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الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى خاتـ األبنياء كالمرسميف كعمى ألو كصحبو

اجمعيف.
عنيت الدراسات التاريخية كخاصة في العصكر اإلسالمية بإعطاء الجانب القبمي عناية
كاضحة إلبراز امجاد تمؾ القبائؿ في اسياماتيا كخدمتيا لإلسالـ الذم نقؿ العرب مف
كضع التفرقة كالتشتت الى الكحدة كالتحضر  ,كمف بيف ىذه الدراسات مكضكع بحثنا ,
كدراسة ىذه القبيمة منذ نشأتيا حتى نياية العصر االمكم كابراز دكر أبي اسحؽ
السبيعي الذم ذاع صيتو بيف أصحاب الفكر كالعمـ كالحديث كالركاية  ,لذا نجد
االختالؼ العاـ بيف القبائؿ العربية كخاصة في المشاركات العامة في جميع مجاالت
الحياة العممية فمنيـ مف برز في الحياة العممية كمنيـ مف برز في الحياة اإلدارية
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كمنيـ مف عمؿ في السياسة كمنيـ مف كضح دكره في قيادة الجيش كىكذا فإف بني
المنتفؽ بطف مف بطكف قبيمة عامر بف صعصعة  ,لذا نرل اف امجاد البطكف تندرج
مع بطكالت قبيمتيا اال اذا كانت منازؿ ىذه البطف خارج ديار قبيمتيا  ,كفي ىذا البحث
حاكلنا ابراز ما يتميز بو ىؤالء المنتفقييف خارج اطار قبيمتيـ  ,فتضمف البحث تسميتيـ
كنسبيـ كافخاذ ىـ كمنازليـ كديانتيـ كاياميـ كاسالميـ كمشاركتيـ في الحياة العممية
كاإلدارية كعمكـ الحديث كاالدب كالشعر كاإلدارة كالقيادة ككاف مقصدنا في ىذا التتبع
لمسارىـ كىجرتيـ مف الجزيرة العربية الى جنكب العراؽ كانحسارىـ في ىذا المكاف
كعدـ انتشارىـ في امصار أخر كما تميزكا بو في ىذه المدة  ,كإسياميـ في الحياة
العممية في الدكلة العربية اإلسالمية  ,كيمكف القكؿ اف ىذا البحث قد أضاؼ شيئا
يسي انر الى المكتبة العربية اذ اظير ىذه البطف مف بيف أبناء قبيمتيا  ,كمف اهلل التكفيؽ .
المقدمة:
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى افضؿ الخمؽ في العالميف بنينا محمد()
كعمى الو كأصحابو اجمعيف كبعد .
لقد سبقنا بعض مف الباحثيف في ىذا المضمار في دراسة القبائؿ العربية إلظيار
مشاركتيـ في الحياة العامة لمدكلة العربية اإلسالمية في الجانب اإلدارم كالعممي
كالقيادم كالعسكرم  ,اذ تـ اختيار مكضكع( :بنو المنتفق واسياماتيم في الحياة
العامة حتى نياية العصر االموي (231ىـ))  ,كجاءت دراسات عف بني المنتفؽ كلكف
في العصكر المتأخرة كالعصر الحديث فتناكلنا في ىذا البحث ضمف الزمف المحدد منيا
بنسبيـ كتسميتيـ كتفرعاتيـ كالديار التي نزلكىا كالديانات التي اعتنقكىا كطريقة ككيفية
اسالميـ كمشاركتيـ في الحياة العامة في حفظ الحديث كنشره كاالدب كالشعر  ,كحصؿ
استخداـ المصادر االصمية التي تخص ىذا المكضكع كؿ في مكانو كمدل االحتياج لو
مصدر ك ( )11مرجعان  ,كنرجكا اف نككف قد قدمنا
فاعتمدنا عمى ما يقرب مف ()69
ان
شيئا يمكف االستفادة منو كاسيامو في إضافة معمكمة ترفد مكتباتنا العممية ألجؿ اكماؿ

ما ىك لـ تتعرض لو دراسات سابقة  .كمف اهلل العكف كالسداد.
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بنو المنتفق ودورىم في الحياة العامة في العصور اإلسالمية حتى نياية العصر
االموي
 -2تســــميتيم  :س ػػميت ى ػػذه ال ػػبطف (ب ػػالمنتفؽ) الت ػػي ى ػػي ج ػػزء م ػػف قبيم ػػة ع ػػامر ب ػػف
()1

صعصعة مف قيس عػيالف ,

كىػك اسػـ جػدىـ األعمػى  ,كالمنتفػؽ لفظػو عربيػة األصػؿ

ذكرىا المغكيكف كاىؿ النسب .
 -1نسبيم  :بنك المنتفؽ بطف مف بطػكف قبيمػة عػامر بػف صعصػعة كحممػت ىػذا االسػـ
()2

نس ػػبة ال ػػى ج ػػدىـ المنتف ػػؽ

ب ػػف ع ػػامر ب ػػف عقي ػػؿ ب ػػف كع ػػب ب ػػف ربيع ػػة ب ػػف ع ػػامر ب ػػف

صعصػعة بػف معاكيػة بػف بكػر بػف ىػكازف بػف سػميـ بػف عػدناف بػف منصػكر بػف عكرمػة
بػػف خصػػفة بػػف قػػيس عػػيالف بػػف مضػػر بػػف ن ػزار بػػف معػػد بػػف عػػدناف ,
الشماؿ  ,أم انيـ مف قيس عيالف عرب اطراؼ الجزيرة العربية

()4

()3

مػػف عػػرب

.

 -3افخاذ بنو المنتفق :
أ -بنــو انــيس  :كىػػـ أبنػػاء انػػيس بػػف المنتفػػؽ كمػػف أبنائػػو عبػػد اهلل كعػػامر كمػػف أبن ػاء
عامر عبد اهلل  ,سكنكا في الحجاز كنجد كاالحساء .

()5

ب – بنو جراد  :كىـ أبناء جراد بف المنتفؽ كمػف اشػير رجػاليـ الشػاعر جيػـ بػف عػكؼ
بف المنتفؽ .

()6

ت  -بنو الحصين  :كىـ أبناء الحصيف بف المنتفؽ  ,كمػف اشػير رجػاليـ الشػاعر جيػـ
بف عكؼ بف المنتفؽ .

()7

ث -بنــو حاجــب  :كىػػـ أبنػػاء حاجػػب بػػف المنتفػػؽ سػػكنكا االنػػدلس فػػي كادم اش كسػػمكا
بالكاد ياشيكف  ,نسبة الى ىذا المكضع .

()8

ج -بنو خارجة  :كىـ أبناء خارجػة بػف المنتفػؽ كاشػير رجػاليـ الصػحابي الجميػؿ عمػرك

بف خارجة

()9

.
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ح -بنو ربيعة  :وىم أبناء ربيعة بـن المنتفـق ومـن ا ـير رجـاليم كمػف اشػير رجػاليـ
مطرؼ بف عبد اهلل بف االعمـ بف عمرك بف ربيعة بف المنتفؽ

()11

خ -بنو عبد اهلل  :كىـ أبناء عبد اهلل بف المنتفؽ كاشير رجاليـ األسكد بػف عبػد اهلل بػف
المنتفؽ كلقيط بف عامر بف صبرة بف عبد اهلل بف المنتفؽ

()11

.

د -بنـــو عـــوف  :كىػػـ أبنػػاء عػػكؼ بػػف المنتفػػؽ سػػكنكا ارض اليمامػػة كالبح ػريف كسػػكنكا
المغػرب مػػع بنػػي ىػالؿ  ,كمػػنيـ بنػػك عػامر بػػف عػػكؼ بػف مالػػؾ بػػف عػكؼ بػػف عػػامر بػػف
عقيؿ ( اخك الخمط ) ,كاشير رجاليـ عامر بف عكؼ بػف مالػؾ بػف عػكؼ بػف عػامر بػف
عقيؿ بف عكؼ بف المنتفؽ

(. )12

ذ -بنــو عــامر  :كىػػـ أبنػػاء عػػامر بػػف المنتفػػؽ  ,نزل ػكا البصػػرة كاليمامػػة كاشػػير رجػػاليـ
ىػػالؿ بػػف عػػامر بػػف المنتفػػؽ  ,كدليػػـ بػػف األسػػكد بػػف عبػػد اهلل بػػف حاجػػب بػػف عػػامر بػػف
المنتفؽ  ,كدليـ بف إبراىيـ بف عبد الػرحمف بػف حاجػب بػف عػامر بػف المنتفػؽ  ,كعاصػـ
بف لقيط بف عامر بف المنتفؽ

(. )13

ر -بنو قيس  :كىـ أبنػاء قػيس بػف المنتفػؽ كاشػير رجػاليـ انػس بػف قػيس بػف المنتفػؽ .

()14

ز -بنو معاوية  :كىـ أبناء معاكية بف المنتفؽ كمف اشير رجاليـ عمرك بف معاكيػة بػف

المنتفػؽ عامػؿ ارمينيػة كاذربيجػاف لمخميفػة معاكيػة بػف ابػي سػفياف (61-41ىػػ) كصػاحب
صكائفو .

()15

س -بنو مالك  :كىـ أبناء مالؾ بف المنتفؽ كمف اشير رجاليـ انيس بػف مالػؾ كعاصػـ
()16

بف انيس بف مالؾ كابنو نييؾ كىؤالء مف صحابة رسكؿ اهلل (. ) 

ش -بنو اليفوان  :لـ تذكر كتػب التػاريو كالنسػب بػاف اليفػكاف قػد تػرؾ ذريػة بعػده كيعػد
منقطعا .
 – 4منـــازل بنـــو المنتفـــق  :كانػػت كمػػا ازلػػت شػػبو الجزي ػرة العربيػػة ىػػي منػػازؿ العػػرب
األكلػػى كمنيػػا تفرقػكا الػػى امصػػار شػػتى داخػػؿ كخػػارج ارض العػػرب كمػف بػػيف ىػؤالء بنػػك
المنتفػػؽ لػػذا في ػـ نزل ػكا ىػػذه األمػػاكف كاسػػتكطنكا فييػػا  ,ككانػػت بطػػكف قبيمػػة عػػامر بػػف
صعصعة تقطف في الديار التي تبدأ مف غػرب كاحػة تربػة
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()19

()21

 ,كتمتػد الػى صػفر

 ,كالفتػؽ( ,)21كسػكنكا فػي ديػار

 ,كخاصػة المنػاطؽ الغربيػة منيػا التػي تمتػد الػى الحجػاز  ,اذ انيػـ

كانكا يصطافكف بالطائؼ لطيب ىكائيا  ,فمما اشتد عكد ثقيؼ كقكم امرىـ منعػكىـ منيػا
كاسػػتقمكا بيػػا كحػػدىـ

()23

 ,كقاسػػمكا ثقيػػؼ نصػػؼ ثمػػرىـ

()24

 ,كامتػػدت منػػازؿ المنتفػػؽ

خػػارج شػػبو الجزي ػرة العربيػػة فكصػػمت الػػى الجزي ػرة الفراتيػػة  ,كامتػػدت نحػػك البطػػائح بػػيف
البصرة كالككفة حاليا  ,ككاف ذلؾ في حدكد سنة  521ؽ ـ  ,مع قبيمتي االزد كقضػاعة
()25

 ,كلـ ترد إشارات عمى نزكليـ ارض أخر ىغيره .

 - 5ديانة بنو المنتفـق  :بنػك المنتفػؽ كغيػرىـ مػف العػرب فيػـ ينتمػكف الػى قبيمػة عػامر
بف صعصعة كاخكة لجميع بطكنيػا  ,ككػاف سػدنة الصػنـ (ذك المبػا )

()26

مػف بنػي عػامر

 ,كسدنة ( ذك الخمصة ) مف بني ىالؿ مف أبناء عامر بػف صعصػعة كبنػك عجػالف مػف
بني المنتفؽ اذ كانكا سدنة لصنـ ( السيدة) ككػاف مكضػعيا فػي احػد

()27

 ,كعبػدكا اليػة

أخرل مشيكرة ذكرت فػي القػراف الكػريـ ( افػر أيػتـ الػالت كالعػزل كمنػاة الثالثػة األخػرل
الكـ الذكر كلو االنثى )

()28

.

