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 ملخص البحث

مً ٦خاب أؾماء الغحا٫ في عواة أصخاب هـ (  150 -هـ 80) ث  ) أبى خىُٟتالىٗمان بً زابذ )الىٗمان بً زابذ ) الامام 

ت /  743لُُـبـي اإلاخىفى ؾىت ل  الخضًث ٘م ، ٣مذ بخد٤ُ٣ هظه الترحمت للٗالم الجلُل ، ٞهى مسٍُى  مُالصًت 1342هجٍغ

خىا بأن اإلاٗغوٝ ال ٌٗٝغ ل٨ً  ال ًم٨ً ججاهل هظا الٗالم ، ألهه وهدُجت للمىهج اإلاخب٘ في اإلاظهب  الظي ٌؿمى بمظهب الغأي ، مٗٞغ

إلاظهب ٦كب٨ت ٖاإلاُت جخىلى ٖليها الكب٩اث حٗل مً طل٪ ٦ثرة الضاعؾحن لهظا اإلاظهب ولكٗب اإلاإلٟاث والكغوح ٖلُه مما حٗل ا

 لالجها٫ بها .ألازغي 

ٞت الى ما جم ط٦غه ٞأن أ ت اؾماء الغحا٫ الىاعص ط٦غهم في اإلاسٍُى ، وباإليا َت همُت اإلاىيٕى في مٗٞغ ٞيها نٟاث وهظه اإلاسُى

واْهاعه للم٨خبت الٗغبُت ،٩ٞان له ط٦غ لكُىزه ، صٞٗجي لخد٣ُ٣ه  عخمه هللا ، وهظا ًم حملت الاؾباب التيومىا٢ب ابي خىُٟت 

جالمُظه الظًً هم اؾخ٣ىا مىه ٖلمهم وازظوا ٖىه ٧ل خؿً ، واًًا الظي ٖلمه اًاه عب الٗاإلاحن ، الظًً اؾخ٣ى منهم ٖلمت 

ًثي هظا هى اهه ، وما ًٍؼض خضجسو الامام ابي خىُٟت عخمه هللا ، وهىا اًًا ط٦غ أل٢ىا٫ الٗلماء ُٞه ، وزىاءهم ٖلُه ،وحمُل 

 عخمه هللا حٗالى .مً بٗضه  ؾمهابدؿمىا اجباٖه ، ٞىُٟت خانبذ ُٞما بٗض ناخب مظهب ال

 

 املقذمة

 أما بٗض . مدمض ؾُض اإلاغؾلحن وٖلى آله وصخبه أخمٗحنؾُضها  الخمض هلل عب الٗلمحن  والهالة والؿالم ٖلى 

ُه ًم مساًل الظ٧اء وعحاخت ال٣ٗل أوناه بمجالؿت الٗلماء والىٓغ ٞٗىض عؤٍت الامام الكٗبي  ال٣ُٟه الٗالم أبا خىُٟت وإلاذ ما ٞ

ت الٟغ١ ومجاصلتهم في مؿاةل ال٣ُٗضة ، زم اججه  في الٗلم ٞاؾخجاب ، ٞاججه الى صعاؾت ٖلم ال٨الم وبٕغ ُٞه ختى اؾخُإ م٣اٖع

امت مضعؾت الغأي مً بٗض قُسه خماص الى ال٣ٟه ولؼم قُسه خماص بً أبي ؾلُمان عخمه هللا  زماهُت ٖكغ ماما ختى اهتهذ الُه ٖػ

 ، و٢بل طل٪ صعؽ الخضًث وصعؽ اللٛت وألاصب وبٕغ ٞيها .

ُت وٚحرها ... ُت ههِبا واٞغا ٞىبٜ في حمُ٘ الٗلىم الكٖغ  وازظ ال٣ُٟه الٗالم مً الٗلىم الكٖغ

٨ٟي الامام عخمه هللا ا٢ىا٫ الٗلماء ُٞه ٞهظا الا   في ال٣ٟه ( ) الىاؽ ُٖا٫ ٖلى ابي خىُٟت   :مام ال٣ُٟه الكاٞ ي عخمه هللا ٣ًى٫ ٍو

هللا ٖىه : ) بٕغ في الغأي ، وؾاص أهل ػماهه ًٟي ال٣ٟه وجَٟغ٘ اإلاؿاةل ، وجهضع لالقخٛا٫ ... الخ ، زم ٢ا٫  و٢ا٫ الامام الظهبي عخمه

 ضًً والٗباصة و٦ثرة الخالوة ، و٢ُام اللُل عضخي هللا ٖنهم حمُٗا .: و٧ان مٗضوصا في ألاحضاص وألاولُاء ألاط٦ُاء ، م٘ ال

 الاحؿخد٤ هظه الصخهُت أن جضعؽ صعاؾت حُٗي ال٣ُٟه بٌٗ خ٣ه .

صعاؾخه اإلاسُىٍ في بضاًت عؾالتي للماحؿخحر التي ا٢خهغ الٗمل ٞيها ٖلى الخابٗىن ٣ِٞ ، م٘ الٗلم  ٍ ٩ٞاهذالٗمل في اإلاسُى أما 

 ئلى بابحن ، الباب ألاو٫ في الصخابت والصخابُاث والخابٗحن والخابُٗاث ، أما الباب الشاوي : الظي هى في أن اإلاسٍُى م٣ؿم أن
ً
ال

الىٗمان  هي جغحمتو ، ي بضاًت ج٤ُ٣ اإلاسُىٍبهضصه ف هدً ط٦غ مً لهم ألانى٫ مً اإلاظ٧ىعًٍ في أو٫ اإلاك٩اة وٚحرهم، وهظا ما 

 .عخمه هللا حٗالى بً زابذ اإلاٗغوٝ بأبي خىُٟت 
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ا في دُل ال٣اعب ال٨ٍغم ئليهبك٩ل جٟهُلي وألحل طل٪ ه  اإلاسٍُى في عؾالت اإلااحؿخحر صعاؾت خُاة اإلاإل٠ وصعاؾت(  1) و٢ض جىاو٫ 

بضأ مباقغة بخد٤ُ٣ جغحمت ؤلامام يؾ ط أهىاجل٪ ، ئ تضعاؾالالخٗٝغ ٖلى مٟغصاتها ، ولً هخُغ١ في هظا البدث لصخيء مما ٢ضم في 

 (( .  الىٗمان بً زابذ ُل الظي وعص في الدؿلؿل الشاوي وهى))الجل

 

    هـ(150-هـ 00) ت   (2) النعمان بن ثابت

ابذ "أبى خىُٟت  عضخي هللا ٖىه" هى ؤلامام   اث ، ٧ان  ( 4)َا ْو بً ػَ     (3) ، الىٗمان بً ز ال٩ىفي ، هى مً عهِ خمؼة الٍؼ

َا ًم أهل ٧ابل (5)  زؼاػا ًبُ٘ الخؼ ه ُػو ٖخ٤ُ ، وولض أبىه زابذ ٖلى ؤلاؾالم ،    (6)  ، و٧ان حضُّ
ُ
مملى٧ا لبجي جُم هللا بً سٗلبت ٞأ

الب ٖا له بالبر٦ت ُٞه وفي طٍعخه ، ولض  (7) و٢ُل هى ًم ألاخغاع ما و٢٘ ٖلُه ع١ ٢ِ ، وطهب زابذ ئلى ٖلي ًب أبيَ  وهى نٛحر ٞض

، و٢بره مٗغوٝ ببٛضاص ، و٧ان في أًامه أعبٗت ًم  (10) ، وصًٞ بم٣ابغ زحزعان (9) ىت زمؿحن ومئت، وماث ببٛضاص ؾ (8) ؾىت زماهحن

،  (16) باإلاضًىت (15) ، وؾهل بً ؾٗض الؿاٖضي (14) بال٩ىٞت  (13)، وٖبض هللا بً أبي أوفى  (12) بالبهغة (11) الصخابت : أوـ بً مال٪

، وؾم٘  (18) بم٨ت ، ولم ًل٤ أخضا منهم وال ازظ ٖنهم ، وازظ ال٣ٟه ًٖ خماص بً أبي ؾلُمان (17) وأبى الُُٟل ٖامغ بً وازلت

ٗا (21) ، ومدمض بً اإلاى٨ضع (20) أبا اسخا١ الؿبُ ي ( 19)ُٖاء بً ابي عباح   ، وؾما٥ بً خغب (23) ، وهكام بً ٖغوة (22) ، وهاٞ
ٍؼض بً هاعون (26) و٦ُ٘ بً الجغاح، و  (25) ، وٚحرهم ، عوي ٖىه ٖبض هللا بً مباع٥ (24) ،  (28) ، وال٣اضخي أبى ًىؾ٠ ( 27) ، ٍو

، وأ٢ام بها ئلى أن ماث ٞيها ، و٧ان  (32) ئلى بٛضاص (31) مً ال٩ىٞت (30)، وه٣له اإلاىهىع،وٚحرهم (29) ومدمض بً الخؿً الكِباوي

ىم  (36) ال٣ًاء،ٖلى  (35) أًام مغوان بً مدمض ألامىي  (34) ابً هبحرة( 33)  ا٦غهه بال٩ىٞت ٞأبى ًٞغبه مئت ؾىٍ في ٖكغة أًام ٧لً 

أبى ، ٞدل٠ ٖلُه لُٟٗلً ، وخل٠ أبى   ٞ ٖكغة ، ٞلما عأي طل٪ زلى ؾبُله ، وإلاا أشخهه اإلاىهىع ئلى الٗغا١ أعاصه ٖلى ال٣ًاء

 . (37) خىُٟت عضخي هللا ٖىه ال ًٟٗل ، وج٨غعث ؤلاًمان بُنهما ٞدبؿه اإلاىهىع ، وماث في السجً

ٓم الىاؽ أماهت ، وأعاصه  (39) ُخضزُذ بالكام (38) ٢ا٫ الخ٨م بً هكام  ًٖ أبي خىُٟت عضخي هللا ٖىه ، اهه ٧ان مً ٖأ

 الؿلُان ٖلى اهه أن ًخىلى مٟاجُذ زؼاةىه أو أن ًًغب ْهغه ، ٞازخاع ٖظابهم ٖلى ٖظاب هللا حٗالى . 

 ٖغيذ ٖلُه الضهُا بدظاٞحرها ٟٞغ منهاوعوي اهه ط٦غ أبى خىُٟت ٖىض ابً اإلاباع٥ ٣ٞا٫ :  
ً
 .  (40) أجظ٦غون عحال

/ ب ( وٗمت ،  ٧47ان عبٗت  مً الغحا٫ ، و٢ُل : ٧ان َىالًا حٗلىه ؾمغة خؿً الىحه أخؿً الىاؽ مى٣ُا وأخالهم )  

ىاهه  . (41) خؿً اإلاجلـ ، قضًض ال٨غم ، خؿً اإلاىاؾاة أٖل

 لى ٧لم٪ في  (43) ٢ُل إلاال٪ (42)٢ا٫ الكاٞ ي عضخي هللا ٖىه 
ً
: هل عأًذ أبا خىُٟت عضخي هللا ٖىه ، ٢ا٫ وٗم ، عأًذ عحال

 ل٣ام بذجت
ً
 .   (44) هظه الؿاٍعت أن ًجٗلها طهبا

 . (45) (:  مً أعاص أن ًدبدغ في ال٣ٟه ٞهى ُٖا٫ ٖلى أبي خىُٟتو٢ا٫ الكاٞ ي )عضخي هللا ٖىه

هللا ٖىه : ٧ان ًدحي هه٠ اللُل ، ٞأقاع ئلُه ئوؿان وهى ًمصخي ،  : عوي أن أبا خىُٟت عضخي (46) و٢ا٫ أبى خامض الٛؼالي 

، و٢ا٫ أها اؾخخي مً هللا حٗالى أن أوَن٠َ بما   (47) و٢ا٫ لٛحره : هظا هى الظي ًدحي ٧ل اللُل ، ٞلم ًؼ٫ بٗض طل٪ ًدحي ٧ل اللُل

    .(48) لِـ فيَّ مً ٖباصة

ل الهمذ ، صاةم ال٨ٟغ ، ٢لُل اإلاداصزت للىاؽ ٍ: ٧ان أبى خىُٟت عضخي هللا (49) و٢ا٫ قٍغ٪ الىس ي  ، وهظا ًم  ٖىه ٍَى

أوضر الاماعاث ٖلى الٗلم الباًَ ، واقخٛا٫ بمهماث الضًً ، ٞمً أوحي الهمذ والؼهض ، ٣ٞض أوحي الٗلم ٧له ، ولى طهبىا ئلى 

لىا الخُب ولم ههل ئلى الٛغى منها ، ٞاهه ٧ان : ٖاإلاا ،  ٖا ، ػاهضا ، ٖابضا ـ ئماما في ٖلىم قغح مىا٢به ، وًٞاةله أَل ٖامال ، وع

 .(50) الكَغٗت ، مغياء

 ، الخبر٥ به لٗلى مغجبخه ، ووٞىع ٖلمه . 
ً
 والٛغى باًغاص ط٦غه في هظا ال٨خاب وان لم ًغو خضًشا

  الـخـاثـمـة

  بغػ ما ج٣ضم ط٦غه اقحر ئلى اوفي الخخام 

م مً ٢لت اإلاٗلىماث في اإلاسُىٍ الا   -1 ان في مدىها اإلاٗاوي ال٨شحرة والىاؾٗت ، ٞال٨الم ًٖ ال٣ُٟه الٗالم أبي ٖلى الٚغ

 خىُٟت عخمه هللا حٗالى ٌٗجي ال٨الم ًٖ اإلاظهب ألاو٫ ٖلى اإلاظاهب ؤلاؾالمُت بأحمٗها ، ٞال ٌؿخُُ٘ اخض أن ًىإػ في هظا .
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٨ٟي الامام ابى خىُٟت ٞسغا وٖؼا ما جىا٢لخه اإلاهاصع الٗلمُت مً أونٝا ُزل٣ -2 ُت اجه٠ بها ،ًٞال ًٖ امخال٦ه إلاىهبت ٍو

 ٖلمُت ٢ل هٓحرها .

