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بريدة بن الحصيب االسممي ومروياتـه التاريخيــة
غصون عبد صالح

مها عبدالرحمن

ممخص
صحابي بارز احتؿ مكانة ميمة وحضوة عند النبي (صمى اهلل عميو وسمـ)
كما انو يشارؾ رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) في غزواتو ،وكانت لو مواقؼ جميمة
مع اقرانو مف الصحابة ،استجاب لدعوة رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) في نشر
العمـ والتعمـ حيث تنقؿ بيف بمداف المشرؽ االسالمي طمبا لمعمـ  ،وجريا وراء تمؾ
الوصية ،كما بيف البحث قدرة ىذا الصحابي وكفاءتو في نقؿ الروايات التاريخية
واالحاديث النبوية الشريفة التي انعكست تداعياتيا عمى االحكاـ الشرعية التي
احتاجيا المسمموف بعد توسع رقاع بالدىـ ،فكانوا تواقيف في البحث عمف صحب
رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) لالستزادة منيـ.
وقد اوضح البحث استنادا الى عطاء بريدة بف الحصيب باسياب جميع انواع
المرويات التي نقميا واحتوى البحث عمى جداوؿ لخصت اىـ االحكاـ التي بنيت
عمييا وادرجت اىـ مف قاموا بنقؿ تمؾ الروايات.
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المقدمة
مف بيف ابرز الشخصيات التي عاصرت الرسوؿ الكريـ محمد( صمى اهلل
عميو وسمـ) ومف صحابتو األخيار االجالء الصحابي بريدة بف الحصيب االسممي ،
ذلؾ الصحابي الذي احتؿ مكانة كبيرة لدى الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) بحيث
انو صحب النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) وكانت لو مواقؼ مشرفة مسجمة عمى
صفحات التاريخ حيث انو شارؾ الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ ) في العديد مف
غزواتو باالضافة الى مواقفو الجميمة مع الرسوؿ ( صمى اهلل عميو وسمـ) ومع
الصحابة والتابعيف يضاؼ الى ذلؾ رحالتو التي تنقؿ بيا بيف بمداف المشرؽ عمال
بوصية الرسوؿ الكريـ ( صمى اهلل عميو وسمـ) ولنشر العمـ فييا ايضا.
وقد استطعنا اف نبيف في بحثنا ىذا قدرة ذلؾ الصحابي في نقؿ الروايات
التاريخية واالحاديث النبوية الشريفة عف النبي ( صمى اهلل عميو وسمـ) والتي كاف
ليا اثر ميـ في الكثير مف االحكاـ الشرعية والتي احتاجيا المسمموف خاصة بعد اف
اصبح اإلسالـ يضـ مساحات واسعة واصبحوا يبحثوف عمف عاصر الرسوؿ ( صمى
اهلل عميو وسمـ) لمتعرؼ عمى الكثير مف المسائؿ الفقيية  ،فكاف بريدة احد تمؾ
الشخصيات التي نقمت الكثير مف األحاديث واالخبار ،وقد رتبنا ىذه المرويات بشكؿ
جداوؿ خوفا مف االطالة وتوخيا لالختصار وتدور معظـ ىذه المرويات في االحكاـ
والعبادات  ،لذلؾ فاننا نجد صداىا عند االماـ ابف حنبؿ والنسائي وابي داود وابف
ماجة وغيرىـ .
ىذا ونرجوا اف نكوف قد اعطينا الصحابي الجميؿ (ابف الحصيب) حقو في
ىذه الدراسة المتواضعة  ،خصوصا واف ىذه الشخصية بالرغـ مف اىميتيا لـ تسمط
عمييا االضواء بعد ،وربما تفتح في المستقبؿ بابا لمكتابة عنو بحثا مطوال.
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اسمه وكنيته
ىو بريدة بف الحصيب بف عبد اهلل بف الحارث االسممي ،بف االعرج بف
سعد،بف عدي بف سيـ بف مازف بف الحارث بف سالماف ابف اسمـ بف افصى بف
حارثة بف عمرو بف عامر وىو ماء السماء  )1 ( ،وىناؾ مف قاؿ  :اف اسـ بريدة
عامر وبريدة لقب  )2( ،فما ىو االصح عامر او لقبو بريدة ؟
ويبدو اف بريدة ىو اسـ وليس لقب فمعنى اسـ يريدة مف السيؿ والبرد والصمح
وبريدة مصغ ار " ماء لبني ضبينة وىـ ولد جعدة بف غني بف اعصر بف سعد بف
قيس عيالف ويوـ بريدة مف اياميـ"  )3 ( ،فكؿ ىذه األلفاظ تعني معنى السـ وليس
لمقب ،ولكي نثبت اكثر اف بريدة ىو اسـ وليس لقب ىو إننا لـ نجد في المصادر في
عقبو ذكر السـ عامر إنما جاء ذكر صريح السـ بريدة والخالصة فيما تقدـ اف بريدة
اسـ وليس لقبا وقد توىـ مف قاؿ انو لقب.
اما كنيتو ففييا نظر الف كتب التراجـ في مضانيا تعطي عدة كنى  ،حيث
نجد ذك ار الباعبداهلل وابا سيؿ وأبا ساساف وابا الحصيب وكميا تذكر انيا كنيات
لصحابينا الجميؿ سواء مف ذكرىا جممة او انفراد باحد ىذه الكنيات  )4 ( ،اذ يبدو اف
كثرة الكنى في شخصية بريدة فيو دالالت عديدة منيا حب الناس لتمؾ الشخصية
ومحاولتيـ التودد اليو والتواصؿ معو فيكثروف مف كناه ىذا اذا عممنا في كنية الرجؿ
تكريما لو اال اف مجمؿ كتب التراجـ ترجح ىذه الكنى بتعددىا لمشخصية محط
البحث.
ويبدو اف عبداهلل ىو االصح واالقرب الى كنيتو الحقيقية وخاصة اذا عممنا اف
ابف سعد (المتوفى سنة  230ىػ) قد ذكر كنيتو بقولو "يكنى بريدة ابا عبداهلل")5 ( ،
فضال عف اف ابنو عبداهلل ىو االبف االكبر لبريدة والدارج عند العرب اف الرجؿ يكنى
باسـ ابنو الكبير.
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ويبدو اف خمطا قد حصؿ في كنية ابا سيؿ ،ذلؾ اف ابنو الكبير عبداهلل كاف
يكنى بابي سيؿ فاالرجح اف اليكوف ىو وابوه في كنية واحدة  ،وىو ماسيتـ ترجمتو
في الصفحات القادمة.
والدته
تحجـ المصادر العربية عف ذكر شيء عف والدة بريدة اوما يستدؿ بو عمى
تاريخ ىذه الوالدة شانيا شأف معظـ الشخصيات االسالمية االخرى  ،وبذلؾ تبقى
والدة بريدة مجيولة مما يضفي ضبابية عمى الكثير مف المعمومات التي ليا عالقة
بعمره ووالدتو.
اصمه ونسبه

ينتسب الصحابي الجميؿ بريدة بف الحصيب الى قبيمة اسمـ بف افصى،

( )7(،)6وكاف مف ساكني المدينة( ،

 )8وىذا مااشارت اليو اغمبية المصادر

التاريخية التي تناولت ترجمة حياتو ،والشؾ فاف قبيمة اسمـ مف القبائؿ العربية التي
ليا وزنيا وحضوتيا بجانب القبائؿ العريقة والرئيسة في المدينة المنورة.
أسرته
يكتنؼ الغموض المصادر التاريخية وكتب التراجـ التي طالتيا دائرة البحث في
ىذه الدراسة بمعموماتيا عف اسرة بريدة بف الحصيب خال االسـ الصريح لوالده -او
مف خالؿ ماتورده تمؾ المصادر عف ولدي بريدة عبداهلل وسميماف وىما مف اـ واحدة
وكانا قاضياف  )9( ،وىذا االحجاـ بحد ذاتو تنعكس تداعياتو عمى المعمومات العامة
لمشخصية محط البحث اذ يربؾ الباحث ويجعمو اكثر نيما في محاولة استيفاء
المعمومات التي يمكنيا اف يكمؿ بعضيا بعضا تالفيا ليذا الخمؿ والناجـ مف احجاـ
المصادر العربية عف تمؾ المعمومات ،و يورد لنا المزي عف عبداهلل وىو يتحدث عف
والدتو واخيو فيقوؿ ":ولدت لثالث خموف مف خالفة عمر بف الخطاب  ،فجاء عبد لنا
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فبشر ابي وىو جالس عند عمر (رضي اهلل عنو) فقاؿ  :انت حر  ،قاؿ :ثـ ولد
اخي سميماف مف بعدي وكاف توأما  ،فجاء غالـ اخر لنا الى ابي وىو عند عمر
فقاؿ :ولد لؾ غالـ  ،فقاؿ :سبقؾ فالف .قاؿ :انو اخر ،قاؿ :فقاؿ عمر وىذا ايضا
– أي اعتقو"  )10 (،وعمى ىذا يكوف ابنا بريدة لـ يريا رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو
وسمـ) فيما تابعياف وليس صحابياف )11 ( .
وعمى حد اطالع ىذه الدراسة فقد اتضح لنا اف القاضياف عبداهلل وسميماف قد
اتجيا منذ صغرىما اتجاىا عمميا حيث سمعا مف ابييما وتفقيا عمى يديو وكذلؾ عمى
يد كثير مف الصحابة فتمكنا مف سبر غور ىذا المجاؿ حتى صا ار مف مشاىير
التابعيف بخراساف وال مناص لنا اف نتوقؼ عند ىاتيف الشخصيتيف اصحاب القضاء
والعدؿ والسيرة ونتناوؿ ترجمتيما عمى النحو التالي -:
اوال :عبداهلل بف بريدة بف الحصيب االسممي  ،ابو سيؿ المروزي قاضي مرو ولد في
السنة الثالثة مف خالفة عمر سنة  15ىػ  ، )12 (،روى عف انس بف مالؾ وابيو
بريدة وعبداهلل بف عمر ومعاوية بف ابي سفياف  )13 ( ،وروى عنو ابنو سيؿ وعامر
الشعبي )14 ( ،قاؿ يحيى بف معيف وابو حاتـ والعجمي":ثقة"  ، )15 (،ولي عبداهلل
قضاء مرو ومات بيا سنة

115ىػ،وقبره معروؼ بجاورسة وىي قرية مف قرى

مرو،)16(،وقيؿ110 :ىػ  ،)17(،فيو قاضي مرو وعالـ خراساف )18( .
والبد لنا اف نقضي في مسالة وفاتو وفصؿ الخطاب في ىذا الموضوع ىو
الفترة الزمنية بيف وفاتو ووفاة اخيو سميماف،اذ اف سميماف توفى قبؿ عبداهلل بعشر
سنوات )19(،وبما اف سميماف توفى سنة 105ىػ ،فبعد عشر سنوات يكوف عبداهلل قد
توفى سنة 115ىػ.
ثانيا :سميماف بف بريدة االسممي المروزي ،ولد سنة 15ىػ ،روى عف ابيو وعف عمقمة
بف مرثد،)21(،)20(،وكاف عمى قضاء مرو )22 ( ،وقد امتدحت سيرتو واثنى عميو
اصحاب الحديث فقاؿ فيو وكيع ":كاف سميماف اصح حديثا واوثؽ مف عبداهلل"،
( )23وقاؿ ابف عيينو :حديث سميماف احب الييـ مف حديث عبداهلل  ،وقاؿ ابف
معيف وابو حاتـ":ثقة" )24 ( ،وقاؿ الميموني :سألت عف ابني بريدة؟ فقيؿ":سميماف
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احمى في القمب ،وكاف اصحيما حديثا وعبداهلل لو اشياء اننا ننكرىا مف حسنيا وىو
جائز الحديث" )25( ،وقاؿ ابو بكر بف منجويو:قمت البي عبداهلل :ابني بريدة عبداهلل
وسميماف؟ قاؿ :اما سميماف فميس في نفسي منو شيء ،واما عبداهلل ثـ سكت ثـ قاؿ
:كاف وكيع يقوؿ:كاف سميماف بف بريدة احمد منيـ لعبداهلل او شيئا")26( .
مات سنة 105ىػ بفنييف قرية مف قرى مرو وبيا قبره )27 ( ،وقيؿ"صميف" قرية مف
قرى مرو )28 ( ،ومف مفارقات القدر فيو انو توفى قبؿ اخيو عبداهلل بعشر سنوات
بينما ولد بعده)29( .
رحالته وتنقالته
لـ يزؿ بريدة مقيما بالمدينة بعد وفاة الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) حتى فتحت
البصرة ومصرت فتحوؿ الييا واختطيا  ،ثـ خرج غازيا الى خراساف زمف الخميفة
الثالث عثماف بف عفاف  ،ثـ تحوؿ الى مرو فاستوطنيا( ،