اسالميم  :بعد اف بعث البني محمد ( )رسال الى ممكؾ كاباطرة كاكاسػرة العػالـ ذنػذاؾ
 ,كش ػػيكخ كرؤس ػػاء قبائ ػػؿ الع ػػرب كدع ػػكتيـ ال ػػى اإلس ػػالـ فم ػػنيـ م ػػف أج ػػاب كم ػػنيـ م ػػف
اعػػرض  ,لك ػػف بع ػػد ع ػػاـ (8ىػ ػػ 639 /ـ ) أم بع ػػد ف ػػتح مك ػػة م ػػف قب ػػؿ المس ػػمميف كع ػػال
شانيـ في الجزيرة العربية بدأت الكفكد تتكالى ال عالف اسالميـ  ,كمنيـ قبيمػة عػامر بػف
صعصعة كابنائيـ كمنيـ بنك المنتفؽ كعمى النحك التالي :
أ – كفادة أبي رزيف لقيط بف عامر بػف صػبرة بػف عبػد اهلل بػف المنتفػؽ ( ت 81ىػػ699/
ـ ) فػي عػاـ (8ىػػ)كفد الػى البنػي محمػد ( )اذ قػاؿ لرسػكؿ اهلل ( : )يػا رسػكؿ اهلل :
اف ابػي شػيخا كبيػ ار ال يسػتطيع الحػو كال العمػرة  ,فقػاؿ لػو البنػػي ( : )حػو عػف ابيػػؾ
كاعتمر

()29

 ,كانػت الكافػد الميمػكف بػارؾ اهلل فيػؾ  /قػاؿ  :كمسػح ناصػيتي ثػـ صػافحني

كقػػاؿ لػػي  :ابػػر اهلل لبنػػي عػػامر إال خيػ ار  ,أمػػا كاهلل لػػك ال أف جػػد قػريش نػػازع ليػػا لكانػػت
()31

الخالفة لبني صعصعة كلكف جد قريش يزاحـ ليا
132
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بػػف المنتفػػؽ كعبػػد اهلل بػػف حاجػػب بػػف عػػامر بػػف المنتفػػؽ كمطػػرؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف األعمػػـ
(. )31

بف عمرك بف ربيعة بف المنتفؽ

ب  -وفاده أنس بن قيس بـن المنتفـق  :كفػد إلػى البنػي محمػد ) (مػع كفػد عقيػؿ بػف
كعػب كربيػع بػف معاكيػة كمطػرؼ بػف عبػد اهلل إلعػالف اسػمائيـ فبػايعكا كأسػممكا عمػى مػف
()32

كرائيـ مف قكميـ كأىداىـ البني ) ,)العقيؽ ككت ليـ كتابان عمى أديـ أحمػر

 ,فيمػا

يأتي نصو :

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ىػػذا مػػا أعطػػى محمػػد رسػػكؿ اهلل ) )ربيع ػان كمطرف ػان كأنس ػان  ,أعطػػاىـ العقيػػؽ مػػا أقػػامكا
الصالة كذتك الزكاة كسمعكا كأطاعكا كلـ يعطيـ حقان لمسمـ (.)33

أيػػاـ بنػػي المنتفػػؽ  :لبنػػي المنتفػػؽ أيػػاـ حاليػػا كحػػاؿ القبائػػؿ العربيػػة كاألخػػرل كقبيمتيػػا بنػػك
عامر بف صعصعة كذلؾ ألف المجتمع العربي ذنذاؾ مبني عمػى القبيمػة كمػف ىػذه األيػاـ
.
أ -يــوم نســار  :كنسػػار ىػػي جبػػاؿ صػػغيرة  ,كقيػػؿ مػػاء لبنػػي عػػامر بػػف صعصػػعة فيػػو
كقعػػة بػػيف بنػػي عػػامر كالمنتفػػؽ كبػػيف حمػػؼ بنػػي أسػػد ك طي ػئ كغطفػػاف كانظمػػت ليػػـ
ضبة كعدم  ,كدار بينيـ قتاؿ شديد
ب-

()34

.

يـــوم ذي عمـــق جبـــل لبنـــي أســـد  ,في ػػو كقع ػػة ب ػػيف بن ػػي أس ػػد كبن ػػي ع ػػامر ب ػػف

صعصػػعة كالمنتفػػؽ  ,ككانػػت شػػديدة عمػػى الطػػرفيف انتيػػت عمػػى طمػػب الطػػرفيف عمػػى
()35

حمؿ جرحاىـ كدفف مكتاىـ
ت-

بوم ذي نجب (43ق ىـ582-م)  :كىػك يػكـ دارت فيػو كقعػة بػيف بنػي المنتفػؽ

ث-

يوم رحرحان  :كرحرحاف جبؿ في مكػة خمػؼ عرفػات كقعػت فيػو كقعػة بػيف بنػي

كعامر بف صعصعة كبيف بني تميـ (.)36

()37

عامر بف صعصعة كالمنتفؽ كبيف بني تميـ ككانت شديدة عمى الطرفيف
ج-

.

يوم جبمـة (41ق ىــ585/م) كجبمػة ىضػبة فػي نجػد جػرت فييػا كقعػة بػيف بنػي
()38

عامر بف صعصعة كالمنتفؽ كبيف بني عبس
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يوم ـواحط  :كشػكاحط جبػؿ قػرب المدينػة المنػكرة جػرت عميػو كقعػة بػيف عػامر
()39

بف صعصعة كبيف المنتفؽ كبيف بني كالب كغطفاف

.

 .8اسياماتيم في الحياة العممية واإلدارية :

أ -الحيــاة العمميــة  :شػػارؾ بنػػك المنتفػؽ فػػي الحيػػاة العمميػػة لمعػػرب المسػػمميف منػػذ

إسالميـ كأىـ ىذه العمكـ :
أوالً  :عموم الحديث :

 .2حديث النيابة في الحج والعمرة  :عف أبي رزيف لقيط بف عامر بف المنتفؽ عف
البني محمد ) )أنو أتى البني ) )فقاؿ لو  :يا رسكؿ اهلل  :أف أبي شيخان كبير

السف ال يستطيع الحو كال العمرة كال الطعف  ,فقاؿ لو البني ) )حو عف أبيؾ
()41

كاعتمر

.

 .1حديث الرؤيا  :عف لقيط بف عامر بف صبرة المنتفقي عف البني محمد ) )قاؿ :
الرؤيا عمى رجؿ طائر ما لـ تعبر  ,فاذا عبرت كقعت  ,فالرؤيا اصميا حؽ جاءت
مف عند الحؽ يخبر عف أنباء الغيب كىك مف عند اهلل عز كجؿ  ,تأييد لعبده بشرل
كنذاره كمعاينو ليككف لو فييا ندب لو كدعي إليو عكنان  ,كقد ككؿ بالرؤيا ممؾ
يضرب مف الحكمة كاألمثاؿ (.)41

 .3حديث الرؤيا ودرحبتيا  :عف لقيط بف عمر بف صبرة المنتفقي عف البني محمد
))قاؿ  :رؤيا المؤمف جزء مف أربعيف جزءان مف النبكة  ,كىي عمى رجؿ طائر
مالـ يتحدث بيا  ,فاذا تحدث بيا سقطت  ,قاؿ كأحسبف قاؿ  :ال يحدث بيا لبيبان

أك حبيبان كفي ركاية قاؿ  :المؤمف جزء مف ستة كأربعيف حزءان مف النبكة  ,كىي عمى
رجؿ طائر ما لـ يحدث بيا  ,فاذا حدث بيا كقعت (.)42

 .4حديث المبالغة باالستئناف في الوضوء عف لقيط بف عامر بف صبره المنتفقي ,
قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل ) : )اذا تكضأت فخمؿ األصابع كأسبغ الكضكء كبالغ في

األستنشاؽ إال أف تككف صائمان (.)43
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 .5حديث الوضوء ووفادة المنتفق  :عف عاصـ بف لقيط بف صبرة المنتفقي عف أبيو
قاؿ  :كنت كافد بني المنتفؽ أك كفد بني المنتفؽ إلى رسكؿ اهلل ) ,)قاؿ  :فمما
قدمنا عمى رسكؿ اهلل ) , )فمـ نصادtق في منزلو كصادفتنا عائشة أـ المؤمنيف
 , قاؿ  :فأمرت لنا بخنزيرة* فصنعت لنا  ,قاؿ  :كأتينا بقناع* فيو تمر  ,ثـ جاء
رسكؿ اهلل  فقاؿ  :ىؿ أصبتـ شيئان أك ذمر لكـ بشيء قاؿ  :قمنا نعـ يا رسكؿ اهلل

 ,قاؿ  :فبينما نحف مع رسكؿ اهلل ) )جمكس  ,اذ دفع الراعي ثمنو إلى المراح
كمع سمة تعير  ,فقاؿ  :ما كلدت يا فالف  ,قاؿ  :بييمة  ,قاؿ  :فاذبح لنا مكانيا

شاة  ,ثـ قاؿ  :ال تحسبف كلـ يقؿ  :ال يحسبف أنا مف أجمؾ ذبحناىا  ,لنا غنـ مائة
 ,ال نريد أف يزيد  ,فاذ ا كلد الراعي بييمة ذبحنا مكانيا شاة  ,قاؿ فقمت يا رسكؿ
اهلل أني لي امرأة أف في لسانيا شيء (يعني البذاء)  ,قاؿ :فطمقيا اذان قاؿ قمت :يا

رسكؿ اهلل أف ليا صحبة كلي منيا كلد  ,قاؿ  :فمرىا  ,يقكؿ عظيا  ,فإف يكف فييا
خير فستفعؿ  ,كال تضرب ضعينتؾ كضربؾ أمتؾ  ,فقمت أيا رسكؿ اهلل أخبرني
عف الكضكء  ,قاؿ  :أسبغ الكضكء كخمؿ بيف األصابع  ,كبالغ في االستنشاؽ إال

أف تككف صائمان (.)44

 .6حديث ذبح الذبائح  :عف لقيط بف عامر بف صبرة المنتفقي  ,قاؿ  :قمت يا رسكؿ
اهلل إنا كنا نذبح ذبائح في الجاىمية في رجب  ,فنأكؿ كنطعـ مف جاءنا  ,فقاؿ
()45

رسكؿ اهلل ) )ال بأس قاؿ ككيع بف عدس :فال أدعو

.

 .7حديث رؤية الخالق عز وجل واعادة الخمق مرة أخرى :عف لقيط بف عامر بف
صبرة المنتفقي قاؿ  :قمت يا رسكؿ اهلل أكمنا يرل ربو يكـ القيامة  ,كما ذية ذلؾ في
خمقو  ,فقاؿ البني ) : )أليس كمكـ يرل القمر مخميان بو  ,قاؿ بمى  ,قاؿ  :فاجمو
أعمـ  ,قاؿ  :قمت يا رسكؿ اهلل كيؼ يحيى اهلل عز كجؿ المكتى؟ كما ذية ذلؾ في

خمقو؟  ,قاؿ  :أما مررت بك ناد أىمؾ محالن  ,قمت بمى  ,قاؿ  :ثـ مررت بو ييتز
()46
خض انر  ,قاؿ  :فقمت بمى قاؿ  :فكذلؾ يحيى اهلل المكتى  ,كذلؾ ذيتو في خمقو
.
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 .8حديث عمم الغيب الذي اختص اهلل تعالى نفسو بيا وذكر بني المنتفق  :عف دليـ
بف األسكد بف عبد اهلل بف حاجب بف عامر بف المنتفؽ  ,قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل ))
 :يا أييا الناس إال أني قد خبأت لكـ صكتي منذ أربعة أياـ  ,إال السمعنكـ إال فيؿ
مف امرئ بعثو قكمو فقالكا  :اعمـ لنا ما يقكؿ رسكؿ اهلل ) : )إال ثـ لعمو يمييو
حديث غيره أك حديث صاحبو  ,أك يمييو الضالؿ  ,إال أني مسؤكؿ  ,ىؿ بمغت أال
أسمعكا أال أسمعكا تعيثكا أال أجمبكا  ,قاؿ  ( :فجمس الناس  ,فقمت أنا كصاحبي
حتى اذ ا فرغ لنا فؤاده كبصره  ,قمت  :يا رسكؿ باهلل ما عندؾ مف عمـ الغيب ,
فضحؾ  ,لعمر اهلل كىذا رأسو  ,كعمـ أني ابتغي لسقطة  ,فقاؿ  :ظف ربؾ عز
كجؿ بمفاتيح خمس مف الغيب ال يعمميا إال اهلل  ,كأشار بيده  ,فقمت  :ما ىف يا
رسكؿ اهلل  ,قاؿ  :عمـ المنية  ,قد عمـ متى منية أحدكـ  ,كال تعممكنو كعمـ المني
حيف يككف في الرحـ قد عممو كال تعممكنو  ,كعمـ ما غدان  ,ما أنت إال عميو غدان ,
كال تعممو  ,كعمـ يكـ الغيث يشرؼ عميكـ أزليف* مشفقيف فيضؿ يضحؾ قد عمـ أف
()47

