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 ملخص البحث
  

  

 ،،،ا€₊مدهللا رب ا€ا€مین وا€صة وا€سم ₭ى ا€نبي ا₾مین وبد  
تناول ₴ذا ا€ب₊ث ا€روایات ا€تي وردت ₥ي ردة بیداهللا بن ₇₊ش، ذ€ك   

ا€ص₊ابي ا€ذي €م یبد ا₾صنام ₥ي ا€₇ا₴₭یة، وكان من ا€ساب₩ین إ€ى اسم 
، و₴ذا ما أثبتت₳ ا€روایات و₴ا₇ر إ€ى ا€₊بشة م زو₇₳ ₴ربا بدین₳ ومات ₴ناك

ا€ص₊ی₊ة ا€تي تناو€ت ا€₊دیث ن₳، بل إن₵ا أشارت أن₳ ندما تو₥ي أوصى 
، أما ا€روایات ا€تي أشارت إ€ى ردت₳ وتنصر₲ ₥₭م ت₎₭و من )eَّ€رسول اهللا 

ضف، وأص₊₵ا وردت ن تابي €م یش₵د ا€₊ادثة ₥روایت₳ مرس₭ة، و ی₎₦ى أن₳ 
دت ش₎ص مس₭م دون إثبات ₨اط ₥كیف بص₊ابي من ₢یر ا€م₩بول ا€₊كم ₭ى ر

من ا€ساب₩ین إ€ى اسم، وم ذ€ك ₥₩د تنا₨₭ت كتب ا€تاری₌ وا€ترا₇م اشارة إ€ى 
  .تنصر₲ مما أطى €₵ا ش₵رة، وایس كل مش₵ور ص₊ی₉
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SUMMARY 
 This research deals with the narratives that written about the 
apostasy of Ubaydullah bin Jahsh, the companion who did not 
worship the idols in the Jaahiliyyah. He was one of those who 
converted to Islam early on and emigrated to Abyssinia with his 
wife to preserve his religion and died there later on. This is 
proven by the authentic narratives that spoke about him. They 
even pointed out that when he died, he willed his possessions to 
the Messenger of Allah   ُّ peace be upon him َّ . The narratives that 
indicated his apostasy and his conversion to Christianity lacked 
the authenticity, and the most authentic one was narrated by a 
follower who did not witness the incident. So, his narrative was 
rejected. It is unacceptable to decide the apostasy of a Muslim 
person without conclusive evidence. However, some history and 
biography books referred to his Christianity which gave them 
fame, but being famous doesn’t mean that it is necessarily true. 
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A  
  

إن ا€₊مد هللا ن₊مد₲ ونستین₳ ونست₣₦ر₲ ونوذ باهللا من شرور أن₦سنا ومن   
سیئات أما€نا من ی₵د₲ اهللا ₥ مضل €₳ ومن یض₭ل ₥ ₴ادي €₳ وأش₵د أن  

      .إ€₳ إ اهللا و₊د₲  شریك €₳ وأش₵د أن م₊مدا بد₲ ورسو€₳
  

 أ:  
ج إ€ى مرا₇ة وتم₊یص  بكثیر من ا₾₎بار ا€تي ت₊تا)rَّ₊₦₭ت سیرة ا€رسول   

ودراسة €₭سند وا€متن وب₎اصة ₥ي ا€₦ترة ا€مكیة، و₨د استو₨₦ني أثناء دراستي ₥ي 
 بیداهللا بن ₇₊ش وتنصر₲، ₥زمت ₭ى دراسة مر₊₭ة ا€دراسات ا€₭یا ₎بر ردة

  وا€ذي نونت₳ بـمن ₎ل ₴ذا ا€ب₊ث  ا€روایات ا€تي تناو€ت ذ€ك
  شالقول الفصل يف ردة عبيداهللا بن جح

 ر درا  
  . و₎اتمة و₥₵ارس وأرب مبا₊ث وتم₵یدا€ذي تضمنت ₎طت₳ ₭ى ₴ذ₲ ا€م₩دمة،و

  .منى ا€ردة €₣ة واصط₊ا، و₊كم ا€مرتد: تمヴید
  تر₇مة بیداهللا بن ₇₊ش: اﾝمبحث األول
  ت₊₩یق ا€روایات ا€مسندة ₥ي ₎بر و₥ات₳ ₥ي ا€₊بشة: اﾝمبحث اﾝثاني
  روایات ا€مسندة ₥ي ₎بر تنصر₲ ₥ي ا€₊بشةت₊₩یق ا€: اﾝمبحث اﾝثاﾝث
ﾎرابﾝمبحث اﾝبیداهللا بن ₇₊ش: ا ا€₩ول ا€₦صل ₥ي تنصر  

  .ثم ₥₵رس ا₾م  ثم ا€مصادر وا€مرا₇:اﾝخاتمة
و₨د ₇مت ا€روایات ا€مسندة ₥ي ا€موضوع من ا€مصادر ا€₊دیثیة وا€تاری₎یة   

ى ا€روایة ₥ي أ₨وال ٕ وان و₇دت ₊كما ₭وتر₇مة €ر₇ا€₵ا وأ₨وال ا€₭ماء ₥ی₵م،
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 ثم ₎₭صت إ€ى منا₨شة ₴ذ₲ ا€روایات ا€₭ماء ا€مت₩دمین أو ا€متأ₎رین س₩ت₳،
  .ست₎ص ا€نتی₇ة ا€تي أرید ا€موصول إ€ی₵ا من ₎ل ₴ذا ا€ب₊ث

و₎تاما یسني إ أن أشكر ₥ضی₭ة ا€زمیل وا€صدیق ا€₊بیب ا₾ستاذ ا€دكتور   
  .تناول ₴ذا ا€موضوع با€دراسة وا€ن₩دم₊مد بن م₊مد ا€وا₇ي ا€ذي ش₇ني ₭ى 

واهللا أسأل أن ی₇₭₳ ₥ي موازین ₊سناتي، وص₭ى اهللا ₭ى نبینا م₊مد و₭ى آ€₳ 
  .وص₊ب₳ أ₇مین وس₭م
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U  
  . معىن الردة لغة واصطالحا، وحكم املرتد

  :ا اي
ا€ردة، من ردد بمنى صرف ور₇، وی₩ال رد₲ ن ا₾مر و€د₲، أي صر₥₳   

َواذا َأراد اカﾞﾝ بﾚوم سوءا デﾖ مرد ﾝ▬: ₥ق، ₨ال تا€ىن₳ بر َD َ َ َََ ًَ ُ ٍَ ِْ ُ َD ِٕカ♂َّو₨ال أیضا)١ ، :
▬カﾝ مرد ヅ ني یوم ا€₩یامة، ₾ن₳ شيء  یرد، و₥ي ا€₊دیث )٢َّ♂ّیوممن "، ی

، ارتداد من اسم: ِّ أي مردود ₭ی₳، وا€ردة)٣َّ"مل م €یس ₭ی₳ أمرنا ₥₵و رد
  .)٤َّلّوأرتد بمنى ت₊و

ا ا:  
ومن یرتد منكم ▬:  ₴و ا€را ₇ن دین اسم إ€ى ا€ك₦ر، ₨ال تا€ى:اﾝمرتد  

ﾏن دینﾖ カیمت وケو كاﾖر ﾖأوﾝئك حبطت أﾏماヴﾝم ﾖي اﾝدنیا واآلخرة وأوﾝئك 
  .)٦)٥ََّّ♂أصحاب اﾝنار ケم ﾖیヴا خاﾝدون

ا :  
€₣ا ا₨، دي إ€ی₳ ثثة من ارتد ن اسم من ا€ر₇ال وا€نساء؟، وكان با  

 .)٨َّ"ّمن بدل دین₳ ₥ا₨ت₭و₲: ")rَّ، ₨ال )٧َّٕأیام، ₥إن ر₇، وا ₨تل
                                                             

  .١١:  سورة ا€رد)١َّ
  .٤٧: €شورى سورة ا)٢َّ
  .٣/١٣٤٤، ٨ ص₊ی₉ مس₭م، ₥ي ا₾₨ضیة، ب)٣َّ
  .٤/٤٥٠:  ا€زبیدي، تاج ا€روس من ₇وا₴ر ا€₩اموس)٤َّ
  .٢١٧:  سورة ا€ب₩رة)٥َّ
  .١٢/٢٦٤:  ابن ₨دامة، ا€م₣ني)٦َّ
  .١٢/٢٦٤:  ابن ₨دامة، ا€م₣ني)٧َّ
  .٦٩٢٢ ح١٢٣/٣٧٦، ٢ ص₊ی₉ ا€ب₎اري، ₥ي استتابة ا€مرتدین، ب)٨َّ
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  املبحث األول
  ترمجة عبيداهللا بن جحش

  

ِبید ا€₭₳ بن ₇₊ش بن بیداهللا بن ₇₊ش من بني أسد بن ₎زیمة واسم₳    ِْ ْ ْ ِْ َ َ ُِ ِّ
َرئاب بن یمر بن صبرة بن مرة بن ك ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َّ ُ َ َ َُ ْ َ ِ َبیر بن ₢نم بن دودان بن َأسد بن ₎زیمةَ َ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ َِّ١(، 

  .)٢َّوبنو أسد بن ₎زیمة ₊₭₦اء بني أمیة بن بد شمس بن بد مناف
وكان من ₎بر ₴ذا ا€₊₭ف أن ₥ضا€ة بن مرارة ا₾سدي ₨تل ₴ل بن أمیة   

 أن ا€₎زاي، ₥₩ت₭ت  ₎زاة ₥ضا€ة بصا₊ب₵ا، ₥است₣اثت بنو أسد بكنانة ₥أبوا
  .یینو₴م، ₥₎ر₇ت بنو أسد ₊تى ₊ا€₦ت ₢ط₦ان

₥₇اء رئاب بن یمر أبو₇₊ش إ€ى مكة ₥ط₭ب ا€₊₭ف ₥ي ₨ریش، ₥₊ا€ف بني   
  .)٣َّأمیة بن بدشمس بن بدمناف

ِوكانت ُأم₳ ُأمیمة بنت بد ا€مط₭ب   ِ ِّ ُ َ َْ ْ َْ َُ َْ ِْ َ ّ َ َ
، ₨یل أس₭مت )rَّ و₴ي مة ا€رسول ،)٤َّ

و€كن ا€ذ₴بي  ،)٥َّبین وس₩ا من تمر ₎یبر أر)rَّو₴ا₇رت، وأطم₵ا ا€رسول 
أنكر ذ€ك، وأشار إ€ى أن₵ا €م تدرك اسم، وأن ₎بر إسم₵ا ₇اء من طریق 

كما أن زینب أم ا€مؤمنین ، )٧َّٕوا₎وت₳ بداهللا وأبو أ₊مد بن ₇₊ش ،)٦َّا€وا₨دي

                                                             
  .١٩١: ₵رة أنساب ا€رب ابن ₊زم، ₇م)١َّ
  .١/١٨٢:  ابن ₴شام، ا€سیرة ا€نبویة)٢َّ
  .٢٣٨-٢٣٧:  م₊مد بن ₊بیب، ا€منمق ₥ي أ₎بار ₨ریش)٣َّ
  .٦٣: ، م₊مد بن ₊بیب، ا€م₊بر١/١٦٣:  ابن ₴شام، ا€سیرة ا€نبویة)٤َّ
  .٤٦-٨/٤٥:  ابن سد، ا€طب₩ات ا€كبرى)٥َّ
  .٢/٢٧٤:  سیر أم ا€نبء)٦َّ
  .١/١٨٢: یرة ا€نبویة ابن ₴شام، ا€س)٧َّ
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    بث  مترددا ₊تىومازال ر₥ض بادة ا₾صنام،  ممنو₴و، )١َّو₊منة أ₎وات₳
أس₭م ₨دیما م أ₎وی₳ ₨بل أن ید₎ل ثم  ،)٣َّ اتنق ا€نصرانیة أو،)٢َّ)rَّا€نبي 

  .)٥َّ)٤َّ دار ا₾ر₨م)rَّرسول اهللا 
 ₥ي ا€₵₇رة ا€ثانیة وم₳ زو₇₳ أم )٦َّو₴ا₇ر م ا€ذین ₴ا₇روا إ€ى ا€₊بشة  

، وكان دد ا€م₵ا₇رین )٩َّ، و₨یل إن ₊بیبة و€دت با€₊بشة)٨َّ، وابنت₳ ₊بیبة)٧َّ₊بیبة
  .)١٠َّن₊و من ثمانین ر₇₥ي ₴ذ₲ ا€₵₇رة 

وأم ₊بیبة رم₭ة بنت أبي س₦یان بن ₊رب بن أمیة بن بدشمس بن بدمناف   

                                                             
  .١٥٣، ٨/٨٨:  ابن ₊₇ر، اصابة ₥ي تمییز ا€ص₊ابة)١َّ
  .١/١٦٣:  ابن ₴شام، ا€سیرة ا€نبویة)٢َّ
  .٤٢١، ١/٢٢٢:  ابن كثیر، ا€سیرة ا€نبویة)٣َّ
ــم ا€م₎زومــي)٤َّ ا€₦اســي، َّكانــت نــد ا€ــص₦ا، وصــارت €₭₎یــزران ₥اشــت₵رت باســم₵ا :  دار ا₾ر₨

  ).١/٥١٨: ₊رامش₦اء ا€₣رام بأ₎بار ا€ب₭د ا€
  .٤/١٠٢:  ابن سد، ا€طب₩ات ا€كبرى)٥َّ
ُ ا€₊بشة)٦َّ َ َ َ ًاسم €َ₿مة ُأط₭ق ₭ى َأرض₵م، وتسمى دو€ت₵م َأثیوبیا، و₴ـي تـضم َأراضـي إسـمیة : ْ َ ْ َ َ″ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ ُْ ْ ْ َ‴ ُْ َ ُ ََ ُ ُِ َِ َْ َ َ″ َ ْ ٌْ

ِإ€ـى ₇انـب َأرضـ₵م، وَأرض ا€₊بــشة ِ َِ َ َ ُ َْ ْ َْ ْ ِ ِ ٌ₴ـضبة مرت₦ـة: َ ٌَ َِ ْ ُ َ َ ₢ـرب ا€ــیمن بین₵مـا ا€ب₊ـر، واصــمت₵ا َْ َ ُ َ ُ َُ ِ َ َ َ َ ََ ْ َ ْْ ِْ ْ َ
ـــــــــــــــــ ا€ـــــــــــــــــــــــــــرب ــت ₨دیمـــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــــ ـــــس َأبابـــــــــــــــــــــــــــا، و€₵ــ ــــ َِأدیــــــــــــــــــ َ َ َ َ ْ َُ ْ ٌ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ َ َ ْ .
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨%A٥%D٨%AB%D٨%٩A%D٨٨%٩

%D٨%A٨%D٨%٩A%D٨%A٧.(  
، ابــن كثیــر، ا€ــسیرة ١/٢٢٨: ، ابــن ₴ـشام، ا€ــسیرة ا€نبویــة٢٨١:  ابـن إســ₊اق، ا€ــسیرة ا€نبویــة)٧َّ

  .٢/٨: ا€نبویة
ـــــي أســـــماء ا₾صـــــ₊اب)٨َّ ـــــدا€بر، اســـــتیاب ₥ : ، ا€مـــــزي، ت₵ـــــذیب ا€كمـــــال٣/١٩٩:  ابـــــن ب

  .٢/٢٢٠: ، ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء٣٥/١٤٩
  .١٤٠، ٨/٨٣:  ابن ₊₇ر، اصابة ₥ي تمییز ا€ص₊ابة)٩َّ
  .٣٨: د، أ₊ادیث ا€₵₇رة، س₭یمان ا€سو٤٤٠٠ ح٧/٤٠٨:  مسند امام أ₊مد بن ₊نبل)١٠َّ
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      ور₢م أن₵ا ابنة أ₊د زماء ₨ریش ا€ذین ناصبوا ا€داء €رسول ،)١َّبن ₨صي
، أ أن₵ا أس₭مت )٢َّ ₥ي مكة، وكان رأس ا€مشركین یوم أ₊د وا₾₊زاب)rَّاهللا 
 )rَّ، وبد و₥اة زو₇₵ا تزو₇₵ا رسول اهللا )٣َّى ا€₊بشة و₴ا₇رت م زو₇₵ا إ€₨دیما

 و₴ناك ،)٤َّو₴ي ₥ي ا€₊بشة سنة ست من ا€₵₇رة، ₥أصب₊ت من أم₵ات ا€مؤمنین
  .)٦َّه٤٤وتو₥یت سنة  ،)٥َّ)rَّروایة بأن₵ا ₨دمت سنة سب وبنى ب₵ا ررسول اهللا 

ا€ذي أم₵ر أم ₊بیبة بأربة آف در₴م ندما وكان ا€ن₇اشي م₭ك ا€₊بشة   
، ₥₵و أص₊بة بن أب₊ر، واسم₳ با€ربیة طیة، )٧َّ)rَّتزو₇₵ا رسول اهللا 

 و€م ی₵ا₇ر إ€ی₳، وكان ردئا )rَّوا€ن₇اشي €₩ب €₳، أس₭م ₭ى ₵د ا€نبي 
،  وثبت أن )٩َّ، و₨د أورد امام أ₊مد ₎بر ذ€ك)٨َّ€₭مس₭مین ا€م₵ا₇رین إ€ى ا€₊بشة

 .)١٠َّ₨یل سنة ثمان ص₭ى ₭ی₳ صة ا€₣ائب ₊ین تو₥ي سنة تس و)rَّا€نبي 
  . با€₊بشة كما سیأتية بیداهللا بن ₇₊شوكانت و₥ا

  

                                                             
  .١١١:  ابن ₊زم، ₇م₵رة أنساب ا€رب)١َّ
  .٣/٣٣٣:  ابن ₊₇ر، اصابة ₥ي تمییز ا€ص₊ابة)٢َّ
  .٦/١١٥:  ابن ا₾ثیر، أسد ا€₣ابة ₥ي مر₥ة ا€ص₊ابة)٣َّ
  .٢/٢٢٠:  ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء)٤َّ
  .٨٦:  ₎₭ی₦ة بن ₎یاط، تاری₌ ₎₭ی₦ة)٥َّ
  .٣/٢١٧: ب ₥ي مر₥ة ا₾ص₊اب ابن بدا€بر، استیا)٦َّ
  .٢/٥٨٣:  سنن أبي داود)٧َّ
  .١/٣٤٧:  ابن ₊₇ر، اصابة ₥ي تمییز ا€ص₊ابة)٨َّ
 ٢١٥: ، ا€₊میـــــدي، ا€مـــــسند٩٥١ ح٦٥٨-٢/٦٥٦، ٢٢ صـــــ₊ی₉ مـــــس₭م، ₥ـــــي ا€₇نـــــائز، ب)٩َّ

 .١/٣٤٨: ، ابن ₊₇ر، اصابة ₥ي تمییز ا€ص₊ابة١٢٩١ح
 .إسناد₲ ص₊ی₉: ₩₩₳ و₨ال م₊٢٢٣٩٧ ح٣٣٠-١٦/٣٢٧:  مسند أ₊مد)١٠َّ



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ≒≒ -

  املبحث الثاني
   يف احلبشةحتقيق الروايات املسندة يف خرب وفاته

  

ْ ن م₭ى بن منصور ₊دثنا ابن ا€مبارك ₊دثنا ممر ن :اﾝروایة األوﾝى   ْ َْ َ َ ُ َ ٌُ َ َ َ ُ َ ُْ َ ََ َ″ ″ِ ″ْ ٍ ُ َْ
ْا€ز₴ري ن روة ن َْ ُ ََ َ ْ ِّ ِ ْ َ ُأم ₊بیبة، َأن₵ا كانت ت₊ت بید ا€₭₳ بن ₇₊ش ₥مات ‴ َ ََ ََ ٍ ْ ْ ْ َْ َ ُ َ َِ ِ ″ ِ َ ْ َ ″ َ ِ ِّ

″بَأرض ا€₊بشة ₥زو₇₵ا ا€ن₇اشي ا€نبي  ‴ِ ِ″ ″ِ َِ َ َ ََ ″ ََ َ ْ ِ َّْr(  ث ب₵اة آف وبن₳ َأرب َوَأم₵ر₴ا ََِ َ َ ََ َ ُ ََ ٍَ َ َ ْ ْْ َ
ِإ€ى رسول ا€₭₳  ″ ِ ُ َ ََِّr( شر₊بیل ابن ₊سنة َم َ َ َ ِ ْ َْ ُِ َ َ َ.  

