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 م(454ه/042ابو رجاء قتيبة بن سعيد البغالني )ت
 احملدث ،والنسابة ،واملؤرخ
 سعاد هادي حسن الطائيأ.د.

 بسم اهلل الرحمن الرحميم
 المقدمة

الحمددد ر را اللددنلمان والوددسال والىددسم ولددل الرىددول اللددرام محمددد وولددل  لددو  
 ووحبو اللرام اجملان.

لقد انجبت مدن المشرق االىسمي ولمنء ومحدثان وفقينء ودال من زال ىلننين      
افتخرون  بيم وبأنجنزاتيم لمن اضنفوه من مفردات ووننور حضنراة ولماة وفلراة 

 والحداث. في قنموس ولم الفقو
المحدث ابو رجنء قتابة بن ىلاد البغسني من اىم محدثي المشرق االىسمي ُّ ُالد    

 نظرًا لمن قدمو من انجنزات فقياة وولماة في الللوم لنفة.
وقد ارتأات ان اود دراىة مبىطة ون ىذا اللنلم الجلال لقلة الدراىنت ونو       

بشلل موىع ،ولم الرجوا بشلل مفول ون حىا ولمي ،اذ لم ايتم البنحثون بدراىتو 
 اىم انجنزاتو.

اذ أشرت في ىذا البحث الل ىارتو الشخواة ،وتدرجو في تحوال الللم،     
 وحروو ولل لقنء الللمنء من خسل رحستو الل مدن اللنلم االىسمي .

وورجت في بحثي ىذا ولل ذلر اىم الشاوخ من الذان تتلمذ ابو رجنء ولل      
اادايم ونيل من ولميم وخلقيم الرفاع ،فضًس ون االشنرال الل ذلر اىم تسمذتو ومن 
حدث وروى ونو وىمع منو،مع ذلر اىم من ىمع ىو منيم وروى ونيم ،فلنن بحق 

 رائدًا من رواد ولم الحداث والفقو.
متنز ىذا اللنلم الجلال بودقو في روااة الحداث ون الثقنال ليذا حنز ونى اذ ا   

 اوجنا ولمنء ووره وشاوخو.
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 *أواًل:نبذه تاريخية عن سيرتو الشخصية:
، البغسني (1)ابو رجنء قتابة بن ىلاد بن جمال بن ظراف بن وبد ار، البلخي     

 (3)، الثقفي "موالىم" الحنفظ. (2)
، وىو من لبنر المحدثان (5) ، وقال ولي، ولقبو قتابة .(4)مو احال ُذلر ان اى     

، َومَّر حتل رحل الللمنء والننس الاو من جماع انحنء (6)وأشيرىم في الشرق والغرا 
، وُذلر ىنة (9)م 765ه/ 148، ُذلر انو ولد ىنة (8)، ولد في بغسن (7)البسد 
 (11)م. 767ه/ 151، وُذلر ىنة (11)م 766ه/ 149

، من موالي الحجنج بن (12)ىو المحدث، االمنم، الثقة، الجوال، راواة االىسم  
، لنن لو اخ اىمو قداد (14)، وىو ابن اخي وشام بن جمال الثقفي (13)اوىف الثقفي 

،لدددددنن ونلمدددددًن (16)، ارتحل في طلا الللم، ولتا من ال اووف وبلثرال (15)بن ىلاد 
 .(17)ودنحا حداث ورحست 

)كان ابو رجاء يتولى ثقيفًا، ويذكر كرامة ، اذ ُذلر ونو (18)لنن من االغنانء      
جده عمى الحجاج. فقال: وكان الحجاج اذا جمس عمى سريره جمس جدي عمى 
كرسي عن يمينو، وكان ابو رجاء رجاًل ربعة اصمع، حمو الوجو، حسن المحية، 

وال من الدواب، واالبل والبقر، والغنم، حسن الخمق، واسع الرحل غنيًا من الوان االم
وكان كثير الحديث. لقد قال لي: اقم عندي ىذه الشتوة حتى اخرج اليك مائة الف 
حديث عن خمسة أناسي، قمت لعل احدىم عمر بن ىارون؟ قال ال، كنت كتبت عن 
عمر بن ىارون وجده اكثر من ثالثين الفًا، ولكن وكيع بن الجراح، وعبد الوىاب 

 (19) .في، وجرير الرازي، ومحمد بن بكر البرساني، وذىب عمى الخامس(الثق
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 *ثانيًا:انجازاتو العممية ،ورأي العمماء فيو:
 ، وُذلر ونو انو لنن ال الرُف التدلاس(21)لتا الحداث ون ثسث طبقنت  

، ونف في التنراخ (22). وىو فضًس ون لونو لنن محدثًن فيو نىنبة، واخبنري (21)
 .(24)، ليذا قال انو َومَّر طواًس حتل لتا ونو البطون (23) والطبقنت

، وانو (26)، وقال ونو انو ثقة (25)ُذلر ان االمنم احمد بن حنبل اثنل ولاو 
)قال لي قتيبة بن سعيد ما رأيت ، قنل احمد بن محمد بن زاند اللرماني (27)ودوق 

ن عالمة الخضرة فيو عالمة في كتابي من عالمة الحمرة فيو عالمة احمد وم
)صدوق ليس احد من الكبار اال وقد حمل عنو ، وقال ونو (28) يحيى بن معين(.

 (29) بالعراق(.
)قتيبة ثقة مأمون والحديث الذي رواه عن الميث عن يزيد وقنل ونو الحنلم  

بن ابي حبيب عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصالتين موضوع، 
بأسناده الى البخاري، قال قمت لقتيبة مع من كتبت عن الميث بن سعد ثم روى 

 (31) حديث يزيد بن ابي حبيب عن ابي الطفيل قال مع خالد المدائني(.
،وون امننتو  (31)اذ ُذلر ان خنلد المدائني لنن ُادخل االحنداث ولل الشاوخ 

 (32) جماعة(.)كان ثبتًا فيما روى، صاحب ُسنة و في روااتو للحداث قال ونو 
)سمعت قتيبة بن سعيد يقول كنُت يومًا ببغداد وون محمد بن نلام قنل:  

وعمي بن المديني قاعد الى جنبي في المجمس، فقمت: حدثنا عبد اهلل بن جعفر، 
 (33) فقام صبي في المجمس فقال: يا ابا رجاء، ابنو عميو ساخط حتى يرضى عنو(.

اطمب الرأي، فرأيت فيما يرى النائم ان )كنت في حداثتي قنل قتابة بن ىلاد 
مزداة ُدليت من السماء، فرأيت الناس يتناولونيا فال ينالونيا، فجئت انا فتناولتيا، 
فأطمعت فييا، فرأيت ما بين المشرق والمغرب، فمما اصبحت جئت الى مضجع البزاز 

االثر، فأن فقصصُت عميو رؤياي، فقال: يابني عميك ب -وكان بصيرًا بعبارة الرؤيا –
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الرأي ال يبمغ المشرق والمغرب، انما يبمغ االثر، قال: فتركُت الرأي، فأقبمت عمى 
 (34) االمر(.

