  حارهد  : رادو  (ٜٔ)إدمنل الندم ن : اخبرنا ابو نعيم الحافظ قال
 . (ٕٜ)   الها 

 مدح اراد اح ، الادمس نردم  ن دا هدفير الخمإد  :وعن محمد بن ادريس الشةافعي قةال
 .  مح ادو حاره  ممح و   ل  الها ، رتبر    الها    و نرم  ن ا اد  حاره 

 .  ماومح اراد اح رتبر    الننر   و نرم  ن ا زهرر دح اد  إ
 . ومح اراد اح رتبر    المغمزي   و نرم  ن ا محمد دح اإح 

 . ومح اراد اح رتبر    الاحو   و نرم  ن ا ال إمن 
 . (ٖٜ)ومح اراد اح رتبر    تهإرر الاررح   و نرم  ن ا مامت  دح إ رممح

 : واخبرنا الخالل عن  عفر بن الربي  قال
 دمذا إدن  ندح ، اطو  امتم ماد اقمل ن ا اد  حاره  خمس إارح  مم رنرل 

 . (ٜٗ)وإمنل ل  دورم وب مر  دمل   ، ن ر مح الها  تهتا وإم   ملوادي
والواقع المنمار رد  ن ا نظم  ما ن اد  حاره     الهاد  اذ اح بدّ  الددو  
ايإ مر  ي زالل تنتمد ن ا مذه  اد  حاره     مإمن  الزواج والط   وغرر ذلك 
مددح قددماوح ايإددر  ردد  مددذه  اددد  حارهدد   دد   ادد  المنددمم ل  ددمح منمددوي ددد  الددا إددا  

النم ردد  تدداظ  نددفوح المنددمم ل المملردد     دد  النددرا  اذ  ماددل بم دد  ايح ددم   ٕٜ٘ٔ
 مدددم انظددد  . و دددذلك  ددد  مادددر والندددم  وغررهدددم. قدددد  اددددور الادددماوح المددددا  النراقددد 

 ما بك    الها  رم ادم حاره  ق
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 : يُاقثــّ
 دد  النددر رددم ادددم :  اددم  لدد  قمندد ،  ددمح ادددو حارهدد  رردد  :عةةن ابةةن المبةةارك قةةال
،  ماد  غمرد   د  الندر وررد   د  الخردر، هدذااإد ل ردم : نددالرحمح ا     الخرر    ادم 

چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڻ  چ: ر  ت ا هذه اآلر 
 (ٜ٘)

         
(ٜٙ). 

 ددمح رنددد  . مددم  ددمح اوقددر مب ددس اددد  حارهدد  :وعةةن الصةةيمري عةةن ابةةن المبةةارك قةةال
ولاددد  اددم رومددم  دد  ، حإددح الرددو ، حإددح الوبدد ، و ددمح حإددح الإددمل ، الها ددمر

، وهدر  الادمس غردره،  إداطل  د  حبدر ادد  حارهد  وقنل حر  ، مإبد البممع
 . (ٜٚ) مم رنرت  زاد ن ا اح اهض الحّر  وب س م ما 

ددذلل الددارم ألدد  حارهد    د  رردهدم وضدر   :وعن الصيمري عن سهل بةن مةزاحم قةال
 . (ٜٛ)ن ر م دملإرمط     راد  م

ربد   ادم  ،  ادل امند  مدع ادد  حارهد  :وروى بشر بةن الوليةد عةن ابةي يوسةف قةال
، واا ي رتحدددث نادد  دمددم لدد  ا ندد :  اددم ، هددذا ادددو حارهدد  ي راددم  ال ردد : آلخددر

 . (ٜٜ)ومامقد  و ضمن    ررر ،   مح رحر  ال ر  ا   وتضرنم
 : ٔفاتــــّ

مدددمل رحمددد  اا  ددد  ربددد  إدددا  خمإدددرح وممنددد  ود دددح دماددددر  الخردددزراح دددددم  
واد   ن رد  إدل مدرال مدح  ردر  ، وه  الردو  تادع  د  ماددر  اينظمرد  ددغدداد، الطم 
و ددمح قددد نددز  ن ددا ، رخددره  ادد ا ن ردد  ادادد  حمددمد وغإدد   الحإددح دددح نمددمر ، الزحددم 

  مدم د دا ، (ٓٓٔ)اه   اح رد اوه  د  ارض طردد  واح رباددوه  د  م دمح  رد  ندد   غاد 
 . (ٔٓٔ)(مح رنذرام مح اد  حاره  حرم ومرتم: )وارت  المااور قم 

رحمدك اا ردم اددم حارهد  وغهدر لدك بدزار مدم : ولمم غإ   الحإح ددح نمدمر  قدم 
 رحمدك اا . (ٖٓٔ)وقرد  ااد  تدو   وهدو إدمبد. (ٕٓٔ)قدمل ولاد اتندل الها مر مح دندك

 . رم ادم حاره  رحم  واإن 
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 : اخلامتح
تدرح لام    هذا الدحث اح  ا مر الاحمد  ال را   مح ل   دور دمرز  د  مدرإد  

 ()وايمددم  ن دد  دددح اددد  طملدد  ()مإددنودال و دد  وخمادد  الاددحمد  ندددداا دددح 
ندبر  الادحمد  ال درا  والتدمدنرح النظدم  مدح ، واح ادم حاره   مح امداد ل نبر  المدمر د 

نددددداا ددددح مإدددنود الدددا اددددراهر  الاخنددد  الدددا حمدددمد ددددح ادددد  إددد رممح الدددا ادددد  حارهددد  
رامد  الناد    دو ، ومم اند حمبد  ايمد  الدا التدحدر دهاد  ادد  حارهد  الإدحر . الانممح

 . () ا  اياحم   الإ ر  دمم  ر  مح م  مل همن   تهبر رامدرع ذوي ايلدم    
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، درددرول، منبدد  الد ددداح، النددر  ايمددم  ندد م  الدددرح ادددو ندددداا، الحمددويرددمقول  (1)
. ٜٓٗص، هدٖٗٚٔ، دار دررول، دار امدر

، ٕط، نحإح التامإر     منر   ايقملر ، نمس الدرح ادو ندداا محمد، المادإ  (2)
. ٚٔٔ-ٙٔٔص،  ٜٙٓٔطدع مدرا  لردح المحروإ  ، دررول

تحارددد  ، تدددمج الندددروس مدددح بدددوهر الادددمموس، الحإدددرا الإدددرد مرتضدددا ، الزدرددددي (3)
، ٕٗج، هدددٛٓٗٔ- ٜٚٛٔمطدندد  ح ومدد  ال ورددل ، ال ورددل، ماددطها حبددمزي

. ٖٔٗ-ٖٓٗص
احمدد ، ايند   الاهرإد  ور رد   تدم  الد دداح، ادو ن د  احمدد ددح نمدر، ادح رإت  (4)

