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 هـٔٗ-9قبيمة طيء ودورها الفكري 
 أ.م.د. زينب فاضل مرجان            م.م. محمد حسين إدريس

 جامعة بابل/كمية التربية/قسم التاريخ
 المقدمة

ولهد فييها ون هي بهين  ألنهوازه وافتخاره بنسبو وتمجيده لقبيمتو وكان والؤه ليا ال يقف عند حد, العربي باعتز  اإلنسانتميز 
المجيهههدة, وقممههها نجههد بهههاعتراف عهههدد مهههن المهههؤرخين  المسههممين والمست هههرقين امهههة افتخهههرت بتيريخيههها  وأياميهههارجاليهها وربوعيههها 

كانت السبب في اختيار ا سبحانو وتعالى  ليها لحمهل رايهة  أصيمة وأخالقحفمت بتيريخ تميد  ألنيا العربية, كاألمة وأنسابيا
ىهه,, ومهن ٔٗ-ىههٜوراء اختيار ىذا الموضوع )قبيمة طيء ودورىا الفكري مهن المحفزات اإلسالم فيما بعد ولعل ذلك كان احد

هئيههها ورواتيههها التهههي عرفهههت ب هههجعانيا وعقال ةىهههو المكانهههة وال هههيرة التهههي حظيهههت بيههها قبيمهههة طهههيء القحطانيههه األخهههر  األسهههباب
معمومة عامة ومتسمسهمة تاريخيهًا عهن ن هاط  القبيمهة لتنهتة دراسهة واحهدة تحهيط بيغمهب  إعطاءو عراهئيا فضاًل عن الرغبة في 

سياماتان طتيا وىذا سوف يظير اثر طيء  التيريخيهة عبهارة  األحهداثإنَّ  إذب هكل واضه    اإلسهالميفي التاريخ  أبناهئيا وا 
والنتهههاهئة , لههذلك كههان جمهها المعمومههات ي ههكل صههعوبة حيههث يهههتم  باألسههبابتصههمة التههي تههرتبط عههن سمسههمة مههن الحمقههات الم

وتناول الباحثان  فيو اثر قبيمة طيء في عمم التفسير وعمم الحديث والرواية بعد دراسة رواتيا  ,األسطراستخالصيا من بين 
حصاء وأغراضياياتيم من الصحابة والتابعين وعرضيم عمى قواعد الجرح والتعديل فضاًل عن مرو  ذلك في جداول وكذلك  وا 

 ٓلمطاهئين وخصاهئصو واغراضو  واألدبيدراسة االرث ال عري 

 تمهيد
العربية اليمانية القحطانية حيث يرجا نسب طيء واسمو جميمة بن ادد بن زيد بن ي هجب بهن عريهب بهن قبيمة طيء 

عهرب لكثهرة بطونيها حيهث تهرتبط ىهذه البطهون بهال وث بهن وىي من القباهئهل التهي عرفهت بجمهاجم ال زيد بن كيالن بن قحطان,
مههن يههرتبط بفطههرة بههن  وأمههاطههيء ومنيهها بنههي بحتههر و بههوالن وجههرم وجههرول وثعمبههة وحارثههة و ههمجي وعمههر وعنههين ومالههك وود 

طههيء فيههم بنههو ثعمبههة بههن رومههان وثعمبههة بههن ذىههل و ثعمبههة بههن جههدعاء وثمامههة بههن مالههك وكههل ىههؤالء البطههون الرهئيسههة لقبيمههة 
 .,ٔ)يئط

 همال بهالد الحجهاز وبالتحديهد  أعهاليوسهممى, فهي  أجهامنازل طيء بعهد ىجرتيها مهن بهالد الهيمن فكانهت عنهد جبمهي ) أما
وتيمههاء واألخيههرة مههن أ ههير حواضههر طي ههئ, أمهها مههن جيههة الجنههوب  الحجههاز عنههد الجبمههين فتحههدىا مههن جيههة ال ههمال مدينههة خيبههر

وال رق منيا أيضا عمى طريق الحة العراقي تسكن قبيمة بني أسد, وأما مهن  فتحدىا مكة ومن ال رق ىضبة نجد والى الجنوب
جية ال رب تحدىا المدينة ووادي القر  والهى الجنهوب ال ربهي تقها منهازل غطفهان العدنانيهة, وبحكهم ىهذا االمتهداد الج رافهي فهين 

خزاعهة مهن ال هرب وأمها قبيمهة بنهي طيء قد جاورت قبيمة سميم وىوازن وثقيف وىهذيل وعهامر بهن صعصهعة مهن الجنهوب أيضها و 
 .,ٕ)سعد بن مره فتحدىا من ال مال ال رقي ومن ال مال ال ربي قبيمة مزينة

 
 :قبيمة طيء وعمم التفسيرأوال: 

فهي  ,ٖ)يعد التفسير من عمهوم القهر ن الكهريم التهي بهرع فييها المسهممون وذلهك يرجها إلهى عهدة أسهباب يصهفيا ابهن خمهدون
مهها ا): )مقدمتههو قههاهئالً  لتفسههير فههيعمم أن القههران نههزل بم ههة العههرب وعمههى أسههاليب بالغههاتيم , فكههانوا كميههم يفيمونههو, ويعممههون وا 

,, وينقسههم عمههم التفسههير إلههى صههنفين نقمههي يسههتند إلههى ااثههار التههي تناقميهها السههمف مههن الصههحابة (معانيههو فههي مفرداتههو وتراكيبههو
اني اايههات , أمهها الصههنف األخههر ىههو مهها يمكههن إرجاعههو إلههى والتههابعين ومنيهها معرفههة الناسههخ والمنسههوخ وأسههباب النههزول ومعهه
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المسان في معرفة الم ة والبالغة واثر ذلك في توضي  المعنى وكال الصنفين متالزمهان وينهدر 
نصوصهها مههن الروايههات تفيههد  ,ٗ)ولقههد أوردت مجموعههة مههن كتههب التفسههيرٓاالنفصههال بينيمهها 

طهههاهئيين متهههواترة ودون واسهههطة عهههن غهههرض التفسهههير تناقميههها رجهههال الحهههديث مهههن الصهههحابة ال
... َوكمُهوْا َو  هَرُبو   ﴿الرسول الكريم )صمى ا عميو والو وسمم, مثال ذلك نهص اايهة الكريمهة 

 ,ٙ)حيههث يههورد الطبههري ,,٘)﴾َحتَّههى َيتَبههّيَن َلُكههم  لَخههُيط  ألَبههيُض ِمههَن  لَخههيِط  أَلسههَوِد ِمههَن  لَفجههِر ...
قمت لرسول ا صمى ا عميهو وسهمم: مها الخهيط األبهيض مهن األسهود, أىمها )) :قاهئال بسند عن ال عبي عن عدي بن حاتم ,

,, ويفّصهل (انك لعريض القفا أن أبصرت الخيطيين , ثم قال: ولكنو سواد الميل وبياض النيار)فقال: ), خيطان ابيض واسود
ألنو بياض مستطيل ي بو الخيط, حيث أن : أن بياض الصب  الُم بو بالخيط األسود ىو بياض الصب  الكاذب ,ٚ)الطبرسي

بياض الصب  الصادق ىو بياض مستدير في األفق, فكان يمزم بمقتضهى ىهذه اايهة أن يكهون أول النيهار مهن طمهوع الصهب  
فهي تفسهيره إلهى مها ذىهب إليهو غيهره فهي السهند عهن عهدي بهن حهاتم  ,ٛ)الكاذب إال انو باإلجمهاع لهيس كهذلك, ويرجها السهيوطي

دم إ ارتو إلى تفصيل ذلك وان الفجهر الصهادق بيهان لمخهيط األبهيض وبيهان األسهود محهذوف أي مهن الميهل وىهو بالرغم من ع
َعِمَمهت ﴿ي بو ما يبدو من البياض وما يمتد معو من الفجر بخيط ابيض وأخر اسود فهي االمتهداد.وفي نهص اايهة الكريمهة : 

ما مهنكم مهن احهد إال )وسمم,: ) رسول ا )صمى ا عميو والو وبسند عن عدي بن حاتم قال: قال ,,ٜ)﴾مَّآ أحَضرتَ  َنفس
سيكممو ا ما بينو وبينو ترجمان فينظهر أيمهن منهو فهال يهر  إال مها قدمتهو  وينظهر أ هيم منهو فهال يهر  إال مها قهدم  بهين يديهو, 

روايهة عهدي بهن حهاتم  ,ٔٔ)القرطبهي وقهد اعتمهد ,ٓٔ),(فتستقبمو النار , فمن استطاع منكم أن يتقهي النهار ولهو ب هق تمهرة فميفعهل
عممههت نفههس عنههد ذلههك مهها أحضههرت مههن خيههر )يههذكر: ) ,ٕٔالطههاهئي تفسههيرا لةيههههة الكريمههة وعنهههد مقارنههة ذلههههك بتفسههير الطبههري

فتصير بو إلى الجنة أو  ر فتصير بو إلى النار. يقول: يتبن لو عند ذلك ما كان جاىال بو وما الذي كان فيو صالحو من 
 ,.(غيره

عند التدقيق في كال التفسيرين يتض  اتفاقيما في ظاىر المعنى وان لم ي ر الطبري إلى رواية عدي في تفسير تمهك و 
يروي عدي أيضا عن الرسهول الكهريم )صهمى ا عميهو  ,ٖٔ﴾اَل ُيَؤاِخُذُكُم  ُ ِبآلمَّ ِو ِفي َأيمَاِنُكم ...﴿ااية.وفي ااية الكريمة: 

نهص الروايهة  ,٘ٔ)يهذكر القرطبهي, ,ٗٔ),(مف عمى يمين ثم رأ  غيرىا خيرا منيا فمييتي الذي ىو خيهرمن ح)والو وسمم, قال: )
السابقة وقد اعتمدىا تفسيرا موضحا اختالف العمماء في تقهديم الكفهارة عمهى الحنهث اي الكهذب فهي اليمهين, ىهل تجهزي أم ال, 

 ,ٙٔ)و مههن األولههى ويبيحونههو, وبههالرجوع إلههى تفسههير الطبههريلكههن إجمههاع العممههاء ي ههير إلههى أن الحنههث يسههبق الكفههارة بههل يجدونهه
الهذي لهم يعتمهد الروايهة المهذكورة  نفهًا لتفسهير اايهة الكريمهة السهابقة. ويهر  أن الم هو لهيس فيهو كفهارة ولكهن يؤاخهذكم بمها عقهدتم 

أن  ,ٛٔ), ويهر  السهيوطي(,ٚٔ)فيهو األيمان بما عقدت فيو يمينهو فعميهو الكفهارة , وبسهند عهن قتهادة قولهو : ))أمها الم هو فهال كفهارة
 الم و وما سبق إليو المسان عن غير قصد كقول اإلنسان وا وبمى وا.