 )30فما سبب ىذا

االنتقاؿ الذي تنقمو بريدة مف المدينة الى البصرة ثـ الى خراساف واخي ار استق ارره في
مرو؟ ىؿ كاف سبب تمؾ االنتقالة مف مدينة الخرى بحثا عف تجارة اـ غازيا اـ بحثا
عف عمـ اـ لنشر العمـ بيا؟
ويبدو اف مف اسباب ذىاب بريدة الى خراساف غازيا كاف عمال بوصية الرسوؿ
الكريـ محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) ،فقد روى لنا احمد بف حنبؿ ىذه الرواية
بقولو":روي عف بريدة بف الحصيب احد اصحاب النبي(صمى اهلل عميو وسمـ) انو قاؿ
:قاؿ لي رسوؿ اهلل(صمى اهلل عميو وسمـ):يابريدة انو سيبعث مف بعدي بعوث فاذا
بعثت فكف في بعث المشرؽ ،ثـ كف في بعث خراساف،ثـ كف في بعث يقاؿ لو مرو
احدى مدف خراساف اذا اتيتيا فانزؿ مدينتيا فانو بناىا ذو القرنيف(،

)32(،)31

وصمى بيا عزير انيارىا تجري بالبركة عمى كؿ نقب منيا ممؾ شاىر سيفو يدفع عف
اىميا السوء الى يوـ القيامة")33( .
وبيذا يكوف بريدة قد لبى نداء الرسوؿ الكريـ(صمى اهلل عميو وسمـ) واستجاب
لوصيتو،فقد كاف مف بيف المشاركيف في فتح خراساف سنة 51ىػ  )34 ( ،وقد حكى
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مف سمعو يقوؿ وراء نير جيحوف مقولتو الشييرة":العيش اال طراد الخيؿ بالخيؿ"،
( )35وىناؾ مف قاؿ :وراء نير بمخ)36( .
ومف خراساف انطمؽ الى مرو فاستوطنيا في امارة يزيد بف معاوية الى اف
مات بيا وقبره بمرو مشيور يعرؼ )37 (،وقد كاف قدومو الى مرو تشجيعا مف
الرسوؿ الكريـ محمد(صمى اهلل عميو وسمـ) لو ولمحكـ بف عمرو الغفاري )38 (،قبؿ
وفاتو(صمى اهلل عميو وسمـ) ،فقد ذكر لنا ابف االثير سبب قدومو مرو بقولو :عف ابف
بريدة عف ابيو قاؿ":اف النبي (صمى اهلل عميو وسمـ)قاؿ لو ولمحكـ بف عمرو
الغفاري:انتما عيناف الىؿ المشرؽ ،فقدما مرو وماتا بيا"( ،

 )39ويبدو اف الغاية

الثانية لقدومو مرو كانت لنشر عممو فقد استطاع ىذا الصحابي صاحب العمـ الكبير
اف ينشر العمـ بيا)40( .
وبمرو قبور اربعة مف الصحابة منيـ بريدة بف الحصيب وابنو سميماف في قرية
مف قراىا يقاؿ ليا فني ويقاؿ ليا فنيف وعميو عمـ)41( .
روايته لمحديث
يعد الصحابي الجميؿ بريدة بف الحصيب (رضي اهلل عنو) ممف روى الحديث
والسيرة النبوية الشريفة عف الرسوؿ محمد(صمى اهلل عميو وسمـ)  )42 ( ،وعنو ابناه
والشعبي )43( ،وابرز ماقيؿ عف حديثو ىو ماصرح بو المفيد(المتوفى سنة 413ىػ)
بقولو":حديث بريدة بف الحصيب االسممي -وىو مشيور معروؼ بيف العمماء باسانيد
يطوؿ شرحيا )44( ،لو مائة واربعة وستيف حديثا )45( ،وقيؿ مائة وخمسيف حديثا،
( )46وقيؿ مئة وسبعة وستيف حديثا)47( .
فضائمه
لقد كاف لمصحابي بريدة بف الحصيب فضائؿ كثيرة منيا ماجاء عف الصديؽ
(رضي اهلل عنو ) انو قاؿ :يارسوؿ اهلل نعـ الرجؿ بريدة بف الحصيب لقومو عظيـ
البركة عمييـ،مررنا بو ذات ليمة،مررنا

ونحف مياجروف الى المدينة،فاسمـ

معو مف قومو مف اسمـ ،فقاؿ رسوؿ اهلل(صمى اهلل عميو وسمـ)":نعـ الرجؿ بريدة
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لقومو وغير قومو ،ياابا بكر اف خير القوـ مف كاف مدافعا عف قومو مالـ ياثـ  ،فاف
االثـ الخير فيو")48( .
ىكذا فقد اكدت ىذه الرواية واثبتت لنا حسف سيرتو باالضافة الى مكانتو
العظيمة في قمب رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) وحب الرسوؿ (صمى اهلل عميو
وسمـ) لو ،وذلؾ لمواقفو المشرفة ،بحيث كاف اىال لثقة الرسوؿ (صمى اهلل عميو
وسمـ) وثقة الخمفاء الراشديف (رضي اهلل عنيـ) مف بعده.
إسالمه
لقد كاف ىناؾ اختالؼ بيف المؤرخيف حوؿ وقت اسالـ الصحابي بريدة فيناؾ
مف قاؿ انو اسمـ

قبؿ معركة بدر ولـ يشيدىا )49( ،وىناؾ مف قاؿ انو اسمـ بعد

منصرؼ النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) مف بدر)50( .
لكف يبدو اف الراي االوؿ ىو االصح واالقرب الى الواقع وذلؾ الف اقدـ
المصادر التي بيف ايدينا كابف سعد والطبري وغيرىـ قد ايدوا الراي االوؿ حيث ثبتوا
جميعا انو اسمـ عاـ اليجرة  ،أي ىجرة النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) مف مكة الى
المدينة والمعروؼ اف النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) قد ىاجر الى المدينة سنة 1ىػ ،
وبذلؾ يكوف وقت اسالمو بديييا قبؿ معركة بدر سنة

 2ىػ،وقد جاء اسالمو حيف

اجتاز بو رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) وىو مياجر الى المدينة ،عند كراع
الغميـ )51 ( ،فمما كاف ىناؾ تمقاه بريدة فاسمـ ىو ومف معو( ،

 )52وكانوا زىاء

ثمانيف بيتا فصمى رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) العشاء االخرة فصموا خمفو واقاـ
بارض قومو )53 ( ،فحيف اجتاز بو رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) وىو مياجر
الى المدينة تمقاه بريدة بف الحصيب )54 ( ،وىو بغدير االشطاة وغدير االشطاة
موضع قرب عسفاف بيف مكة والمدينة جاء باىمو فقاؿ :يارسوؿ اهلل ىذه اسمـ وىذه
محاليا وقد ىاجر اليؾ مف ىاجر منيا وبقي قوـ منيـ في مواشييـ ومعاشيـ ،فقاؿ
رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ):انتـ مياجروف حيث كنتـ ،ودعا العالء بف
الحضرمي )55 ( ،فامره أف يكتب ليـ كتابا فكتب )56 ( ، ......وعف ىذا اخبرنا
ابف سعد بقولو:قاؿ المنذر بف جيـ ":كاف (صمى اهلل عميو وسمـ) قد عمـ ابف
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الحصيب ليمتئذ صد ار مف سورة مريـ وقدـ بريدة بعد اف مضت بدر واحد عمى
رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) المدينة فتعمـ بقيتيا ،واقاـ مع رسوؿ اهلل (صمى اهلل
عميو وسمـ) وكاف مف ساكني المدينة وغ از معو مغازيو بعد ذلؾ")57( .
يظير مما تقدـ ومف خالؿ تعريفنا في الصفحات السابقة لمعنى اعراض
المدينة انو كاف مف سكنة اطراؼ المدينة أي قراىا مع قبيمتو اسمـ قبؿ اسالمو،ولكف
بعد ىجرة النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) الى المدينة ولقاءه معو(صمى اهلل عميو وسمـ)
ودخولو في الديف االسالمي انفصؿ عف قومو وانتقؿ الى المدينة واستقر فييا ،حيث
كانت العصبية القبمية تتحتـ عميو االرتباط مع قومو لكف بعد مجيء االسالـ استطاع
اف يقضي عمى ىذه الطبيعة السائدة واعطاء الحرية لالنساف العيش في المكاف
المناسب لو والذي يجد فيو راحتو وعيشو ،لذلؾ انتقؿ ىذا الصحابي الجميؿ مف القرى
واالطراؼ واستقر مع الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) في المدينة.
يضاؼ الى ذلؾ انو بعد روايتنا لمرواية التي جاء بيا ابف سعد حيث فييا عبارة
انو قدـ الى رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) بعد انتياء معركة بدر واحد ليتعمـ بقية
سورة مريـ استطعنا اف نعطي دليؿ اخر عمى انو اسمـ قبؿ معركة بدر أي سنة

1

ىػ.
مواقفه ومساهماته
ساىـ الصحابي الجميؿ بريدة بف الحصيب بجممة مف االعماؿ الجميمة في
عيد الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) وفي زمف الخمفاء الراشديف كاف ليا بصمة
مدونة عمى صفحات التاريخ فاخبار بريدة كثيرة ومناقبو مشيورة )58 ( ،وقد جاء في
الصحيحيف انو غ از مع النبي (صمى اهلل عميو وسمـ)ستة عشرة غزوة )59(،وكاف مف
اكابر الصحابة )60 ( ،فقد شيد الحديبية وبيعة الرضواف( ،

 )61وشيد احدا

ومابعدىا )62 ( ،وكاف مف امراء عمر بف الخطاب (رضي اهلل عنو) في نوبة سرغ
و(سرغ) ىي اوؿ الحجاز واخر الشاـ مف منازؿ حاج الشاـ( ،

 )63ىذا باالضافة

الى اعمالو القيمة االخرى والتي حوتيا كتب التاريخ اذ يمكف اجماليا باالتي_:
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اوال:بعثتو الى اسمـ وغفار
وعمى مر مراحؿ الدعوة االسالمية فاف رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) سمؾ
طرقا عديدة لنشر دعوتو وحاوؿ جاىدا االتصاؿ بمف يستطيع االتصاؿ بو مف عمية
القوـ وكبراءىـ لمف كاف ليـ تاثير عمى معيتيـ التي يرعونيا فقد ارسؿ الى كسرى
عظيـ الفرس والى النجاشي ممؾ الحبشة والمقوقس حاكـ مصر  ،وقد كاف يرسؿ في
ذلؾ بعوث عمى راسيـ الصحابة لثقتو بيـ في اداء الميمة ،فقد كاف ىناؾ مف
يستجيب لالسالـ وىناؾ مف يرفض الدخوؿ في الديف االسالمي.
وقد حمؿ بريدة عمى دعوة القبائؿ العربية فكاف ألسمـ نصيبا مف الدعوة الى
اإلسالـ فأرسؿ ليـ رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)رجؿ مف بينيـ يدعوىـ الى
االسالـ وىذا ماشار اليو الواقدي بقولو :بعث رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)الى
القبائؿ والى مكة يستنفرىـ الى غزوىـ فبعث بريدة بف الحصيب في سرية الى اسمـ
وغفار يستنفرىـ الى غزوة تبوؾ )64 ( ،وامره اف يبمغ الفرع وكتب (صمى اهلل عميو
وسمـ) الى اسمـ مع بريدة بف الحصيب كتابا )65 ( ،وكاف بريدة مف بني سيـ بف
اسمـ  ،فيذا الكتاب الى بني سيـ بف اسمـ)66( .
والبائف مف كالـ الواقدي :اف الكتاب كاف ليـ بعد الحديبية او بعد الفتح،فما
صنع بريدة باسمـ حيف دعاىـ الى االسالـ؟قالوا :اسمـ بدعائو ثمانوف بيتا مف قومو،
( )67مما يؤشر فرط تاثيره عمى قومو ،ولو كاف لبريدة مف شيرة لتجسد ماصنعو
بريدة مع قومو الثمانيف الذيف اسمموا بحروؼ مف ذىب عمى صفحات مؤرخينا
االوائؿ ماعمى اف ذلؾ يؤشر لخمؿ واضح تعاقبت عمى ترسيخو ظروؼ عديدة
فاحجمت تمؾ المصادر عف التفصيؿ كما ىي الكثير مف االحداث التاريخية والتي
يجيميا اىؿ االختصاص مف المحدثيف فضال عف عامة الناس مف التعريؼ باحداث
جساـ فاضحت في حكـ الالوجود.
وايضا جعمو الرسوؿ الكريـ محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) عمى صدقات
قومو )68 (،فقد بعثو الى اسمـ وغفار بصدقيـ )69 ( ،وتشريفا وتكريما مف الرسوؿ
الكريـ محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) لبريدة فقد عقد (صمى اهلل عميو وسمـ) يوـ فتح
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مكة السمـ لواءيف احدىما لناجية بف األعجـ )70 ( ،واالخر لبريدة بف الحصيب.
()71
غزوة بني المصطمق
تسمى غزوة المريسيع وىي الغزوة التي حدثت سنة