طدددع مدرادد  ، دار اددمدر، درددرول، ال متدد  الرناددود ، دددح اددد  رناددو  ادددح واضددا
. ٕٔٔ-ٕٓٔص، ٖٜٛٔلردح دمطدن  درر  إا  

مبد ، وه  نرطمر )الهرروزردمدي، وهو ننرط، طو  النا : الَنَرُط محر  ٌ : نرطمر (5)
، تاددر  محمدد ددح ندددالرحمح مرنند  ، الامموس المحدرط، الدرح محمد دح رناو 

. دم  النرح ٜٙٔص، ٔج،  ٕٓٓٓ، دار احرمر التراث النرد ، دررول
. ٕٜٗص، ٗج، منب  الد داح، لحمويرمقول ا (6)
. ٕٜٗص، ٗج، المادر اهإ  (7)
تحاردد  ندددداا ، تددمرر  ادددح منددرح، هددد(ٖٖٕادددو ز ررددم )، رحرددا دددح منددرح المددري (ن7)

منبد  ، ردمقول الحمدوي: ؛ وراظدر ٕٕٗص، ٔج، دردرول، دار الا  ، نحمد حإح
 . ٖٜٗص، ٗج، الد داح

. ٖٜٗص، ٗج، المادر اهإ  (8)
. ٖٜٗص، ٗج، المادر اهإ  (9)
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تحارد  ، الطدادمل ال ددرى، احمدد ددح إدند ددح ماردع ال مندم  الدادري، ادح إند (10)
،  ٜٜٚٔ-هدددٛٔٗٔ، دار ال تدد  الن مردد ، درددرول، ٕط، محمددد نددددالامدر نطددم

. ٛٛص، ٙج
، تدددمرر  التندددررع ايإددد م ، محمدددد، ؛ الخضدددري ٜٛص، ٙج، الماددددر اهإددد  (11)

. ٕٔص،  ٜٖٜٔ، ايإتنما م تد  ، الامهر 
. دم  الهمر ،ٜٕٔٔص ،ٕج ،الامموس المحرط ،)الهرروزادمديملنرةن ه  د : وقمً  (12)
. ٜٛص، ٙج، الطدامل، ادح إند (13)
. ٜٛص، ٙج، المادر اهإ  (14)
. ٜٓص ، ٙج، المادر اهإ  (15)
. ٜٓص، ٙج، المادر اهإ  (16)
مددح ، نمدددد، ردددل، رادد ، ندددداا الاخندد  ال ددو  هددو ن امدد  دددح قددرس دددح : ن امدد  (17)

، الرمار  ممل دند الإترح وقر  دند الإدنرح وقر  دند ذلك )ادح حبر النإا ا 
. (٘ٗٔص، تارر  الت ذر 

اددددو نمدددرو او اددددو ، هدددو ايإدددود ددددح رزردددد ددددح قدددرس الاخنددد : هدددد(ٗٚايإدددود)ل (18)
إددا  اردددع او خمددس  مددمل،  اردد  مددح الرماردد ، م رددر، رادد ، مخضددر ، نددددالرحمح

. (ٕٖص، تارر  الت ذر ، وإدنرح )ادح حبر
، الددودان ، ال مددداا ، ادددو نمنندد ، هددو مإددرو  دددح ايبدددع دددح مملددك: مإددرو  (19)

، راددد ، تدددمدن ، اددددح اخدددل نمدددرو ددددح منددددي  دددر  الادددحمد  المنددد ور، ال دددو  
ومددددح ابدددد  ، ( ول ادددد  لدددد  ر ادددد    ددددو مددددح  دددددمر التددددمدنرحادرك ن ددددد الرإددددو )

والردد  اات ددل رنمإدد  ، ورع، نمدددد،  اردد ، رادد   دد  الحدددرث، ادددح مإددنود ااددحم 
، وإد ح ال و د  وند د حدرو  ن د ، قدد  المدراد  اردم  ادد  د در، الن      ال و  
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، هددد(ٖٙتددو   إددا  )، و ددمح ان دد  دملهترددم مددح نددررا ونددررا اداددر مادد  دملاضددمر
 . (ٕ٘ٔ/ٚ؛ اين   ٜٓٔ/ٓٔ، ؛ ت ذر  الت ذر ٖٗ٘/ٗ، اإد الغمد : )راظر

اإ   قد  و م  ، هو ندرد  دح نمرو الإ مما  الراوي ال مداا ، دهتا اول : َندرد  (20)
 ددمح : وقددم  ادددو اإددح . ومددمل إددا  اراتددرح وإدددنرح، ( دإدداترح ولدد  رددرهالاددد )

و دددمح ندردددد  ، رادددم  لدددرس دمل و ددد  ان ددد  مدددح ندردددد  دملهررضددد  والحدددمرث ايندددور
نررا  ررض   ر م حد ر ن م الا ندرد   هرض رب س    المإبد  مذا ورد ن ا 

، ادددو د ددر احمددد دددح محمددد دددح نمددر دددح قمضدد  ندد د ، طداددمل الها ددمر: )راظددر
 . ٓٛ: ل(. دار الا   )د، دررول، خ ر  المرس: تحار 

وقرد  مدمل دندد ، قتد  دادهرح، راد  مدح الرمارد ، الحمرث دح قرس البنه  ال و   (21)
. (ٖ٘ٔٔ: رق  التربم  ،ٕٛٔص، ٔج، ن   )تارر  الت ذر 

ممل إا  ، مخضر ، نمدد، را ، ادو مرإر  ال و  ، نمرو دح نرحدر  ال مذاا  (22)
. (ٜٚٙ٘: رق  التربم ، ٕٜٗص، ٔج، )تارر  الت ذر ، ر ث وإترح

. ٜٓص، ٙج، ادح إند الطدامل (23)
. ٙٛص، ٙج، المادر اهإ  (24)
 الخطدمد  قدم ، الندرا  طررد  ن دا المدراد  مدح نمرم  ر ر  ن ا موضع: ِارار (25)

 وقرد ، الندرا  إدمل ن دا بدمه   محتهدر، المدراد  قدر  مدمر ارار: اار وقم 
: الد دددداح منبددد ) الندددرا  طررددد  ن دددا المدراددد  مدددح امردددم  ر رددد  ن دددا قدرمددد  دندددر
. (182ص 6-5مب د

. ٜٛص، ٙج، الطدامل، ادح إند (26)
. ٜٓص، ٙج، المادر اهإ  (ن26)
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اندد   ، ايمددم  نددمس الدددرح ادددو ندددداا محمددد دددح اددد  د ددر، قددر  البوزردد  ادددح (27)
، درددرول، ٔط، انتاددا ددد  احمددد نددالإدد   الزنددد ، المددوقنرح نددح ر  النددملمرح

. ٜٔص ٔج،  ٜٜٚٔ-هدٛٔٗٔ، نر   دار ايرق 
، قددرص، لاددح، دار الحددرث، تدمرر  المدذاه  ايإد مر ، ادو زهر  ايمدم  محمدد (28)