َيسهَيُلوَنَك َمههاَذ  ُأِحهلَّ َليُههم ﴿أن أسههباب نهزول اايهة الكريمههة :  ,ٜٔ)فقههد اجمها عهدد مههن المفسهرين أمـا يــي أسـبان ال ــزو 
يها رسهول ا إنها قهوم نصهيد بهالكالب والبهزاة وان الكهالب )ميل الطاهئي قاال: )ن عدي بن حاتم وزيد الخير بن الميإ ,,ٕٓ)﴾...

,. فكهان (تيخذ البقر الحمر والظباء فمنو ما ندرك ذكاتو, ومنو ما نقتمهو, فهال نهدرك ذكاتهو, وقهد حهرم ا الميتهة فمهاذا يحهل لنها
جهاء جبريهل إلهى النبهي )صهمى ا عميهو والهو )ل: )وبسهند مهن أبهي رافها قها ,ٕٔ)ذلك سبب لنهزول اايهة ال هريفة, ويهورد الطبهري

 ,. (وسمم, يستيذن عميو,فيذن لو فقال: قد أذنا لك يا رسول ا قال: اجل ولكنا ال ندخل بيتا فيو كمب
ثم يذكر أبو رافا أن  الرسول الكريم )صمى ا عميو والو وسمم, أمره بقتل الكالب في المدينة فقتميا وعند انتياهئو إلى 

رأة عندىا كمب ينب  عمييا تركو رحمة بيا, وعند رجوعو إلى الرسول الكريم )صمى ا عميو والو وسمم, اخبهره  أمهر المهرأة ام
فيجتما عنده جماعة من المسممين يسهيلون عمها يحهل مهن ىهذه األمهة التهي  ,ٕٕ),ولكن الرسول الكريم طمب إليو أن يعود لقتمو

 .,ٖٕ)﴾َيسَيُلوَنَك َماَذ  ُاِحلَّ َلُيم ..﴿يم , فينزل ا ااية الكريمة أمر بقتميا, عندىا سكت الرسول الكر 
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)صههمى ا عميههو و لهو وسههمم, بعههث أبهها رافهها  وبسهند أخههر عههن عكرمههة أن الرسهول الكههريم
فههي قتههل الكههالب, فقتههل حتههى بمههد العههوالي عنههدىا دخههل عاصههم بههن عههدي, وسههعد بههن خثيمههة 

,, فنزلههت اايههة الكريمههة, وبههذلك (نهها يهها رسههول ا  مههاذا احههل ل)وعههدي بههن سههاعده فقههالوا: )
اعتمههد الطبههري روايتههين فههي أسههباب نههزول اايههة الكريمههة المههذكورة انفههًا, ولههم يتفههق مهها مهها اجمهها 

عميو غيره في أسباب النزول التي أرجعوىا إلى سؤال عدي بن حاتم وزيد بن الميميل لرسول ا 
 .,ٕٗ))صمى ا عميو والو وسمم,

 :اثر طيء يي عمم الحديث والروايةا: ثا ي 
 

وفهي قولهو  (ٕ٘)﴾ إن كـاَ وا اـاِدقين َيمَيـتُتوْا ِبحـِديٍث ّمِثِمـ  ﴿وردت لفظة الحديث في  ي الذكر الحكيم في قولهو تعهالى:
َ  َأَحَسَن آلَحِديث ِكَتاًبا ٌمَتَشاِبهًا ﴿ تعالى: والحديث الخبهر يهيتي عمهى  الجديد من األ ياء)والحديث في الم ة: ) ,,ٕٙ)﴾آُ َ زَّ

, ,ٕٛ)عمهم يعهرف بهو أقهوال النبهي )صهمى ا عميهو والهو وسهمم,,)وأمها عمهم الحهديث فيهو:) ,,ٕٚ),(القميل والكثيهر والجمها أحاديهث
ا هههرف العمهههوم بعهههد العمهههم بكتهههاب ا سهههبحانو وتعهههالى إذ اإلحكهههام مبنيهههة عمييمههها ومسهههتنبطة )بقولهههو : ) ,ٜٕ)ووصهههفو السهههمعاني

عمههم عههذب الم ههرب رضههيا المطمههب متههدفق الينبههوع مت ههعب ): ),ٖٓ)وقههال عنههو صههاحب المسههتخرج عمههى المسههتدرك ,,(منيمهها
أمهها السههنة فههي الم ههة فيههي الطريقههة المعتههادة سههواء  ,,(الفصههول والفههروع وىههو عمههم رفيهها القههدر عظههيم الفخههر  ههريف الههذكر, ...
مههن سههن فههي اإلسههالم سههنة حسههنة  ) عميههو والههو وسههمم,: )أكانههت محمههودة أو مذمومههة, كمهها فههي قههول الرسههول الكههريم )صههمى ا

وعممبيا من بعده كتب لو مثل اجر من عمل بيا لهم يهنقص مهن أجهورىم  هّيهئا , ومهن سهن فهي اإلسهالم سهنة سهيهئة وعمهل بيها 
 أمها فهي االصهطالح فيهو مها أضهيف إلهى النبهي ,ٖٔ),(من بعده كتب عميو مثل وزر من عمل بيها وال يهنقص مهن أوزارىهم  هيهئا

)صمى ا عميو والو وسمم, من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خمقية , أو ىو ما يصدر عن أصحابو من عمل أو قول فهي 
 عمييم ويقوم الحديث ال ريف عمى  طرين أساسين ىما: ,ٕٖ)حضرتو أو يبم و ثم ال ينكره

اوصهموه إلهى النبهي )صهمى ا عميهو والهو السند: ويقصد بو سمسمة رواة الحديث ال ريف الذين نقموه واحدا عن واحد حتهى  - أ
أن العمهو يبعهد اإلسهناد مهن الخمهل الن كهل رجهل مهن رجالهو )في جودة السند: ) ,ٖٖ)وسمم, أو إلى دونو, ويقول ال يرزوري

 ,. (يحتمل الخمل من جيتو أو عمدا ففي قمتيم قمة جيات الخمل وفي كثرتيم  كثرة جيات الخمل

أن الحههديث الصههحي  المطمههق يكههون بقمههة سمسههمة الههرواة , ولكههن ال يمكههن الجههزم بههذلك وخالصههة القههول المههذكور انفههًا 
والتسههميم بصههحتو دون التههدقيق فههي مههد  ثقههة رواة الحههديث ومههؤىالتيم فربمهها يكههون ىههؤالء الههرواة غيههر موثههوق بيههم ومتيمههين 

يتثبهت فههي الروايههة إلهى  ههيادة قاطعههة أو فكههان فهييم مههن ال يتههوقى وال )إلههى عمههة ذلهك قههاهئاَلَ : ) ,ٖٗ)بالتهدليس. وي ههير الترمهذي
,, وىكذا البد من إخضاع الرواة إلهى التحهري عهن مصهداقيتيم وعهدم ميهوليم إلهى جهههية معينههههة تهدفعيم إلهى إيجهاد (داللة قاهئمة

أحاديث موضوعة ال صحة ليها ألىهداف مختمفهة , وينهتة أن قمهة الهرواة ت هير إلهى حهديث صهحي  ب هكل نسهبي ولهيس مطمقها 
 -بما يمي: ,ٖ٘)بد لمراوي من التحمي ب روط نص عمييا الخطيب الب داديلذا ال

 أن يكون الراوي ثقة في دينو. -
 أن يتصف بالصدق في حديثو. -

 أن يكون عاقال بما حدث بو. -

 أن يكون عالما بمعاني الحديث من المفظ أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفو كما سمعو. -
 .,ٖٙ)المتن: ىو نص الحديث ال ريف - ب
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لقد كان لقبيمة طيء دوٌر مميز عمى صعيد رواية الحهديث انعكهس ب هكل ايجهابي عمهى 
ن ههاطيا وأثرىهها الفكههري فههي العمههوم الدينيههة , وليههذا سههوف يخضهها ىههوالء الههرواة إلههى دراسههة 
تحميمية , وفق معنى الجرح والتعديل أوال, وبعد ذلك يتم توضي  مراتب الرواة لمعرفة درجهة 

 وثوقيم ومصداقيتيم.
 :مع ى الجرح والتعدي  - أ

يراد بو وصهف العممهاء بمها يهدل عمهى فهوات  هروط روايتهو أي فهوات  هروط العدالهة والضهبط مها يقتضهي رد  –الجرح  
 .,ٖٚ)روايتو وعدم قبوليا أما التعديل: فيراد بو وصف العالم بما يدل عمى عدالتو وضبطو ومن ثم عمى قبول روايتو

  :مراتن الجرح وماطمحاتها -ب

 مراتب الجرح ومصطمحاتيا عمى النحو ااتي: ,ٖٛ)ال يرزوري حدد
المرتبههة األولههى: ويقههال فييهها لممجههروح مصههطم  )لههين الحههديث, أو )لههيس بحجههة, أو )لههيس بعمههدة, أو )لههيس بمرضههي, أو  -

يكتب )تكمموا فيو, أو )سيء الحفظ, أو )فيو مقال, أو )فيو ضعف, , وعميو فين أصحاب ىذه المرتبة من المجروحين 
 حديثيم وينظر فيو لالعتبار.

المرتبههة الثانيههة: ويقههال فييهها لممجههروح مصههطم  )لههيس بقههوي, , وصههاحب ىههذه المرتبههة يكتههب حديثههو وينظههر فيههو لالعتبههار  -
 كما في المرتبة األولى

المرتبههة الثالثههة: ويطمههق فييهها عمههى المجههروح مصههطم  )ضههعيف الحههديث, أو )حههديث ممفههق, أو )واىههن, , وصههاحب ىههذه  -
   ٓمرتبة يكتب حديثو لالعتبار أيضا وان كان في مرتبة أكثر ضعفا من صاحب المرتبتين األولى والثانيةال

المرتبة الرابعة: ويقال لصاحبيا احد المصطمحات ااتية: )متروك الحديث , واىن الحديث , كذاب, ,  وال  ك أن مهن  -
 .,ٜٖ)اتصف بيذه األوصاف ساقط ال يكتب حديثو

 :دي  وماطمحاتهامراتن التع -جه
 مراتب التعديل ومصطمحاتيا عمى النحوااتي: ,ٓٗ)يذكر ال يرزوري

المرتبهة األولههى: وىههي أعمههى المراتههب وارفعيهها ويطمهق عمههى صههاحبيا مهها يههدل عمههى المبال هة فههي توثيقههو, مثههل وصههفو بينههو  -
 سيل عنو.أوثق الناس أو يقال فيو إليو المنتيى في التثبيت وال امرؤ اثبت منو أو فالن ال ي

 المرتبة الثانية: وصاحبيا يكرر عميو مصطم : التوثيق , مثل: ثقة أو ثقة حافظ أو ثقة متقن. -

 المرتبة الثالثة: وصاحبيا ال يكرر عميو لفظ التوثيق , فيقال فيو ثقة , ثبت , متقن. -

 المرتبة الرابعة: ومصطمحاتيا ىي: )صدوق , محل صدق , ميمون , ال بيس بو,. -

 امسة: ومصطمحاتيا ىي )جيد الحديث , حسن الحديث , صدوق لو أوىام , صدوق يخطئ,.المرتبة الخ -
مههن المالحههظ أن ىههذه المراتههب فههي التعههديل ليسههت عمههى درجههة واحههدة فههي التوثيههق , فيعالىهها المرتبههة األولههى ثههم تمييهها 

أسههماء رواة  أ ههيرتم اسههتعراض الثانيههة وىكههذا حتههى الخامسههة , وبعههد إعطههاء تعريههف معنههى الجههرح والتعههديل ومراتبيهها سههوف يهه
 طيء من الصحابة والتابعين من اجل معرفة مراتبيم ومروياتيم وأغراض تمك المرويات .

