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ة    ل اح   رهن اح نووا  إح و   ع ا و   اح جاو   ا حم احث  ب تإانان اعع  ث اح  ك ب  عاب ت  .4
 (   ع ا.15ن     عععح   ي عع  ال ا ج  ز )

 ةن يك ن احث ب ض   االل ق ت ث اال        ع  ض   ان اي اح جا  اح    احة ن  . .5
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 اح عقبل  ي ا ا   اح ن   .ع   ناائ ع  
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انوو اي اح جاوو  اح ووو    اإل  وو      ضووو   اح ووي ع وووعث  ووع ة ا  ووي عجووو ل احعاوو م   احعنا وو   احع ح  وو 
  احة ن  .
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 اح جا  ي ض  الع ث راث     . اناب  احث     ي  .2
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 . يعاب احث  ب      ع  ا  ع  ت ة  .4
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 .عجا  آياي احلنا بعي
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The Poem in Praise of (Aal Al-Bayt) In the Poem 

of Abi Firas Al-Hamdani - Investigation and 

Comment 

   
A B S T R A C T     

This research talks in the poem of Abu Firas al-Hamdani 

about the praise of Ahl al-Bayt and their virtues. The texts have not 

yet seen the light, and they need to be investigated and edited so 

that the researcher can study them. 
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ــ آلل البي(  يي ديوان أيي يرا    القصيدة المدحية ل

 تحقيق وتعليق -الحمداني 

 
 

يتحدد  ذد ا احثحدي قص قةدددددددددددددددددي عنص قراآ اححبددانص    مدد     احبددت 
ومناقبهم اذ يعد مد     احبدت م  احبضدددددامد  احبهبي احتص هناوحها احشدددددعرا  قديبا  

احةدددور وهوحدد احد،،ت، قتانت نةدددو دددهم م  احب ا   وحديثا ، وعند وا قص رسدددم 
احبهبي احتص يسددتع د رارآ ا،را ا  يثحر قدها، ويثدر م  ذ ا احنةددو  حم هر 

 احنور بعد، وهحتاج احى هحقدق وإخراج حتى يتبك  اباحي م  رراستها.
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 المقدمة 
 واحةالي واحسالم  لى سددنا محبد و لى  حه و حثه عجبعد  وبعد  اححبد هلل

يعد مد     احبدت م  احبضامد  احبهبي احتص هناوحها احشعرا  قديبا  وحديثا ، وعند وا قص رسم 
احةور وهوحدد احد،،ت، قتانت نةو هم م  احب ا  احبهبي احتص يستع د رارآ األرا ع  يثحر قدها،  

  حم هر احنور بعد، وهحتاج إحى هحقدق وإخراج حّتى يتبك  احثاحي م  رراستها؛  ويثدر م  ذ ا احنةو 
ح حك  كفت  لى هحقدق ورراسي احقةددي احبدح ي آل  احبدت حلشا ر عنص قراآ اححبدانص احتص عوررذا  

وهخريج    واألحاريي،  األ الم،  وهخريج  احعثارات  ضثط  إحى  قعبدت  احديوا ،  شرحه  لى  قص  احبهائص 
حات احبالغ ي واحنحويي إ  وجدت حّتى ي هر ذ ا احشر  باحةوري احتص وضعها احبةنف رحبه   احبةعل

هللا، قتا  ع  خرج احعبل بةوري هبك  حلثاحي ورارآ األرا م  ا،طالع  لدها، وقص احنهايي وضعت  
 قائبي باحبةارر واحبراجد احتص وررت قص ذ ا احدراسي.

   :النص المحقق
 (:احخف ف) (2) قص عذل احبدت )رضوا  هللا هعاحى  لدهم عجبعد ( (1) وقا :

 ـشاه إال بأحمٍد وعلي ِّ  لسُت أرجو النجاَة من كل ِّ ما أخْـ 
بطيه واإلمام علي ِّ  وببنتِّ الرسول فاطمة الطُّهــرِّ   وسِّ

ْلمِّ الـله  و/  39 فينا محمَّدِّ بنِّ علي ِّ /  والتَّقي ِّ النَّقي ِّ باقرِّ عِّ
 ثم ابنِّه الزكي ِّ علي ِّ  َجعفٍر سمي ِّ رسول هللاوأبي  

ْي محمٍد وعلي ِّ  والقائمِّ الُمْظهرِّ   (3)  وابنِّه اليشكري ِّ   حقَّ
 علي ِّ   (4)   يوَم َعرضي على اإلمام  فيهُم أرتجي بلوَغ اأَلماني

عقو  معنى ذ ا األن ات ظاذر غنص    احشر  غدر إنه وجب  لّص ع  عشرف شرحص ننب ي     
مناقبهم حسب ما يسرا هللا هعاحى ح كو  سبث ا حلبغفري حص وحب  ن ر قص ذ ا احتتاا وإ  يا  ما عذيرا قص 
جنب قضائلهم احتص عربت  لى اححةر إ، يغ ض م  ف ض وُقل م  يُثر قأقو  وباهلل احتوقدق: عرار 

م وخل في هللا ورسوحه بأحبد احبةعفى وباححبدب احبجتبى قخر احعاحم وسدد وحد  رم م هر ا،سم األ   
( سدد وحد  دنا  اح ي عنز  قص مدحه احتوراي وا،نجدل واحزبور واحفرقا ، قببلغ احعلم ف ه  ملسو هيلع هللا ىلصاألكرم محبد )

 .(5)  عنه بشر وعنه خدر خلق هللا يلهم وحم ُيِحْط غدُر  لم هللا جلَّ ببا َحَوى  وإ  نفَدت قص و ِفِه احَتِلمُ 
احزذرا    ننت رسو  هللا )وعما قاطبي  احبتو ملسو هيلع هللا ىلصاحبتو    (7)   واحزذرا   (6)   ( وبضعته قب  عسبائها 

ويانت ، هح ض قط ألنها    (،ملسو هيلع هللا ىلص)  (9)   ، ويانت إذا عقبلت يانت مشدتها مش ي عندها(8)   واحعاذري واحبعهري
بعد احعةر وهعهرت   (11)  ، وحقد وضعت اححس  )رضص هللا هعاحى  نهبا((10)   خلقت م  هفاحي احجني

 .(12) م  نفاسها واغتسلت و لت احبغرا وح حك سبدت احزذرا 
( يكثر احتقبدل  ملسو هيلع هللا ىلصوقص  دو  األخثار نقال     ان  عثاآ )رضص هللا هعاحى  نهبا( قا : يا  )

حفاطبي )رضص هللا هعاحى  نها( ققاحت:  ائشي رضص هللا  نها بأنص وعمص عنت هتثر هقبدل قاطبي )رضص  
احى  نها( ققا : إ  جبريل حدلي عسري نص عرخلنص احجني وعطعبنص م  جب د ثبارذا قةار ذحك ما هللا هع
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قص  لبص قحبلت منص خديجي بفاطبي )رضص هللا هعاحى  نهبا( قإذا اشتقت إحى هلك احثبار قبلت قاطبي  
 .(13)  )رضص هللا هعاحى  نها( قأ بت م  ريح هلك احثبار احتص عكلته