. ٕٙ٘ص
. ٕٓٔص، المادر اهإ  (29)
هو الحم ظ  ار  النرا  ادو نمراح ادراهر  دح رزرد ددح قدرس ددح : ادراهر  الاخن  (30)

 اردد  النددرا  ورنس مدرإدد  ، هدددٙٗولددد إددا  ، ايإددود الاخندد  الرمددما  ردد  ال ددو  
وهددو رادد  حبدد  ، و ا ددم وحهظددم ل حدددرث،  ددمح مددح ن ددمدر الن مددمر ادد حم، الددرني

؛  ٙٛ/ٖهددد )راظددر ادده  الاددهو  ٜٙتددو   إددا  ،  ررددر ايرإددم  ددمح ، دميتهددم 
؛ وتاررددد  الت دددذر   ٚٛٔ/ٔ؛ و ت دددذر  الت دددذر   ٖٕٔ/ٗإدددرر انددد   الادددد ر 

. (ٕٙ؛ وطدامل الها مر  ٜ٘
نممر دح ندداا ددح ندراحر  اددو : هو نممر دح نراحر  دح ندد وقر : النند  (31)

و مح امم  اهد  ، التمدنرح وحهمظ  مح انم  ، ال و  ، الحمرري، النند ، نمرو
، رادد  مندد ور  اردد ، وغرددر ذلددك مددح  ادوح الن دد ، زمماد   دد  الحدددرث والهادد  والهتردم

تدددو   إدددا  ، ودملد دددمر مدددح خندددر  اا نادددد الخ دددو ، اندددت ر دملدنمدددد  مدددع الادددمس
؛  ٚ٘ٔ: طدادددمل خ رهددد : )راظدددر. هدددد( وقرددد  غردددر ذلدددك٘ٓٔ): هدددد( وقرددد ٗٓٔ)

؛  ٘ٛٔ: ؛ وتاررددددد  الت دددددذر  ٘ٙ/٘: ت دددددذر  الت دددددذر ؛ ٔٙ: طدادددددمل الها دددددمر
. (ٖٚ/ٔ: وطدامل الننراا 

، ادددور ايدادددمر  ددد   ضدددمن  ر  دردددل الادددد  المختدددمر، الندددر  إدددند، النددد داب  (32)
، حمدددي محمددد الددد تور قحطددمح: ؛ وراظددر ٔٛص، المطدندد  الروإددهر ، الاددمهر 
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،  تددد  الن مرددد دار ال، دردددرول، ٔط، ()تدددمرر  المددددرزرح مدددح  ا دددمر الادددحمد 
 . ٛٙٔص،  ٕٚٓٓ

، الحإددح دددح زرددمد و ا دد  دددرح منماددرر  مددح الها ددمر، الددد تور نددالإددتمر، حممددد (33)
. ٛ٘ص،  ٜٓٛٔ، دار الرإمل ، دغداد

، هو نررا دح الحمرث دح منمور  دح ندممر ال اددي: هد(ٛٚالامض  نررا )ل  (34)
اختدمره نمدر ددح ، (الادد )هد وهدو مدح  ددمر التدمدنرح ألاد  لد  ر د  ٕٗولد إا  
واإددتمر  دد  ، ( قمضددرم ن ددا ال و دد  لإددن  ن مدد  واط ندد  وابت ددمدهالخطددم )

تدو   إدا  ،  مح محإام  ررمم ح رمم لرح النرر  ، الاضمر الا اح نزل  الحبمج
 . (ٛ٘/ٔ: الهتا المدرح: هد )راظرٛٚ

، الرادد ،   ادددو ندددداا ال ددو : هددو ادددو محمددد وراددم : هددد(ٜ٘إددنرد دددح بدرددر )ل (35)
ولدددد إدددا  ، نحدددد اينددد  ، المحددددث، الهارددد ، المهإدددر، المادددرير، الحبددد ، ايمدددم 
تدددمدن  مدددح ، ونددددداا ددددح مغهددد  وغردددره ، واددددح نمدددر، إدددمع اددددح نددددمس، هدددد٘ٗ

و مح ادح ندمس اذا اتمه اهد  ، إمدال التمدنرح    الها  والندمد  والهض  والورع
، رناد  إدنرد ددح بدردر، اددح ا  الددهممر اتإدألواا  و در  : ال و   رإتهتوا  راو 
هددددد  ٜٗهدددد وقرددد  ٜ٘وقدددد قمت ددد  مدددع اددددح ايندددنث إدددا  ، قت ددد  الحبدددمج دمل و ددد 

، ٜٖٚ/ٕ: و ردددددمل اينردددددمح، ٕٕٚ/ٗ: ح رددددد  ايولردددددمر، ٕٓٛ: )طداددددمل خ رهددددد 
. (ٖٗٔ: التارر ، ٔٔ/ٗ: ت ذر  الت ذر ، ٙٚ/ٔ: تذ ر  الحهمظ

ادددو رحرددا ،  اردد  ال و دد ، ايمددم  الحددم ظهددو : هددد(ٜٔٔحدردد  دددح اددد  رمدددل )ل (36)
و دمح ، قدرس ددح نددد: وقرد ، واإ  ادرد  قدرس ددح درادمر، الارن  ايإدي مويه 

لددد  احدددو مدددمنترح ، روى ناددد  نطدددمر واينمدددش وندددند  والردددوري، مدددح انمددد  الن ددد 
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 . هدددٕٕٔوقردد  إددا  ، هدددٜٔٔمددمل إددا  ، ادددو  رادد : وقددم  ادددو حددمت ، حدددرث
. ٕٙٚرق  : الاد ر ت ذر  إرر ان  : )راظر

، مادر، محمضدرال  د  تدمرر  الهاد  ايإد م ، الدد تور محمدد روإدة، موإا  (37)
، الدد تور  قحطدمح، ؛ وراظدر حمددي محمددٗٗ  صٜ٘٘ٔ، دار ال تم  النرد 

. ٕٓتمرر  المدرزرح مح  ا مر الاحمد  )ض( ص
. ٕٕص ٔان   الموقنرح نح ر  النملمرح ج ، ادح قر  البوزر  (ٖٛ)
، هدو إدنرد ددح المإدر  ددح حدزح الارند  المخزومد  المددا : إنرد ددح المإدر  (ٜٖ)

ولددد لإدداترح مضددتم ، احددد  ا ددمر المدرادد ،  اردد  المدرادد  وابدد  التددمدنرح، ادددو محمددد
 . هد(اته  االن ممر اح مرإ ت  ااا المراإر ٜٗنح خ    نمر )ل 

 .(ٚ٘: ، وطدامل الها مرٓٔ٘/ٔ/ٕ: التمرر  ال درر: )راظر
اندأ دم د    دمح مهتد  اه  دم ، هدو نطدمر ددح ادد  رددمح اإد   تدمدن   ارد : نطدمر (ٓٗ)

ولدو  دمح ، خزانح الن   يراإدم م اياا لمدح رحد : ومحدر   قم  احمد دح حاد 
و دمح نطدمر ندددا حدندرم و دمح رزردد ، رخص دملن   احدا ل مح اه  الاإ  اولدا