وهدُجت للمىهج اإلاخب٘ في اإلاظهب  الظي ٌؿمى بمظهب الغأي ، حٗل مً طل٪ ٦ثرة الضاعؾحن لهظا اإلاظهب ولكٗب اإلاإلٟاث  -3

 ضح .، ٞال ٣ًبل ال٣والكغوح ٖلُه مما حٗل اإلاظهب ٦كب٨ت ٖاإلاُت جخىلى ٖليها الكب٩اث ألازغي لالجها٫ بها 

) عضخي هللا ٖىه أبي خىُٟت  الىٗمان بً زابذ ا البدث بصخهُت اؾالمُت وناخب مظهب الخىُٟت جُمىا باؾمتهظ ىٖخجا -4

)   .  

 ط٦غ بٌٗو  اإلا٩اهت الٗالُت لهظا الٗالم الجلُل .بٍُغ٣ت مبؿُت و  ومإلٟاجهوبٌٗ مً قُىزه وجالمُظه دُاجه ب الخٍٗغ٠  -5

    نٟاث الامام ابي خىُٟت )عضخي هللا ٖىه (.

الم و  ،ٞأزبذ طل٪اإلاظ٧ىعة في اإلاسٍُى ، زخالٞاث في الترحمت الىاخضة اوحضث أن هىا٥ واطا  -6 ٘م طل٪ ٢مذ بخٍٗغ٠ ألٖا

 
ً
 .الخٍٗغ٠ باإلاىا٢٘ والبلضان وٚحرها مً مهاصعها ، و الىاعصًً ٖغيا

ٟغ منها اًام الخلُٟت  عوي اهه ط٦غ أبى خىُٟت ٖىض ابً اإلاباع٥ ٣ٞا٫ : -7  ٖغيذ ٖلُه الضهُا بدظاٞحرها ٞ
ً
أجظ٦غون عحال

 اإلاىهىع .

ا٢ىا٫ الٗلماء ُٞه منها : ٢ا٫ الكاٞ ي )عضخي هللا ٖىه( ، و٢ُل إلاال٪ )عضخي هللا ٖىه( هل عأًذ أبا خىُٟت )عضخي هللا ٖىه (:  -8

 ل٣ام ب
ً
ت أن ًجٗلها طهبا  لى ٧لم٪ في هظه الؿاٍع

ً
ذجت . و٢ا٫ الكاٞ ي )عضخي هللا ٖىه(:  مً أعاص أن ٢ا٫ : وٗم ،عأًذ عحال

 ًدبدغ في ال٣ٟه ٞهى ُٖا٫ ٖلى أبي خىُٟت . 

   

 هوامش البحث
قٝغ الضًً الخؿحن ًب ،جأل٠ُ/  الخضًث الخابٗىن مً ٦خاب أؾماء الغحا٫ في عواة أصخابال٨غبىلي : مهىض خمض اخمض ،  ( 1)

جامٗت ألاهباع ب ئلى ٧لُت التربُتعؾالت م٣ضمت  صعاؾت وجد٤ُ٣ ، مُالصًت 1342هجٍغت /  743اإلاخىفى ؾىت الُُــبي مدمض بً ٖبض هللا 

 .خاٍعش الفي آصاب اإلااحؿخحر لىُل 

ا ًدحى ،( 2 ( -،م٨ه، مغ٦ؼ البدث الٗلمي1ٍ الضوعي، جذ : أخمض مدمض،عواًت ، جاٍعش ابً مٗحن  هـ233ث ابً مٗحن:  أبى ػ٦ٍغ

ش240ُاٍ :أبى ٖمغ قباب الٗهٟغي،)ث؛زلُٟت بً ز2530ع٢م607م2،جم1979 ،مُبٗت 1لٗمغي ،ٍ ا،جذ :أ٦غم هـ(،الخاٍع

-167م(،م1967-بٛضاص الٗاوي،)  ،م1ِ: ٦غم يُاء الٗمغي،ٍجذ، ؛الُب٣اث 435م2م(،ج1967-الىج٠آلاصاب،)

ٍ  ،صاع الىعي،)خلبث هـ(،256 )ث؛البساعي:327 ،)ث ؛الٟؿىي: أبى ًىؾ43٠م2م(،ج1977-الهٛحر، جذ: مدمىص ئبغاهُم ػاًض،

ت والخاٍعش ، جذ : أ٦غم الٗمغي ، اٍل ، مُبٗت ألاعقاص ،اهـ(، 277 ؛ ابً أبي خاجم الغاػي : أبى مدمض بً ٖبض م1975-بٛضاصإلاٗٞغ

صاةغة اإلاٗاٝع بدُضع آباص الض٦ً  مُبٗت مجلـ، 1، ٍهـ(، الجغح والخٗضًل327الغخمً الخىٓلي،)ث

، صاع ال٨خب الٗلمُت،)بحروث_ 463؛الخُُب البٛضاصي : أبى ب٨غ أخمض بً ٖلي،)ث449م8م،ج1952الهىض_، هـ(،جاٍعش بٛضاص، الٍ 

؛ًا٢ىث الخمىي: 86ال ث(،م-، صاع ال٣لم ،) بحروث ،جصخُذ :زلُل اإلاؿِب اإلادضزحن ٍهـ(، 476؛الكحراػي :)ث323م13ال ث(،ج

؛ابً ألازحر :ٖؼ الضًً أبى 417م1م(،ج1979 -هـ(، معجم البلضان ، ال جذ ، صاع ناصع،)بحروث626الكُش قهاب الضًً الغومي ،)ث 

ش ،اٍل 630الخؿحن ُٖلي بً مدمض الجؼعي،)ث  هـ(،وُٞاث 681:)ث ؛ابً زل٩ان585م5م(،ج1965،)بحروث_هـ(، ال٩امل في الخاٍع

ُان  تهظًب ال٨ما٫ في هـ(،  742؛اإلاؼي :الخأٞ اإلاخ٣ً حما٫ الضًً أبي الدجاج ًىؾ٠)ث 455م5ج،وأهباء أبىاء الؼمانألٖا

ىاص ،ٍ  أؾماء الغحا٫ ؛الظهبي : أبى ٖبض هللا قمـ الضًً مدمض 339م7م(،ج1998، مإؾؿت الغؾالت ،) بحروث_1، جذ: بكاعٖ 

ُٞاث هـ(،جاٍعش ؤلاؾالم ووُٞا748بً أخمض الضمك٣ي،)ث  الم خىاصر وو ؛ جظ٦غة 313-305م،،  2ٍ ، هـ160-41ث اإلاكاهحر وألٖا

؛ؾحر أٖالم الىبالء ، جذ قُٗب ألاعهإوٍ 158م1ال ث(، ج-الٗغبي، )بحروث ،  صاع ئخُاء الترار، جذ : اإلاٗلمي ،ال ٍ الخّٟا

ٚبر ، جذ :نال 390م6م(،ج1986، مإؾؿت الغؾالت،)بحروث_4ٍ وازغون ، ح الضًً اإلاىجض ، اٍل ،مُبٗت ؛ الٗبر في زبر ًم 

ذ ،)ال٩ٍىذ ،آباص الض٦ً ،) 1ٍ، الجذ ،مغآة الجىانهـ(، 768؛الُاٞ ي  : ؤلامام الُمجي اإلا٩ي،)ث314م1م(،ج1960–خ٩ىمت ال٩ٍى

ال٨خب هـ(، البضاًت والنهاًت ، جذ :أخمض أبى ملخم وأزغون ،صاع 774؛ابً ٦شحر : أبى الٟضاء الخاٞٔ ،) ث 309م1هـ(،ج1339-الهىض
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صاع البكاةغ ، ٣ٍ1ٍغب ،خالوي :قهاب الضًً أخمض: ال؛ابً حجغ الٗؿ107٣م10الٗلمُت،)بحروث _الث(،ج

؛تهظًب التهظًب ، الجذ ، اٍل ، مُبٗت صاةغة اإلاٗٝغ بدُضع آباص الض٦ً ، ) الهىض _ 653م(،م1986ؤلاؾالمُت،)بحروث_

هغة في ملى٥ مهغ وال٣اهغة ، ال ٍ ، المِ ،  874؛  ابً حٛغي بغصي : ًىؾ٠ ألاجاب٩ي ،) ث 449م10هـ(،ج1327 هـ (،الىجىم الؼا

اّ ، جذ ٖلي 911م(، الؿُىَي ،الٗالمت الخاٞٔ حال٫ الضًً ٖبض الغخمً الكاٞ ي ،)ث 1956) ال٣اهغة _  هـ (،َب٣اث الٟخ

م نٟي الضًً  أخمض بً ؛الخؼعجي  : إلما73م(،م1973-، م٨خبت وهبه مُبٗت الاؾخ٣ال٫ ال٨بري،) ال٣اهغة  1مدمض ٖمغ ، ٍ 

ُبىٖاث ؤلاؾالمُت  3هـ(، زالنت جظهُب تهظًب ال٨ما٫ في أؾماء الغحا٫ ، الجذ ،ٍ 923ٖبض هللا ألاههاعي،) ث  ، م٨خبت اإلا

هـ(،قظعاث الظهب في أزباع مً طهب، ال جذ، صاع 1089؛ابً الٗماص الخىبلي: أبى الٟالح ٖبض الخي ،)ث402م(،م1979،)بحروث_

 .227م1ال ث(،ج-،)بحروثال٨خب الٗلمُت

 . 340م7( والض أبى خىُٟت ٢ُل اهه مً أهل ألاهباع ، اإلاؼي ، تهظًب ال٨ما٫ ، ج 3)

 .  340م7اإلاؼي ، تهظًب ال٨ما٫ ، ج .(  بٟخذ الؼاي وؾ٩ىن الىاو ، ػوَا أو ػوَى باألل٠ اإلا٣هىعة مشلما ًظ٦غ(4

 ،و٢ُل: أنله اؾم صابت ٣ًا٫ لها الخؼ ؾمي الشىب اإلاخسظ مً وب ( هٕى ًم الشُاب . الَخّؼ: زُاب جيسج مً نٝى وئبَغؿم (5
ً
غه زؼا

عي :)ث
ُ
ط

َ
 333 -332، مهـ1417-،صاع ال٨ٟغ ،بحروث1ع٦لي ، ٍ، أوؿاب ألاقغاٝ ،جذ : ؾهُل ػ٧اع وعٍاى الؼ هـ(279لىٗىمخه.  الَبال

اء ال٣ؼوٍجي الغاػي أبى الخؿحن )ث ٣اًـِ اللٛت ، جذ :ٖبض الؿالم مدمض هاعون ،صاع هـ( ، معجم م395؛  ابً ٞاعؽ : أخمض بً ػ٦ٍغ