 

 رواة طيء من الاحابة -أ
 :أسمر بن مضرس الطائي -1

 

 ,ٔٗ)قدم أسمر إلى المدينة المنورة واسمم عمى يدي الرسول الكريم )صمى ا عميو والو وسمم, وبايعو وىو من األعراب
ااحآد  أصحابوىو من  ,,ٕٗ)ومن البصرة بالتحديد وىو في عداد الصحابة, رو  عن الرسول الكريم وروت عنو ابنتو عقيمة
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أتيهت النبهي )صهمى )حيهث قهال: ) ,,ٖٗ)حيث لو حديث واحد بسند عن ابنتو فهي سهنن أبهي داود
,. لهم ت هر (م فيهو لهومن سبق إلى مها لهم يسهبق إليهو مسهم :ا عميو والو وسمم, فبايعتو فقال

كتهب الرجهال والتههراجم إلهى درجههة توثيقهو أو تجريحههو وربمها يكهون ذلههك سهبب فههي قمهة رواياتههو 
نفًا. والبد من االلتفات إلى أن أسمر بن مضرس ىو ليس  فمم يعرف لو سو  روايتو المذكورة 

 .,ٗٗ)أخا لمصحابي عروة بن مضرس الطاهئي بل ىو ت ابو في األسماء فقط
 :رة الطائيذو الغ -ٕ

اسههمو يعههيش وكنيتههو ذو ال ههرة وىههي اال ههير وىههو ممههن ىههاجر إلههى الرسههول الكههريم )صههمى ا عميههو والههو وسههمم, واسههمم 
وكان من الصحابة رو  ذو ال رة عن الرسول الكريم ورو  عنو عبد الرحمن بن أبي ليمى, ا هتير لهو حهديث بسهنٍد عهن عبهد 

عههرض أعرابههي لرسههول ا )صههمى ا عميههو والههو  )يحههدث ذو ال ههرة قههاهئال: ) الههرحمن بههن أبههي ليمههى عههن الرسههول الكههريم حيههث
وسههمم,, وىههو يسههير فقههال: يهها رسههول ا تههدركنا الصههالة ونحههن فههي إعطههان اإلبههل أنصههمي فييهها قههال: ال . قههال: فنتوضههي مههن 

, وىنهاك مهن يرجها ,٘ٗ),(اللحوميا قال: نعم. قال افنصمي فهي مهرابض ال هنم قهال : نعهم . قهال : فنتوضهي مهن لحوميها قهال : 
تمههك الروايههة فههي سههندىا إلههى الصههحابي البههراء بههن عههازب )رضههي ا عنههو, وان البههراء ىههو ذو ال ههرة لبيههاض فههي وجيههو ولكههن 

ولهم تهذكر لهو فهي الجهرح أو التعهديل أي مرتبهة لربمها لنهدرة  ,ٙٗ)األخير لم يكن طاهئيا ومهن ثهم يكهون المقصهود ذو ال هرة الطهاهئي
 رواياتو.

 دي بن حاتم الطائي:ع  -ٖ
بهن امهرؤ القهيس بهن عهدي بهن اخهزم بهن أبهي اخهزم بههن  ,ٚٗ)ىهو عهدي بهن حهاتم الطهاهئي بهن عبهد ا بهن سهعد بهن الح ههرج

جههرول بههن ثعمههب بههن عمههر بههن ال ههوث بههن طههيء وأبههوه حههاتم  المعههروف بسههخاهئو وكرمههو وكنيتههو  أبههو طريههف وىههو مههن  ربيعههة بههن
مها )كريم )صمى ا عميو والو وسمم, عن خثيمهة ابهن عبهد الهرحمن عهن عهدي قهال: )صفوة الصحابةعرف بمنزلتو من الرسول ال

دخمهت عمهى النبههي )صهمى ا عميهو والههو وسهمم, قههط إال وسها لهي أو تحههرك لهي, وقهد دخمههت عميهو يومهها فهي بيتهو وقههد امتمهئ مههن 
عنو عهامر ال هعبي وأبهو إسهحاق  رو  عن الرسول الكريم دون واسطة وقد رو  ,ٛٗ),(أصحابو فوسا لي حتى جمست إلى جنبو

 .,ٓ٘)وتميم بن طرفة الطاهئي ,ٜٗ)وسعيد بن جبير ومحل بن خميفة الطاهئي ومري بن قطري ومحمد بن سيرين
قهد جعمههو ضهمن المرتبههة الثالثهة مههن  ,ٕ٘)لمنزلههة حهاتم وصههحبتو إال أن ابهن حبههان ,ٔ٘)بهالرغم مههن توضهي  كتههب التهراجم 

... فمن  )حديثا في الصدقة عن الرسول الكريم قال: ) ,ٖ٘)فقط. رو  لو احمد بن حنبلمراتب التعديل حيث عده من الثقات 
حههديثا فههي اإلخبههار عههن المسههتقبل, عههن الرسههول  ,ٗ٘), ورو  لههو البخههاري(اسههتطاع مههنكم أن يتقههي النههار ولههو ب ههق تمههرة فميفعههل

خفيههر وأمهها العيمههة فههين السههاعة ال تقههوم حتههى  ... ال يههيتي عميههك إال القميههل حتههى تخههرج العيههر إلههى مكههة ب يههر )الكههريم قههال: )
,. (يطوف أحدكم بصدقتو ال يجد من يقبميها منهو ثهم لهيقفن أحهدكم بهين يهدي ا لهيس بينهو وبينهو حجهاب وال ترجمهان يتهرجم لهو

 بسههند عههن تمههيم بههن طرفههة الطههاهئي أن الرسههول الكههريم )صههمى ا عميههو والههو وسههمم,, وفههي  ههعاهئر ,٘٘)كمهها ذكههر لههو أبههو داود
أن خطيبا خطب عند النبي )صمى ا عميهو والهو وسهمم, , فقهال: مهن يطها ا ورسهولو ومهن يعصهيما  (( يالجمعة يروي عد

 ,. (فقال: قم, أو اذىب ِبهئَس الخطيب أنت
مههن يطهها ا ورسههولو فقههد ر ههد ومههن )أيضهها ذلههك الحههديث بموضهها أخههر وبالسههند نفسههو وبمفههظ: ) ,ٙ٘)ويههذكر أبههو داود

حديثا أخر لعدي في فضل الصدقة حيث سيل عدي الرسول الكريم )صمى ا عميو والهو  ,ٚ٘). ورو  الترمذي,(يعصيما ...
,. ورو  ذلههك الحههديث مسههندا (أي الصههدقة أفضههل  قههال: )صههمى ا عميههو والههو وسههمم,  خدمههة عبههد  فههي سههبيل ا)وسههمم,: )

ك يكون لوىو اص  في سنده عن عدي بن حاتم. وبذ حديث حسن وصحي , ,ٛ٘)أيضا عن أبي أمامة في حين يراه الترمذي
 ذلك الحديث ضمن المرتبة الخامسة من مراتب التعديل .
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احاديثهها مسههندة عههن عههدي ومنيهها فههي موضههوع الصههيد. عههن ال ههعبي  ,ٜ٘)ويههروي النسههاهئي
إذا )حدث عن عدي انو سيل الرسول الكريم عن الصيد فقال: )صمى ا عميو والهو وسهمم,)

ذكرت اسم ا عميو فقتل ولم ييكل فكل وان أكل منهو فهال تيكهل فانمها امسهكو أرسمت كمبك ف
, , تهوفي عهدي بهن حهاتم فهي سهنة ثمانيهة وسهتين لميجهرة عهن عمهر بمهد (عميو ولم يمسك عميهك

 .,ٓٙ)ماهئة وع رين عاما
 عروة بن مضرس الطائي: -ٗ

  عنهو عهامر ال هعبي وحميهد بهن منيهب ىو عروة بن مضرس بن أوس بهن الم الطهاهئي, رو  عهن الرسهول الكهريم ورو 
, وكهان مهن ثقهات  الصههحابة وبهذلك يكهون ضهمن المرتبههة الثالثهة مهن التعهديل ا هتيرت لههو روايهة فهي فريضهة الحههة ,ٔٙ)الطهاهئي

أتيت النبي )صمى ا عميو والو وسمم, وىو بجمٍا , فقمهت: يها رسهول ا جهئتهك مهن )فبسند عن ال عبي يحدث عروة قاهئال: )
ء أتعبت نفسي وانصبت راحمتي وا ما تركهت مهن جبهٍل إال وقفهت عميهو فيهل لهي مهن حهة فقهال: مهن ىهذه الصهالة جبمي طي

, وعهن ,ٕٙ),(يعني صالة الفجر بجمٍا حتى تفيض منو وقد أفاض قبل ذلك من عرفات لهيال ونيهارا فقهد تهم حجهو وقضهى تفثهو
ا عميههو والههو وسههمم, , فمههم يههدرك النههاس إال عنههد نههزول ال ههعبي أيضهها بسههند مههن عههروة انههو حههة عمههى عيههد رسههول ا )صههمى 

يا رسول ا أتعبت نفسي وانصبت راحمتي فيل لي من حهة فقهال: )الميل وىو بجما فانطمق منيا ثم رجا فيتى جمعا فقال: )
ورو  ذلهك  ,,ٖٙ),(من صالة ال داة فجما حتى تفيض وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليال أو نيارا فقد تم حجو وقضى تفثهو

 في سننو واصفا ذلك الحديث انو حسن وصحي . ,٘ٙ)والترمذي ,ٗٙ)الحديث ابن ماجة
 :همن الطائي -5

 

مختمف في اسمو فمرة يقهال يزيهد ابهن قنافهة أو يزيهد بهن عهدي بهن قنافهة  بهن عهدي بهن عبهد  همس بهن عهدي بهن اخهزم 
وا هتير  و وعهدي بهن حهاتم فهي عهدي بهن اخهزم,ومرة أخر  اسمو سالفو بن يزيد بن عبد  مس بن عدي بن اخزم ويجتما ى

, رو  عن الرسهول ,ٚٙ)وىو من الصحابة ,ٙٙ)باليمب ألنو اقرع الرأس فمس  الرسول الكريم عمى رأسو فنبت  عره فسمي ىمبا
 .,ٛٙ)الكريم )صمى ا عميو والو وسمم, ورو  عنو ابنو قبيصة