بمددع  . إددرررح مددح المددوال  و ددمح الحإددح الداددري وادددح، دددح اددد  حدردد  اودرددم
 . هد(٘ٔٔتو   إا  ) . ونمش ممن  إا ، نطمر إدنرح حب 

، والطداددددمل ال دددددرى ٜٚٔ/ٚ: ؛ ت ددددذر  ال مددددم ٜٛ/ٔ: تددددذ ر  الحهددددمظ: )راظددددر
. (ٜٖ/ٔ: ل ننراا 

هد(، مإ   ايننري دملوير،  ار  تمدن   و   مح ٕٓٔحممد دح اد  إ رممح )ل (ٔٗ)
و دددمح ا اددد   . اخدددذ الهاددد  ندددح اددددراهر  الاخنددد  وغردددرهندددروخ ايمدددم  اددددو حارهددد ، 

 . وهو مإتار     الها . راة    الحدرث نح غرر ادراهر ، ااحمد 
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وطداددددمل ، ٜٜٕواله رإددددل يدددددح الادددددر  ص، ٙٔ/ٖت ددددذر  الت ددددذر  : )راظددددر
. (ٜٗمنب  ترابع ان   الها مر ص، ٖٙالها مر ل نررازي ص

 . ادددددو إددددنرد، إددددح دددددح رإددددمر الداددددريهددددو الح: هددددد(ٓٔٔ)ل، الحإددددح الداددددري (ٕٗ)
ومدولا لددنض اياادمر، ولدد دملمدراد  ،  مح ادوه رإمر مدح إدد  مرإدمح، تمدن 
 مح نبمنم بمر  امإ م  . وإمع ق ر  ما  ، راى دنض الاحمد  . هدٕٔإا  

 ددمح اوي  . مارمددم نملمددم ندد د لدد  ااددس دددح مملددك وغرددره و ددمح امددم  اهدد  الداددر 
والد  خراإدمح/ ولد  الاضدمر دملدادر  اردم  نمدر ددح نددد   متدم ل ردرع دح إ رممح

ورااد  ااد  ربدع ندح ذلدك  . ااد  ناد  ااد  قدم  دادو  الادررد  . النزرز رد  اإدتنه 
 . وقم  الخرر والنر دادر

ومهتدددددددمح ، ٕٕٗ/ٕ، واينددددددد   ل زر  ددددددد ، ٖٕٙ/ٕ: ت دددددددذر  الت دددددددذر : )راظدددددددر
. (ٗٛومنب  تراب  ان   الها مر ص ٕٗ/ٕ، الإنمد 

، المددا  الهارد ، هو مملك دح ااس ددح مملدك اياددح  الحمردري: مملك دح ااس (ٖٗ)
، متهددد  ن دددا امممتددد  وب لتددد ، امدددم  دار الم بدددر . هددددٖٜاددددو نددددداا ولدددد إدددا  

ط دد  الن دد  ن ددا ن مددمر المدرادد  حتددا اادددا احددد اينمدد  ايردندد  والردد  راإدد  
، ل   تم  الموطأ، ررحاخذ نا  الحدرث  ررر مح ابّ   المحد . المذه  الممل  

 . هد(ٜٚٔتو   دملمدرا  إا  )
. (ٕٗٛ/ٖ: و رمل اينرمح، ٜ٘ٗ/ٚ: الرامل يدح حدمح: )راظر

امم   ار   . هو نددالرحمح دح نمرو دح رحمد ايوزان : هد(ٚ٘ٔايوزان  )ل (ٗٗ)
اندأ  . محدث مهإر اإدت  الا )ايوزاع( مح قرى دمن  واا   مح إد  الإاد

ودددددرع واراده ، وتددددأد  داهإدددد   رحدددد  الددددا الرمممدددد  والداددددر ، هددددد(ٛٛ)رترمددددم إددددا  
 . المااور ن ا الاضمر  أدا ر  از  دررول مرادطم وتو   د م
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ومنبدد  تددراب  ، ٖٕٛ/ٙوت ددذر  الت ددذر  ، ٘ٔٔ/ٓٔ: الدداردد  والا مردد : )راظددر
. (ٖٓان   الها مر ص

 . هدددٜٗولددد إددا  ، الحددمرثال رددث دددح إددند دددح نددددالرحمح اله ددري الماددري ادددو  (٘ٗ)
مهتد  مادر واممم دم  د  ، احد اينمد  المبت ددرح، امم  من ور،  ار ، ردل، را 

، ال رث ا ا  مح مملك اي اا  ضرن  ااحمد : وقم   ر  النم ن ، الحدرث والها 
مدم راردل احددا : قدم  رحردا ددح د ردر، نملمدم مدح  مضد  إدخرم، و مح  ار م ورندم

راددد  و دد  حدررددد  ندددح : وقدددم  رنادددو  دددح ادددد  نددرد  ،ا مدد  مدددح ال رددث ددددح إددند
، روى نادد  الدخدددمري ومإدد   وورادد  احمددد دددح حادددد ، الزهددري دنددض ايضددطرا 

 . هدٗٚٔوقر  ، هد٘ٚٔتو   إا  
: وتددمرر  دغددداد، ٖٛٔ/ٚ: وح ردد  ايولرددمر، ٖٓٙ/ٚ: الراددمل يدددح حدددمح: )راظددر

: وتدددذ ر  الحهدددمظ، ٖٔٔوتاررددد  الت دددذر  ، ٜ٘ٗ/ٛ: وت دددذر  الت دددذر ، ٖ/ٖٔ
. (ٕ٘ٛ/ٔونذرال الذه  ، ٜ٘: طدامل الحهمظ، ٕٕٗ/ٔ

، دردرول، تحار  لبا  احردمر التدراث النردد ، نذرال الذه     اخرمر مح ذه  (ٙٗ)
. ٛ٘ٔصٕدار اي م  البدرد  ج

، تدددمرر  دغدددداد او مدراددد  الإددد  ، اددددو د دددر احمدددد ددددح ن ددد ، الخطرددد  الدغددددادي (ٚٗ)
، دار ال تدد  الن مردد ، درددرول، ٕط، ندددد الاددمدر نطددمتحاردد  ندددداا ماددطها و 

ايمددددددددم  المو دددددددد  ادددددددددح احمددددددددد دددددددددح ن دددددددد  ، ؛ الم دددددددد ٖٕٖص، ٖٔج، ٕٗٓٓ
؛ اددو ٜ٘ص، ٔج، دار ال تم  النرد ، دررول، مامق  اد  حاره ، هد(ٛٙ٘)ل
، دار ال تدم  النردد ، الادمهر ، اددو حاره حرمتد  ونادره ارافه و ا د ، محمد، زهر 