)رضص هللا هعاحى  نهبا( قا  حبا يانت احلدلي احتص زقت قدها قاطبي )رضص هللا  و   ان  عثاآ  
عمامها وجبريل    يبدنها وم كائدل     ملسو هيلع هللا ىلص  ( يا  رسو  هللا  هعاحى  نها( إحى  لص ن  عنص طاحب )

 .(14)  شباحها وسثعو  عحف ملك م  خلفها يسثحو  هللا هعاحى ويقدسونه حتى طلد احفجر
ظ/ نتسوا رؤوسكم   39  إذا يا  يوم احق امي نارى مناٍر يا عذل احبحشر/  (ملسو هيلع هللا ىلصو   رسو  هللا )

قتبر ومعها عحف جاريي م  اححور احعد  ياحبرق  ملسو هيلع هللا ىلص  وغضوا عبةاريم حتى هبر قاطبي ننت رسو  هللا  
 .(15) احخاطف

باحدراذم  وقد ورر قص احخبر انه حبا سبعت نزواجها قاحت يا رسو  هللا إ  ننات احناآ يتزوج   
قأي قرق ندنص وبدنه  اسأحك ع  هرر مهري م  احدراذم وهد و هللا هعاحى حص ع  يجعل مهري احشفا ي قص 
 ةاي األمي قنز  جبريل  ل ه احسالم ومعه بعاقي م  حرير مكتوا قدها جعل هللا هعاحى مهر قاطبي  

هوضد هلك احثعاقي  لى  درذا    قلبا احتضرت عو ت ع   (16)   احزذرا  احشفا ي قص احب نبد  م  عمي عندها
هحت احتف  قوضعت وقاحت إذا حشرت يوم احق امي ورقعت هلك احثعاقي نددي وشفعت قص احب نبد  م   
عمي عنص قلبا احتضرت غسلت نفسها وعو ت ع  ، يغسلها عحد قدقنها  لص رضص هللا هعاحى  نهبا  

 .(18) قص يشف احغبي (17) بغسلها ذير ذ ا احش خ  بداحوذاا 
 بداحبعلب   (19)  وعما زوجها  لص ن  عنص طاحب ذو احفضائل واحبناقب قأنو طاحب عنوا، وجدا

ن  ذاشم ن   بد مناف وعمه قاطبي ننت عسد ان  ذاشٍم وذص عو  ذاشب ي وحدت ذاشب ي وقد عسلبت 
احشعر  وذو عحد احعشري احبشهور حهم باحجني، ويا  شجا  ا ع لد يثدر  (20) وذاجرت، ويندته عنو اححس  

ا قد مألت ما ند  منتب ه ن ضا  يأنها احقع  ارم   ربعي إحى احقةر عقرا    م احثع     م احلح ي جد 
( و هرا، وذو  ملسو هيلع هللا ىلصوذو ان   م احرسو  )  ( 22)   ويا  خاهبه م  احورق ونقشه احبلك هلل  (21)  شديد األرمي

ري  وعحد م  جبد احقر   و رضه  عحد احسابقد  إحى اإلسالم، وذو عحد احعلبا  احرباندد  واحشجعا  احبشهو 
ُبعي رسو  هللا )وذو عو  خل في م  ننص ذاشم و نه )ملسو هيلع هللا ىلص   لى رسو  هللا   يوم ا،ثند   ملسو هيلع هللا ىلص( قا    )

( استخلفه  لى احبديني وع عاا احلوا  قص  ملسو هيلع هللا ىلصوعسلبت يوم احثالثا  وشهد احبشاذد يلها إ، هبوك قإ  احنبص )
ا يوم خدبر وعخبر إ    ، واألحاريي احوارري قص قضائله احتص  (23) احفتح يكو   لى يدامواضد يثدري خةو  

 (. ، هعد ومناقثه احتص ، هحد عكثر م  ع  هحةى )
وعما اححس  واححسد  اننا عمدر احبؤمند  وسثعا سدد احبرسلد ، قاححس  ان   لص وحد قص نةف  

رج احش خا     احبرا  قا : وعخ  (24)   وحلق شعرا وعمرا ع  يتةدق نوزنه قضيملسو هيلع هللا ىلص  رمضا  قأهاا رسو  هللا  
و   ان  عثاآ    (25)  واححس   لى  اهقه وذو يقو  إنص عحثه وعحب م  يحثه(ملسو هيلع هللا ىلص  )رعيت رسو  هللا  

واححس   لى رقبته قلق ه رجل ققا  نعم احبريب ملسو هيلع هللا ىلص  و/ قا : )عقبل احنبص    40  /  )رضص هللا هعاحى  نهبا(
ا حل ب ا ذا شدثي ، ويا (26)  ونعم احراكب ذو(ملسو هيلع هللا ىلص ريبت يا غالم ققا  احنبص    ووقار. (27)  سدد 
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قص اححل ي انه قا : )إنص ألستحدص م  ربص ع  عحقاا و، عمشص إحى ندته قبشى    (28)   ونقل عنو نع م
وروي إنه حج خبسي و شري  حجي  لى قدم ه وإ     (29)    شري  مري م  احبديني إحى مكي  لى قدم ه(

 (.ومناقثه عكثر م  هحةى ) (30)  احنجائب حتقار ند  يديه
( قوحد قص احبديني حخبس خلو  م  شدددددددددعثا  ألربد م  احهجري ويانت واحدهه وعما اححسدددددددددد  )

(  لقت به بعد ع  وحدت عخاا اححسدددددددد  بخبسددددددددد  حدلي ذك ا ملسو هيلع هللا ىلصاحبعهري احبتو  قاطبي ننت رسددددددددو  هللا )
، وحبا وحد جا  (31) وري ومدي اححبلع ح احنقل قلم يك  ندنه وبد  عخ ه م  احزما  سوى ذ ا احبدي احب ي

إنها رخلت  لى   (33)  ، وروت ام احفضدددددددددددل(32)  ( وعذ  قص عذنه اح بنى وعقام قص عذنه اح سدددددددددددرى ملسو هيلع هللا ىلصاحنبص )
( )ققاحت رعيت يا رسدددو  هللا حلب ا منتر ا رعيت يأ  قععي م  جسددددك وضدددعت قص حجري ملسو هيلع هللا ىلصرسدددو  هللا )

وحه م  احبناقب  (34) (ملسو هيلع هللا ىلصققا  خدر ا رعيت هلد قاطبي غالم ا ف كو  قص حجرك قتا  يبا قا  رسددددددددددو  هللا  
 (.ما ، يعد و، يحةى )

يام جدا  لص ن  عنص طاحب  وعما ا،مام  لص ن  اححسد  )زي  احعاندي ( ققد وحد قص احبديني قص ع
(  قبل وقاهه بسنتد  ويا  عسبر رقدق نقش خاهبه وما هوف قص إ، باهلل ) (35)   ويا  إذا هوضأ حلةالي

ويا  يتةدق   (36)  يةفر حونه ويقو  عما هرو  ند  يدي م  عقف ويا  يةلص قص احدوم واحلدلي عحف ريعي 
يا  عناآ يع شو  باحبديني و،    (37)   اسحق  سر ا ويقو   دقي احسر هعفئ غضب احرا وقا  محبد ن  