 5ىػ )72 ( ،وقيؿ سنة

ست لميجرة )73 ( ،سببيا اف سيد بني المصطمؽ وىو الحارث بف ابي ضرار بف
مالؾ بف جذيمة بف كعب بف خزاعة )74 ( ،جمع لحرب رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو
وسمـ) مف قدر عميو مف قومو ومف العرب ،فتيياؤا لممسير اليو وكانوا ينزلوف ناحية
الفرع فبمغ خبرىـ رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) فبعث بريدة بف الحصيب
االسممي يعمـ ذلؾ  -واستاذف رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) اف يقوؿ فاذف لو،
وكاف اسموب بريدة انو استعمؿ الدىاء والحيمة عمييـ  ،فخرج حتى ورد عمييـ ماءىـ
فوجد قوما مغروريف قد تالبوا وجمعوا الجموع فقالوا :مف الرجؿ ؟قاؿ:رجؿ منكـ قدمت
لما بمغني عف جمعكـ ليذا الرجؿ فاسير في قومي ومف اطاعني فنكوف يدا واحدة
حتى نستاصمو ،قاؿ الحارث بف ابي ضرار ،فنحف عمى ذلؾ فعجؿ عمينا،فقاؿ بريدة
اركب االف فاتيكـ بجمع كثيؼ مف قومي فسروا بذلؾ منو ورجع الى رسوؿ اهلل
(صمى اهلل عميو وسمـ) فاخبره خبر القوـ ،فندب رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)
الناس ،فاخبرىـ خبر عدوىـ فاسرع الناس لمخروج الييـ وقادوا الخيؿ(،
دارت المعركة في موضع المريسيع فقتؿ

 )75وقد

رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو

وسمـ) مقاتمييـ وسبى ذ ارراييـ وامر باالسارى فكتفوا واستعمؿ عمييـ بريدة بف
الحصيب وكانت نياية المعركة انتصار(صمى اهلل عميو وسمـ) عمييـ )76( .
عمى ىذه الحادثة تؤشر لدىاء بريدة وحسف تدبيره والذي يخاؿ موقفو بيف بني
المصطمؽ وىو يتجسس عمييـ وسط جنودىـ يستشعر ميمة بريدة وانو ذا حصافة
في رايو وسرعة بدييية بحيث استطاع كسب ثقة النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) في
موقؼ كيذا  ،كما تكشؼ قدرتو عمى المناورة وخدع العدو بعقر داره وبيف قواتو.
غزوة خيبر
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وىي الغزوة التي غزاىا الرسوؿ الكريـ (صمى اهلل عميو وسمـ) في جمادي
االولى سنة سبع مف مياجره ،حيث خرج فييا (صمى اهلل عميو وسمـ) عمى االمواؿ
بجيشو فال يمر بماؿ اال اخذه ويقتؿ مف فيو ويفتتحيا حصنا فاوؿ مااصاب)73 ( ،
حصنا  ،قيؿ امر رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) اصحابو بالتييؤ لغزوة خيبر
وبجمب مف حولو ليغزوف معو فقاؿ :اليخرجف معنا اال راغب في الجياد فشؽ ذلؾ
عمى مف بقي بالمدينة مف الييود فمما نزؿ بساحتيـ لـ يتحركوا تمؾ الميمة ولـ يصيح
ليـ ديؾ حتى طمعت الشمس واصبحوا وافئدتيـ تخفؽ وفتحوا حصونيـ وغدوا الى
اعماليـ فمما نظروا الى رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) قالوا :محمد والخميس
يعنوف بالخميس الجيش فولوا ىاربيف الى حصونيـ فجعؿ (صمى اهلل عميو وسمـ)
يقوؿ ":اهلل اكبر خربت حصونيـ" )77 (.فما كاف دور الصحابي بريدة في تمؾ
الغزوة؟
لقد ذكر لنا ابف عدي (ت 365ىػ) دور بريدة في تمؾ الغزوة بقولو:روى
مقاتؿ بف حباف عف ابف بريدة عف ابيو قاؿ:شيدت خيبر وكنت فيمف صعد
الثممة )78 (،فقاتمت حتى رثي مكاني ،وعمي ثوب احمر فما اعمـ اني ركبت في
االسالـ ذنبا اعظـ عميو منو :أي الشيرة )79 ( ،وقد اكمؿ الذىبي الرواية بقولو :قمت
بمى جياؿ زماننا يعدوف مثؿ ىذا العمـ اعظـ مف الجياد وبكؿ حاؿ فاالعماؿ
بالنيات ،ولعؿ بريدة بازدرائو عمى نفسو يصير لو عممو ذلؾ طاعة وجياد،وكذلؾ يقع
في العمؿ الصالح  ،ربما افتخر بو الغر ونوه بو فيتحوؿ الى ديواف الرياء ،قاؿ تعالى
(:وقدمنا الى ماعمموا مف عمؿ فجعمناه ىباءا منثو ار))81( . )80(،
وىذا اف دؿ عمى شيء انما يدؿ عمى اف الصحابي الجميؿ بريدة بف الحصيب
كاف مف اثرياء المدينة وانو لـ يكف بمبسو ىذا يقصد الشيرة او لتمييز نفسو  ،انما
كاف دليؿ عمى انو كاف معتادا عمى لبس مثؿ ىذا النوع مف االلبسة الثرية بحيث انو
تقدـ لمغزوة دوف النظر الى ماكاف يرتديو وانما كاف ىدفو الجياد فقط تمبية لنداء
الرسوؿ الكريـ (صمى اهلل عميو وسمـ) ،ووضع جؿ اىتمامو في كيفية التغمب عمى
العدو ،عمى اف الفخر والتفاخر واظيار العزة والمنعة لمعدو مف مندوبات الشريعة في
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الحرب ولقد اخرج ابو دجانة )82 (،عصابتو الحمراء يوـ احد وعصب بيا راسو
وصار يختاؿ ويتفاخر بيف الصفوؼ فقاؿ عنو رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) ":
انيا لمشية يبغضيا اهلل ورسولو اال في مثؿ ىذا الموطف" )83 ( ،ويبدو اف بريدة سار
عمى ىدي ابو دجانة وصار يتفاخر بشجاعتو وممبسو اماـ عدوه.
اما اىـ الروايات التي جاءت عف طريؽ بريدة والتي خص بذكرىا غزوة خيبر
ىي مااورده لنا ابف عساكر بقولو ":روى بريدة االسممي عف النبي (صمى اهلل عميو
وسمـ) :اف النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) تفؿ في عيف عمي (رضي اهلل عنو) وىو
ارمد فبدا ففتح اهلل عميو خيبر")84( .
وقد سرد لنا الكوفي ىذه الرواية بشيء مف التفصيؿ بقولو ":حدثنا عبداهلل بف
بريدة قاؿ :حدثنا ابي بريدة بف الحصيب قاؿ :لما نزؿ النبي (صمى اهلل عميو وسمـ)
حصف خيبر ماج الناس بعضيـ في بعض وفزعوا فقاؿ رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو
وسمـ)  :انا اذا نزلنا بساحة القوـ فساء صباح المنذريف ،فقاؿ :ثـ عقد المواء لرجؿ
ونيد بالناس الييـ فكشؼ واصحابو فرجع الى رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) فقاؿ
رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)  :العطيف المواء غدا رجال يحب اهلل ورسولو ويحبو
اهلل ورسولو ،فمما كاف الغد دعا عميا وىو ارمد فتفؿ في عينيو واعطاه المواء فنيد في
الناس فمقي مرحبا  )85(،في اوؿ اصحابو وىو يرتجز ويقوؿ:
قد عممت خيبر اني مرحب
شاكي السالح بطؿ مجرب
اذا الميوث اقبمت تميػػب
اطعف احيانا واحيانا اضرب
فتمقاه عميا فاختمفا بينيما ضربتيف فضرب عمي ىامتو ضربة سمع اىؿ العسكر
ضربتو وعض السيؼ باالضراس قاؿ :وماتناـ اخر الناس حتى فتح الوليـ)86( .
سرية عمي بن ابي طالب (رضي اهلل عنه) الى اليمن
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وىي السرية التي بعث فييا رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) عميا(عميو
السالـ) الى اليمف في شير رمضاف سنة عشر مف مياجر رسوؿ اهلل (صمى اهلل
عميو وسمـ) قالوا :بعث رسوؿ اهلل عميا الى اليمف وعقد لو لواء وعممو بيده وقاؿ :
امض وال تمتفت فاذا نزلت بساحتيـ فال تقاتميـ حتى يقاتموؾ فخرج في ثالثمائة
فارس  ،فكانت اوؿ خيؿ دخمت الى تمؾ البالد وىي بالد مذحج ففرؽ اصحابو فاتوا
بنيب وغنائـ ونساء واطفاؿ ونعـ وغير ذلؾ )87( ،فماعالقة بريدة بتمؾ السرية؟
لقد كاف دور بريدة في تمؾ السرية واضح وميـ حيث انو لما جمعت الغنائـ
كمؼ عمي بف ابي طالب (رضي اهلل عنو) بعد رجوعو الصحابي بريدة االسممي
ليتولى امر تمؾ الغنائـ )88 ( ،فجمع اليو مااصابوا  ،ثـ لقي عمي (رضي اهلل عنو)
جمعيـ ودعاىـ الى االسالـ ولكنيـ ابوا ورموا بالنبؿ والحجارة وصؼ اصحابو ثـ
حمؿ عمييـ باصحابو حتى قتؿ منيـ عشريف رجال وتفرقوا وانيزموا ثـ دعاىـ الى
االسالـ وعندىا اسرعوا واجابوا وبايعو نفر مف رؤوسائيـ عمى االسالـ)89( .
سرية اسامة بف زيد
وىي اخر السرايا عمى عيد رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) وقد اىتـ بيا
(صمى اهلل عميو وسمـ) اىتماما عظيما فامر اصحابو بالتييؤ ليا وحضيـ عمى ذلؾ
ثـ عباىـ بنفسو الزكية ارىافا لعزائميـ واستنياضا ليمميـ فمـ يبؽ احدا مف وجوه
المياجريف واالنصار اال اشترؾ فييا كابي بكر وعمر (رضي اهلل عنيما) وسعد بف
ابي وقاص )90( ،فيي السرية التي بعث فييا اسامة بف زيد الى ابني وىي بارض
الشراة في ناحية البمقاء سنة 11ىػ ،يطمب قتمة ابيو بمؤتة  ،وفييا امره الرسوؿ الكريـ
(صمى اهلل عميو وسمـ) بالمسير الى موضع مقتؿ ابيو وقاؿ لو  :اوطئيـ الخيؿ فقد
وليتؾ ىذا الجيش ،حينيا خرج اسامة بموائو معقودا فدفعو الى بريدة بف الحصيب
 )92( ، )91(،وعف ىذا اخبرنا ابف سعد عمف روى عنو قائال ":عف الزىري عف
اسامة بف زيد اف النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) امره اف يغير عمى اىؿ ابني صباحا
واف يحرؽ قالوا :ثـ قاؿ رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) السامة :امض عمى اسـ
اهلل فخرج بموائو معقودا فدفعو الى بريدة بف الحصيب االسممي" )93 ( ،واورد لنا ابف
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عساكر ايضا قاؿ :قاؿ اسامة :امر رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) وىو عمى اخر
عيده الى اف اسرع المشي واسبؽ االخبار واف اشؽ الغارة عمييـ بغير دعاء فاحرؽ
واخرب قاؿ بريدة :سمعا وطاعة المر رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)  )94 ( ،وقد
دخؿ المسمموف الذيف عسكروا بالجرؼ الى المدينة ،ولما انتقؿ (صمى اهلل عميو
وسمـ) الى الرفيؽ االعمى راح بريدة بالمواء معقودا فغرزه عند باب رسوؿ اهلل (صمى
اهلل عميو وسمـ)  ،فمما بويع البي بكر الصديؽ (رضي اهلل عنو) قاؿ ابو بكر (رضي
اهلل عنو) السامة :انفذ في وجيؾ الذي وجيؾ فيو رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)
 ،ثـ امر بريدة بف الحصيب االسممي اف يذىب بالمواء الى بيت اسامة فاخذ الناس
بالخروج وعسكروا في موضعيـ االوؿ  ،وخرج بريدة بالمواء حتى انتيى الى
معسكرىـ االوؿ – بالجرؼ – وىو عمى بعد ثالثة امياؿ مف المدينة )95 ( ،فشؽ
عمى كبار المياجريف االوليف ودخؿ عمى ابي بكر  :عمر وعثماف وابو عبيدة وسعد
بف ابي وقاص فقالوا  :ياخميفة رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) اف العرب انتفضت
عميؾ مف كؿ جانب وانؾ التصنع بتفريؽ ىذا الجيش المنتشر شيئا اجعميـ عدة
الىؿ الردة ترمي بيـ في نحورىـ)96( . ......
فعندما قضى اسامة عمى اىؿ ابني دخؿ المدينة ،وخرج ابوبكر في المياجريف
واىؿ المدينة يتمقونيـ سرو ار بسالمتيـ ،ودخؿ عمى فرس ابيو سبحة والمواء امامو
يحممو بريدة بف الحصيب  ،حتى انتيى اسامة الى المسجد فدخؿ فصمى ركعتيف ثـ
انصرؼ الى بيتو )97 ( ،وقد بمغ ىرقؿ وىو بحمص ماصنع اسامة فبعث
رابطة )98(،يكونوف بالبمقاء ،فمـ تزؿ ىناؾ حتى قدمت البعوث الى الشاـ في خالفة
ابي بكر وعمر بف الخطاب (رضي اهلل عنيما)(.)99
مواقفه
أوال :موقفه مع الرسول (صمى اهلل عميه وسمم)
لقد كاف لبريدة مواقؼ مع رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) وىي مواقؼ
مشرفة مسجمة عمى صفحات التاريخ  ،حيث كاف حريصا عمى الرسوؿ الكريـ (صمى
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اهلل عميو وسمـ)  ،ويحبو حبا شديدا،ونتيجة لذلؾ ،فقد احب الرسوؿ الكريـ محمد
(صمى اهلل عميو وسمـ) بريدة بف الحصيب حبا شديدا )100 ( ،فمف ابرز مواقفو مع
الرسوؿ الكريـ (صمى اهلل عميو وسمـ) انو لما جاء النبي (صمى اهلل عميو وسمـ)
مياج ار الى المدينة واراد دخوليا قاؿ لو بريدة :التدخؿ المدينة اال ومعؾ لواء ثـ حؿ
عمامتو وشدىا في رمح ومشى بيف يدي النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) يوـ قدومو
المدينة  )101( ،وىذا الموقؼ انما يدؿ عمى حرص بريدة عمى الرسوؿ (صمى اهلل
عميو وسمـ) بحيث كاف حريصا عمى رؤية النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) ميابا كما
كاف دائما بدخولو المدينة حامال المواء بيده الف حمؿ المواء ىو دليؿ الييبة والفخر
وعزة النفس.
ومف موافقة مع الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) انو عندما توفى الرسوؿ (صمى
اهلل عميو وسمـ) يوـ االثنيف والمواء مع بريدة بف الحصيب دخؿ بريدة بالمواء فركزه
عند باب رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) وىو مغمؽ وبعض بنو ىاشـ منشغموف
باعداد جيازه وغسمو)102( .
ولقد كاف الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) يتفاءؿ وال يتطير،فمف ابرز مواقؼ
بريدة في ذلؾ مع الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) بوجود ابي بكر الصديؽ (رضي
اهلل عنو) انو لما شارؼ رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) المدينة لقيو ابو عبداهلل
بريدة بف الحصيب االسممي في سبعيف مف قومو مف بني سيـ فقاؿ النبي (صمى اهلل
عميو وسمـ)  :مف انت ؟ قاؿ:بريدة ،فقاؿ(ص) البي بكر:برد امرنا وصمح ،ثـ
قاؿ:ممف؟ قاؿ :مف أسمـ ،فقاؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) البي بكر :سممنا ،ثـ قاؿ مف
بني مف ؟ قاؿ  :مف بني سيـ ،قاؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) :خرج سيمؾ ياابابكر ،
فقاؿ بريدة لمنبي (صمى اهلل عميو وسمـ) :مف انت؟ قاؿ:انا محمد بف عبداهلل  ،فقاؿ
بريدة :اشيد اف الالو اال اهلل واف محمدا عبده ورسولو  ،فاسمـ بريدة واسمـ مف كاف
معو جميعا ،قاؿ بريدة :الحمد هلل الذي اسمـ بنو سيـ طائعيف غير مكرىيف)103( .
موقفه مع الصحابة
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مف ابرز مواقؼ الصحابي بريدة مع الصحابة (رضي اهلل عنيـ) مارواه لنا ابف
سعد عمف روى عنو قائال :عف ابي عالء بف الشخير عف رجؿ مف بني بكر بف
وائؿ لـ يسمو لنا قاؿ":كنت مع بريدة االسممي بسجستاف قاؿ :فجعمت اعرض بعمي
وعثماف وطمحة والزبير الستخرج رايو قاؿ :فاستقبؿ القبمة فرفع يديو فقاؿ :الميـ اغفر
لعثماف واغفر لعمي بف ابي طالب واغفر لطمحة بف عبيداهلل واغفر لمزبير بف العواـ
قاؿ:ثـ اقبؿ عمي فقاؿ لي  :الابا لؾ اتراؾ قاتمي قاؿ :فقمت:واهلل مااردت قتمؾ ولكف
ىذا اردت منؾ