غيركـ إلى قريب

 :قمت يا رسكؿ اهلل  ,عممنا ما تعمـ الناس كما تعمـ فإنا قبيؿ

ال يصدؽ تصديقنا أحد مف مذحو التي ال تربأ عمينا  ,كخثعـ التي تكالينا كعشيرتنا
التي نحف منيا  ,قاؿ  :ال تمبثكف ما لبثتـ ثـ يتكضى بنيكـ ثـ تمبثكف  ,ثـ نبعث
الصائحة لعمر اليؾ ما تدع عمى ظيرىا مف شيء إال ما  ,كالمالئكة الذيف مع
ربؾ عز كجؿ  ,فأصبح ربؾ عز كجؿ يطكؼ في األرض  ,كقد خمت عميو
()48

البمىد

فأرسؿ ربؾ السماء تيب مف عند العرش  ,فمعمر اليؾ  ,ما تدع عمى

ظيرىا مف مصر قتيؿ كال مدفف ميت إال شقت القبر عنو  ,حتى تجعمو مف عند
رأسو فيستكم جالسان  ,فيقكؿ ربؾ  :مييـ لما كاف فيو  ,فيقكؿ  :يا رب أمسى اليكـ

كلعيده بالحياة يحسبو حديثان في أىمو  ,فقمت  :يا رسكؿ اهلل  :فكيؼ يجمعنا بعدما

تمزقنا الرياح كالبمى كالسباع  ,قاؿ  :أنبئؾ بمثؿ ذلؾ إال اهلل عز كجؿ  ,ألرض
أشرفت عمييا كىي مدرة بالية  ,فقمت  :ال تحيا ىذه أبدان  ,ثـ أرسؿ ربؾ عز كجؿ

عمييا السماء فمـ تمبث عميؾ إال أيامان حتى أشرفت عمييا كىي شربة كاحدة  ,كلعمر

اليؾ ليك قادر عمى أف يجمعكـ مف الماء عمى أف يجمع نبات األرض  ,فتخرجكف
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مف األضكاء كمف مصارعكـ فتنظركف إليو كينظر إليكـ  ,قاؿ  :قمت يا رسكؿ اهلل
ككيؼ كنحف ممئ األرض كىك عز كجؿ شخص كاحد ينظر إلينا كننظر إليو  ,قاؿ
 :أنبئؾ بمثؿ ذلؾ في االء اهلل عز كجؿ  :الشمس  ,كالقمر  ,ذية منو صغيرة
تركنيا كيريانكـ في ساعة كاحدة ال تضاركف في رؤيتيما كلعمر اليؾ ليك أقدر
()49

عمى أف يراكـ كتركنو مف أف تركنيما كيريانكـ ال تضاركف في رؤيتيما

 ,قمت يا

رسكؿ اهلل  ,فما يفعؿ بنا ربنا اذا لقيناه ؟ قاؿ  :تعرضكف عميو بادية صفاتكـ ال
تخفى منو خافية فيأخذ ربؾ عز كجؿ بيده غرفة مف الماء فيصنح قبيمكـ بيا ,
فمعمر اليؾ ما يخطئ كجو أحدكـ منو قطرة  ,فأما المسمـ فندع كجيو مثؿ الريطة
البيضاء  ,كأما الكافر فيخمطو بمثؿ الحميـ األسكد ثـ ينصرؼ بنيكـ ) )كيفترؽ
عمى أثره الصالحكف فيسمككف جس انر مف النار فيطأ أحدكـ الجمر  ,فيقكؿ حبس ,
()51

كاهلل ناىمو عمييا قط

ما رأيتيا فمعمر اليؾ ما يبسط كاحد منكـ يده  ,إال كقع

عمييا قدح يطيره مف الطكؼ* كالبكؿ كاالذل كتحبس الشمس كالقمر ال تركف منيا
كاحدان  ,قاؿ  :قمت يا رسكؿ اهلل فيما نبصر  ,قاؿ  :يمثؿ بصرؾ ساعتؾ ىذه ,
كذلؾ قبؿ طمكع الشمس في يكـ أشرقت األرض كاجيت بو الجباؿ  ,قاؿ  :قمت يا
رسكؿ اهلل فيما نجزل مف سيئاتنا كحسناتنا  ,قاؿ  :لحسنة بعشرة أمثاليا  ,كالسيئة
بمثميا إال أف يعفك  ,قاؿ  :قمت يا رسكؿ باهلل  :ما الجنة كما النار  ,قاؿ  :لعمر
اليؾ أف النار ليا سبعة أبكاب  ,ما منيف باباف إال يسير الراكب سبعيف عامان  ,فإف

لمجنة ثمانية أبكاب ما منيا باباف إال يسير الراكب بينيما سبعيف عامان  ,قمت يا

رسكؿ اهلل ما نطمع مف الجنة  ,قاؿ  :عمى أنيار مف عسؿ مصفى  ,كأنيا ار مف
خمر ما بيا مف صداع كال ندامة كأنيا مف لبف لـ يتغير طعمو  ,كماء غير ذسف

كفاك ية لعمر اليؾ ما تعممكف  ,كخير مف مثمو معو  ,كأزكاج مطيرة  ,قمت يا
رسكؿ اهلل أك لنا فييا أزكاج  ,أك منيف مصمحات ؟ قاؿ  :الصالحات لمصالحيف ,

تمذكنيـ مثؿ لذاتكـ في الدنيا كيمذذف بكـ غير أف ال تكالد ( ,)51قاؿ لقيط  :فقمت يا
رسكؿ اهلل  :أقصى ما نحف بالغكف كمنتيكف إليو ؟ فمـ يجيبو رسكؿ اهلل ), )
قاؿ  :قمت يا رسكؿ اهلل  :أما أبايعؾ قاؿ  :فبسط البني ) )يده كقاؿ  :عمى
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الصالة  ,كايتاء الزكاة  ,كزياؿ الشرؾ كأف ال تشرؾ باهلل إليان غيره ()52قاؿ  :قمت يا

رسكؿ اهلل  :كاف لنا ما بيف المشرؽ كالمغرب  ,فقبض البني ) )يده كظنني
مشترطان شيئان ال يعطينو  ,قاؿ  :قمت يا رسكؿ اهلل نحؿ منيا حيث شئنا كال يجني

امرئ إال عمى نفسو فبسط يده كقاؿ  :ذلؾ لؾ  ,تحؿ حيث شئت كال يجني عميؾ
إال نفسؾ  ,قاؿ  :فإن صرفنا عنو  ,ثـ قاؿ  :إف ىذيف لعمر اليؾ مف اتقى الناس
في األكلى كاآلخرة  ,فقاؿ لو  :كعب بف الخدارية أحد أبناء بكر بف كالب  ,مف ىـ
يا رسكؿ اهلل  ,قاؿ  :بنك المنتفؽ أىؿ ذلؾ  ,قاؿ  :فإنصرفنا كأقبمت عميو  ,كقمت
يا رسكؿ اهلل ىؿ ألحد ممف مضى مف خير في جاىميتيـ ؟ قاؿ  :قاؿ رحيؿ مف
عرض قريش كاهلل أف أباؾ المنتفؽ في النار  ,قاؿ  :فكأنو كقع حر بيف جمدم
ككجيي كلحمي  ,مما قاؿ ألبي عمى رؤكس الناس  ,فيمت أف أقكؿ  :كأبكؾ يا
رسكؿ اهلل  ,فاذ ا األخرل أجمؿ  ,فقمت  :يا رسكؿ اهلل  :كأىمؾ  ,قاؿ  :كأىمي ,
لعمر اهلل  ,ما أتيت عميو مف قبر عامرم أك قرشي مف مشرؾ  ,فقمت  :أرسمني
اليؾ محمد ) )فأبشرؾ بسؤؾ تجر عمى كجيؾ كبطنؾ في النار  ,قاؿ  :قمت :
يا رسكؿ اهلل ما فعؿ بيـ ذلؾ  ,كقد كانكا عمى عمؿ ال يحسنكف إال إياه  ,كقد

كانكا يحسبكف أنيـ مصمحكف ؟ قاؿ  :ذلؾ ألف اهلل عز كجؿ بعث في ذخر كؿ
سبع أمـ بنيان  ,فمف عصى بنيو كاف مف الضاليف كمف أطاع بنيو كاف مف
الميتديف(. )53

 .9حديث احياء الموتى  :عف لقيط بف عامر بف صبره المنتفقي قاؿ  :أتيت رسكؿ
اهلل ) , )فقمت يا رسكؿ اهلل  ,كيؼ يحيى اهلل المكتى  ,قاؿ  :أمررت بأرض مف
()54

أرضؾ مجدبة  ,ثـ مررت بيا مخصبة  ,قاؿ  :نعـ  ,قاؿ  :كذلؾ النشكر

 ,قاؿ

 :قمت  :يا رسكؿ اهلل ما اإليماف  ,قاؿ  :أف تشيد ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو
كأف محمدان عبده كرسكلو  ,كأف يككف اهلل كرسكلو أحب إليؾ مما سكاىما  ,كأف
تحرؽ في النار أحب إليؾ مف أف تشرؾ باهلل  ,كأف تحب غير ذم نسب ال تحبو
إال هلل  ,فاذ ا كنت كذلؾ فقد دخؿ حب اإليماف في قمبؾ  ,كما دخؿ حب الماء
لمضمآف في اليكـ القائظ  ,قمت يا رسكؿ اهلل  :كيؼ لي أف أعمـ أني مؤمف  ,قاؿ :
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عبد يعمؿ حسنةن فيعمـ أنيا حسنة كأف اهلل عز كجؿ
ما مف أمتي أك ىذه األمة ه
جازيو بيا خي انر كال يعمؿ سيئة فيعمؿ سيئة فيسمـ أنيا سيئة فيستغفر اهلل عز كجؿ
منيا  ,كيعمـ أنو ال يغفر إال ىك كىك مؤمف

.25

()55

.

حديث قنوط العبد  :عف لقيط بف عامر بف صبرة المنتفقي قاؿ  :قاؿ رسكؿ

اهلل ) : ) ضحؾ ربنا مف قنكط عباده  ,كقرب غيره  ,قاؿ  :قمت يا رسكؿ اهلل :
أك يضحؾ الرب  ,قاؿ  :نعـ  ,قمت لف نعدـ مف رب يضحؾ خي انر

.22

()56

.

حديث مكان الرب عز وجل قبل الخميقة  :عف لقيط بف عامر بف صبرة

المنتفقي  ,قاؿ  :قمت يا رسكؿ اهلل أيف كاف ربنا قبؿ أف يخمؽ خمقو  ,قاؿ  :كاف
في الماء ما تحتو ىكاء  ,كما فكقو ىكاء  ,ثـ خمؽ عرشو عمى الماء
.21

()57

.

حديث موضع الرب عز وجل من الجنة والنار  :عف لقيط بف عامر بف صبرة

المنتفقي  ,قاؿ  :يا رسكؿ اهلل أيف أمي ؟ قاؿ  :أمؾ في النار  ,قاؿ  :قمت  :فأيف

مف مضى مف أىمؾ ؟ قاؿ  :أما ترضى أف تككف أمؾ مع أمي  ,قاؿ  :أبي
()58

الصكاب
.23

.

حديث أكل المؤمن  :عف لقيط بف عامر بف صبرة المنتفقي  ,قاؿ  :قاؿ

رسكؿ اهلل ) : )مثؿ المؤمف مثؿ النحمة ال يأكؿ إال طيبان كال يضع إال طيبان

()59

.

.24

حديث النجاة من النار  :عف عبد اهلل بف المنتفؽ قاؿ  :كصؼ لي رسكؿ اهلل

) )فأتيت مكة فقيؿ ىك بمنى فأتيت منى فقيؿ ىك بعرفات فقد دنكت منو أخذت
بزماـ راحمتو  ,فقمت  :يا رسكؿ اهلل دلني عمى ما ينجيني مف النار  ,كيبمغني الجنة
 ,فرفع رأسو إلى السماء ثـ نكس ثـ أقبؿ بكجيو عمي قاؿ  :إف كنت أكجزت أسألو
لقد سألت عف عظيـ طكيؿ  ,فأحفظ عني اذان  :أعبد اهلل كال تشرؾ بو شيئان  ,كأقـ

الصالة المكتكبة  ,كأد الزكاة المفركضة  ,كصـ رمضاف كما تحب أف يفعمو الناس

بؾ فافعمو بيـ كما تكره أف يفعمو الناس بؾ فال تفعمو  ,خؿ سبيؿ الناقة (.)61
.25

حديث المنيحة *  :عف لقيط بف عامر بف صبرة المنتفقي  :قاؿ  :قاؿ رسكؿ
()61

اهلل ) : )المنيحة مؤداة

.
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حديث الوفادة إلى البني محمد ) : )عف لقيط بف عامر بف صبرة المنتفقي

قاؿ  :أتيت رسكؿ اهلل ) )ابشره بإسالـ قكمي كطاعتيـ فمما أخبرتو الخبر قاؿ :
أنت الكافد الميمكف  ,بارؾ اهلل فيؾ قاؿ  ,كمسح ناحيتي ثـ صافحني  ,كصحبتو
قكمي  ,فقاؿ رسكؿ اهلل ) : )أبر اهلل لبني عامر بف صعصعة  ,كلكف جد قريش

يزاحـ ليا (.)62

حديث البصيرة  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ  ,قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل

.27

()63

 ,قاؿ

ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ

ﯳ

) ) ليس األعمى مف يعمى بصره  ,أنما األعمى مف تعمى بصيرتو
تعالى  :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯴ ﯵ
.28

ى ى ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ

()64

ﯺ ﯻ ﭽ

.