 لددددددددددددنن قتابة بن ىلادددددددددددد ماددددددددددددول شلدددددددددددراة فضدددددددددددددًس وددددددددددددن المنمددددددددددو 
 ددددددددددرى.بنلللدددددددددددددوم االخددد

اذ روى ابو قتابة وبد ار بن قتابة بن ىلاد انو ىمع مؤداو وونم بن اللسء     
 (35)اقول انو ىمع قتابة بن ىلاد ُانشد االبانت الشلراة االتاة 

 لوال القضاء الذي البد مدركو       فالرزق يأكمو االنسان بالقدر 
 بيا اال عمى سفرما كان مثمي في بغالن مسكنو       وال يمر 

وودددددن حا الننس واىدددددددل الللم لو اذ لننددددددددددوا اتننفىون فامددددددددددن بانيم للقنئددددددددو  
 والحداث ملو.

)عمل ابي طعامًا، ودعا اسحاق، ثم قال ان ابني ىذا قد قنل احمد بن ىلمو       
وقال ىذا قد اكثر عني، وىو  ألح عميَّ في الخروج الى قتيبة، فما ترى؟ فنظر اليَّ 

يجمس بالقرب مني، وابو رجاء عنده ما ليس عندنا، فأرى ان تأذن لو عسى ان 
 (36) ينتفع(.

اقنم قتابة بن ىلاد في مدانة بغدددددددددددسن بلددددددددد ان ترك بلخ في حدود ىنة  
 (37)م. 757ه/ 141

رتحنلو الل بغسن، انو وُذلر ون ىبا نزوح قتابة بن ىلاد من مدانة بلخ وا 
حضر ونده منلك ثم حضر المجلس ابراىام بن اوىف البلخي للىمنع، غار ان قتابة 
قنل ونو انو من المرجئة، فنخرجو منلك من مجلىو ولنن البراىام ىذا ملننو لبارال في 

 (38)بلده، فضمر الحقد واللداء لو حتل اخرجو. 
، اذ اىتقر في (39)الشنم ومور لننت لو رحست ودال الل اللراق، والحجنز و  

م فجنءه احمد 831ه/ 216ىنة ، اذ قدم الل بغداد (41)اللراق لمدال قوارال 
 (42) ، وقد ُذلر انو قدم بغداد بلد اللشران من ومره.(41)واحال
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، (43)وون مدى ثقة اىل الحداث فاو قال ونو انو ونف اللوالي في الحداث  
( 668، امن مىلم فقد روى ونو )(44)داث ( ح318ليذا فأن البخنري روى ونو )

 (45)حداث .
ه/ 231وقد حظي النىنئي بزانرال قتابة بن ىلاد، اذ رحل الاو في ىنة  

م، فأقنم ونده ىنة لنملة ولتا ونو شائًن لثارًا، غار انو امتنع وتحرج من روااة 844
 (46)لتنا ابن ليالة لضلفو ونده .

حنق ابراىام بن ملقل بن الحجنج بن وحظي اللنلم المحدث االمنم ابو اى 
م( بزانرال قتابة بن ىلاد 917ه/ 295خداش بن تجراد بن شباا الىننجي النىفي )ت

 وبنلتألاد فأنو قد ىمع منو وروى ونو.( 47)وااللتقنء بو. 
وقتابة بن ىلاد ىو احد شاوخ ابو واىل محمد بن واىل بن ىورال بن شداد  

، اذ (49) نن شاخ االمنم ابو داود الىجىتنني، ول(48)م( 883ه/ 271الترمذي )ت
 (51)لتا الىجىتنني ونو في بغسن. 

حضرتو ببغداد، وقد جاءه احمد، فسألو احاديث، فحدثو قنل فاو ابو حنتم الرازي )    
بيا، وجاء ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير بالكوفة اليو ليمة، وحضرت معيما، فمم 

،وقد اشند قتابة بن ىلاد بنالمنم (51) معيما الى الصبح(.يزاال ينتخبان عميو، وانتخب 
 (52)احمد بن حنبل 

 *ثالثًا:اشير من روى عنيم وسمع منيم: 
، وروي ون (54)، واللاث بن ىلاد (53) روى قتابة بن ىلاد ون منلك بن انس     

، وروى ون (55)ابي بلر شيرانر بن محمد بن احمد بن شيرانر ابو بلر االىواري 
 (56)حمند بن زاد. 

وروى ون ابن ليالة، ورشد بن ىلد، وداود بن وبد الرحمن اللطنر، وخلف  
بن خلافة، ووبد الرحمن بن ابي الموال، وبلر بن مضر، والمفضل بن فضنلة، ووبد 
الوارث بن ىلاد، وحمند بن زاد، ووبد ار بن زاد بن أىلم، ووبد اللزاز الدراوردي، 
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بثر بن القنىم، ووبد اللزاز بن ابي حنتم، وازاد بن المقدام بن شراح بن وابي زاد و
ىننئ، وملنواة بن ومند الدىني، وحفص بن غانث، وجرار بن وبد الحماد، وابي 
االحوص، وشراك ووبند بن وبند، ووبد الىسم بن حرا، ووبد الوىنا الثقفي، 

وا بن النجنر الامنمي، واللطنف بن خنلد وفرج بن فضنلة، وفضال بن وانض، واا
وجلفر بن ىلامنن الضبلي، وىاثم، وابي ووانو، وابن ادراس، وازاد بن زراع، 
والقوا بن وبد الرحمن االىلندراني واىمنوال بن جلفر، واىمنوال بن ولاة، وابي 
ضمرال، وابي اىنمة، وابن وااناة، وىيل بن اوىف، وابي وفوان وبد ار بن ىلاد 

ملنواة، ومحمد بن فضال بن غزوان، وابي ملنواة، ومحمد وبد  االموي، ومروان بن
 (58)،وىمع من حماد بن وبد الرحمن الرواىي.  (57)ار االنونري، وولاع 

، (61)، وحدث ون احمد بن حنبل (59)وُذلر انو اخر من ىمع من ليالة  
، وحدث ون احمد بن بشار في (61) وحدث قتابة ون جلفر بن ىلامنن الضبلي

ولتا ون اللاث، وابن ليالة، وبلر بن نور، والقوا االىلندراني،  (62)ىنبور نا
،ولتا ون ولاع، وابن ادراس، واللنقري، ( 63)وغارىم في ملة واللوفة والبورال 

، ولتا ون اىمنوال بن ابي اواس، وىلاد بن  (64)والثقفي والبرىنني وغارىم 
 (65)ىلامنن. 
مىلم، ون ابي داود، وابددددددددو واىل، وابي وبد روى فضدددددددًس ون البخنري و  

،وحددددددددث قتابة ون وبد الواحد بن احمد بن محمد بن احال (66)الرحمن النىنئي .
 (67)االىواري ابو القنىم االوبينني. 