قاؿ قوـ :سبقت ليـ مف اهلل سوابؽ فاف شيئا يغفر ليـ بما سبؽ

فعؿ ،واف شيئا يعذبيـ بما احدثوا فعؿ  ،حسابيـ عمى اهلل")104( .
ومف مواقفو مع الصحابة ايضا نورده بما ياتي -:
اوال :موقفو مع أمير المؤمنيف عمي بف ابي طالب (رضي اهلل عنو)
لقد كاف لبريدة عمى عيد رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) موقؼ سمبي مف
امير المؤمنيف عمي (عميو السالـ) اال اف موقفو تبدؿ تماما عمى وقع كممات رسوؿ
اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)  ،فحوؿ السرية التي بعث فييا رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو
وسمـ) خالد بف الوليد الى اليمف ومعو بريدة ذكر لنا ابف كثير قائال :قاؿ عبداهلل بف
بريدة :حدثني ابي بريدة قاؿ  ":ابغضت عميا لـ ابغضو احدا قاؿ :خيؿ،قاؿ:فصحبتو
ماصحبو اال عمى بغضو عميا فاصبنا سببا فكتبنا الى رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو
وسمـ) :اف ابعث الينا مف يخمسو فبعث الينا عميا قاؿ  :وفي السبي وصيفة ىي مف
افضؿ السبي فخمس وقسـ فخرج وراسو يقطر فقمنا يااباالحسف ماىذا؟ قاؿ :الـ ترو
الى الوصيفة التي كانت في السبي فاني قسمت وخمست فصارت في الخمس ثـ
صارت في اىؿ بيت النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) ثـ صارت مف اؿ عمي فوقعت
بيا قاؿ :فكتب خالد بف الوليد الى النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) فقمت:ابعثني فبعثني
مصدقا قاؿ :فجعمت اق ار الكتاب واقوؿ صدؽ قاؿ :فامسؾ النبي (صمى اهلل عميو
وسمـ) بيدي والكتاب قاؿ:اتبغض عميا؟ قاؿ :قمت نعـ،قاؿ :فال تبغضو واف كنت
تحبو فازدد لو حبا فوالذي نفسي بيده لنصيب اؿ عمي في الخمس افضؿ مف وصيفة
قاؿ  :فما كاف مف الناس احد بعد قوؿ رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) احب الي
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مف عمي  ،قاؿ عبداهلل :فوالذي الالو غيره مابيني وبيف النبي (صمى اهلل عميو وسمـ)
في ىذا الحديث غير ابي بريدة")105( .

ثانيا:موقفه مع سممة بن االكوع
سممة بف االكوع ىو مف رماة العرب المعدوديف  ،وكاف كذلؾ مف المبرزيف في
الشجاعة والكرـ وفعؿ الخيرات ،حيث اسمـ نفسو لإلسالـ ،اسمميا صادقا منيبا
فصاغيا االسالـ عمى نسقو العظيـ،وىو مف اصحاب بيعة الرضواف ،وقد غ از مع
رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) سبع غزوات ومع زيد بف حارثة تسع غزوات،وىو
مف امير الذيف يقاتموف مشاة،ويرموف بالنباؿ والرماح ،فكاف اذا ىاجمو عدو تقيقر
امامو،فاذا ادبر العدو او وقؼ يستريح ىاجمو في غير ىوادة( ،

 )106وقد كاف

لبريدة موقؼ مع الصحابي سممة بف االكوع معروؼ مشيور لخصو لنا ابف حنبؿ
بقولو :عف سعيد بف اياس بف سممة بف االكوع اف اباه حدثو :اف سممة قدـ المدينة
فمقيو بريدة بف الحصيب فقاؿ :ارتددت عف ىجرتؾ ياسممة فقاؿ :معاذ اهلل اني في
اذف مف رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) اني سمعت رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو
وسمـ) يقوؿ :ابدو يا اسؿ ـ فتنسموا الرياح واسكنوا الشعاب فقالوا:انا نخاؼ يارسوؿ
اهلل اف يضرنا ذلؾ في ىجرتنا فقاؿ:انتـ مياجروف حيث كنتـ")107( .
اما الطبراني فقد ذكر لنا الرواية باسناد مختمؼ باالضافة الى اختالؼ بعض
االلفاظ في الرواية بقولو :عف محمد بف اياس قاؿ:وذكر الرواية نفسيا لكف بدؿ
تنسموا الرياح ذكر:فشموا الريا  )108(،لكف االختالؼ طفيؼ لـ يؤثر عمى مضموف
الرواية.
نصيحته لعبد الممك قبل توليه الخالفة
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لقد كاف لبريدة موقؼ مع الخميفة االموي عبدالممؾ بف مرواف اثبت خاللو
حكمتو وبعد النظر في االمور  ،وىذا مااورده لنا ابف كثير بقولو:قاؿ عبدالممؾ بف
مرواف :كنت مع بريدة بف الحصيب فقاؿ لي يوما :ياعبدالممؾ اف فيؾ خصاال وانؾ
لجدير اف تمي امر ىذه االمة فاحذر الدماء،فاني سمعت رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو
وسمـ) يقوؿ":اف الرجؿ ليدفع عف باب الجنة بعد اف ينظر الييا عمى محجمو مف دـ
يريقو مف مسمـ بغير حؽ")109( .
المرويات التاريخية
لبريدة بف الحصيب االسممي مرويات تاريخية كثيرة عبر مراحؿ تاريخية
مختمفة ،ونظ ار لكثرة ىذه المرويات التي اليستوعبيا ىذا البحث سنكتفي باالشارة الى
عنواف الرواية او موضوعيا توخيا لالختصار وربما تصمح ىذه المرويات لكتابة
رسالة وتفتح بابا لمباحثيف لمكتابة مرة اخرى حوؿ ىذه المرويات ،فمنيا ما جاء بأسمو
الصريح بريدة بف الحصيب ،ومنيا ما جاء عف طريؽ ابنو عبداهلل وقد راعينا في
ذلؾ التسمسؿ الزمني في ترتيب ىذه المرويات عمى النحو االتي-:
عنواف الرواية
عف احتباس جبريؿ (عميو السالـ)عف

المصدر
ابف حنبؿ،مسند احمد

الجزء الصفحة
353
5

اللرسوؿ(لصمى اهلل عميو وسمـ)........
عف مسرى الرسوؿ(صمى اهلل عميو وسمـ) الى

الترمذي،سنف الترمذي

4

363

بيت المقدس.......

ابف كثير،تفسير ابف كثير

3

12

عف زواج الرسوؿ(صمى اهلل عميو وسمـ) مف

ابف كثير ،السيرة النبوية

4

601

مارية القبطية ووالدة إبراىيـ.......
عف نصيب الجدة مف االرث......
عف ميراث مف الوارث لو.......