ٍ₭ى بن منصور ا€رازي، أبو ی₭ى، نزیل ب₣داد، ث₩ة سني ₥₩ی₳، من كبار ُم · ُ َْ َ ُ ْ ″
  .)٢َّ، روى €₳ ا€₇ماة)١َّه٢١١اآل₎ذین ن أتباع ا€تابین، مات سنة 

بداهللا بن ا€مبارك ا€مروزي، مو€ى بني ₊نظ₭ة، ث₩ة ثبت ₥₩ی₳ ا€م، من  ·
 ث وستونه، و€₳ ث١٨١ا€طب₩ة ا€وسطى من أتباع ا€تابین، مات سنة 

  .)٤َّ، روى €₳ ا€₇ماة)٣َّسنة
ممر بن راشد ا₾زدي مو₴م، أبوروة ا€بصري، نزیل ا€یمن، ث₩ة ثبت  ·

ه، و₴و بن ثمان و₎مسین ١٥٤₥اضل، من كبار أتباع ا€تابین، مات سنة 
  .)٦َّ، روى €₳ ا€₇ماة)٥َّسنة

                                                             
  .٦٨٠٦ ت٥٤١:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)١َّ
  .٢٨/٢٩٧:  ا€مزي، ت₵ذیب ا€كمال)٢َّ
  .٣٥٧٠ ت٣٣٠:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٣َّ
  .١٦/٢٥:  ا€مزي، ت₵ذیب ا€كمال)٤َّ
  .٦٨٠٩ ت٥٤٠:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٥َّ
  .٢٨/٣١٢:  ا€مزي، ت₵ذیب ا€كمال)٦َّ



ل اا   ردة   ا"   ر درا"  
  

 - ≒≪ -

 م₊مد بن مس₭م بن ش₵اب ا€ز₴ري، أبوبكر ا€₦₩ی₳ ا€₊ا₥ظ مت₦ق ₭ى ₇€ت₳ ·
 مات سنة ین،ا€تا€یة €₭طب₩ة ا€وسطى من ا€تاب و₴و من رؤوس ا€طب₩ة ،ٕوات₩ان₳
  .)٢َّ، روى €₳ ا€₇ماة)١َّ و₨یل ₨بل ذ€ك بسنة أو سنتینه١٢٥

روة بن ا€زبیر بن ا€وام بن ₎وی₭د ا₾سدي، أبو بداهللا ا€مدني، ث₩ة ₥₩ی₳  ·
 ینوتس ین، مات سنة أربى مش₵ور، من ا€طب₩ة ا€وسطى من ا€تاب₭

 .)٤َّ،روى €₳ ا€₇ماة)٣َّا€ص₊ی₉، ومو€د₲ ₥ي أوائل ₎₥ة ثمان
  .₥₵ذا سند متصل ر₇ا€₳ ك₭₵م ث₩ات دول من ر₇ال ا€₇ماة

  .)٨َّ، وا€بی₵₩ي)٧َّ، وا€₊اكم)٦َّوا€دار₨طني ،)٥َّ₴ذ₲ ا€روایة رو₴ا أبوداود
  :₥أما أسانید₴م

َ ₊دثنا ₊₇اج بن َأبي ی₩وب ا:ﾙُّ٩َّال أبوداود   َ ُ ُ َ َُ ْ ِ ْ ″ ََ ٍ€ث₩₦ي، ₊دثنا م₭ى بن منصور″ ُ َْ َ ُُ َْ ″ ََِ ‴″ َ″.   
₊₇اج بن أبي ی₩وب یوسف بن ₊₇اج ا€ث₩₦ي ا€ب₣دادي، ث₩ة ₊ا₥ظ، من  ·

، روى €₳ )١٠َّه٢٥٩ا€طب₩ة ا€وسطى اآل₎ذین ن أتباع ا€تابین، مات سنة 
  .)١١َّمس₭م

                                                             
  .٤٥٦١ ت٣٨٩: ذیب ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵)١َّ
  .٢٦/٤٤٣:  ا€مزي، ت₵ذیب ا€كمال)٢َّ
  .٦٨٠٩ ت٥٤٠:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٣َّ
  .٢٠/٢٥:  ا€مزي، ت₵ذیب ا€كمال)٤َّ
  .٢/٥٨٣:  سنن أبي داود)٥َّ
  ٣/٢٤٦:  سنن ا€دار₨طني)٦َّ
ْ₴ـذا ₊ـدیث صـ₊ی ₉₭ـى شـرط ا€ـشی₎ی: ، و₨ـال٢/١٨١:  ا€مستدرك ₭ى ا€ـص₊ی₊ین)٧َّ َْ ٌ″ ِ ِ ِْ َ َ ٌ ََ َ ْن، و€ـم ََ َ َ ِ

ُی₎ر₇ا₲، ووا₥₩₳ ا€ذ₴بي َ ُِّ َ.  
  ٧٣/١٠٣: ، ابن ساكر، تاری₌ دمشق٧/١٣٩:  ا€سنن ا€كبرى)٨َّ
  )..٢١٠٧ ح١/٥٨٨: ص₊ی₉ سنن أبي داودَّص₊ی₉ :  ₨ال ا₾€باني)٩َّ
  .١١٤٠ ت١٤٣:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)١٠َّ
  .٥/٤٦٧:  ا€مزي، ت₵ذیب ا€كمال)١١َّ



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ≒≫ -

َ ₊دثنا َأبو بكر ا€نیسابورى‴ ₊دثنا َأ:ﾙال اﾝدارﾙطني   ََ ْ َ″ ″َ ُ َ ُ َِ ٍَ ْ َبو ُأمیة م₊مد بن إبرا₴یم ″ ِ َ ُ َْ ِْ ُ َ ُُ ″ َ ″
ٍ₊دثنا م₭ى بن منصور ُ َْ َ ُُ َْ ″ ََ ″...  

أبوبكر بداهللا بن م₊مد بن زیاد ا€نیسابوري، امام ا€₊ا₥ظ ا€مة، شی₌  ·
  .)١َّه٣٢٤اسم، وكان من ا€₊₦اظ ا€م₇ودین، مات سنة 

ََأبو ُأمیة م₊مد بن إبرا₴یم بن مس₭م ا€ · ِ َ ُ َْ ِْ ُ َ ُُ ″ َ طرسوسي، صدوق صا₊ب ₊دیث ی₵م، ″
من ا€طب₩ة ا€وسطى ا€تي أ₎ذت ن كبار أتباع ا€تابین، تو₥ي سنة 

  .)٢َّه٢٧٣
ُ₊دثني َأبو بكر م₊مد: ₨ال ا€₊اكم ″ َ َ ُ َُ ٍ ْ َِ ِ بن َأ₊مد بن با€وی₳″ ْ ْ ْ َْ َ َ ُِ َ ُ، ₊دثنا َأبو بكر م₊مد بن َ َ َ ُ َْ ُ ″ ُ ٍ ْ ََ ″

َشاذان ا€₇و₴ ْ َ َْ َ َ″، ₊دثنا م₭ِري‴َ ُ ََ ″ ٍى بن منصورَ ُ ْ َ ُ ْ...  
َِأبو بكر م₊مد بن َأ₊مد بن با€وی₳ ا€نیسابوري، امام ا€م₦ید، تو₥ي سنة  · ْ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َ ُِ ٍَ َُ ُ″ ْ

  .)٣َّه٣٤٠
ث₩ة : أبو بكر م₊مد بن شاذان ا€₇و₴ري، سكن ب₣داد، ₨ال ن₳ ا€دار₨طني ·

  .)٤َّه، كان ند₲ كتاب ا€م₭ى بن منصور٢٨٦صدوق، مات سنة 
ُبرنا َأبو بد ا€₭₳ ا€₊ا₥ظ ₊دثنيْ َأ₎:ﾙال اﾝبیﾚヴي   ِ ِ ″ َِ َ ُ َْ ْ َ ٍ َأبو بكرَ ْ َ ِم₊مد بن َأ₊مد بن : ُ ْ ْ َْ َُ ُُ َ″

ْ€وی₳ ₊دثنا َأبو بكرَبا ََ ُ ََ ″ ِ ْ ٍم₊مد بن شاذان ا€₇و₴ري ₊دثنا م₭ى بن منصور: َُ ُ َْ َُ ُ ُُ َ َ ُ َْ ْ″ ََ ″ َ َ ″...  
َُأبو بد ا€₭₳ ا€₊ا₥ظ ₴و ا€₊اكم · ِ ِ ″ َِ َ ُْ ن م₊مد، امام ا€₊ا₥ظ ، م₊مد بن بداهللا بْ

 صا₊ب ا€مستدرك ₭ى ه،٤٠٣ا€نا₨د ا€مة، شی₌ ا€م₊دثین، تو₥ي سنة 
 .)٥َّا€ص₊ی₊ین

                                                             
  .٦٦-١٥/٦٥:  ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء)١َّ
  .٥٧٠٠ ت٤٦٦:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٢َّ
  .١٥/٤١٩:  ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء)٣َّ
  .٣٥٤-٥/٣٥٣:  ا€₎طیب ا€ب₣دادي، تاری₌ ب₣داد)٤َّ
  .١٧٠-١٧/١٦٢:  ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء)٥َّ



ل اا   ردة   ا"   ر درا"  
  

 - ≒√ -

َ بد ا€₭₳ بن ا€مبارك، أنا ممر، ن ا€ز₴ري، ن روة بن :اﾝروایة اﾝثانیة   َُ ْ ُ َ َ َ َْ ِّْ ِ ِْ ‴ ٌ َ َ َ ُْ ِ ِ ″ْ
َا€زبیر، ن ُأم ₊بیبة، َأن₵ا كانت ت₊ت َْ ْ َْ ْ َ َ ″ َ َ َ َ َِ ِّ ِ َِ بد ا€₭₳ بن ₇₊ش، وكان ر₊ل إ€ى ‴ َ َ َ َ ََ َ َ ٍ ْ ِْ ″ ِ

ِا€ن₇اشي، ₥مات، وَأن رسول ا€₭₳  ″ َِ َُ َ َ″ َ َ ِّ َ ″َّr( ،تزوج ُأم ₊بیبة، وان₵ا €₦ي َأرض ا€₊بشة ِ َِ َ َ َ َ َْ ِ ْ َ ََ ″َِٕ ِ ″ ″ ََ
ِزو₇₵ا إیا₲ ا€ن₇اشي و€م یرسل إ€ی₵ا رسول ا€₭₳  ″ ِ ُِ ُ َُ َ ْ ََْ َِ ِْ ْ ُ َ ََ ‴ ″ ″ ″ ََّr(بشيء، و َ ٍ ْ َ ِكان م₵ور َأزواج ِ َ ْ ُ ُ ُ َ َ

ِّا€نبي  ِ″َّr(مائة در₴م َأرب ٍَ ْ ِْ ِ َِ َ ََّ١(.  
″وكان َأتى ا€ن₇اشي :وﾖي ﾗﾝظ   ِ َ َ″ َ َ َ.  
 ،)٤َّ وا€بی₵₩ي،)٣َّ، وابن أبي اصم)٢َّأ₊مد بن ₊نبلو₴ذ₲ ا€روایة روا₴ا   

  . ₥ي ا€₭₦ظ، با₎تف یسیر)٥َّوا€طبراني
  :ﾖأما أسانیدケم  
َ ₊دث:ﾙُّ٦َّال اإلمام أحمد   ″ ِنا إبرا₴یم بن إس₊اق ₊دثنا بد ا€₭₳ بن ا€مبارك، َ ِ ″ َِ ُ ََ ُ َ َ َ ُْ ْ ْ ْ ُْ ََ ََ ″ ْ ِ ُِ

ِو₭ي بن إس₊اق َأنبَأنا بد ا€₭₳ ″ ُِ ْ َْ َْ َ َ ُ ََ ْ ِ ‴ َ...  
  :₥روا₲ أ₊مد ن ر₇₭ین ن ابن ا€مبارك، و₴ما

ُإبرا₴یم بن إس₊اق بن یسى ا€بناني مو₴م، أبو إس₊اق ا€طا€₩اني، نزیل  ·
  .)٧َّه٢١٥ب، من طب₩ة ص₣ار أتباع ا€تابین،  مات سنة مرو، صدوق ی₣ر

₭ي بن إس₊اق ا€س₭مي مو₴م ا€مروزي، ث₩ة، من كبار اآل₎ذین ن أتباع  ·
 .)٨َّه٢١٣ا€تابین، مات سنة 

                                                             
  .٣/٢١٧:  و₨د وردت ند ابن بدا€بر ₥ي استیاب ₥ي مر₥ة ا₾ص₊اب)١َّ
  .ر₇ا€₳ ث₩ات: ، و₨ال م₊₩₩₳٢٧٤٠٨ ح٤٥/٣٩٨: م أ₊مد مسند اما)٢َّ
  .٣٠٦٧ ح٥/٤١٧:  اآل₊اد وا€مثاني)٣َّ
  .٣٥٨-٣/٣٥٧: ، دئل ا€نبوة٧/٢٣٢:  ا€سنن ا€كبرى)٤َّ
  .٢٣/٢١٩:  ا€م₇م ا€كبیر)٥َّ
  .ر₇ا€₳ ث₩ات، و₨د ا₎ت₭ف ₥ي إسناد₲ ن ا€ز₴ري:  ₨ال م₊₩₩₳)٦َّ
  .١٤٥ ت٨٧:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٧َّ
  .٤٦٨٧ ت٣٩٨:  ا€مصدر ا€سابق)٨َّ



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ≒∽ -

ٍ ₊دثنا َأبو بكر بن َأبي شیبة، ₊دثنا یمر بن بشر، :ﾙال ابن أبي ﾏاصم   ِْ ِ ُِ َ َ َ ُ َ ُ َْ ْ ُْ ُ ْ َ ََ ْ َ″ ″َ َ
ُ₊دثنا ابن َْ ََ ِ ا€مبارك″ َ َُ ْ....  

أبو بكر بن أبي شیبة، بداهللا بن م₊مد بن أبي شیبة إبرا₴یم بن ثمان  ·
ا€واسطي ا₾صل، ا€كو₥ي، ث₩ة ₊ا₥ظ، صا₊ب ا€مصنف، من كبار اآل₎ذین 

 .)١َّه٢٣٥ن أتباع ا€تابین، مات سنة 
 .)٢َّیمر بن بشر أبومرو ا€مروزي، من كبار أص₊اب ابن ا€مبارك، ث₩ة ·

أ₎برنا أبو ا€₊سین بن ا€₦ضل ا€₩طان بب₣داد أنبأ :  ₥ي ا€سنن ا€كبرىي₨ال ا€بی₵₩
بد اهللا بن ₇₦ر بن درستوی₳ ثنا ی₩وب بن س₦یان ثنا بد اهللا بن ثمان 

  ...أنبأ بد اهللا ₴و ابن ا€مبارك
م₊مد بن ا€₊سین بن م₊مد بن ا€₦ضل ا₾زرق أبو ا€₊سین ا€₩طان ا€ب₣دادي،  ·

 .)٣َّه، ومر₲ ثمانین سنة٤١٥ م₇م ₭ى ث₩ت₳، تو₥ي سنة
، امام ا€مة، ا€ن₊وي، ا₎ت₭ف ₥ي توثی₩₳، بد اهللا بن ₇₦ر بن درستوی₳ ·

 .)٤َّه٣٤٧وا€را₉₇ أن₳ ث₩ة، تو₥ي سنة 
 ا€₦سوي، ث₩ة ₊ا₥ظ، من ا€طب₩ة ا€وسطى ا€تي أ₎ذت ن ی₩وب بن س₦یان ·

ا€مر₥ة َّ، و₴و صا₊ب كتاب )٥َّه٢٧٧أتباع ا€تابین، مات سنة 
 .)٦َّ)اری₌وا€ت

                                                             
  .٣٥٧٥ ت٣٢٠: ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب) ١َّ
  .٣٥٨-١٤٩/٣٥٧:   ا€₎طیب ا€ب₣دادي، تاری₌ ب₣داد)٢َّ
  .٣٣٢-١٧/٣٣١:  ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء)٣َّ
: ، ا€ــــــذ₴بي، ســـــــیر أــــــم ا€نـــــــبء٤٢٩-٩/٤٢٨:   ا€₎طیــــــب ا€ب₣ــــــدادي، تـــــــاری₌ ب₣ــــــداد)٤َّ

٥٣٢-١٥/٥٣١.  
  .٧٨١٧ ت٦٠٨: ₩ریب ا€ت₵ذیب ابن ₊₇ر، ت)٥َّ
  ..١/١٨:  أكرم ا€مري، م₩دمة كتاب ا€مر₥ة وا€تاری₌)٦َّ



ل اا   ردة   ا"   ر درا"  
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بداهللا بن ثمان بن ₇ب₭ة ا€تكي، أبو بدا€ر₊من ا€مروزي، ا€م₭₩ب بدان،  ·
  . )١َّه٢٢١ث₩ة ₊ا₥ظ، من كبار اآل₎ذین ن أتباع ا€تابین، مات سنة 

 أ₎برنا أبو بد اهللا ا€₊ا₥ظ ₨ال ₊دثنا ₭ي :٢َُّّوﾙال اﾝبیﾚヴي ﾖي دヅئل اﾝنبوة  
نا ی₊یى بن بد ا€₊مید ₨ال أ₎برنا بن یسى ₨ال ₊دثنا أ₊مد بن ن₇دة ₨ال ₊دث