 *رابعًا:أشير من روى وحدث عنو: 
دنء ممن حدثددددددوا ونو امن اشير من روى وحدث ونو فيننك اللثار من الللمددددددددددددد      

 مددددددددددددن ابرزىم:
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، (69)، وىمع منو موىل بن الحىن االملي (68)البخنري ومىلم في وحاحايمن     
، وابي بلر محمد بن وبد ار بن خنلد بن فرقد (71)وحدث ونو ابي ولي بن ولي 

 (71)النخلي البلخي. 
، وموىل بن ىنرون والحىن بن (72)وروى ونو الجمنوة ىوى ابن منجو  

، وروى ونو الترمذي وابن منجو بواىطة (73)ىفانن والفرانبي وابو اللبنس الىراج 
احمد بن حنبل، واحمد بن ىلاد الدارمي، وابي بلر بن ابي شابة، ومحمد بن احال 

 (74)الذىلي. 
، وىمع منو وبد ار بن احمد بن (75)وحدث ونو وبدان بن محمد المروزي  
، وحدث ونو ابو (78)، وابي واىل الترمذي (77) ، وىمع منو ابو زروة(76)شبواو 

اللبنس محمد بن اىحنق بن ابراىام الىراج، وابو وبد ار بن محمد بن اىنر 
 (81)، ونور بن زلران البلخي. (81)، ودوبل بن ولي (79)الفرىنذاني زاد زاىر البشري 

، (83)، واحمد بن ىلاد الدارمي الناىنبوري (82) مع منو احمد بن ىلمةوى 
 (85)وحنتم بن محمد ابو محمد البلخي في بغداد.  (84)وحدث ونو ابو ولي بن ولي 

، وىمع منو ابو اىحنق (86)وروى ونو وبد ار نوح بن جننح المنجرمي  
 (87)م(. 916ه/ 294ابراىام بن ملقل بن الحجنج بن خبنش النىفي )ت

، وروى ونو ابو وبد ار (88)وىمع منو وبد ار بن الولاد بن وفنن البندارقنني      
م(، واخوه احمد بن حنمد 913ه/ 311محمد بن حنمد بن حماد الخرووني )ت

، وروى ونو ابو شلاا ونلح بن منوور بن نور بن الجراح (89)الخرووني 
 (91)الدارزنجي الوغنني. 

ليالة وبلر بن مضر وحمند بن زاد، والقوا بن وبد وروى ونو ابن  
 (91)الرحمن، وابي ووانو ووبد الواحد. 
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وحدث ونو الحمادي، وتمام بن حمند، واحال بن وبد الحماد الحراني، واحمد  
بن حنبل، واحال بن ملان، وولي بن المداني، ومحمد بن وبد ار بن نمار، وابو 

 (92) بلر بن ابي شابة.
دددددددددو ابو داود والنىنئي والترمذي اذ اشنروا الاو في لتبيم والثروا من وروى وند 

،وروى ونو ااضًن: ولي بن المداني، ونلام بن حمند وابو بلر (93)االشنرال الاو. 
الحمادي، ومحمد بن وبد ار بن نمار، واحال بن ملان واحال بن وبد الحماد 

بن ورفة، وىنرون الحمنل، ووبنس الحمنني، وابو خاثمة زىار بن حرا والحىن 
اللنبري، والزوقسني، واوىف بن موىل القطنن، والقوا بن شابة، وابو حنتم، وابو 
زروة، والحنرث بن ابي اىنمة، وجلفر بن محمد الونئغ، والحىن بن ىفانن، وجلفر 
بن محمد الفرانبي، وزلران بن احال الىجزي ووبدان بن محمد المروزي، ووبد ار بن 

حمد الفرىانني، والحىن بن الطاا البلخي، وولي بن طافور البىطنمي، وابو اللبنس م
 (94)محمد بن اىحنق الىراج وىو أخر من حدث ونو. 

واشير من لتا ونو: احمد بن حنبل، ابو خاثمة، ابو بلر بن ابي شابة، ىنرون      
الخلال بن منوور ، ولتا ونو ااضًن: احمد بن خنلواو بن (95)بن وبد ار البزاز. 

 (96)الونلقنني. 
وىنددددددددددنك من روى ونو بطراق غار مبنشر،اذ روى ابن منجو ون محمد بن احال     

وندددددددددو،وون ابن ابي شابة ونو،وروى الترمذي ااضًن ونو رجل وندددددددو، وروى النىنئي 
شابة، والحىن بن ورفة،  ، وروى ونو ااضًن القوا بن(97)ودددددددددن زلران الخانط ونو. 

وابو زروة، وابو حنتم، وابراىام الحربي ،واحمد بن ىانر، ووبنس اللنبري، والحىن بن 
محمد الزوفراني، وموىل بن ىنرون وجلفر الفرانبي، والحنرث بن ابي اىنمة، 
والحىن بن ىفانن، وجلفر بن محمد بن ىوار، واىحنق بن ابي ومران االىفراااني 

بن وبد الرحمن بن بشنر النىنئي، واىحنق بن ابراىام بن اىمنوال  الفقاو، واحمد
البىتي القنضي، واىحنق بن ابراىام بن نور البىتي، والحىن بن الطاا البلخي، 
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وابنو وبد ار بن قتابة، ووبدان بن محمد المروزي، وولي بن طافور النىوي، ومحمد 
اري، ومحمد ولي الحلام بن ااوا الرازي، ومحمد بن وبد ار بن اوىف الدو 

والواوظ ابو وبد ار محمد بن الفضل بن اللبددددددددددنس  الترمددددددددذي، وابو اللبنس الىراج،
 (98)البلخي الزاىد. 

 :وفاتـــــــــو :خامساً *
توفي قتابددددددددة بن ىلاد في مدانة بغسن في مىتيل شير شلبنن من ىنة 

، وُذلر (111)ىنة  91، وقاددددددددددل (111)ىنة  72ومددددره  ، ولددددددنن(99)م .854ه/ 241
 (113)ىنة.  91، وُذلر (112)ىنة  92

 ـةــاتمالخ
 تمخضت دراىتي ون جملة من النتنئج الينمة ىوف اوضحين ىنن لمن اأتي:

ن اشير المحدث ابو رجنء قتابة بن ىلاد من اىم محدثي مدانة بغسن ومُّ ُالد -1
 فقينئين.

حظي المحدث ابو رجنء قتابة بن ىلاد بثقة ملظم شاوخو وممن تتلمذ ولل اادايم  -2
 ،وأشند بو ودد من الللمنء والمحدثان وفي مقدمتيم احمد بن حنبل.

وبأنو لنن اروي الحداث بأمننة وانقلو  ووفو ملظم المحدثان والللمنء بنلثقة والودق، -3
 ون الثقنال.

ولو مؤلفنت في التنراخ  تابة محدثًن فحىا بل لنن مؤرخًن ونىنبة ،لم الن ابو رجنء ق -4
 والطبقنت ،فضًس ون حبو للشلر .

 وغارىن. رحل الل بسد ودال لطلا الللم مثل بغداد ، والحجنز، والشنم ومور، -5
 (حداث،318روى ونو اىم ولمنء الحداث وفي مقدمتيم البخنري الذي روى ونو ) -6

 ممن ادل ولل ثقتيم بو. حداث، (668ومىلم الذي روى ونو )
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 *ىوامش البحث ومصادره:
، وىي من مدن خراىنن اللظمل والثرىن خادرًا، وولايدن  البلخي نىبة الل مدانة بلخ-1

ىور ولين ربض ومىجدىن الجنمع اقع في وىدط المداندة ، واىدواقين تقدع حدول المىدجد 
، لين أثنن وشر بنبًن منين بنا النور وبنا خوارزم وبنا الحداد وغارىن ، تحمل غستين 

مقنمدنت للطدسا ، مدن أىدم لجماع انحنء خراىنن والل خدوارزم ، وبيدن مددارس للللدوم و 
نواحايددن: اشددفور قددنن ، لرلددو ، مددذر ، خلددم ، ىددمنجنن ، بغددسن وغارىددن . لمزاددد مددن 

م( 897ىد/284الالقوبي ، أحمد بن اىحنق بن جلفر بن وىا ) تالتفنوال انظر : 
،  1البلدان ، وضع حواشاو : محمد امدان ضدننوي ، دار اللتدا الللمادة ، بادروت ، ط