. ٕٓص،  ٜٜٚٔ
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ندد م  ، ؛ اددح حبددر النإدا ا ٕٖٙص ٖٔتدمرر  دغددداد ج، الخطرد  الدغدددادي (ٛٗ)
الخررال الحإمح    مامقد  ايمدم  اينظد  ادد  حارهد  ، هد(ٕ٘ٛالدرح احمد )ل

. ٕٔص، هدٖٗٓٔ، المطدن  الخررر ، مار، الانممح
نامن  الانممح    مامق  اد  ، داود دح إ رممح دح بربرس الدغدادي، النم ن  (ٜٗ)

، دغدددداد، ٔط، دراإددد  وتحارددد  خملدددد نددد مد مادددطها اينظمددد ، رهددد  الانمدددمححا
. ٖ٘ص،  ٕٔٓٓ

. هو محمد دح ادررس النم ن : محمد (ٓ٘)
 . هو ادو حاره  الانممح دح رمدل: الانممح (5ٔ)
 . هو مملك دح ااس ايادح : مملك (ٕ٘)
 . هو احمد دح حاد  النردما : احمد (ٖ٘)
 . الروريهو إهرمح : إهرمح (ٗ٘)
 . هو داود الظمهري: داود (٘٘)
والندددنر هدددو يدددد  الهضددد  رحردددا ددددح إددد م  ددددح الحإدددرح ددددح محمدددد الطادددزي  (ٙ٘)

 . هد(ٖ٘٘الخطر  الحا ه  )ل
نددد ر الددددرح دددح امدددراا الحمرددددي المندددروة دملحادددمن  ، طدادددمل الحاهرددد : )راظددر

دردددواح ، دغدددداد، ٔط، محددد  هددد   الإدددرحمح . د. هدددد( دراإددد  وتحارددد  نٜٜٚ)ل
 . ٓٗٔص، ٔج،  ٕ٘ٓٓ، الوقة الإا 

 . ٖٖٓص، ٖٔتمرر  دغداد ج، لدغدادي، الخطر  (ٚ٘)
، دردرول، ٔط، م ما  ايمم  اد  حاره     الحددرث، محمد نددالرنرد، الانمما  (ٛ٘)

 . ٚٔص، هدٕٛٗٔ، م ت  المطدونمل ايإ مر 
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المنددددمرة الاظممردددد  طدددددع دانددددر  ، دو  ايإدددد  ، الحددددم ظ نددددمس الدددددرح، الددددذهد  (ٜ٘)
 . ٚٔص، ٔج، هدٖٖٚٔ، دحردر ادمد الر ح د  اد

 . ٖٖٔص، ٖٔج، تمرر  دغداد، الخطر  الدغدادي (ٓٙ)
، اخدددمر ادددو حارهدد  وااددحمد ، ٛٔم مادد  اددد  حارهدد   دد  الحدددرث ص، الانمددما  (ٔٙ)

 . هدٜٖٗٔ، طدع حردرادمد الر ح دمل اد
م مادد  ايمددم  اددد  ، الانمددما ، ٖٖٗص، ٖٔتددمرر  دغددداد ج، الخطردد  الدغدددادي (ٕٙ)

 . ٜٔحاره     الحدرث ص
 . ٕٓالمادر اهإ  ص (ٖٙ)
 . ٕ٘ادو حاره  ص، محمد، ادو زهر  (ٗٙ)
 . ٖٖٖص، ٖٔح، تمرر  دغداد، الخطر  الدغدادي (٘ٙ)
 . ٕٙادو حاره  ص، محمد، ادو زهر  (ٙٙ)
 . ٖ٘٘تمرر  المذه  ايإ مر  ص، محمد، ادو زهر  (ٚٙ)
تدمرر  المدذاه  ، ؛  وراظر اددو زهدر  محمددٔص، ٛاد  حاره  جمامق  ، الم   (ٛٙ)

 . ٖ٘٘ص، ايإ مر 
، ٕمامقدددد  ايمددددم  اددددد  حارهدددد  ج: محمددددد دددددح محمددددد دددددح ندددد م ، ادددددح الدددددزازي (ٜٙ)

 . ٕ٘ٔص
 . ٖٛ٘تمرر  المذه  ايإ مر  ص، محمد، ادو زهر  (ٓٚ)
 . د. تحاردد  ن، الها ددمرطداددمل ، ندد ر الدددرح دددح امددر اا الحمردددي، ادددح الحاددمن  (ٔٚ)

 . ٕٚٔص، ٔج، ٕ٘ٓٓ،درواح الوقة الإا ، دغداد ،ٔط، مح  ه   الإرحمح
 . ٙٚٔص، ٔالمادر اهإ  ج (ٕٚ)
 . ٚٛٔص، ٔالمادر اهإ  ج (ٖٚ)



 
 

  466 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

                                                                                                                                       

 . ٕٜٔص، ٔالمادر اهإ  ج (ٗٚ)
 . ٖٛٙص، ٕج، تمرر  دغداد، الخطر  الدغدادي (٘ٚ)
 . ٕٛص، ٔمامق  اد  حاره  ج، الم   (ٙٚ)
 . ٖ٘ص، ٖٔج، تمرر  دغداد، الخطر  الدغدادي (ٚٚ)
ددددانع الاددامنع  دد  ترتردد  ، ايمددم  ندد ر الدددرح ادددو د ددر دددح مإددنود، ال مإددما  (ٛٚ)

 . ٛٛٔص، ٘ج، هدٕٖٛٔ، طدن  مار، النرانع
 . ٚ٘م ما  ايمم  اد  حاره     الحدرث ص، الانمما : وراظر

 . ٜٕص،(الاحمد )  ا مرتمرر  المدرزرح مح  ،قحطمح الد تور ،حمدي محمد (ٜٚ)
، اددددو الولردددد، هدددو ندددددالم ك ددددح ندددددالنزرز ددددح بدددررن: هدددد(ٓ٘ٔاددددح بدددررن )ل (ٓٛ)

اخدددذ ندددح نطدددمر ، لاددد  دهارددد  الحدددر  الم ددد ، رومددد  اياددد  مدددح مدددوال  قدددررش
 . او  مح ااة ال ت  دم   .  مح را     الحدرث . ومبمهد
، ٓٓٗ/ٓٔدغدددددداد تدددددمرر  ، ٖ٘ٓ/ٗ: واينددددد  ، ٙٔ/ٔتدددددذ ر  الحهدددددمظ : )راظدددددر

 . (ٚٙمنب  تراب  ان   الها مر ص
 . 338ص، 13ج، دغداد تمرر ، الدغدادي الخطر  ن(ٓٛ)
، ور اددا ادددو نددددالرحمح وهددو مددولا ربدد  مددح دادد  حاظ دد : ندددداا دددح مدددمرك (ٔٛ)

و دمح ، ادرك مح التمدنرح إنرد اياامري و ررر مدح اينمد  مرد  إدهرمح وندند 
. هددد(ٓٛٔتددو   إددا  )، الزهددد والحددث ن ددا الب ددمد مأمواددم قددم  النددنر  دد ، رادد 