  ...ابن ا€مبارك
، ₨ال ا€س₭و€ي ا€₵روي، صا₊ب ا€تصانیف،  بن إبرا₴یم ا€وراق₭ي بن یسى ·

 .)٣َّه٣٤٤ث₩ة مأمون، تو₥ي سنة : ن₳ ا€₊اكم
 .)٤َّه٢٩٦، كان من ا€ث₩ات، تو₥ي سنة أ₊مد بن ن₇دة بن ا€ریان ا€₵روي ·
اني، ₊ا₥ظ إ أن₳ ات₵م بسر₨ة ی₊یى بن بد ا€₊مید بن بدا€ر₊من ا€₊م ·

  .)٥َّه٢٢٨ا€₊دیث، من ص₣ار أتباع ا€تابین، مات سنة 
َ ₊دثنا بید بن ₢نام، ثنا َأبو بكر بن َأبي شیبة، ح و₊دثنا :ﾙال اﾝطبراني      ََ ْ َ″ ″َ َ َ ُ َ ُ ََ َ ْ َْ ِ ِ ٍ ″ َ ُ

، ثنا ثمان بن َأبي شیبة، ₨ َا€₊سین بن إس₊اق ا€تستري‴ ََ َْ ُ ُ َ ُ ُْ ِْ ‴ َِ َِ ْ َْ َ ٍثنا یمر بن بشیر: اْ ِ َ َُ َ ْ
َّ٦( ،

ِثنا بد ا€₭₳ بن ا€مبارك ِ ″َ َُ َْ ُ ْ...  
َ بید بن ₢نام، ثنا َأبو بكر بن َأبي شیبة- ١: ₥روا₴ا من طری₩ین   َ َ ُ َ ُْ َْ ِ ِ ْ ٍ ″ َ ُ.  
 ا€كو₥ي، راویة ا€كتب ن أبي بكر بید بن ₢نام بن ₊₦ص بن ₢یاث ا€ن₎ي ·

 .)٧َّه٢٩٧ة بن أبي شیبة، م₊دث صدوق، ا€ث₩ة، تو₥ي سن
                                                             

  .٣٤٦٥ ت٣١٣:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)١َّ
  .إسناد₲ ₊سن:  ₨ال م₊₩ق ا€دئل)٢َّ
ـــاری₌ اســـم)٣َّ ـــذ₴بي، ت ـــرا₇م شـــیوخ ٢٥/٣١:  ا€ ـــي ت ـــروض ا€باســـم ₥ ـــصوري، ا€ ، نـــایف، ا€من

  .٧٢٦: ا€₊اكم
  .١٣/٥٧١:  أم ا€نبء ا€ذ₴بي، سیر)٤َّ
  .٧٥٩١ ت٥٩٣:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٥َّ
  . ₴كذا ₥ي ا€مطبوع وا€ص₊ی₉ ابن بشر)٦َّ
  .١٣/٥٥٨: ، سیر أم ا€نبء١/٤٣٢:  ا€ذ₴بي، ا€بر ₥ي ₎بر من ₢بر)٧َّ



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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، ثنا ثمان بن َأبي شیبة- ٢ َ ا€₊سین بن إس₊اق ا€تستري‴ َْ ُ ُ َ ُ ُْ َْ ِ ‴ َِ َِ ْ َْ َ ْ.  
، من ا€₊₦اظ ا€ر₊ا€ة، تو₥ي سنة  · َِا€₊سین بن إس₊اق ا€تستري‴ ْ ْ‴ َِ َ ُ ُْ َ  .)١َّه٢٩٠ْ
َثمان بن َأبي شیبة · َْ ُ ُْ َ ِ  ثمان بن م₊مد بن إبرا₴یم بن ثمان ا€بسي ا€كو₥ي، َ

 و€₳ أو₴ام، من كبار اآل₎ذین ن أتباع ا€تابین، مات سنة ث₩ة ₊ا₥ظ ش₵یر
 .)٢َّه، و€₳ ثث وثمانون سنة٢٣٩

₴كذا ورد ₥ي ا€مطبوع، وا€ص₊ی₉ یمر وا€طری₩ان رویا ن یمر بن بشیر،   
بن بشر، ذكر₲ ابن ₊بان ₥ي ا€ث₩ات، وتر₇م €₳ ا€₎طیب ا€ب₣دادي وذكر أن₳ من 

  .)٣َّ₩₳ ن ₢یر وا₊دكبار أص₊اب ابن ا€مبارك، ون₩ل توثی
ُبد :اﾝروایة اﾝثاﾝثة   ْ َا€رزاق، أنا ممر، ن ا€ز₴ري، ن روة، ن ُأم ₊بیبة َ َ َ َ ُ َ َِ ِّ ْ َْ َ ْ ِّ ِ ِْ ‴ ِ ″ٌ َ َْ ″

َْأن₵ا كانت ند ب َ َ ْ ِْ َ َ َ ِد ا€₭₳ بن ₇₊ش ₥₵₭ك ن₵ا، وكانت ممن ₴ا₇ر إ€ى َأرض ی″ ٍْ َ َِ َ َ ََ َ ََ ْ ْ ْ″ ِ ِ ″ ِْ َْ َ َ َ َ ِ
َا€₊بشة، ₥زو₇ َ َ″ ََ َِ ِ₵ا ا€ن₇اشي رسول ا€₭₳ ْ ″ َِ ُ َ َ‴ َ ″َّr(ند₴م بَأرض ا€₊بشة و₴ي ِ َِ َ َ ْ ِ ْ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ.  

بدا€رزاق بن ₴مام بن نا₥ ا€₊میري مو₴م، أبوبكر ا€صناني، ث₩ة ₊ا₥ظ،  ·
مصنف ش₵یر، مي ₥ي آ₎ر مر₲ ₥ت₣یر، من ص₣ار أتباع ا€تابین، مات 

  .)٤َّه٢١١سنة 
  .)٦َّ، وا€دار₨طني)٥َّروا₴ا ابن أبي اصم  
  … ₊دثنا س₭مة بن شبیب، نا بد ا€رزاق:ﾙال ابن أبي ﾏاصم  

                                                             
  .١٤/٥٧:  ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء)١َّ
  .٤٥١٣ ت٣٨٦:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٢َّ
  .١٤/٣٥٧: ، تاری₌ ب₣داد٩/٢٩١:  ا€ث₩ات)٣َّ
  .٤٠٦٤ ت٣٥٤:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب٤)َّ
  .٣٠٦٨ ح٥/٤١٧:  اآل₊اد وا€مثاني)٥َّ
  ٣/٢٤٦:  سنن ا€دار₨طني)٦َّ



ل اا   ردة   ا"   ر درا"  
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س₭مة بن شبیب ا€مسمي ا€نیسابوري، نزیل مكة، ث₩ة، من كبار ا€طب₩ة  ·
  .)١َّا€وسطى ا€تي أ₎ذت ن أتباع ا€تابین، مات سنة بض وأربین ومائتین

ٍ نا بد ا€₭₳ بن م₊مد بن زیاد، :ﾙال اﾝدارﾙطني     ِ ِ ″َ َ ُ َِ ِ ْ ْ ْ″ ُ ُنا َأ₊مد بن منصور، نا بد ُ ْ ُْ ْ َْ ٍُ ُ َ َ
ِا€رزاق ″ ″٠٠٠  

ٍبد ا€₭₳ بن م₊مد بن زیاد، أبوبكر ا€نیسابوري، ا€₊ا₥ظ ا€مة شی₌ اسم،  · ِ ِ ″َ َ ُ َِ ِ ْ ْ ْ″ ُ ُ
  .)٢َّه٣٢٤صا₊ب ا€تصانیف، مات سنة 

أ₊مد بن منصور بن سیار ا€ب₣دادي ا€رمادي، أبو بكر، ث₩ة ₊ا₥ظ، طن ₥ی₳  ·
ب₳ ₥ي ا€و₨ف ₥ي ا€₩رآن، من ا€طب₩ة ا€وسطى ا€تي أ₎ذت ن أبو داود €مذ₴

  .)٣َّه و€₳ ثث وثمانون٢٦٥أتباع ا€تابین، مات سنة 
₊دثنا م₊مد بن ی₊یى : أ₎برنا ابن ₎زیمة، ₨ال:  ₨ال ابن ₊بان:اﾝروایة اﾝرابﾐة  

₊دثنا ا€₭یث، ن ابن مسا₥ر، : ₊دثنا سید بن كثیر بن ₦یر، ₨ال: ا€ذ₴₭ي، ₨ال
₴ا₇ر بید اهللا بن ₇₊ش بأم :  ش₵اب، ن روة، ن ائشة، ₨ا€تن ابن

₊بیبة بنت أبي س₦یان و₴ي امرأت₳ إ€ى أرض ا€₊بشة، ₥₭ما ₨دم أرض ا€₊بشة 
 أم )rَّ، ₥تزوج رسول اهللا )rَّأوصى إ€ى رسول اهللا : مرض، ₥₭ما ₊ضرت₳ ا€و₥اة

  .)٤َّ₊بیبة وبث م₵ا ا€ن₇اشي شر₊بیل بن ₊سنة

                                                             
  .٢٤٩٤ ت٢٤٧:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)١َّ
  .٦٦-١٥/٦٥:  ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء)٢َّ
  .١١٣ ت٨٥:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٣َّ
ـــن )٤َّ ـــن ب₭بـــان صـــ₊ی₉ اب ـــب اب ـــ₳٦٠٢٧ ح٣٨٦-١٣/٣٨٥: ₊بـــان بترتی ـــال م₊₩₩ إســـناد₲ : ، و₨

ص₊ی ₉₭ى شرط ا€ب₎اري، ر₇ا€₳ ر₇ال ا€شی₎ین ₢یر م₊مد بن ی₊یى ا€ـذ₴₭ي، ₥مـن ر₇ـال 
  .₴و بد ا€ر₊من بن ₎ا€د ابن مسا₥ر: وابن مسا₥ر. ا€ب₎اري



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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₎زیمة ا€نیسابوري، ا€₊ا₥ظ ا€₊₇ة ا€₦₩ی₳، شی₌ اسم، م₊مد بن إس₊اق بن  ·
ص₊ی₉ ابن  َّــــ صا₊ب ما یرف بـ،)١َّه٣١١إمام ا₾ئمة، تو₥ي سنة 

 .)٢َّ)₎زیمة
م₊مد بن ی₊یى بن بد اهللا ا€ذ₴₭ي ا€نیسابوري، ث₩ة ₊ا₥ظ ₇₭یل، من ا€طب₩ة  ·

ه ₭ى ا€ص₊ی₉، ٢٥٨ا€وسطى ا€تي أ₎ذت ن أتباع ا€تابین، مات سنة 
 .)٣َّ₳ ست وثمانون سنةو€

سید بن كثیر بن ₦یر ا₾نصاري مو₴م ا€مصري، صدوق ا€م با₾نساب  ·
ی₩ال إن مصر €م ت₎رج أ₇م₭€ ₭وم من₳، و₨د رد بن : و₢یر₴ا، ₨ال ا€₊اكم

دي ₭ى ا€سدي ₥ي تضی₦₳، من كبار اآل₎ذین ن أتباع ا€تابین، مات 
 .)٤َّه٢٢٦سنة 

 ا€₦₵مي، أبو ا€₊ارث ا€مصري، ث₩ة ثبت ₥₩ی₳ ا€₭یث بن سد بن بد ا€ر₊من ·
، روى €₳ )٥َّه١٧٥إمام مش₵ور، من كبار أتباع ا€تابین، مات سنة 

 .)٦َّا€₇ماة
كبار أتباع من بد ا€ر₊من بن ₎ا€د بن مسا₥ر ا€₦₵مي، أمیر مصر، صدوق،  ·

  .)٧َّه١٢٧ا€تابین، مات سنة 

                                                             
  .٣٨٢-١٤/٣٦٥:  ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء)١َّ
  .١/١٦: ₎زیمة م₩دمة كتاب ص₊ی₉ ابن )٢َّ
  .٦٣٨٧ ت٥١٢:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٣َّ
  .٢٣٨٢ ت٢٤٠:  ا€مصدر ا€سابق)٤َّ
  .٥٦٨٤ ت٤٦٤:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٥َّ
  .٢٤/٢٧٩:  ا€مزي، ت₵ذیب ا€كمال)٦َّ
  .٣٨٤٩ ت٣٣٩:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٧َّ



ل اا   ردة   ا"   ر درا"  
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َ م₊مد بن مر، ثنا إس₊:اﾝخامسةاﾝروایة    ُ ُ َْ ِ َ َ ُْ ُ ُاق بن م₊مد، ₊دثني ₇₦ر بن ″ َ َ َ ُْ ُْ َُ ْ ِ ٍَ ″ ″ ُ
َم₊مد بن ₭ي، ن َأبی₳، ₨ال َ ِ ِ ِِ ْ َْ َ ٍَّ ِ ″ ِبث رسول ا€₭₳ : "ُ ″ ُ َُ ََ ََّr( ″مرو بن ُأمیة ا€ضمري ِ ْ ْ″ ″َ َ ََ َْ

ْإ€ى ا€ن₇اشي ی₎طب ₭ی₳ ُأم ₊بیبة بنت َأبي س₦یان، وكانت ت₊ت بی ْ َْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ََ ْْ َْ َِّ ْ ُ ِ ِ ِ َِ َ َ″ ِ ُِ ِد ا€₭₳ بن ″ ْ ِ ″ ِ
₇ِ₊ش ₥زو₇₵ا إیا₲ وَأصد₨₵ا ا€ن₇اشي من ند₲ ن رسول ا€₭₳  ″ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َُ َ َْ ْ َْ َ َ َْ َ َ‴ ″ َ َْ َ ″ِ ″ ٍَّr( مائةَأرب ِ َِ َ َ ْ

ٍدینار َ ٍ، ₨ال َأبو ₇₦ر م₊مد بن ₇ریر"ِ ِ ٍَ ُ َ َ ُْ ُ ″ ُ َ ْ َ َ₥ما نرى بد ا€م₭ك بن مروان و₨ت ف: َ َ″ َ ََ َ َْ َ َ َ َْ ِْ ِ ْ َ َ
ِصداق ا€نساء  َ َِّ َ ََأربمائة دینار إ €ذ€كَ ِ ِ ِ ِ َِ ″ ِ ٍ َ َ َ َ ْ.  

  .)٢َّ، وا€₊اكم)١َّ₴ذ₲ ا€روایة وردت ند ابن سد  
 أ₎برنا م₊مد بن مر، ₊دثنا إس₊اق بن م₊مد ن ₇₦ر بن :ﾙال ابن سﾐد  

  ...م₊مد ن أبی₳
م₊مد بن مر بن وا₨د ا₾س₭مي ا€وا₨دي، ا€مدني ا€₩اضي، نزیل ب₣داد،  ·

€طب₩ة ا€ص₣رى من أتباع ا€تابین، مات سنة متروك م سة ₭م₳، من ا
 .)٣َّه، و€₳ ثمان وسبون سنة٢٠٧

 إس₊اق بن م₊مد، €م أر₥₳ ·
₇ٍّ₦ر بن م₊مد بن ₭ي ا€₵اشمي، ا€مروف با€صادق، صدوق ₥₩ی₳ إمام،  · ِ َِ َ ُ َِ ْ ْ″ ُ َُ ْ

 .)٤َّه١٤٨من ا€طب₩ة ا€تي اصرت ا€طب₩ة ا€ص₣رى من ا€تابین، مات سنة 
سین، أبو₇₦ر ا€با₨ر، ث₩ة ₥اضل، من ا€طب₩ة ا€تي ت₭ي م₊مد بن ₭ي بن ا€₊ ·

ا€طب₩ة ا€وسطى من ا€تابین، و₇ل روایات₵ا ن كبار ا€تابین، مات سنة مائة 
  .)٥َّوبض شرة

                                                             
 یــرد ₥ی₵ــا تنـــصر ، و₴ــي مـــن روایــة ا€وا₨ــدي، و€ـــم٩٩-٨/٩٨:  ابــن ســد، ا€طب₩ـــات ا€كبــرى)١َّ

  .بیداهللا
  .٤/٢٢:  ا€مستدرك ₭ى ا€ص₊ی₊ین)٢َّ
  .٦١٧٥ ت٤٩٨:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٣َّ
  .٩٥٠ ت١٤١:  ا€مصدر ا€سابق)٤َّ
  .٦١٥١ ت٤٩٧:  ن₦س₳)٥َّ
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  .مرس₭ةو  ا€وا₨ديروایة₥₵ي من   
ِ ₥َأ₎برني م₎₭د بن ₇₦ر ا€با₨ر₊ي، ثنا م₊مد بن ₇ری:ﾙال اﾝحاكم   ٍَ ُ َ َ َ ُ َْ ُْ ُ″ ُ َ َ‴ ِ ْ َ َْ َ ْ َ ْ ُر ا€₦₩ی₳، ِْ َِ ْ ٍ
  ... م₊مد بن مر)١َّثنا
‴م₎₭د بن ₇₦ر بن م₎₭د ا€با₨ر₊ي، ا€شی₌ ا€صدوق ا€ممر، ₨ال ن₳ أ₊مد بن  · ِ َْ َ َ ُْ ٍَ ْ ْ ُ َ ْ َ

 و₨ال كان ث₩ة ص₊ی₉ ا€سماع، €م یكن یرف شیئا من ا€₊دیث،: ₭ي ا€بادي
 ₎₭طثم €ما ₎ر₇نا من ب₣داد ب₭₣نا أن₳  €ما سمنا من₳ كان مست₩یما،: أبونیم

 .)٢َّه، و₨د ₨ارب ا€تسین٣٦٩مات سنة 
ّ، امام ا€ا€م ا€م₇ت₵د، ا€م ا€صر، ₨ل ترى  ا€طبري بن یزیدم₊مد بن ₇ریر ·

، صا₊ب )٣َّه٣١٠ا€یون مث₭₳، كان من كبار أئمة ا₇ت₵اد، تو₥ي سنة 
 .)٤َّا₾مم وا€م₭وككتاب تاری₌ 
 ₭ي، ثنا ا€ب₣وي، ثنا ₊دثنا م₊مد بن: ₨ال أبونیم ا₾ص₦₵اني :اﾝروایة اﾝسادسة

ثنا سید بن أبي روبة، ا€ء بن موسى أبو ا€₇₵م، ثنا ا€₵یثم بن دي ا€طائي، 
و₊دثنا ببض₳ م₊مد بن إس₊اق، ن : ، ن سید بن ا€مسیب، ₨الن ₨تادة

و₊دثنا ببض₳ بد ا€ر₊من بن ا€₣سیل وببض₳، م₇ا€د، ن : ا€ز₴ري، ₨ال
  :، ن سید بن ا€مسیب، ₨ا€واا€شبي، وص₭ب ا€₊دیث، ن ₨تادة

وتزوج أم ₊بیبة رم₭ة بنت أبي س₦یان، وكانت ₨ب₭₳ ند بید اهللا بن ₇₊ش بن   
ریاب ا₾سدي، ₥₵ا₇رت م₳ إ€ى ا€₊بشة، ₥₩بض ₴ناك، وأ₨امت ₭ى إسم₵ا، 