وازغ،م الؼاوي ،جذ : َاهغ هـ(، النهاًت في ٍٚغب 606)ث؛ ابً ألازحر: مجض الض150ًًم2(،جم1979-هـ1399-ال٨ٟغ،)بحروث

هـ(بمؿاٖضة ٍٞغ٤ ٖمل ،معجم اللٛت 1424؛ ٖمغ: أخمض مسخاع ٖبض الخمُض)ث 28م2م(،ج1979-هـ1399-الٗلمُت،)بحروث

 .637م1م(،ج2008 -هـ 1429-،ٖالم ال٨خب،)بحروث1غبُت اإلاٗانغة ،ٍالٗ

ُل بًم الباء اإلاىخضة ،والم ، ٧ابل في الا٢لُم الشالث ، َىلها مً حهت الٛغب مئت صعحت ، وٖغيها مً حهت الجىىب زمان 6  ( ابُّ
َ
٧  )

 .427_326م4ي ، معجم البلضان ، جوٖكغون صعحت ... الخ وهي بحن الهىض وهىاحي سجؿخان مً ْهغ الٛىع، ًا٢ىث الخمى 

 .225أمحر اإلاإمىحن، أبى الخؿً ال٣غشخي الهاقمي. الظهبي، ؾحر اٖالم الىبالء ،ج الغاقضون مٖلي بً أبي َالب  ( 7)

 .404-390م6الظهبي ،ؾحر،ج( 8) 

 . 403م6ج، ؾحر، الظهبي، وٖلُه ٢به ُٖٓمت في بٛضاص .ؾىه 70،وله هجٍغت 150جىفى قهُضا في ؾىت  (9)

ٍض أمحر اإلاإمىحن هاعون الغقُض عخمه هللا 10) 
َ
م َول

ُ
 .حٗالى ( هي اخضي م٣ابغ مضًىت بٛضاص ؾمُذ أؾم الخحزعان وهي أ

ْىِم 11(  َٚ  ًِ اِمِغ ب َٖ  ًِ ًِ ُحْىُضِب ب ًِ َخَغاِم ب ِض ب
ًِ َػٍْ ْهَهاِعيُّ عضخي هللا ٖىه اْب

َ
ٍم ألا ًَ ًِ َيْم ًِ  (  اوـ بً مال٪ بً الىًغ ب ِضّيِ ب َٖ  ًِ  ب

اِع. الظهبي ، ؾحر اٖالم الىبالء ،ج جَّ  . 395م3الىَّ

ُها، في زالٞت 12) ضة الٗغا١، ومىؾم الخجاع. مؿخُُلت َى٫ ٞغسخحن في ٖغى ٞغسخ. ازخ امحر ( البهغة :هي مضًىت الضهُا، و٢ٖا

الم ـه(، آ٧ام اإلاغحان في ط٦غ اإلاضا4اإلاىجم : ئسخا١ بً الخؿحن)اإلاخىفى: ١ هـ . 14ؾىت ٖمغ اإلاإمىحن  ةً اإلاكهىعة في ٧ل م٩انٖ،

 .433م1ؤلاؾالمي،جاإلاؿال٪،صاعالٛغب هـ(،487ألاهضلسخي)ث؛الب٨غي:39م1هـ(،ج1408-ال٨خب،)بحروث

ُغ، نَ 13)  مَّ َٗ ُه، اإلاُ ُْ ٣ِ َٟ ِميُّ عضخي هللا ٖىه ،ال
َ
ْؾل

َ
ًِ الَخاِعِر ألا ًِ َزاِلِض ب  ب

َ
٣ََمت

ْ
ل َٖ ى 

َ
ْوف

َ
ِبي أ

َ
ًُ أ ْبُض هللِا ب َٖ ِب (   ِه وآله اِخُب الىَّ ُْ لَ َٖ ُه 

َّ
ى الل

َّ
ّيِ )َنل

 ًْ . ِم ْىِفيُّ
ُ
، ال٩ ِميُّ

َ
ْؾل

َ
َم ألا ُْ ُبى ِئْبَغاِه

َ
َل: أ ُْ ٍض. َو٢ِ ُبى ُمَدمَّ

َ
َل: أ ُْ  . َو٢ِ

َ
ت اِوٍَ َٗ ُبى ُم

َ
َم( أ

َّ
ِت وصخبه َوَؾل

َ
ْىٞ

ُ
ًْ َماَث ِبال٩  َم

ُ
ْيَىاِن، َوَزاِجَمت ِت الغُّ َٗ ُْ ْهِل َب

َ
 أ

 
َ
اَن أ

َ
َخاَبِت ،َو٧ ًَ الصَّ . الظهبي ، ؾحر اٖالم الىبالء ، جِم

ً
ًا ًْ  أَ

ً
ا ُّ  . 423م3ُبْىُه َصَخاِب

هـ ( لخ٩ىن مٗؿ٨غا للجِل في الجاهب 17( مضًىت أؾؿها اإلاؿلمىن أًام الخلُٟت ٖمغ بً الخُاب )عضخي هللا ٖىه ( هدى )ؾىت 14)

 .266(،م1982-ٗالم الجٛغاُٞت ،)م٨ت اإلا الٛغبي مً نهغ الٟغاث، الباصًت. الخغبي :ٖاج٤ بً ُٚث بً ػوٍغ البالصي، معجم

ى 15)
ّ
ه نل

َّ
ؿماه عؾى٫ الل  ٞ ( هى ؾهل بً ؾٗض الؿاٖضي صخابي،  ٢ا٫ ابً خّبان : ٧ان اؾمه ؾهل بً ؾٗض الؿاٖضي، خؼها

م ؾهال ، عوي ٖىه ابىه ٖباؽ والؼهغي 
ّ
ه ٖلُه وؾل

َّ
ت ًم له عواًت في  هـ91أو  88جىفي ؾىت الل ال٨خب .الظهبي:  ال٩اق٠ في مٗٞغ

ىامت أخمض مدمض همغ الخُُب ،ٍ  ٖ -،  صاع ال٣بلت للش٣اٞت ؤلاؾالمُت ،ٖلىم ال٣غآن،)حضة1الؿخت ، جذ :مدمض

 . 55م2جه،ؤلاناب ؛ابً حجغ الٗؿ٣الن،407م1(،جهـ1413
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ٓم  نل هللا ٖلُه وؾلم ،هي   :اإلاضًىت اإلاىىعة( 16) ِشحًرا ِفي الّؿِ  مضًىت الغؾى٫ الٖا
َ
َعْث ٦ غَّ

َ
ْض َج٨

َ
 ُهَىا، َو٢

َ
َغٝ ْٗ ُ

ْن ح
َ
ًْ أ ْقَهُغ ِم

َ
حَرِة، َوِهَي أ

حرَ  ِت ِفي الّؿِ َُّ ِٞ َغا
ْٛ ُج

ْ
اِلِم ال َٗ َ َخاِم . الخغبي ، معجم اإلاْ ُخِب الّطِ

ُ
٨

ْ
ْكَغاِث ال َٖ  

َ َ
اعٍِِش َما َمَل ًْ الخَّ َها ِم

َ
ِت مَول َبِىٍَّ  .284ِة الىَّ

(17 
َ
ت

َ
ًُ َواِزل اِمُغ ب َٖ ِل  ُْ َٟ ُبى الُُّ

َ
ِثيُّ ال٨َِىاِويُّ عضخي هللا ٖىه)ث( و٢ُل وانلت ،أ ُْ . 110اللَّ ِلّيٍ

َٖ ِت ؤلِاَماِم  َٗ ُْ ًْ ِق اَن ِم
َ
٧ . ِ يُّ ُْ ، الّكِ هـ(،الِدَجاػِيُّ

ِٕ َوُه  ِت الَىَصا َم(َوُهَى ِفي َحجَّ
َّ
ِه وآله صخبه َوَؾل ُْ لَ َٖ ُه 

َّ
ى الل

َّ
ِبيَّ )َنل ي الىَّ

َ
َض الِهْجَغِة. َعأ ْٗ ْؿَخلُم الغُّ َمْىِلُضُه: َب ٌَ ًَ َى  ُل اإلِاْذَج ٣َّبِ

ًُ مَّ 
ُ
ًَ ِبِمْذَجِىِه، ز ْ

٦

َغا١ِ .الظهبي ،ؾحر اٖالم ال ِٗ َهَغ ِبال
َ
ا ْ

َّ َ
ْسَخاِع الش٣ٟي إلا

ُ
ِت اإلا ًَ اَن َخاِمَل َعا

َ
ِل ٧ ُْ َٟ َبا الُُّ

َ
َل : ِئنَّ أ ُْ  .464م3ىبالء ،ج، َو٢ِ

َ٘ مىه( و٢ُل 18) وًؿا، وئبغاهُم، َؾِم
َ
َ٘ أ ىعّي، وُقٗبت، ٧ىفي، ز٣ت ، ٢ا٫ ابى خىُٟت : ٞصخبخه زماوي  وهى َخماص ْبً ُمْؿِلم ،َؾِم الشَّ

ى. البساعي : )ث ِبي ُمىسخَ
َ
ى آ٫ أ

َ
ُم: ماث ؾىت ٖكٍغً ومئت، و٢ُل ؾىت حؿ٘ ٖكغة ومئت ،هى َمىل َٗ ُ

بى و
َ
ا٫َ أ

َ
هـ( ، 256ٖكغة ؾىت ،٢

–،)الم٪: مدمض ٖبض اإلاُٗض زان الض٦ً ،َب٘ جدذ مغا٢بت –الخأٍعش ال٨بحر ،صاةغة اإلاٗاٝع الٗشماهُت، خُضع آباص 

عي 131م،هـ(، جاٍعش الش٣اث261)ث فيالعجلى :ال٩ى؛18م3الث(،
ُ
ط

َ
:  بً ٢خِبتا ؛ 372م10، أوؿاب ألاقغاٝ ،ج؛ الَبال

وي٘ ،  ًٟٗاء الغحا٫ال: ال٩امل في  الجغحاوي؛ 146م3،ج ، الجغح والخٗضًلابً أبي خاجم الغاػي  ؛ 474م ،اإلاٗاٝع ،هـ(276ث)

: أبى مدمض ٖبض  الكُش ألانبهاوي؛ 505م1(،جم1997هـ1418-لبىان-بحروث ،)ال٨خب الٗلمُت ،1،ٍ الكُش مدمىص زلُلخىاشخي: 

–1412بحروث،)مإؾؿت الغؾالت،2،ٍ البلىشخي:،جذ  ب٣اث اإلادضزحن بأنبهان والىاعصًًَ ، هـ(369ث)ً مدمض ألاههاعي هللا ب

بض: مدمض بً خبان بً أخمض  بً خبان؛ ا326م1(،ج1992 ْٗ الضاعمي، الُبؿتي الخمُمي، أبى خاجم،  بً خبان بً مٗاط بً َم

صاع الىٞاء للُباٖت  ،1،ٍخ٤٣ ووز٤ وٖل٤ ٖلُه: مغػو١ ٖلى ابغاهُم،مكاهحر ٖلماء ألامهاع وأٖالم ٣ٞهاء ألا٢ُاع ،هـ(354)ث

هللا بً أخمض بً عبُٗت بً ؾلُمان  : أبى ؾلُمان مدمض بً ٖبض بً ػبغ؛ ا 187(،مم1991-هـ 1411-اإلاىهىعة،)واليكغ والخىػَ٘ 

ُٞاتهم، هـ(379ثبً زالض بً ٖبض الغخمً الغب ي ) صاع الٗانمت ، ٖبض هللا أخمض ؾلُمان الخمض:، جذ جاٍعش مىلض الٗلماء وو

ُٗم بً الخ٨م الً ابً البُ٘؛ 282م1جهـ،1410-الٍغاى،
ُ
ه بً و بي : أبى ٖبض هللا الخا٦م مدمض بً ٖبض هللا بً مدمض بً خمضٍو

ُت ًم أزغحهم البساعي ومؿلم، هـ405ىفىج الُهماوي الىِؿابىعي مإؾؿت ال٨خب الش٣اُٞت ،صاع ،1، ٍالخىث : ٦ما٫جذ ،حؿم

ه : ؛94هـ(،م1407-بحروث،)الجىان  أبى وُٗم ألانبهاوي ؛159م1هـ(،ج1407-بحروث) ،الصخُذ هـ(، عحا٫ 428ث)ابً َمْىُجىٍَ