 سهمعت النبهي)نصهار  بسهند عهن ابهن قبيصهة, قهال ىمهب: )حهديثا فهي السهؤال عهن طعهام ال ,ٜٙ)أورد لو احمد بهن حنبهل
يخهتمجن فهي صهدرك طعهام  )صمى ا عميو والو وسمم, يقول وقد سيلو رجل فقال: أن من الطعام طعاما أتحرج منو فقال: ال

 ذلك بالسند نفسو. ,ٓٚ),. ورو  لو الترمذي(ضارعت فيو النصرانية
 :وهن بن خ بش الطائي -6

 

رو  عههن الرسههول الكههريم) صههمى ا عميههو والههو  ,ٔٚ) ههير واألصهه  وىههب وىههو مههن الصههحابةقيههل اسههمو ىههرم ولكههن األ
وسمم, ورو  عنو ال عبي, لو حديث عن الرسول الكريم في عمرة رمضان فعن ال عبي عن وىب عن الرسول الكريم )صمى 

 .,ٕٚ),(عمرة رمضان تعدل حجة)ا عميو والو وسمم, قال: )
 رواة طيء من التابعين -ن

 :تميم بن طرية الطائي -1
وعبد العزيهز بهن  ,٘ٚ)ورو  عنو المسيب بن رافا ,ٗٚ)وعن عدي بن حاتم الطاهئي ,ٖٚ)رو  عن جابر بن سمرة السواهئي

تبههين لنهها المصههادر يولههم  وبههذلك ىههو فههي المرتبههة الثالثههة مههن مراتههب التعههديل, ,ٛٚ)وثقههة ألعجمههي ,ٚٚ)وىههو كههوفي تههابعي ,ٙٚ)رفيهها
حديثا بسنده عن جابر بن سمرة في كيفيهة الوقهوف فهي الصهالة عهن الرسهول الكهريم  ,ٜٚ)  لو ابن حنبلنسبو كاماًل وكذلك رو 

,, وبالسهند نفسهو عهن (اال تصفون كما تصف المالهئكة عند ربيها قهال: يتمهون الصهفوف األولهى ويتراصهون فهي الصهف)قال: )
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م , ونحن رافعهون أيهدينا دخل عمينا رسول ا )صمى ا عميو والو وسم)جابر بن سمرة قال: )
فههههي الصههههالة فقههههال مهههها لههههي أراكههههم رافعههههي أيههههديكم كينيهههها اذنههههاب خيههههل  ههههمس اسههههكتوا فههههي 

الحهديث ذاتهو بالسهند نفسهو تهوفي تمهيم بهن طرفهة فهي سهنة  ,ٔٛ)أبهو داود وذكهر ,,ٓٛ),(الصهالة
 .,ٕٛ)ثالثة وتسعين أو أربعة وتسعين ىجرية

 

 :أبو حبيبة الطائي -ٕ
بسهنده عهن أبهي الهدرداء قهال: قهال رسهول ا  ,ٖٛ)ديثا واحدا لم يعرف لو غيره وذكره ابن حنبهلرو  عن أبي الدرداء ح

 ,.(مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي ييدي إذ  با(()صمى ا عميو والو وسمم,
 ,ٙٛ)ماجهة يل.وبهذلك ىهو فهي المرتبهة الثالثهة مهن مراتهب التعهد ,٘ٛ)والبييقي ,ٗٛ)ورو  ذلك الحديث بذات السند أبو داود

حديثا بسنده عن ابن مسعود )رضي ا عنهو, فهي مسهيلة ديهة القتهل الخطهي فبسهند عهن خ هف الطهاهئي عهن ابهن مسهعود قهال: 
وع ههرون بنههت مخههاض  ,ٚٛ)قههال: رسههول ا) صههمى ا عميههو والههو وسههمم, فههي ديههة الخطههي ع ههرون حقههو وع ههرون جذعههو))

 ذلك الحديث بنفس السند أعاله. ,ٜٛ). وذكر أبو داود,(وع رون بني مخاض ذكور ,ٛٛ)وع رون بنت لبون
 :زياد الطائي -ٖ

رو  حهديثا عهن أبهي ىريهرة عهن الرسهول الكهريم )صهمى ا عميهو والهو  ,ٜٓ)رو  عن أبي ىريرة ورو  عنو حمزة الزيات
نهدك رقهت قموبنها وزىهدنا وكنها قمنا يا رسول ا ما لنا إذا كنا ع)وسمم, في صفة الجنة ونعيميا حيث يحدث أبو ىريرة قاهئال: )

من أىل ااخهرة , فهاذا خرجنها مهن عنهدك فينسهنا أىالينها و هممنا األوالد أنكرنها أنفسهنا   فقهال رسهول ا )صهمى ا عميهو والهو 
وسههمم,, لههو إنكههم تكونههون إذا خههرجتم مههن عنههدي كنههتم عمههى حههالكم ذلههك لههزارتكم المالهئكههة فههي بيههوتكم , ولههو لههم تههذنبوا لجههاء ا 

خمق جديد كي يذنبوا في فر ليم , قال قمت يا رسول ا مم خمق الخمق   قال من الماء. قمت لو الجنة ما بناؤىا  قهال لبنهة ب
من فضة ولبنهة مهن ذىهب , وبالطيها المسهك إال ذفهر وحصهباؤىا المؤلهؤ واليهاقوت وتربتيها الزعفهران مهن يهدخميا يهنعم ال ييهيس 

أن إسناد ذلهك الحهديث لهيس بقهوي وغيهر متصهل  ,ٕٜ)ويصف الترمذي ,,ٜٔ),(ال يفنى ثيابيمويخمد ال يموت , وال تبمى ثيابيم و 
بل رواه باسناد  خر عن أبي مدلو مولى أم المؤمنين عاهئ ة وال تص  معرفة الحديث وعده حديث حسهن إال عهن طريهق أبهي 

. وبههذلك فيههو فههي المرتبههة الثالثههة مههن ,ٜٗ)ف)يههواٍه, وان زيههاد ال يعههر  ,ٖٜ)مدلههو وبههذلك لههين الترمههذي حههديث زيههاد ويصههفو الههذىبي
 مراتب التجري .

 :سعيد بن عبيد الطائي - ٗ
, ,ٜٚ)فهي ثقاتهو ولهم يكهن بهو بهيس كمها يصهفو ابهن  هاىين ,ٜٙ)وكذلك عّده ابن حبهان ,ٜ٘)وكنيتو أبو اليذيل وثقو ألعجمي

. ورو  سعيد بهن عبيهد عهن عمهي ,ٜٛ)اتيموكان سعيد بن عبيد من رجال ال يعة وأصحاب اإلمام عمي )عميو السالم, ومن ثق
 ,ٖٓٔ)ويزيهد بهن ىهارون, أورد لهو لنيسهابوري ,ٕٓٔ)وأبهو نعهيم ,ٔٓٔ)ورو  عنو مروان ألفهزاري, ,ٓٓٔ)وب ير بن يسار ,ٜٜ)بن ربيعة

رواية بسند عن عمي بن ربيعة عن  هعبة بهن الم يهرة فهي النيهي عهن بعهض الصهفات الجاىميهة أن الرسهول الكهريم )صهمى ا 
أربا في امتي من أمر الجاىمية ال يتركونين الفخر في االحساب والطعن في األنساب واالستسقاء )ميو والو وسمم, , قال: )ع

 .,(بالنجوم والنياحة ...
والهذي زاد فهي مهتن الحهديث أيضها عهن الرسهول الكهريم )صهمى ا عميهو والهو  ,٘ٓٔ)وأورد الحديث المذكور  نفهًا الترمهذي

ذلههك  ,ٙٓٔ),. ووصههف ذلههك الحههديث بينههو حسههن صههحي  , وذكههر البييقههي(ن نههي  عميههو ُعههذب مهها ينههي  عميههومهه)وسههمم,. قههال: )
الحههديث فههي سههننو وبالسههند نفسههو أيضهها , أمهها فههي موضههوع الديههة وبسههند عههن سههعيد بههن عبيههد الطههاهئي عههن ب ههير بههن يسههار أن 

بهن أبهي جثمهة ماهئهة مهن ابهل الصهدقة. وصهف الرسول الكريم )صمى ا عميو والو وسمم, أعطى ديهة أنصهاري يقهال لهو سهيل 
 أن سعيد في خيرة التابعين. ,ٛٓٔ)ويذكر الدار قطني ,سعيدا بينو صال  الحديث ,ٚٓٔ)ابن حنبل
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 :سعيد بن ييروز الطائي -٘
وقيههل اسههمو سههعيد بههن أبههي عمههران وكنيتههو أبههو البختههري وىههو مههن أىههل الكوفههة ومههن 

من التعديل وىناك من يقهول انهو مهولى بنهي نبيهان  وبذلك فيو في المرتبة الثالثة ,ٜٓٔ)الثقات
. رو  عهن ,ٔٔٔ),(كهان أعممنها وافقينها), ويصفو حبيهب بهن أبهي ثابهت أن سهعيدا ),ٓٔٔ)من طي ئ

اإلمهام عمههي )عميهو السههالم, وأبههي سهعيد ألخههدري )رضههي ا عنهو, وأبههي كب ههة االنمهاري, وأبههي بههرزة 
, رأي الحهههاكم ,ٖٔٔ), ويهههدحض النهههووي,ٕٔٔ)م البطهههين ويهههونس بهههن خبهههابوعبيهههد السهههمماني. ورو  عنهههو عمهههرو بهههن مهههرة ومسهههم

النيسابوري في كتابو )األسماء والكنى, عندما يصف سعيدا بينو ليس قويا عندىم ويصف قول الحهاكم بينهو جهرح غيهر مفسهر 
ى المهنية العممهي, ورو  وعندما ال توجد مبررات لمجرح ال يقبل ويبدو أن الحاكم قهد مهال إلهى العاطفهة أكثهر مهن االحتكهام إله

حديثا ألبي البختري عن أبي كب ة االنماري في موضوع التذكير والنصه  والموعظهة أن الرسهول الكهريم )صهمى  ,ٗٔٔ)الترمذي
ما نقص مال عبد من صدقة, وال ظمم عبهد  -ثالث اقسم عميين أحدثين حديثا فيحفظوه. قال:)ا عميو والو وسمم, , قال: )

إال زاده ا عههزا, وال فههت  عبههد بههاب مسههيلة إال فههت  ا عميههو بههاب فقههر أو كممههة نحوىهها, وأحههدثكم حههديثا مظممههة صههبر عمييهها 
فيحفظوه, فقال: إنما الدنيا ال ربعة نفر: عبد رزقو ا ماال وعمما فيو يتقي ربو فيو ويصهل بهو رحمهو ويعمهم  فيهو حقها فيهذا 