االودددطخري ، أبدددو إىدددحنق إبدددراىام بدددن ؛  121ص – 116ص، م 2112ىدددد/1422
مىدددنلك الممنلدددك ، برادددل ، لاددددن ، دار ودددندر ، بادددروت ،  ،م(951ىدددد/341محمدددد )ت

ودددورال  ،م(977ىدددد/367ابدددن حوقدددل ، أبدددو القنىدددم النودددابي )ت؛  278، صم 1927
 – 447، ص 2، ج م 1938،  2األرض ، برال ، لادن ، دار ودندر ، بادروت ، ط

أحىدددن  ،م(985ىدددد/375مقدىدددي ، شدددمس الددددان أبدددي وبدددد ار محمدددد )تال؛  448ص
،  2، جم 1916التقنىددام فددي ملرفددة األقددنلام ، براددل ، لادددن ، دار وددندر ، باددروت ، 

اإلدراىددي ، أبددو وبددد ار محمددد بددن وبددد ؛  312ص 311وص 296ص – 295ص
، بادروت ،  نزىة المشتنق في اختدراق اففدنق ، ودنلم اللتدا،  م(1164ىد/651ار )ت

الحمدددددددوي ، ابدددددددو وبدددددددد ار ادددددددنقوت بدددددددن وبدددددددد ار ؛  483، ص 1، جم 1989،  1ط
دار احاددددددددددنء التددددددددددراث اللربددددددددددي، باددددددددددروت، م( ،ملجددددددددددم البلدددددددددددان، 1228ىددددددددددد/626)ت

 . 476ص،  1، ج1979ىد/1399
انيددن مددن نددواحي بلددخ  ،وذلرالبغسنددي ،نىددبة الددل مدانددة بغسن:موضددع فددي خراىددنن-2

،وذلر اندددددنبغسن الىدددددفلل ،وىدددددي مدددددن اندددددزه بدددددسد ار للثدددددرال انينرىدددددن والتفدددددنف اشدددددجنرىن
والللان،فايددددددددددددن جددددددددددددنمع ،ولننددددددددددددت القوددددددددددددبة،لننت تتددددددددددددنخخم طراددددددددددددق اندددددددددددددراا فددددددددددددي 

م( ، 1194ه/ 487البلري، ابددو وباددد وبددد ار بددن وبددد اللزاددز )تطخنرىددتنن.انظر:
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، 1لمواضدددع ، دار اللتدددا الللمادددة، بادددروت، طملجدددم مدددن اىدددتلجم مدددن اىدددمنء الدددبسد وا
ادددددددنقوت ؛296،ص2؛ المقدىي،احىدددددددن التقنىدددددددام،ج241،ص1م ،ج1998ه/ 1418

لىددترنج ، لددي ، بلدددان الخسفددة الشددرقاة ، نقلددو إلددل اللرباددة ،  ؛468،ص1الحمددوي ،ج
وأضدددددنف ألادددددو تللاقدددددنت بلدانادددددة وتنراخادددددة وأثرادددددة ووضدددددع فينرىدددددو : بشدددددار فرنىددددداس 

 .469م ،ص1954ىد/1373مطبلة الرابطة ، بغداد ، ولورلاس وواد ، 
م(، التددنراخ اللبادددر، 869ه/ 256البخددنري،ابو وبددد ار محمدددد بددن اىدددمنوال، )ت -3

؛ البخدددددنري، التدددددنراخ 195، ص7الملتبدددددة االىدددددسماة، دادددددنر بلدددددر، ترلادددددن، بدددددس.ت، ج
، 2ه ، ج1416، 1الوددغار، تحقاددق: محمددود ابددراىام زااددد، دار الملرفددة ، باددروت، ط

م(، التددددنراخ 869ه/ 256، البخددددنري،ابو وبددددد ار محمددددد بددددن اىددددمنوال، )ت341ص
؛ البخددنري، التددنراخ الوددغار، تحقاددق: محمددود ابددراىام زااددد، دار 195، ص7اللباددر، ج

؛ النىدددنئي،ابو وبدددد الدددرحمن احمدددد 341، ص2ه ، ج1416، 1الملرفدددة ، بادددروت، ط
، تحقاددددق وتوددددحاح م(، خوددددنئص اماددددر المددددؤمنان )ع(915ه/ 313بددددن شددددلاا )ت

االىددددنناد ووضددددع الفيددددنرس، محمددددد ىددددندي االمانددددي، الننشددددر: ملتبددددة نانددددوى الحداثددددة، 
م(، الجرح والتلددال، 938ه/ 327؛ الرازي، ابن ابي حنتم )ت19طيران، بس. ت ص

مطبلددة مجلددس دائددرال الملددنرف اللثمنناددة، حادددر  بددند الدددلن، الينددد، الننشددر، دار احاددنء 
؛ ابن شنذان، محمد 141، ص7م ، ج1952ه/ 1378، 1ط التراث اللربي، باروت،

م(، منئددة منقبددة، 1121ه/ 412بددن احمددد بددن ولددي بددن الحىددن القمددي )لددنن حاددًن ىددنة 
تحقاددق: مدرىددة االمددنم الميدددي )ع(، اشددراف الىدداد محمددد بددنقر بددن المرتضددل الموحددد 

؛ المددنللي، ىددلامنن بددن خلددف بددن ىددلاد 31ه، ىددنمش ص1417، 1االبطحددي، قددم، ط
م(، التلددال والتجدراح، تحقادق: احمدد البددزاز، وزارال 1181ه/474اادوا البدنجي )تبدن 

؛ البلدددري، ملجدددم مدددن 1212، ص3االوقدددنف والشدددؤون االىدددسماة، مدددرالش، بدددس.ت، ج
م(، 1131ه/ 525؛ الطبددري، محمددد بددن ابددي القنىددم )ت نحددو 241،ص1اىددتلجم ،ج

النشددر االىدسمي، قددم،  بشدنرال المودطفل، تحقاددق: جدواد القاددومي، االودفينني، مؤىىدة
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؛ الىددملنني، وبددد اللددرام بددن محمددد ابددي منوددور )ت 71ص-71ه، ص1421، 1ط
م(، االنىددددنا، تقدددددام وتللاددددق: وبددددد ار ومددددر البددددنرودي، دار الجنددددنن 1166ه/ 562

؛ ابدن ابدي 376، ص1م، ج1988ه/ 1418، 1للطبنوة والنشر والتوزاع، باروت، ط
لحننبلددة، دار الملرفددة، باددروت، بددس.ت، م(؛ طبقددنت ا1127ه/ 521اللددل، محمددد )ت

؛ابددددددددددن 58، ص1؛ اددددددددددنقوت الحمددددددددددوي، ملجددددددددددم البلدددددددددددان، ج258ص-257، ص1ج
(، اللبددددنا فددددي تيددددذاا م1232ه/ 631االثار،وددددز الدددددان ابددددو الحىددددن ولددددي محمددددد )

المدزي ، جمدنل  ؛ ،165ص-164، ص1االنىنا، دار وندر، بادروت، بدس.ت، ، ج
،   م ( تيدذاا اللمدنل فدي اىدمنء الرجدنل1341ىد/742الدان ابي الحجنج اوىف ) ت