َمغي 430م1ججاٍعش أنبهان ،: ُْ أزباع أبي خىُٟت ، هـ(436ث: الخؿحن بً ٖلي بً مدمض بً حٟٗغ، أبى ٖبض هللا)الخىٟي  ؛ الهَّ

بي؛ 23(،مم985 -هـ 1405-بحروث،)2،ٍٖالم ال٨خب ، وأصخابه أبى ٖمغ ًىؾ٠ بً ٖبض هللا بً مدمض بً ٖبض : الىمغي ال٣َغ

صاع ال٨خب الٗلمُت  ، لكاٞ ي وأبي خىُٟت عضخي هللا ٖنهمالاهخ٣اء في ًٞاةل الشالزت ألاةمت ال٣ٟهاء مال٪ وا ،هـ(463ثالبر بً ٖانم)

الؿمٗاوي : ٖبض ال٨ٍغم بً مدمض بً ؛  780م ؾحر الؿل٠  : ٢ىام الؿىت؛ 86،مال٣ٟهاءٍ :  الكحراػي ؛ 124الث(، م-بحروث،)

،مجلـ صاةغة اإلاٗاٝع  هـ(، ألاوؿاب، جذ ٖبض الغخمً بً ًدحى اإلاٗلمي الُماوي وٚحره562مىهىع الخمُمي اإلاغوػي، أبى ؾٗض )ث 

؛ ابً حٛغي بغصي  151م58،ججاٍعش صمك٤ ؛ ابً ٖؿا٦غ :93م7م(،ج1962 -هـ1382 -،) الم٪1الٗشماهُت، خُضع آباص ،ٍ

غي ؛  284م1،الىجىم الؼاهغة في ملى٥ مهغ وال٣اهغة ،ج
ْ
ًاع َب٨ ؛الؿٗضي: خماص بً مدمض  319م2ج، جاٍعش الخمِـ: الّضِ

، ئجداٝ طوي الغؾىر بمً عمي بالخضلِـ ًم الكُىر ووز٣هم الخأٞ ابً حجغ الٗؿ٣الوي ، هـ( 1418ألاههاعي الخؼعجي)ث

الث(، -؛ الامامي : نباح ٢اؾم، ًم ؾحرة ؤلامام أبى خىُٟت ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الاؾالمي ،٧ىبنهاحً ،) الضهماع13٥الث(، م-)الم٪

، المِ،)الم٪عبٗتجغحمت ألاةمت ألا  ،ٖلي بً ها٠ً الصخىص : أبى خمؼة الكامي   ؛3م   .14م1جم(،2007-هـ1425 -، اٍل

و٧ان ُٖاء مً مىلضي الجىض ًم الٟهغي : اؾم أبي عباح أؾلم مىلى خبِبت بيذ مِؿغة بً أبي زُشم  ُٖاء بً أبي عباح( 19)

ٖباؽ ، مسال٠ُ الُمً. وكأ بم٨ت اتكت وأبي هٍغغة وحابغ وابً  َخِضًِث عوي ًٖٖ 
ْ
ِشحَر ال

َ
ا ٦

ً
اإلِا َٖ ٣ِيًها 

َ
ٞ 

ً
اَن ِز٣َت

َ
ىا َو٧

ُ
ال

َ
٨َِخاَب. ٢

ْ
ُم ال ِ

ّ
ل َٗ ٌُ

وػٍض بً أع٢م وعوي ٖىه ألاوػاعي وابً حٍغج وأبى خىُٟت واللُث وأمم. أزغج له ألاةمت الؿخت. وهى مً ٦باع الخابٗحن اإلاخ٤ٟ ٖلى 

،) لبىان ؾحرة ابً ئسخا١، هـ(151ث) بً ئسخا١هـ .ا 116هـ أو 115هـ  و٢ُل ؾىت 103جىفي وله زماهىن ؾىت جىز٣ُه وحاللخه 

 ،هـ(230ث:أبى ٖبض هللا مدمض بً ؾٗض بً مىُ٘ الهاقمي بالىالء، البهغي، البٛضاصي اإلاٗغوٝ) ابً ؾٗض؛ 351م(،م1978ـ

،زلُٟت بً زُاٍ، 20م6، ج(م1990 -هـ 1410-بحروث،)ب الٗلمُت صاع ال٨خ، 1،ٍ: مدمض ٖبض ال٣اصع ُٖا، جذ الُب٣اث ال٨بري 

ؾلُمان بً ألاقٗث بً ئسخا١ بً بكحر بً قضاص بً :أبى صاوص ؛  463م6؛ البساعي ،الخأٍعش ال٨بحر ،ج 346جأٍعش زلُٟت ،م

ِجْؿخاوي ) مدمض ٖلي ٢اؾم  ،جذ : ٗضًلؾإالاث أبي ٖبُض آلاحغي أبا صاوص السجؿخاوي في الجغح والخ، هـ(275ثٖمغو ألاػصي الّسِ
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؛ ابً 220(،مم1983هـ/1403-اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت)اإلاضًىت اإلاىىعة،، 1ٍٖماصة البدث الٗلمي بالجامٗت ؤلاؾالمُت، ،الٗمغي 

جدذ ، وػاعة اإلاٗاٝع للخ٩ىمت الٗالُت الهىضًت ، الش٣اث، هـ(354ث):بً خبان؛ ا 330م6أبي خاجم الغاػي ،الجغح والخٗضًل،ج

-،)الهىضصاةغة اإلاٗاٝع الٗشماهُت بدُضع آباص الض٦ً،1، ٍمغا٢بت: الض٦خىع مدمض ٖبض اإلاُٗض زان مضًغ صاةغة اإلاٗاٝع الٗشماهُت

ش الش٣اث ،؛198م5م(، ج1973 - ه1393 ت 444، ماإلاٗاٝع ، بً ٢خِبت؛ا 332م1جالعجلى ،جاٍع ؛ الٟؿىي، ٦خاب اإلاٗٞغ

ش، م ت م، هـ(511ث:) ابً مىضه؛  294والخاٍع ؛ ابً الٗماص 30مهـ(،1410-)لبىانأؾامي أعصاٝ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم،ٗٞغ

  .203م(، م2006-،)مهغ 1ٍ،، مٗالم الخجضًض وؤلانالح  الهالبي:؛96م2الخىبلي ، قظعاث الظهب ، ج

هـ( ،َب٣اث 369؛ الكُش ألانبهاوي )ث451هـ(، اإلاٗاٝع ،م276هـ . ابً ٢خِبت ،)ث129هـ و٢ُل 128هـ و٢ُل 127( ماث ؾىت 20)

ٟت 597نٟت ؛ ابً الجىػي : حما٫ الضًً أبى الٟغج ٖبض الغخمً بً ٖلي بً مدمض )ث 336م،اإلادضزحن بأنبهان  هـ(، ن

ت ،ٍ  .  104م3م(،ج1979-هـ 1399-،ص. مدمض عواؽ ٢لٗه جي،)بحروث،جذ : مدمىص ٞازىعي 2الهٟىة، صاع اإلاٗٞغ

؛ الٟؿىي، ٦خاب 361ابً ٢خِبت ،اإلاٗاٝع ،م.هـ 131أو هـ130(  مدمض بً اإلاى٨ضع بً هضًغ. ًم بجى جُم ٢َغل ، ماث ؾىت21)

ت والخاٍعش، ج عي ،)ث656م1اإلاٗٞغ
ُ
ط

َ
 .713م2،جالىبىة؛اإلاؿخٟٛغي : صالةل 161م10هـ(، أوؿاب ألاقغاٝ،ج279؛ الَبال

هـ ، ٧ان له مً الىلض ٖمغ 117( هاٞ٘ مىلى ابً ٖمغ : ٨ًجى أبا ٖبض هللا. و٧ان مً أهل أبغ قهغ، أنابه ٖبض هللا في ٚؼاجه. ماث 22)

،م ت 460بً هاٞ٘، وأبى ب٨غ بً هاٞ٘، وٖبض هللا بً هاٞ٘، و٧لهم ٢ض عوي ٖىه. ابً ٢خِبت ،اإلاٗاٝع ؛ الٟؿىي، اإلاٗٞغ

 .110م35تهظًب جال؛ اإلاؼي ،367م5،جالىُٞاث؛ ابً زل٩ان ،424م1والخاٍعش،ج

ُبى اإلاىظع"( 23)
َ
َبْحر ْبً الٗىام، أ ه ألاؾضي -هكام ْبً ٖغوة ْبً الؼُّ

َّ
ْبض الل َٖ ُبى 

َ
َمغ، وَحاِبغ، ، و٢ُل: أ ُٖ ولض ؾىت ئخضي وؾخحن، عأي اْبً 

َبْحر ه ْبً الؼُّ
َّ
ْبض الل َٖ عوي ٖىه أًىب السجؿخاوي، ، أباه، واْبً اإلاى٨ضع، والؼهغي، وٚحرهم وؾم٘، وأوـ ْبً مال٪، وؾهل ْبً ؾٗض، و

اَن ز٣ت، و٢ضم ٖلى اإلاىهىع. ، ومال٪، وابً حٍغذ، والشىعي، واللُث ْبً ؾٗض، وٚحرهم
َ
و٢ُل: ، َوُهَى اْبً زمـ وزماهحن ؾىتجىفي َو٧

َي ِفي ؾىت  ِ
ّ
حمهغة ، هـ(256ث):بً ب٩اعا  .، وًم اوالصه الؼبحر اإلاضوي ال٣ُٟهأبىاإلاىظع ال٣غشخي الؼبحري ،هـ "  47ؾىت و٢ُل: ، ـه45 ُجُىف

 636: أبى ٖبض هللا مدمض بً ئؾماُٖل بً مدمض بً ٖبض الغخمً بً زلٟىن ألاػصي ألاهضلسخي ) بً زلٟىن ؛ ا293،م وؿب ٢َغل

هـ 1425-، ) الم٪أيىاء الؿل٠، 1،ٍ: أبى ٖبضالباعي عيا بى قامت الجؼاةغي  ،  جذأؾماء قُىر مال٪ بً أوـ ألانبخي ؤلامام ،هـ(

 .108م 1هـ(، جظ٦غة الخٟاْج748؛  الظهبي ،)ث 100م8ج،اإلاىخٓم ، هـ(597ث): الجىػي؛ابً  378-372(،مم2004 -

ىفيّ ( 24)
ُ
ٛحرة، ال٩

ُ
بى اإلا

َ
ُه،  ِؾما٥ ْبً َخغب، أ

َ
ل َٖ ُه 

َّ
بّيِ َنلى الل

ْصَخاِب الىَّ
َ
ًْ أ ا٫َ ِؾما٥ ْبً َخغب: أصع٦ُذ زماهحن ِم

َ
اَن  ٢

َ
وَؾلم، َو٧

يَّ 
َ
ل َٖ ه حٗالى، ٞغص 

َّ
ٗمان ْبً َبِكحر، طهب بهغي، ٞضٖىُث الل ِـ، والىُّ

َ
ض ْبً ٢ َ٘ َحاِبغ ْبً َؾُمغة، وُؾٍى ىعي، ، َؾِم ىه: الشَّ َٖ َعَوي 

 ، وُقٗبت
ُّ
ًْ ِؾما٥ ْبً َخغب الظ َٖ مغو،  َٖ زىا  بض هللِا بً الَجهم، خضَّ َٖ زىا  ّباح، خضَّ ْخَمض ْبً الهَّ

َ
زىا أ هى ًم ،و   نضو١ ز٣ت، هليخضَّ

-39م ،ٞخىح مهغ واإلاٛغب، هـ(257)ث: بً ٖبض الخ٨ما ؛171هـ(،الخاٍعش  ،م 240. زلُٟت بً زُاٍ ،)ث ٦باع الخابٗحن ال٩ىُٞحن

:أبى أخمض ٖبض ؛ابً ٖضي  279م4هـ(، الجغح والخٗضًل،  ج327؛ ابً أبي خاجم الغاػي)ث173م4؛البساعي ، الخاٍعش ال٨بحر ،ج42

ت يٟٗاء اإلادضزحن وٖلل الخضًث(، هـ365)ثالجغحاويهللا  اص٫ أخمض ٖبض اإلاىحىص، وٖلي مدمض ،جذ  ال٩امل في مٗٞغ :ٖ