حديث الصوم  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ قاؿ  :أصبحنا يكـ الثالثيف

صيامان ككاف الشير قد غـ عمينا  ,فأتينا البني ) )فأصبناه مفط انر فقمنا  :يا بني

اهلل صمنا اليكـ فقاؿ ) : )أفطركا إال أف يككف رجؿ يصكـ ىذا اليكـ فميتـ صكمو

ألف أفطر يكمان مف رمضاف يتمارل أحب الي مف أف أصكـ يكمان مف شعباف ليس
()65

منو يعني ليس مف رمضاف
.29

.

حديث لعن الذي ال تنصف في حكمو  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ ,

قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل ) )مف حكـ بيف اثنيف تحاكما إليو كارتضاه فمـ يقؿ بينيما
()66

بالحؽ فعميو لعنة اهلل
.15

.

حديث عظمة الحج  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ  :قاؿ  :قاؿ رسكؿ
()67

اهلل ) )حجكا فإف الحو يغسؿ الذنكب كما يغسؿ الماء الدرف
.12

.

حديث زنا وكذب المؤمن  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ  ,قاؿ  :سألت

البني ) )ىؿ يزني المؤمف  ,قاؿ ) : )قد يككف مف ذلؾ  ,قاؿ  :ىؿ يكذب ,
()68

قاؿ ) : )ال
.11

.

حديث معاممة الذمي  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ قاؿ  ,قاؿ رسكؿ اهلل

) : )مف ظمـ معاىدان مق انر بذمتو لجزيتو كنت خصمو يكـ القيامة (.)69
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حديث مكانة المؤمن عنده ) : )عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ  ,قاؿ :

.14

حديث األمر بالمعروف  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ قاؿ  :قاؿ رسكؿ

.15

حديث التسمية بأسماء األبنياء والنيي عن التسمية بأسماء المالئكة  :عف

قاؿ رسكؿ اهلل ) : )أنا مف اهلل كالمؤمنكف مني (.)71
()71

اهلل ) : )اآلمر بالمعركؼ كفاعمو

.

عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل ) : )سمكا بأسماء األبنياء كال
()72

تسمكا بأسماء المالئكة
.16

.

حديث السؤال عن الفطرة  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ  ,قاؿ  :قاؿ
()73

رسكؿ اهلل ) : )السؤاؿ مف الفطرة
.17

.

حديث ال قاء  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ  ,قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل
()74

.

) : )الشقي كؿ الشقي أدركتو الساعة حيان لـ يمت

.18

حديث طيارة الطعام  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ  ,قاؿ  :قاؿ رسكؿ

.19

حديث الحجامة وقطع العرق  :عف عبد اهلل بف ج ارد بف المنتفؽ  ,قاؿ  :قاؿ

()75

اهلل ) : )طيكر الطعاـ يزيد في الطعاـ كالديف كالرزؽ

()76

رسكؿ اهلل ) : )قطع العرؽ مسقمة كالحجامة خير منو
.35

.

.

حديث أداء الفرائض والصالة عمى البني ) : )عف عبد اهلل بف جراد بف

المنتفؽ  ,قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل ) : )أدكا الفرائض  ,فانو مف عشريف غزكة في

سبيؿ اهلل  ,كأف الصالة عمي ذكمة (.)77

 .32حديث الصالة عمى البني ) )ناداني جبرائيؿ مف تمقاء العرش فقاؿ  :يا محمد
()78

يقكؿ لؾ الرحمف عز كجؿ مف ذكرت بيف يديو فمـ يصؿ عميؾ دخؿ النار

.

 .31حديث أفضل سورة في القرآن  ,الفاتحة  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ قاؿ
 ,قاؿ رسكؿ اهلل ) : )اال أخبرؾ يا عبد اهلل بف جابر بأخير سكرة في الفرقاف
()79

الحمد هلل رب العالميف

.

 .33حديث المتربصون اآلثمون  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ قاؿ  :قاؿ
رسكؿ اهلل ) : )براءة المتربصكف ىـ اآلثمكف عمييـ لعنة اهلل (.)81
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 .34حديث كذب المؤمن  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ  ,قاؿ  :قاؿ ابك الدرداء
 : ,يا رسكؿ اهلل ىؿ يكذب المؤمف  :قاؿ رسكؿ اهلل ) : )ال يؤمف باهلل كال باليكـ

اآلخر مف اذا حدث كذب (.)81

 .35حديث وفاة القرض  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ  :قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل
) )اذا أقرض أحدكـ قرضان فميكفو ثنا نء كحمدان (.)82
 .36حديث جزاء اطعام واسقام الكبد الجائعة والعط ى  :عف عبد اهلل بف جراد بف
المنتفؽ  ,قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل ) : )مف أطعـ كبدان جائعة أطعمو اهلل مف أطيب
()83

طعاـ الجنة  ,كمف برد كبدان عطشانة سقاه اهلل كأركاه مف شراب الجنة

.

 .37حديث طمب المعروف  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ  ,قاؿ  :قاؿ رسكؿ
اهلل ) : )اذا ابتغيتـ المعركؼ فاطمبكه عف حساف الكجكه (.)84

 .38حديث الفرقة والفتنة في الكثرة  :عبداهلل بف جراد بف المنتفؽ  ,قاؿ  :قاؿ
رسكؿ اهلل ) : )كـ أبمؾ  :قمت  :ثالثكف  ,قاؿ ) : )أف الثالثيف خير مف المائة
قبمت  :انا لنتحدث أف المائة أفضؿ كأطيب  ,قاؿ ) : )ىي مفرقة مفتنة ككؿ
()85

مفرح مفتف

.

 .39حديث أ جار الجنة والنار  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ قاؿ  :قاؿ رسكؿ
اهلل )) أف في الجنة شجرة تسمى السحناء منيا يخرج السحناء  ,كفي النار شجرة
()86

تسمى الشح منيا يخرج الشح كلـ يمو الجنة شحيح

.

 .45حديث يادة الزور  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ  ,قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل
) : )مف شيد شيادة زكر فعميو لعنة اهلل  ,كمف حكـ بيف اثنيف فمـ يعدؿ بينيما
فعميو لعنة اهلل (.)87

 .42حديث صالة الضحى ( :)88عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ  ,قاؿ  :قاؿ رسكؿ
()89

اهلل ) : )المنافؽ ال يصمي صالة الضحى  ,كال يق أر قؿ يا أييا الكافركف

.

 .41حديث التاجر المسافر  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ  ,قاؿ  :قاؿ رسكؿ
اهلل ) : )الميـ ال تطع تاج انر كال مساف انر  ,فإف مسافرنا يدعك اهلل كي ال يمطر كأف
تاجرنا يتمنى شدة الزماف كغالء السعر (.)91
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 .43حديث مدة ضيافة الضيف قبل سؤالو  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ  ,قاؿ
()91

 :قاؿ رسكؿ اهلل ) : )الضيؼ ال ينقض مف كرامتو ثالثة أياـ

.

 .44حديث عدم الوضوء من الحمواء  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ  ,قاؿ :
قاؿ رسكؿ اهلل ) : )كؿ شيء يتكضأ منو إال الحمكاء ككاف اذا أكؿ دعا بماء
()92

فتمضمض

.

 .45حديث عدم الوضوء من سمخ ال اه المذبوحة  :عف عبد اهلل بف جراد بف
المنتفؽ  ,قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل ) : )بغالـ يسمو شاةن  ,فقاؿ لو  :تنح حتى أريؾ
فإني ال أراؾ تحسف السمو  ,فأدخؿ رسكؿ اهلل ) )يده بيف الجمد كالمحـ  ,فدحس
بيا حتى تكارت إلى األبط  ,فقاؿ ) : )ىكذا يا غالـ  ,فسمو ثـ انطمؽ كصمى

بالناس كلـ يتكضأ (.)93

 .46حديث االستعاذة من العين والنفس  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ قاؿ :
قاؿ رسكؿ اهلل ) : )العيف كالنفس كادا يستبغاف القدر فتعكذكا باهلل مف النفس
()94

كالعيف

.

 .47حديث التمسك بالعروة الوثقى  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ قاؿ  :قاؿ
رسكؿ اهلل ) : )كاستمسؾ بالعركة الكثقى ال إنفصاـ كاجتمعت لو الدنيا كاالخرة
()95

ىذا لمف أطاع اهلل عز كجؿ

.

 .48حديث الدعاء بأحسن األسماء  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ قاؿ  :قاؿ
()96

رسكؿ اهلل ) : )أدعكا إخكانكـ بأحسف أسمائيـ كال تدعكىـ باأللقاب

.

 .49حديث خير الكنى واألسماء  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ  ,قاؿ :
صحبني رجؿ مف مؤتة فأتى البني ) )كأنا معو  ,فقاؿ  :يا رسكؿ اهلل  :كلد لي
مكلكد فما خير األسماء ؟ فقاؿ ) : )أف خير أسمائكـ الحارث كىماـ كنعـ
األسماء عبد اهلل كعبد الرحمف  ,كسمك بأسماء االنبياء كال تسمكا بأسماء المالئكة ,
()97

قاؿ  :كباسمؾ  ,قاؿ ) )كباسمي كال تكنكا بكنيتي

.

 .55حديث طعام المسممين و راب أىل الجنة  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ :
قاؿ  :كاف رسكؿ اهلل ) )اذا خربت راحمتو دعا بمبف فتشرب فاذا سقطت عمى
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ثكبو قطرة دعا و
بماء فغسمو  ,كقاؿ البني ) : )ىك يخرج بيف فرث كدـ كىك طعاـ
()98

المسمميف كشراب أىؿ الجنة

.

 .52حديث دعاء االستسقاء  :عف عبد اهلل بف جراد بف المنتفؽ قاؿ  :كاف رسكؿ
اهلل ) )اذا استسقى قاؿ  :الميـ غيثان مغيثان مريئان تكسع بو لعبادؾ كتدر بو الضرع
()99

كتحيي بو الزرع

.

 .51حديث ال وصية لوارث ولمعاىر الحجر  :عف عمر بف خارجة بف المنتفؽ قاؿ :
خطب البني محمد ) : )فقاؿ  :إف اهلل قد أعطى كؿ ذم ح و
ؽ حقو  ,فال كصية
لكارث  ,كلمعاىر الحجر  ,كمف أدعى إلى غير أبيو أك اتسمى إلى كاليو رغبةن عنيـ

فعميو لعنة اهلل ال يقبؿ منو صرفان كال عدالن (.)111

مف المحدثيف اآلخريف مف بني المنتفؽ المذيف أسيمكا في رفد الحركة العممية كخاصة
في ركاية الحديث كتدكينو كالتحدث بو  ,األسكد بف عبد اهلل بف حاجب بف عامر بف
()111

المنتفؽ

()112

 ,كأنيس بف المنتفؽ

()113

 ,كجراد بف المنتفؽ كالد عبد اهلل سابؽ الذكر

 ,كدليـ بف األسكد بف عبد اهلل بف حاجب بف عامر بف المنتفؽ ( ,)114كنييؾ بف
()115

عاصـ بف المنتفؽ
()116

المنتفؽ

 ,كعاصـ بف لقيط بف عامر بف صبرة بف عبد اهلل بف

 ,كعاصـ بف لقيط بف عامر بف صبرة بف عبد اهلل بف المنتفؽ  ,كعبد اهلل
()117

بف جراد بف المنتفؽ

()119

خارجة بف المنتفؽ

()118

 ,كعبد اهلل بف حاجب بف عامر بف المنتفؽ

 ,كعمرك بف

 ,كقبس بف المنتفؽ ( ,)111كمطرؼ بف عبد اهلل بف عبد األعمى

بف عمرك بف ربيعة بف المنتفؽ (.)111
ثانياً  :األدب وال عر :