، 1تحقاددددق وضددددبط وتللاددددق: د. بشددددنر وددددواد ملددددروف، مؤىىددددة الرىددددنلة، باددددروت، ط
ه/ 748؛الذىبي، شمس الدان محمد بن احمد بدن وثمدنن )ت 523، ص3، ج1187
؛ الدددذىبي، ىدددار 433، ص1م(، اللبدددر فدددي خبدددر مدددن غبدددر، بدددس.م، بدددس.ت، ج1347

بشددنر وددواد ملددروف، ود. محاددي ىددسل ىددرحنن، مؤىىددة  اوددسم النددبسء،، تحقاددق: د.
؛ الددددذىبي، تددددذلرال الحفددددنظ، 13، ص11، ج1993ه/ 1413، 9الرىددددنلة، باددددروت، ط

؛ الدمشقي، وبدد الدرحمن بدن 446، ص2دار احانء التراث اللربي، باروت، بس.ت، ج
م(، الدددذال ولدددل طبقدددنت الحننبلدددة، دار 1392ه/ 795احمدددد الحنبلدددي البغددددادي، )ت 

، شدددينا الددددان ابدددي ؛ ابدددن حجدددر اللىدددقسني131، ص3رفدددة، بادددروت، بدددس.ت، جالمل
م(، تقراددددا التيددددذاا، دراىددددة وتحقاددددق: 1448ه/ 852)ت الفضددددل احمددددد بددددن ولددددي 

م، 1995ه/ 1415، 2مودددطفل وبدددد القدددندر وطدددن، دار اللتدددا الللمادددة، بادددروت، ط
والنشددر  ؛  ؛ ابددن حجددر اللىددقسني، تيددذاا التيددذاا، دار الفلددر للطبنوددة27، ص2ج

؛ البغددددددددادي، 323ص-321، ص8م، ج1984ه/ 1414، 1والتوزادددددددع، بادددددددروت، ط
اىمنوال بنشن، ىداة اللنرفان، طبع بلنناة ولنلة الملنرف الجلالة في مطبلتين البياة، 

م، اودددندت طبلدددو بنالوفاىدددت، دار احادددنء التدددراث اللربدددي، بادددروت، 1951اىدددتننبول، 
اوادددنن الشدددالة، ، تحقادددق: وتخدددراج،  ؛ االمدددان، الىددداد محىدددن،835، ص1بدددس.ت، ج
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، 3م ،ج1983ه/ 1413حىدددددددددن االمدددددددددان، دار التلدددددددددنرف والمطبوودددددددددنت، بادددددددددروت، 
؛لحنلددددة، ومددددر رضددددن، ملجددددم المددددؤلفان، دار احاددددنء التددددراث اللربددددي، ملتبددددة 391ص

؛ الزرللدددي، خادددر الددددان، االودددسم، دار الللدددم 128، ص8المثندددل، بادددروت، بدددس.ت، ج
 . 189، ص5، ج1981، 5للمساان، باروت، ط

 .433، ص1الذىبي، اللبر، ج-4
م(، تدنراخ 1171ه/ 463، )ت  ابو بلر احمد بدن ولدي بدن ثنبدت الخطاا البغدادي،-5

، 1بغدددداد، دراىدددة وتحقادددق: مودددطفل وبدددد القدددندر وطدددن، دار اللتدددا الللمادددة، بادددروت، ط
 .18، ص11؛ الذىبي، ىار اوسم النبسء، ج464، ص12م، ج1997ه/ 1417

، 1؛البلددري، ملجددم مددن اىدددتلجم، ج19ي، خوددنئص اماددر المددؤمنان )ع(، صالنىددنئ -6
؛ 165، ص1؛ابددددددن االثاددددددر، اللبددددددنا، ج376، ص1؛ الىددددددملنني، االنىددددددنا، ج241ص

محمدددددد وبدددددد  ؛ المبددددنرلفوري،835، ص1البغدددددادي، اىدددددمنوال بنشددددن، ىدادددددة اللدددددنرفان، ج
لتدددا الللمادددة، ، دار ال شددرح جدددنمع الترمددذي، تحفدددة االحدددوذي  الددرحمن بدددن وبددد الدددرحام

، 5؛ الزرللدددي، خادددر الددددان، االودددسم، ج18، ص1م، ج1991ه/ 1411، 1بادددروت، ط
 .128، ص8؛ لحنلة، ومر رضن، ملجم المؤلفان، ج189ص

؛ الدددذىبي، 165، ص1؛ابدددن االثادددر، اللبدددنا، ج376، ص1الىدددملنني، االنىدددنا، ج -7
 .433، ص1اللبر، ج

 .31ابن شنذان، منئة منقبة، ىنمش ص-8
 .18، ص1؛ المبنرلفوري، تحفة االحوذي، ج446، ص2، تذلرال الحفنظ، جالذىبي-9

؛البغددددددادي، اىدددددمنوال بنشدددددن، ىدادددددة 13، ص11الدددددذىبي، ىدددددار اودددددسم الندددددبسء، ج -11
 .18، ص1؛المبنرلفوري، تحفة االحوذي، ج835، ص1اللنرفان، ج

، 5؛الزرللددي، خاددر الدددان، االوددسم، ج19، ص11الددذىبي، ىددار اوددسم النددبسء، ج -11
 .189ص
 .13، ص11الذىبي، ىار اوسم النبسء، ج-12
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؛ الدددذىبي، ىدددار اودددسم الندددبسء، 464، ص12الخطادددا البغددددادي، تدددنراخ بغدددداد، ج -13
 .13، ص11؛ الذىبي، ىار اوسم النبسء، ج18، ص11ج

 .14، ص11الذىبي، ىار اوسم النبسء، ج-14
 .14، ص11الذىبي، ىار اوسم النبسء، ج-15
 .14، ص11الذىبي، ىار اوسم النبسء، ج-16
 .18، ص1؛ المبنرلفوري، تحفة االحوذي، ج446، ص2الذىبي، تذلرال الحفنظ، ج-17
؛ 133، ص1؛الددذىبي، اللبددر، ج19النىددنئي، خوددنئص اماددر المددؤمنان )ع(، ص -18

، 2؛ ابن حجر اللىقسني، تقراا التيدذاا، ج13، ص11الذىبي، ىار اوسم النبسء، ج
 .27ص
؛ 133، ص1؛الددذىبي، اللبددر، ج19النىددنئي، خوددنئص اماددر المددؤمنان )ع(، ص -19

؛ الدددذىبي، ىدددار اودددسم الندددبسء، 321، ص8ابدددن حجدددر اللىدددقسني، تيدددذاا التيدددذاا، ج
 .27، ص2؛ ابن حجر اللىقسني، تقراا التيذاا، ج13، ص11ج

خ بغددداد، ؛الخطاددا البغدددادي، تددنرا19النىددنئي، خوددنئص اماددر المددؤمنان )ع(، ص -21
؛ الدددذىبي، تدددذلرال الحفدددنظ، 14، ص11؛ الدددذىبي، ىدددار اودددسم الندددبسء، ج464، ص12ج
 .323، ص8؛ ابن حجر اللىقسني، تيذاا التيذاا، ج446، ص2ج

 .323، ص8ابن حجر اللىقسني، تيذاا التيذاا، ج-21
 .128، ص8لحنلة، ومر رضن، ملجم المؤلفان، ح-22
 .128، ص8، جلحنلة، ومر رضن، ملجم المؤلفان-23
 .376، ص1الىملنني، االنىنا، ج-24
، 12؛ الخطادددا البغددددادي، تدددنراخ بغدددداد، ج14، ص7الدددرازي، الجدددرح والتلددددال، ج -25
؛ ابدددن حجدددر اللىدددقسني، تيدددذاا 16، ص11؛ الدددذىبي، ىدددار اودددسم الندددبسء، ج464ص