، ٕ٘ٛ/ٔ: ت ددددذر  ايإددددممر وال غددددمل، ٕٖٚ/ٚ: )الطداددددمل ال دددددرى يدددددح إددددند
 . (ٛٔص، ايمم  ادو حاره  وما ب     الها  اي در، ٗ/ٜ: اين   ل زر   

 . 338ص، 13ج، دغداد تمرر ، الدغدادي الخطر  ن(ٔٛ)
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قدددم  ، روى ندددح ادددد  حارهددد  ونطدددمر وقتدددمد  ور ادددا اددددم إددد ما: مإدددنر ددددح  دددرا  (ٕٛ)
لد  ر دح لد  مدأوى إدوى مازلد  ، الروري  ام اذا اخت هام    نرئ إدملام مإدنر ناد 

 . هد(    خ    المااور٘٘ٔوالمإبد)ل
 . (ٜٕٖ/ٖ: ؛ واه  الاهو ٖٗٙ/ٙ: )الطدامل ال درى

، ؛ وراظدر ال ددردريٖٓٗالدا  ٕٖ٘ص، ٖٔج، تدمرر  دغددداد، الخطرد  الدغددادي (ٖٛ)
 . ٘ٗص ،النرد  ال تم  دار ،دررول ،اد  حاره  مامق  ،ايمم  حم ظ الدرح محمد

هددو الهضددر  دددح نرددمض دددح مإددنود : هددد(ٚٛٔالددا  ٘ٓٔالهضددر  دددح نرددمض ) (ٗٛ)
اخددذ الهادد  نددح ايمددم  ، نددر  الحددر  الم دد ،  اردد  حاهدد ، ن دد  التمرمدد  الرردددون 

ايرض ا ضدد  مددح الهضددر  دددح مددمدا  ن ددا : قددم   ردد  ادددح المدددمرك، اددد  حارهدد 
قدم  اددو . روى ناد  ايمدم  الندم ن  ورحردا الاطدمح واددح وهد  وغردره ، نرمض

ربددد  ادددملا ، متنددددد، راددد ،  دددو  : قدددم  النب ددد . مدددأموح، راددد : حدددمت  والاإدددمن 
 . )مح نرة الامس اإتراح( -: مح   م  . رإ ح م  

:   الاددد ر؛ إددرر اندد ٖٙٔ/ٔ: ؛ ونددذرال الددذه ٜٖٗ/ٛج: )ت ددذر  الت ددذر 
 . (ٖٓٙ/٘: ؛ واين  ٕٖٚ/ٛ

 . ٖٓٗصٖٔج، تمرر  دغداد، الخطر  الدغدادي (٘ٛ)
هدو اإدممنر  ددح حمدمد ددح ادد  حارهد  ايمدم  : هدد(ٕٕٔ)ل، اإممنر  ددح حمدمد (ٙٛ)

وقضددمر ، ولدد  قضددمر البمادد  النددرق  مددح دغددداد،  اردد  حاهدد . ال ددو   الامضدد 
وإدمع الحددرث مدح ادرد  ، تها  ن ا ادر  حمدمد والحإدح ددح زردمد . الدار  والرق 

وروى نا  نمر دح ادراهر  الاإه  وإ   ددح  . ومملك دح مغو  وادح اد  ذن 
)البدممع : مدح تادماره  . نرممح النإ ري وندد المفمح دح ن   الدرازي وغردره 

 .    الها ( ن ا مذه  بده
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: ؛ وتدددددددمرر  دغددددددددادٜٕٓ/ٔ ؛ وت دددددددذر  الت دددددددذر ٛٗٔ/ٔ: )البدددددددواهر المضدددددددر 
 . (ٕٔص، ؛ ومنب  تراب  ان   الها مرٜٖٓ/ٔ: ؛ واين  ٕٖٗ/ٙ

 . 340 صٖٔج، تمرر  دغداد، الخطر  الدغدادي ن(ٙٛ)
مدح داد  ردور ددح نددد ، هدو إدهرمح ددح إدنرد ددح مإدرو  الردوري: إهرمح الروري (ٚٛ)

 دمح  . هددٜٚولدد إدا  ، امرر المفمارح  د  الحددرث، ادو ندداا، مام  مح مضر
ولدد واندأ  د  ال و د  وراوده الماادور  . إرد اه  زمما     ن دو  الددرح والتادوى

 إد ح م د   . هددٗٗٔالندمإ  ن دا اح ر د  الح د   دمدا وخدرج مدح ال و د  إدا  
والمدرادد  ردد  ط ددد  الم دددي  تددوارى وااتادد  الددا الداددر   مددمل  ر ددم مإددتخهرم إددا  

، البددممع الاددغرر   م ددم  دد  الحدددرثالبددممع ال درددر و : لدد  مددح ال تدد  . هددٔٔٙ
 . و تم  الهرانض

 . (ٗٓٔ/ٖ: ؛ واين  ٕٓٔ/ٔ: ؛ وو رمل اينرمحٕٕ٘: اله رإل: )راظر
 . ٖٔٗص، ٖٔج، تمرر  دغداد، الخطر  الدغدادي (ٛٛ)
 . ٕٖٗص، ٖٔالمادر اهإ  ج (ٜٛ)
 . ٖٖٗص ، ٖٔالمادر اهإ  ج (ٜٓ)
ادرردس ددح النددمس ددح نرمدمح ددح هدو محمدد ددح : هدد(ٕٗٓالدا  ٓ٘ٔالنم ن  ) (ٜٔ)

والردد  راتإدد  ، احددد انمدد  المددذاه  ايردندد . نددم ع مددح دادد  المط دد  مددح قددررش
 . بمع الدا ن د  الهاد  الادرارال ون د  ايادو  والحددرث وال غد  والندنر .النم نر 

)مم احد ممح درده محدر  او ور  اي والنم ن  ن ر  ما (  مح : قم  ايمم  احمد
واندر ، هددٜٜٔرد  ااتاد  الدا مادر  .مذهدد  دملحبدمز والندرا  ندرد الذ مر اندر
و)الرإددمل (  دد  ، )اي (  دد  الهادد : مددح تاددماره  .وتددو   د ددم . د ددم مذهددد  ارضددم

 . و)اح م  الاراح( و)اخت ة الحدرث( وغررهم، ااو  الها 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

                                                                                                                                       

؛ منبدددد  تددددراب  ٖٓٔ-ٙ٘/ٕ: ؛ تددددمرر  دغدددددادٜٕٖٗ/ٔتددددذ ر  الحهددددمظ : )راظددددر
 . (٘ٙٔص، ان   الها مر

 . ٖ٘ٗص، ٖٔج، تمرر  دغداد، الخطر  الدغدادي (ٕٜ)
 . ٖٙٗص، ٖٔالمادر اهإ  ج (ٖٜ)
 . ٖٚٗص، ٖٔالمادر اهإ  ج (ٜٗ)
 . ٓ٘اير  : إور  المفماوح (ٜ٘)
 . ٖٖٙص، ٖٔج، تمرر  دغداد، الخطر  الدغدادي (ٜٙ)
 . ٖٖٚص ٖٔالمادر اهإ  ج (ٜٚ)
 . ٖٖٚص،  ٖٔالمادر اهإ  ج (ٜٛ)
المختاددر  دد  طداددمل ، نددمس الدددرح محمددد دددح احمددد دددح ندددد ال ددمديالمادإدد   (ٜٜ)