كدكر بني المنتفؽ في الحياة األدبية  ,غذا ظير منيـ العديد مف الشعراء

المخضرميف الذيف عاشكا في عصر ما قبؿ اإلسالـ كفي عصره  ,كمف ىؤالء عكؼ

بف المنتفؽ  ,الذم يقكؿ (:)112
ظمت تمكـ لما ليا عرسي

كالشاعر عمر مالؾ بف المنتفؽ القائؿ (:)113
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أىؿ األحباب اليديف المكفيكف
()114

كالشاعر الينكف المنتفقي الذم كاف لصان كقاطع طريؽ اذ يقكؿ
ىذا ممسا بذكر الحدسي ممسال

مف يكره حتى كاف الشمس
()115

كالشاعر عمرك بف معاكية بف المنتفؽ اذ يقكؿ
بني معاكية بف عمرك
فأكصاكـ أك بحيار
فإف القرب ال يدعكف شيئان

:

:

ككاف أبككـ ب انر كفي نا

يجاكركـ فقي انر اك غيب نا

اذا يرزكا بأمركـ نجيان
()116

ككالده عمرك كاف مف شعرائيـ البارزيف اذ يقكؿ

:

ب -الحياة اإلدارية كالقيادة :
شارؾ بنك المنتفؽ في إدارة الدكلة العربية اإلسالمية أف كانت بصكرة مباشرة أك غير
مباشرة  ,كلكف ما كجدنا بيف طيات كتب المصادر التاريخية لـ يكف سكل تكلي معاكية
بف عمرك بف المنتفؽ (ت61ىػ) اذ تكلى كالية أرمينية لمخميفة عثماف بف عفاف
()117

)(

 ,ككلي جيش الصكائؼ لمخميفة عثماف ) (لحماية الحدكد الشمالية لبالد

الشاـ كالجزيرة الفراتية مف ىجمات الركـ البيزنطييف  ,كالذم قتؿ كلده زياد يكـ راىط

( ,)118كالجزؿ عثماف بف سعيد المنتفقي الذم بعثو الحجاج إلى الخكارج ككاف قد
أكصاه بالحزـ كالشدة بسبب فشؿ البعكثات التي تكررت إلييـ كتكرار خركجيـ عمى
سمطة الخالفة فقاؿ لو  ( :فاذ ا ألقيتيـ تعجؿ عجمة الخرؽ كال تحجـ أحجاميـ الكاني
الفرؽ  ,ىؿ فيمت ؟ هلل أنت يا أخا عمر بف معاكية  ,فقاؿ  :نعـ أصمح اهلل األمير قد
فيمت  ,قاؿ لو  :أخرج كعسكر بدير عبد الرحمف حتى يخرج اليؾ الناس  ,فقاؿ :
أصمح اهلل األمير ال تبعثف معي أحدان مف أىؿ ىذا الجند المغمكؿ الميزكـ فإف الرعب

قد دخؿ قمكبيـ كقد خشيت إال ينفعؾ كالمسمميف منيـ أحدان  ,فأجابو الحجاج  :فإف ذلؾ

الرم ككفقت (.)119
لؾ  ,كال أراؾ إال قد أحسنت أ
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اليوامش:
 -1ابف الكمبي  ,جميرة النسب  ,ج 2ص . 29الجكىرم  ,الصحاح  ,ج 4ص1561
 ,ابف حزـ جميرة انساب العرب  ,ج 2ص. 29
 -2ابف الكمبي  ,جميرة انساب العرب  ,ج 2ص .31ابف حزـ  ,جميرة انساب ,
ج 2ص . 469 , 291السيكطي  ,لب االلباب  ,ج 1ص.253
 -3ياقكت الحمكم  ,المقتضب  ,ص . 145 - 138ابف االثير  ,المباب  ,ص363
.
 -4ابف حزـ  ,جميرة انساب  ,ج 2ص . 469 , 291القمقشندم  ,نياية االدب ,
ج7ص . 72النبياني  ,التحؼ النبيانية  ,ص . 391السكيدم ,سبائؾ الذىب ,
ص , 175عبد الرضا  ,االنساب المنقطعة  ,ص. 326
 -5ابك نعيـ االصفياني  ,معرفة الصحابة  ,ج 2ص. 1732
 -6المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج. 469 2
 -7ابف الكمبي جميرة النسب  ,ج.31 2
 -8ابف حزـ  ,جميرة انساب  ,ج 2ص . 291الزركام  ,االعالـ  ,ج7ص.291
 -9الخزرجي  ,خالصة تيذيب الكماؿ  ,ص.288
 -11ابف حجر  ,االصابة  ,ج2ص.111
 -11ابف الجكزم  ,تمقيح فيكـ اىؿ االثر  ,ج 1ص.177
* الخمط  :كىـ القكـ الذيف تخمط انسابيـ كاطيافيـ اذا اجتمعكا  .ابف منظكر  ,لساف
العرب  ,ج1ص. 861
 -12ابف خمدكف  ,العبر  ,ج 6ص . 16كحالة  ,معجـ قبائؿ العرب ,ج3ص.1144
 -13ابف خمدكف العبر  ,ج 6ص. 16
 -14ابف االثير  ,اسد الغابة  ,ج 4ص. 47
 -15ياقكت الحمكم  ,المقتضب  ,ص . 145ابف االثير المباب  ,ص. 363
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 - 16ابف االثير  ,اسد الغابة  ,ج 4ص. 61

 - 17ياقكت الحمكم  ,معجـ البمداف  ,ج 2ص  . 21ابف عبد الحؽ  ,مراصد
االصالع  ,ج 1ص. 275
 - 18ياقكت الحمكم  ,معجـ البمداف  ,ج 3ص . 73ابف عبد الحؽ  ,مراصد
االطالع  ,ج 2ص . 636
 -19اليمداني  ,صفة جزيرة العرب  ,ص.173
 - 21ابف خردا ذبة  ,المسالؾ كالممالؾ  ,ص. 188
 -21ابف خردا ذبة  ,المسالؾ كالممالؾ  ,ص. 134
 -22ابف خردا ذبة  ,المسالؾ كالممالؾ  ,ص . 192اليمداني  ,صفة جزيرة العرب ,
ص .111المقدسي  ,احسف التقاسيـ  ,ص. 112
 -23البكرم ,معجـ ما استعجـ  ,ج 1ص. 77
 - 24ياقكت الحمكم  ,معجـ البمداف  ,ج 4ص. 11
 - 25ياقكت الحمكم  ,معجـ البمداف  ,ج 1ص . 451ابف عبد الحؽ  ,مراصد
االطالع  ,ج 1ص . 216كحالة  ,معجـ القبائؿ العربية  ,ج 3ص . 1144ناجي ,
االمارة المزيدية  ,ص . 78سكادم  ,البصرة في العصكر المظممة  ,ص .134ايكب
 ,التاريو العباسي  ,ص . 251خمؼ ,االىكار دراسة ديمكغرافية  ,ص . 41الكعبي,
دراسة في العشائر العراقية  ,ج 1ص. 45
 - 26الكرخي  ,بنك المنتفؽ  ,ص. 22
 - 27ابف الكمبي  ,االصناـ  ,ص. 35 - 34
 - 28سكرة النجـ  ,االية . 21 - 19
 -29ابف الكمبي  ,جميرة النسب  ,ج 2ص . 31ابف سعد  ,الطبقات الكبرل  ,ج1
ص  .231خميفة  ,الطبقات  .112 ,البخارم  ,التاريو الكبير  ,ج 1ص . 447مسمـ
 ,الكنى كاالسماء  ,ص , 66العجمي  ,تاريو الثقاة  ,ج 7ص . 256ابك داكد ,
السنف ج1ص . 35ابف قانع  ,معجـ الصحابة  ,ج 3ص . 7ابف الجكزم  ,تمقيح
مفيكـ اىؿ االثر  ,ج 1ص . 177المقريزم  ,التدكيف  ,ج 2ص . 232ابف االثير ,
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اسد الغابة  ,ج 4ص . 47النككم  ,تيذيب االسماء كالمغات  ,ص . 66ابف حجر
العسفالني  ,االصابة  ,ج 4ص. 559
 -31ابك نعيـ االصبياني  ,معرفة الصحابة  ,ج 4ص  . 2167الييثمي  ,معجـ
الزكائد  ,ج 9ص , 412المتقي اليذب  ,كنز العماؿ  ,ج 1ص. 243
 - 31البخارم  ,التاريو الكبير  ,ج 3ص . 447العجمي  ,تاريو الثقاة . 256/7 ,
ابك داكد  ,السنف  . 351/1 ,ابف قانع  ,معجـ الصحابة  ,ج3ص . 7المقريزم ,
التدكيف  ,ج 2ص . 232ابف حجر العسفالني  ,االصابة  ,ج 6ص. 111
 -32ابف سعد  ,الطبقات الكبرل  ,ج 1ص . 231 - 229ابف حجر العسفالني ,
االصابة  ,ج 1ص. 275
 -33ابف سعد  ,الطبقات الكبرل  ,ج 1ص. 231
 -34ابف عبد ربو  ,العقد الفريد  ,ج6ص . 99ياقكت الحمكم  ,معجـ البمداف  ,ج5
ص  . 283ابف االثير  ,الكامؿ في التاريو  ,ج 1ص . 253 - 252النكيرم ,
نياية االرب  ,ج 15ص  . 421ابف عبد الحؽ  ,مراصد االطالع  ,ج 7ص. 1371
 -35البكرم  ,معجـ ما استعجـ  ,ج 3ص , 964ابف االثير  ,الكامؿ في التاريو ,
ج 1ص . 573 -572
 - 36ابف ىشاـ  ,السيرة النبكية  ,ج 1ص , 211ابف االثير  ,الكامؿ في التاريو ,
ج 1ص . 533ابف منظكر ,لساف العرب  ,ج 1ص . 749عمي  ,المفصؿ في تاريو
العرب  ,ج 11ص . 46
 - 37ابف عبد ربو  ,العقد الفريد  ,ج 6ص . 918ابك فرج االصفياني  ,االغاني ,
ج 11ص . 31ابف االثير  ,الكامؿ في التاريو  ,ج 1ص  .341ابف عبد الحؽ ,
مراصد االطالع  ,ج 2ص , 619عمي  ,المفصؿ  ,ج 11ص . 34جاد المكلى ,
اياـ العرب في الجاىمية  ,ص . 347 - 345
 - 38ابف ىشاـ  ,السيرة النبكية  ,ج 1ص . 211الطبرم  ,تاريو االمـ كالممكؾ ,
ج 2ص . 154النكيرم  ,نياية االرب  ,ج 15ص . 351 - 351ابف عبد الحؽ ,
مراصد االطالع  ,ج 1ص , 312السكيدم  ,سبائؾ الذىب  ,ص.449
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 - 39ابف عبد ربو  ,العقد الفريد  ,ج 6ص , 27ياقكت الحمكم  ,معجـ البمداف ,
ج 3ص  . 369النكيرم  ,نياية االرب  ,ج 15ص . 365
 - 41البخارم  ,التاريو الكبير  ,ج 1ص . 447ابك داكد  ,السنف  ,ج 1ص. 35
ابف سعد  ,الطبقات الكبرل  ,ج 1ص , 231ابف االثير  ,جامع االصكؿ  ,ج 3ص
.421
 -41الترمذم  ,الجامع الكبير  ,ج 4ص , 117الحكيـ الترمذم  ,نكادر االصكؿ ,
ج 2ص.387
 - 42احمد بف حنبؿ  ,المسند  ,ج 26ص . 111ابف االثير  ,جامع االصكؿ ,
ج 2ص. 552
 -43احمد بف حنبؿ  ,المسند  ,ج 26ص . 316ابف ماجة السنف  ,ج1ص 142
 . 153,ابك داكد  ,السنف  ,ج 1ص  , 54ج 2ص  . 281النسائي  ,السنف الكبرل
 ,ج 1ص  , 111ج 2ص  .292ابف االثير  ,جامع االصكؿ  ,ج 7ص  . 185ابف
القطاف  ,بياف الكىـ كاالبياـ  ,ج 5ص . 592
* الخنزيرة  :المحـ الغاب يؤخذ فيقطع صغا ار في القدر ثـ يطبو في الماء الكثير
كالممح  .ابف منظكر  ,لساف العرب  ,ج 4ص . 237
* القناع  :الطبؽ  .ابف منظكر  .لساف العرب  ,ج 1ص . 451
 -44احمد بف حنبؿ  ,المسند  ,ج 26ص  . 311 - 318ابف االثير  ,جامع
االصكؿ  ,ج 7ص  . 185الزعيمي  ,نصب الراية  ,ج 1ص. 16
 - 45احـ بف حنبؿ  ,المسند  ,ج 6ص  , 121 - 118النسائي  ,السنف  ,ج 4
ص  . 379ابف االثير  ,جامع االصكؿ  ,ج 7ص  , 511ابف حجر العسفالني ,
اطراؼ المسند المعتمي  ,ج 5ص . 241
 -46احمد بف حنبؿ  ,المسند  ,ج 6ص  . 121 - 118النسائي  ,السنف  ,ج 7ص
 . 171ابف كثير  ,جامع المسانيد  ,ج 27ص  , 216الزعيمي  ,تخريو االحاديث ,
ج  3ص . 147
* سقطو  :نزؿ عنده  ,ابف منظكر  ,لساف العرب  ,ج 7ص . 317
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* ازليف  :ام في شدة  .ابف منظكر لساف العرب  ,ج 1ص. 13
 - 47احمد بف حنبؿ  ,المسند  ,ج  26ص  . 122 - 121ابك داكد  ,السنف  ,ج3
ص  . 226ابف كثير  ,جامع المسانيد  ,ج 2ص . 256
 -48احمد بف حنبؿ  ,المسند  ,ج  26ص  . 123ابك داكد  ,السنف  ,ج 3ص
 . 226ابف كثير  ,جامع المسانيد  ,ج 7ص  . 257 -256الييثمي  ,غاية المقتصد
 ,ج 4ص . 415
 - 49احمد بف حنبؿ  ,المسند  ,ج 26ص  . 124 - 123ابف كثير جامع المسانيد
 ,ج 7ص  . 257 - 256الييثمي  ,غاية المقتصد  ,ج 4ص . 416
* الربطة البيضاء  :الثكب الميف  .ابف منظكر لساف العرب  ,ج 7ص . 317
 - 51احمد بف حنبؿ  ,المسند  ,ج  26ص  . 125 - 124ابف كثير  ,جامع
المسانيد  ,ج  7ص . 258 - 257
* الطكؼ  :ما يخرج مف بطف الطفؿ  .ابف منظكر  ,لساف العرب  ,ج 9ص . 227
 -51احمد بف حنبؿ  ,المسند  ,ج  26ص  . 126ابف كثير  ,جامع المسانيد  ,ج
 7ص 285
 - 52احمد بف حنبؿ  ,المسند  ,ج  26ص  . 127 - 126ابف كثير  ,جامع
المسانيد  ,ج 7ص  . 259 - 258الييثمي  ,غاية المقتصد  ,ج 4ص . 417
 - 53احمد بف حنبؿ  ,المسند  ,ج  26ص  . 128 - 127ابف كثي  ,جامع
المسانيد  ,ج 7ص  . 259الييثمي  ,غاية المقتصد  ,ج 4ص . 418
 -54احمد بف حنبؿ  ,المسند  ,ج  26ص . 113
 -55احمد بف حنبؿ  ,المسند  ,ج  26ص  . 114 - 113ابف كثير  ,جامع
المسانيد  ,ج7