النسائي،السنف الكبرى

6

2206

ابف حجر،سبؿ السالـ

3

100

ابف حنبؿ،مسند احمد

5

347

ابي داود،سنف ابي داود

2

7

المتقي،كنز العماؿ

11

40
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النسائي،السنف الكبرى

6

348

عميو وسمـ) فيو.......
عنواف الرواية

المصدر

قوؿ الرسوؿ(صمى اهلل عميو وسمـ)في

البييقي،السنف الكبرى

الجزء
4

الصفحة
187

الصدقة......
قوؿ الرسوؿ(صمى اهلل عميو وسمـ) عف النفقة

البييقي،السنف الكبرى

4

332

في الحج......
قوؿ الرسوؿ(صمى اهلل عميو وسمـ) في الرداء

ابي داود،سنف ابي داود

2

254

الذي يرتديو الرجؿ عند الصالة............

البييقي،السنف الكبرى

2

236
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1
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االلتزاـ باوقات الصالة.....
ابف ماجة،سنف ابف
ماجة
الترمذي،سنف الترمذي

1
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النسائي،السنف الكبرى

1
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البييقي،السنف الكبرى
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295
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5

348
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الحاكـ

1
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السور....
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1
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النيسابوري،المستدرؾ
عمى الصحيحيف

عف طمب ماعز بف مالؾ مف الرسوؿ(صمى اهلل
عميو وسمـ) باقامة الحد عميو....

عنواف الرواية

البييقي،السنف الكبرى

3

347

ابف حنبؿ،مسند احمد

5

347

الدارمي،سنف الدارمي

2
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مسمـ،صحيح مسمـ

5
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حوؿ دعاء الرسوؿ(صمى اهلل عميو وسمـ) عند االرؽ

الترمذي،سنف الترمذي

عف راية الرسوؿ(صمى اهلل عميو وسمـ) ولواءه....

الطبراني ،المعجـ الكبير

عف وصية الرسوؿ(صمى اهلل عميو وسمـ) المير جيشو

الشافعي،كتاب المسند

........

قبيؿ خروجو...

عف عدد غزوات الرسوؿ(صمى اهلل عميو وسمـ) التي
قاتؿ فييا....

5
2

199
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169

ابف حنبؿ،مسند احمد

5

352

الدارمي،سنف الدارمي

2

215

مسمـ،صحيح مسمـ

5

140

ابف حنبؿ،مسند احمد

5

349

الصالحي،سبؿ اليدى

4

9

والرشاد
قوؿ الرسوؿ(صمى اهلل عميو وسمـ) في نساء

مسمـ،صحيح مسمـ

6
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المجاىديف...

ابي داود،سنف ابي داود

1
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النسائي،السنف الكبرى

6
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البييقي،السنف الكبرى

9
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ابف حنبؿ،مسند احمد

5
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الدارمي،سنف الدارمي

1
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مسمـ،صحيح مسمـ

1
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القرطبي،تفسير القرطبي

6
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عف وضوء وصالة الرسوؿ(صمى اهلل عميو وسمـ) يوـ
الفتح....

القاري،شرح مسند ابي
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حنيفة

عف غزوة حنيف.....

المتقي،كنز العماؿ
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حوؿ قدوـ سمماف الفارسي المدينة.......

الزيعمي،نصب الراية
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اهلل عميو وسمـ) فيو ........

ابف ماجة،سنف ابف
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الصفحة
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1
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ماجة
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الخطيب
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ماجة
الحاكـ

1
1

471
354

النيسابوري،المستدرؾ
عمى الصحيحيف
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والرشاد
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ابف ماجة،سنف ابف
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ابي داود،سنف ابي

1
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عف دخوؿ الصحابي بريدة وابنو عبداهلل عمى

الخميفة معاوية بف ابي سفياف وتناوليما الطعاـ
معو.....

وفاتو

الترمذي،سنف الترمذي

5
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لقد توفى الصحابي بريدة بف الحصيب حيث ناداه ثراىا الحبيب الرطيب ليضمو تحت

جوانحو ويؤيو مف اوى قبمو مف الرفاؽ المباركيف والصحابة الصالحيف ،وعاش بريدة عابدا

ومجاىدا ال يتخؿؼ عف غزوة وال عف طاعة ،حتى توفي سنة 63ىػ )110 ( ،وقيؿ سنة اثنتيف
وستيف )111 ( ،زمف معاوية بف ابي سفياف  )112 ( ،في العصر والشمس بيضاء نقية أي لـ
يدخميا شيء مف الصفرة )113 ( ،في الحصيف وىي محمة بمرو اندرست وصارت مقبرة ودفف
بيا بعض الصحابة يقاؿ ليا تنور كراف أي صناع التنانير بيا مقبرة بريدة بف الحصيب والحكـ

بف عمرو الذي دفف الى جنبو )114 ( ،وبصدد ىذا الموضوع فقد اورد لنا البخاري في التاريخ
بقولو:حدثنا عبداهلل بف مسمـ السممي مف اىؿ مرو سمعت عبداهلل بف بريدة يقوؿ :مات والدي

بمرو وقبره بالحصيف وىو قائد اىؿ المشرؽ يوـ القيامة ونورىـ يوـ القيامة" )115( ،مستندا بذلؾ

الى قوؿ رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)":ايما رجؿ مات مف اصحابي ببمد فيو قائدىـ ونورىـ
يوـ القيامة")116 ( .

وقد اورد البخاري في صحيحو اف الصحابي بريدة بف الحصيب اوصى اف يجعؿ في

قبره جريدتاف وقولو  :انو اليحب الدفف ليال والمستحب كونو نيا ار  ،وبيذا يكوف قد تبرؾ بفعؿ

النبي (صمى اهلل عميو وسمـ)  )117 ( ،وىذا ماذكره لنا البخاري في صحيحو بقولو":حدثنا

االعمش عف مجاىد عف طاووس عف ابف عباس قاؿ  :مر النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) بقبريف

فقاؿ :انيما ليعذباف ومايعذباف في كبير اما احدىما فكاف اليستتر مف البوؿ  ،واما االخر فكاف
يمشي بالنميمة ثـ اخذ جريدة رطبة فشقيا نصفيف فغرز في كؿ قبر واحدة قالوا :يارسوؿ اهلل لـ

فعمت ىذا ؟ قاؿ  :لعمو يخفؼ عنيما مالـ ييبسا"( ،

 )118وقد ذكر مسمـ ىذه الرواية ايضا

وبنفس االسناد ونفس الفحوى لكف االختالؼ فقط بدؿ مف جريدة رطبة ذكر عسيب رطب،

(  )119وبكؿ حاؿ فالمعنى واحد.

وبالرجوع الى موضوع سنة وفاتو البد لنا مف الوقوؼ عند ىذا الموضوع والوصوؿ الى
نتيجة نيائية تحدد سنة وفاتو ،حيث نجد اف الراي االوؿ ىو االصح

واالقرب إلى الواقع ،

ذلؾ الف أكثرية المصادر أيدت الرأي األوؿ يضاؼ الى ذلؾ اف اقدـ المصادر بيف
أيدينا ابف سعد(المتوفى سنة230ىػ) رجح الراي االوؿ بقولو"مات بريدة سنة 63ىػ في
خالفة يزيد بف معاوية")120( .
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Abstract

A prominent companion that take important and
prominent place with the prophet" Gog bliss him" he also
take part with the prophet in his invasion, he had
magnificent positions with his friends from companions, he
respond to the mission of the prophet in spread knowledge
and learning which moving between the countries of
Islamic east requesting for the learning and running after
that will the research also shows that ability of this
companion and his capability in transport historical novels
and prophetic tradition which it's totter reflect on the legal
terms who the Moslems need them after the expend of
their countries , they were eager to searching who
companied with the prophet to advantage from them.
The research cleared according to "Bariedo Bin
AL_Hoseib" in detail all kinds of novels that the research
transport and contain on schedules which notice the most
important terms that built and include by them the most
important people who transport these novels.
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 .2المزي،تيذيب الكماؿ،ج،35ص37؛ابف حجر ،االصابة،ج ،1ص418؛وتيذيب
التيذيب،ج،1ص.378
 .3الزبيدي،تاج العروس،ج،2ص. 301-298
 .4ابف شبة النميري،تاريخ المدينة المنورة،ج،1ص273؛الطبري ،المنتخب مف

ذيؿ

المذيؿ،ص 36؛ابف حباف،الثقات،ج ،3ص209؛ومشاىير عمماء االمصار،ص 101؛الطبراني ،المعجـ

الكبير،ج

،2ص15؛الطوسي،الخالؼ،ج

،1ص656؛ الباجي،التعديؿ

والتجريح،ج ،1ص424؛ابف عساكر،تاريخ مدينة دمشؽ،ج ،23ص469؛ابف االثير
،اسد الغابة،ج ،1ص175؛ الحمي،منتيى الطمب ،ج ،4ص38؛ ابف حجر،تيذيب
التيذيب،ج ،1ص 378؛ سبؿ السالـ،ج

،1ص107؛ الصالحي،سبؿ اليدى

والرشاد‘ج‘1ص377؛بحر العموـ،الفوائد الرجالية‘ج‘2ص.128
 .5ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج،4ص.241
 .6اسمـ بف افصى:بطف مف خزاعة ،وىـ بنو اسمـ بف افصى بف حارثة بف عمرو
ابف عامر مف القحطانية مف قراىـ،وبرة وىي قرية ذات نخيؿ مف اعراض
المدينة،وبرة الراء مشددة مفتوحة،تثنية برة:ىضبتاف في ديار بني سميـ  ،اما اعراض
المدينة يقوؿ االصمعي :اخصب ذلؾ العرض واخصبت اعراض المدينةوىي قراىا
التي في اوديتيا ،وقيؿ :اعراض المدينة وىي بطوف سوداىا حيث الزرع والنخيؿ .
ينظر:ابف عبد ربو،العقد الفريد،ج

،2ص76؛البكري،معجـ

مااستعجـ،ج ،4ص1228؛ياقوت الحموي،معجـ البمداف،ج ،4ص901؛كحالة،معجـ
قبائؿ العرب،ج،1ص.76
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 .7ابف مزاحـ ،وقعة صفيف،ص.507
 .8ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج
المذيؿ،ص

،4ص242؛الطبري،المنتخب مف ذيؿ

36؛ابف حباف،مشاىير عمماء

االمصار،ص 101؛الطوسي،الخالؼ،ج ،1ص656؛ ابف عساكر،تاريخ مدينة
دمشؽ،ج ،23ص469؛ الحمي،منتيى المطمب،ج ،4ص38؛ ابف كثير البدية
،1ص 378؛ وسبؿ

والنياية،ج ،8ص 236؛ابف حجر،تيذيب التيذيب،ج

السالـ،ج ،1ص107؛ الصالحي،سبؿ اليدى والرشاد‘ج ‘1ص377؛بحر العموـ،الفوائد
الرجالية‘ج

‘2ص128؛ الزركمي،االعالـ،ج

،2ص50؛العسكري،معالـ

المدرستيف،ج،1ص217؛ واحاديث اـ المؤمنيف عائشة،ج،2ص.141
،2ص1238؛ابي داود،سنف ابي

 .9ابف ماجة،سنف ابف ماجة،ج
داود،ج،4ص285؛ابف حباف،الثقات،ج

،4ص303؛ المزي،تيذيب

الكماؿ،ج ،11ص371؛ الزبيدي،تاج العروس،ج،4ص .118
 . 10المزي،تيذيب الكماؿ،ج

،14ص331-330؛الفيروز ابادي،القاموس

المحيط،ج،2ص204؛الزبيدي،تاج العروس،ج،4ص .118
 . 11النووي،شرح مسمـ،ج،2ص51؛ المزي،تيذيب الكماؿ،ج ،11ص.371-370
 . 12المزي،تيذيب الكماؿ،ج،14ص.131-130
 . 13الطوسي،الخالؼ،ج

،1ص656؛ ابف عساكر،تاريخ مدينة

دمشؽ،ج ،27ص125؛المزي،تيذيب الكماؿ،ج
حجر،تيذيب التيذيب،ج

،14ص331-330؛ ابف

،5ص138؛ابف العماد الحنبمي،شذرات

الذىب،ج،1ص.151
 . 14المزي،تيذيب الكماؿ،ج

،14ص331-330؛ابف حجر،لساف

الميزاف،ج،7ص.258
 . 15ابف عساكر،تاريخ مدينة دمشؽ،ج

،27ص133؛المزي،تيذيب

الكماؿ،ج،14ص131-130؛ ابف حجر،مقدمة فتح الباري،ص .411
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202؛

 . 16ابف حباف،مشاىير عمماء االمصار،ص
الطوسي،الخالؼ،ج ،1ص656؛الذىبي،تذكرة الحفاظ،ج
حجر،تيذيب التيذيب،ج