 .323، ص8التيذاا، ج
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، 7رح والتلدددددال، ج؛الدددرازي، الجددد19النىدددنئي، خودددنئص امادددر المددددؤمنان )ع(، ص -26
، 2؛ الددددذىبي، تددددذلرال الحفددددنظ، ج16، ص11؛ الددددذىبي، ىددددار اوددددسم النددددبسء، ج141ص
؛ ابددددن حجددددر 27، ص2؛ ابدددن حجددددر اللىدددقسني، تقراددددا التيدددذاا، ج447ص-446ص

، 18، ص1؛ المبنرلفوري، تحفة االحوذي، ج323، ص8اللىقسني، تيذاا التيذاا، ج
 .121، ص2ج

؛ ابدددددن حجددددددر اللىدددددقسني، تيددددددذاا 16، ص11سء، جالدددددذىبي، ىددددددار اودددددسم النددددددب -27
 .323، ص8التيذاا، ج

؛ الدددذىبي، ىدددار اودددسم الندددبسء، 462، ص12الخطادددا البغددددادي، تدددنراخ بغدددداد، ج -28
 .323، ص8؛ ابن حجر اللىقسني، تيذاا التيذاا، ج17، ص11ج

، ؛ الددذىبي، ىددار اوددسم النددبسء463، ص12الخطاددا البغدددادي، تددنراخ بغددداد، ج  -29
 .323، ص8؛ ابن حجر اللىقسني، تيذاا التيذاا، ج18، ص11ج

؛ ابددن حجددر اللىددقسني، تيددذاا 462، ص12الخطاددا البغدددادي، تددنراخ  بغددداد، ج -31
 .323، ص8التيذاا، ج

؛ ابدن حجدر اللىدقسني، تيدذاا 462، ص12الخطاا البغدادي، تدنراخ بغدداد، ص -31
 .323، ص8التيذاا، ج

؛ الخطادا البغددادي، تدنراخ بغدداد، 19ار المؤمنان )ع(، صالنىنئي، خونئص ام -32
؛ ابددن حجددر اللىددقسني، تيددذاا 446، ص2؛ الددذىبي، تددذلرال الحفددنظ، ج464، ص12ج

 .323، ص8التيذاا، ج
؛ الددذىبي، ىددار اوددسم النددبسء، 463، ص12الخطاددا البغدددادي، تددنراخ بغددداد، ج  -33
 .323، ص8ج؛ ابن حجر اللىقسني، تيذاا التيذاا، 18، ص11ج

 .463، ص12الخطاا البغدادي، تنراخ بغداد، ج-34
؛ الدددذىبي، ىدددار اودددسم الندددبسء، 463، ص12الخطادددا البغددددادي، تدددنراخ بغدددداد، ج-35
 .17، ص11ج
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؛ الدددذىبي، ىدددار اودددسم الندددبسء، 465، ص12الخطادددا البغددددادي، تدددنراخ بغدددداد، ج-36
 .21، ص11ج

 .21ص-21، ص11الذىبي، ىار اوسم النبسء، ج-37
 .465، ص12الخطاا البغدادي، تنراخ بغداد، ج-38
 .21، ص11الذىبي، ىار اوسم النبسء، ج-39
 .376، ص1الىملنني، االنىنا، ج-41
 .376، ص1الىملنني، االنىنا، ج-41
؛ الدددذىبي، ىدددار اودددسم الندددبسء، 462، ص12الخطادددا البغددددادي، تدددنراخ بغدددداد، ج-42
 .16، ص11ج

 .465، ص12البغدادي، تنراخ بغداد، ج الخطاا-43
 .835، ص1البغدادي، ىداة اللنرفان، ج-44
؛ابدددن حجدددر اللىدددقسني، تيدددذاا التيدددذاا، 31ابدددن شدددنذان، منئدددة منقبدددة، ىدددنمش ص -45
 . 189، ص5؛ الزرللي، خار الدان، االوسم، ج323، ص8ج

تيدددذاا، ؛ابدددن حجدددر اللىدددقسني، تيدددذاا ال31ابدددن شدددنذان، منئدددة منقبدددة، ىدددنمش ص -46
 .189، ص5؛ الزرللي، خار الدان، االوسم، ج323، ص8ج

 .21، ص11الذىبي، ىار اوسم النبسء، ج-47
 .214، ص3الىملنني، االنىنا، ج-48
 .461ص-459، ص1الىملنني، االنىنا، ج-49
م(، ىددؤاالت افجددري البددي داود، 888ه/ 275الىجىددتنني، ىددلامنن بددن الشددلث )ت-51

اللظام البىتوي، مؤىىة الرانن للطبنوة والنشر والتوزاع، باروت،  تحقاق: وبد الللام وبد
 .17، ص1م، ج1997ه/ 1418، 1ملتبة ودار االىتقنمة الىلوداة، ط

 .16، ص1الىجىتنني، ىؤاالت افجري، ج-51
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، 11؛الدددددذىبي، ىدددددار اودددددسم النددددددبسء، ج141، ص7الدددددرازي، الجدددددرح والتلددددددال، ج -52
 .17ص-16ص
 .131، ص3لل طبقنت الحننبلة، جالدمشقي ، الذال و-53
،و 69، ص3؛ الددرازي، الجددرح والتلدددال، ج195، ص7البخددنري، التددنراخ اللباددر، ج -54
؛ الىدددملنني، االنىدددنا، 314، ص3؛ الخطادددا البغددددادي، تدددنراخ بغدددداد، ج141، ص7ج
، ابددددددددو القنىددددددددم ولددددددددي بددددددددن الحىددددددددن بددددددددن ىبددددددددة ار ت ) ؛ ابددددددددن وىددددددددنلر376، ص1ج

، تددددنراخ مدانددددة دمشددددق، تحقاددددق: ولددددي شدددداري، دار الفلددددر، باددددروت، م ( 1175ىددددد/571
، 1؛ الدددذىبي، اللبدددر، ج165، ص1؛ابدددن االثادددر، اللبدددنا، ج246، ص17ه ، ج1415

؛ ابن حجر اللىقسني، تيذاا التيذاا، 446، ص2؛ الذىبي، تذلرال الحفنظ، ج433ص
حىددددن، ؛ االمددددان، الىدددداد م18، ص1؛  المبددددنرلفوري، تحفددددة االحددددوذي، ج321، ص8ج

 .391، ص3اوانن الشالة، ج
؛ 141، ص7؛ الدرازي، الجدرح والتلددال، ج195، ص7البخدنري، التدنراخ اللبادر، ج -55

؛  376، ص1؛الىدملنني، االنىدنا، ج461، ص12الخطادا البغددادي، تدنراخ بغدداد، ج
، 1؛ابددددن االثاددددر، اللبددددنا، ج35ص-34، ص62ابددددن وىددددنلر، تددددنراخ مدانددددة دمشددددق، ج

؛ابدددن 446، ص2؛ الدددذىبي، تدددذلرال الحفدددنظ، ج433، ص1ر، ج؛ الدددذىبي، اللبددد165ص
، 1؛ المبددنرلفوري، تحفددة االحددوذي، ج321، ص8حجددر اللىددقسني، تيددذاا التيددذاا، ج