ص. 261

 -56احمد بف حنبؿ  ,المسند  ,ج  26ص  . 116ابف كثير ,جامع المسانيد  ,ج7
ص . 262
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 -57احمد بف حنبؿ  ,المسند  ,ج  26ص  . 118الترمذم  ,جامع الصحيح  ,ج5
ص  . 88ابف كثير  ,جامع المسانيد  ,ج 7ص  . 262الشنقيطي  ,تبنيو الحذاؽ
عمى بطالف ما شاع  ,ص . 15
 -58احمد بف حنبؿ  ,المسند  ,ج 26ص  . 111 - 119ابف كثير جامع المسانيد ,
ج 7ص . 262
 -59ابف كثير جامع المسانيد  ,ج 7ص . 264
 - 61ابف كثير جامع المسانيد  ,ج 4ص . 264
* المنيحة  :ما يؤخذ منيا الحميب اك المبف مف شاة اك ناقة  .ابف منظكر  ,لساف
العرب  ,ج 2ص . 617
 - 61ابف كثير جامع المسانيد  ,ج 8ص . 616
 - 62ابك نعيـ االصبياني  ,معرفة الصحابة  ,ج 4ص  , 2167الييثمي  ,مجمع
الزكائد  ,ج 12ص. 62
 - 63الحكيـ الترمذم  ,نكادر االصكؿ  ,ج 1ص  .211المتقي اليندم  ,كنز العماؿ
 ,ج 1ص . 234
 - 64سكرة الحو  ,اية . 46
 - 65ابف الجكزم  ,التحقيؽ في احاديث الخالؼ  ,ج 2ص  . 77 - 76الحنبمي ,
تنقيح التحقيؽ  ,ج 2ص . 197
 -66ابف الجكزم  ,التحقيؽ في احداث الخالؼ  ,ج  2ص  . 384الحنبمي  ,تنقيح
التحقيؽ  ,ج  5ص . 63
 - 67الييثمي  ,مجمع الزكائد  ,ج  3ص . 219
 -68السخاكم  ,المقاصد الحسنة  ,ص . 513
 -69السيكطي  ,الدرر المنتثرة  ,ص . 184
 - 71السيكطي  ,الدرر المنتثرة  ,ص . 57
 -71السيكطي  ,الفتح الكبير  ,ج  1ص . 465
 -72السيكطي  ,الفتح الكبير  ,ج  2ص . 153
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 -73السيكطي  ,الفتح الكبير  ,ج  2ص . 164
 -74السيكطي  ,الفتح الكبير  ,ج  2ص . 1734
 -75السيكطي  ,الفتح الكبير  ,ج  2ص . 215
 -76السيكطي  ,الفتح الكبير  ,ج  2ص . 282
 - 77السيكطي  ,الفتح الكبير  ,ج  1ص . 515
 -78المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 1ص . 518
 -79المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 1ص . 559
 - 81المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 2ص . 25
 - 81المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 3ص . 874
 - 82المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 6ص . 251
 -83المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 6ص . 424
 - 84المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 6ص . 516
 - 85المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 6ص . 562
 - 86المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 7ص . 18
 - 87المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 7ص . 817
 - 88المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 7ص . 818 - 817
 - 89سكرة الكافركف  ,اية . 1
 - 91المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 8ص . 439
 - 91المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 9ص . 261
 - 92المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 9ص . 516 - 515
 - 93المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 9ص . 586
 - 94المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 11ص . 66
 - 95المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 15ص . 832
 - 96المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 16ص . 421
 - 97المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 16ص . 591
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 - 98المتقي اليندم  ,كنز العماؿ  ,ج 14ص . 652
 - 99ابف حجر العسفالني  ,نتائو االفكار  ,ج 5ص . 112

 -111ابف ماجة  ,السنف  ,ج 2ص  . 915الترمذم  ,الجامع الصحيح  ,ج 3ص
 . 515النسائي  ,السنف الكبرل  ,ج 6ص . 159 - 158
 - 111البخارم  ,التاريو الكبير  ,ج 1ص  . 447ابك داكد  ,السنف  ,ج 1ص 35
 ,المزم  ,تيذيب الكماؿ  ,ج  3ص . 228
 - 112ابف سعد  ,الطبقات الكبرل  ,ج 1ص  , 231ابف حجر العسفالني ,
االصابة  ,ج 6ص . 111
 -113ابف حجر العسفالني  ,ج1ص .275
 – 114البخارم ,التاريو الكبير ,ج  3ص  ,249 – 247أبك داكد  ,السنف ,ج 1ص
 .35ابف قانع  ,معجـ الصحابة  ,ج3ص ,7ابف حباف ,الثقاة ,ج 6ص,291
السمعاني ,االنساب ,ج  11ص  ,324المقريزم ,التدكيف في اخبار قزكيف ,ج 2ص
.232
 – 115البخارم  ,التاريو الكبير ,ـ3ص ,447ابك داكد ,السنف ,ـ 1ص  ,435ابف
قانع ,معجـ الصحابة ,ج 3ص  ,7ابف حياف  ,الثقاة ,ج6ص  ,291السمعاني,
االنساب ,ج  11ص  ,324المقريزم  ,التدكيف ,ج 2ص .232
 – 116البخارم  ,التاريو الكبير ,ج  1ص  ,447ابك داكد  ,السنف ,ج 1ص .435
 – 117ابف ماككال ,االرتياب عف المؤتمؼ  ,ج  2ص  ,174المتقي اليندم ,كنز
العماؿ ,

ج  13ص  ,469ج  4ص .85

 – 118البخارم ,التاريو الكبير ,ـ  6ص  .493العجمي  ,تاريو الثقاة  ,ج  7ص
 .256الذىبي  ,ميزاف االعتداؿ ,ج  1ص  .256الكاشؼ ,ص .521
 -119الساعدم  ,خالصة تيذيب التيذيب ,ص .293
 – 111ابف االثير ,اسد الغابة ,ـ  4ص  – 47ابف حجر العسفالني ,االصابة ,ج 4
ص .559
 -111ابف حجر العسفالني ,االصابة ,ج  6ص .111
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 -112ابف حزـ  ,جميرة انساب  ,ص  -291المرزباني ,معجـ الشعراء ,ص .277
 -113ابف عبد ربو ,العقد الفريد ,ـ  6ص  ,61النكيرم  ,نياية االرب  ,ج  15ص
 ,391ابف حجر العسفالني ,تيسير المندية ,ج  1ص .274
– 114المزرباني ,معجـ الشعراء ,ص .492
 - 115المزرباني ,معجـ الشعراء  ,ص .395
– 116المزرباني  ,معجـ الشعراء  ,ص  .277المغربي ,أدب الخكاص  ,ص .93
 -117ابف منظكر  ,مختصر تاريو دمشؽ ,ج  12ص .71
 -118ابف الكمي  ,جميرة النسب ,ـ  2ص  .29البمىذرم  ,فتكح البمداف ,ـ  1ص
 ,213ابف حزـ  ,جميرة انساب  ,ص  .291ابف عساكر ,تاريو دمشؽ ,ج  46ص
 ,361ابف االثير  ,المباب ,ص .363
 – 119الطبرم ,تاريو الرسؿ كالممكؾ  ,ج  3ص  563 ,83ط  3دار الكتب
العممية.
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Abstract
Praise to Allah, Lord of worlds, and peace and blessing be upon
the prophet Mohammad and on his family and companions .
The historical studies especially at the Islamic ages to give the
tribal side clear interesting to highlight the glory of these tribes in
their contributes and their service for Islam which moved Arabs
from the separating situation to the unity and

urbanization,

among

research

these

studies

the

subject

of

our

,

and study this tribe since its foundation until the end of the
Umayyad age, and to display their sons role and the most
famous is ( Luqait Bin Amir Al- Muntafiq) who well known among
the owner of the thought, science , Hadeeth and the novel,
therefore we find the general different among the Arabs some of
them who displayed in the Sciences field, administration field ,
and others who works in the political some of them designed a
course in the army leading and so . Al- Muntafiq tribe is a part
of Amir sa'asa'ah tribe, so we see the glory of the tribe's men
insert with their tribe's heroisms unless these men's houses were
out of the tribe's houses , in this research we trying to display
what Al- Muntafiq differentiate out of there

tribe's land , the

research included the tribe's name relate, drumsticks, classes,
religious and their enter in Islam , and their participate in the
science, administration, Hadeeth, literature, poetry and leadership
life. Our

intention from this follow for their move from the

Arabian peninsula to the south of Iraq and they don't move to
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other places and what they differentiate in this period as their
contribute in the science life in the Arabic Islamic state we can
say that this research added something to the Arabic bookshop
whereas it display this family among the families in its tribe. The
successful from Allah .
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قائمة المصادر والمراجع:
القرذف الكريـ

 ابف األثير  ,عز الديف ابك الحسف عمي بف محمد (ت631ىػ1232/ـ)

 أسد الغابـة في معرفــة الحـبابة ت قبق ـ ل مـي مبمـد معـدل د ـادابمــــــد بــــــد المد ــــــدد ت  2ت دار الكقــــــم العمم ــــــة ت ب ــــــرد ت
2222هـ2222/ن) .
 الكامـ فــي القــار ي ت اــي بمرا عــة أحــدلل دالقعم ـ م ــل ل ا بــة مـالعمماء ت  3ت دار الكقام العربي ت ب رد ت 2222هـ2222/ن) .
 المبام في قهذ م األاسام ت ضب دقبق ل بد الم ف بد الـربم ت 2ت دار الكقم العمم ة ت ب رد ت 2212هـ1222/ن) .
 ابػػف األثيػػر  ,محػػي الػػديف أبػػك السػػعادات المبػػارؾ بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد
الكريـ الشيباني الجزرم (ت616ىػ1219/ـ)

 امع األحد في أباد ث الرسد  ت قبق ل بد القادر االراؤد ت 2ت مكقبة بمدااي ت المك ت 2322هـ2222/ن) .
 احمػػد ب ػػف حنبػػؿ  ,اب ػػك عبػػد اهلل احم ػػد بػػف محم ػػد بػػف حنب ػػؿ بػػف ى ػػالؿ بػػف اس ػػد
الشيباني (ت241ىػ855/ـ)