 . 543م4م(،ج1997-،)بحروثصاع ال٨خب الٗلمُت،1،ٍمٗىى

مي( 25) َسغَّ
ُ
ه : أبى ٖبض هللا الخا٦م مدمض بً ٖبض هللا بً  ابً البُ٘. ئمام ٖهغه في آلاٞا١ ٖبض هللا بً مباع٥ اإلا مدمض بً خمضٍو

ُٗم بً الخ٨م الًبي الُهماوي الىِؿابىعي)
ُ
أخمض بً مدمض بً الخؿً بً أخمض  :جلخُو جلخُو جاٍعش هِؿابىع، هـ(405ثبً و

؛ ابً زل٩ان 16الث(،م -َهغان،)٦خابساهت ابً ؾِىا،بهمً ٦ٍغمي  .ّٖغبه ًٖ الٟغؾُت: ص، اإلاٗغوٝ بالخلُٟت الىِؿابىعي

 .387م2،جالىُٞاث،

٪ ،و٧ان الجّغاح أبىه ٖلى بِذ ما٫ اإلاهضي ،عؤاؽ بً ٦الب بً عبُٗت بً ٖامغ مً بجىابى ؾُٟان  : و٦ُ٘ بً الجّغاح( 26) قٍغ

تى ،مدمض بً ٖلى ابً م٣ضم ْٟ ًُ اَن 
َ
ٟاّ الَخِضًث َو٧ اِبض َنالر أصًب مً خ َٖ هـ(، 261العجلى : )ث .هـ197ؾىت وجىفى ، ٧ىفى ِز٣َت 

، اإلاىخٓم في جاٍعش ألامم واإلالى٥، هـ(597ث)، الجىػي؛ابً  508، ماإلاٗاٝع ،هـ(276ث)، بتبً ٢خِ؛ا341م2،ج جاٍعش الش٣اث

 .42م10ج
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ميّ ( 27)
َ
، وؾم٘ ًدحى بً ؾُٗض ألاههاعي، هـ118مً أهل واؾِ، ولض ؾىت  ًٍؼض بً هاعون بً ػاطي بً زابذ، أبى زالض الّؿل

ل، وز َمان الخمُمي، وٖانما ألاخىا٫، وخمُضا الٍُى ُْ  الجىػي؛ ابً 368م8ـه (.البساعي ،الخاٍعش ال٨بحر ،ج206) ثل٣ا ٦شحراوُؾلَ

 .159-155م10،ج اإلاىخٓم في جاٍعش ألامم واإلالى٥، هـ(597ث)،

ت ألاههاعّي ( ال٣اضخي أبى ًىؾ٠ :28) ٗاٍو ِْل بً ؾٗض بً ُبَجْحر ًب م وؾٗض بً ُبَجْحر هى ، هى ٣ٌٗىب ًب ئبغاهُم بً خبِب بً ُخَب

بت.  ِْ َخ
ُ
اث بً ُحَبحرؾٗض بً ٢  زىَّ

ُ
ُه ابىت ُولض أبى ًىؾ٠ ، قهض ؾٗض الخىض١، ووؿُبُه في ُبَجُلت. وئّهما خال٠ ألاههاع، وَخْبَخُه أمُّ

لب الٗلم ؾىت زالٍر وزالزحنهـ 113 بال٩ىٞت ؾىت  ض ، ، َو ٍؼ دحى بً ؾُٗض، ٍو ُاء بً الّؿاةب، ٍو ْغوة، ٖو ُٖ ً: هكام بً  وؾ٘م م

مل، وأبي  اص، وألٖا اةٟتبً أبي ٍػ ض هللا بً ٖمغ، َو ُْ َب ُٖ أة، و باوّي، وَحّجاج بً أَع ِْ وج٣ّٟه باإلمام أبي خىُٟت خّتى ناع ، ئسخا١ الكَّ

م في جالمظجه ى ًب مىهىع، وٖضص ٦شحر، اإلا٣ضَّ
ّ
دحى بً ، ج٣ٟه به: مدمض بً الَخَؿً، وهال٫ الغاتّي، ومٗل وعوي ٖىه: ابً ؾماٖت، ٍو

حن، وأخمض ًب خىبل، وٖلّي بً ال ِٗ ىسخّي، وئبغاهُم بً الجّغاح،َم
ّ
٘، وٖلّي ًب مؿلم الُ ُِ ماث أبى وٚحرهم.  جٗض، وأخمض ًب مَى

ابً زل٩ان  وٖاف ؾبٗحن ؾىت ئال ؾىت.، و٢ا٫ ٚحره في عبُ٘ آلازغ .هـ 182ًىؾ٠ ًىم الخمِـ لخمـ زلىن مً عبُ٘ ألاّو٫ ؾىت 

ُان وأهباء أبىاء الؼمان ،ج ُاث ألٖا الم خىاصر 748؛ الظهبي ،)ث 384-378م 6،وٞ ُٞاث اإلاكاهحر وألٖا هـ(،جاٍعش ؤلاؾالم وو

؛ ؾحر اٖالم  503-496م12(،جم1993-هـ1413-بحروث)صاع ال٨خاب الٗغبي،  ،2هـ، جذ :ٖمغ ٖبض الؿالم جضمغي 160ٍ-41ووُٞاث

 .   535م8الىبالء ، ج 

ُبى خى الكِباويبً الخؿً  ( مدمض29)
َ
َمان َوُهَى أ ْٗ ي صخب الىُّ

ْ
أ ًَٖ َناخب الغَّ ابذ َو

َ
َمان بً ز ْٗ ًَٖ الىُّ اًما ٌؿحَرة ًغوي  ًَّ ت أَ َٟ ُ

٣ُىب ْٗ ٌَ ٣ُىب بً ِئْبَغاِهُم َوؾم٘ مً  ْٗ بً ٖضي ؛ ا 275م2،ج1،ٍاإلاجغوخحن،هـ(354ث:) بً خبانا جىفي بالغي عخمه هللا.، ٌَ

ت يٟٗاء اإلادضزحن وٖلل الخضًث (:هـ365)ث ىى ٖاص٫ أخمض ٖبض اإلاىحىص، وٖليجذ:  ال٩امل في مٗٞغ صاع ال٨خب  ،مدمض ٗم

:أبى الخؿً ٖلي بً ٖمغ بً أخمض بً مهضي بً مؿٗىص بً الىٗمان بً صًىاع  الضاع٢ُجي؛375م7(،جم1997 -،)بحروثالٗلمُت

ٖت  ،: زلُل بً مدمض الٗغبي،جذحٗل٣ُاث الضاع٢ُجي ٖلى اإلاجغوخحن البً خبان ،هـ(385ثالبٛضاصي) الٟاعو١ الخضًشت للُبا

 . 244(،مم1994 -هـ1414ال٣اهغة،)خاب ؤلاؾالميصاع ال1،٨ٍواليكغ، 

مىلضة  ،٢ُل بغبٍغت ٖبض هللا بً مدمض بً ٖلى بً ٖبض هللا بً الٗباؽ وأمه ؾالمت ابىت بكحر،: هى أبى حٟٗغ اإلاىهىع" ( 30)

ِغ ؾ َٟ ْٗ ُبى َح
َ
َ٘ أ

 ىالبهغة، َوُبىَِ
َ
اَم هـ ، 136ت

َ
٢

َ
أ
َ
 ىع ببئر مُمىن ٖلى أمُا٫ مً م٨تهو٧اهذ وٞاة اإلاى، زم اؾخسل٠ اإلاهضي، ؾىت  22ٞ

ال، أؾمغ، هدُٟا، مدى٪ الؿً، ًىم،  20قهغا،و 11ؾىتو 21ؾىت، وصًٞ بالخغم، و٧اهذ زالٞخه  63وله هـ 158ؾىت  ٧ان ٍَى

: ٖبض الغخمً بً ٖمغو بً ٖبض هللا ًب نٟىان  أبي ػعٖت. "  خاػم الغأي، ٢ض ٖغ٦خه الضهىع، وخلذ ألاًام ؾُىجه، وعوي الٗلم

صعاؾت وجد٤ُ٣: ، عواًت: أبي اإلاُمىن بً عاقض، جاٍعش أبي ػعٖت الضمك٣ي ،هـ( 281ثالىهغي الضمك٣ي اإلال٣ب بكُش الكباب )

الث(، -صمك٤،)مجم٘ اللٛت الٗغبُت ، بٛضاص( -ق٨غ هللا وٗمت هللا ال٣ىحاوي )أنل ال٨خاب عؾالت ماحؿخحر ب٩لُت آلاصاب 

 . 90م6ج، البضء والخاٍعش : اإلا٣ضسخي؛295م،الخىبُه  ،هـ(346)ثي:اإلاؿٗىص؛197م

ظب. وال٩ىٞت مضًىت الٗغا١ ال٨بري، و٢بت ؤلاؾالم، وصاع هجغة اإلاؿلمحن، وهي ( 31)  ٖ وهي ٖلى الٟغاث، وهىاؤها صخُذ وماؤها

ان: ، ؾمُذ ال٩ىٞت مً ٢ىلهم: ج٩ّىٝ الغمل أي ع٦ب بًٗه بًٗاو زُِ ل٣باةل الٗغب هي مضًىت ٦بحرة ٖخ٣ُت البىاء،  وال٩ٞى

ٞت عملت مؿخضًغة، ٣ًا٫ ٦أنهم في ٧ىٞان أزبرها الٟغؽ الظًً ٧اهىا بالخحرة ٢الىا: عأًىا ٢بل ؤلاؾالم في  و٢ا٫، الاؾخضاعة. و٢ا٫ ال٩ى

ٗها لم هغ قِئا. ٨ٞخب في طل٪ ناخب الخحرة ئلى ٦ؿغي  اطا أجِىا مىي  ٞ مىي٘ ال٩ىٞت ُٞما بحن الخحرة ئلى الىسُلت هاعا جأجج.

ٞت ؾٗض ًب أبي و٢ام، ه أن أبٗث ئلّي ًم جغبتهاخب ئل٨ُٞ غوي ، و٢ا٫ ٚحره، عضخي هللا ٖىه  ٢الىا: وأو٫ ًم ازخِ مسجض ال٩ى ٍو

الب ًٖ  ٞت ٦جز ؤلاًمان وحمجمت ؤلاؾالم وؾ٠ُ هللا وعمده، ًًٗه خُث ٖلُه الؿالم أمحر اإلاإمىحن ٖلي بً ابيَ  أهه ٢ا٫: ال٩ى

ّٖؼ بأهلها في قغ١ ألاعى وٚغبها ٦ما اهخهغ بالدجاػ  ٌكاء. والظي هٟسخي بُضه لُىهغن هللا حّل  و٧ان ٖلُه الؿالم ٣ًى٫: خبظا ، و

ها حمالىا اإلاٗلىٞت ؛ 200،مالبلضان ،(365)ث:ابً ال٣ُٟه؛ 149-147،م البلضان: ال٣ُٗىبي، " ال٩ىٞت، أعى ؾهلت مٗغوٞت، حٗٞغ

 . 167م،عخلت ابً حبحر : ابً حبحر؛ 38م ،: آ٧ام اإلاغحان في ط٦غ اإلاضاةً اإلاكهىعة في ٧ل م٩ان اإلاىجم

ًُلبىن له مىيٗا ًبجي ُٞه مضًىت، ُٞلبىا ٞلم ًغيىا مىيٗا خّتى حاء ٞجز٫ ٖلى البئر هذ  145بٗث اإلاىهىع عحاال ؾىت "( 32)

ظي بالهغاة ٣ٞا٫: هظا مىي٘ أعياه جأجُه اإلاحرة مً الٟغاث وصحلت والهغاة. و٧ان أبى حٟٗغ هظا
ّ
وهى ٖبض هللا بً ٖلي بً ٖبض  -ال
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ٞأ٢ام بها مّضة ئلى أن ٖؼم ٖلى جىحُه ابىه مدّمض اإلاهضي لٛؼو بجى مضًىت بحن ال٩ىٞت والخحرة ؾّماها الهاق -هللا بً الّٗباؽ مُت، 

تي  ، ٞهاع ئلى بٛضاص ٞى٠٢ بها و٢ا٫: ما اؾم هظا اإلاىي٘،هـ  140اله٣البت في ؾىت 
ّ
٣ٞا٫: هظه وهللا اإلاضًىت ال ٣ُٞل بٛضاص. 