و ماال فيو صادق النية يقول: لو أن لي ماال لعممت فيو بعمهل فهالن فيهو بنيتهو أفضل المنازل, وعبد رزقو ا عمما ولم يرزق
فيجرىا سواء, وعبد رزقو ا ماال ولم يرزقو عممها يخهبط فهي مالهو ب يهر عمهم, ال يتقهي فيهو ربهو وال يصهل فيهو رحمهو, وال يعمهم  

قهول: لهو أتهي مهاال لعممهت فيهو بعمهل فهالن فيهو بنيتهو , وعبد لم يرزقو ا ماال وعمما فيو ين  فيو حقا فيو باخبث المنازلا
عهن أبهي سهعيد ألخهدري )رضهي  ,ٙٔٔ)ذلك الحديث بينو حسن صحي , ويروي الطبراني ,٘ٔٔ),. ويصف الترمذي(فوزرىا سواء

قموب ال((ا عنو, وبسند عن أبي البختري حديثا في وصف القمب المؤمن حيث قال: رسول ا )صمى ا عميو والو وسمم, 
أربعهة فقمهب أجهرب فيهو مثهل السهراج أزىهر وذلهك قميهب المهؤمن وسهراجو فيهو نهور وقمهب أغمهف مربهوط عمهى غالفهو فهذلك قمهب 
الكافر وقمهب منكهوس وذلهك قمهب المنهافق عهرف ثهم أنكهر وقمهب مصهف  وذلهك قمهب فيهو إيمهان ونفهاق فمثهل اإليمهان فيهو كمثهل 

,. وأورد البييقيحهديثا عهن أبهي (يمهدىا القهي  والهدم فهيي المهدتين غمبهت عميهو كمثهل القرحهة البقمة يمدىا ماء طيب ومثهل النفهاق
البختري مسندا عن أبهي سهعيد الخهدري )رضهي ا عنهو, وفهي مسهيلة نصهاب الزكهاة أن الرسهول الكهريم )صهمى ا عميهو والهو 

أبههو البختههري فههي واقعههة ديههر  وكانههت نيايههة ,,ٚٔٔ),, والوسههق قههدره سههتون صههاعا(لههيس دون خمسههة أوسههاق زكههاة)وسههمم, قههال: )
الجمههاجم التههي دارت رحاىهها بههين والههي عبههد الممههك بههن مههروان الحجههاج بههن يوسههف الثقفههي  وعبههد الههرحمن بههن اال ههعث حيههث 

 .,ٛٔٔ)ضربت عنق ابو البختري بعد التحاقو بابن  األ عث وذلك في سنة ثالث وثمانين  لميجرة

 :مح  بن خميفة الطائي -ٙ
 

. رو  عن جهده عهدي بهن حهاتم وأبهي السهم  ورو  عنهو سهعد ,ٜٔٔ)فة وىو من رجاالت ال يعةكان محل من أىل الكو 
حههديثا عههن محههل بههن خميفههة عههن جههده عههدي بههن حههاتم فههي أمههر  ,ٕٔٔ), ويههذكر البخههاري ,ٕٓٔ)أبههو مجاىههد و ههعبة ابههن الحجههاج

م حتهى يطهوف أحهدكم بصهدقتو ال يجهد ... فهان السهاعة ال تقهو )الصدقة أن الرسول الكريم )صمى ا عميو والو وسهمم, قهال: )
مههن يقبميهها منههو ... فينظههر عههن يمينههو فههال يههر  إال النههار ثههم ينظههر إلههى  ههمالو فههال يههر  إال النههار فميتههيقن أحههدكم فههان لههم يجههد 

,. ويههرو  ىههذا الحههديث بسههند أخههر عههن أبههي موسههى األ ههعري أن رسههول ا )صههمى ا عميههو والههو وسههمم, قههال : ,فبكممهة طيبههة
 ,ٖٕٔ). وذكهر البخههاري,ٕٕٔ),(طهوف الرجهل بالصههدقة مهن الهذىب ثههم ال يجهد أحههدا ييخهذىا ... اتقهوا النههار ولهو ب هق تمههرة... ي))

كنت اخدم النبي )صمى ا عميو والو وسمم, فكان )أيضا حديثا أخر عن محل بن خميفة الطاهئي بسند عن أبي السم  قال: )
ستر بثوب يعني استره بو , فيتى حسن أو حسين فبهال عمهى صهدره فهدعا بمهاء إذا أراد أن ي تسل قال لي ولي فيوليو قفاي وا

 ,. (فر و وقال:بول ال الم يرش ر ا وبول الجارية ي سل
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 :يحيى بن جابر الطائي -ٚ
ىو يحيى بن جابر بن حسان بن عمرو بن ثعمبة بن عدي بن مهالءة بهن عهوف بهن 

أن يحيهى  ,ٕ٘ٔ). وقهال عنهو ألعجمهي,ٕٗٔ)أسد بن ربيعة بن سعد بن خنيس بهن جديمهة الطهاهئي
رو  عنو عبد الرحمن بن جبير , من أىل ال ام التابعين وىو من الثقات  وىو صال  الحديث

بهههن نفيهههر وصهههال  بهههن يحيهههى بهههن المقهههدام ويزيهههد بهههن  هههري  الحضهههرمي وأبهههي سهههورة بهههن أخهههي أبهههي 
س بن سمعان وعبهد ا بهن حوالهو والمقهدام بهن ورو  احاديثا مرسمو عن عوف بن مالك وأبي ثعمب النيدي والنوا .,ٕٙٔ)أيوب

معد يكرب ورو  عنو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وحبيب بن صال  قاضي حمص وسميمان ابن سميم وصفوان بن عمرو 
حديثا عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيهر عهن أبيهو النهواس  ,ٕٛٔ)وذكر ابن ماجة, ,ٕٚٔ)ومعاوية بن صال  وأبو را د التنوخي

معان وبسههند عههن يحيههى بههن جههابر الطههاهئي أن الرسههول الكههريم )صههمى ا وعميههو والههو وسههمم, وفههي اإلخبههار عههن حههوادث بههن سهه
حههديثا فههي  ,ٜٕٔ),, وأورد أبههو داود(سههيوقد المسههممون مههن قسههي يههيجوج ومههيجوج ون ههابيم واترسههتيم لسههبا سههنين )الزمههان قههال: )

أبي أيوب األنصاري انهو سهما الرسهول الكهريم )صهمى ا عميهو  ال رض نفسو عن جابر بن يحيى الطاهئي عن أبي سورة عن
ستفت  عميكم األمصار , وستكون جنوده مجندة تقطها عمهيكم فييها بعهوث فيكهره الرجهل مهنكم البعهث فييها )والو وسمم, يقول : )

 ,.,فيتخمص من قومو ثم يتصف  القباهئل يعرض نفسو
لمقدام بن معد كرب الكندي أن الرسول الكريم )صمى ا عميو والو حديثا مسندا عن يحيى بن ا ,ٖٓٔ)ويذكر الطبراني 

 ,.,تعوذوا با من طما ييدي إلى طبٍا ييدي إلى غير مطما)وسمم, وفي موضوع تيذيب النفس وتطويعيا حيث قال : )
ن  باالعتمهاد ولمزيد من االطالع تم إحصاء من وردت لو روايات في الصحاح الستة من الصحابة والتهابعيين الطهاهئيي

 عمى كتب الصحاح التي استخدمت اثناء البحث : 
 اسمر بن مضرس ٓ      

 الجزء/الافحة      عدد الروايات        كتن الاحاح     

 ٖٔٔ/ٔج ٔ ابو داوود    
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 عدي بن حاتم الطائي / احابي  ٓ

 

 عروة بن مضرس الطائي / احابي ٓ 

 همن الطائي / احابي ٓ
 الجزء/الافحة عدد الروايات كتن الاحاح

 .ٕٕٙ/٘ج ٘ مسند احمد

 .ٜٗٗ/ٕج .ٖٓٓ -ٕٙٙ/ٔج ٖ سنن بن ماجو

 .ٚٙ/ٖج .ٖٙ/ٕج . ٗٛٔ,  ٜ٘ٔ/ٔج ٗ سنن الترمذي

  ٕٔ مجموع الروايات

 
 

 الجزء /الافحة عدد الروايات كتن الاحاح

. ٕٛ٘ -ٕ٘٘/ٗج -٘ٗ/ٔج ٕٚ مسند احمد
 .ٖٓٛ-ٖٚٚ/ٗج

 .٘ٚٔ/ٗج -٘/ٖج -٘ٔ/ٔج ٘ٔ صحي  البخاري
 ٕٕٔ -ٕٛٔ/ٙج-ٙ٘ٔ-ٖٕٔ/٘ج
 ٓٚٔ/ٛج

 . ٙٛ-٘ٛ/٘ج -ٙٛ,ٕٔ/ٖج ٘ٔ صحي  مسمم
 .ٓٛٔ/ٚج -ٛ٘-ٙ٘/ٙج

 ٔٛٙ, ٙٙ,  ٖٗ/ٔج ٚ سنن بن ماجة
 .ٕٚٓٔ -ٔٚٓٔ/ٕج

 ٜٔ, ٖٔ/ٖج -ٕ٘ٛ/ٕج ٛٔ سنن الترمذي
 .ٕٖٗ, ٖ٘/ٗج

 . ٘ٚ-ٗٚ/٘ج -ٛٗٔ/ٗج ٕٔ سنن النساهئي
 .ٜ٘ٔ-ٕٜٔ, ٔٔ/ٚج – ٜٓ/ٙج

  ٜٗ مجموع الروايات

 الجزء /الافحة عدد الروايات كتن الاحاح

 . ٕٕٙ-ٕٔٙ,  ٘ٔ/  ٗج ٘ مسند احمد

 .  ٗٓٓٔ/ٕج ٔ سنن بن ماجو

 .ٕٗٙ- ٖٕٙ/٘ج ٘ سنن النساهئي

  ٔٔ مجموع الروايات
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 تميم بن طري  الطائي /تابعي  ٓ
 

 فحةالجزء/الا عدد الروايات كتن الاحاح

 .ٛٓٔ-ٜٓ/٘,جٜٕٚ-ٕٙ٘/ٗج ٚٔ مسند احمد

 ٙٛ-٘ٛ/٘ج-ٕٔ/ٖج-ٜٕ/ٕج ٙ صحي  مسمم

 .ٕٖٖ,  ٖٚٔ/ٔج ٕ سنن بن ماجة

 ٜٓ/ٙج -ٗ/ٖج -ٕٜ/ٕج ٘ سنن النساهئي
 ٔٔ/ٚج

  ٖٓ مجموع الروايات

 

 الطائي / تابعي أبو حبيبةٓ 
 

 
 
 