 .18ص
 .191، ص1انقوت الحموي، ملجم البلدان، ج-56
-71؛ الطبددددري، بشددددنرال الموددددطفل، ص195، ص7البخددددنري، التددددنراخ اللباددددر، ج -57
 .71ص
؛ 15ص-14، ص11انظددر:  الددذىبي، ىددار اوددسم النددبسء، ج لمزاددد مددن التفنوددال-58

 .322ص-321، ص8ابن حجر اللىقسني، تيذاا التيذاا، ج
 .389، ص4الخطاا البغدادي، تنراخ بغداد، ج-59
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؛ ابدددن حجدددر اللىدددقسني، تيدددذاا التيدددذاا، 141، ص7الدددرازي، الجدددرح والتلددددال، ج-61
 .323، ص8ج

 .257، ص1ابو اللل، طبقنت الحننبلة، ج-61
 .196، ص32، وج119، ص4ابن وىنلر، تنراخ مدانة دمشق، ج-62
 .227، ص6ابن وىنلر، تنراخ مدانة دمشق، ج-63
 .464، ص6ابن وىنلر، تنراخ مدانة دمشق، ج-64
 .464، ص6ابن وىنلر، تنراخ مدانة دمشق، ج-65
 .464، ص6ابن وىنلر، تنراخ مدانة دمشق، ج-66
 .15، ص11؛ الذىبي، ىار اوسم النبسء، ج376ص، 1الىملنني، االنىنا، ج-67
م(، طبقددنت المحددثان بأودبينن، تحقادق: وبددد 979ه/ 369ابدن حبدنن، وبدد ار )ت-68

، 1ه، ج1412، 2الغفدددددور وبدددددد الحدددددق حىدددددان البلوشدددددي، مؤىىدددددة الرىدددددنلة، بادددددروت، ط
 .89ص
 .165، ص1؛ابن االثار، اللبنا، ج376، ص1الىملنني، االنىنا، ج -69
؛ الزباددددي ،محمدددد مرتضدددل الحىددداني 58، ص1ت الحمدددوي، ملجدددم البلددددان، جادددنقو -71

م(، تنج اللروس في جواىر القنموس، تحقاق: ولي شداري، دار الفلدر 1791ه/ 1215)
 .31، ص14م، ج1994ه/ 1414للطبنوو والنشر والتوزاع، باروت، 

 .391، ص3االمان، الىاد محىن، اوانن الشالة، ج-71
 .71ص-71وطفل، صالطبري، بشنرال الم-72
، 8؛ابدن حجدر اللىدقسني، تيدذاا التيدذاا، ج446، ص2الذىبي، تذلرال الحفنظ،ج -73
 .18، ص1؛ المبنرلفوري، تحفة االحوذي، ج322ص
 .446، ص2الذىبي، تذلرال الحفنظ، ج-74
 .323ص-322، ص8ابن حجر اللىقسني، تيذاا التيذاا، ج-75
 .257، ص1ابن ابي اللل، طبقنت الحننبلة، ج-76
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 .257، ص1ابن ابي اللل، طبقنت الحننبلة، ج-77
 .257، ص1ابن ابي اللل، طبقنت الحننبلة، ج-78
 .257، ص1ابن ابي اللل، طبقنت الحننبلة، ج-79
 .196، ص32، وج119، ص4ابن وىنلر، تنراخ مدانة دمشق، ج-81
 .246، ص17ابن وىنلر، تنراخ مدانة دمشق، ج-81
 .35، ص62مشق، جابن وىنلر، تنراخ مدانة د-82
 .185ص-184، ص3الخطاا البغدادي، تنراخ بغداد، ج-83
 .389، ص4الخطاا البغدادي، تنراخ بغداد، ج-84
 .314، ص4الخطاا البغدادي، تنراخ بغداد، ج-85
 .241، ص8الخطاا البغدادي، تنراخ بغداد، ج-86
 .156، ص5الىملنني، االنىنا، ج-87
 .487ص-486، ص5الىملنني، االنىنا، ج-88
 .415، ص5الىملنني، االنىنا، ج-89
 .347ص-346، ص1الىملنني، االنىنا، ج-91
 .437، ص2الىملنني، االنىنا، ج-91
 .141، ص7الرازي، الجرح والتلدال، ج-92
 .15، ص11الذىبي، ىار اوسم النبسء، ج-93
 .15، ص11الذىبي، ىار اوسم النبسء، ج-94
 .323، ص8التيذاا، جابن حجر اللىقسني، تيذاا -95
 .465، ص12الخطاا البغدادي، تنراخ بغداد، ج-96
 .512، ص3الىملنني، االنىنا، ج-97
 .15، ص11الذىبي، ىار اوسم النبسء، ج-98
 .16ص-15، ص11الذىبي، ىار اوسم النبسء، ج-99
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، 2؛ البخددددددنري، التددددددنراخ الوددددددغار، ج195، ص7البخددددددنري، التددددددنراخ اللباددددددر، ج -111
؛ ابدددن شدددنذان، منئدددة منقبدددة، 19نىدددنئي ،خودددنئص امادددر المدددؤمنان )ع(، ص؛ ال341ص

؛؛الىدملنني، 464ص-463، ص12؛ الخطاا البغددادي، تدنراخ بغدداد، ج31ىنمش ص
؛ الدددذىبي، تدددذلرال الحفدددنظ، 165، ص1؛ ابدددن االثادددر، اللبدددنا، ج376، ص1االنىدددنا، ج

دي، ؛ البغددددددددا323، ص8؛ابدددددددن حجدددددددر اللىدددددددقسني، تيدددددددذاا التيدددددددذاا، ج447، ص2ج
 .835، ص1اىمنوال بنشن، ىداة اللنرفان، ج

 .165، ص1ابن االثار، اللبنا، ج-111
؛ ابددن حجددر اللىددقسني، تيددذاا 464، ص12الخطاددا البغدددادي، تددنراخ بغددداد، ج-112

 .27، ص2التيذاا، ج
 .19، ص11؛ الذىبي، ىار اوسم النبسء، ج376، ص1الىملنني، االنىنا، ج-113
، 1؛ المبددددددنرلفوري، تحفددددددة االحددددددوذي، ج447، ص2فددددددنظ، جالددددددذىبي، تددددددذلرال الح-114
 .18ص

 قائمة المصادر والمراجع
 *أوال: المصادر االصيمة:

 (:م1232ه/ 631*ابن االثار،وز الدان ابو الحىن ولي محمد )
 اللبنا في تيذاا االنىنا، دار وندر، باروت، بس.ت. -1 

 م(:1164ىد/651*اإلدراىي ، أبو وبد ار محمد بن وبد ار )ت
 م .1989،  1نزىة المشتنق في اختراق اففنق ، ونلم اللتا ، باروت ، ط -2
 م( 951ىد/341االوطخري ، أبو إىحنق إبراىام بن محمد )ت *
 .م 1927مىنلك الممنلك ، برال ، لادن ، دار وندر ، باروت ، -3

 م(:869ه/ 256*البخنري،ابو وبد ار محمد بن اىمنوال، )ت
 التنراخ اللبار، الملتبة االىسماة، دانر بلر، ترلان، بس.ت. -4
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، 1التنراخ الوغار، تحقاق: محمود ابراىام زااد، دار الملرفة ، باروت، ط -5 
 ه .1416