يدرو  م  عي  معاشهم قلبا مات  لص ن  اححسد  ققدوا ما يانوا يؤَهو  به حدال  إحى منازحهم قعلبوا إ   
 .(38) معاشهم يا  م   لص ن  اححسد  )رضص هللا هعاحى  نهبا(

قص ح اي عن ه رخل إحى احعواف وجهد ع  يستلم   (39)   احبلك  وُحتى  نه حبا حج ذشام ن   بد 
اححجر األسور قلم يةل إح ه حتثري ازرحام احناآ  ل ه قنةب حه منبر إحى جانب زمزم وجلس  ل ه ين ر  

( يريد احعواف قلبا انتهى إحى اححجر هنحى  إحى احناآ حوحه قبدنبا ذو ي حك إذ عقبل زي  احعاندي  )
م  عذل احشام حهشام م  ذ ا اح ي قد ذابه احناآ ذ ا احهدثي ققا  ذشام    حه احناآ حتى استلبه ققا  رجل

ظ/ عنا ع رقه ققا  م  ذو يا    40  ، ع رقه مخاقي ع  يرغب ف ه عذل احشام ويا  احفرزرق حاضر ا ققا /
 :(40)  عبا قراآ ققا 

لُّ َوالَحرَ  هذا الَّذي َتعرُِّف الَبطحاُء َوطَأَتهُ   مُ َوالَبيُت َيعرُِّفُه َوالحِّ
مُ  بادِّ َللَاِّ ُكل ِّهِّ ُر الَعَلمُ  َهذا اِّبُن َخيرِّ عِّ  َهذا الَتقِّيُّ الَنقِّيُّ الطاهِّ

 إِّلى َمكارِّمِّ َهذا َينَتهي الَكَرمُ  إِّذا َرَأتُه ُقَريٌش قاَل قائُِّلها 
رفاُن راَحتِّهِّ  ُكُه عِّ  ُركُن الَحطيمِّ إِّذا ما جاَء َيسَتلِّمُ  َيكاُد ُيمسِّ

َلهُ َهذا اِّبُن  َمٍة إِّن ُكنَت جاهِّ هِّ َأنبِّياُء َللَاِّ َقد ُختِّموا  فاطِّ  بَِّجد ِّ
 في كل أمر ومختوم به الكلم مقدم بعد ذكر هللا ذكرهم 

 الُعرُب َتعرُِّف َمن َأنَكرَت َوالَعَجمُ  َوَليَس َقوُلَك َمن َهذا بِّضائِّرِّهِّ 
مُ َفما ُيَكلَُّم  ُيغضي َحياًء َوُيغضى مِّن َمهاَبتِّهِّ   إِّال  حيَن َيبَتسِّ
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( سني عربد  ، وهوقص زي  احعاندي  ) (41)   قلبا سبد ذشام ذ ا احقةددي غضب وحثس احفرزرق
ورق    ك بد احبلوهسعد  م  احهجري وحه م  احعبر سثد وخبسو  سني وقدل مات مسبوم ا سّبه احوحدد ن   

 .(42)  باحثق د
، وقدل:  (43)   ( قسبص باحثاقر ألنه بقر احعلماحثاقر )وعما منثد احفضائل واحبفاخر محبد ن   لص  

( قا : يا جانر يوشك ع  هلحق نوحد م  وحد اححسد  اسبه ملسو هيلع هللا ىلصإنه )  (44)  حقب باحثاقر حبا روي    جانر
كاسبص يثقر احعلم بقر ا عي يفجرا هفجدر ا قإذا رعيته قأقرئه منص احسالم قا  جانر: قأخر هللا مدهص حتى  

، ويا  خل في ان ه م  ند  اخوهه وو دته واحقائم  (45)   (ملسو هيلع هللا ىلصعهه احسالم    جدا محبد )حقدت احثاقر قأقر 
ا وحم ي هر    عحد   باإلمامي م  بعدا، ويا  معتد  احقامي اسبر احلو  نقش خاهبه را ، ه رنص قرر 
م  وحد اححس  واححسد  م   لم احدي  واحسن  واحقر   واحسدر وقنو  اآلراا ما ظهر    عنص جعفر  

 :(احسريد)  (46) احثاقر وف ه يقو  احقرظص
 (47) يا باقر العلم بأهل التقى       وخير من لبى على الجبل

)رضددددددددددص هللا هعاحى  نهبا(، وعما  احم    (48)  وحد باحبديني قبل قتل جدا اححسددددددددددد  نثال  سددددددددددند 
احدقائق جعفر ن  محبد احةددددددددددارق ققد نقل  نه م  احعلوم ما حم ينقل    غدرا ويا  امام ا قص اححديي 

وانو  (53)  وان   ددندي (52) واحثوري   (51)  ومداحدك ن  عنس  (50)  وان  جريح (49)  روى  نده يحدى ن  سددددددددددددددعددد 
وحد باحبديني سدددني ثباند  م   (57)  وغدرذم (56)  وا احسدددجسدددتانصو/ وعنو عي  41  /  (55)  وشدددعثي (54)  حن في

احهجري وعمه قروي ننت احقاسددم ن  محبد انص سددبري ويا  معتد  احقامي ارم احلو  نقش خاهبه ما شددا  هللا 
، (59)  ، ُنقدل ع َّ يتداا احجفر احد ي بداحبغرا يتوارثده ننو  بدد احبؤم  حده(58) ، قوي إ، بداهلل عسددددددددددددددتغفر هللا

يالمه حسدددددف ا  احثوري يا سدددددف ا  إذا عنعم هللا  ل ك ننعبي وعحببت بقائها قأكثر م  اححبد واحشدددددكر  وم 
 لدها قإ  هللا  ز وجل قا  قص يتابه احعزيز وحئ  شدددددددددددكرهم ألزيدنتم، وإذا اسدددددددددددتثعأت احرزق قأكثر م   

 حم جم يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ: ا،سدددددتغفار قإ  هللا هعاحى

وإذا  حزبك عمر م  سدددلعا    (12-10  اآلية: نوح:)ســورة  َّ ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
، وروي  نده إنده  (60)  وغدرا قدأكثر م  ، حو  و، قوي إ، بداهلل قدإنهدا مفتدا  احفرج وينز م  ينوز احجندي

عآ احرقعدي بقلم  قدا  حبو،ا نداقدد إذا يتبدت رقعدي  عو يتدابد ا قص حداجدي وعررت ع  هنجح حداجتدك قداكتدب قص ر 
غدر مديد بسددم هللا احرحب  احرح م و د هللا احةددانري  احبخرج مبا يكرذو  واحرزق م  حدي ، يحتسددبو   
جعلندا هللا وايداكم م  احد ي  ، خوف  لدهم و، ذم يحزنو  قدا  نداقدد يندت عقعدل ذحدك قتقضددددددددددددددى حوائجص  

وسددددتو  سددددني وقدل إنه مات مسددددبوم ا   ومناقثه يثدري هوقص سددددني ثبا  وعربعو  ومائي وحه م  احعبر ثبا 
 ( عجبعد .) (61) قص زم  احبنةور ورق  قص احثق د قص احقبر اح ي ف ه عنوا وجدا

سبص ياظب ا حفرط حلبه   احتاظم،وعما احبجتهد احقائم احبتةدق احةائم ا،مام موسى ان  جعفر  
ألنه ما خاا احبتوسل به قص قضا     اححوائج؛وهجاوزا    احبعتدي ، وذو احبعروف  ند عذل احعراق نثاا  