جزلها ولضي ًم بٗضي، ول٣ض ٟٚلذ  ي أبىيها وأهؼلها ٍو
ّ
ٖنها اإلالى٥ في الجاهلُت وؤلاؾالم خّتى ًخّم جضبحر أٖلمجي أبي مدّمض بً ٖلي أو

ت وألاهىاػ وٞاعؽو  ،هللا حٗالى وخ٨مه
ّ
 اإلاؿال٪ واإلامال٪، الب٨غي . وٖمان والُمامت جأجيها اإلاحرة في صحلت والٟغاث مً واؾِ وألابل

 .179،مغخلت ال ،هـ(614)هـمدمض بً أخمض بً : ابً حبحر؛434م،

 . 516م 15بٛضاص ، َبٗت بكاع ، ج ( الخُُب البٛضاصي : جاٍعش33)

ًِ  ًٍؼض بً ٖمغ  ابً هبحرة"( 34) ٖا  ب هبحرة  الٟؼاعي أمحر الٗغاٞحن ابى زالض   ًٍؼض بً ٖمغ:هاةب مغوان الخماع، ٧ان بُال شجا

لظهبي اهجٍغت  و٧ان ابى مؿلم الخغؾاوي هى الظي اٚغي الؿٟاح ب٣خله"  ٢132خل في طي ال٣ٗضة ؾىت  ـه 87زُُبا ، ولض ؾىت 

 .208-207م6حر،ج،ؾ

ل٣ب بالجٗضي، آزغ زلٟاء بجي أمُت. ولض بالجٍؼغة( 35)  ؾىت الٗغبُت هى مغوان بً مدمض بً مغوان بً الخ٨م، ٣ًا٫ له الخماع، ٍو

 .254م،جاٍعش الخلٟاء :لؿُىَي ؛ ا113م 2،جؤلامامت والؿُاؾت ،ابً ٢خِبت هـ . 132-هـ 127و٧اهذ زالٞخه مً هـ  ،72

ال٣اضخي، ٞمكخ٤ٌ مً ال٣ًاء، ٢ا٫ أبى ٖبُضة: أنل ال٣ًاء في ٦المهم هى: ئخ٩ام الصخيء والٟغاٙ مىه، ومىه: }و٢ًِىا ٞأما ( 36)

ىا مىه لهم؛ ومىه: }و٢ضخى عب٪ أال حٗبضوا ئال ئًاه{ ئهما هى ٖهض ئليهم في طل٪  ئلى بجي ئؾغاةُل في ال٨خاب{ أي: أزبرهاهم بظل٪ وٞٚغ

 بهظا اإلاٗجى، وأخ٨مه لهم؛ ومىه ٢ًاء هللا و 
ً
٢ضعه، أي: ٢ض أج٣ً ألاقُاء ٧لها وأخ٨مها وأبغمها وٞٙغ منها. وئهما ؾمي ال٣اضخي ٢ايُا

اؽ   ئهما ٣ًا٫ ٢ضخى بحن الخهمحن، أي: ٞهل بُنهما وٞٙغ منهما؛ دَّ أخمض بً مدمض بً ئؾماُٖل بً ًىوـ اإلاغاصي : أبى حٟٗغ الىَّ

ٖت واليكغ،صاع ابً خؼم ،1ٍ ،الىهاب الجابي: بؿام ٖبض ، جذ ٖمضة ال٨خاب ،هـ(338ثالىدىي ) -،) الم٪الجٟان والجابي للُبا

 .116(،مم2004-هـ1425

 . 403م6ؿحر ،جال.الظهبي ، هـ150ؾىت  ( جىفي قهُضا37)

ؾ٨ً صمك٤ وخضر ًٖ ٢خاصة ، الخ٨م بً هكام بً ٖبض الغخمً أبى مدمض الش٣ٟي ال٣ُٗلي مً آ٫ أبي ٣ُٖل الش٣ٟي ال٩ىفي( 38)

 .83م15. ابً ٖؿا٦غ ، جاٍعش صمك٤ ، ج وهى ز٣ت،  اإلال٪ بً ٖمحر وخماص بً أبي ؾلُمانوٖبض 

خضا٫ : الظهبي ( 39) ت،1ٍ ،: البجاوي ،جذ محزان الٖا  .582م1(،جهـ1382-لبىان،)صاع اإلاٗٞغ

ِبيِّ جبُحن الخ٣اة٤ قغح ٦جز الض ،هـ(743ثٖشمان بً ٖلي بً مذجً الباععي الخىٟي) ٞسغ الضًً: الٍؼل ي ( 40)
ْ
ل ّكِ ، ٢اة٤ وخاقُت ال

)لالخاقُت:  ِبيُّ
ْ
ل اإلاُبٗت ال٨بري  ،1،ٍهـ(1021ثكهاب الضًً أخمض بً مدمض بً أخمض ًب ًىوـ بً ئؾماُٖل بً ًىـو الّكِ

 .46م6(،جهـ 1313-ال٣اهغة)بىال١، -ألامحًرت 

(،  هـ606ثٖبض ال٨ٍغم الكِباوي الجؼعي )ابً ألازحر : مجض الضًً أبى الؿٗاصاث اإلاباع٥ بً مدمض بً مدمض بً مدمض ابً ( 41)

مظًل بدىاشخي اإلاد٤٣ الكُش ٖبض ال٣اصع ،  بكحر ُٖىن : الخخمت جذ -جذ: ٖبض ال٣اصع ألاعهإوٍ ،  حام٘ ألانى٫ في أخاصًث الغؾى٫ 

ال٨خب الٗلمُت(  أيُٟذ حٗل٣ُاث أًمً نالر قٗبان ٍ) : صاع ،  م٨خبت صاع البُان،مُبٗت اإلاالح  ،م٨خبت الخلىاوي ، 1،ٍألاعهإوٍ 

 .952م12م(، ج 1972-هـ 1392 -،) بحروث  بكحر ُٖىن : صاع ال٨ٟغ ،جذبٗت َ،و 

 .952م 12، ج حام٘ ألانى٫ في أخاصًث الغؾى٫ ، ابً ألازحر (  42)

أبى  :ابً ٢ىٟظ؛ 446م1ج،،  الجىهغة في وؿب الىبي وأصخابه الٗكغة :ري الب؛ 459م 15( الخُُب البٛضاصي ،جاٍعش ،ج43)

( الىُٞاث )معجم ػمجي للصخابت وأٖالم اإلادضزحن وال٣ٟهاء واإلاإلٟحن، هـ(810ثالٗباؽ أخمض بً خؿً ًب الخُُب ال٣ؿىُُجي )

 .130(،مم1983-هـ1403بحروث)صاع آلاٞا١ الجضًضة،، 4،ٍ : ٖاص٫ هىيهٌ،جذ 

: حما٫ الضًً أبى مدمض ٖبض هللا بً  الٍؼل ي؛ 86م(، م1970-)لبىان ،1،ٍ ئخؿان ٖباؽ، َب٣اث ال٣ٟهاء: الكحراػي ( 44)

ل ي، هـ(762)ثًىؾ٠ بً مدمض ج الٍؼ ٢ضم لل٨خاب: مدمض ًىؾ٠ ، ههب الغاًت ألخاصًث الهضاًت م٘ خاقِخه بُٛت ألاإلا ي في جسٍغ

ؼ الضًىبىضي الٟىجاوي، ئلى ٦خاب الدج، زم أ٦ملها مدمض ًىؾ٠ ، الَبُىىعي : ،جذ ال٩املٟىعيصدخه ووي٘ الخاقُت: ٖبض الٍٗؼ

ان ،1،ٍ مدمض ٖىامت ت (،  م1997هـ/1418  -بحروث،)الؿٗىصًت-حضة -صاع ال٣بلت للش٣اٞت ؤلاؾالمُت،مإؾؿت الٍغ َٟ ٣َت أبي خىُ ٍغ
َ
َ

ا ًدحى بً ئبغاهُم بً أخمض بً مدمض أبى ب٨غ بً أبي َاهغ ألاػصي  الؿلماسخي؛ ِفي الخ٣ُٟه مىاػ٫ ألاةمت ألاعبٗت  ،هـ(550)ث: أبى ػ٦ٍغ
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-،) اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتم٨خبت اإلال٪ ٞهض الىَىُت ،: مدمىص بً ٖبض الغخمً ٢ضح، جذ  أبي خىُٟت ومال٪ والكاٞ ي وأخمض

الجىاهغ اإلاًُت في  هـ(، 775)ثٖبض ال٣اصع مدمض بً أبي الىٞاء ال٣غشخي أبى مدمض: بً أبي الىٞاء ؛ ا173(،مم2002هـ/1422

 . 456( ، م م٩ان اليكغ ٦غاحصخي -، )الث مدمض ٦خب زاههالىاقغ محر  ، جذ :َب٣اث الخىُٟت

    . 409م 5،جُٞاث الى :  ابً زل٩ان( 45)

حجت ؤلاؾالم، ، مدمض بً مدمض بً مدمض الٛؼالي الُىسخي، أبى خامضم ،هى 1160–1058هـ / 555 - 450: أبى خامض الٛؼالي( 46)

، له هدى مئتي مهى٠ بًٗها بالٟاعؾُت، مىلضه ، مخهٝى ووٞاجه في الُابغان )٢هبت َىؽ، بسغاؾان( عخل ئلى  ُٞلؿٝى

اص ئلى بلضجه. وؿبخه ئلى نىاٖت الٛؼ٫ )ٖىض مً ٣ًىله بدكضًض :  الٛؼالي هِؿابىع زم ئلى بٛضاص ٞالدجاػ ٞبالص الكام ٞمهغ، ٖو

ىؽ( إلًا ٢ا٫ بالخس٠ُٟالى ٢ٍغت  الؼاي( َؼالت )ًم ٢غيَ  )تهاٞذ الٟالؾٟت( عص ٖلُه ٍ( و -ًم أقهغ ٦خبه )ئخُاء ٖلىم الضًً ، َٚ

ر(،و )الٟغ١ بحن الهالر -ٍ(، و )مٗاعج ال٣ضؽ في أخىا٫ الىٟـ -الُٟلؿٝى ابً عقض ب٨خاب: )تهاٞذ التهاٞذ( ، )مد٪ الىٓغ 

ر( في -ٍ( وفي وؿبخه ئلُه ٦الم، و)الى٠٢ والابخضاء -ٍ( ،و )اإلاًىىن به ٖلى ٚحر أهله-ر(،و )م٣انض الٟالؾٟت -وٚحر الهالر

الجىػي: حما٫ .ابً ٍ(-ٍ(،و)بضاًت الهضاًت -ر(،و)اإلاى٣ظ ًم الًال٫ -و)اإلاٗاٝع ال٣ٗلُت  ر( في ال٣ٟه،-حر،و )البؿُِ الخٟؿ

مإؾؿت ال٨خب ،1،ٍ: ٖبض هللا اللُثي ألاههاعي ، جذ الشباث ٖىض اإلاماث ،هـ(597)ثالضًً أبى الٟغج ٖبض الغخمً بً ٖلي بً مدمض

اإلاإل٠ جم حمٗه مً ، معجم الكٗغاء الٗغب؛ 34م1،ج جاٍعش ئعبل ، هـ(637)بً اإلاؿخىفي: ا؛178هـ(،م1406 -بحروث،)الش٣اُٞت 

:اإلاإعر الٗالمت حما٫  بامسغمت الخمحري ؛  356م 1ج : ال٨خاب مغ٢م آلُا وهى يمً زضمت التراحم،مى٢٘ اإلاىؾىٖت الكٍٗغت

،)الم٪ ناليؿبت ئلى اإلاىاي٘ والبلضا ،الضًً ٖبضهللا الُُب بً ٖبضهللا بً أخمض   .452م1الث(،ج -، اٍل

صاع ،1،ٍ الخظ٦غة الخمضوهُت،هـ(562ثأبى اإلاٗالي، بهاء الضًً البٛضاصي) : مدمض بً الخؿً بً مدمض بً ٖلي بً خمضون ( ا47)

 .209م1(،جهـ1417-بحروث)ناصع، 

 .209م1،ج الخظ٦غة الخمضوهُت، بً خمضون ( ا48)