                                                             
 ₴كذا ورد ₥ي ا€مطبـوع، و₥ـي ظنـي أنـ₳ ₎طـأ ₥م₊مـد بـن مـر ₴ـو ا€وا₨ـدي، €ـیس مـن شـیوخ )١َّ

  .ا€طبري
، سـیر ٤/٨٢: ، ا€ـذ₴بي، میـزان اتـدال١٧٧-١٣/١٧٦: ری₌ ب₣ـداد ا€₎طیب ا€ب₣ـدادي، تـا)٢َّ

  .١٦/٢٥٤: أم ا€نبء
  .٢٨٢-١٤/٢٦٧:  ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء)٣َّ
  .، و€م أ₇د ا€روایة ₥ی₳٢١:  م₊مد أبو ا€₦ضل إبرا₴یم، م₩دمة كتاب تاری₌ ا€طبري)٤َّ
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، وأصدق ن₳ أرب مائة دینار، ₥₩دمت ₭ی₳ )rَّ₥زو₇₵ا ا€ن₇اشي من رسول اهللا 
  .)١َّ€ى ₎یبر إ)rَّا€مدینة مسیر₲ 

، )rَّیات تضمن ا€₊دیث ن زو₇ات ا€نبي ا₴ذا اسناد ₇مي ورد €دة رو  
  :ا₾سانید تو₨د تضمن

بداهللا بن م₊مد بن بدا€زیز، أبو ا€₩اسم ا€ب₣وي، امام ا€₊ا₥ظ ا€₊₇ة،  ·
 .)٣ َّ)م₇م ا€ص₊ابةَّ، €₳ كتاب )٢َّه٣١٧مات سنة 

كان : ا€ث₩ة، ₨ال ا€₎طیبا€ء بن موسى بن طیة ا€با₴₭ي، ا€شی₌ ا€م₊دث  ·
 .)٤َّه٢٢٨صدو₨ا، مات سنة 

ا€₵یثم بن دي بن بدا€ر₊من ا€طائي، ا€كو₥ي ا€مؤرخ، كذب₳ ابن مین  ·
ه، و€₳ ثث وتسون ٢٠٧متروك، تو₥ي سنة : وأبوداود، و₨ال ا€نسائي

 .)٥َّسنة
سید بن أبي روبة، م₵ران ا€یشكري، مو₴م، ث₩ة ₊ا₥ظ €₳ تصانیف، كثیر  ·

 وا₎ت₭ط، وكان من أثبت ا€ناس ₥ي ₨تادة، و₴و من ا€طب₩ة ا€تي ا€تد€یس،
 .)٦َّه٢٥٦اصرت ص₣ار ا€تابین، مات سنة 

بدا€ر₊من بن س₭یمان بن بداهللا ا₾نصاري، ا€مروف بابن ا€₣سیل، صدوق  ·
₥ی₳ €ین، و₴و من ا€طب₩ة ا€تي اصرت ص₣ار ا€تابین، تو₥ي سنة 

 .)٧َّه١٧٢
                                                             

  .لضیف ₾ن₳ مرس: ، و₨ال م₊₩₩₳١٤٨-٥/١٤٧:  مر₥ة ا€ص₊ابة)١َّ
  .٤٥٥-١٤/٤٤٠:  ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء)٢َّ
  .١/٣٥:  م₩دمة كتاب م₇م ا€ص₊ابة)٣َّ
  .٥٢٦-١٠/٥٢٥:  ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء)٤َّ
ـــبء٥٣-١٤/٥٠: ا€₎طیـــب ا€ب₣ـــدادي، تـــاری₌ ب₣ـــداد)٥َّ -١٠/١٠٣:، ا€ـــذ₴بي، ســـیر أـــم ا€ن

١٠٤.  
  .٢٣٦٥ ت٢٣٩:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٦َّ
  .٣٨٨٧ ت٣٤٢: €سابق ا€مصدر ا)٧َّ
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اني، €یس با€₩وي، و₨د ت₣یر ₥ي آ₎ر مر₲، م₇ا€د بن سید بن میر ا€₵مد ·
 .)١َّه١٤٤من ص₣ار ا€طب₩ة ا€تي اصرت ص₣ار ا€تابین، تو₥ي سنة 

م₊مد بن إس₊اق بن یسار ا€مط₭بي مو₴م، ا€مدني، إمام ا€م₣ازي، صدوق  ·
 .)٢َّه١٥٠ید€س، من ص₣ار ا€تابین، مات سنة 

طب₩ة ا€تي ت₭ي س ا€و₨تادة بن دامة بن ₨تادة ا€سدوسي، ث₩ة ثبت، من رؤ ·
 .)٣َّا€طب₩ة ا€وسطى من ا€تابین، مات سنة بض شرة ومائة

امر بن شرا₊یل ا€شبي، ث₩ة مش₵ور ₥₩ی₳ ₥اضل، من ا€طب₩ة ا€وسطى من  ·
 .)٤َّا€تابین، مات بد ا€مائة، و€₳ ن₊و من ثمانین سنة

سید بن ا€مسیب بن ₊زن ا€₩رشي ا€م₎زومي، أ₊د ا€₭ماء ا₾ثبات ا€₦₩₵اء  ·
ر، من كبار ا€تابین، ات₦₩وا ₭ى أن مرست₳ أص₉ ا€مراسیل، مات بد ا€كبا

 .)٥َّا€تسین، و₨د نا₴ز ا€ثمانین
 و€م یرد ₥ی₵ا )rَّ أشارت إ€ى ₎بر زوج أم ₊بیبة با€رسول و₨د وردت روایات  

  .)َّ٦ند ا€نسائيمن₵ا ₎بر بیداهللا بن ₇₊ش 
  

  

                                                             
  .٦٤٧٨ ت٥٢٠: ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب )١َّ
  .٥٧٢٥ ت٤٦٧:  ن₦س₳)٢َّ
  .٥٥١٨ ت٤٥٣:  ن₦س₳)٣َّ
  .٣٠٩٢ ت٢٨٧:  ن₦س₳)٤َّ
  .٢٣٩٦ ت٢٤١:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٥َّ
و₨ال م₊₩ق سـیر أـم ا€نـبء ) ٣٣٥٠ ح٥١٨َّ، وص₊₊ا ا₾€باني ٦/١٩٩: نن ا€نسائيس) ٦َّ

  ).١/٤٤٢َّناد₴ا ص₊ی₉ أس: ن ₴ذ₲ ا€روایة



ل اا   ردة   ا"   ر درا"  
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  املبحث الثالث
  ره يف احلبشةحتقيق الروايات املسندة يف خرب تنص

  

  :أما ا€روایات ا€تي وردت وتشیر إ€ى تنصر₲ ₥₵ي كا€تا€ي  
₊دثنا بد اهللا بن : أ₎برنا ₨ال ابن مر:  ₨ال م₊مد بن سد:اﾝروایة األوﾝى  

₨ا€ت أم : مرو بن ز₴یر، ن إسمایل بن مرو بن سید بن ا€اص، ₨ال
 صورة وأشو₴₳ ٕرأیت ₥ي ا€منام كأن بید اهللا بن ₇₊ش زو₇ي بأسوا: ₊بیبة

یا أم ₊بیبة، إني : ت₣یرت واهللا ₊ا€₳، ₥إذا ₴و ی₩ول ₊ین أصب₉: ₥₦زت، ₥₩₭ت
نظرت ₥ي ا€دین ₥₭م أر دینا ₎یرا من ا€نصرانیة وكنت ₨د دنت ب₵ا، ثم د₎₭ت ₥ي 

واهللا ما ₎یر €ك وأ₎برت₳ با€رؤیا ا€تي : دین م₊مد، ثم ر₇ت إ€ى ا€نصرانیة، ₥₩₭ت
، ₥أري ₥ي ا€نوم كأن آتیا تكب ₭ى ا€₎مر ₊تى مارأیت €₳، ₥₭م ی₊₦ل ب₵ا وأ

₥ما :  یتزو₇ني، ₨ا€ت)rَّیا أم ا€مؤمنین، ₥₦زت وأو€ت₵ا أن رسول اهللا : ی₩ول €ي
₴و إ أن ان₩ضت دتي، ₥ما شرت إ برسول ا€ن₇اشي ₭ى بابي یستأذن، ₥إذا 

إن : ₥₩ا€ت كانت ت₩وم ₭ى ثیاب₳ ود₴ن₳، ₥د₎₭ت ₭ي )١َّأبر₴ة: ₇اریة €₳ ی₩ال €₵ا
بشرك اهللا ب₎یر، : كتب إ€ي أن أزو₇ك، ₥₩₭ت )rَّإن رسول اهللا : ا€م₭ك ی₩ول €ك

وك₭ي من یزو₇ك، ₥أرس₭ت إ€ى ₎ا€د بن سید بن ا€اص : ی₩ول €ك ا€م₭ك: و₨ا€ت
₥وك₭ت₳ وأطت أبر₴ة سوارین من ₥ضة و₎دمتین كانتا ₥ي ر₇₭ی₵ا و₎واتیم ₥ضة 

₵ا ب₳، ₥₭ما كان ا€شي أمر ا€ن₇اشي كانت ₥ي أصاب ر₇₭ی₵ا سرورا بما بشرت
: ₇₦ر بن أبي طا€ب ومن ₴ناك من ا€مس₭مین ₥₊ضروا ₥₎طب ا€ن₇اشي، ₥₩ال

ا€₊مد هللا ا€م₭ك ا€₩دوس ا€سم ا€مؤمن ا€م₵یمن ا€زیز ا€₇بار، ا€₊مد هللا ₊ق 
₊مد₲، وأش₵د أن  إ€₳ إ اهللا وأن م₊مدا بد₲ ورسو€₳، وأن₳ ا€ذي بشر ب₳ یسى 

                                                             
اصــابة ₥ــي َّ تــر₇م €₵ــا ابــن ₊₇ــر ₥ــي اصــابة، وســاق طــرف ₴ــذ₲ ا€روایــة مبینــا مــصدر₴ا )١َّ

  ).٦-٨/٥: تمییز ا€ص₊ابة
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كتب إ€ي أن أزو₇₳ أم ₊بیبة بنت  )rَّ، أما بد ₥إن رسول اهللا )َّ ابن مریم
 و₨د أصد₨ت₵ا أربمائة دینار، )rَّأبي س₦یان ₥أ₇بت إ€ى ما دا إ€ی₳ رسول اهللا 

ا€₊مد هللا أ₊مد₲ : ثم سكب ا€دنانیر بین یدي ا€₩وم، ₥تك₭م ₎ا€د بن سید ₥₩ال
د أن م₊مدا بد₲ ورسو€₳ أرس₭₳ وأستین₳ وأستنصر₲، وأش₵د أن  إ€₳ إ اهللا وأش₵

با€₵دى ودین ا€₊ق €یظ₵ر₲ ₭ى ا€دین ك₭₳ و€و كر₲ ا€مشركون، أما بد ₥₩د أ₇بت 
 وزو₇ت₳ أم ₊بیبة بنت أبي س₦یان ₥بارك اهللا )rَّإ€ى ما دا إ€ی₳ رسول اهللا 

: €رسو€₳، ود₥ ا€دنانیر إ€ى ₎ا€د بن سید ₥₩بض₵ا، ثم أرادوا أن ی₩وموا، ₥₩ال
 إذا تزو₇وا أن یؤكل ا€طام ₭ى ا€تزوی₆ ₥دا )َّن سنة ا₾نبیاء ا₇₭سوا ₥إ

₥₭ما وصل إ€ي ا€مال أرس₭ت إ€ى أبر₴ة : بطام ₥أك₭وا، ثم ت₦ر₨وا، ₨ا€ت أم ₊بیبة
إني كنت أطیتك ما أطیتك یومئذ و مال بیدي و₴ذ₲ : ا€تي بشرتني ₥₩₭ت €₵ا

 ₥ی₵ا ₇می ما أطیت₵ا ₎مسون مث₩ا ₥₎ذی₵ا ₥استیني ب₵ا، ₥أ₎ر₇ت إ€ي ₊₩ة
زم ₭ي ا€م₭ك أن  أرزأك  شیئا وأنا ا€تي أ₨وم ₭ى ثیاب₳ : ₥ردت₳ إ€ي و₨ا€ت

 وأس₭مت هللا، و₨د أمر ا€م₭ك نساء₲ أن یبثن )rَّود₴ن₳ و₨د اتبت دین رسول اهللا 
إ€یك بكل ما ند₴ن من ا€طر، ₥₭ما كان ا€₣د ₇اءتني بود وورس ونبر وزباد 

 وكان یرا₲ ₭ي وندي ₥ ینكر، ثم )rَّ€ك ك₭₳ ₭ى رسول اهللا كثیر، و₨دمت بذ
 مني ا€سم وت₭می₳ أني ₨د )rَّ₥₊ا₇تي إ€یك أن ت₩رئي رسول اهللا : ₨ا€ت أبر₴ة

ثم €ط₦ت بي وكانت ₴ي ا€تي ₇₵زتني، وكانت ك₭ما د₎₭ت : اتبت دین₳، ₨ا€ت
 أ₎برت₳ )rَّ ₥₭ما ₨دمنا ₭ى رسول اهللا:  تنسي ₊ا₇تي إ€یك، ₨ا€ت: ₭ي ت₩ول

 وأ₨رأت₳ من₵ا )rَّكیف كانت ا€₎طبة وما ₥₭ت بي أبر₴ة، ₥تبسم رسول اهللا 
  .)١َّ"و₭ی₵ا ا€سم ور₊مة اهللا وبركات₳: "ا€سم، ₥₩ال

  .م₊مد بن مر ₴و ا€وا₨دي ·

                                                             
، ابـــن ٢٢-٤/٢٠: ، ا€مـــستدرك ₭ـــى ا€ـــص₊ی₊ین٩٨-٨/٩٧:  ابـــن ســـد، ا€طب₩ـــات ا€كبـــرى)١َّ

  ).٢/٢٢١: سیر أم ا€نبءَّ، ١٠٧-٧٣/١٠٦: ساكر، تاری₌ دمشق
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 .€م أر₥₳ ا€كبي، بد اهللا بن مرو بن ز₴یر ·
₩ة ا€تي إسمایل بن مرو بن سید بن ا€اص ا₾موي، صدوق، من ا€طب ·

 .)١َّه١٣٠ت₭ي ا€طب₩ة ا€وسطى من ا€تابین، تو₥ي سنة بد 
 .ن₵ا من روایة ا€وا₨دي ₥₵ي مرس₭ة₥ا€روایة باضا₥ة إ€ى أ ·

  ヮزبیر بن بكار وسندﾝند اﾏ روایةﾝا ヮذケ د وردتﾙدثني م₊مد بن ₊سن :و₊ 
  .)َّ٢ن بد اهللا بن مرو بن ز₴یر ن إسمایل بن مرو ₨ال

·  بداهللا ا₾سدي ا€مدني، ₨اضي ا€مدینة، ث₩ة، من ص₣ار ا€زبیر بن بكار بن
 .)٣َّه٢٥٦اآل₎ذین ن أتباع ا€تابین، مات سنة 

 بن زبا€ة ا€م₎زومي، أبوا€₊سن ا€مدني، كذبو₲، من كبار م₊مد بن ₊سن ·
  .)٤َّاآل₎ذین ن أتباع ا€تابین، مات ₨بل ا€مائتین

َ₨ال ابن إس₊اق:  ₨ال ابن ₴شام:اﾝروایة اﾝثانیة   َ ُْ ْ َ ِ₥₊دثني م₊مد بن ₇₦ر بن : َ ِْ َْ ْ َ ُ َ َُ ّ ُ َِ ّ َ
ِا€زبیر، ₨ال كان بید ا€₭₳ بن ₇₊ش ₊ین تنصر یمر بَأص₊اب رسول ا€₭₳  ِ ِّ ِّ ُ َ ُ َِ َ َ َ ُ َ ُ َ َْ ِّ ّ ََ ٍّ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ َِّr( 

ْو₴م ₴نا€ك من َأرض ا€₊بشة، ₥ی₩ول ₥₩₊نا وصأصأتم ُْ ْ َْ َ َ ََ َْ ْ ُ َُّ ُ َ َ َُ َ َ َِ ِ ِْ ِ ْ
َّ٥( .  

َ ₨ال ابن إس₊:وﾖي روایة   ُْ ْ َ َ₊دثني م₊مد بن ₇₦ر بن ا€زبیر، ن روة : َاقَ َُ ْ ُّ َ َ َ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِّ َّ ْ ُ َِ
َ₨ال ِ₎رج بید ا€₭₳ بن ₇₊ش م ا€مس₭مین مس₭ما، ₥₭ما ₨دم َأرض ا€₊بشة : َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ ُ َ ُ َْ ْ ّْ َّ َ ً ُ ُ َ َ َْ ْ ٍ ْ ْ ُْ َ

                                                             
  .٤٧١ ت١٠٩:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)١َّ
  .)rَّ ا€موسوة ا€شام₭ة، ا€منت₎ب من كتاب أزواج ا€نبي )٢َّ
  .١٩٩١ ت٢١٤:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٣َّ
  .٥٨١٥ ت٤٧٤:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٤َّ
  .١/١٦٤:  ابن ₴شام، ا€سیرة ا€نبویة)٥َّ

ُْ₥₩₊نــا وصأصــأتم ْ َْ َ َ َ ْ َأي أبــصرنا أمرنـــا و€ــ: َّ ُ ْ َ َم تبــصروا أمــركمْ ُْ ِ َی₩ـــال صأصــَأ ا€₇ــرو إذ ₊ــرك أ₇₦انـــ₳ . ُْ ْ ″ َ ُ ْ ِ َ َْ
ــد ₥ت₊₵ــا ₨بــل أوان₵ــا  ْ€ینظــر ₨بــل أن ی₦₩ــ₉ وذ€ــك أن یری ََ ُ ُِّ : ابــن ا₾ثیــر، ا€ن₵ایــة ₥ــي ₢ریــب ا€₊ــدیثَُّ

٢/٥ (  



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ≪∵ -

َتنصر، ₨ال َ َ ّ ّ₥كان إذا مر با€مس₭مین من َأص₊اب رسول ا€₭: ََ ِْ ُ َ ُ َِ َ َ َْ ْْ ِ ِ ِ ِ ّ َ َ َ ₳َِّr( ال ₥ت₊نا₨ َ ْ ّ َ َ َ
ُْوصأصأتم ْ َْ َ َ
َّ١(.  