 وحدا،وحد باألنواا سني مائي وثبا  و شري  سني، يندته عنو اححس  نقش خاهبه احبلك هلل    قط،حاجي  
 .(62)( )  وحه يرامات ظاذري ومناقب باذري
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  موسددددددددى احرضددددددددى قتانت مناقثه  ل ه و ددددددددفاهه سددددددددن ي وموحدا احبديني ويندته عنو  وعما  لص ن
اححسدددد  وحقثه احرضددددى واحةددددانر واحزيص ويراماهه يثدري وف ه يقو  عنو نؤاآ قدل حص عنت عحسدددد  احناآ  

قص قنو  م  احبقدا  احنب ده حدك م  جوذر احقريض ندديد يثبر احثبر قص يددي مجتنب ده قعلى مدا    شددددددددددددددعرا  
ن  موسددى واحخةددا  احتص هجبع  ف ه قلت ، عسددتع د مد  إماٍم يا  جبريل  دداحب ألن ه  هريت مد  ا

م  ع با  خراسددددددا  سددددددني ثالثد  ومائتد  وحه م  احعبر خبس   (63)  قص قريي يقا  حها اسددددددتثار   هوقص 
 .(64)( ) وخبسو  سني

باحبديني هاسد رمضا  سني م  41  وعما ا،مام محبد ن   لص احجوار ققد وحد/ ائي وخبس  ظ/ 
قل قص احدن ا مقامه و اجلي حبامه وحم َهُعل عيامه، م  مناقثه    (65)   وهسعد  يندته عنو جعفر وحقثه احجوار 

ا قبر بةب ا   (66)   ع  احبأمو   يلعبو  وقدهم احجوار و برا      حبا قدم بغدار خرج يوم ا قص مويثه متةدد 
ذاك هسد سند  قلبا ر ا احبأمو  قا  حه ع، قررت مد احةب ا  ققا  يا عمدر احبؤمند  حم يك  قص احعريق  
ضدق قأوسعه حك وح س حص جرم قأخشاك واح   بك حس  انك ، هضر م  ، ذنب حه قأ جثه يالمه  

رسل بازا  لى رراجي قغاا احثاز سا ي قص احجو  وهرحم  لى ان ه وهريه وذذب قلبا بعد    احعباري ا
و ار قص منقارا سبكي  غدري وقدها بق ي رو  قعجب م  ذحك ورجد م  احةدد قبر باحةب ا  اح ي  قدهم  
احجوار قلبا رنى منه قا  يا محبد ما قص يدي قأحهبه هللا هعاحى ع  قا  إ  هللا هعاحى قد خلق قص بحر  

نُ  ا  غار ا يةددذا  احبةعفى ) قدرهه سبك  ندت  يختبر نها  احبلك واحخلفا   احبأمو  منه  ملسو هيلع هللا ىلصزاي  ( قعجب 
 .(67) ( ) وعطا  احن ر إح ه وغرم ع  يزوجه اننته عم احفضل وبعد ذحك زوجه نها

( احهاري  ا،مام  لص ن  محبد  وا،ياري  واححلم  احعلم  ذو  عنو  وعما  احبديني ويندته  قبوحدا   )
عسبر احلو  نقش خاهم هللا ربص وذو  ةبتص م  خلقه، وعما مناقثه اححس  وحقثه احهاري واحبتويل ويا   

قنف سي وعو اقه شريفي ُحتص إنه قةدا ا رانص ققا  عنا م  ع راا احتوقي احبستبسكد  نلوا  جدك  لص 
( وقد ريبتنص ريو  عثقلنص حبلها وحم يك  حوقائها سواك قا  ويم ذص ققا   شري اآلف  ن  عنص طاحب )

عل ثم هريه  ندا قلبا ع ثح قا  حه يا عخا احعرا عريد منك خةلي واحدي قال هعةدنص قدها  ررذم ققا  اق
حال رانص قدر احببلغ احب يور وقا  خ ذا قإذا رعيتنص قص احةف    قا  نعم قأخ  عنو اححس  قتتب  ل ه رينا  

قا ترف وطلب قص احبجلس احعام قتقاضانص باحعنف واحغل ي قلبا عخ  مجلسه عقبل ا، رانص وهقاضاا  
منه احبهلي قأغلظ  ل ه ا، رانص ثم  برا اححاضرو  نقل احبجلس إحى احبتويل قأمر حه نثالثد  عحف  
ررذم قص اححا  وجا  ا، رانص وقا  حه خ  ذ ا احبا  يله قاقض منه رينك واستع  باحثاقص قأخ ا وانةرف 

ا قأمر احبتويل سعدد اح حاجب ع  يهجم  ل ه حدال  ويأه ه به  لى  ققدل حلبتويل إ  قص ندته ما،  وسالح 
ا   احهدئي احتص يجدا  لدها قوجدا قائب ا يةلص  لى حةدري و ل ه جثي م   وف وحم يَر ما،  و، سالح 

وحه م  احعبر    (68)  و/ رار سر م  رعى  42  وقثض يوم ا،ثند  سني مائتد  وعربد وخبسد  ورق  قص/
( ققد  تاشف األمر احخفص ا،مام اححس  ن   لص احعسكري )، وعما احبوحى احزيص اح(69)   عربعو  سني

 عجبعد .  (70)  ()  وحد باحبديني حثباٍ  خلو  م  شهر رب د اآلخر سني مائتد  واثند  وثالثد  م  احهجري 
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 الهوامش:
 

 .430/ 2احديوا   ( 1)
 قص )ك( رضص هللا  نهم.  ( 2)
 قص احديوا  )احعسكري(. ( 3)
 قص احديوا  )مل ك(. ( 4)
 حم عقف  لى ذ ا احبدت ف با هوقر حدي م  احبةارر. ( 5)
 .351/ 5سبدت احبتو  عيضا ألنها منقععي احقري ، واحبتل احقعد، ين ر: إمتاع األسباع  ( 6)
 . 138/ 2ين ر: نهجي احبحاقل وبغ ي األماثل   ( 7)
 .26ذوي احقربى ين ر: ذخائر احعقبص قص مناقب  ( 8)
 .448/ 4، واحسدري احنبويي ،ن  يثدر 165/ 7ين ر: ر،ئل احنبوي حلبدهقص  ( 9)
 .486/ 10ين ر: سبل احهدى واحرشار قص سدري خدر احعثار  ( 10)
 قص )ك( رضص هللا  نه. ( 11)
 .241ين ر: عنبوذج احلبدب قص خةائص اححبدب  ( 12)
حم عقف  لى ذ ا اححديي قص  دو  األخثار يبا ذير احبؤحف، وإنبا ذيرا اححاكم قص مستدريه بأنه حديي غريب اإلسنار واحبت ، ين ر:    ( 13)

 .183/ 3احبستدرك  لى احةح حد  
 حم عقف  لى ذ ا اححديي ف با هوقر حدي م  احبةارر. ( 14)
 ( باا ذير مناقب قاطبي ننت رسو  هللا.4791، رقم اححديي ) 180/ 3ين ر: احبستدرك  لى احةح حد   ( 15)
 .ملسو هيلع هللا ىلصقص )ك( م  امي محبد   ( 16)
ذد(، ين ر:  973عنو محبد  بد احوذاا ن  عحبد ن   لص اححنفص، نسثه إحى محبد ان  اححنف ي، احشعرانص، م   لبا  احبتةوقي )ت    ( 17)