، م تددد  البممندد  ايإدد مر ، اإددخ  ماددور  مددح المدرادد  الماددور ، ن مددمر الحدددرث
 . ٜ٘ص، م ما  اد  حاره     الحدرث، ؛ الانمما ٕٓٙ/ٔ: اص

 . ٓٚٓٔص، ٓٔج، الددار  والا مر ، ادح  ررر (ٓٓٔ)
، الادددمهر ، الدددرح احمددد ددددح محمددد دددح ادددراهر ادددو النددددمس نددمس ، ادددح خ  ددمح (ٔٓٔ)

 . ٘ٔٗص، ٘ج، م تد  الا ض  المارر 
، الاددمهر ، ٛٔط، اددور مددح حرددم  التددمدنرح، الددد تور نددددالرحمح، رن ددل الدمنددم (ٕٓٔ)

 . ٚٓ٘ص،  ٕٙٓٓ، دار ايد  ايإ م 
 . ٕٗٗص، مامق  اد  حاره ، الم   (ٖٓٔ)
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

                                                                                                                                       

 : ادلصادر ٔادلزاجع
 انقزآٌ انكزيى . 

هة(324ابو الحسن عز الدين الشيباني ال زري )ت، االثيرابن 
 . هدٕٓٛٔ، مار المطدن  الوهدر ، اإد الغمد     منر   الاحمد  -ٔ

هة(024الحافظ ابو نعيم أحمد بن عبداهلل )ت، االصبهاني
 . ددوح تمرر ، الامهر ، ت ذر  ايإممر وال غمل -ٕ
.  ٖٜٛٔ، الإنمد مطدن  ، مار، ٔط، ح ر  ايولرمر وطدامل اياهرمر -ٖ

هة(253ابو الفرج )ت، االصفهاني
. دار المنر   ل طدمن ، دررول، نرح وتحار  الإرد نحمد اار، مامت  الطملدرح -ٗ

هة(353ابو عبداهلل محمد بن ابراهيم بن اسماعيل ال عفي )ت، البخاري
. ل(.والانر)دل طدمن   اله ر دار ،دررول ،همن  الادوي الإرد تحار  ،التمرر  ال درر -٘

هة(597 مال الدين ابو الفرج )ت، ابن ال وزي
هدٖٜٖٔ، ٔط، تحار  محمود  مخوري، اهو  الاهو  -ٙ

حامد الدكتور عبد الستار

.  ٜٓٚٔ، دار الرإمل  ، دغداد، الحإح دح زرمد و ا   درح منمارر  مح الها مر -ٚ
هة(853شهاب الدين احمد بن عمي )ت، ابن ح ر العسقالني

.  ٖٕٓٓ، الم تد  التو رار ، مار، تحار  ارمح نر  ، الت ذر تارر   -ٛ
.  ٜٗٛٔ-هدٗٓٗٔ، دار اله ر ل طدمن  والانر، دررول، ٔط، ت ذر  الت ذر  -ٜ

المطدند  ، مادر، الخررال الحإمح    مامق  ايمم  اينظ  اد  حاره  الانممح -ٓٔ
. الخررر 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

                                                                                                                                       

دار ، درددرول، ٔط، تحاردد  محمددد ن دد  الدبددموي، اياددمد   دد  منر دد  الاددحمد  -ٔٔ
.  ٕٜٜٔ-هدٕٔٗٔ، البر 

. هدٜٖٚٔدار المنر   ، دررول، ٔط،  تا الدمري دنرح احرا ايمم  الدخمري -ٕٔ
الدكتور قحطان، حمدي محمد

، دار ال تددد  الن مرددد ، دردددرول، ٔط، ()تدددمرر  المددددرزرح مدددح  ا دددمر الادددحمد  -ٖٔ
ٕٓٓٚ  .

هة(979عالء الدين بن أمر اهلل الحميدي )ت، الحناكي
دردواح ، دغدداد، ٔط، محر  ه   الإدرحمح. د. دراإ  وتحار  ن، طدامل الحاهر  -ٗٔ

. هدٕ٘ٓٓ، الوقة الإا 
محيي الدين ابو محمد عبدالقادر بن محمد القرشي ، الحنفي االمام المحدث

.هة(775)ت
. هدٕٖٖٔ، الامهر ، ٔط، البواهر المضر  -٘ٔ

الخ ري محمد

.  ٜٕٜٔ،   ايإتنما م تد، الامهر ، تمرر  التنررع ايإ م  -ٙٔ
هة(032احمد بن عمي بن ثابت )ت، ابو بكر، الخطيب البغدادي

، ٕط، تحاردد  ندددداا ماددطها ونددددالامدر نطددم، تددمرر  دغددداد او مدرادد  الإدد   -ٚٔ
.  ٕٗٓٓ، دار ال ت  الن مر ، دررول
هة(381شمس الدين أحمد بن محمد بن ابراهيم )ت، ابو العباس، ابن خمكان

.  ٜٛٗٔ، م تد  الا ض  المارر ، الامهر ، اينرمح وادامر الزممحو رمل  -ٛٔ
هة(708االمام ابو عبداهلل شمس الدين )ت، الذهبي

. ل(. دار احرمر التراث النرد  )د، دررول، ٔط، تذ ر  الحهمظ -ٜٔ
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )
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 د.ىقحطانىحمديىمحمد

                                                                                                                                       

ال رندددد  ، تحاردددد    ددددر  محمددددد ندددد تول ومحمددددد ماددددطها ادددددراهر ، دو  ايإدددد   -ٕٓ
.  ٜٗٚٔ، المارر  النمم  ل  تم 

.  ٜٔٚٔ، موإإ  الرإمل ، ٔط، مأموح الاامغرب  تحار  ،ان   الاد ر إرر -ٕٔ
الدكتور عبدالرحمن، رأفت الباشا

.  ٕٙٓٓ، دار ايد  ايإ م ، الامهر ، ٛٔط، اور مح حرم  التمدنرح -ٕٕ
ابو عمي احمد بن عمر ، ابن رستة 

رناددو  دددح واضددا ال متدد  احمددد دددح اددد  ، ايندد   الاهإددر  ور ردد   تددم  الد ددداح -ٖٕ
.  ٖٜٛٔطدع مدرا  لردح دمطدن  ادرر  إا  ، دررول، دار امدر، الرناود 

السيد محمد مرت ى الحسيني ، الزبيدي

مطدندد  ، ال ورددل، تحاردد  ماددطها حبددمزي، تددمج النددروس مددح بددوهر الاددمموس -ٕٗ
. هدٛٓٗٔ- ٜٚٛٔ، ح وم  ال ورل
م(1979خير الدين محمود بن محمد بن عمي )، الزركمي