سِ ّي بً ٖبض هللا بً أبي ( 49) ىِفيقٍغ٪ الىَّ
ُ
٩

ْ
ُبى ٖبض هللا ال

َ
سِ ّي أ م قٍغ٪ الٗانمي الىَّ

َ
ال ْٖ َ ت َوزل٤ أخض ألاْ

َ
اص بً ٖال٢ ًَٖ ِػٍَ  عوي 

َباع٥ َوزل٤
ُ ْ
ىام َواْبً اإلا َٗ ْ

اصه اإلاهضي، ٞٗؼله  153اؾخ٣ًاه اإلاىهىع الٗباسخي ٖلى ال٩ىٞت ؾىت   َوٖىُه ٖباص بً ال هـ زم ٖؼله. وٖأ

اصال في ٢ًاةه. م  ٖ ّا هـ177ؾىت. ووٞاجه بال٩ىٞت هـ 95ؾىت ىلضه في بساعي مىسخى الهاصي. و٧ان . الؿُىَي ،َب٣اث الٟخ

الم،هـ(1396ث:زحر الضًً بً مدمىص بً مدمض بً ٖلي بً ٞاعؽ الضمك٣ي) الؼع٦لي؛ 105-104م1،ج صاع الٗلم ،15، ٍألٖا

حن اصة: ألازغي  الٟالىجي؛ 163م3ج(،م2002-،)الم٪للماًل  ،،اٍل لغواة ؤلامام ابً حٍغغ الُبري  اإلاعجم الهٛحر ،  أ٦غم بً مدمض ٍػ

  .237م1الث،ج-صاع ابً ٖٟان،ال٣اهغة

ت  ، اٍل ،ئخُاء ٖلىم الضًً، هـ(505ثأبى خامض مدمض بً مدمض الُىسخي ) : الٛؼالي ( 50)   .   28م1الث( ، ج-بحروث،)صاع اإلاٗٞغ

 

 قائمة املصادر واملراجع

 ، جذ :الجىاهغ اإلاًُت في َب٣اث الخىُٟت هـ(، 775)ثالىٞاء ال٣غشخي أبى مدمضٖبض ال٣اصع مدمض بً أبي : بً أبي الىٞاء ا -1

 (. م٩ان اليكغ ٦غاحصخي -، )الث الىاقغ محر مدمض ٦خب زاهه

،مُبٗت مجلـ  1هـ(، الجغح والخٗضًل ،ال جذ ، ٍ 327ابً أبي خاجم الغاػي : أبى مدمض بً ٖبض الغخمً الخىٓلي،)ث -2

 م(.1952-٦ً ،)الهىضصاةغة اإلاٗاٝع بدُضع آباص الض

: ، جذؾحرة ابً ئسخا١ )٦خاب الؿحر واإلاٛاػي(، هـ(151ث: مدمض بً ئسخا١ بً ٌؿاع اإلاُلبي بالىالء، اإلاضوي ) بً ئسخا١ا -3

 ( .م1978-بحروث،)صاع ال٨ٟغ،1، ٍؾهُل ػ٧اع

هـ(، 606)ثباوي الجؼعي مجض الضًً أبى الؿٗاصاث اإلاباع٥ بً مدمض بً مدمض بً مدمض ابً ٖبض ال٨ٍغم الكِابً ألازحر :  -4

 م(.1979-هـ1399-النهاًت في ٍٚغب الخضًث ،جذ : َاهغ أخمض الؼاوي ومدمىص مدمض الُىاحي، اإلا٨خبت الٗلمُت،)بحروث

مظًل ،  بكحر ُٖىن : الخخمت جذ -جذ: ٖبض ال٣اصع ألاعهإوٍ ،  حام٘ ألانى٫ في أخاصًث الغؾى٫ (،  هـ606ثابً ألازحر : ) -5

 م٨خبت ، 1،ٍبدىاشخي اإلاد٤٣ الكُش ٖبض ال٣اصع ألاعهإوٍ 
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 م(.1965هـ(، ال٩امل في الخاٍعش ، الجذ ،اٍل ،)بحروث_630ابً ألازحر :ٖؼ الضًً أبى الخؿحن ُٖلي بً مدمض الجؼعي،)ث  -6

صاع بٗت َ،و أيُٟذ حٗل٣ُاث أًمً نالر قٗبان )ٍ صاع ال٨خب الٗلمُت( ،  م٨خبت صاع البُان،مُبٗت اإلاالح  ،الخلىاوي  -7

 م(.1972-هـ 1392 -،) بحروث  بكحر ُٖىن : ال٨ٟغ ،جذ

ُٗم بً الخ٨م  ابً البُ٘ -8
ُ
ه بً و  : مدمض بً ٖبض هللا بً مدمض بً خمضٍو

  : ٦ما٫،جذو  حؿمُت مً أزغحهم البساعي ، هـ(405ثالًبي الُهماوي الىِؿابىعي)         

 هـ(.1407-بحروث،)،صاع الجىان 1،ٍالخىث         

أخمض بً مدمض بً الخؿً بً أخمض اإلاٗغٝو بالخلُٟت  :جلخُو جلخُو جاٍعش هِؿابىع، هـ(405ث: ) ابً البُ٘ -9

 الث(. -َهغان،) ٦خابساهت ابً ؾِىا،بهمً ٦ٍغمي  .ّٖغبه ًٖ الٟغؾُت: ص، الىِؿابىعي

: ٖبض هللا اللُثي ، جذ الشباث ٖىض اإلاماث ،هـ(597)ثٖبض الغخمً بً ٖلي بً مدمضالجىػي: حما٫ الضًً أبى الٟغج ابً  -10

 هـ(،1406 -بحروث،)مإؾؿت ال٨خب الش٣اُٞت ،1،ٍألاههاعي 

هـ(،قظعاث الظهب في أزباع ًم طهب، ال جذ، صاع ال٨خب 1089ابً الٗماص الخىبلي : أبى الٟالح ٖبض الخي ،)ث -11

 ال ث(.-الٗلمُت،)بحروث

 (،م1992-لبىان)صاع ال٨خب الٗلمُت، ،1، ٍاإلاىخٓم ، هـ(597ث): يالجىػابً   -12

ت ، نٟت الهٟىة ،هـ(597ث: حما٫ الضًً أبى الٟغج ٖبض الغخمً بً ٖلي بً مدمض ) الجىػي ابً -13 : ،جذ 2،ٍصاع اإلاٗٞغ

 م(.1979- هـ1399-بحروث،)ص. مدمض عواؽ ٢لٗه جي،مدمىص ٞازىعي 

 (.م1996-)لبىان، البلضان: ابً ال٣ُٟه -14

 (.م1980- الٗغا١)، : اله٣اع ، جذ  جاٍعش ئعبل ،: اإلاباع٥ بً أخمض بً اإلاباع٥ بً مىهىب اللخمي  ؤلِاعبلي بً اإلاؿخىفيا -15

   (.هـ1381-،)الم٪ مُبٗت اإلاضوي ،: مدمىص قا٦غ، جذ حمهغة وؿب ٢َغل وأزباعها، هـ(256ث: الؼبحر اإلا٩ي ) بً ب٩اعا -16

-ال٣اهغة ، ال ٍ ، المِ ،) هـ (،الىجىم الؼاهغة في ملى٥ مهغ وال٣اهغة 874ابً حٛغي بغصي : ًىؾ٠ ألاجاب٩ي ،) ث  -17

 م(.   1956

  .صاع وم٨خبت الهال٫ ، عخلت ابً حبحر  ،هـ(614)هـال٨ىاوي ألاهضلسخي،مدمض : ابً حبحر  -18

بض : بً خبانا -19 ْٗ ، هـ( 354)ثالضاعمي، الُبؿتي الخمُمي، أبى خاجم،  مدمض بً خبان بً أخمض بً خبان بً مٗاط بً َم

جدذ مغا٢بت: الض٦خىع مدمض ٖبض اإلاُٗض زان مضًغ صاةغة اإلاٗاٝع ، وػاعة اإلاٗاٝع للخ٩ىمت الٗالُت الهىضًت ، الش٣اث

 م(.1973 - ه1393-،)الهىضصاةغة اإلاٗاٝع الٗشماهُت بدُضع آباص الض٦ً،1، ٍالٗشماهُت

 (.هـ1396-خلب،)الىعي،1،ٍػاًض: مدمىص ئبغاهُم ،جذاإلاجغوخحن مً اإلادضزحن، هـ(354ثبً خبان:)ا -20

 ،1،ٍخ٣٣ه ووز٣ه وٖل٤ ٖلُه: مغػو١ ٖلى ابغاهُم،مكاهحر ٖلماء ألامهاع وأٖالم ٣ٞهاء ألا٢ُاع ،هـ(354)ث:  بً خبانا -21

 (.م1991-هـ 1411-اإلاىهىعة،)صاع الىٞاء للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ 

نابت في جمُحز الصخابت ،جذ : ٖاص٫ ٖبض اإلاىحىص هـ( : ؤلا 852)ث : قهاب الضًً أخمض ال٣ؿ٣الويابً حجغ الٗؿ٣الوي -22

 هـ(،1415-،الٗلمُت ،)بحروث1وازغ،ٍ

 هـ(.  1327-، الجذ ،اٍل ،آباص الض٦ً ،)الهىضابً حجغ: تهظًب التهظًب  -23

 (.-)بحروثالاؾالمُت  والبكاةغ الغقُض ،1مدمض ٖىامت، ٍهـ(، ج٣ٍغب التهظًب ،852ث ابً حجغ: -24

صاع ،1،ٍ الخظ٦غة الخمضوهُت،هـ(562ثأبى اإلاٗالي، بهاء الضًً البٛضاصي) مدمض بً ٖليبً خمضون: مدمض بً الخؿً بً ا -25

 (.هـ1417-بحروث)ناصع، 

أؾماء  ،هـ( 636: أبى ٖبض هللا مدمض بً ئؾماُٖل بً مدمض بً ٖبض الغخمً بً زلٟىن ألاػصي ألاهضلسخي ) بً زلٟىن ا -26

 -هـ 1425-، ) الم٪أيىاء الؿل٠، 1،ٍي عيا بى قامت الجؼاةغي : أبى ٖبضالباع  ،  جذقُىر مال٪ بً أوـ ألانبخي ؤلامام

 (.م2004

ُانهـ(،681)ثابً زل٩ان : -27  م(.1968،)ه:أخؿان ٖباؽ، صاع الش٣اٞ ، جذوُٞاث ألٖا
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 (.1994-بحروث ،)صاع ناصع ،7الُبٗت،ىُٞاث ال : ابً زل٩ان -28

صاع ، ٖبض هللا أخمض ؾلُمان الخمض:، جذ ووُٞاتهمجاٍعش مىلض الٗلماء ، هـ(379ث)الغب يمدمض بً ٖبض هللا : بً ػبغا  -29

اى،)الٗانمت  هـ(.1410-الٍغ

، جذ الُب٣اث ال٨بري  ،هـ(230ثأبى ٖبض هللا مدمض بً ؾٗض بً مىُ٘ الهاقمي بالىالء، البهغي، البٛضاصي ): ابً ؾٗض -30

 ( .م1990 -هـ 1410-بحروث،)صاع ال٨خب الٗلمُت، 1،ٍمدمض ٖبض ال٣اصع ُٖا:

ٞت الضًيُت ،ٞخىح مهغ واإلاٛغب، هـ(257)ث: ٖبض الغخمً بً ٖبض هللا أبى ال٣اؾم اإلاهغي  مً ٖبض الخ٨اب -31 -،)الم٪الش٣ا

 (.هـ1415

ت يٟٗاء اإلادضزحن وٖلل الخضًث(، هـ365)ثالجغحاوي:ابً ٖضي  -32 ٖاص٫ أخمض ٖبض اإلاىحىص، :،جذ  ال٩امل في مٗٞغ

 م(.1997-،)بحروثال٨خب الٗلمُت،1،ٍوازغون

هـ(، جاٍعش صمك٤ ،جذ : ٖمغو بً ٚغامت الٗمغوي، صاع ال٨ٟغ 571ال٣اؾم ٖلي بً الخؿً بً هبت هللا )ث بى ا ابً ٖؿا٦غ :  -33

 .م(1995 -هـ  1415-للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،)الم٪

اء ال٣ؼوٍجي الغاػي أبى الخؿحن )ث   -34 هـ( ، معجم م٣اًِـ اللٛت ، جذ :ٖبض الؿالم مدمض 395ابً ٞاعؽ : أخمض بً ػ٦ٍغ

 م(.1979-هـ1399-اع ال٨ٟغ،)بحروثهاعون ،ص

 م(.1992-ال٣اهغة)الهُئت اإلاهٍغت،، زغوث ٩ٖاقت:،جذ اإلاٗاٝع ،هـ(276ث):الضًىىعي بً ٢خِبتا -35

 .( م1997 -،)بحروثال٨خب الٗلمُت، زلُل اإلاىهىعجذ :،ؤلامامت والؿُاؾت :ابً ٢خِبت  -36

الىُٞاث )معجم ػمجي للصخابت وأٖالم ، هـ(810ثأبى الٗباؽ أخمض بً خؿً بً الخُُب ال٣ؿىُُجي ) :ابً ٢ىٟظ -37

 (.م1983-هـ 1403 بحروث)صاع آلاٞا١ الجضًضة، ، 4ٍ ، : ٖاص٫ هىيهٌ( ،جذ اإلادضزحن وال٣ٟهاء واإلاإلٟحن

هـ(، البضاًت والنهاًت ، جذ :أخمض أبى ملخم وأزغون ،صاع ال٨خب الٗلمُت،)بحروث 774ابً ٦شحر : أبى الٟضاء الخاٞٔ ،) ث  -38

 _الث(.