 م( :1194ه/ 487*البلري، ابو وباد وبد ار بن وبد اللزاز )ت
، 1لللماة، باروت، طملجم من اىتلجم من اىمنء البسد والمواضع ، دار اللتا ا -6

 م.1998ه/ 1418
 م(:979ه/ 369*ابن حبنن، وبد ار )ت

طبقدددنت المحددددثان بأودددبينن، تحقادددق: وبدددد الغفدددور وبدددد الحدددق حىدددان البلوشدددي،  -7
 ه.1412، 2مؤىىة الرىنلة، باروت، ط

ه/ 852)ت ، شينا الدان ابي الفضل احمد بن ولي *ابن حجر اللىقسني
 م(:1448

دراىة وتحقاق: موطفل وبد القندر وطن، دار اللتا الللماة،  تقراا التيذاا، -8
 م.1995ه/ 1415، 2باروت، ط

ه/ 1414، 1تيذاا التيذاا، دار الفلر للطبنوة والنشر والتوزاع، باروت، ط -9
 م.1984

 م(:1228ىد/626*الحموي ، ابو وبد ار انقوت بن وبد ار )ت
 .1979ىد/1399، باروت، دار احانء التراث اللربي ملجم البلدان،-11

 م(: 977ىد/367*ابن حوقل ، أبو القنىم النوابي )ت
 . م 1938،  2وورال األرض ، برال ، لادن ، دار وندر ، باروت ، ط-11

 م(، 1392ه/ 795*الدمشقي، وبد الرحمن بن احمد الحنبلي البغدادي، )ت 
 الذال ولل طبقنت الحننبلة، دار الملرفة، باروت، بس.ت.-12
 م(:1347ه/ 748ذىبي، شمس الدان محمد بن احمد بن وثمنن )ت *ال
 اللبر في خبر من غبر، بس.م، بس.ت. -13
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ىار اوسم النبسء، تحقاق: د. بشنر وواد ملروف، ود. محاي ىسل ىرحنن،  -14 
 .1993ه/ 1413، 9مؤىىة الرىنلة، باروت، ط

 بس.ت.تذلرال الحفنظ، دار احانء التراث اللربي، باروت،  -15 
 م(:938ه/ 327*الرازي، ابن ابي حنتم )ت

الجرح والتلدال، مطبلة مجلس دائرال الملنرف اللثمنناة، حادر  بند الدلن،  -16
 م .1952ه/ 1378، 1اليند، الننشر، دار احانء التراث اللربي، باروت، ط

 م(:888ه/ 275* الىجىتنني، ىلامنن بن الشلث )ت
البي داود، تحقاق: وبد الللام وبد اللظام البىتوي، مؤىىة  ىؤاالت افجري -17

، 1الرانن للطبنوة والنشر والتوزاع، باروت، ملتبة ودار االىتقنمة الىلوداة، ط
 م.1997ه/ 1418

 م(:1166ه/ 562*الىملنني، وبد اللرام بن محمد ابي منوور )ت 
لجننن للطبنوة والنشر االنىنا، تقدام وتللاق: وبد ار ومر البنرودي، دار ا -18

 م.1988ه/ 1418، 1والتوزاع، باروت، ط
ه/ 412*ابن شنذان، محمد بن احمد بن ولي بن الحىن القمي )لنن حاًن ىنة 

 م(:1121
منئة منقبة، تحقاق: مدرىة االمنم الميدي )ع(، اشراف الىاد محمد بنقر بن  -19

 ه.1417، 1المرتضل الموحد االبطحي، قم، ط
 م(:1131ه/ 525بن ابي القنىم )ت نحو  *الطبري، محمد

بشنرال الموطفل، تحقاق: جواد القاومي، االوفينني، مؤىىة النشر االىسمي،  -21
 ه.1421، 1قم، ط

 م (:1175ىد/571، ابو القنىم ولي بن الحىن بن ىبة ار ت ) *ابن وىنلر
 ه.1415تنراخ مدانة دمشق، تحقاق: ولي شاري، دار الفلر، باروت، -21
 م(:1181ه/474لمنللي، ىلامنن بن خلف بن ىلاد بن ااوا البنجي )ت*ا
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التلدال والتجراح، تحقاق: احمد البزاز، وزارال االوقنف والشؤون االىسماة،  -22
 مرالش، بس.ت.

 م ( :1341ىد/742*المزي ، جمنل الدان ابي الحجنج اوىف ) ت
: د. بشنر وواد ، تحقاق وضبط وتللاق  تيذاا اللمنل في اىمنء الرجنل-23

 .1187، 1ملروف، مؤىىة الرىنلة، باروت، ط
 م(:985ىد/375*المقدىي ، شمس الدان أبي وبد ار محمد )ت

أحىددددن التقنىددددام فددددي ملرفددددة األقددددنلام ، براددددل ، لادددددن ، دار وددددندر ، باددددروت ،  -24
 .م 1916

 م(:915ه/ 313* النىنئي،ابو وبد الرحمن احمد بن شلاا )ت
لمؤمنان )ع(، تحقاق وتوحاح االىنناد ووضع الفينرس، خونئص امار ا -25

 محمد ىندي االماني، الننشر: ملتبة نانوى الحداثة، طيران، بس. ت .
 م(897ىد/284الالقوبي ، أحمد بن اىحنق بن جلفر بن وىا ) ت-26
البلدان ، وضع حواشداو : محمدد امدان ضدننوي ، دار اللتدا الللمادة ، بادروت ،  -27
 .م 2112ىد/1422،  1ط
 م(:1127ه/ 521ابن ابي اللل، محمد )ت*

 طبقنت الحننبلة، دار الملرفة، باروت، بس.ت.-28
 *ثانيا:المراجع الحديثة:
 * االمان، الىاد محىن:

اوانن الشالة، تحقاق: وتخراج، حىن االمان، دار التلنرف والمطبوونت،  -1
 م .1983ه/ 1413باروت، 

 *البغدادي، اىمنوال بنشن: 
ىداة اللنرفان، طبع بلنناة ولنلة الملنرف الجلالة في مطبلتين البياة، اىتننبول، -2

 م، اوندت طبلو بنالوفاىت، دار احانء التراث اللربي، باروت، بس.ت.1951
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 م(:1791ه/ 1215*الزبادي ،محمد مرتضل الحىاني )
وة تنج اللروس في جواىر القنموس، تحقاق: ولي شاري، دار الفلر للطبن -3

 م.1994ه/ 1414والنشر والتوزاع، باروت، 
 *الزرللي، خار الدان:

 .1981، 5االوسم، دار الللم للمساان، باروت، ط -4
 *لحنلة، ومر رضن:

 ملجم المؤلفان، دار احانء التراث اللربي، ملتبة المثنل، باروت، بس.ت. -5
 *لىترنج ، لي : 

بلدان الخسفة الشرقاة ، نقلو إلل اللرباة ، وأضنف ألاو تللاقنت بلداناة وتنراخاة  -6
وأثراة ووضع فينرىو : بشار فرنىاس ولورلاس وواد ، مطبلة الرابطة ، بغداد ، 

 م .1954ىد/1373
  محمد وبد الرحمن بن وبد الرحامفوري، *المبنرك

ه/ 1411، 1اللتا الللماة، باروت، ط، دار شرح جنمع الترمذي تحفة االحوذي -7
 م.1991

 
 