ِم₊مد بن ₇₦ر بن ا€زبیر بن ا€وام ا₾سدي، ث₩ة، من ا€طب₩ة ا€تي اصرت  · ِ ِْ ْ َْ َ ُ َّ َ ْ ُ ّ ُ
ص₣ار ا€تابین و€م یثبت €₵ا €₩اء م ا€ص₊ابة، مات سنة بض شرة 

 .)٢َّومائة
  .ا€روایة مرس₭ة  
ثنا م₊مد بن :  س₭مة، ₨ال₊دثني ابن أبي: ₨ال ا€₦اك₵ي :اﾝروایة اﾝثاﾝثة  

 ثا بدا€زیز ا€ز₴ري، ن ابن أ₎ي ابن ش₵اب ا€ز₴ري، وم₊مد بن: ا€₊سن، ₨ال
كانت أمیمة بنت بدا€مط₭ب : بدا€زیز، ن ا€ز₴ري، ن بداهللا بن ث₭بة، ₨ال

ند ₇₊ش بن رئاب بن یمر بن صبرة بن مرة بن كثیر بن ₢نم بن دردان بن 
بداهللا، وأبا أ₊مد ا₾مى واسم₳ م₊مد، وبیداهللا ا€ذي أسد بن ₎زیمة، ₥و€دت €₳ 

  )٣َّ…تنصر بأرض ا€₊بشة،
ذكر م₊₩ق ا€كتاب أن₳ €م ی₩ف €₳ ₭ى ، شی₌ ا€₦اك₵ي: بداهللا بن أبي س₭مة ·

  .)٤َّتر₇مة
 .م₊مد بن ا€₊سن بن زبا€ة ا€م₎زومي ·
بدا€زیز بن أبي ثابت بن مران ا€ز₴ري، ذكر ابن أبي ₊اتم، ون₩ل ن  ·

€یس بث₩ة، : ماكتبت ن₳ شیئا، و₨ال ی₊یى بن مین: بن ₊نبل ₨و€₳أ₊مد 
 .)٥َّوترك أبوزرة ا€روایة ن₳

                                                             
  .٣/٢٧٢:  ابن ₴شام، ا€سیرة ا€نبویة)١َّ
  .٥٧٨١ ت٤٧١:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٢َّ
  .١/٨٣: ₨دیم ا€د₴ر و₊دیث₳ أ₎بار مكة ₥ي )٣َّ
  .٣/٢٩٢:  أ₎بار مكة ₥ي ₨دیم ا€د₴ر و₊دیث₳)٤َّ
  .٣٩١-٥/٣٩٠:  ا€₇رح وا€تدیل)٥َّ



ل اا   ردة   ا"   ر درا"  
  

 - ≪∫ -

م₊مد بن بداهللا بن مس₭م بن بیداهللا بن بداهللا بن ش₵اب ا€ز₴ري ا€مدني،  ·
ابن أ₎ي ا€ز₴ري، صدوق €₳ أو₴ام، من كبار أتباع ا€تابین، تو₥ي سنة 

 . )١َّه١٥٢
  ر₥₳€م أ: م₊مد بن بدا€زیز ·
ُبداهللا بن ث₭بة بن صیر، €₳ رؤیة و€م یثبت €₳ سماع، مات سنة سب أو  ·

  . )٢َّتس وثمانین، و₨د ₨ارب ا€تسین
  .₥ا€روایة سند₴ا ضیف  
₊دثني ا€₊ارث ₨ال ₊دثنا ابن سد ₨ال ₊دثنا :  ₨ال ا€طبري:اﾝرابﾐةاﾝروایة   

بیبة بنت أبي  أم ₊)rَّ₴شام بن م₊مد ₨ال أ₎برني أبي، ثم تزوج رسول اهللا 
س₦یان بن ₊رب، وكانت ند بیداهللا بن ₇₊ش بن رئاب بن یمر بن صبرة بن 
مرة بن كبیر بن ₢نم بن دودان بن أسد، وكانت من م₵ا₇رات ا€₊بشة ₴ي وزو₇₵ا 
₥تنصر زو₇₵ا و₊او€₵ا أن تتاب₳ ₥أبت وصبرت ₭ى دین₵ا، ومات زو₇₵ا ₭ى 

من : شي ₥ی₵ا، ₥₩ال ا€ن₇اشي ₾ص₊اب₳ إ€ى ا€ن₇ا)rَّا€نصرانیة، ₥بث رسول اهللا 
₥زو₇₵ا من نبیكم، ₥₦ل : ₨ال. ₎ا€د بن سید بن ا€اص: أوكم ب₵ا؟ ₨ا€وا

 إ€ى ثمان بن ₦ان، )rَّوأم₵ر₴ا أربمائة دینار، وی₩ال، بل ₎طب₵ا رسول اهللا 
₥₭ما زو₇₳ إیا₴ا بث إ€ى ا€ن₇اشي ₥ی₵ا، ₥ساق ن₳ ا€ن₇اشي، وبث ب₵ا إ€ى 

  .)٣َّ)rَّرسول اهللا 

                                                             
  .٦٠٤٩ ت٤٩٠:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)١َّ
  .٣٢٤٢ ت٢٩٨:  ا€مصدر ا€سابق)٢َّ
₥ــي إســناد₴ا ا€وا₨ــدي : ، و₨ــال م₊مــد طــا₴ر ا€برزن₇ــي١٦٥، ٣/١٦٠:  تــاری₌ ا₾مــم وا€م₭ــوك)٣َّ

  .، و₨د و₴م ₥ي ذ€ك)٧/٢٦٤: ضیف تاری₌ ا€طبريَّوك و₴و متر



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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صدوق، تو₥ي : ا€₊ارث بن م₊مد بن أبي أسامة ا€تمیمي، ₨ال ن₳ ا€دار₨طني ·
 .)١َّه٢٨٢سنة 

م₊مد بن سد بن منی ا€₵اشمي مو₴م، كاتب ا€وا₨دي، صدوق ₥اضل، من  ·
ه، ومر₲ اثنتین وستین ٢٣٠كبار اآل₎ذین ن أتباع ا€تابین، تو₥ي سنة 

 .)٣َّ)ا€طب₩ات ا€كبرىَّ، وكتاب₳ )٢َّسنة
م بن م₊مد بن ا€سائب ا€ك₭بي، ا€مة ا₾₎باري ا€نسابة، ₨ال أ₊مد بن ₴شا ·

ّإنما كان صا₊ب سمر ونسب، ماظننت أن أ₊دا ی₊دث ن₳، و₨ال : ₊نبل
 .)٤َّه٢٠٤متروك ا€₊دیث، تو₥ي سنة : ا€دار₨طني و₢یر₲

م₊مد بن ا€سائب بن بشر ا€ك₭بي، ا€نسابة ا€م₦سر، مت₵م با€كذب ورمي  ·
 ا€تي اصرت ص₣ار ا€تابین، و€م یثبت €₩اء₴ا با€ر₥ض، من ا€طب₩ة
 .)٥َّه١٤٦با€ص₊ابة، مات سنة 

  .₥ا€روایة مرس₭ة، و₥ي سند₴ا ر₇ال مت₵مین  
‴₊دثنا م₊مد بن مرو بن ₎ا€د ا€₊راني، ثنا : ₨ال ا€طبراني :اﾝخامسةاﾝروایة    َِ ٍِ″ ″َ َ َ َْ َ ُِ ْ ُ َ ″

َِأبي، ثنا ابن €₵یة، ن َأبي اَ₾سود،  ِ ِ َِ ْ ْ َْ َُ َن روة بن ا€زبیر، ₥ي تسمیة من ₴ا₇ر ََ ََ َ َ ُ ََ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ ِ ‴ َ َ ْ
ِإ€ى َأرض ا€₊بشة م₇ ₦ر بن َأبي طا€ب من بني َأسد بن ₎زیمة بید ا€₭₳ بن  ″ ِ ِ ِ ُِ َ ُْ ْ َْ ُ َ َ ََ ََ َ ََ ٍ َ ِ ِِ َ ْ َ ْ ِ ْ

₇ُ₊ش بن رئاب، مات بَأرض ا€₊بشة نصرانیا وم₳ ُأم ₊بیبة بنت َأ َ ََ َ َ ُ َ َ َِ ِ‴ َ َ َ ََ ‵ِ ِْ َ ْ ِ ِْ ٍ َ ِ َبي س₦یان، ْ َْ ُ ِ
ِواسم₵ا رم₭ة، ₥₎₭ف ₭ی₵ا رسول ا€₭₳  ″ ″ُ َُ َ َ َ َ َُْ ُ ََ َ َ ْ ْ ََّr( ان بَأرض₦ ثمان بن َأنك₊₳ إیا₴ا ،ِ ْ ِ َِ َ ُ ُ ُ َ″ َ ْ َ ″ َ ْ

                                                             
  .٢١٩-٨/٢١٨:  ا€₎طیب ا€ب₣دادي، تاری₌ ب₣داد)١َّ
  .٥٩٠٣ ت٤٨٠:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٢َّ
  .١/٩:  م₩دمة كتاب ا€طب₩ات ا€كبرى)٣َّ
  .١٠٣، ١٠/١٠١:  ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء)٤َّ
  .٥٩٠١ ت٤٧٩:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٥َّ



ل اا   ردة   ا"   ر درا"  
  

 - ≫≡ -

ِا€₊بشة، وُأم ₊بیبة ُأم₵ا ص₦یة بنت َأبي ا€اص، ُأ₎ت ₦ان بن َأبي ا€اص،  َِ َ َْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ″ ُ ُْ ُ َ″ِ َِ ‴ ‴ َ َ
َمة ثمان بن  ُ ََ ْ ُ َ₦ان″ َ″َّ١(.  

ُم₊مد بن مرو بن ₎ا€د ا€₊راني َأبو نة،  · َ َ″ ″ِ َ ْ ْْ ا€و₴م وای₵ام َّوث₩₳ ابن یونس ُ
 .)٢َّ€م أ₇د €₳ تر₇مة: ، و₨ال ن₳ ا₾€باني)٥٣٥/ ٣

مرو بن ₎ا€د بن ₥روخ ا€تمیمي ا€₊راني، ث₩ة من كبار اآل₎ذین ن أتباع  ·
 .)٣َّه٢٢٩ا€تابین، مات سنة 

بن ₩بة ا€₊ضرمي، صدوق، من كبار أتباع ا€تابین، ₎₭ط بداهللا بن €₵یة  ·
بد ا₊تراق كتب₳، وروایة ابن ا€مبارك وابن و₴ب أدل من ₢یر₴ما، مات سنة 

 .)٤َّه، و₨د أشرف ₭ى ا€ثمانین١٧٤
م₊مد بن بدا€ر₊من بن نو₥ل ا₾سدي، أبو ا₾سود ا€مدني، یتیم روة، ث₩ة،  ·

و€م یثبت €₵ا €₩اء م ا€ص₊ابة، من ا€طب₩ة ا€تي اصرت ص₣ار ا€تابین 
  .)٥َّمات سنة بض وثثین ومائة

أ₎برنا م₊مد بن بداهللا بن مروف : ₨ال ابن مندة :اﾝسادسةاﾝروایة   
ا₾صب₵اني، ₊دثنا بید بن بدا€وا₊د ₊دثنا سید بن ₦یر، ₊دثنا ا€₭یث، ن 

:  ₨ا€تبدا€ر₊من بن ₎ا€د بن مسا₥ر، ن ا€ز₴ري، ن روة، ن ائشة أن₵ا
₴ا₇ر بیداهللا بن ₇₊ش بأم ₊بیبة بنت أبي س₦یان و₴ي إمرأت₳ إ€ى أرض 
ا€₊بشة، ₥₭ما ₨دم أرض ا€₊بشة تنصر، ₥₭ما ₊ضرت₳ ا€و₥اة أوصى إ€ى رسول اهللا 

                                                             
  .₥ی₳ ابن €₵یة و₴و ضیف وم ذ€ك ₥₵و مرسل: ، و₨ال م₊₩₩₳٢٣/٢١٨: م₇م ا€كبیر ا€)١َّ
  .١٣/٦١١:  س₭س₭ة ا₾₊ادیث ا€ضی₦ة وا€موضوة)٢َّ
  .٥٠٢٠ ت٤٢٠:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٣َّ
  .٣٥٦٣ ت٣١٩:  ا€مصدر ا€سابق)٤َّ
  .٦٠٨٥ ت٥٩٣:  ن₦س₳)٥َّ



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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َّr( تزوج رسول اهللا₥ ،َّr( ا ا€ن₇اشي₵ث مأم ₊بیبة بنت أبي س₦یان، وب 
  .)١َّ )rَّشر₊بیل بن ₊سنة، ₥أ₴دا₴ا إ€ى رسول اهللا 

م₊مد بن بداهللا بن م₊مد بن مروف ا€یزدي، ₊سن ا€دین وا€₎₭ق وا€مرؤة،  ·
  .)٢َّه٣٧٦صا₊ب ا€تصانیف، تو₥ي سنة 

: بید بن بدا€وا₊د بن شریك ا€ب₣دادي، ا€م₊دث، ₨ال ن₳ ا€دار₨طني ·
 .)٣َّه٢٨٥صدوق، تو₥ي سنة 

ُ₊دثنا َأبو ا€باس م₊مد : ₨ال ا€₊اكم :اﾝروایة اﾝسابﾐة   ″ َ ُ َُ ِ ″″َ ْ ِبن ی₩وب، ثنا بد ا€₭₳ ََ ″ ُ ْ َْ َ َ ُُ ْ
َبن َأبي ُأسامة ا€₊₭بي، ثنا ₊₇اج بن َأبي منی ،ن ₇د₲، ن ا€ز₴ري، ₨ال َ ِّ ِ ِْ ‴ َ َ َ ُ ُ َ َ ُِ ِِّ ْ ْ ٍْ َ َِ ِ ِ″ ‴ َ َْ َ :

ِ₥تزوج رسول ا€₭₳  ″ ُ َُ َ َ ″ َََّr(₳₭€بید ا ُأم ₊بیبة بنت َأبي س₦یان، وكانت ₨ب₭₳ ت₊ت ِ ″ ِ ْ ْ َْ ُ ُ َ َ َ ََ َ ََ َ ََ ْْ َْ َ ُ ِ ِ ِ ِ بن ″ ْ
₇َ₊ش اَ₾سدي َأسد ₎زیمة، ₥مات ن₵ا بَأرض ا€₊بشة وكان ₎رج ب₵ا من مكة  َ ْ″ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ ََ ْ َ َُ َ َ َْ ِ ٍْ َ َ َِّ
ر، ₥مات و₴و نصراني، وَأثبت ا€₭₳ اسم ُ₾م ₊بیبة  َم₵ا₇را، ثم ا₥تتن وتنص″ ْ َْ َ ُ َ َِ ِِّ ِ َ َ ٌّ ُْ ْ″ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ً َ ُُ َ َ ُ ْ ″ ِ

ُ″وا€₵₇رة، ثم َ َ ْ ِ ْ ر زو₇₵ا ومات و₴و نصراني وَأبت ُأم ₊بیبة بنت َأبي س₦یان َأن َ ْ تنص″ َُ َ َ َ َ ُْ ُ ِ ِ ُِ َ َ َْ ْ ََ ‴ َ َ َ ٌَّ ِ َ َ َ َْ ْ َ
ر، وَأتم ا€₭₳ تا€ى €₵ا اسم وا€₵₇رة ₊تى ₨دمت ا€مدینة ₥₎طب₵ا  َتتنص″ َ َ َ َ ََ َ َُ َ ََ ََ ْ َ ََ َِ ِ ِ ″ْ ْ″ ِ ِْ َ ََ َ ْ َ َ َ ََ″     

ُرسول  ُ ََّr(₲زو₇₵ا إیا₥ ،ُ ″ِ َ َ ″ َ ثمان بن ₦انََ َ ُ ُ ُ″ ْ َ ِ₨ال ا€ز₴ري‴. ْ ْ ‴ َ ″و₨د زموا َأن ا€نبي : َ ِ″ ″ ُ َ َ ْ َ ََّr( 
ًكتب إ€ى ا€ن₇اشي ₥زو₇₵ا إیا₲ وساق ن₳ َأربین ُأو₨یة َ″ ″ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َِ ِْ ْ َ ََ َُ َ ″ َ ِّ َ″ ََّ ٤(.  

أبوا€باس م₊مد بن ی₩وب بن یوسف، ا₾صم، امام ا€م₊دث مسند ا€صر،  ·
 .)٥َّه٣٤٦ث₩ة، تو₥ي سنة : مة₨ال ن₳ ابن ₎زی

                                                             
  .٩٥٢:  ابن مندة، مر₥ة ا€ص₊ابة)١َّ
ـــــى، :  ا₾صـــــب₵اني تـــــاری₌ أصـــــب₵ان، ت₊₩یـــــق أبـــــونیم،)٢َّ ـــید كـــــسروي ₊ـــــسن، ا€طبـــــة ا₾و€ ســ

  .٢/٢٧٣: م، دار ا€كتب ا€₭میة، بیروت١٤١٠/١٩٩٠
  .١٣/٣٨٥:  ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء)٣َّ
  .٤/٢٠:  ا€مستدرك ₭ى ا€ص₊ی₊ین)٤َّ
  .٤٦٠، ٤٥٧، ١٥/٤٥٢:  ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء)٥َّ



ل اا   ردة   ا"   ر درا"  
  

 - ≫≪ -

ّبد ا€₭₳ بن م₊مد بن َأبي ُأسامة ا€₊₭بي، €م أر₥₳ · ِ َِ ََ ُ َْ َ َ ْ ِْ ″ ُ 
ُ₊₇اج بن · ُ َْ ٍ َأبي منی بیداهللا، بن أبي زیاد ا€رصا₥ي، ث₩ة، من كبار  بن یوسف″ ِ َ ِ

 .)١َّاآل₎ذین ن تب ا₾تباع
 .)٢َّبین‴بیداهللا بن أبي زیاد ا€رصا₥ي، صدوق، من كبار أتباع ا€تا ·

  ا€روایة مرس₭ة ن ا€ز₴ري،  
₊دثنا ₥اروق ا€₎طابي، ثنا زیاد بن : ₨ال أبو نیم ا₾ص₦₵اني :اﾝروایة اﾝثامنة  

ا€₎₭یل، ثنا إبرا₴یم بن ا€منذر، ثنا م₊مد بن ₥₭ی₉، ثنا موسى بن ₩بة، ن ابن 
أم : ش₵اب، ₥ي تسمیة من ₴ا₇ر إ€ى أرض ا€₊بشة من بني أمیة بن بد شمس

نت أبي س₦یان، وابنت₵ا ₊بیبة بنت بید اهللا بن ₇₊ش، وتو₥ي بید اهللا ثم ₊بیبة ب
  .)٣َّنصرانیا

₥اروق بن بدا€كبیر بن مر، أبو₊₦ص ا€₎طابي ا€بصري، ا€م₊دث مسند  ·
 .)٤َّه٣٦١ا€بصرة، €یس ب₳ بأس، ب₩ي إ€ى سنة 

 بأس ب₳، تو₥ي سنة : زیاد بن ا€₎₭یل أبو س₵ل ا€تستري، ₨ال ا€دار₨طني ·
 .)٥َّه٢٩٠ أو ٢٨٦و  أ٢٨٥

إبرا₴یم بن ا€منذر بن بداهللا ا₾سدي ا€₊زامي، صدوق تك₭م ₥ی₳ أ₊مد ₾₇ل  ·
 .)٦َّه٢٣٦ا€₩رآن، من كبار اآل₎ذین ن أتباع ا€تابین، مات سنة 