ا ًدابً مٗ -39  .م(1979 -،)ؾٗىصًت،مغ٦ؼ البدث 1هـ(، جاٍعش ابً مٗحن، جذ :أخمض مدمض، ٍ 233حى ، ) ث حن : أبى ػ٦ٍغ

ه -40 ت ،)بحروح،جذ: هـ(، عحا٫ صخُذ مؿلم428ث) : أخمض بً ٖلي بً مدمضابً مىجٍى  .هـ(1407-ي صاع اإلاٗٞغ

ت أؾامي أعصاٝ الىبي نلى هللا ٖلُه ، هـ(511ث): ًدحى ابً مىضه -41  : ًدحى مسخاع، جذوؾلممٗٞغ

 هـ(.1410-بحروث،)اإلاضًىت،1،ٍٚؼاوي 

اؽ ا -42 دَّ : بؿام ٖبض ، جذ ٖمضة ال٨خاب ،هـ(338ثأخمض بً مدمض بً ئؾماُٖل بً ًىوـ اإلاغاصي الىدىي ): بى حٟٗغ الىَّ

 ( .     م 2004 -هـ  1425-،) الم٪الجٟان والجابي للُباٖت واليكغ،صاع ابً خؼم ،1ٍ ،الىهاب الجابي

، المِ،)الم٪جغحمت ألاةمت ألاعبٗت : ٖلي بً ها٠ً الصخىص ،أبى خمؼة الكامي  -43  م( .2007-هـ1425 -، اٍل

ِجْؿخاوي ): بى صاوص ا -44 ؾإالاث أبي ٖبُض ، هـ(275ثؾلُمان بً ألاقٗث بً ئسخا١ بً بكحر بً قضاص بً ٖمغو ألاػصي الّسِ

ٖماصة البدث الٗلمي بالجامٗت ، ٖلي ٢اؾم الٗمغي  مدمض ،جذ : آلاحغي أبا صاوص السجؿخاوي في الجغح والخٗضًل

 (.م1983هـ/1403-اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت)اإلاضًىت اإلاىىعة،، 1ٍؤلاؾالمُت، 

 .م(1990-جذ ،ال٨خب الٗلمُت ،)بحرو٦1ؿغوي،ٍهـ(، أزباع أنبهان ،جذ: 430بً مهغان )ثا:   بى وُٗم ألانبهاويا -45

   (.هـ1412-بحروث،)2،ٍ البلىشخي:،جذ َب٣اث اإلادضزحن ،هـ(369ث):أبى مدمض ٖبض هللا ِبي الكُش ألانبهاويا -46

جاٍعش أبي  ،هـ( 281ث: ٖبض الغخمً بً ٖمغو بً ٖبض هللا بً نٟىان الىهغي الضمك٣ي اإلال٣ب بكُش الكباب ) بي ػعٖتا -47

ال٨خاب عؾالت ماحؿخحر صعاؾت وجد٤ُ٣: ق٨غ هللا وٗمت هللا ال٣ىحاوي )أنل ، عواًت: أبي اإلاُمىن بً عاقض، ػعٖت الضمك٣ي

 الث(.-صمك٤،)مجم٘ اللٛت الٗغبُت ، بٛضاص( -ب٩لُت آلاصاب 

اصة الٟالىجي  -48 ، اإلاعجم الهٛحر لغواة ؤلامام ابً حٍغغ الُبري ،  :أ٦غم بً مدمض ٍػ  الث.-ال٣اهغة صاع ابً ٖٟان،،اٍل

 .الث(-،٧ىبنهاحً ،) الضهماع٥الامامي : نباح ٢اؾم، مً ؾحرة ؤلامام أبى خىُٟت ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الاؾالمي  -49
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،  اليؿبت ئلى اإلاىاي٘ والبلضان ،:اإلاإعر الٗالمت حما٫ الضًً ٖبضهللا الُُب بً ٖبضهللا بً أخمض  بامسغمت الخمحري  -50

،)الم٪  الث(. -اٍل

بض اإلاُٗض الض٦ً ،َب٘ جدذ مغا٢بت: مدمض ٖ –هـ( ، الخأٍعش ال٨بحر ،صاةغة اإلاٗاٝع الٗشماهُت، خُضع آباص 256البساعي : )ث -51

 .الث( –زان ،) الم٪ 

 م(.1977-هـ(،نٛحر، جذ: مدمىص ئبغاهُم ػاًض، ٍ ،الىعي،)خلب256البساعي: الجٟٗي،)ث  -52

ه٣دها : مدمض الخىهجي، ألاؾخاط بجامٗت ،  الجىهغة في وؿب الىبي وأصخابه الٗكغة،هـ(645بٗض ث)الخلمؿاوي :  ي ر الب -53

اعي، خلب  (.م1983-الٍغاى،)، ٍالٞغ

 م(.1992-الٛغب ؤلاؾالمي،)الم٪هـ(،اإلاؿال٪ واإلامال٪ ،487هضلسخي)ثالا الب٨غي : -54

 م(. 1996 -هـ  1417 -،) بحروث،صاع ال٨ٟغ1،جذ : ؾهُل ػ٧اع وعٍاى الؼع٦لي ،ٍقغاٝ وؿاب الا اهـ( ، 279:)ث البالطعي  -55

حَرةِ  -56 ِت ِفي الّؿِ َُّ ِٞ َغا
ْٛ ُج

ْ
اِلِم ال َٗ َ ِت  الخغبي : ٖاج٤ بً ُٚث بً ػوٍغ البالصي، معجم اإلاْ َبِىٍَّ ًت م٨ت ،)،صاع  الىَّ -هـ 1402-الؿٗىص

 م(.1982

هـ(، زالنت جظهُب تهظًب ال٨ما٫ في أؾماء الغحا٫ 923الخؼعجي  : إلمام نٟي الضًً  أخمض بً ٖبض هللا ألاههاعي،) ث  -57

 م(.1979، م٨خبت اإلاُبىٖاث ؤلاؾالمُت ،)بحروث_ 3، الجذ ،ٍ 

 هـ(،جاٍعش بٛضاص ،ال جذ، ال ٍ، صاع ال٨خب الٗلمُت،)بحروث_ ال ث(.463ٖلي،)ثالخُُب البٛضاصي : أبى ب٨غ أخمض بً  -58

ٗت آلاصاب،) 1هـ(،الخاٍعش  ،جذ :أ٦غم يُاء الٗمغي ،ٍ  240زلُٟت بً زُاٍ : أبى ٖمغ قباب الٗهٟغي،)ث -59 ،مُب

 م(.1967الىج٠_ 

 م(.1967- ،مُبٗت الٗاوي،) بٛضاص1زلُٟت بً زُاٍ : الُب٣اث ، جذ،: ٦غم يُاء الٗمغي،ٍ  -60

صًىاع البٛضاصي): ا الضاع٢ُجي  -61 حٗل٣ُاث  ،هـ(385ثبى الخؿً ٖلي بً ٖمغ بً أخمض بً مهضي بً مؿٗىص بً الىٗمان بً 

صاع ال٨خاب ،1ٍالٟاعو١ الخضًشت للُباٖت واليكغ،  ،: زلُل بً مدمض الٗغبي،جذالضاع٢ُجي ٖلى اإلاجغوخحن البً خبان

 (. م1994 -هـ 1414ال٣اهغة،)ؤلاؾالمي 

 الث( .-بحروث،)ناصع،جاٍعش الخمِـ ،هـ(966)ثخؿحن بً مدمض بً الخؿً: ًاع ب٨غي الض -62

  ال ث(.-الظهبي  : جظ٦غة الخٟاّ ، جذ : اإلاٗلمي ،ال ٍ ،  صاع ئخُاء الترار الٗغبي ،)بحروث -63

 هـ1413-،  صاع ال٣بلت،)حضة1، جذ : مدمض ٖىامه وازغون ،ٍالظهبي :  ال٩اق٠  -64

الم748قمـ الضًً مدمض بً أخمض الضمك٣ي،)ث الظهبي : أبى ٖبض هللا  -65 جذ ،هـ( ،جاٍعش ؤلاؾالم ووُٞاث اإلاكاهحر وألٖا

 52ٖضص ألاحؼاء: م (.1997 – م1993-بحروث)صاع ال٨خاب الٗغبي،  ،2:ٖمغ ٖبض الؿالم جضمغي ،ٍ

ذاإلاىجض ، اٍل، جذ :نالح الظهبي :الٗبر -66  م(.1960–،)ال٩ٍى

 م(.1986، مإؾؿت الغؾالت،)بحروث_4ٍألاعهإوٍ وازغون ، جذ قُٗب،ؾحر أٖالم الىبالء الظهبي : -67

خضا٫ : الظهبي  -68 ت ، ،1ٍ ،البجاوي :، جذ محزان الٖا  (هـ1382-لبىان)اإلاٗٞغ

الم،هـ(1396ث)مدمىصزحر الضًً بً : الؼع٦لي -69 حن،15ٍ ،ألٖا  (.م2002-الم٪،)صاع الٗلم للماًل

ههب الغاًت ألخاصًث الهضاًت م٘ خاقِخه بُٛت ، هـ(762)ث: حما٫ الضًً أبى مدمض ٖبض هللا بً ًىؾ٠ بً مدمض الٍؼل ي -70

صدخه ووي٘ الخاقُت: ٖبض الٍٗؼؼ الضًىبىضي الٟىجاوي، ، ٢ضم لل٨خاب: مدمض ًىؾ٠ الَبُىىعي، ألاإلا ي في جسٍغج الٍؼل ي

ان ،1،ٍ : مدمض ٖىامت،جذ ئلى ٦خاب الدج، زم أ٦ملها مدمض ًىؾ٠ ال٩املٟىعي للش٣اٞت صاع ال٣بلت ،مإؾؿت الٍغ

 (. م1997هـ/1418  -بحروث،)الؿٗىصًت-حضة -ؤلاؾالمُت

ل ي   -71 جبُحن الخ٣اة٤ قغح ٦جز الض٢اة٤ وخاقُت  ، هـ( 743ثٖشمان بً ٖلي بً مذجً الباععي الخىٟي ) ٞسغ الضًً: الٍؼ

ِبيِّ 
ْ
ل ِبيُّ لالخاقُت: ، الّكِ

ْ
ل  ،1،ٍ هـ( 1021ث) كهاب الضًً أخمض بً مدمض بً أخمض بً ًىوـ بً ئؾماُٖل بً ًىوـ الّكِ

 (.هـ 1313-ال٣اهغة)  بىال١، -اإلاُبٗت ال٨بري ألامحًرت 
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هـ( ، ئجداٝ طوي الغؾىر بمً عمي بالخضلِـ مً الكُىر ووز٣هم 1418: خماص بً مدمض ألاههاعي الخؼعجي)ث الؿٗضي -72

 .الث(-الخاٞٔ ابً حجغ الٗؿ٣الوي ، )الم٪

ا ًدحى بً ئبغاهُم بً أخم الؿلماسخي  -73 اهغ ألاػصي : أبى ػ٦ٍغ مىاػ٫ ألاةمت ألاعبٗت  ،هـ(550)ثض بً مدمض أبى ب٨غ بً أبيَ 

،) اإلامل٨ت الٗغبُت م٨خبت اإلال٪ ٞهض الىَىُت ،: مدمىص بً ٖبض الغخمً ٢ضح، جذ  أبي خىُٟت ومال٪ والكاٞ ي وأخمض

 (.م2002هـ/1422-الؿٗىصًت
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