،1ص102؛ ابف

،5ص138؛ابف العماد الحنبمي،شذرات

الذىب،ج،1ص.151
 . 17النسائي ،خصائص امير المؤمنيف،ص.53
 . 18الذىبي،تذكرة الحفاظ،ج،1ص.102
 . 19المزي،تيذيب الكماؿ،ج،14ص.331-330
 . 20عمقمة بف مرثد :ابو الحارث الحضرمي الكوفي،قاؿ ابو حاتـ:صالح الحديث،
وقاؿ النسائي ثقة وذكره ابف حباف في الثقات،وقاؿ خميفة بف خياط توفي في والية
خالد بف عبداهلل القسري عمى العراؽ.
ينظر:ابف حنبؿ،بحر الدمر،ص 110؛ ابف حجر،تيذيب التيذيب،ج،1ص246
،2ص1238؛ابي داود،سنف ابي

 . 21ابف ماجة،سنف ابف ماجة،ج

،4ص303؛

داود،ج،4ص285؛ابف حباف،الثقات،ج

الطوسي،الخالؼ،ج ،6ص305؛ المزي،تيذيب الكماؿ،ج ،11ص371-370؛ ابف
حجر،تيذيب التيذيب،ج،4ص.153
 . 22ابف حباف،الثقات،ج،4ص303؛ ابف حجر،تيذيب التيذيب،ج،4ص.153
،7ص221؛ المزي،تيذيب

 . 23ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج

الكماؿ،ج ،11ص371-370؛ابف حجر،تيذيب التيذيب،ج،5ص.138
،11ص370؛ ابف حجر،تيذيب

 . 24المزي،تيذيب الكماؿ،ج
التيذيب،ج،4ص.153
 . 25ابف حنبؿ،بحرالدمر،ص.67
 . 26العقيمي،ضعفاء العقيمي،ج

،2ص238؛ ابف عساكر،تاريخ مدينة

دمشؽ،ج،27ص133؛المزي،تيذيب الكماؿ،ج ،11ص.370
 . 27ابف ماجة،سنف ابف ماجة،ج
داود،ج،4ص285؛ابف حباف،الثقات،ج

،2ص1238؛ابي داود،سنف ابي
،4ص303؛ المزي،تيذيب
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الكماؿ،ج ،11ص371؛ ابف حجر،تيذيب التيذيب،ج

،5ص138؛وتقريب

التقريب/ج،1ص.383
 . 28ابف حجر،تيذيب التيذيب،ج،4ص153
 . 29المزي،تيذيب الكماؿ،ج

،14ص331؛ابف حجر،تيذيب

التيذيب،ج،5ص.138
 . 30ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج

،4ص242؛ الطبري،المنتخب مف ذيؿ

المذيؿ،ص 36؛ ابف حباف،مشاىير عمماء االمصار،ص 101؛ ابف عساكر،تاريخ
مدينة دمشؽ،ج ،23ص469؛ابف كثير البداية والنياية،ج

،8ص236؛ ابف

حجر،تيذيب التيذيب،ج ،1ص378؛وسبؿ السالـ،ج ،1ص107؛الصالحي،سبؿ
اليدى والرشاد،ج ،4ص9؛عمي القاري ،شرح مسند ابي حنيفة،ص

103؛

الزركمي،االعالـ،ج،2ص.50
 . 31ذو القرنيف:ذكر اهلل تعالى ذا القرنيف،واثنى عميو بالعدؿ،وانو بمغ المشارؽ
والمغارب وممؾ االقاليـ وقير اىميا،وسار بيـ بالمعدلة التامة والسمطاف المؤيد
المظفر المنصور القاىر المقسط،والصحيح انو كاف ممكا مف المموؾ العادييف وقيؿ
كاف نبيا وقيؿ رسوال ،واغرب مف قاؿ ممكا مف المالئكة.
ينظر:ابف كثير ،البداية والنياية،ج،2ص.122
 . 32ابف حنبؿ،مسند احمد،ج ،5ص357؛الطبراني،المعجـ الكبير،ج ،2ص19؛بحر
العموـ ،الفوائد الرجالية،ج،2ص.128
 . 33ابف حنبؿ،مسند احمد،ج

،5ص357؛بحر العموـ ،الفوائد

الرجالية،ج،2ص.128
 . 34ابف كثير ،البداية والنياية،ج،2ص.83
 . 35ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج

،4ص283؛الذىبي،سير اعالـ

النبالء،ج،2ص469؛وتاريخ االسالـ،ج،1ص.579
 . 36ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج،4ص.242
 . 37ابف حباف،مشاىير عمماء االمصار،ص.101
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 . 38الحكـ بف عمرو الغفاري:بف مجعد بف خديـ بف الحارث بف نعيمة بف مميؾ بف
ضمرة بف بكر بف عبد مناة بف كنانة ،صحب النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) حتى
قبض (صمى اهلل عميو وسمـ) ثـ تحوؿ الى البصرة فنزليا،وولي خراساف ففتحيا
واصاب امواؿ عظيمة وبقي في خراساف الى اف توفى سنة 50ىػ في خالفة معاوية
بف ابي سفياف،وكاف مف اىؿ ثقيؼ الذيف قدموا الى الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ)
واعمنوا اسالميـ.
ينظر:ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج

،5ص505؛ ابف حباف،مشاىير عمماء

االمصار،ص.101
 . 39ابف االثير،اسد الغابة،ج،1ص.176
 . 40الذىبي،سير اعالـ النبالء،ج،2ص.469
 . 41ياقوت الحموي،معجـ البمداف،ج،5ص .115
 . 42الطوسي،الخالؼ،ج،1ص656؛ابف حجر،تيذيب التيذيب،ج،1ص.378
 . 43ابو حاتـ،الجرح والتعديؿ،ج ،2ص424؛ الطوسي،الخالؼ،ج ،1ص656؛ابف
حجر،تيذيب التيذيب،ج،1ص378؛الصالحي،سبؿ اليدى والرشاد،ج،4ص.9
 . 44المفيد ،االرشاد،ج،1ص.48
 . 45الصالحي،سبؿ اليدى والرشاد،ج،4ص.9
 . 46الذىبي،سير اعالـ النبالء،ج،2ص.471
 . 47الزركمي،االعالـ،ج،2ص.50
 . 48الماينجي،مكاتيب الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ)،ج،3ص.235
 . 49ابف حجر،تيذيب التيذيب،ج
التيذيب،ج ،1ص24؛الصالحي،سبؿ اليدى والرشاد،ج

،1ص378؛وتقريب
،11ص377؛عمي

القاري،شرح مسند ابي حنيفة،ص.10؛الزركمي،االعالـ،ج،2ص.50
 . 50ابف حجر،االصابة،ج ،1ص418؛ الماينجي،مكاتيب الرسوؿ (صمى اهلل عميو
وسمـ)،ج،3ص.235
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 . 51كراع الغميـ:ىو اسـ موقع بناحية الحجاز بيف مكة والمدينة،وىو واد اماـ
عسفاف بثمانية امياؿ.
ينظر:ابف عساكر،تاريخ دمشؽ،ج ،11ص ،9ابف قتيبة ،المعارؼ ،ص 300؛ابف
االثير،النياية في غريب الحديث،ج،4ص.165
 . 52ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج

،4ص242؛الطبري،المنتخب مف ذيؿ

المذيؿ،ص 36؛ ابف عساكر،تاريخ دمشؽ،ج

،23ص469؛ ابف كثير ،البداية

والنياية،ج،8ص.216
 . 53ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج

،4ص242؛الطبري،المنتخب مف ذيؿ

المذيؿ،ص 36؛ ابف كثير ،البداية والنياية،ج ،8ص216؛ الماينجي،مكاتيب الرسوؿ
(صمى اهلل عميو وسمـ)،ج،3ص.235
 . 54ابف كثير ،البداية والنياية،ج،8ص.216
 . 55العالء بف الحضرمي:اسـ الحضرمي عبداهلل بف ضماد بف سممى بف اكبر واما
العالء بف الحضرمي فيو مف حضرموت مف اليمف،صحابي مف رجاؿ الفتوح في
صدر االسالـ،ولد ونشأ بمكة وواله الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) البحريف سنة 8ىػ
وجعؿ لو جباية الصدقة ،واعطاه كتابا فيو فرائض الصدقة في االبؿ والبقر والغنـ
والثمار واالمواؿ،وبعد وفاة النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) اقره ابو بكر ثـ عمر ووجيو
عمر الى البصرة،قيؿ مات بالبحريف سنة 21ىػ ويقاؿ:انو اوؿ مسمـ ركب البحر
لمغزو.
ينظر :ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج ،4ص359؛ابف حباف،الثقات،ج ،3ص289؛
الزركمي،االعالـ،ج،4ص.245
 . 56الماينجي،مكاتيب الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ)،ج،3ص.235
 . 57ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج

،4ص242؛الطبري،المنتخب مف ذيؿ

المذيؿ،ص36؛ ابف كثير ،البداية والنياية،ج،8ص.216
 . 58ابف حجر،االصابة،ج،1ص.418
 . 59مسمـ،صحيح مسمـ ،ج،3ص1448؛ابف حجر،االصابة،ج،1ص.418

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011
 . 60الزركمي،االعالـ،ج،2ص.50

،1ص273؛ابف حجر سبؿ

 . 61ابف شبة النميري،تاريخ المدينة المنورة،ج

السالـ،ج،1ص107؛الصالحي،سبؿ اليدى والرشاد،ج ،11ص.377
 . 62العسكري،احاديث اـ المؤمنيف عائشة،ج،2ص.141
 . 63الذىبي،سير اعالـ النبالء،ج،2ص.470
 . 64ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج ،4ص242؛ الماينجي،مكاتيب الرسوؿ (صمى اهلل
عميو وسمـ)،ج،1ص .11
 . 65ابف عساكر،تاريخ مدينة دمشؽ،ج ،2ص34؛الماينجي،مكاتيب الرسوؿ (صمى
اهلل عميو وسمـ)،ج،1ص.287
 . 66الماينجي،مكاتيب الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ)،ج،3ص.235
 . 67ابف ابي الحديد،شرح نيج البالغة،ج،13ص.282
 . 68النسائي،خصائص امير المؤمنيف،ص
االخبار،ج

،3ص106؛الطوسي،الخالؼ،ج

53؛المغربي،شرح
،1ص656؛واختيار معرفة

الرجاؿ،ج ،1ص187؛الحمي،منتيى المطمب،ج ،4ص38؛الذىبي،مف لو رواية في
الكتب الستة،ج

،1ص265؛ابف حجر،تيذيب التيذيب،ج

،1ص378؛

الزركمي،االعالـ،ج،2ص.50
 . 69ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج،2ص.160
 . 70ناجية بف االعجـ:شيد الحديبية مع رسوؿ اهلل(صمى اهلل عميو وسمـ) ،وىو الذي
نزؿ بالسيـ في البئر بالحديبية،مات بالمدينة في اخر خالفة معاوية بف ابي سفياف
وليس لو عقب.
ينظر :ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج

،4ص315؛ ابو حاتـ،الجرح

والتعديؿ،ج،8ص486؛ ابف حجر،االصابة،ج،6ص.314
 . 71ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج،4ص.315
 . 72ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج،2ص.63
 . 73ابف ىشاـ ،السيرة النبوية،ج،3ص.290-289
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 . 74الحارث بف ابي ضرار:الخزاعي ابو مالؾ الحجازي لو صحبة،ورواية حديثو في
مسند الكوفييف ،عف الحارث بف ابي ضرار:قدمت عمى رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو
وسمـ) فدعاني لالسالـ فاسممت،وىو والد جويرية اـ المؤمنيف.
ينظر :ابو حاتـ،الجرح والتعديؿ،ج،3ص77؛ ابف حجر،تعجيؿ المنفعة ،ص.76
 . 75ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج

،2ص63؛ابف سيد الناس،عيوف

االثر،ج،2ص79؛الصالحي،سبؿ اليدى والرشاد،ج،4ص.344
 . 76ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج،2ص.63
 . 77ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج،2ص106؛ابف حباف،الثقات،ج،2ص.12
 . 78الثممة:تعني الثغر،يقاؿ:ثغرناىـ،أي سددنا عمييـ ثمـ الجبؿ.
ينظر:ابف منظور ،لساف العرب،ج،4ص102؛الزبيدي،تاج العروس،ج،3ص.75
،2ج34؛الذىبي،تاريخ

 . 79ابف عدي،الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ،ج
االسالـ،ج،2ص386؛وميزاف االعتداؿ،ج،1ص.351
( . 80سورة الفرقاف:اية.)23
 . 81الذىبي،سير اعالـ النبالء،ج،2ص.470