                                                             
  .٥/٤٥٩: ، ا€مزي، ت₵ذیب ا€كمال١١٣٨ ت١٥٣:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)١َّ
  .٤٢٩١ ت٣٧١:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٢َّ
  .٥/١٥٦:  مر₥ة ا€ص₊ابة)٣َّ
  .١٤١-١٦/١٤٠:  ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء)٤َّ
  .٤٨٢-٨/٤٨١:  ا€₎طیب ا€ب₣دادي، تاری₌ ب₣داد)٥َّ
  .٢٥٣ ت٩٤:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٦َّ



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ≫≫ -

م₊مد بن ₥₭ی₉ بن س₭یمان ا₾س₭مي، ا€مدني، صدوق ی₵م، من ص₣ار أتباع  ·
 .)١َّه١٩٧ا€تابین، مات سنة 

ي یاش ا₾سدي، مو€ى آل ا€زبیر، ث₩ة ₥₩ی₳ إمام ₥ي موسى بن ₩بة بن أب ·
 .)٢َّه١٤١ا€م₣ازي، من ص₣ار ا€تابین، مات سنة 

₊دثنا م₊مد بن أ₊مد بن ا€₊سن، ثنا م₊مد :  ₨ال أبو نیم:اﾝروایة اﾝتاسﾐة  
بن ثمان بن أبي شیبة، ثنا أبوبل ا₾شري، ثنا یسى بن یونس، ن م₊مد 

كانت أم ₊بیبة با€₊بشة م : بن ا€₊سین، ₨البن إس₊اق، ن م₊مد بن ₭ي 
ّزو₇₵ا ₥مات زو₇₵ا با€₊بشة، وكان أ₨رب من ₴نا€ك من₵ا ₎ا€د بن سید ₥زو₇₵ا 

   ، وكان مس₭ما ₥ي م₵ا₇رة ا€₊بشة، ₥أصدق ا€ن₇اشي ن )rَّمن رسول اهللا 
 أرب مائة دینار، ثم بث ب₵ا م أبي امر ا₾شري، وكان شی₌ من )rَّا€نبي 

  .)٣َّ₴نا€ك من ا€م₵ا₇رین
م₊مد بن أ₊مد بن ا€₊سن، ا€مروف بابن ا€صواف، ا€م₊دث ا€ث₩ة ا€₊₇ة،  ·

 .)٤َّه٣٥٩مات سنة 
€م أر €₳ : م₊مد بن ثمان بن أبي شیبة، ا₎ت₭ف ₥ی₳، ₥₩ال ن₳ ابن دي ·

بداهللا بن : ث₩ة، و₥ي ا€م₩ابل ₨ال ن₳: صا€₉ ₇زرة₊دیثا منكرا ₥أذكر₲، و₨ال 
ِّإن₳ أ₎ذ كتاب ₢یر م₊دث، تو₥ي : كذاب، و₨ال ا€دار₨طني: أ₊مد بن ₊نبل

  . )٥َّه٢٩٧

                                                             
  .٦٢٢٨ ت٥٠٢ :ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب )١َّ
  .٦٩٩٢ ت٥٥٢:  ن₦س₳)٢َّ
  .٥/١٥٦:  مر₥ة ا€ص₊ابة)٣َّ
  .١٨٥-١٦/١٨٤:  ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء)٤َّ
  .٢٢-١٤/٢١:  ا€مصدر ا€سابق)٥َّ



ل اا   ردة   ا"   ر درا"  
  

 - ≫√ -

 .)١َّ، و€م یذكر ₥ی₳ ₇ر₊ا و تدیأبو بل ا₾شري، ذكر₲ ابن أبي ₊اتم ·
 یسى بن یونس بن أبي إس₊اق ا€سبیي، ث₩ة مأمون، من ا€طب₩ة ا€وسطى ·

  .)٢َّه١٨٧من أتباع ا€تابین، مات سنة 
 .م₊مد بن إس₊اق ا€مط₭بي صا₊ب ا€سیرة ·
 .، مضت تر₇مت₳م₊مد بن ₭ي بن ا€₊سین، أبو₇₦ر ا€با₨ر ·

أ₎برنا أبو ا€₊سین بن ا€₦ضل ا€₩طان بب₣داد  : ا€بی₵₩ي ₨ال:اﾐﾝاشرةاﾝروایة   
: ₦یان ₨ال₊دثنا ی₩وب بن س: أ₎برنا بد اهللا بن ₇₦ر بن درستوی₳ ₨ال: ₨ال

₊دثنا ₇دي و₴و بید اهللا بن أبي زیاد : ₊دثني ا€₊₇اج بن أبي منب ₨ال
ِ تزوج رسول اهللا :ا€رصا₥ي، ن ا€ز₴ري ₨ال ِ ُ َ ِ ‴ َََّr( ُأم ₊بیبة بنت َأبي س₦یان، بن ِ ْ َ َ َ َْ ُ ِ ِ َِ ْ َ ″

ِ₊رب، بن ُأمیة، بن بد شمس، بن بد مناف، بن ₨صي، بن ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ِّْ َ ُ َِ ِ َِ َ ََ َ َِ ْ َْ ″ َ كب، بن مرة، ِ ″ ُ ِ ْ ِ َ ِ
ٍبن كب، بن €ؤي، بن ₢ا€ب، بن ₥₵ر ِ ِ ِ ِْ ِ ِْ ْ ْ ِْ َِ ِّ َُ ْ ِكانت ₨ب₭₳ ت₊ت بید اهللا بن ₇₊ش، ابن . َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُ ُِ ِ ِ َ ََ َ َ ْ َ

ِریاب، بن بني ُأسید، بن ₎زیمة، مات بَأرض ا€₊بشة نصرانیا، وكانت م₳ بَأرض  ِْ ِْ ُِ َ َ ََ ََ َ َ َْ َ َُ َ ََ َ ‵ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ ْ ِْ ِ
ِا€₊بشة َ َ َ َ، ₥و€دت ُأم ₊بیبة €بید اهللا بن ₇₊ش ₇اریة ی₩ول €₵اْ َ ً َ َُ َُ َ َ َ َ َ َ َِ ٍِ ْ ْ ِْ ِ ُِ ِ ‴ ْ َ ِّ₊بیبة، واسم ُأم : َ ُ ْ َ ُ َ َِ

ِ₊بیبة رم₭ة َأنك₉ رسول اهللا  ُ ُ َ ََ َ ََ ْ ُ َ َْ َِّr( ان، من َأ₇ل َأن ُأم ₊بیبة₦ ثمان بن ُأم ₊بیبة َ ْ ََ َ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ″ ″″ ِ ْ ْ ِْ ″ َ
ُُأم₵ا ص₦یة بنت  ِْ ُ ″ِ َ َ َِأبي ا€اص، وص₦یة مة ثمان بن ₦ان ُأ₎ت ₦ان ₾َبی₳، ‴ ِِ ِِ َ َ َ َ َ ُ َ″ ″ُ ْ ِ ْ َ ْ ُ ُ″ ″ َ ََ ِ ْ

ِوُأم₳، و₨دم بُأم ₊بیبة ₭ى رسول اهللا  ِ ُ َ َ ََ َ َِ ِِّ َ ِ َِ َ ََِّّr(شر₊بیل بن ₊سنة َ َ َ ََّ٣(.  
  .، وا€روایة مرس₭ة ن ا€ز₴ري₨د مر ا€₊دیث ن ترا₇م ₴ذا ا€سند ·

                                                             
  .٩٣٥٠:  ا€₇رح وا€تدیل)١َّ
  .٥٣٤١ ت٤٤١:  ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیب)٢َّ
: صــ₊ی₉، ا€ــسنن ا€كبــرىإســناد₲ إ€ــى ا€ز₴ــري : ، و₨ــال م₊₩₩ــ₳٢٢٤، ٧/٢٢٢:  دئــل ا€نبــوة)٣َّ

٧١-٧/٧٠.  



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ≫∽ -

  املبحث الرابع
   يف تنصر عبيداهللا بن جحشالقول الفصل

  

، و₊ظنا أن ا€روایات  ₊ول بیداهللا بن ₇₊شا€روایاتاسترضنا ₥یما سبق   
ا€تي أشارت إ€ى موت₳ و€م تتطرق إ€ى و₥ات₳، روایات ₇₭₵ا ص₊ی₊ة موصو€ة 

  .ا€سند
 وردت ند أبي داود بإسناد كل ر₇ا€₳ من  ا€مب₊ث ا€ثاني ₥ي₥ا€روایة ا₾و€ى  

و₨د ن₩₭₵ا كل من ، )١َّ شی₌ أبي داود و₴و من ر₇ال مس₭مر₇ال ا€ص₊ی₊ین إ
ُا€دار₨طني، وا€₊اكم، وا€بی₵₩ي، وی₭ت₩ون ₥ي ا€سند م أبي داود ₥ي م₭ى بن  ْ ″َ ُ

ٍمنصور ا€رازي ُ ْ َ.  
وا€روایة ا€ثانیة ₥ي منى ا€روایة ا₾و€ى وت₭ت₩ي ₥ي سند₴ا م ا€روایة ا₾و€ى   

بل، وابن أبي اصم، وا€بی₵₩ي، ₥ي ابن ا€مبارك، و₨د روا₴ا أ₊مد بن ₊ن
  .وا€طبراني

وا€روایة ا€ثا€ثة أیضا تدور ₥ي ن₦س ا€منى وت₭ت₩ي ₥ي سند₴ا م ا€روایة   
  .ا₾و€ى ₥ي ممر بن راشد

  .ویظ₵ر €ي أن₵ا روایة وا₊دة وردت بأ€₦اظ متددة  
 ₥ي ممر بن راشد، وی₊ظ أن ا€ذي  ت₇تم ₥ي سند₴اث₥كل ا€روایات ا€ث  

 ₴و روة بن )٢َّه٤٤ سنة یة ا€متو₥)َّ أم ₊بیبة نمنیؤایة ن أم ا€من₩ل ا€رو
 روى ن أم  روة، و₨د ورد أن)٤َّ، و₨یل بد ذ€ك)٣َّه٢٣ا€زبیر ا€مو€ود سنة  

                                                             
  .٥/٤٦٧:  ا€مزي، ت₵ذیب ا€كمال)١َّ
  .٨/١٤٢:  ابن ₊₇ر، اصابة ₥ي تمییز ا€ص₊ابة)٢َّ
  .٤/٤٢٢: ، ا€ذ₴بي، سیر أم ا€نبء١٥٦:  ₎₭ی₦ة بن ₎یاط، ا€تاری₌)٣َّ
  .٤٢/١٩٨:  ابن ساكر، تاری₌ دمشق)٤َّ



ل اا   ردة   ا"   ر درا"  
  

 - ≫∝ -

، وبد تتبي €روایات₳ و₇دت أن₳ €م یرو ن₵ا مباشرة إ ₎بر₴ا )١َّ )َّ₊بیبة 
  ا€ب₎اريي₥ي ص₊ی₊ مثة، ₥₥ي ا€₊بشة، أما روایات₳ ا₾₎رى ن₵ا  ₥بواسط

 و₥ي مسند أ₊مد ،)٢َّ یروي ن زینب بنت أبي س₭مة ن₵ا وسنن ا€نسائيومس₭م
، إضا₥ة إ€ى ما ورد ند ا€ب₎اري من طریق زینب ن ₊بیبة ن أم ₊بیبة

 )٣َّومس₭م
، ا€تي أرا₴ا روایة وا₊دة وردت  ا€روایات ا€ثث أسانید ا€تا€یة تبینش₇رةوا€  

  :بأ€₦اظ متددة

                                                             
  .٢٠/١٣:  ا€مزي، ت₵ذیب ا€كمال)١َّ
، ٥١٠١ ح٢٠، ₥ـــــي ا€نكـــــاح، ب٣٣٤٦ ح٧₥ـــــي أ₊ادیـــــث ا₾نبیـــــاء، ب: ي صـــــ₊ی₉ ا€ب₎ـــــار)٢َّ

ـــي ا€رضـــاع، ب ـــساة، ب١٤٤٩ ح٤صـــ₊ی₉ مـــس₭م، ₥ ـــتن وأشـــراط ا€ ـــي ا€₦ ، ٢٨٨٠ ح١، ₥
  ، ٣٢٨٤ ح٦/٩٤: سنن ا€نسائي

  .٢٧٤١٦، ٢٧٤١٤، .٢٧٤١٣ ح٤٠٦-٤٥/٤٠٣:  ا€مسند)٣َّ



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ≫∵ -
  



ل اا   ردة   ا"   ر درا"  
  

 - ≫∫ -

 ردة بیداهللا بن ₇₊ش و₴ي متصری₉ بدو₥ی₵ا ا€روایة ا€رابة ₥₩د ₇اءت أما   
  .)٢َّ بل إن ₥ی₳ د€ة ₭ى أن₳ مات ₭ى اسم،)١َّروایة ₊سنة اسناد

  .)٣َّوسند ابن ₊بان من ا€₭یث إ€ى تمام₳ ₨د ورد ₥ي ص₊ی₉ مس₭م  
ت₊ت أن₵ا كانت : و₨د سئل ا€دار₨طني ن ₊دیث روة بن ا€زبیر ن أم ₊بیبة  

یروی₳ ا€ز₴ري و₨د ا₎ت₭ف ن₳، ₥روایة ممر ن : ، ₥₩ال...بیداهللا بن ₇₊ش
، و₎ا€₦₳ بدا€ر₊من بن ₎ا€د بن مسا₥ر ن ا€ز₴ري ن روة ن أم ₊بیبة

  .)٤َّا€ز₴ري ن روة مرس، وا€مرسل أشب₵₵ا با€صواب
ن ّویظ₵ر أن ا€دار₨طني ₨د و₴م ₥ي ذ€ك، ₥كما مر منا أن روایة بدا€ر₊من ب  

  .)َّ₎ا€د بن مسا₥ر موصو€ة و€یست مرس₭ة و₴ي ن ائشة 
  .)٥َّا€₭یث إ€ى تمام₳ ₨د ورد ₥ي ص₊ی₉ مس₭موا€سند من   
 بد أن ساق ₊دیثا ن ا€ز₴ري ن روة بن )٦َّ₨ال س₦یان بن یینة₭ی₳ و  

أ₊₦ظ ₥ي ₴ذا ا€₊دیث أرب نسوة من ا€ز₴ري و₨د رأین ": ا€زبیر ن أرب نسوة
 من أزوا₇₳ أم ₊بیبة وزینب وثنتین ربیبتی₳ زینب بنت أم س₭مة  ثنتین)rَّا€نبي 

  .)٧َّ"و₊بیبة بنت أم ₊بیبة أبو₴ا بید اهللا بن ₇₊ش مات بأرض ا€₊بشة
₴ا₇رت إ€ى ا€₊بشة م زو₇₵ا بیداهللا بن ": ةو₨ال ابن ₊₇ر ن أم ₊بیب  

                                                             
  .٢/٤٢٤:  دراسة ₊دیثیة)َّ بدا€زیز ا€بدا€₭طیف، أم₵ات ا€مؤمنین )١َّ
  .٧٩٨:  ادل بدا€₣₦ور بدا€₣ني، دراسة مرویات ا€₵د ا€مكي)٢َّ
َّ٤/١٩٦٦ )٣.  
  .٩/٢٨١:  ا€₭ل)٤َّ
َّ٤/١٩٦٦ )٥.  
 بــن أبــي مــران ا€₵€ــي ا€كــو₥ي ثــم ا€مكــي، ث₩ــة ₊ــا₥ظ ₥₩یــ₳ إمــام، مــن ا€طب₩ــة ا€وســطى مــن )٦َّ

  ).٢٤٥١ ت٢٤٥: ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیبَّه ١٩٨أتباع ا€تابین، تو₥ي سنة
  .١/١٣٣: ، ا€₊میدي، ا€مسند٥٣-٢٤/٥٢:  ا€م₇م ا€كبیر)٧َّ



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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، )١َّ" و₴ي ₴ناك سنة ست و₨یل سنة سب₇َّr(₊ش ومات ₥تزو₇₵ا رسول اهللا 
  . ₴نا یشر إ€ى ردت₳و€م

، ₥ا€رویة ا₾و€ى من أما ا€روایات ا€تي أشارت إ€ى ردت₳ ₥ ت₎₭و من م₩ا€ة  
 إسناد₴ا ₊سن ، وا€ثانیة)٢َّمنكرة: ، و₨ال ا€ذ₴بي ن ₴ذ₲ ا€روایةروایة ا€وا₨دي

، و₨د روا₴ا ابن إس₊اق ₥ي موض بذكر روة و₥ي موض آ₎ر  مرس₭ةو€كن₵ا
 من روایة ₴شام ا€ك₭بي وا€رابة €ثة من طریق ابن زبا€ة، وا€روایة ا€ثا،)٣َّبدون ذكر₲
 من روایة ابن €₵یة و₨د ا₎ت₭ط وا€راوي ن₳ €یس ممن روایت₳ وا€₎امسةن أبی₳، 

 وا€روایة ا€سادسة و₴ي مثل روایة ابن ₊بان، €كن₳ ₥ي ثابت₳ ن₳ و₴ي مرس₭ة،
 اشارة إ€ى تنصر إسناد₴ا شی₌ ابن مندة، €م یذكر ₥ی₳ ₇ر₊ا و تدی، وا€زیادة

 من مراسیل  وا€اشرةوا€سابة ا€سادسةوبیداهللا، وأرى أن ₴ذ₲ ا€زیادة م₩₊مة من₳، 
، وكذ€ك ا€روایة ا€سابة وا€ثامنة )٤َّ و₴ي ₢یر م₩بو€ة و₨د ض₦₵ا ا€₭ماءا€ز₴ري
  .مرس₭ة
  و₭ى ₴ذ₲ ا€روایات أشار ا€₭ماء بتنصر₲،   
  .)٥َّ₊ش ومات نصرانیا تنصر بیداهللا بن ﾙ:₇ال موسى بن ﾚﾏبة  
ﾙEال اﾝرماديو   ِ َ D َ ِ بیدا€₭₳ بن ₇₊ش ا€ذي مات ₭ى ا€نصرانیة:٦ََُّّ ِ ِ″ ِ ″″ َ َْ ″ َ َ َ ُ َ َُ ٍ ْ ْ َُّْ٧(.  
  .)٨َّ₥ارتد إ€ى ا€نصرانیة، ثم مات إ€ى ا€نار :وﾙال ابن حزم  

                                                             
  .١٢/٤١٩:  ت₵ذیب ا€ت₵ذیب)١َّ
  .٢/٢٢١:  سیر أم ا€نبء)٢َّ
  .٧٩٨:  ادل بدا€₣₦ور بدا€₣ني، دراسة مرویات ا€₵د ا€مكي)٣َّ
  .١٠١، ٤٤:  ا€ئي، ₇ام ا€ت₊صیل ₥ي أ₊كام ا€مراسیل)٤َّ
  .٣٥/١٤٩:  ا€مذي، ت₵ذیب ا€كمال)٥َّ
 إبــرا₴یم بــن بــشار ا€رمــادي، أبــو إســ₊اق ا€بــصري، ₊ــا₥ظ €ــ₳ أو₴ــام، مــن كبــار اآل₎ــذین ــن )٦َّ