 .180/ 4األ الم 
 حم عقف  لى ذ ا احتتاا. ( 18)
 قص )ك( وجدا  بد مناف انو  بد احبعلب. ( 19)
 .77/ 1ين ر: معرقي احةحابي ألنص نع م  ( 20)
 .79/ 1ين ر: احبةدر نفسه  ( 21)
 .390/ 1ين ر: احسدري اححلب ي  ( 22)
 .421/ 1ين ر: احبواذب احلدن ي باحبنح احبحبديي  ( 23)
 .309/ 1، وبهجي احبحاقل وبغ ي األماثل  130/ 1إمتاع األسباع  ، و 101/ 1ين ر: اإلشاري إحى سدري احبةعفى وهاريخ م  بعدا م  احخلفا     ( 24)
 ( باا سخب احةب ا .5884رقم اححديي )  159/ 7ين ر:  ح ح احثخاري  ( 25)
 ( باا مناقب عنص محبد اححس  ن   لص.3784رقم اححديي )  129/ 6ين ر: سن  احترم ي  ( 26)
 .قص )ك( سكدنه  ( 27)
 األ الم.ين ر:    (، ذد430عحبد األ بهانص، حاقظ، مؤرخ، م  احثقات قص اححفظ واحروايي )ت انو نع م عحبد ن   بد هللا ن   ( 28)
 . 3/37حل ي األوح ا  وطثقات األ ف ا   ( 29)
 .78ين ر: وسدلي اإلسالم باحنبص  ل ه احةالي واحسالم  ( 30)
 .76/ 2ين ر: اإل ابي قص هبددز احةحابي   ( 31)
 . 195/ 1ين ر: نهجي احبحاقل وبغ ي األماثل   ( 32)
ي اْحَعثَّاآ ن   حَثاَبي اْحُتْبَرى ننت اْحَحاِر  ن  حز  ن  بجدر ن  اْحَهرم ن  رويثي ن   بد هللا ن  ِذاَل  ن  َ امر ن   عةعي عم اْحفضل اْمَرعَ   ( 33)

 .1286/ 3ح  بد اْحبعلب، ين ر: احتعديل واحتجريح حب  خرج حه احثخاري قص احجامد احةح  
 (.4818رقم اححديي )  194/ 3(، واحبستدرك  لى احةح حد  حلحاكم 42رقم اححديي )  25/27ين ر: احبعجم احتبدر حلعبرانص  ( 34)
 )رقدق نقش خاهبه وما هوف قص إ، باهلل( سقط م  )ك(. ( 35)
 .100/ 2ين ر:  في احةفوي  ( 36)
 . 450/ 5قات احتبرى  َمْوَحى َقْ ِس ْنِ  َمْخَرَمَي ْنِ  اْحُبعَِّلِب ْنِ  َ ْبِد َمَناِف ْنِ  ُقَةصٍّ َوُيَتنَّى َعَبا َ ْبِد َّللاَِّ، ين ر: احعثُمَحبَُّد ْنُ  ِإْسَحاَق ْنِ  َيَساٍر    ( 37)
 .96/ 2ين ر:  في احةفوي  ( 38)
يزيد ن   بد احبلك بعهد منه، ين ر: مختةر هاريخ  ذشام ن   بد احبلك ن  مروا  ان  اححكم، عنو احوحدد األموي نويد باحخالقي بعد عخ ه    ( 39)

 .97/ 27رمشق 
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 .89/ 1ين ر: ريوا  احفرزرق ( 40)
 .398/ 4ين ر: سدر ع الم احنبال   ( 41)
 .230/  20ين ر: احواقص باحوف ات  ( 42)
 .286/ 2ين ر: هاريخ احخب س قص عحوا  عنفس احنف س  ( 43)
جانر ن   بد هللا احةحانص ذو عنو  بد هللا، جانر ن   بد هللا ن   برو ن  حرام، ن   برو ن  سوار ن  سلبي، ن  سعد ن   لص احخزرجص    ( 44)

 .142/ 1(، ين ر: هه يب األسبا  واحلغات ملسو هيلع هللا ىلصاألنةاري وذو عحد احبكثري  احروايي    رسو  هللا ) 
 مةارر.حم عقف  لى ذ ا اححديي ف با هوقر حدي م   ( 45)
محبد ن  يعب ن  ح ا  ن  سل م، اإلمام، احعالمي، احةارق، عنو حبزي احقرظص، احبدنص، م  حلفا  األوآ، ويا  عنوا يعب م   احقرظص:  ( 46)

 .65/ 5سبص ننص قري ي، سك  احتوقي، ثم احبديني، ين ر: سدر ع الم احنبال  
 .282/  10  هه يب احتبا  ، وإكبا271/ 54احبدت حلقرظص قص هاريخ رمشق ،ن   ساكر  ( 47)
 .174/ 4ين ر: وف ات األع ا   ( 48)
 .135/ 1يحص ن  سعدد األنةار عحد رواي اححديي، ين ر: احتنى واألسبا  حإلمام مسلم  ( 49)
ان  جريج:  بد احبلك ن   بد احعزيز جريج احرومص موحى ننص عم ي يا  عحد عوع ي احعلم  احم مكي، وذو عو  م   نف احتةان ف قص    ( 50)

 .  119/ 19اححديي، ين ر: احواقص باحوف ات 
احبدنص إمام رار احهجري وعحد  اإلمام ماحك ن  عنس ن  عنص  امر ن   برو ن  اححار  ن  غب ا  ان   برو ن  ذي ع ثح األ ثحص    ( 51)

 . 135/ 4األئبي األ الم، ين ر: وف ات األع ا   
سف ا  ن  سعدد ن  مسروق ن  حبدب ن  راقد ن   بد هللا ن  موهثي ن  عنص ن   بد هللا ش خ اإلسالم عنو  بد هللا احثوري احفق ه احتوقص    ( 52)

، ين ر: احواقص باحوف ات   .174/ 15سدد عذل زمانه  لبا  و بال 
سف ا  ن   ددني ن  م بو  احعالمي اححاقظ ش خ اإلسالم عنو محبد احهالحص احتوقص: محد  اححرم موحى محبد ن  مزاحم عخص احضحاك    ( 53)

 .193/ 1ن  مزاحم، ين ر: ه يري اححفاظ 
 م هللا ن  ثعلثي، ين ر: سدر ع الم  اإلمام، قق ه احبلي،  احم احعراق، عنو حن في احنعبا  ن  ثانت ن  زوطى احت بص، احتوقص، موحى ننص ه   ( 54)

 .390/ 6احنبال  
شعثي ن  اححجاج ن  احورر موحى األشاقر، واسعص األ ل بةري احدار، روى  نه عيوا احسخت انص واأل بش ومحبد ن  اسحاق وإنراه م     ( 55)

 .469/ 2األع ا  ن  سعد وسف ا  احثوري وشريك ن   بد هللا وسف ا  ن   ددني وغدرذم، ين ر: وف ات 
   اإلمام، احبفتص، اححاقظ، عنو محبد احت بص سل با  ن  نال  احقرشص احت بص مو،ذم يندته عنو عيوا، موحى  بد هللا ن  عنص  تدق، محبد ن ( 56)