 زياد الطائي / تابعي ٓ
 

 الجزء / الافحة عدد الروايات كتن الاحاح

 .ٜٚ/ٗج ٔ سنن الترمذي

  ٔ مجموع الروايات
 

 سعيد بن عبيد الطائي / تابعي ٓ
 

 الجزء / الافحة عدد الروايات كتن الاحاح

 .ٕ٘٘,  ٕ٘ٗ/ٗج ٕ مسند احمد

 . ٚٚٔ/ٔج ٔ صحي  البخاري

 . ٘ٗ/ٖج ٔ مصحي  مسم

 . ٖٕٗ/ٕج ٔ سنن الترمذي

 ٕٔ -ٔٔ/ٛج ٔ سنن النساهئي

  ٙ مجموع الروايات
 

 الجزء / الافحة عدد الروايات كتن الاحاح

 .ٜٚٔ/٘ج ٔ مسند احمد

  ٔ مجموع الروايات
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 سعيد بن ييروز الطائي / تابعي ٓ
 الجزء / الافحة عدد الروايات كتن الاحاح

 . ٕٖٛٔ/ٕج ٔ سنن ابن ماجة

 . ٖ٘ٛ/ٖج ٔ سنن الترمذي

  ٕ مجموع الروايات

 

 يمح  بن خميفة الطائي / تابع ٓ  
 الجزء / الافحة عدد الروايات كتن الاحاح

 . ٙٚٔ -٘ٚٔ/ٗج - ٖٔٔ/ٕج ٖ صحي  البخاري

 . ٕٔٓ,  ٘ٚٔ/ٔج ٕ سنن بن ماجة

 . ٛ٘ٔ,  ٕٙٔ/ٔج ٕ سنن النساهئي

  ٚ مجموع الروايات

 يحيى بن جابر الطائي / تابعي  ٓ
 الجزء/ الافحة عدد الروايات كتن الاحاح

 . ٔٛٔ,  ٕٖٔ/ٗج ٕ مسند احمد

 . ٜٚٔ/ٛج ٔ صحي  مسمم

 . ٜٖ٘ٔ/ٕج ٔ سنن ابن ماجة

  ٜٕٓ,  ٛٔ/ٗج -ٖٙٗ/ٖج ٖ الترمذي

  ٚ مجموع الروايات

 
 :اثر طيء يي الشعر واألدن العربي -ثالثاً 
       

نيها كبهاقي األمهم  مما ال ك فيو أن العرب من األمم العريقة الممتهدة جهذورىا إلهى أعمهاق تاريخيهة موغمهة فهي القهدم , وا 
, ىههو وأ ههيرهليهها تراثيهها, ودورىهها الفكههري فههي الحيههاة اإلنسههانية , ولكههن أىههم مهها وصههل مههن تمههك المورثههات فههي الجوانههب الفكريههة 

التراث األدبي )ال عر والخطابة,. وما أن المراحل التاريخية التي ترجميا وأ ار ليا ذلك الموروث األدبي ىهي مراحهل زمنيهة 
ليههذه األمههة العريقههة , لكنههو نقههل ن ههاطا يكههاد أن يكههون  ههامال فههي الن ههاطات السياسههية  متههيخرة ال تناسههب مهها العمههق التههاريخي

واالجتماعيهههة والدينيهههة والعقاهئديهههة , فكهههان لم هههعر دوُر كبيهههر فهههي حهههركتيم الفكريهههة والتاريخيهههة فمهههن خاللهههو وصهههمت إلينههها إخبهههار 
حتى عد ال عر ديوان العهرب, وكهان فهن النثهر بكهل أبطاليم ووقاهئا أياميم وما جادت بو قراهئ   عراهئيم وبم اهئيم وحكماهئيم , 
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تجمياتههو مههن خطابههة بمواضههيعيا المتنوعههة كالمفههاخرة والمنههاجزة والعههداوة ومهها يترتههب عمييهها مههن 
 حروب, ومحاوالت لنبذ العنف ودعوة إلى اإلصالح.

وقبيمة طيء أصيمة في عروبتيا , فمهذلك كهان ليها موروثيها ال هعري واألدبهي المتنهوع 
سالميا مكونا ركنا فهي إبهداعيا الفكهري الذي تمت د جذوره في القدم متواصال ما وجية القبيمة وا 

 في المجاالت األخر .
 طيءشعراء  - أ
 

ا ههتيرت القبيمههة بمجموعههة مههن ال ههعراء الههذين عا ههوا مرحمههة مهها قبههل اإلسههالم وصههدر اإلسههالم والخالفههة الرا ههدة لههذلك 
عهههة ت هههير إلهههى اتجاىهههاتيم العقاهئديهههة والسياسهههية وتظيهههر صهههورا  هههعرية عرفهههوا بالمخضهههرمين. وكانهههت أغراضهههيم ال هههعرية متنو 

 وجدانية كالوصف وال زل والرثاء. ولعل من ابرز ىوالء ال عراء:
 

 :األعرج الطائي -1
قههد عههرف  ,ٖٔٔ)وكنيتههو أبههو بههرزة عههدي بههن عمههرو بههن سههويد بههن ريههان وقبههل اسههمو سههويد بههن عههدي وىههو  ههاعر مخضههرم

 .   ,ٕٖٔ)الجمل في جيش السيدة عاهئ ةبعداهئو لمعمويين وكان ممن  يد 
 وكانت من أراجيزه في أثناء تمك المعركة قولو:    

 أنا أبو برزة إذ جد الوىل                      
 خمقت غير زمٍل وال وكل                                         

 ذا قوٍة وذا  باب مقتبل                     
 ال جزع اليوم عمى قرب األجل                                         

 الموت أحمى عندنا من العسل                    
 ,ٖٖٔ)أصحاب الجمل –بني ضبية  –نحن                                          

 

فهي أ هعاره فهي  ,ٖٖٔ)ىهمواتبا أبو برزة بعد ذلك مها اعتقهد بهو الخهوارج وعهد مهن  هعراهئيم وكهان يهدعو إلهى أفكهارىم و راء
 -األبيات ااتية قاهئال :

 تركت ال عر واستبدلت منوُ                     
 إذا داعي صالة الصب  قاما                                      

 كههتاب ا ليس لو  ريههههك                    
 لمداماوردعت المُداعة وا                                      

 وحرمت الخمور وقد أراني                   
 .,ٖٗٔ)بيا ِسدكا وان كانت حراما                                      

 :بشر بن العسوس الطائي -ٕ
 هاعر فهارس عهرف بوالهئهو العمهوي وقهد  هيد واقعهة صهفين فهي جهيش عمهي )عميهو السهالم, وقهد  هاعت أ هعاره وأراجيهزه 

ة وكان متفانيا في نصرة اإلمام )عميو السهالم, ومحرضها قبيمتهو عمهى قتهال جهيش معاويهة. ومهن  هدة حماسهو أثناء تمك المعرك
 فين د :  ,ٖ٘ٔ)اندفا في ليواة المعركة وفقهئت عينو

 أال ليت عيني ىذه مثل ىذه         
 فمم امِش في األناِس إال بقاهئدِ                                    
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 ويا ليت رجمي ثم طنت بنصفيا                       
 .,ٖٙٔ)ويا ليت كفي ثم طاحت بساعدي                                                

 :خريم بن أوس الطائي -ٖ
وىو خريم بن أوس بن حارثة بن الم بن عمرو بن ثمامة بن مالك بن جدعاء بن ذىهل 

طهيء وكنيتهو أبهو لجهاء , قهدم عمهى الرسهول بن رومان بن جندب بن خارجة بهن سهعد بهن فطهرة بهن 
, وبسهند عهن حميهد بهن منيهب بهن حارثهة بهن ,ٖٚٔ)الكريم )صمى ا عميو والو وسمم, بعد انصهرافو مهن تبهوك واسهمم عمهى يديهو

ىاجرت إلى رسهول ا)صهمى ا عميهو والهو وسهمم, فقهدمت عميهو بعهد منصهرفو مهن تبهوك )خريم الطاهئي عن جده خريم قال: )
ت فسمعت العباس بن عبد المطمب يقهول يها رسهول ا أريهد أن امتهدحك فقهال رسهول ا )صهمى ا عميهو والهو وسهمم , وأسمم

وا ههتير خههريم بروايتههو ل ههعر العبههاس بههن عبههد المطمههب فههي مههدح الرسههول الكههريم )صههمى ا  ,,ٖٛٔ),(ال يفضههض ا فههاك  ):)
 : ,ٓٗٔ)عميو والو وسمم, ومن ذلك ال عر

 بميا طبُت في الظالل وفيمن ق    
 مستودٍع حيُث يحصُف الورق                                        

 ثم ىبطُت البالد ال ب رُ    
 أنت وال مض ة وال عمق                                        

 بل نطفُة تركُب السفين وقد  
 أىميا الفرُق.ألجم نسرًا و                                        

 خفاف بن عبد ا الطائي: - ٗ
ىو خفاف بن عبد ا بن سعد بن الح رج بن امرئ ألقيس بن عدي بن اخزم بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو 

 بن ال وث بن طيء الطاهئي.
مهام عمهي  اعر إسهالمي أقهام فهي الكوفهة وعهرف بوالهئهو للمهام عمهي )عميهو السهالم,.  هيد صهفين وقبهل ذلهك أرسهمو اإل

)عميو السالم,, بم ورة عدي بن حاتم إلى ال ام ليوىن عزم معاوية وأتباعو فعهرف بفصهاحتو وبالغتهو وكهان حاضهر البدييهة 
  -قاهئال: ,ٕٗٔ), وان د عند معاوية  عرا ذم فيو أىل ال ام وحذرىم سطوة اإلمام عمي )عميو السالم,,ٔٗٔ)واتصف بالجرأة
 أتاك عمُي ارىب اليوم , أن              

 صيحًة مثل صيحٍة االحقافِ                                
 انو الميث عاديا و جاع             

 مطرق نافث بسٍم زعافِ                                
 سوم الخيل ثم قال لقومٍ      

 تابعوه إلى الطعان خفافِ                                
 عدوا لحرب طاغية ال اماست                

 فمبوه كالبنين المطاِف                                 
 أبو زبيد الطائي: -5

وىهو مهن المعمهرين كمها مهر ذكهره . عهرف بسهفره وترحالهو  ,ٖٗٔ)ىو حرممة بن المنذر بن معد يكرب بن حنظمهة الطهاهئي
رضهي ا عنهو, والزم كهذلك مجمهس والهي الخميفهة عثمهان ومالزمتو لألمراء والوالة فقد كان قريبها مهن مجمهس الخميفهة عثمهان )
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اتصف بوالهئو القبمهي , الوليد بن عقبة عمى الكوفة وكان نديمو و اعره, وكان يدين بالنصرانية
إذ يتضهه  ذلههك فههي أبياتههو ااتيههة فههي مههدح اإلمههام عمههي )عميههو السههالم, فههي معركههة الجمههل 

 :,ٗٗٔ)عندما وجد قبيمتو تجحفمت لنصرة اإلمام إذ يقول
 أن عميًا ساد بالتكرمِ             

 والحكم عند غاية التحكمِ                                    
 ىداه ربي لمصراط االقومِ             

 بيخذه الحل وترك المحرمِ                                   
 كالميث عند المبوات الض يم            