 مساد االمان ابمد ب باب ت قبق ل شع م االراؤد دآ ـرد ت  2تمؤسسة الرسالة ت المك ت 2212هـ1222/ن) .
 أيكب  ,إبراىيـ

 القار ي العباسي دالس اسي دالبضاري ت  2ت الشـركة العالم ـة لمكقـام تب رد ت 2222هـ2222/ن) .
 البخػ ػ ػػارم  ,أبػ ػ ػػك عبػ ػ ػػد اهلل  ,محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف إسػ ػ ػػماعيؿ بػ ػ ػػف إب ػ ػ ػراىيـ بػ ػ ػػف المغي ػ ػ ػرة
(ت256ىػ869/ـ)

 القار ي الكب ر ت دائرة المعارف العثماا ة ت ب در آباد الرك ت ال ) . البكرم  ,أبك عبيد عبد اهلل بف عبد العزيز (ت487ىػ1194/ـ)
 مع ـن مــا اســقع ن مـ أســماء ا بمػػىد دالمداضـع ت م بعــة ل اــة القـ ل فدالقر مة دالاشر ت المك ت 2322هـ2222/ن) .
 البالذري ت فقدح البمدا .122
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 الترمػ ػػذم ابػ ػػك عيسػ ػػى محمػ ػػد بػ ػػف عيسػ ػػى بػ ػػف سػ ػػكرة بػ ػػف مكسػ ػػى بػ ػػف الضػ ػػحاؾ
(279ىػ892/ـ)

 ال ــامع الكب ــر – ســا القرمــذي ت قبق ــ ل بشــار ــداد معـــردف ت دارالغرم االسالمي ت ب رد ت 2222هـ2222/ن) .
 اب ػ ػ ػ ػػف الج ػ ػ ػ ػػكزم  ,جم ػ ػ ػ ػػاؿ ال ػ ػ ػ ػػديف اب ػ ػ ػ ػػي الف ػ ػ ػ ػػرج عب ػ ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػ ػػرحمف ب ػ ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػ ػػي ,
(ت597ىػ1211/ـ)
 التحقيػػؽ فػػي أحاديػػث الخػػالؼ  ,تحقيػػؽ  :مسػػعد عبػػد الحميػػد السػػعدني ,ط , 1دار الكتب العممية ( ,بيركت 1415 ,ىػ1994/ـ) .
 تمقيح فيكـ أىؿ األثر في عيكف التاريو كالسير  ,ط , 1شػركة دار األرقػـبف أبي األرقـ ( ,بيركت 1417 ,ىػ1996/ـ) .
 الجكىرم  ,أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الفارابي (ت393ىػ1112/ـ)
 الصحاح تاج المغة كصػحاح العربيػة  ,تحقيػؽ  :احمػد عبػد الغفػكر عطػار ,ط , 4دار العمـ لممالييف ( ,بيركت 1417 ,ىػ 1987/ـ) .
 جاد المكلى  ,محمد أحمد

 أ ــان العــرم فــي ال اهم ــة ت  2ت دار اب ــاء الكقــم العرب ــة ت محــر ت2223ن) .
 ابف حباف  ,محمد بف حباف بف احمد ( ,ت354ىػ965/ـ)
 الثقػػات  ,ط , 1دائ ػرة المعػػارؼ العثمانيػػة  ,حيػػدر ذبػػاد الػػركف ( ,الينػػد ,256ىػ1973/ـ) .
 اب ػ ػػف حج ػ ػػر العسػ ػ ػفالني  ,اب ػ ػػك الفض ػ ػػؿ احم ػ ػػد ب ػ ػػف عم ػ ػػي ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف احم ػ ػػد
(ت852ىػ1448/ـ)

 اإلحابة في قم ـ الحـبابة ت قبق ـ ل ـاد ابمـد بـد المد ـدد د مـيمبمـــــــــد معـــــــــدل ت  2ت دار الكقـــــــــم العمم ـــــــــة ت ب ـــــــــرد ت
2222هـ2222/ن) .
 إ راف المساد المعقمي ب راف المساد البابمي ت دار اب كث ر ت دمشـت ال ) .
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 قبح ر الماقبل بقبر ر المشـقبل ت قبق ـ ل مبمـد مـي الا ـار ت مرا عـة لمي مبمد الب ادي ت المكقبة العمم ة ت ب رد ت ال ) .
 اقـائ األفكـار فـي ق ــر أباد ـث ا اذكـار ت قبق ـ ل بمـدي بـد الم ــدالسمفي ت  1ت دار اب كث ر ت المك ت 2212هـ1222/ن) .
 ابف حزـ  ,أبي محمد عمي بف احمد بف سعيد األندلسي (ت456ىػ1163/ـ)
 مهرة ااسام العرم ت مرا عة دضب ل بد المـاعن م ـ ابـراه ن ت 2ت دار الكقم العمم ة ت ب رد ت 2232هـ1222/ن) .
 الحكػ ػ ػػيـ الترمػ ػ ػػذم  ,أبػ ػ ػػك عبػ ػ ػػد اهلل محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػي بػ ػ ػػف الحسػ ػ ػػف بػ ػ ػػف بشػ ػ ػػر
(ت321ىػ932/ـ)

 ادادر األحد في أباد ث الرسد  ت قبق ـ ل بـد الـربمت ب رد ت ال ) .
دار ال
 الحنبمي  ,شمس الديف محمد بف احمد بف عبد اليادم (ت744ىػ1343/ـ)

م ـرة ت

 قاق ح القبق في اباد ث القعم ت قبق ل سامي ب مبمد اد هللا د بـدالع ــ بـــ ااحـــر ال بـــااي ت  2ت دار أضـــداء الســـمف ت الر ـــال ت
2212هـ1222/ن) .
 ابف خرداذبة  ,ابك القاسـ عبيد اهلل بف عبد اهلل (ت281ىػ893/ـ)


 المسالك دالممالك ت دار حادر ت ب رد ت 2322هـ2222/ن) .الخزرجي ,صفي الديف احمد بف عبد اهلل  ( ,ت  923ىػ ) .

 الحة قهذ م الكما في اسماء الر ا ت  2/ت القاهرة 2313 -هـ. ) 2223/
 ابػػف خمػػدكف  ,ابػػك زيػػد عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف محمػػد كلػػي الػػديف الحضػػرمي
(ت818ىػ1415/ـ)

 كقـــام العبـــر دد ـــدا المبقـــدأ دال بـــر فـــي قـــار ي العـــرم دالبربـــر دمـــاحــرهن م ـ ذدي الش ـ األكبــر ت قبق ـ ل م ـ شــحاذة ت  2ت دار
الفكر ت ب رد ت 2222هـ2222/ن) .
 خميفػ ػ ػػة بػ ػ ػػف خيػ ػ ػػاط  ,ابػ ػ ػػك عمػ ػ ػػرك بػ ػ ػػف خميفػ ػ ػػة الشػ ػ ػػيباني العصػ ػ ػػفرم البصػ ػ ػػرم
(ت241ىػ854/ـ)

 ال بقــا ت قبق ـ ل ســه2222هـ2223/ن) .

كــار ت دار الفكــر لم با ــة دالاشــر ت المــك ت
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 ابك داكد  ,سميماف بف االشعث بف بشير بف شػداد بػف عمػرك االزدم السجسػتاني
(ت275ىػ888/ـ)

 سا ابي دادد ت قبقت ب رد ت ال ) .
 الذىبي  ,شمس الديف محمد بف احمد بف عثماف (ت748ىػ1347/ـ)
ل مبمد مبي الد

بد البم د ت المكقبـة العحـر ة

 الكاشف في معرفـة مالـل ردا ـة فـي الكقـم السـقة ت قبق ـ ل مبمـد دامـةابمـــد مبمـــد امـــر ال ـــم ت  2ت مؤسســـة مـــدن القـــرا ت ـــدة ت
2223هـ2221/ن) .
 م ـ ا اال قــدا فــي اقــد الر ــا ت قبق ـ ل مــي مبمــد الب ــادي ت  2تدار المعرفة لم با ة دالاشر ت ب رد ت 2321هـ2223/ن) .
 الزيمع ػ ػ ػ ػػي  ,جم ػ ػ ػ ػػاؿ ال ػ ػ ػ ػػديف أب ػ ػ ػ ػػك محم ػ ػ ػ ػػد عب ػ ػ ػ ػػد اهلل ب ػ ػ ػ ػػف يكس ػ ػ ػ ػػؼ ب ػ ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػ ػػد
(762ىػ1361/ـ)

 احم الرا ة ألباد ث الهدا ة مع باش قل بغ ة األلمعي في ق ر ال عمـيت حــببل ددضــع بداشـ ل ل بــد الع ـ الد داــدي الفا ــااي ت قبق ـ ل
مبمــــد دامــــة ت  2ت مؤسســــة الر ــــا لم با ــــة دالاشــــر ب ــــرد ت
2222هـ2222/ن)
 السػػاعدم  ,صػػفي الػػديف احمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف أبػػي الخيػػر بػػف العمػػيـ الخزرجػػي
األنصارم اليميني (ت923ىػ1517/ـ)

 الحـة قذه م قهذ ـم الكمـا في أسـماء الر ـا ت قبق ـ ل بـد الفقــاحابـد غـدة ت  2ت دار البشـائر ت بمم ت 2222هـ2222/ن) .
 السػ ػ ػػخاكم  ,شػ ػ ػػمس الػ ػ ػػديف ابػ ػ ػػك الخيػ ػ ػػر محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد الػ ػ ػػرحمف بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد
(ت912ىػ1496/ـ)

 المقاحــد البســاة فــي ب ــا كث ــر م ـ األباد ــث المشــقهرة م ـ األلســاة تقبق ل مبمـد ثمـا ال شـ ت  2ت دار الكقـام العربـي ت ب ـرد ت
2222هـ2222/ن) .
 اب ػػف س ػػعد  ,اب ػػك عب ػػد اهلل محم ػػد ب ػػف س ػػعد ب ػػف مني ػػع الياش ػػمي ب ػػالكالء البص ػػرم
البغدادم (ت231ىػ844/ـ)

 ال بقــا الكبــرت ت قبق ـ ل مبمــد بــد القـــادرالعمم ة ت ب رد ت 2222هـ2222/ن) .
123

ــا ت  2ت دار الكقــم

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

 السمعاني  ,أبك سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر (ت562ىػ1166/ـ)

 األاســــام ت ققــــد ن دقعم ــــ ل بــــد هللا البـــــارددي ت  2ت دار ال اــــا تب رد – 2222هـ) .
 السيكطي  ,جالؿ الديف عبد الرحمف بف ابي بكر(ت911ىػ1515/ـ)
 الدرر الماقثرة في األباد ث المشقهرة ت قبق ل مبمـد بـ ل فـي الحـبات مادة شؤد المكقبا – امعة الممك سعدد ت الر اص ت ال ) .
 الفـــقح الكب ـــر فـــي ضـــن ال ـــادة الـــ ال ـــامع الحـــغ ر ت قبق ـــ ل دســـفالابهااي ت  2ت دار الفكر ت ب رد ت 2213هـ1223/ن) .
 لم األلبام في قبر ر األاسام ت دار حادر ت ب رد ت ال ) . الطبرم  ,ابك جعفر محمد بف جرير (ت311ىػ922/ـ)
 قـــار ي الرســـ دالممـــدك ت قبق ـــ ل مبمـــد أبـــد الفضـــ إبـــراه ن ت دارالمعارف محر ت 2322هـ2222/ن) .
 ابف عبد الحؽ  ,عبد المؤمف بف شمائؿ القطيعي البغدادم (739ىػ1338/ـ)
 مراحـــد اال ـــالأ مـــ أســـماء األمـــاك دالبقـــاأ ت  2ت دار ال ـــ تب رد ت 2221هـ2221/ن) .
 ابف عبد ربو  ,ابك عمر شياب الديف احمد بف محمد ( ,ت328ىػ939/ـ)
 العقد الفر د ت  2ت دار الكقم العمم ة ت ب رد ت 2222هـ2223/ن) . العجم ػ ػ ػػي  ,اب ػ ػ ػػك الحس ػ ػ ػػف احم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػد اهلل ب ػ ػ ػػف ص ػ ػ ػػالح العجم ػ ػ ػػي الك ػ ػ ػػكفي
(ت261ىػ874/ـ)

 قار ي الثقا ت  2ت دار البا ت المك ت 2222هـ2222/ن) . أبك الفرج األصفياني  ,عمي بف الحسيف (ت356ىػ966/ـ)