 .425/ 7 بد احرحب  ن  عنص بكر احةديق، ين ر: سدر ع الم احنبال  
 . 150/ 1ين ر: هه يب األسبا  واحلغات  ( 57)
 .98/ 11ين ر: احواقص باحوف ات  ( 58)
 .238/ 3ين ر: وف ات األع ا   ( 59)
 .85/ 5ين ر: هه يب احتبا  قص عسبا  احرجا   ( 60)
 .99/ 11ين ر: احواقص باحوف ات  ( 61)
 .308/ 5ين ر: وف ات األع ا   ( 62)
قريي بعوآ قدها قبر اإلمام  لص ن  موسى احّرضا وقبر عمدر احبؤمند  احرشدد، ندنها وبد  مديني طوآ نحو مدل، وذيرت باسم سناباذ،    ( 63)

 .259/ 3ين ر: معجم احبلدا  
 .393/ 9، وسدر ع الم احنبال  456/ 8ين ر: احثقات ،ن  حثا   ( 64)
 .175/ 4ين ر: وف ات األع ا   ( 65)
 . 273/ 10حعثاآ،  بد هللا ن  ذارو  احرشدد ن  محبد احبهدي ان  عنص جعفر احبنةور احعثاسص، ين ر: سدر ع الم احنبال   احخل في، عنو ا  ( 66)
 .92/ 50ين ر: بحار األنوار  ( 67)
استعجم م  عسبا   سّر م  رعى مؤنثي، وذص احبديني احتص نناذا احبعتةم باحعراق سني  شري  ومئتد ، ونزحها بأهراكه، ين ر: معجم ما    ( 68)

 .734/ 3احبالر واحبواضد 
 .273/ 3ين ر: وف ات األع ا   ( 69)
قص )ك( وامه ام وحد ويندته انو محبد وحقثه احخاحص ويا  ند  احسبر واحب اض ونقش خاهبه سثحا  م  حه مقاحدد احسباوات وا،رض، واما    ( 70)

احتوقي يتب اح ه ما ذ ا احخبر اح ي نلغنا قفهبنا قتتب بعد ثال  يأه ك احفرج   ( قبنها انه حبا امر احبعتز يحبل انص محبد اححس  احى مناقثه ) 
نقتل احبعتز قص احدوم احثاحي وسأحه رجل ا  يد وا حه باحغنى حفقرا ققا  ابشر مات ان   بك وخلف مائي ررذم و   قريب يأه ك    ،ا  شا  هللا هعاحى

ص سني مائتد  واحدى وستد  بسر م  رعى وحه م  احعبر ثبان ي و شرو  سنه واما نا ر  ( ققورر احخبر    قريب واحبا  معه يبا ذير هوقص ) 
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حسالم  احدي  احبحبدي ا،مام احقائم محبد ن  اححس  احبهدي يا   برا  ند وقاي ان ه خبس سند  اهاا هللا قدها اححكبي يبا اوهدها يحدى  ل ه ا 
نثغدار ا  قص يل يوم جبعي يأهو  بفرآ مشدور    احسثدنف  ب ح احوجه ويا  م   اري   ب ا  ويا  مربوع احقامي حس  احوجه واحشعر قنص ا، 

مر  ويقفو   لى باا احسرراا اح ي غاا ف ه ويقوحو  انه  احب احس ف احقائم احبنت ر قبل ق ام احسا ي واستبروا  لى ذ ا اححا  احى ع     األ
ار وابعل هلك احعاري واهفق احعلبا   لى ا  احبهدي ذو احقائم قص اخر احزما  وقد  احى احسلعا  سل با  خا  ن   ثبا  وستوحى  لى مديني بغد

قص جامد ننص ام ه    هعارضت ا،خثار  لى ظهورا وه اذرت احروايات  لى اشراف نورا وذو يأهص قص اخر احزما  ويجتبد باحنبص ع سى  
 به . ويةلص احعةر معه وا،مام ذو احبهدي ويقتدي احنبص ع سى  
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 المصادر

إمتاع األسباع ببا حلنبص م  األحوا  واألموا  واححفدي واحبتاع، ألحبد ن   لص ن   بد احقارر، عنو احعثاآ اححسدنص احعبددي،   -1
 م. 1999 -ذد1420،  1طندروت،  –ذد(، هحقدق: محبد  بد اححبدد احنب سص، رار احتتب احعلب ي 845هقص احدي  احبقريزي )ت 

لخ ص احبعجزات واحسدر واحشبائل، ح حدى ن  عنى بكر ن  محبد ن  يحدى احعامري اححرضص نهجي احبحاقل وبغ ي األماثل قص ه  -2
 ندروت، را. –ذد(، رار  ارر 893)ت: 

ذد(، مكتثي احقدسص حةاحبها حسام  694احقربى، حبحب احدي  عحبد ن   بد هللا احعبري )ت:    ذوي ذخائر احعقبى قص مناقب   -3
 ، رط.1356ي ندرا سعاري باحقاذري، رار احتتب احبةريي، ونسخي احخزاني احت بوريي، احدي  احقدسص نثاا احخلق بحاري احجداو 

ر،ئل احنبوي ومعرقي عحوا   احب احشريعي، ألحبد ن  اححسد  ن   لص ن  موسى احُخْسَرْوِجرري احخراسانص، عنو بكر احبدهقص   -4
 ه. 1405، 1ندروت، ط  –ذد(، رار احتتب احعلب ي 458)ت 

ذد(، هحقدق:  774م  احبدايي واحنهايي ،ن  يثدر(، ألنو احفدا  إسبا دل ن   بر ن  يثدر احقرشص احدمشقص )ت:  احسدري احنبويي ) -5
 م، ا ط. 1976 -ذد  1395حبنا ،  –مةعفى  بد احواحد، رار احبعرقي حلعثا ي واحنشر واحتوزيد ندروت 

وعقعاحه وعحواحه قص احببدع واحبعار، حبحبد ن  يوسف   سبل احهدى واحرشار، قص سدري خدر احعثار، وذير قضائله وع الم نبوهه -6
احتتب احعلب ي   معوض، رارذد(، هحقدق وهعلدق: احش خ  ار  عحبد  بد احبوجور، احش خ  لص محبد  942احةاححص احشامص )ت:  

 م. 1993  -ذد  1414، 1حبنا ، ط –ندروت 
احثاري األذد ، احبسبى: قتح احتريم احقريب شر  عنبوذج احلبدب قص خةائص اححبدب )معبوع مد شر  محبد ن  عحبد  بد   -7

 ذد. 1406، 3ذد(، وزاري اإل الم بجدي، ط911عنبوذج احلبدب(، حعبد احرحب  ن  عنص بكر، جال  احدي  احسدوطص )ت 
احبستدرك  لى احةح حد ، ألنص  بد هللا اححاكم محبد ن   بد هللا ن  محبد ن  حبدويه ن  ُنع م ن  اححكم احضبص احعهبانص   -8

  -  1411،  1ندروت، ط  –احتتب احعلب ي     عا، رارذد(، هحقدق: مةعفى  بد احقارر  405احن سانوري احبعروف بان  احب د )ت:  
1990 . 