 . 82ابودجانة:واسمو سماؾ بف خرشة بف لوذاف بف عبد ود بف زيد بف ثعمبة بف
الخزرج بف ساعدة،وامو حزمة بنت حرممة مف بني زعـ مف بني سميـ،وكاف لو مف
الولد خالد وامو امنة بنت عمرو بف االجش مف بني سميـ بف منصور،واخى (صمى
اهلل عميو وسمـ) بينو وبيف عتبة بف غزواف،شيد بد ار واحدا وبايع (صمى اهلل عميو
وسمـ) عمى الموت،وىو مف قراء االنصار وسادتيـ واستشيد يوـ اليمامة في خالفة
ابي بكر الصديؽ (رضي اهلل عنو)
ينظر :ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج

،3ص556؛ابف حباف،مشاىير عمماء

االمصار،ص.43
 . 83ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج
الكبير،ج ،3ص154؛ابف االثير،اسد الغابة،ج
والنياية،ج،4ص.18

،3ص556؛البخاري،التاريخ
،5ص184؛ابف كثير،البداية
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 . 84ابف عساكر،تاريخ دمشؽ،ج،42ص.92

 . 85مرحب:الييودي الذي خرج مف الحصف يرتجز ويطمب البراز فارسؿ الرسوؿ
الكريـ (صمى اهلل عميو وسمـ) عميا ففمؽ راسو بالسيؼ،وجاء بو الى الرسوؿ الكريـ
محمد (صمى اهلل عميو وسمـ).
ينظر :ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج ،2ص 112؛ ابف حباف،الثقات،ج ،2ص 11؛ ابف
عساكر،تاريخ دمشؽ،ج،42ص.91
 . 86الكوفي،مناقب امير المؤمنيف،ج،2ص.509
 . 87ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج،2ص.169
 . 88ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج

،2ص،169ابف سيد الناس،عيوف

االثر،ج،2ص340؛الصالحي،سبؿ اليدى والرشاد،ج،6ص.238
 . 89ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج

،2ص170-169؛ الصالحي،سبؿ اليدى

والرشاد،ج،6ص.238
 . 90ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج،2ص.189
 . 91لـ اجد في المصادر التاريخية التي ترجمت لتمؾ الغزوة ولبريدة سبب دفع
اسامة المواء معقودا الى بريدة.
 . 92ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج

،2ص191-190؛ ابف عساكر،تاريخ

دمشؽ،ج ،2ص57-56؛ ابف سيد الناس،عيوف االثر،ج ،2ص353؛الصالحي،سبؿ
اليدى والرشاد،ج،6ص.248
 . 93ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج

،2ص191-190؛ ابف عساكر،تاريخ

دمشؽ،ج ،2ص57-56؛المتقي،كنز العماؿ،ج،10ص.572
 . 94ابف عساكر،تاريخ دمشؽ،ج،2ص.57
 . 95ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج

،2ص192؛ ابف عساكر،تاريخ

دمشؽ،ج ،2ص57-56؛ الصالحي،سبؿ اليدى والرشاد،ج
250؛المتقي،كنز العماؿ،ج،10ص.572

،6ص-249
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،2ص57-56؛المتقي،كنز

 . 96ابف عساكر،تاريخ دمشؽ،ج
العماؿ،ج،10ص.572
 . 97ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج،2ص.192

 . 98رابطة:وىي مف الرباط ،والربط الخيؿ التي تربط باالفنية وتعمؼ،وارتبط فرسا
اتخذه لمرباط أي لمرابطة العدو ،وىو مالزمة ثغر العدو،ومف رباط الخيؿ يريد
االناث مف الخيؿ ويقاؿ:خمؼ فالف جيشا رابطة.
ينظر:الجوىري،الصحاح،ج،3ص 1127؛الزبيدي،تاج العروس،ج،5ص.142
 . 99الصالحي،سبؿ اليدى والرشاد،ج،6ص.250-249
 . 100المتقي،كنز العماؿ،ج،13ص .115
 . 101ابف حباف،مشاىير عمماء االمصار،ص100؛والثقات،ج،3ص.29
 . 102ابف ابي الحديد،شرح نيج البالغة،ج،1ص.160
 . 103ابف حباف ،الثقات،ج

،3ص29؛ابف عبد البر،االستيعاب،ج

،1ص56؛

الصالحي،سبؿ اليدى والرشاد،ج،3ص251
 . 104ابف سعد،الطبقات الكبرى،ج،4ص.242
،7ص345؛ المتقي،كنز

 . 105ابف كثير،البداية والنياية،ج

العماؿ،ج،13ص ،115الكوفي،مناقب امير المؤمنيف،ج،1ص.434
 . 106خالد ،رجاؿ حوؿ الرسوؿ(صمى اهلل عميو وسمـ)،ص.555-554
 . 107ابف حنبؿ،مسند احمد،ج

،4ص55؛ ابف عساكر،تاريخ

دمشؽ،ج،22ص102؛ ابف كثير،البداية والنياية،ج،9ص.62
 . 108الطبراني،المعجـ الكبير،ج،7ص.24
 . 109ابف كثير،البداية والنياية،ج،9ص.76
 . 110النسائي،خصائص امير المؤمنيف،ص
االخبار،ج

،3ص106؛الطوسي،الخالؼ،ج

53؛المغربي،شرح
،1ص656؛الحمي منتيى

المطمب،ج،4ص38؛ الصالحي،سبؿ اليدى والرشاد،ج،4ص.9
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،12ص19؛الطوسي،اختيار معرفة

 . 111الطبراني،المعجـ الكبير،ج

الرجاؿ،ج ،1ص187؛ الييثمي،مجمع الزوائد،ج ،10ص9؛عمي القاري،شرح مسند
ابي حنيفة،ص.103
 . 112البالذري،فتوح البمداف،ج ،3ص،507ابف قتيبة ،المعارؼ،ص 300؛ ابف
كثير،البداية والنياية،ج،8ص236؛ عمي القاري،شرح مسند ابي حنيفة،ص.103
 . 113ابف حجر ،سبؿ السالـ،ج،1ص.107
 . 114ياقوت الحموي،معجـ البمداف،ج،2ص.141
،2ص141؛الباجي،التعديؿ

 . 115البخاري،التاريخ الكبير،ج

والتجريح،ج ،1ص،424البكري،معجـ مااستعجـ،ج

،2ص384؛الزبيدي،تاج

العروس،ج،4ص .118
 . 116البخاري،التاريخ الصغير،ج

،1ص167؛والتاريخ الكبير،ج

،2ص141؛

الباجي،التعديؿ والتجريح،ج ،1ص 425؛البكري،معجـ مااستعجـ،ج ،2ص384؛
ابف عساكر،تاريخ دمشؽ،ج،2ص.416
 . 117النووي،شرح مسمـ ،ج

،3ص202؛ابف حجر،فتح

الباري،ج،1ص276؛السيوطي،شرح سنف النسائي،ج،1ص.31
 . 118البخاري،صحيح مسمـ،ج،1ص.61
 . 119مسمـ،صحيح مسمـ،ج،1ص.166
 . 120ابف مزاحـ،وقعة صفيف،ص

507؛ابف سعد ،الطبقات

الكبرى،ج ،4ص242؛ابف شبة النميري،تاريخ المدينة،ج

،1ص273؛الذىبي،سير

اعالـ النبالء،ج  ،2ص ،470ابف حجر ،تيذيب التيذيب ،ج ،1ص378؛وتقريب
التيذيب،ج،1ص124؛واالصابة،ج،1ص.418
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قائمة المصادر
 - 1القراف الكريـ
 ابف االثير،عزالديف ابو الحسف عمي بف محمد الجزري(ت630ىػ1232/ـ)
 - 2اسد الغابة/مؤسسة االسماعيميات (،طيراف -د .ت).
 - 3النياية في غريب الحديث،تحقيؽ طاىر محمد الزاوي ومحمود محمد
الطناحي،ط(،4قـ1364-ـ).
 الباجي،ابو الوليد سميماف بف خمؼ بف سعد(ت474ىػ1084/ـ)
 - 4التعديؿ والتجريح ،تحقيؽ ابولبابة حسيف ،ط

،1دار المواء(،الرياض-

1406ـ).
 البخاري،ابوعبداهلل محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ(ت256ىػ869/ـ)
 - 5التاريخ الصغير،تحقيؽ محمود ابراىيـ زايد،ط،1دار الوعي(،حمب1397-ـ)
 - 6التاريخ الكبير،تحقيؽ السيد ىاشـ النووي،دار الفكر(،بغداد1986 -ـ)
 - 7صحيح البخاري،دار الفكر(،بيروت1406-ىػ)
 البكري،ابي عبيد عبداهلل بف عبدالعزيز(ت487ىػ1094/ـ)
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 - 8معجـ مااستعجـ مف اسماء البالد والمواضع،تحقيؽ مصطفى السقا،ط ،3عالـ
الكتب(،بيروت – 1403ىػ)
 البالذري،احمد بف يحيى بف جابر(ت279ىػ892/ـ)
 - 9فتوح البمداف،تحقيؽ رضواف محمد رضواف،دار الكتب العممية (،بيروت-
1403ىػ)
 البييقي،احمد بف الحسف بف عمي(ت458ىػ1063/ـ)
- 10السنف الكبرى،دار الفكر(،بيروت -د.ت)
 الترمذي،محمد بف عيسى ابو عيسى السممي(ت279ىػ892/ـ)
- 11سنف الترمذي،تحقيؽ احمد محمد شاكر واخروف،دار احياء التراث
العربي(،بيروت -د.ت)
 الجوىري ،اسماعيؿ بف حماد (ت393ىػ1002/ـ)
- 12الصحاح تاج المغة وصحاح العربية،تحقيؽ احمد عبدالغفور،ط ،4دار العمـ
لممالييف (،بيروت1407 -ـ)
 ابف ابي حاتـ ،ابو محمد عبدالرحمف بف محمد بف ادريس التميمي
الرازي(،ت327ىػ938/ـ)
- 13الجرح والتعديؿ،ط،1دار احياء التراث العربي(،بيروت1271-ىػ)
 الحاكـ النيسابوري،ابو عبداهلل محمد بف عبداهلل(،ت405ىػ1014/ـ)
- 14المستدرؾ عمىالصحيحيف ،تحقيؽ الدكتور يوسؼ المرعشمي،دار المعرفة
(،بيروت1406 -ىػ)
 ابف حباف ،ابوحاتـ محمد البستي الرازي(ت354ىػ965/ـ)
- 15الثقات ،تحقيؽ السيد مشرؼ الديف بف احمد،ط

،1دار الفكر (،بيروت-

1395ىػ)
- 16مشاىير عمماء االمصار،تحقيؽ فاليشيمر،دار الكتب العممية (، ،بيروت-
1959ـ)


ابف حجر،احمد بف عمي العسقالني(،ت852ىػ1448/ـ)
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- 17االصابة في تمييز الصحابة،تحقيؽ الشيخ عادؿ احمد عبدالموجود،ط  ،1دار
الكتب العممية (، ،بيروت1415 -ىػ)
- 18تعجيؿ المنفعة بزوائد االئمة االربعة ،دار الكتاب العربي (، ،بيروت -د.ت)
- 19تقريب التيذيب،تحقيؽ محمد عوامة،ط،1دار الرشيد(،سوريا 1406-ىػ)
- 20تيذيب التيذيب ،ط، ،1دار الفكر (،بيروت1404 -ىػ)
- 21لساف الميزاف،ط،3مؤسسة االعممي لممطبوعات(،بيروت1406-ىػ)
 - 22مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري،ط

، ،2دار المعرفة (،بيروت-

د.ت)
- 23سبؿ السالـ،ط،4شركة مصطفى البابي واوالده بمصر1379 -ىػ


ابف ابي الحديد،ابوحامد عبدالحميد بف ىبة اهلل (ت656ىػ1258/ـ)

 - 24شرح نيج البالغة،تحقيؽ احمد ابو الفضؿ ابراىيـ ،دار احياء الكتب
العربية (،بيروت -د.ت)


الحمي ،الحسف بف يوسؼ بف عمي(ت726ىػ1325/ـ)

- 25منتيى المطمب،تحقيؽ قسـ الفقو في البحوث االسالمية ،ط ،1مؤسسة الطبع
والنشر(،االستانة الرضوية1415،ىػ)
 ابف حنبؿ،االماـ احمد بف محمد الشيباني (ت241ىػ855/ـ)
- 26بحر الدمر،تحقيؽ الدكتور وصي اهلل بف محمد ،ط ،1دار الراية(،الرياض-
1989ـ)
- 27مسند احمد،دار صادر(،بيروت -د.ت)


الخطيب البغدادي،ابو بكر احمد بف عمي بف ثابت(،ت463ىػ1070/ـ)