  ).١٥٥ ت٨٨: ابن ₊₇ر، ت₩ریب ا€ت₵ذیبَّه ٢٣٠أتباع ا€تابین، مات ₥ي ₊دود سنة 
  .٣/٢٤٦:  سنن ا€دار₨طني)٧َّ
  .٣٥:  ₇وام ا€سیرة)٨َّ



ل اا   ردة   ا"   ر درا"  
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  .)١َّ تنصر ومات نصرانیا مرتدا ن دین₳:وﾙال ابن ﾏبداﾝبر  
ة تنصر ب₵ا و₥ارق اسم، ومات ₴ناك €ما ₨دم ا€₊بش :وﾙال اﾝسヴیﾞي  

  .)٢َّنصرانیا
وا€₊اصل أن ا€روایات ا€ص₊ی₊ة ذكرت أن₳ مات ₥ي ا€₊بشة، وأن تنصر₲   

زیادة ₥ي ا€₎بر وردت ك₭₵ا بأسانید ضی₦ة أو مرس₭ة، وا€زیادة تثبت إ إذا 
₥₊اصل كم ا₾ئمة أن ا€زیادة إنما : وردت بسند ص₊ی₉ متصل، ی₩ول ابن ₊₇ر

  .)٣َّل ممن كان ₊ا₥ظا مت₩نا ₊یث یستوي م مازاد ₭ی₵م ₥ي ذ€كت₩ب
  :مما سبق یتبین أن ﾙصة ردة ﾏبید اهللا بن ｸحش ﾝم تثبت، ﾐﾝدة أدﾝة منヴا

َ أن₵ا €م ترو بسند ص₊ی₉ متصل، ₥ا€موصول من طریق ا€وا₨دي، وا€مرسل - ١ ُ
ند من یرى ₇َّاء ن روة بن ا€زبیر، و یمكن أن ت₊ت₆ با€مرسل 

  .₥ي مسأ€ة ك₵ذ₲، ₥ی₵ا ا€₊كم ₭ى أ₊د ا€ساب₩ین ا₾و€ین با€ردة) ت₇اج ب₳ا₊
 بأم ₊بیبة €م تذكر ردة زو₇₵ا ا€سابق، )rَّ أن ا€روایات ا€ص₊ی₊ة ₥ي زوا₳₇ - ٢

  .)٤َّكما ₥ي ا€روایة ا€ساب₩ة ند أ₊مد وأبي داود وا€نسائي
ّو ممن ₴ا₇ر ّ أن₳ یبد أن یرتد أ₊د ا€ساب₩ین ا₾و€ین €سم ن دین₳، و₴- ٣

₎اصة أن بید اهللا بن ₇₊ش . ً₥رارا بدین₳ م زو₇₳ إ€ى أرض بیدة ₢ریبة
ممن ₴₇ر ما ₭ی₳ ₨ریش من بادة ا₾صنام، وا€تماس₳ م ور₨ة، و₢یر₲ 

 أن₳ كان ₨د دان با€نصرانیة وأ كما ₥ي روایة ابن إس₊اق ا€واردة، -ا€₊نی₦یة
 )rَّن ا€بشارة ببثة ا€رسول ، وم₭وم أ كما ورد ند ابن كثیرِ₨بل اسم

كانت مرو₥ة ند أ₴ل ا€كتاب من ی₵ود ونصارى، ₥كیف یتصور من ر₇ل 
                                                             

  .٤٩:  ا€درر ₥ي ا₎تصار ا€م₣ازي وا€سیر)١َّ
  .٦/٥٣٨ : ا€روض ا₾نف)٢َّ
  ..٢/٦٩٠:  ا€نكت ₭ى كتاب ابن ا€ص₉₭)٣َّ
، و₴ـذ₲ ا€روایـة €ـم أذكر₴ـا ضـمن ا€روایـات ا€مـسندة ٥٤٨٦ ح٢٢٠ ح٥/٢٢٠:  ا€ـسنن ا€كبـرى)٤َّ

  .€₎₭و₴ا من ذكر بیداهللا بن ₇₊ش
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   یتر₨ب ا€دین ا€₇دید أن یتن₩₳ ثم یرتد ن₳ €دین منسوخ؟ كما أن زواج 
 سب، وردة بید اهللا ا€مزومة ₨بل ذ€ك =ِّ بأم ₊بیبة كان ₥ي سنة )rَّا€نبي 

 ₨د  ₥ی₵ا وظ₵ر ₊تى ₎ارج ا€₇زیرة ا€ربیة، ِب₦ترة و₴ي مر₊₭ة كان اسم
  .ِبل أصب₉ ₴ناك من یظ₵ر اسم ویبطن ا€ك₦ر، ك₊ال ا€منا₥₩ین

 أن سأ€₳ ضمن -ًوكان إذ ذاك مشركا -  ₥ي ₊وار ₴ر₨ل م أبي س₦یان - ٤
ّ₴ل یرتد أ₊د من₵م س₎طة €دین₳ بد أن ید₎ل ₥ی₳؟ ₥أ₇اب أبو : "سؤات₳
اهللا ₨د تنصر €و₇د₴ا أبو س₦یان ₥رصة €₭نیل من و€و كان بید " : س₦یان
، ون₊ن من₳ ₥ي : ₥₵ل ی₣در؟ ₨₭ت"ُكما ₥ل €ما سئل . ودوت₳ )rَّا€نبي 

ًو€م تمكني ك₭مة ُأد₎ل ₥ی₵ا شیئا ₢یر : ₨ال. مدة  ندري ما ₴و ₥ال ₥ی₵ا
€و - و یمكن ا€₩ول بأن أبا س₦یان €م ی₭م بردة بید اهللا )١َّ"₴ذا ا€ك₭مة

  .)َّ ₾ن₳ وا€د زو₇₳ أم ₊بیبة -ردت₳ص₊ت 
، بل ومن ا€ساب₩ین )rَّوبد، ₥ا€مسأ€ة مت₭₩ة بأ₊د أص₊اب رسول اهللا   

ّا₾و€ین، وا₾صل ب₩اء ما كان ₭ى ما كان، ₥إن ص₉ ا€سند ب₎بر ردت₳ أ₎ذنا ب₳، 
ّونصوص ا€شریة ₊ا₥₭ة با€ذب ن رض ا€مس₭م، ₥كیف إذا كان ₴ذا ا€مس₭م 

  .)٢َّ €ساب₩ین؟ًص₊ابیا بل ومن ا
 إن روایة ابن ₊بان أشارت إ€ى أن بیداهللا بن ₇₊ش ندما ₊ضرت₳ ا€و₥اة - ٥

  ، ₥₵ل ی₩ل أن یوصي مرتد بذ€ك؟)rَّأوصى بزو₇ت₳ €رسول اهللا 
 إ€ى  ر₢م أن ا€روایات ا€تي أشارت إ€ى تنصر₲ أظ₵رت أن₳ كان ₩ب ₴₇رت₳- ٦

€سنة ا€سابة من  ₥ي ا€₊بشة إ€ى ا)َّا€₊بشة، وم ذ€ك ب₩یت أم ₊بیبة 
ا€₵₇رة، و€كن₵ا €م توض₉ ما ₴و وض₳ ووض₵ا طوال ₴ذ₲ ا€₦ترة، ومو₨ف 
أص₊اب₳ ا€م₵ا₇رین طوال ₴ذ₲ ا€₦ترة، ₥₵ل ی₩ل أن یسكت ا€م₵ا₇رون إ€ى 

  ا€₊بشة ن ذ€ك؟

                                                             
  .١/٤٨: ، ₥ت₉ ا€باري ₥ي شرح ص₊ی₉ ا€ب₎اري٦₥ي بدء ا€و₊ي، ب  ص₊ی₉ ا€ب₎اري،)١َّ
  .٤٢-٤١: ت ₥ي ا€سیرة ا€نبویة ا€وشن، ماشاع و€م یثب)٢َّ
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A  
  

  カیﾖ تي وردتﾝا ｷنتائﾝم اケى أﾝبحث أشیر إﾝذا اヴﾝ د اتماميﾐب:  
 . ₥ي ا€₊بشة)tَّ بن ₇₊ش ا€روایات ا€ص₊ی₊ة أثبتت و₥اة بیداهللا - ١
، و₭ی₳ یمكن یبنى ₭ی₵ا  ت₎₭و ا€روایات ا€تي تشیر إ€ى تنصر₲ من م₩ال - ٢

، وأ₨₭₵ا یتو₨ف ₥ی₳ ₊یث ₥ي ردة ص₊ابي أس₭م وكان من ا€ساب₩ین إ€ى اسم
 .€م تثبت ردت₳ بروایة ص₊ی₊ة

 .م ا€ر₇ات ا€ذین €م یبدوا ا₾صنام ₨بل اس منداهللا بن ₇₊ش كانیب - ٣
 . إ ₎بر₴ا ₥ي ا€₊بشةJروة بن ا€زبیر €م ین₩ل مباشرة ن أم ₊بیبة  - ٤
مصادر ا€سیرة تنا₨₭ت ₎بر تنصر₲ بدون إسناد مما أض₦ى ش₵رة €₵ا، و€یس  - ٥

 .كل مش₵ور ص₊ی₉
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Fو K  
  

، )₴ــ٣٢٧ت َّبدا€ر₊من بن م₊مد بـن إدریـس : ابن أبي ₊اتم: ا€₇رج وا€تدیل  .١
  .رة ا€مارف ا€ثمانیة، ₊ید آبادا€طبة ا₾و€ى، دائ

، )₴ــ٢٨٧ت َّأ₊مـد بـن مـرو بـن ا€ـض₊اك َّابن أبـي اصـم : اآل₊اد وا€مثاني  .٢
  .، دار ا€رایة، ا€ریاض١٩٩/ ١٤١١ا€طبة ا₾و€ى، 

: ، ت₊₩یـق)₴ــ١٥١ت َّم₊مـد بـن إسـ₊اق بـن یـسار : ابن إسـ₊اق: ا€سیرة ا€نبویة  .٣
  .، دار ا€كتب ا€₭میة، بیروتم٢٠١٨أ₊مد ₥رید ا€مزیدي، ا€طبة ا€ثا€ثة، 

م₇ــــد ا€ــــدین أبــــو ا€ــــسادات : ابــــن ا₾ثیــــر: ا€ن₵ایــــة ₥ــــي ₢ریــــب ا€₊ــــدیث وا₾ثــــر  .٤
ا€ــشی₌ ₎₭یــل مــأمون شــی₊ا، : ت₊₩یــق، )₴ـــ٦٠٦تَّا€مبــارك بــن م₊مــد ا€₇ــزري 

  .، دار ا€مر₥ة، بیروت١٤٣٢/٢٠١١ا€طبة ا€رابة، 
  )₴ـ٣٥٤ت َّم₊مد بن ₊بان ا€بستي : ابن ₊بان: ا€ث₩ات  .٥

  .، دائرة ا€مارف ا€ثمانیة، ₊یدر أباد١٣٩٣/١٩٧٣، ا€طبة ا₾و€ى، 
أ₊مـد بــن ₭ــي بـن ₊₇ــر ا€ــس₩ني : ابــن ₊₇ــر: اصـابة ₥ــي تمییــز ا€ـص₊ابة  .٦

ــادل أ₊مــد بــدا€مو₇ود و₭ــي م₊مــد مــوض، ا€طبــة :  ت₊₩یــق،)₴ــ٨٥٢ت َّ
  .، دار ا€كتب ا€₭میة، بیروت١٤١٥/١٩٩٥ا₾و€ى، 

ربیـــ بـــن ₴ـــادي ا€مـــد₎₭ي، ا€طبـــة : ب ابـــن ا€ـــصح، ت₊₩یـــقا€نكـــت ₭ـــى كتـــا  .٧
  .، ا€م₇₭س ا€₭مي، ا€₇امة اسمیة، ا€مدینة ا€منورة١٤٠٤/١٩٨٤ا₾و€ى، 

، دار ١٤٠٦/١٩٨٦م₊مـــد وامــة، ا€طبــة ا₾و€ـــى، : ت₩ریــب ا€ت₵ــذیب، ت₊₩یــق  .٨
  .ا€رشید، ₊₭ب

  .€نظامیة، ₊ید آباد₴ـ، دائرة ا€مارف ا١٣٢٥ت₵ذیب ا€ت₵ذیب، ا€طبة ا₾و€ى،   .٩
  )₴ـ٤٥٦ت َّ₭ي بن أ₊مد ا₾ند€سي : ابن ₊زم
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إ₊ــــسان بــــاس وناصــــر ا€ــــدین ا₾ســــد، إدارة إ₊یــــاء : ₇وامــــ ا€ــــسیرة، ت₊₩یــــق  .١٠
  .ا€سنة، باكستان

، )₴ــــ٣١١ت َّأبــوبكر م₊مـــد بــن إســـ₊اق : ابـــن ₎زیمـــة: صــ₊ی₉ ابـــن ₎زیمــة  .١١
، ا€مكتـب ١٣٩٥/١٩٧٥م₊مد مصط₦ى ا₾ظمي، ا€طبة ا₾و€ى، : ت₊₩یق

  .اسمي، بیروت
، دار )₴ــــ٢٣٠ت َّم₊مـــد بـــن ســـد بـــن منیـــ : ابـــن ســـد: ا€طب₩ـــات ا€كبـــرى  .١٢

  .صادر، بیروت
یوسـف بــن بـداهللا ا€₩رطبــي : ابـن بــدا€بر: اسـتیاب ₥ــي مر₥ـة ا₾صــ₊اب  .١٣

ـــــــــدا€₣ني مـــــــــستو، ا€طبـــــــــة ا₾و€ـــــــــى، : ، ت₊₩یـــــــــق)₴ــــــــــ٤٦٣ت َّا€نمـــــــــري  ب
  .یروت، ا€مكتبة ا€صریة، ب١٤٣١/٢٠١٠

شـو₨ي ضـیف، ا€طبـة ا€ثانیـة، : ا€درر ₥ـي ا₎تـصار ا€م₣ـازي وا€ـسیر، ت₊₩یـق  .١٤
  .دار ا€مارف، مصر

، )₴ـــــ٧٧٤ت َّأبــــو ا€₦ــــداء إســــمایل ا€دمــــش₩ي : ابــــن كثیــــر: ا€ــــسیرة ا€نبویــــة  .١٥
، دار ا€كتــاب ١٤١٧/١٩٩٧م₊مــد ا€متــصم بــاهللا، ا€طبــة ا₾و€ــى، : ت₊₩یــق

  .ا€ربي، بیروت
، )₴ــ٥٧١ت َّ₭ـي بـن ا€ـسن بـن ₴بـة اهللا : ابـن ـساكر: €كبیرتاری₌ دمشق ا  .١٦

، دار إ₊یــاء ١٤٢١/٢٠٠١₭ــي اشــور ا€₇نــوبي، ا€طبــة ا₾و€ــى، : ت₊₩یــق
  .ا€تراث ا€ربي، بیروت

، )ه٣٩٥ت َّم₊مـــد بـــن إســـ₊اق ا₾صـــب₵اني : ابـــن منـــدة: مر₥ـــة ا€ـــص₊ابة  .١٧
ه، ١٤٢٦م ٢٠٠٥ـــــــــامر ₊ــــــــسین صـــــــــبري، ا€طبــــــــة ا₾و€ـــــــــى، : ت₊₩یــــــــق
ربیة ا€مت₊دةمطبو€ة امارات اات ₇ام.  
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، ت₊₩یـق )₴ــ٢١٨ت َّبـدا€م₭ك بـن ₴ـشام ا€ـا₥ري : ابن ₴ـشام: ا€سیرة ا€نبویة  .١٨
  .، دار ا€₊دیث، ا€₩ا₴رة₇١٤٢٤/٢٠٠٤مال ثابت وآ₎رون، 

، ا€طبـة ا₾و€ـى، )₴ـ٢٧٥ت َّس₭یمان بن ا₾شث : أبو داود: سنن أبي داود  .١٩
  ، دار ا€₊دیث، بیروت١٣٨٩/١٩٦٩

ــــــاری₌ أصــــــب₵ان  .٢٠ ــــــو نــــــیم ا₾صــــــ₦₵اني: ت ــــــن أ₊مــــــد : أب ــــــداهللا ب ــــــن ب         أ₊مــــــد ب
م، ١٤١٠/١٩٩٠سید كسروي ₊سن، ا€طبة ا₾و€ـى، : ، ت₊₩یق)₴ـ٤٣٠ت َّ

  دار ا€كتب ا€₭میة، بیروت
م₊مــد ₊ــسن ومــسد بدا€₊میــد، ا€طبــة ا₾و€ــى، : مر₥ــة ا€ــص₊ابة، ت₊₩یــق  .٢١

  .وت، دار ا€كتب ا€₭میة، بیر١٤٠٢/٢٠٠٢
أ₊مــد م₊مــد شــاكر، ا€طبــة : ، ت₊₩یــق)₴ـــ١٤١ت َّأ₊مــد بــن ₊نبــل : ا€مــسند  .٢٢

  .، دار ا€₊دیث، ا€₩ا₴رة١٤١٦/١٩٩٥ا₾و€ى، 
، ا€طبـة )₴ــ١٤٢٠ت َّم₊مد ناصر ا€ـدین : ا₾€باني: ص₊ی₉ سنن أبي داود  .٢٣

  .، مكتبة ا€مارف، ا€ریاض١٤٢١/٢٠٠٠ا€ثانیة، 
٢٤.  ی₦ة وا€موضـــوـــة ا₾و€ـــى، س₭ـــس₭ة ا₾₊ادیـــث ا€ـــض١٤٢٥/٢٠٠٤ة، ا€طب ،

  .مكتبة ا€مارف، ا€ریاض
، ضــمن كتــاب )₴ـــ٢٥٦ت َّم₊مــد بــن إســمایل : ا€ب₎ــاري: صــ₊ی₉ ا€ب₎ــاري  .٢٥

  .₥ت₉ ا€باري
      أ₊مـــد بـــن ا€₊ـــسین : ا€بی₵₩ـــي: دئـــل ا€نبـــوة ومر₥ـــة أ₊ـــوال صـــا₊ب ا€ـــشریة  .٢٦

  .€₩ا₴رة، دار ا€₊دیث، ا١٤٢٨/٢٠٠٧سید إبرا₴یم، : ، ت₊₩یق)₴ـ٤٥٨ت َّ
ت َّم₊مــــد بــــن بــــداهللا : ا€₊ــــاكم ا€نیــــسابوري: ا€مــــستدرك ₭ــــى ا€ــــص₊ی₊ین  .٢٧

  .، دار ا€₦كر، بیروت١٣٩٨/١٩٧٨، )₴ـ٤٠٥
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₊بیـــب ا€ـــر₊من ا₾ظمـــي، : ، ت₊₩یـــقبـــداهللا بـــن ا€زبیـــر: ا€₊میـــدي: ا€مـــسند  .٢٨
  .، ا€م ا€كتب، بیروت١٤٣٣/٢٠١٢ا€طبة ا₾و€ى، 