 ، 5رار احعلم حلباليد ، ط    ذد(،1396ن  محبد ن   لص ن  قارآ، احزريلص احدمشقص )ت:  حخدر احدي  ن  محبور    األ الم، -9
 م.  2002

ذد(، هحقدق:  430معرقي احةحابي، ألنص نع م عحبد ن   بد هللا ن  عحبد ن  إسحاق ن  موسى ن  مهرا  األ بهانص )ت:   -10
 م.  1998 -ذد   1419، 1 ار  ن  يوسف احعزازي، رار احوط  حلنشر، احرياض، ط

إنسا  احعدو  قص سدري األمد  احبأمو ، حعلص ن  إنراه م ن  عحبد اححلبص، عنو احفرج، نور احدي  ان  نرذا     -احسدري اححلب ي   -11
 ذد. 1427، 2ندروت، ط –، رار احتتب احعلب ي ذد(1044احدي  )ت: 

احقسعالنص احقتدبص احبةري، عنو احعثاآ،  احبواذب احلدن ي باحبنح احبحبديي، ألحبد ن  محبد ن  عنى بكر ن   بد احبلك   -12
 مةر، ر ط. -ذد(، احبكتثي احتوف ق ي، احقاذري923شهاا احدي  )ت: 

اإلشاري إحى سدري احبةعفى وهاريخ م  بعدا م  احخلفا ، حبغلعاي ن  قل ج ن   بد هللا احثكجري احبةري اححكري اححنفص،  -13
  1416،  1ندروت، ط  –رمشق، احدار احشام ي    - د ن ام احدي  احٌفَتّ ح، رار احقلم  ذد(، هحقدق: محب762عنو  بد هللا،  ال  احدي  )ت:  

 م.  1996 -ذد 
 ذد. 1422،  1ذد(، هحقدق: محبد زذدر ن  نا ر احنا ر، رار طوق احنجاي، ط256 ح ح احثخاري، محبد ن  إسبا دل )ت -14
   لص، رار ذد(، هحقدق: عحبد ن   597)ت   في احةفوي، حجبا  احدي  عنو احفرج  بد احرحب  ن   لص ن  محبد احجوزي    -15

 م. 2000-ذد1421، 1اححديي، احقاذري، مةر، ط
ذد(، هحقدق: بشار  وار معروف، رار احغرا اإلسالمص   279  ،209سن  احترم ي، ألنص ع سى محبد ن  ع سى احترم ي، ) -16

 م، ا ط.199ندروت:  -
ن  عحبد ن  إسحاق ن  موسى ن  مهرا  األ بهانص )ت: حل ي األوح ا  وطثقات األ ف ا ، ألنص نع م عحبد ن   بد هللا   -17

 م، ر ط. 1974 -ذد 1394بجوار محاق ي مةر،  -ذد(، احسعاري 430
ن  حسد  ن   لص ن  احخعدب، عنو احعثاآ احقسنعدنص، ان  قنف  )ت    واحسالم، ألحبدوسدلي اإلسالم باحنبص  ل ه احةالي   -18

 م.1984 -ذد 1404، 1حبنا ، ط –ندروت  -غرا اإلسالمص ذد(، هحقدق: سل با  احعدد احبحامص، رار اح810



 ( 85-72الصفحات )|  2021| أيلول  الثاني( القسم 47( العدد )13| مجلة آداب الفراهيدي | المجلد )جاسم محمد حسن 

83  P a g e |  

J.A.A | TU 
 

ه(، حقدق: 852اإل ابي قص هبددز احةحابي، ألنص احفضل عحبد ن   لص ن  محبد ن  عحبد ن  حجر احعسقالنص )ت:   -19
 ذد. 1415، 1 ندروت، ط –احتتب احعلب ي  معوض، رار ار  عحبد  بد احبوجور و لى محبد 

احثخاري قص احجامد احةح ح، ألنص احوحدد سل با  ن  خلف ن  سعد ن  عيوا ن  وار  احتجدبص  حب  خرج حه    واحتجريح،احتعديل   -20
 .1986  –  1406،  1احرياض، ط  –ذد(، هحقدق: ر. عنو حثابي حسد ، رار احلوا  حلنشر واحتوزيد  474احقرطبص احثاجص األندحسص )ت:  

ذد(،  230احهاشبص باحو، ، احثةري، احثغداري احبعروف بان  سعد )ت:  احعثقات احتبرى، ألنص  بد هللا محبد ن  سعد ن  من د   -21
 م.  1990 -ذد  1410، 1ندروت، ط  –هحقدق: محبد  بد احقارر  عا، رار احتتب احعلب ي 

احرويفعىى  ن  مكرم ن   لى، عنو احفضل، جبا  احدي  ان  من ور ا،نةاري     ساكر، حبحبدمختةر هاريخ رمشق ،ن    -22
 م.1984  - ذد    1402،  1سوريا، ط/  –رمشق    مع د،: روح ي احنحاآ، رياض  بد اححبدد مرار، محبد  ذد( هحقدق711)ت    اإلقريقى

 م.  1983 –ريوا  احفرزرق، شر  إيل ا اححاوي، رار احتتاا احلبنانص  -23
َقاْيباز اح ذبص )ت:   -24  -ار اححدييذد(، ر748سدر ع الم احنبال ، حشبس احدي  عنو  بد هللا محبد ن  عحبد ن   ثبا  ن  

 م. 2006-ذد1427، 1احقاذري، ط/
وف ات األع ا  وعنثا  عننا  احزما ، ألنص احعثاآ شبس احدي  عحبد ن  محبد ن  إنراه م ن  عنص بكر ان  خلتا  احبرمكص   -25

 . 1994، 1ندروت، ط  –ذد(، هحقدق: إحسا  عثاآ، رار  ارر 681اإلربلص )ت: 
عاي ن  قل ج ن   بد هللا احثكجري احبةري اححكري اححنفص، عنو  بد هللا،  ال   إكبا  هه يب احتبا  قص عسبا  احرجا  حبغل -26

، 1عنو محبد عسامي ن  إنراه م، احفاروق اححديثي حلعثا ي واحنشر، ط  -ذد(، هحقدق: عنو  بد احرحب   ار  ن  محبد  762احدي  )ت:  
 م. 2001 - ذد 1422

هحقدق عحبد األرناؤوط وهريص مةعفى،   ذد(،764بد هللا احةفدي )ت:  حةال  احدي  خلدل ن  عيثك ن      باحوف ات،احواقص   -27
 ر ط.  م،2000 -ذد1420ندروت, –رار إح ا  احترا  

ذد(، هحقدق:  بد احرح م محبد عحبد احقشقري، 261احتنى واألسبا ، حبسلم ن  اححجاج عنو اححس  احقشدري احن سانوري )ت:   -28
 م.1984-ذد1404، 1طاحسعوريي، حبديني احبنوري، احببلتي احعرب ي  باري احثحي احعلبص باحجامعي اإلسالم ي، ا

احبقدسص   -29 احفضل محبد ن  طاذر ن   لص ن  عحبد  اححفاظ )عطراف عحاريي يتاا احبجروحد  ،ن  حثا (، ألنص  ه يري 
،  1حلنشر واحتوزيد، احرياض، طذد(، هحقدق: حبدي  بد احبجدد احسلفص، رار احةب عص  507احشدثانص، احبعروف بان  احق سرانص )ت:  