، ٗط، قمموس تراب  يند ر الربدم  والاإدمر والمإدتنردرح والمإتندرقرح، اين   -ٕ٘
. دار الن   ل م ررح، دررول

. محمد، ابو زهرة
. هدٖٛٚٔدار اله ر النرد  ، الامهر ، ايمم  زرد حرمت  وناره و ا   -ٕٙ
.  ٜٜٚٔ، دار اله ر النرد ، الامهر ، ررافه و ا   –ادو حاره  حرمت  وناره  -ٕٚ
. قدرص، لادح، دار الحدرث، تمرر  المذاه  ايإ مر  -ٕٛ

هة(324احمد بن مني  الهاشمي البصري )ت، ابن سعد
دار ال تدددد  ، درددددرول، ٕط، تحاردددد  محمددددد نددددددالامدر نطددددم ، الطداددددمل ال دددددرى -ٜٕ

.  ٜٜٚٔ -هد ٛٔٗٔ، الن مر 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )
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 د.ىقحطانىحمديىمحمد

                                                                                                                                       

هة(1399داود بن سميمان بن  ر يس البغدادي )ت، الشافعي
دراإدددد  وتحاردددد  خملددددد ا ددددمد ،   مامقدددد  اددددد  حارهدددد  الانمددددمحنددددامن  الانمددددمح  دددد -ٖٓ

.  ٕٔٓٓ، دغداد، ٔط، ماطها اينظم 
الشيخ سعد ، الشمبن ي

. المطدن  الروإهر ، الامهر ، اور ايدامر     ضمن  ر  درل الاد  المختمر -ٖٔ
ابو المواهب عبدالوهاب بن احمد بن عمي االنصاري الشافعي المصري ، الشعراني

هة(972)ت 
حاادد  نددددالغا  ، الطداددمل ال دددرى المإددممل د ددواقا اياددوار  دد  طداددمل ايخرددمر -ٕٖ

.  ٕٙٓٓ، دار ال ت  الن مر ، دررول، ٕط، محمد ن   الهمإ 
هة(073ابو اسحاق ابراهيم بن عمي بن يوسف )ت، الشيرازي   

. دار الا  ، دررول، تاحرا ومرابن  النر  خ ر  المرس، طدامل الها مر -ٖٖ
أحمد بن مصطفى ، زادةطاش كبري 

مهتمح الإنمد  ومادمح الإرمد     موضونمل الن و   -ٖٗ

هة(304ابو عمر خميفة بن خياط شهاب )ت، العصفري
، مطدندد  النددما ، دغددداد، تحاردد  ا ددر  ضددرمر النمددري، طداددمل خ رهدد  دددح خرددمط -ٖ٘

ٜٔٙٚ  .
هة(1489ابو الفالح عبدالحي )ت، ابن العماد الحنبمي

، دردرول، تحار  لبا  احردمر التدراث النردد ، اخدمر مح ذه نذرال الذه      -ٖٙ
. دار اي م  البدرد 

ابن فرحون المدني 

، مطدندد  الهحددممرح، ماددر، الدددردمج المددذه   دد  منر دد  انرددمح ن مددمر المددذه  -ٖٚ
. هدٜٖ٘ٔ
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

ىدورىفقكاءىالصحابةى
ىفيىمدردـةىالكوفة

ى
 

 د.ىقحطانىحمديىمحمد

                                                                                                                                       

هة(817م د الدين محمد بن يعقوب )ت، الفيروز آبادي
، دردرول، دار احردمر ٕند  ، طالامموس المحدرط، تاددر  محمدد ندددالرحمح المرن -ٖٛ

 .ٕٓٓالتراث النرد ، 
هة(851ابو بكر احمد بن محمد بن عمر )ت، ابن قا ي شهبة

ل(. دار الا   )د، دررول، تحار  خ ر  المرس، طدامل الها مر -ٜٖ
هة(751شمس الدين ابو عبداهلل محمد بن ابي بكر )ت، ابن قيم ال وزية

، ٔط، احمدددددد نددالإددددد   الزندددددد  انتادددددا، انددددد   المدددددوقنرح ندددددح ر  الندددددملمرح -ٓٗ
.  ٜٜٚٔ-هدٛٔٗٔنر   دار ايرق  دح اد  ايرق  ، دررول

هة(587عالء الدين ابو بكر مسعود الحنفي )ت، الكاساني
هلٕٖٛٔ، مطدن  مار، ددانع الاامنع    ترتر  النرانع -ٔٗ

هة(770عماد الدين ابو الفداء اسماعيل الدمشقي )ت، ابن كثير
.  ٜٗٚٔم تد  المنمرة ، دررول، ٕط، الددار  والا مر  -ٕٗ

هة(837االمام حافظ الدين محمد )، الكردري
. دار ال تم  النرد ، دررول، مامق  اد  حاره  -ٖٗ

هة(1208محمد بن اسحاق )
. الم تد  التبمرر  ال درى، اله رإل -ٗٗ

مراد الدكتور يحيى 

.  ٕٗٓٓ، دار ال ت  الن مر ، دررول، ٔط، منب  تراب  الها مر -٘ٗ
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 د.ىقحطانىحمديىمحمد

                                                                                                                                       

. عبداهلل بن مصطفى، المراغي
.   ٜٓٛٔ، دررول، ٕط، الهتا المدرح    طدامل اياولررح -ٙٗ

شمس الدين محمد بن احمد بن عبدالهادي ، المقدسي

اإدخ  مادور  مدح م تدد  ، المدرا  الماور ، المختار    طدامل ن ممر الحدرث -ٚٗ
. البممن  ايإ مر 

عبدالواحد بن احمد الحنبمي شمس الدين ابو عبداهلل محمد بن ، المقدسي
هة(302)ت

طدددددددددع مدرادددددددد  لردددددددددح ، درددددددددرول، ٕط، احإددددددددح التامإددددددددر   دددددددد  منر دددددددد  ايقددددددددملر  -ٛٗ
 ٜٙٓٔالمحروإ 

هة(538االمام موفق بن احمد )ت، المكي
. دار ال تم  النرد ، دررول، مامق  اد  حاره  -ٜٗ

موسى الدكتور محمد يوسف 

.  ٜ٘٘ٔ،  تم  النرد دار ال، مار، محمضرال    تمرر  الها  ايإ م  -ٓ٘
هة(1034محمد عبدالرشيد )ت، النعماني

، ٘ط، انتادددا دددد  ندددددالهتمح اددددو غدددد ، م ماددد  ايمدددم  ادددد  حارهددد   ددد  الحددددرث -ٔ٘
. هدٕٛٗٔ، دار الدنمنر ايإ مر ، دررول

هة(373االمام الحافظ ابو زكريا محيي الدين بن شرف )، النووي
 . المطدن  الخررر ، الامهر ، ت ذر  ايإممر وال غمل -ٕ٘