 األغااي ت قبق ل سم ر ابر ت  1ت دار الفكر ت ب رد ت ال ) . ابػػف قػػانع  ,أبػػك الحسػػف عبػػد البػػاقي بػػف قػػانع بػػف مػػزكؽ بػػف كاثػػؽ األمػػكم بػػالكالء
البغدادم (ت351ىػ962/ـ)

 مع ــن الحــبابة ت قبق ـ ل حــالح ب ـ ســالن المحــراقي ت مكقبــة الغربــاءاألثر ة ت المد اة المادرة ت 2222هـ2222/ن) .
 ابف القطاف  ,أبك الحسف عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي الحميػرم الفاسػي
(ت628ىػ1231/ـ)
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 ب ا الدهن داالبهان في كقام األبكان ت قبقالمك ت 2222هـ2222/ن) .
 القمقش ػ ػ ػ ػػندم  ,اب ػ ػ ػ ػػك العب ػ ػ ػ ػػاس احم ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػ ػػف احم ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػ ػػد اهلل
ل البس

بـ سـع د ت  2ت

(ت821ىػ1418/ـ)

 اها ــة األرم فــي معرفــة ااســام العــرم ت اشــر دقبق ــ دقعم ــ ل مــيال اقااي ت م بعة الا اح ت بغداد ت 2122هـ2222/ن) .
 ابػ ػ ػػف كثيػ ػ ػػر  ,ابػ ػ ػػك الفػ ػ ػػداء إسػ ػ ػػماعيؿ بػ ػ ػػف كثيػ ػ ػػر القرشػ ػ ػػي البصػ ػ ػػرم الدمشػ ػ ػػقي
(ت774ىػ1372/ـ)

 ــامع المســاا د دالســا الهــادي ألقــدن ســا ت قبق ـ ل بــد الممــك بــد هللاالــده  ,ت دار ضــر لم با ــة دالاشــر دالقد ــع ب ــرد ت 2222هـــ/
2222ن) .
 ابف الكمبي  ,ابي المنذر ىشاـ بف محمد بف السائب (ت214ىػ829/ـ)
 األحــاان ت قبق ـ ل ابمــد كــي ت 1ت دار الكقــم المحــر ة ت القــاهرة ت2323هـ2212/ن) .
كـار ت 1
 مهرة الاسم ت قبق مبمد فـردد العمـن ت ققـد ن ل سـهت دار ال قمة العرب ة ت دمش ت 2322هـ2232/ن) .
 ابف ماجة  ,ابك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني (ت273ىػ886/ـ)
 ســا ابــ ما ــة ت قبق ــ ل مبمــد فــؤاد بــد البــاقي ت دار اب ــاء الكقــمالعرب ة ت المك ت ال ) .
 المتقػػي الينػػدم  ,عػػالء الػػديف عمػػي بػػف حسػػاـ الػػديف ابػػف قاضػػي خػػاف القػػادرم
الشاذلي (ت975ىػ1578/ـ)

 كاـ العمــا فــي ســا األقــدا داألفعــا ت قبق ـ ل بكــري ب ــاقي دحــفدةالسقا ت  2ت مؤسسة الرسالة ت المك ت 2222هـ2222/ن) .
 المرزباني  ,اإلماـ أبي عبيد اهلل محمد بف عمراف (ت384ىػ994/ـ)
 مع ن الشعراء ت قحب ح دقعم ل ف.كراكد ت مكقبة القـدالعمم ة ت ب رد ت 2221هـ2222/ن) .
 الم ػ ػػزم  ,أب ػ ػػك الحج ػ ػػاج جم ػ ػػاؿ ال ػ ػػديف يكس ػ ػػؼ ب ػ ػػف عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف ب ػ ػػف يكس ػ ػػؼ

ت دار ال بـاء

(ت742ىػ1341/ـ)
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 قهذ م الكما في أسماء الر ا ت قبقت ب رد ت 2222هـ2222/ن) .
 ابف ماككال عمي بف ىبة اهلل بف ابي نصر  273( ,ق) .

ل بشـار ـداد ت مؤسسـة الرسـالة

 االكما في رفـع االرق ـام المؤقمـف دالم قمـف فـي االسـماء دالكاـ ت دارالكقم العمم ة ت ب رد 2222 -هـ ) .
 مسمـ  ,أبك الحسف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم ( ,ت261ىػ784/ـ)
 الكا داألسماء ت قبق ل بد الرب ن مبمد ابمد القش ري ت  2ت مادةالببــــــــث العممــــــــي بال امعــــــــة اإلســــــــالم ة ت المد اــــــــة الماــــــــدرة ت
2222هـ2222/ن) .
 المغربي  ,ابك القاسـ الحسيف بف عمي بف الحسيف  ( ,ت  1127 /418ـ )
 ادم ال داص في الم قار م بمػىغا قبائ العرم دا بارها دااسابها تقبق بمد ال اسر ت دار ال مامة لمببـث دالقر مـة دالاشـر ت الر ـال
–  2222ه  2222 /ن )
 المقدسػػي  ,ابػػك عبػػد اهلل شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أبػػي بػػف البنػػاء احمػػد البشػػارم
(ت381ىػ991/ـ)

 أبســــ الققاســــ ن فــــي معرفــــة األقــــال ن ت  1ت دار حــــادر ت ب ــــرد ت2312هـ2222/ن) .
 المقريػ ػ ػػزم  ,عبػ ػ ػػد الك ػ ػ ػريـ بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد بعػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد الك ػ ػ ػريـ أبػ ػ ػػك القاسػ ػ ػػـ الرافعػ ػ ػػي
(ت623ىػ1226/ـ)

 القــدد فــي أ بــار قــ د ت قبق ــ لالعمم ة ت المك ت 2222هـ2222/ن) .
 ابف منظكر  ,جماؿ الديف محمد بف مكرـ (ت711ىػ1311/ـ)

ــ هللا الع ــاري ت دار الكقــم

 لسا العرم ت دار حادر ت ب رد ت 2222هـ2223/ن) . م قحر قار ي دمش الب ساكر ت قبق ـ ل ردب ـة الابـا دآ ـرد ت 2ت دار الفكــــــــــر لم با ــــــــــة دالاشــــــــــر دالقد ــــــــــع ت دمشــــــــــ ت
2212هـ2222/ن) .
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 النس ػ ػ ػ ػػائي اب ػ ػ ػ ػػك عبػ ػ ػ ػ ػد ال ػ ػ ػ ػػرحمف احم ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػػف ش ػ ػ ػ ػػعيب ب ػ ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػ ػػي الخ ارس ػ ػ ػ ػػاني
(ت313ىػ915/ـ)

 السا الكبرت ت قبق ل بس بد المـاعن شـمبي ت  2ت مؤسسـة الرسـالةت ب رد ت 2212هـ1222/ن) .
 ابػػك نعػػيـ األصػػفياني  ,احمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف احمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف مكسػػى بػػف
ميراف (ت431ىػ1138/ـ)

 معرفة الحبابة ت قبق ل اد ب دسـف العـ ا ي ت  2ت دار الـدلماشر ت الر ال ت 2222هـ2222/ن) .
 النككم  ,ابك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ (ت676ىػ1277/ـ)

 قهذ م األسماء دالمغا ت دار الكقم العمم ة ت ب رد ت ال ) . النػ ػػكيرم  ,احمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػد الكىػ ػػاب بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػد الػ ػػدائـ التيمػ ػػي البكػ ػػرم
(ت733ىػ1332/ـ)

 اها ة األرم في معرفة فاـد األدم ت  2ت دار الكقـم د الدثـائ القدم ـةت القاهرة ت 2213هـ1221/ن) .
 ابف ىشاـ  ,أبك محمد عبد الممؾ بف ىشاـ (ت141ىػ758/ـ)
 الس رة الابد ة ت قبق ل مبمد مبي الدالمك ت 2323هـ2223/ن) .
 اليمػػداني  ,ابػػف الحانػػؾ ابػػك محمػػد الحسػػف بػػف احمػػد بػػف يعقػػكب بػػف يكسػػؼ بػػف

بـد البم ـد ت م بعـة المـداي ت

داكد (ت344ىػ945/ـ)

رة العرم ت بر لاد ت المك ت 2322هـ2212/ن) .
 حفة الييثمػ ػ ػ ػػي  ,ابػ ػ ػ ػػك الحسػ ػ ػ ػػف نػ ػ ػ ػػكر الػ ػ ػ ػػديف عمػ ػ ػ ػػي بػ ػ ػ ػػف ابػ ػ ػ ػػي بكػ ػ ػ ػػر بػ ػ ػ ػػف سػ ػ ػ ػػميماف
(ت817ىػ1414/ـ)

 غا ة المققحـد فـي دائـد المسـاد ت قبق ـ ل ـالف مبمـدد بـد السـم ع ت 2ت دار الكقم العمم ة ت ب رد ت 2212هـ1222/ن) .
 الييثمي  ,عمي بف ابي بكر  (,ت  817ىػ) .

 م مــع ال دائــد ت دار الر ــال لمقــرث ددار الكقــام العربــي ت القــاهرة -ب رد .) 2222 -
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 اقد البمدي ت أبد بد هللا اقد ب بد هللا 212هـ2112/ن) .25معجـ البمداف  ,ط , 2دار صادر ( ,بيركت 1416 ,ىػ1995/ـ) .
 .26المقتضب مػف كتػاب جميػرة النسػب  ,تحقيػؽ  :نػاجي حسػف  ,ط  , 1الػدار
العربية لممكسكعات ( ,بيركت 1418 ,ىػ1987/ـ) .
 . 1المرا ع البد ثة ل
 خمؼ  ,حسيف عمي

 االهــــدار دراســــة قار ــــة د مدغراف ــــة دبرغراف ــــة ت دار المرقضــــلم با ة دالاشر دالقد ع ت بغداد ت 2212هـ1222/ن) .
 الزركمػ ػ ػػي  ,خيػ ػ ػػر الػ ػ ػػديف محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػي بػ ػ ػػف فػ ػ ػػارس الدمشػ ػ ػػقي
(ت1396ىػ1976/ـ)

 األ الن ت دار العمن لممال سكادم  ,محمد عبد

ت المك ت 2213هـ1221/ن) .

 البحرة في العحدر الممممة ت مدسد ة البحـرة البضـار ة ت المدسـد ةالقار ة ت المرك الثقـافي ت م بعـة القعمـ ن العـالي ت امعـة البحـرة ت
2222هـ2222/ن) .
 السكيدم  ,ابي الفكز محمد أميف البغدادم
 سبائك الذهم في معرفة قبائـ العـرم ت دضـح بداشـ ل ل كامـ محـ فالهادادي ت  2ت دار الكقم العمم ة ت ب رد ت 2232هـ1222/ن) .
 الشنقيطي  ,المدني محمد احمد عبد القادر

 تبنيو الحذاؽ عمى بطالف ما شاع بػيف األنػاـ مػف حػديث النػكر المنسػكبلمصػ ػػنؼ عبػ ػػد الػ ػػرزاؽ  ,ط , 2الجامعػ ػػة اإلسػ ػػالمية ( ,المدينػ ػػة المنػ ػػكرة ,
الت).
 عمي  ,جكاد .

 المفح في قار ي العرم قب االسالن ت  1/ت دار العمن لممالالاهضة ت بغداد  2322 -هـ  2222 /ن ) .
122

ت مكقبـة

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
 عبد الرضا  ,كريـ احمد .

 األاســام الماق عــة دراســة مدثقــة ت  2ت مكقبــة مــدبدلي ت القـــاهرة تال ).
 الكعبي  ,عمي صالح .
ـ العشـائر العراق ـة ت م بعـة الماـار ت الا ـف ت 2221هــ
 دراسا 1222/ن ) .
 كحال ػ ػػة  ,عم ػ ػػر ب ػ ػػف رض ػ ػػا ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف ارغ ػ ػػب ب ػ ػػف عب ػ ػػد الغن ػ ػػي الدمش ػ ػػقي
(ت1418ىػ1978/ـ)

 مع ن قبائ العرم القد مة دالبد ثة ت  2ت مؤسسـة الرسـالة ت ب ـرد ت2222هـ2222/ن) .
 ناجي  ,عبد الجبار
 اإلمـــارة الم د ـــة االســـد ة فـــي البمـــة ت دراســـة فـــي أبدالهـــا الس اســـ ةدالبضار ة ت  1ت كقـام ااـة ق حـص قـار ي إسـالن دإ ـرا ت قـن ت
2232هـ1222/ن) .
 النبياني  ,محمد بف خميفة بف حمد بف مكسى الطائي
 البحــرة القبفــة الابهاا ــة فــي قــار ي المحر ت 2321هـ2213/ن) .
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