 م. 1994 -ذد  1415
حبنا ،    –احتتب احعلب ي، ندروت    (، رارذد676زيريا محدص احدي  يحدى ن  شرف احنووي )ت:    واحلغات، عنوهه يب األسبا    -30

 ر ط.
 م.   1995،  2ت، ط ذد(، رار  ارر، ندرو 626معجم احبلدا ، حشهاا احدي  عنو  بد هللا ياقوت ن   بد هللا احرومص اححبوي )ت:   -31
مجبد بحار األنوار قص غرائب احتنزيل وحعائف األخثار: جبا  احدي ، محبد طاذر ن   لص احةديقص احهندي احَفتَِّنص احتجراهص   -32

 ذد( 986)ت: 
ذد(،  487معجم ما استعجم م  عسبا  احبالر واحبواضد، ألنص  بدد  بد هللا ن   بد احعزيز ن  محبد احثكري األندحسص )ت   -33

 ذد.1403، 3حتتب، ندروت، ط احم ا
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Recourses 

1- Enjoying the hearing of the Prophet’s status, money, grandfather and possessions, by Ahmed bin 

Ali bin Abd al-Qadir, Abu al-Abbas al-Husayni al-Ubaydi, Taqi al-Din al-Maqrizi (d.845 AH), edited 

by: Muhammad Abd al-Hamid al-Numaisi, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut, 1st Edition, 1420 AH - 

1999 AD. 

2- The joy of the forums and with the aim of summarizing the miracles, the walk and the merits, by 

Yahya bin Abi Bakr bin Muhammad bin Yahya Al-Ameri Al-Haradhi (T .: 893 AH), Dar Sader - 

Beirut, Deb. 

3- Al-Uqbi ammunition in the virtues of relatives, by Muheb al-Din Ahmad bin Abdullah al-Tabari 

(d: 694 AH), the al-Qudsi library of its owner Husam al-Din al-Qudsi at Bab al-Khalq in al-Jeddawi 

neighborhood in Darb Saada in Cairo, the Egyptian Library, and the Timorese treasury copy, 1356, 

Dat. 

4- Evidence of Prophethood and Knowledge of the Status of the Owner of Sharia, by Ahmad bin Al-

Hussein bin Ali bin Musa al-Khusrujirdi al-Khurasani, Abu Bakr al-Bayhaqi (d. 458 AH), Dar al-

Kutub al-Ilmiyya - Beirut, i 1, 1405 AH. 

5- The Biography of the Prophet (from the beginning and the end by Ibn Kathir), by Abu al-Fida 

'Ismail bin Omar bin Kathir al-Qurashi al-Dimashqi (d: 774 AH), edited by: Mustafa Abd al-Wahid, 

Dar al-Ma'rifah for Printing, Publishing and Distribution Beirut - Lebanon, 1395 AH - 1976 AD, B. 

. 

6- Sabil al-Huda and al-Rashad, in the biography of Khair al-Ubad, and he mentioned his virtues, the 

flags of his prophethood, his actions and his conditions in principle and the restatement, by 

Muhammad bin Yusuf al-Salhi al-Shami (d .: 942 AH), investigation and commentary by: Sheikh 

Adel Ahmed Abdel Mawjid, Sheikh Ali Muhammad Muawad, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut 

Lebanon, 1st ed., 1414 AH - 1993 AD. 

7- The Labib Model in the Characteristics of the Beloved (printed with the explanation of 

Muhammad bin Ahmed Abd al-Bari al-Ahdal, called: Fatah al-Karim al-Quraib, Explanation of the 

al-Labib Model), by Abd al-Rahman bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti (d.911 AH), Ministry of 

Information in Jeddah, 3rd Edition, 1406 AH. 

8- Al-Mustadrak Ali Al-Sahihin, by Abu Abdullah Al-Hakim Muhammad bin Abdullah bin 

Muhammad bin Hamdawiya bin Na`im bin Al-Hakam Al-Dhbi Al-Tahmani Al-Nisaburi, known as 

Ibn Al-Sale (d: 405 AH), edited by: Mustafa Abdel-Qader Atta, Dar Al-Kotob Al-Alami - Beirut, 1st 

Edition, 1411 1990. 

9- Al-Alam, by Khair al-Din bin Mahmoud bin Muhammad bin Ali bin Faris, Al-Zarkali Al-

Dimashqi (d: 1396 AH), House of Knowledge for the Millions, 5th ed. 

10- Knowledge of the Companions, by Abu Naim Ahmed bin Abdullah bin Ahmed bin Ishaq bin 

Musa bin Mahran Al-Asbahani (d: 430 AH), edited by: Adel bin Yusef Al-Azzazi, Dar Al-Watan 

Publishing, Riyadh, 1st Edition, 1419 AH - 1998 AD. 

11- Al-Seerah Al-Halabi - People of Al-Ayyun in the Biography of Al-Amin Al-Ma'mun, by Ali bin 

Ibrahim bin Ahmed Al-Halabi, Abu Al-Faraj, Nour Al-Din Ibn Burhan Al-Din (d: 1044 AH), Dar 

Al-Kotob Al-Alami - Beirut, 2nd Edition, 1427 AH. 

12- The laden talents of Muhammadiyah scholarships, by Ahmed bin Muhammad bin Abi Bakr bin 

Abd al-Malik al-Qastalani al-Qutaybi al-Masri, Abu al-Abbas, Shihab al-Din (d .: 923 AH), Al-

Tawfiqia Library, Cairo - Egypt, Dr. 

13- Referring to the biography of the Chosen One and the history of the caliphs after him, by Maglatai 

bin Qilij bin Abdullah al-Bakjri, the Egyptian al-Hakri al-Hanafi, Abu Abdullah, Alaa al-Din (d: 762 

AH), verified by: Muhammad Nizam al-Din al-Fatih, Dar al-Qalam - Damascus, Dar al-Shamiya - 

Beirut, 1st Edition, 1416 AH - 1996 AD. 

14- Sahih Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail (d. 256 AH), edited by: Muhammad Zuhair bin Nasser 

Al-Nasser, Dar Touq Al-Najat, 1st Edition, 1422 AH. 

15- The description of the elite, by Jamal al-Din Abu al-Faraj Abd al-Rahman bin Ali bin Muhammad 

al-Jawzi (d.597 AH), edited by: Ahmed bin Ali, Dar al-Hadith, Cairo, Egypt, 1st Edition, 1421 AH-

2000 AD. 

16- Sunan al-Tirmidhi, by Abu Issa Muhammad bin Issa al-Tirmidhi, (209, 279 AH), edited by 

Bashar Awad Maarouf, Dar al-Gharb al-Islami - Beirut: 199 CE, B. 

17- The ornament of the Awliya and the Layers of the Safia, by Abu Naim Ahmed bin Abdullah bin 

Ahmed bin Ishaq bin Musa bin Mahran Al-Asbahani (d: 430 AH), Al-Saada - next to the governorate 

of Egypt, 1394 AH - 1974 AD, d. 

18- The means of Islam by the Prophet, peace be upon him, by Ahmed bin Hussein bin Ali bin Al-
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