 يرضعن أ بااًل ولما تطعمِ                                   
 -:وفي أبيات أخر  يمتدح فييا الوالي الوليد بن عقبة

 عمى    ,٘ٗٔ)من ير  الِعير البِن أرو                   
 ظير المنفى حداتين عجالُ                                        

 قد أراىم والبيت بيت أبي             
 ,ٙٗٔ)عمرو خالء نحن فيو ال مالُ                                   

 -:وتعددت أغراض ال عر عند أبي زبيد الطاهئي فمن  عره بالحكمة قولو
 إن طهول الحياة غير سعود             

 وضالك تيميل طول الخمودِ                                        
 عمل المرء بالرجاء ولضحي          

 ,ٚٗٔ)غرضا لممنون , نصب العودِ                                        
 -:وقال أيضا

 إذا نمت اإلمارة فآسُم فييا               
 إلى العمياء بالحسب الوثيقِ                                       

 فكل إمارة إال قميالً               
 .,ٛٗٔ)الصديق عمى الصهديقِ  نصرة                                        

 :زيد الخير الطائي -6
وىههو  ,,ٓ٘ٔ)وا ههتير بزيههد الخيههل لكثههرة خيمههو وفروسههيتو ,,ٜٗٔ)ىههو زيههد بههن الميميههل بههن يزيههد الطههاهئي وكنيتههو أبههو مكنههف

 هاعر مخضهرم عههاش وطهرًا فهي الجاىميههة واإلسهالم , وكهان عمههى رأس وفهود طهيء إلههى الرسهول الكهريم )صههمى ا عميهو والههو 
ومنيهها قولههو  ,ٔ٘ٔ), وا ههتير بزيههد الخيههر وىههي تسههمية الرسههول الكههريم ليعرفههت أ ههعاره بوصههف غاراتههو وم ازيههو ومفاخراتههووسههمم

 -مفاخرًا بني الصيداء من قبيمة أسد عندما غزاىم:
 ضجت بنو الصيداء من حربنا                 

 رُ والحرب من يحمل بيا يضج                                         
 بتنا نزجي نحوىم ضمهرًا                  

  ,ٕ٘ٔ)معروفة األنساب من مضرٍ                                          
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ومههن أ ههعاره فههي اليجههاء عنههدما أنكههر عميههو قههيس بههن عاصههم مههن بنههي تههيم نصههرتو ليههم 
عركهة عمى بكهر بهن واهئهل وذلهك بعهدما طمهب مهنيم نصهيبو مهن ال نهاهئم بعهد أن ظفهروا فهي الم

 -:,ٖ٘ٔ)فينكر عميو قيس ذلك فين د
 إال ىل أتاىا واألحاديث جمة            
 الميازمٍ  م مفة إنباء جيش   

 فمست بوقاٍف إذا الخيل أحجمت             
 واست بكذاٍب كقيس بن عاصمِ                                      

قبيمتو أصابتو الحمى وأحس بنيايتو فين هد واصهفا حالتهو وناعيهًا وعند خروج زيد من المدينة بعد إسالمو قاصدا منازل 
  -:,ٗ٘ٔ)نفسو

 ىنالك لو أني مرضت لعادني           
 عواهئُد من لم ي ف منين يجيدِ                                     

 فميت المواتي عدنني لم تعدنني           
 مواتي غبن عني عوديوليت ال                                     

 :زيد بن عدي الطائي -7
ىو زيد بن عدي بن حاتم بن عبد ا بن سعد بن الح رج ابن امرئ القيس بن اخزم بن ربيعة بن جرول بن ثمل بن 

اتصف زيد بتذبذب والهئو فبعد أن التحق بجهيش اإلمهام عمهي )عميهو السهالم, فهي صهفين إلهى , ,٘٘ٔ)عمرو بن ال وث بن طيئ
ي بن حاتم ولكنو أقدم عمى قتهل احهد جنهد العهراق مهن بكهر بهن واهئهل بعهد انتيهاء المعركهة ثهيرًا لخالهو حهابس بهن جانب أبيو عد

 -:,ٙ٘ٔ)سعد الطاهئي الذي كان قاهئدا في جيش معاوية وفر ممتحقا بصفوف أىل ال ام وان د راثيا حابس
 لقد غادرت أرماح بكر بن واهئل            

 قتيال عن األىوال ليس بمحجمِ                                     
 قتيال يظل الحي يثنون بعده           

 عميو بييٍد من نراه وانعمِ                                          
 ثم أن زيدًا ندم عمى فعمتو و عر بمحوق العار فين د قاهئال:

 تطاول ليمي واعتراني وساوسي          
 ببيعي اليد  بالترىان البسابسِ                                     

 فتركي عميًا في صحاب محمد          
  ,ٚ٘ٔ)وقتمي أخًا معٍن لمصرع حابسِ                                     

 :شبين بن كرين الطائي -2
 

احمهد بهن  هميط  من ال عراء المصوص إذ كان قاطعا لمطريق في خالفة اإلمام عمي )عميو السهالم,, فبعهث فهي طمبهو
 -وارتجز قاهئال: ,ٛ٘ٔ)العجمي وأخاه لمقبض عميو فيرب

 ولما أن رأيت ابني  ميطٍ                  
 بسكة طيء والباب دوني                                        

 تجممت العصا وعممت أني                
 ,ٜ٘ٔ)ثقفونيدىين مخيس أن ي                                       
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 :عياض بن درة الطائي -9
ىو عياض بن درة وىي أمو وىو من بني ثعمبة بهن سهالمان بهن ثمهل بهن عمهرو بهن 

 : من  عره في الفخر ,,ٓٙٔ)ال وث بن طيء  اعر إسالمي
 تعالوا نخبركم بما قدمت لنا 

 اواهئمنا في المجد عند الحقاهئقِ                                      
 ونحن منعنا من معٍد نساهئكم              

,ٔٙٔ)وانتم مموك بين قيد وناعقِ                                      
 

 :الكروس الطائي -12
 -قال في الوصف: ,ٕٙٔ)ىو الكروس بن زيد بن حصن الطاهئي  اعُر إسالمي كوفي    

 

 رأتني ومن لبسي الم يب فيممت             
 غناهئي  مال خبر  ملِ                                    

 لهئن فرحت بي معقُل عند مسيبتي            
  ,ٖٙٔ)لقد فرحت بي بين أيدي القوابلِ                                    

 :كعن بن االشرف اليهودي الطائي -ٔٔ
 اطالقهو أ هعار ال هزلعرف كعب بعداهئو لممسممين في المدينة واستخدم أ هعاره لمحاربهة المسهممين والتعهرض لنسهاهئيم ب

 ال عرية ولعل من  عره في الفخر قولو : األغراضوقد تم تفصيل ذلك وكان متعدد 
 رب خاٍل لي لو أبصرتو            

 سبط ألم يو  باء انف                               
 لين الجانب في أقربو            

 كالذعن وعمى األعداء سحمُ                                
 ولنا بهئر رواًء جمة            

 ,ٗٙٔ)من يردىا باناء ي ترف                               
 :ءخطباء طي

 

تنهههوع النتهههاج الفكهههري لقبيمهههة طهههيء ومنهههو الخطابهههة , فقهههد ا هههتيرت مجموعهههة بهههذلك إذ فاضهههت قهههراهئحيم بهههيروع الخطهههب 
 ر البديية وتنوع األغراض ومنيم:والمقاالت حيث تجسد فييا قوة الجممة ورصانة الم ة وحضو 

 :أبو زبيد الطائي -ٔ
بالرغم من  يرة أبو زبيد ك اعر لكنو لم يكن اقهل  هيرة فهي الخطابهة. ا هتيرت لهو خطبهة فهي مجمهس الخميفهة عثمهان 

وبيسهموب يفصهه  عهن بالغهة وقههوة  ,٘ٙٔ)بهن عفهان )رضهي ا عنههو, أبهدع فييها بوصههف حادثهة مهرت بههو فهي طريقهو إلههى ال هام
خرجهت فهي صهبابة مهن أ هراف العهرب , وفتيهانيم ذو ىيبهٍة و هارٍة حسهنٍة ترمهى بنها )) -رة وجمال ودقة في الوصف قهاهئال:عبا

بيكسههههاهئيا والقيروانههههات عمههههى قفههههوة الب ههههال تسههههوقيا العبههههدان , ونحههههن نريههههد الحههههارث بههههن  ههههمر ال سههههاني ممههههك  ,ٙٙٔ)الميههههار 
ة العههرب قاصههدين الممههك ال سههاني وىههذه إ ههارة إلههى  ههيرتو بزيههارة يصههف أبههو زبيههد رحمتههو مهها مجموعههة مههن سههاد ,,ٚٙٔ),(ال ههام

بنها السهير  ,ٛٙٔ)فهاخروَّط)المموك وىذا يبين مكانتو االجتماعيهة. ثهم يسترسهل فهي وصهف الرحمهة بيسهموب دقيهق وجميهل قهاهئال: )
والمعههزاءوذاب ألصههييب  ,ٓٚٔ)القههيظ, حتههى إذا عصههبت األفههواه وذبمههت ال ههفاه, و ههالت الميههاه, وذكههت الجوفههاء ,ٜٙٔ)فههي َحَمههارَّة
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ثههم يصههف أبههو زبيههد  ,,(وصههر الجنههدب وضههاق العصههفور الضههب فههي وجههره, وجههاوره فههي حجههره
فممها انتصهف )حاليم عند ظيور أسد في طريقيم واصفا حهال دوابيهم وسهطوة األسهد قهاهئال: )

أقصى الخيل أذنيو وفحص األرض بيديهو,  ,ٔٚٔ)حر يومنا ذلك , وبينما نحن كذلك إذ صر
 مها لبهث أن حههال ثهم حمحهم كههالمجن, وخهد كالمسهن, وعينههان سهجروان, كينيمها سههراجان فهو ا

وليزمهههة رىمهههو ... وزنهههد مفهههرط, وسهههاعد مجهههدول, وعضهههد مفتهههول, ...  ,ٕٚٔ)يتقهههدان, وقصهههرة ربمهههة
 .,ٖٚٔ),(فضرب بيده, فيرىة وك ر فيخرج عن أنياب كالمعاول مصقولة غير م مولة وفم أ دق

لفعل من مفاجهئة األسد وىجومو عمييم قاهئال: ))فو ا, لخمت البهرق يتطهاير مهن تحهت جفونهو ثم يصف أبو زبيد ردة ا
األضهههالع وارتجهههت األسهههماع و خصهههت العيهههون,  ,ٗٚٔ)مهههن  هههمالو ومهههن يمينهههو, فيرع هههت األيهههدي و صهههطكت األرجهههل واطهههت

 . ,٘ٚٔ),(وساءت الظنون, فّظنت المنون
اسههكت قطهها ا لسههانك , فقههد أرعبههت قمههوب )عثمههان )رضههي ا عنههو, )وعنههدما أتههم أبههو زبيههد مقالتههو قههال لههو الخميفههة 

وربمهها كههان ذلههك دلههياًل عمههى بالغههة أبههي زبيههد الههذي تمكههن مههن خههالل دقههة الوصههف الههذي جسههد صههورة دقيقههة , ,ٙٚٔ),(المسههممين
  دت انتباه الحاضرين بل أدخمت في نفوسيم الرعب مما جعمت الخميفة يزجره بطريقة تدل عمى اإلعجاب.