 - 28تاريخ بغداد،تحقيؽ مصطفى عبدالقادر عطا،ط

 ،1دار الكتب العممية

(،بيروت1417 -ىػ)
 الدارمي ،عبداهلل بف بيراـ(،ت255ىػ868/ـ)
- 29سنف الدارمي،مطبعة االعتداؿ(،دمشؽ – د.ت)


ابو داود  ،سميماف بف االشعث السجستاني(،ت275ىػ888/ـ)

العدد التاسع و االربعون
2011
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 - 30سنف ابي داود،ضبط وتصحيح محمد عدناف بف ياسيف  ،دار احياء
التراث العربي (،بيروت -د.ت)


الذىبي ،شمس الديف محمد بف احمد بف عثماف بف
قايماز(،ت748ىػ1347/ـ)

- 31تذكرة الحفاظ،مكتبة الحرـ المكي(،السعودية -د.ت)
- 32سير اعالـ النبالء ،تحقيؽ شعيب االرنأؤوط ،و محمد نعيـ
العرقسوسي،ط ،9مؤسسة الرسالة(،بيروت – 1413ىػ)
- 33الكاشؼ في معرفة مف لو رواية في الكتب الستة ،تحقيؽ محمد عوامة
،ط،1مؤسسة عمو(،جدة 1995-ـ)
- 34ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ،تحقيؽ الشيخ عمي قامزوف،ط  ،1دار الكتب
العممية (،بيروت1995 -ـ)
 - 35تاريخ االسالـ ووفيات المشاىير واالعالـ ،تحقيؽ الدكتور عمر عبدالسالـ
تدمري ،دار الكتاب العربي (،بيروت1986 -ـ)
 الزبيدي  ،محمد مرتضى(،ت1205ىػ1790/ـ)
- 36تاج العروس مف جواىر القاموس ،مكتبة الحياة (،بيروت -د.ت)


الزيعمي ،ابو محمد عبداهلل بف يوسؼ الحنفي(762ىػ1360/ـ)

- 37نصب الراية الحاديث اليداية،تحقيؽ ايمف صالح شعباني،ط

،1دار

الحديث(،القاىرة 1415-ىػ)
 ابف سعد ،محمد بف سعد بف منيع البصري(،ت230ىػ844/ـ)
- 38الطبقات الكبرى ،دار صادر (،بيروت -د.ت)
 ابف سيد الناس محمد بف يعمري(،ت734ىػ1333/ـ)
- 39عيوف االثر وفنوف المغازي والشمائؿ والسير ،مؤسسة عزالديف(،د.ـ-
1406ىػ)


السيوطي ،جالؿ الديف عبدالرحمف بف ابي بكر(،ت 911ىػ1505/ـ)

العدد التاسع و االربعون
2011
 - 40شرح سنف النسائي ،تحقيؽ عبدالفتاح،ط

مجل ددالل /
 ، 2دار احياء التراث العربي

(،بيروت1406 -ىػ)


الشافعي ،محمد بف ادريس ابوعبداهلل (،ت204ىػ819/ـ)

- 41كتاب المسند  ،دار الكتب العممية (،بيروت -د.ت)
 ابف شبة النميري ،عمر بف شبة التميمي(،ت 262ىػ875/ـ)
 - 42تاريخ المدينة المنورة،تحقيؽ فييـ محمد شمتوت ،دار الفكر(،قـ – د.ت)
 الصالحي ،محمد بف يوسؼ(،ت942ىػ1535/ـ)
 - 43سبؿ اليدى والرشاد في سيرة خير العباد ،تحقيؽ الشيخ عادؿ احمد
عبدالموجود،ط، 1دار الكتب العممية (،بيروت1414 -ىػ)
 الصنعاني،ابو بكر عبدالرزاؽ بف ىماـ (،ت 211ىػ826 /ـ)
 - 44المصنؼ /تحقيؽ حبيب الرىباف االعظمي ،المجمس العممي(،د.ـ -د.ت)
 الطبراني ،سميماف بف احمد بف ايوب المخمي(،ت360ىػ970/ـ)
 - 45المعجـ الكبير ،تحقيؽ حمدي عبدالمجيد السمفي،ط  ، 2دار احياء التراث
العربي (،القاىرة -د.ت)


الطبري  ،ابي جعفر محمد بف جرير(،ت310ىػ 922 -ـ )

- 46المنتخب مف ذيؿ المذيؿ  ،مؤسسة االعممي (،بيروت -د.ت)
 الطوسي،ابي جعفر محمد بف الحسف (ت460ىػ1067/ـ)
- 47اختيار معرفة الرجاؿ ،تحقيؽ محمد باقر الحسيني واخروف (،قـ1404 -ىػ)
،1مؤسسة النشر

- 48الخالؼ  ،تحقيؽ سيد عمي الخراساني واخروف،ط
االسالمي(،قـ 1417-ىػ)


ابف عبدالبر،يوسؼ بف عبداهلل بف محمد النميري(،ت463ىػ)1070/

- 49االستيعاب  ،تحقيؽ تعمي محمد النجاوي ،ط

 ،1دار الجيؿ (بيروت –

1412ىػ)
 ابف عبد ربة ،احمد بف محمد (،ت328ىػ939 /ـ)
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- 50العقد الفريد  ،تحقيؽ محمد سعيد العرياف،ط  ،1مطبعة االستقامة (،القاىرة-
1359ىػ)


ابف عدي،ابي احمد عبداهلل بف عدي الجرجاني(،ت365ىػ975/ـ)

 - 51الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ،تحقيؽ الدكتور سييؿ ازكار ،ط  ،3دار الفكر
(،بيروت 1409-ىػ)


ابف عساكر  ،ابو القاسـ عمي بف الحسف(،ت571ىػ1175 /ـ)

- 52تاريخ مدينة دمشؽ ،تحقيؽ عمي شيري ،دار الفكر (،بيروت1415 -ىػ)
 العقيمي ،محمد بف عمرو بف موسى بف حماد (،ت322ىػ933/ـ)
- 53الضعفاء الكبير ،تحقيؽ عبدالمعطي اميف قمعجي ،ط  ،2دار الكتب العممية
(،بيروت1418 -ىػ)


ابف العماد الحنبمي ،عبدالحي بف احمد العكري
الدمشقي(ت1089ىػ1678/ـ)

- 54شذرات الذىب في اخبار مف ذىب ،دار الكتب العممية (،بيروت -د.ت)


الفيروزابادي ،مجدي الديف محمد بف يعقوب(ت817ىػ1414/ـ)

- 55القاموس المحيط ،ط،2مؤسسة الرسالة(،بيروت – 1987ـ)
 ابف قتيبة ،ابو محمد عبداهلل بف مسمـ(ت276ىػ889/ـ)
- 56المعارؼ،تحقيؽ ثروت عكاشة ،مطبعة دار الكتب المصرية 1960،


القرطبي  ،ابي عبداهلل محمد بف احمد (،ت671ىػ1272/ـ)

- 57الجامع الحكاـ القراف،دار احياء التراث العربي(،بيروت1405-ىػ)


ابف كثير ،ابو الفداء اسماعيؿ بف عمر الدمشقي(ت774ىػ1372/ـ)

 - 58البداية والنياية،تحقيؽ عمي شيري،ط ،1دار احياء التراث العربي(،بيروت-
1408ىػ)
- 59السيرة النبوية ،تحقيؽ مصطفى عبدالواحد،ط

،1دار المعرفة(،بيروت-

1396ىػ)
- 60تفسير القراف الكريـ البف كثير،دار المعرفة(،بيروت1412-ىػ)

العدد التاسع و االربعون
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 الكوفي ،محمد بف سميماف(،ت300ىػ912/ـ)
- 61مناقب امير المؤمنيف،تحقيؽ محمد باقر المحمودي،ط ،1مجمع احياء الثقافة
االسالمية(،د.ـ-د.ت)


ابف ماجة،الحافظ ابو عبداهلل محمد بف يزيد القزويني(275ىػ888/ـ)

- 62سنف ابف ماجة،ضبط نصيا احمد شمس الديف ،دار الكتب العممية (بيروت
– د.ت)


المتقي ،عالء الديف عمي بف حساـ الديف اليندي(ت 975ىػ1567/ـ)

- 63كنز العماؿ ،تحقيؽ الشيخ بكري الحياني واخروف،مؤسسة الرسالة(،بيروت-
1409ىػ)
 ابف مزاحـ المنقري،نصر بف مزاحـ(ت212ىػ827/ـ)
- 64وقعة صفيف،تحقيؽ عبدالسالـ محمد ىاروف،ط( ،2د.ـ1382 -ـ)
 المزي،يوسؼ بف الزكي عبدالرحمف ابو الحجاج (ت742ىػ1341/ـ)
- 65تيذيب الكماؿ ،تحقيؽ الدكتور بشار عواد معروؼ،ط

 ،1مؤسسة

الرسالة(،بيروت1400 -ىػ)
 مسمـ ،ابو الحسف بف الحجاج النيسابوري(ت261ىػ874/ـ)
- 66صحيح مسمـ ،دار الفكر (بيروت – د .ت)


المغربي ،النعماف بف محمد التميمي(،ت363ىػ)

- 67شرح االخبار في فضائؿ االئمة االطيار،تحقيؽ محمد الحسيني
الجاللي(،د.ـ – د .ت)


المفيد  ،محمد بف محمد بف النعماف (ت413ىػ1022/ـ)

- 68االرشاد ( ،دار المفيد ،د .ت)


ابف منظور ،محمد بف مكرـ بف منظور االفريقي المصري (ت
1311ـ)

 - 69لساف العرب،ط ،1دار صادر(،بيروت – د.ت)


النسائي  ،ابي عبدالرحمف احمد بف شعيب (ت 303ىػ915 /ـ)

711ىػ /

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
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- 70خصائص امير المؤمنيف ،تحقيؽ محمد ىادي االميني(،مكتبة نينوى الحديثة
– د.ت)
- 71السنف الكبرى  ،تحقيؽ الدكتور عبدالغفار سميماف ،ط  ،1دار الكتب العممية
(،بيروت – 1411ىػ)


النووي  ،الحافظ ابو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ(
ت676ىػ1277/ـ)

 - 72شرح النووي عمى صحيح مسمـ،ط  ،1دار احياء التراث العربي(،بيروت-
1392ىػ)


ابف ىشاـ  ،محمد بف عبدالممؾ(،ت218ىػ833/ـ)

- 73السيرة النبوية ،تحقيؽ وضبط مصطفى السقا واخروف ،ط

 ،2مطبعة

مصطفى البابي واوالده (،مصر1995 -ـ)
 الييثمي ،نور الديف عمي(ت 807ىػ1404/ـ)
- 74مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، ،دار الكتب العممية (،بيروت – 1408ىػ)
 ياقوت ،ابو عبداهلل بف عبداهلل الحموي البغدادي (ت626ىػ1228/ـ)
 - 75معجـ البمداف  ،دار احياء التراث العربي(،بيروت-د.ت)
 الكتب الحديثة االلباني،محمد ناصر الديف
 - 76ارواء الغميؿ في تخريج احاديث منار السبيؿ ،تحقيؽ زىير
الشاويش،ط،2المكتب

االسالمي(،بيروت 1405-ىػ)

 - 77احكاـ الجنائز،ط،4المكتب االسالمي(،بيروت1406 -ىػ)
 - 78تماـ المنة،ط،3المكتبة االسالمية(،دار الراية1409-ىػ)
 بحر العموـ ،محمد ميدي
 - 79الفوائد الرجالية،تحقيؽ محمد صادؽ بحر العموـ،ط
الصادؽ(،طيراف1363-ىػ)
 خالد،خالد محمد

 ،1مكتبة

العدد التاسع و االربعون
2011
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 - 80رجاؿ حوؿ الرسوؿ،دار الفكر(،بيروت -د.ت)
 الزركمي،خير الديف
 - 81االعالـ قاموس تراجـ،ط،5دار العمـ لممالييف(،بيروت -د.ت)
 العسكري،السيد مرتضى
 - 82معالـ المدرستيف،مؤسسة النعماف(،بيروت1410-ىػ)
 - 83احاديث اـ المؤمنيف عائشة (ادوار مف حياتيا)،ط(،1د.ـ1418-ىػ)
 عمي القاري،خميؿ محيي الديف الميس
 - 84شرح مسند ابي حنيفة،دار الكتب العممية(،بيروت -د.ت)
 كحالة،عمر رضا
 - 85معجـ قبائؿ العرب القديمة والحديثة،دار العمـ لممالييف(،بيروت1968-ـ)
 الماينجي،عمي بف حسيف األحمدي
 - 86مكاتيب الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ)،ط،1دار الحديث(،د.ـ1149 -ىػ)