، دار ا€كتـــب )₴ـــ٤٦٣ت َّ أ₇مــد بــن ₭ــي :ا€₎طیــب ا€ب₣ــدادي: تــاری₌ ب₣ــداد  .٢٩
  .ا€₭میة، بیروت

، نـشر ا€ـسید بـداهللا )₴ــ٣٨٥ت َّ₭ي بن مر : ا€دار₨طني: سنن ا€دار₨طني  .٣٠
  .₴اشم یماني، ا€مدینة ا€منورة

  .، مؤسسة ا€ریان، بیروت١٤٣٢/٢٠١١ا€₭ل، ا€طبة ا€ثا€ثة،   .٣١
ت َّد بــــن ثمـــــان شــــمس ا€ــــدین م₊مــــد بــــن أ₊مــــ: ا€ــــذ₴بي: تــــاری₌ اســــم  .٣٢

، ١٤١٠/١٩٩٠مـــر تـــدمري وآ₎ـــرون، ا€طبـــة ا₾و€ـــى، : ، ت₊₩یـــق)₴ــــ٧٤٨
  .دار ا€كتاب ا€ربي، بیروت

شــــیب ا₾رنــــؤوط وآ₎ــــرون، ا€طبــــة ا€ثانیــــة، : ســــیر أــــم ا€نــــبء، ت₊₩یــــق  .٣٣
  .، مؤسسة ا€رسا€ة، بیروت١٤٠٢/١٩٨٢

ة ا₾و€ـــى، م₊مـــد ا€ـــسید ز₢₭ـــول، ا€طبـــ: ا€بـــر ₥ـــي ₎بـــر مـــن ₢بـــر، ت₊₩یـــق  .٣٤
  .، دار ا€كتب ا€₭میة، بیروت١٤٠٥/١٩٨٥

₭ـــــي ا€ب₇ـــــاوي، دار ا€مر₥ـــــة، : میـــــزان اتـــــدال ₥ـــــي ن₩ـــــد ا€ر₇ـــــال، ت₊₩یـــــق  .٣٥
  .بیروت

    م₊مــــد مرتـــــضى ا€₊ـــــسیني  : ا€زبیـــــدي: تــــاج ا€ـــــروس مــــن ₇ـــــوا₴ر ا€₩ــــاموس  .٣٦
  .، دار ا€₦كر، بیروت٢٠٠٥/ه١٤٢₭ي شیري، :  ت₊₩یق،)₴ـ١٢٠٥ت َّ

بـدا€ر₊من بـن : ا€ـس₵ی₭ي: ₾نف ₥ي شرح ا€سیرة ا€نبویة بـن ₴ـشاما€روض ا  .٣٧
بـــــــدا€ر₊من ا€وكیــــــل، ا€طبــــــة ا₾و€ـــــــى، : ، ت₊₩یــــــق)₴ـــــــ٥٨١ت َّا€₎طیــــــب 

  .، مكتبة ابن تیمیة، ا€₩ا₴رة١٤١٤/١٩٩٣
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₊مــدي : ، ت₊₩یــق)₴ـــ٣٦٠ت َّســ₭یمان بــن أ₊مــد : ا€طبرانــي: ا€م₇ــم ا€كبیــر  .٣٨
  .بدا€م₇ید ا€س₭₦ي، ا€طبة ا€ثانیة

م₊مـد : ، ت₊₩یـق)₴ــ٣١٠ت َّم₊مـد بـن ₇ریـر : ا€طبري: تاری₌ ا₾مم وا€م₭وك  .٣٩
  .أبو ا€₦ضل إبرا₴یم، دار سویدان، بیروت

م₊مد بن طـا₴ر ا€برزن₇ـي، ا€طبـة : ص₊ی₉ وضیف تاری₌ ا€طبري، ت₊₩یق  .٤٠
  .، دار ابن كثیر، دمشق بیروت١٤٢٨/٢٠٠٧ا₾و€ى، 

: ، ت₊₩یــق)₴ـــ٢٤٠ت َّة بــن ₎یــاط ₎₭ی₦ــ: ا€ــص₦ري: تــاری₌ ₎₭ی₦ــة بــن ₎یــاط  .٤١
  .، دار طیبة، ا€ریاض١٤٠٥/١٩٨٥أكرم ا€مري، ا€طبة ا€ثانیة، 

صــــح ا€ــــدین ₎₭یــــل بــــن : ا€ئــــي: ₇ــــام ا€ت₊ــــصیل ₥ــــي أ₊كــــام ا€مراســــیل  .٤٢
₊مــــــــــدي ا€ــــــــــس₭₦ي، ا€طبــــــــــة ا₾و€ــــــــــى، : ، ت₊₩یــــــــــق)₴ـــــــــــ٧٦١ت َّكیك₭ــــــــــدي 

  .، وزارة ا₾و₨اف، ا€راق١٣٩٨/١٩٧٨
ا€₦ارسـي، ا₾میـر ـء ا€ـدین ₭ـي بـن : ترتیـب ابـن ب₭بـانص₊ی₉ ابن ₊بـان ب  .٤٣

ــــــــــق)₴ـــــــــــ٧٣٩ت َّب₭بــــــــــان  ــــــــــى، : ، ت₊₩ی ــــــــــؤوط، ا€طبــــــــــة ا₾و€ شــــــــــیب ا₾رن
  .، ا€رسا€ة ا€ا€میة، دمشق١٤٣٢/٢٠١١

        م₊مــــــد بــــــن أ₊مــــــد ا€₊ــــــسني : ا€₦اســــــي: شــــــ₦اء ا€₣ــــــرام بأ₎بــــــار ا€ب₭ــــــد ا€₊ــــــرام  .٤٤
م، مكتبـــة ١٩٩٩نیـــة، مـــصط₦ى ا€ـــذ₴بي، ا€طبـــة ا€ثا: ، ت₊₩یـــق)₴ــــ٨٣٢ت َّ

  .ا€ن₵ضة ا€₊دیثة، مكة ا€مكرمة
أكـــرم : ، ت₊₩یـــق)₴ــــ٢٧٧ت َّی₩ـــوب بـــن ســـ₦یان : ا€₦ـــسوي: ا€مر₥ـــة وا€تـــاری₌  .٤٥

  .، مؤسسة ا€رسا€ة، بیروت١٤٠١/١٩٨١ضیاء ا€مري، ا€طبة ا€ثانیة، 
: ، ت₊₩یـــقم₊مــد بـــن إســ₊اق: ا€₦ــاك₵ي: أ₎بــار مكــة ₥ـــي ₨ــدیم ا€ــد₴ر و₊دیثـــ₳  .٤٦

ـــــن  ـــــدا€م₭ك ب ـــــة ا€ن₵ـــــضة ١٤٠٧/١٩٨٦د₴ـــــیش، ا€طبـــــة ا₾و€ـــــى، ب ، مكتب
  .ا€₊دیثة، مكة ا€مكرمة
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ا€مــزي، ₇مــال ا€ــدین أبــي ا€₊₇ــاج یوســف : ت₵ــذیب ا€كمــال ₥ــي أســماء ا€ر₇ــال  .٤٧
، ١٤٠٣/١٩٨٣بـشار ـواد مـروف، ا€طبـة ا€ثانیـة، : ، ت₊₩یق)₴ـ٧٤٢ت َّ

  .مؤسسة ا€رسا€ة، بیروت
، نـــایف بــــن صــــح: ا€منــــصوري: ا€ـــروض ا€باســــم ₥ـــي تــــرا₇م شــــیوخ ا€₊ـــاكم  .٤٨

  .، دار ا€اصمة، ا€ریاض١٤٣٢/٢٠١١ا€طبة ا₾و€ى، 
، ا€طبـــة ا₾و€ـــى، )₴ــــ٣٠٣ت َّأ₊مـــد بـــن شـــیب : ا€نـــسائي: ا€ـــسنن ا€كبـــرى  .٤٩

  .، مؤسسة ا€رسا€ة، بیروت١٤٢٢/٢٠٠١
: ، ت₊₩یـق)₴ــ٢٦١ت َّمس₭م بن ا€₊₇اج ا€نیـسابوري : ا€₩شیري: ص₊ی₉ مس₭م  .٥٠

  .ا₨ي، دار إ₊یاء ا€تراث ا€ربي، بیروتم₊مد ₥ؤاد بدا€ب
ـــــادل بــــــدا€₣₦ور : )rَّدراســـــة مرویـــــات ا€₵ـــــد ا€مكـــــي مـــــن ســـــیرة ا€نبـــــي   .٥١

ـــــدا€₣ني ـــــة ب ـــــل در₇ـــــة ا€ا€می ₴ــــــ، ١٤٠٨، )ا€ما₇ـــــستیرَّ، رســـــا€ة م₩دمـــــة €نی
  .ا€₇امة اسمیة، شبة ا€سنة

، بــــدا€زیز بــــن م₊مــــد بــــن إبــــرا₴یم ا€بــــدا€₭طیف: )َّأم₵ــــات ا€مــــؤمنین  .٥٢
₴ــــــ، ا€₇امـــــة ١٤٠٥-١٤٠٤رســـــا€ة م₩دمـــــة أـــــد₴ا €نیـــــل در₇ـــــة ا€ـــــدكتورا₲، 

  .اسمیة، شبة ا€سنة
، دار اآل₥ــــاق ا€₇دیـــــدة، )₴ـــــ٢٤٥ت َّم₊مــــد بــــن ₊بیـــــب ا€ب₣ــــدادي : ا€م₊بــــر  .٥٣

  .بیروت
، ـــا€م ا€كتــــب، ١٤٠٥/١٩٨٥ا€منمـــق ₥ــــي أ₎بـــار ₨ــــریش، ا€طبـــة ا₾و€ــــى،   .٥٤

  .بیروت
₴ـــ، ١٤٢٨، م₊مــد بـن بــداهللا ا€وشـن: ة ا€نبویـةمـا شـاع و€ــم یثبـت ₥ــي ا€ـسیر  .٥٥

 .دار طیبة، ا€ریاض
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  األعالمفهرس 
ا  ا  

  ١٤  ُإبرا₴یم بن إس₊اق بن یسى ا€بناني
  ٣٢  إبرا₴یم بن ا€منذر بن بداهللا ا₾سدي

  ٣٨  إبرا₴یم بن بشار ا€رمادي
ََأبو ُأمیة م₊مد بن إبرا₴یم بن مس₭م ا€طرسوسي ِ َ ُ َْ ِْ ُ َ ُُ ″ َ ″  ١٣  

  ١٥  أبو بكر بن أبي شیبة
َِأبو بكر م₊مد بن َأ₊مد بن با€وی₳ ا€نیسابوري ْ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َ ُِ ٍَ َُ ُ″ ْ  ١٣  

  ١٣  أبو بكر م₊مد بن شاذان ا€₇و₴ري
  ١٣  أبوبكر بداهللا بن م₊مد بن زیاد ا€نیسابوري

  ٣٣  أبو بل ا₾شري
  ١٨  أ₊مد بن منصور بن سیار ا€ب₣دادي ا€رمادي

  ١٦  ن ا€ریان ا€₵رويأ₊مد بن ن₇دة ب
  ٢٠  إس₊اق بن م₊مد

  ٢٤  إسمایل بن مرو بن سید بن ا€اص
₇ٍّ₦ر بن م₊مد بن ₭ي ا€₵اشمي ِ َِ َ ُ َِ ْ ْ″ ُ َُ ْ  ٢٠  

  ٢٩  ا€₊ارث بن م₊مد بن أبي أسامة ا€تمیمي
ُ ا€₊اكم َأبو بد ا€₭₳ ا€₊ا₥ظ م₊مد بن بداهللا ِ ِ ″ َِ َ ُْ ْ  ١٣  

  ١٢  ₊₇اج بن أبي ی₩وب یوسف ا€ث₩₦ي
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ُ₊₇اج بن یوسف بن بیداهللا ا€رصا₥ي ُ َْ ″  ٣٢  
َِا€₊سین بن إس₊اق ا€تستري‴ ْ ْ‴ َِ َ ُ ُْ َ ْ  ١٦  

  ٢٦  ا€زبیر بن بكار بن بداهللا ا₾سدي
  ٣٢  زیاد بن ا€₎₭یل أبو س₵ل ا€تستري

  ٢١  سید بن أبي روبة
  ٢٣  سید بن ا€مسیب بن ₊زن ا€م₎زومي
  ١٩  سید بن كثیر بن ₦یر ا₾نصاري

  ٣٧  ان بن یینةس₦ی
  ١٨  س₭مة بن شبیب ا€مسمي
  ٢٣  امر بن شرا₊یل ا€شبي

  ١٩  بد ا€ر₊من بن ₎ا€د بن مسا₥ر ا€₦₵مي
  ٢٢  بدا€ر₊من بن س₭یمان بن بداهللا ا₾نصاري

  ١٧  بدا€رزاق بن ₴مام بن نا₥ ا€₊میري
  ٢٧  بدا€زیز بن أبي ثابت

  ٢٧  ُبداهللا بن ث₭بة بن صیر
  ٣٤  ₇₦ر بن درستوی₳بد اهللا بن 

  ٢٧  بداهللا بن أبي س₭مة
  ٢٦  بد اهللا بن مرو بن ز₴یر ا€كبي
  ٣٠  بداهللا بن €₵یة بن ₩بة ا€₊ضرمي
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  ١١  بداهللا بن ا€مبارك ا€مروزي
  ١٦  بداهللا بن ثمان بن ₇ب₭ة ا€تكي

ّبد ا€₭₳ بن م₊مد بن َأبي ُأسامة ا€₊₭بي ِ َِ ََ ُ َْ َ َ ْ ِْ ″ ُ  ٣٢  
″بد ا€₭ ُ ْ ٍ₳ بن م₊مد بن زیاد ا€نیسابوريَ ِ َِ َ ُِ ِ ْ ْ″ ُ  ١٣  

  ٢١  بداهللا بن م₊مد بن بدا€زیز ا€ب₣وي
  ١٦  بید بن ₢نام بن ₊₦ص بن ₢یاث ا€ن₎ي

  ٣١  بید بن بدا€وا₊د بن شریك
  ٣١  ‴بیداهللا بن أبي زیاد ا€رصا₥ي

َثمان بن َأبي شیبة َْ ُ ُْ َ ِ َ  ١٦  
  ١٢  روة بن ا€زبیر بن ا€وام

€طیة ا€با₴₭يا ٢٢  ء بن موسى بن  
  ١٤  ₭ي بن إس₊اق ا€س₭مي

  ١٦  ₭ي بن یسى بن إبرا₴یم ا€وراق
  ٣٠  مرو بن ₎ا€د بن ₥روخ ا€تمیمي

  ٣٤  یسى بن یونس بن أبي إس₊اق ا€سبیي
  ٣٢  ₥اروق بن بدا€كبیر بن مر

  ٢٣  ₨تادة بن دامة بن ₨تادة ا€سدوسي
  ١٩  ميا€₭یث بن سد بن بد ا€ر₊من ا€₦₵

  ٢٣  م₇ا€د بن سید بن میر ا€₵مداني
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  ٣٣  م₊مد بن أ₊مد بن ا€₊سن ا€مروف بابن ا€صواف
  ١٩  م₊مد بن إس₊اق بن ₎زیمة

  ٢٣  م₊مد بن إس₊اق بن یسار ا€مط₭بي
  ١٥  م₊مد بن ا€₊سین بن م₊مد

  ٢٩  م₊مد بن ا€سائب بن بشر ا€ك₭بي
  ٢١ م₊مد بن ₇ریر بن یزید ا€طبري

َم₊مد بن ₇ ُ َْ ُ ّ ِ₦ر بن ا€زبیر بن ا€وام ا₾سديُ ِ ِْ َْ ّ َ ْ  ٢٧  
  ٢٦  م₊مد بن ₊سن بن زبا€ة

  ٢٩  م₊مد بن سد بن منی ا€₵اشمي
  ٣٠  م₊مد بن بدا€ر₊من بن نو₥ل ا₾سدي

  ٢٢  م₊مد بن بدا€زیز
  ٣١  م₊مد بن بداهللا بن م₊مد بن مروف

  ٣٣  م₊مد بن ثمان بن أبي شیبة
  ٢٠  م₊مد بن ₭ي بن ا€₊سین ا€با₨ر

  ٢٠  م₊مد بن مر بن وا₨د ا₾س₭مي ا€وا₨دي
″م₊مد بن مرو بن ₎ا€د ا€₊راني ″ِ َ ْ ْْ َ َ ُ  ٣٠  
  ٣٣  م₊مد بن ₥₭ی₉ بن س₭یمان ا₾س₭مي
  ١٢  م₊مد بن مس₭م بن ش₵اب ا€ز₴ري
  ٢٨  م₊مد بن بداهللا بن مس₭م ا€ز₴ري
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  ١٩  م₊مد بن ی₊یى بن بد اهللا ا€ذ₴₭ي
  ٣١  م₊مد بن ی₩وب بن یوسف، ا₾صم
‴م₎₭د بن ₇₦ر بن م₎₭د ا€با₨ر₊ي ِ َْ َ َ ُْ ٍَ ْ ْ ُ َ ْ َ  ٢١  

ٍم₭ى بن منصور ا€رازي ُ َْ َ ُُ ْ ″  ١١  
  ١١  ممر بن راشد ا₾زدي

  ٣٣  موسى بن ₩بة بن أبي یاش ا₾سدي
  ٢٩  ₴شام بن م₊مد بن ا€سائب ا€ك₭بي

  ٢٢  ا€₵یثم بن دي بن بدا€ر₊من ا€طائي
  ١٦  €₊مانيی₊یى بن بد ا€₊مید بن بدا€ر₊من ا

  ١٥  ی₩وب بن س₦یان ا€₦سوي
  ١٥    یمر بن بشر ا€مروزي
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  فهرس املوضوعات
  

  ا  اع
  ٣  مﾞخص اﾝبحث ﾏربي

  ٤  مﾞخص اﾝبحث إنﾞｸیزي
  ٥  اﾝمﾚدمة
  ٧  تمヴید

  ٨   تر₇مة بیداهللا بن ₇₊ش:اﾝمبحث األول
  ١١    بشة ت₊₩یق ا€روایات ا€مسندة ₥ي ₎بر و₥ات₳ ₥ي ا€₊:اﾝمبحث اﾝثاني
  ٢٤  ت ا€مسندة ₥ي ₎بر تنصر₲ ₥ي ا€₊بش ت₊₩یق ا€روایا:اﾝمبحث اﾝثاﾝث
ﾎرابﾝمبحث اﾝبیداهللا بن ₇₊ش:ا ٣٥       ا€₩ول ا€₦صل ₥ي تنصر  

  ٤١                  اﾝخاتمة
ﾎｸمراﾝمصادر واﾝ٤٣              ا  

  ٤٩                األデﾏمヴﾖرس 
  ٥٤  ヴﾖرس اﾝموضوﾏات

  

k 
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