 :زيد الخير -ٕ
أنها زيهد الخيهل, تفخهر )كان زيد بن الميميل الطاهئي خطيبا مفوىها ففهي مقالهة يصهف فييها مهآثره وغزواتهو ونبمهو قهاهئال : )

بي طيء عمى العرب ولي مر باع كل غنيمة , وغزوت ثالثا وسبعين غزوة, لم تثكل فييا طاهئية ولدا ولم تفجا فييا بحميل, 
إن مها أ هار إليهو  ,,ٚٚٔ),(ني لم أرد ساهئال ولم األج جاىال, ولم انطق باطال ولم أبت عمى وغمولم اخب في  يء منيا, ثم أ

زيد من صفات تحمى بيا تترجم عن  خصهية غايهة فهي النبهل فيهو السهيد فهي قومهو بمهآثره ولهيس مسهتبدا فقهد خهاض المعهارك 
اإلخفهاق أو الخيبهة فيمها يقهدم عميهو وكهان سهخيا  وال زوات ولهم يفجها قومهو بمقتهل وىهذا دليهل  هجاعتو وثقتهو بنفسهو. لهم يعهرف

وكريما فمم يرد ساهئال ولم يعبي بجيل الجاىمين ولم يسا في باطل بقول أو فعل ولهم ي هبن نفسهو أو ااخهرين , فكهان نتهاج كهل 
و وسهمم, تمك الصفات أن تجعل من زيد طيب الذكر معروفا بين العرب وعند وفوده عمى الرسول الكهريم )صهمى ا عميهو واله

 . ,ٛٚٔ),(ما ذكر لي إال ما كان من زيد  فانو لم يبمد كل ما فيو)قمده وساما عظيما عندما قال لو : )
 :زيد بن الحاين الطائي -ٖ

كان من رجهاالت طهيء وقهادتيم فهي واقعهة صهفين فهي جهيش اإلمهام عمهي )عميهو السهالم, وا هتيرت لهو مواقهف وخطهب 
النصيحة والحماس في قتال أىل ال ام وقد وصفيم بالظمم والجور وليس ليم سابقة فهي يدعو فييا إلى  ,ٜٚٔ)في ىذه المعركة

أما بعد فو ا لهئن كنا في  هك فهي قتهال مهن خالفنها ال يصهم  لنها النيهة )دين فيم ليسوا من األنصار أو المياجرين. قاهئال : )
. أنها ﴾وأمـ  ِب عمـِة رِبـح يحـّدث﴿ال فهي ظهالل وا. في قتاليم حتى نستديميم ونستينييم, ما األعمهال إال فهي تبهاب والسهعي إ

وا مههها ارتبنههها طرفهههة عهههين فهههيمن يبت هههون دمهههو , فكيهههف باتباعهههو القاسهههية قمهههوبيم, القميهههل فهههي اإلسهههالم حظيهههم , أعهههوان الظمهههم 
 .,ٓٛٔ),(ومسودي أساس الجور والعدوان , ليسوا من المياجرين وال األنصار وال التابعين باحسان

 :حاتم الطائيعدي بن  -ٗ
كان لعدي دٌور مميز في ن اط قبيمتو ألنهو سهيدىا وزعيميها فهي كثيهر مهن المواقهف فقهد ا هتير ببالغتهو وفصهاحتو ولهو 

 مقاالت ت ير إلى الحكمة والورع والنصيحة ومنيا: 
أيضها واصهفا وقهال , ,ٔٛٔ),(السيد الذليل في نفسو , األحمق في مالو المطرح لحقده المعنى بيمر عامتو)قول عدي : )

إن معهروفكم اليهوم زمهان قهد )وقهال ناصهحا مهذكرا : ) ,,ٕٛٔ),(ما أقمت الصالة منذ أسهممت إال وأنها عمهى وضهوء((ورعو وتقواه 
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نكهممضهى, وان منكههركم اليههوم معههروف زمههان مهها أتههى,  لههن تكونههوا بخيههر مهها دمههتم تعرفههون مهها  وا 
 .  ,ٖٛٔ),(كمم بينكم غير مستخفٍ كنتم تنكرون ومنكرون ما كنتم تعرفون وما دام عاِلُمكم يت

 
 الخاتمة:

تجسههد دور طههيء فههي الحيههاة الفكريههة مههن خههالل دورىهها فههي عمههم التفسههير وذلههك التصههاف بعههض 
روايههات الصههحابة مههنيم أمثههال عههدي بههن حههاتم وعههروة بههن مضههرس بطههابا التفسههير وأصههبحت مههن الثوابههت التههي يرجهها إلييهها 

لكريمهههة ومههن خهههالل رواة طهههيء مهههن الصهههحابة والتهههايعين وانت هههار مرويهههاتيم المفسههرون عنهههد المهههرور بهههبعض السهههور واايهههات ا
وأسههانيدىا فههي اغمهههب كتههب الصههحاح اتضههه  مههن ذ لهههك مههد  الثقههة التهههي تمتهها بيههها األغمبيههة مههن رواة طهههيء حتههى أصهههبحت 

م وخطبههاؤىم مرويهاتيم مقبولهة مهن جميهها المسهممين بهاختالف مهذاىبيم, وكههان لمطهاهئيين ارٌث أدبهي مهن خههالل مها تركهو  هعراؤى
وبههيغراض متنوعههة ت ههير إلههى توجيههاتيم المتعههددة ومههنيم أبههو زبيههد الطههاهئي واألعههرج الطههاهئي وغيههرىم ومههن خطبههاهئيم زيههد الخيههر 

 وزيد بن الحصين وغيرىم. 
 

 الهوامش والماادر
تهه : نههاجي حسههن,  لمزيههد مههن االطههالع ينظههر: ابههن الكمبههي, ى ههام بههن محمههد السههاهئب, نسههب معههن والههيمن الكبيههر, .ٔ

  ٓوما يمييا ٕٛٔص ,ٔم,, جٜٛٛٔ-بعة عالم الكتب )بيروتمط

 .وما يمييا ٜٜ, صٔم,,جٖٜٜٔ-ممزيد: الحموي,  ياب الدين ياقوت بن عبد ا, دار صادر )بيروت ل .ٕ

 .ٚٚٗد.ت,, ص–عبد الرحمن بن محمد, مقدمة ابن خمدون, ت : احمد الزعبي, دار األرقم بن أبي األرقم, )بيروت .ٖ

التههراث  إحيههاءدار  مههود  ههاك الحرسههتاني,حم ريههر, جههاما البيههان عههن تيويههل  ي القههر ن, تهه :الطبههري, محمههد بههن ج .ٗ
 .ٕٙٓ, ص ٕم,, ج ٕٓٓٓ-)بيروت

 . ٚٛٔ – اايةالبقرة:  .٘

 . ٕٙٓ, صٕجاما البيان, ج .ٙ

 . ٖٗ, صٕج ,م,ٜٜٙٔ-)ايران  اإلسالميةابو الفضل بن الحسن ,مجما البيان لعموم القر ن, رابطة الثقافة  .ٚ

, دار العمههم لمماليهههين,  ٘ين عبههد الههرحمن بههن ابههي بكهههر, تفسههير الجاللههين, تهه : مصههطفى قصههاص, طجههالل الههد .ٛ
  . ٙ٘م,, صٜٜٛٔ/ هى ٜٓٗٔ –)بيروت 

 ٓ ٗٔ –التكوير : االية  .ٜ

-القرطبهههي, ابهههو عبهههد ا محمهههد, الجهههاما ألحكهههام القهههران, تههه : مصهههطفى البهههدري, دار الكتهههب العمميهههة )بيهههروت  .ٓٔ
 ٓ ٗ٘ٔ, صٜٔم, جٕٓٓٓ

 . ٗ٘ٔ, صٜٔدر نفسو ,جالمص .ٔٔ

 ٓ ٖٜ, صٖجاما البيان , ج .ٕٔ

 ٓ ٜٛ –الماهئدة : ااية  .ٖٔ

 ٓ ٚٛٔ, صٙالقرطبي , الجاما ألحكام القران , ج .ٗٔ

    ٓ ٚٛٔ, صٙالمصدر نفسو, ج .٘ٔ

 ٓ ٜٔ, صٚجاما البيان , ج .ٙٔ

     ٜٔ, ص ٚح ٓالمصدر نفسو .ٚٔ
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 ٓ ٕٛٔتفسير الجاللين , ص .ٛٔ

؛ الفيههروز ابههادي , مجههد ٖٕٖ, ص ٖالطبرسههي, مجمهها البيههان لعمههوم القههر ن , ج .ٜٔ
الدين محمد بن يعقوب, تنهوير المقبهاس فهي تفسهير بهن عبهاس, دار احيهاء التهراث 

 .ٚٓٔص م,,ٕٕٓٓ/هىٖٕٗٔ –, ) بيروت

  ٗ –الماهئدة : االية  .ٕٓ

 ٓ ٚٓٔ, ص ٙجاما البيان , ج .ٕٔ

 ٓ ٚٓٔ, ص ٙالطبري , جاما البيان , ج .ٕٕ

 ٓ ٗ-الماهئدة: االية  .ٖٕ

 ٓ ٛٓٔ-ٚٓٔ, صٙالطبري, جاما البيان , ج .ٕٗ

 .ٖٗ –الطور :ااية  .ٕ٘

 .ٖٕ –الزمر : ااية  .ٕٙ

ابههن منظههور, ابههو الفضههل جمههال الههدين, لسههان العههرب, تههة: عبههد ا عمههي الكبيههر و خههرون, مطبعههة دار المعههارف  .ٕٚ
 .ٜٚٚ, صٕج ,ت,ٓد –)القاىرة 

 . ٔٗٔىه ,, ص ٛٓٗٔ –, دار الفكر , )بيروت ٕأبو حبيب , سعدي , القاموس الفقيي , ط .ٕٛ

 –يم محمههد بههن منصههور, أدب اإلمههالء واالسههتمالء, تهه : سههعيد محمههد المحههام , مكتبههة اليههالل, )بيههروت عبههد الكههر  .ٜٕ
 .ٜم,, صٜٜٛٔ

 –العراقههي, عبههد الههرحيم بههن الحسههين, المسههتخرج عمههى المسههتدرك, تهه : محمههد عبههد المههنعم, مكتبههة السههنة, )القههاىرة  .ٖٓ
 .٘ه,, صٓٔٗٔ

 ٓ ٖٚ٘, صٔ)بيروت , د.ت,, ج ابن حنبل , احمد بن محمد, مسند احمد, دار صادر, .ٖٔ

 ٓ ٕٖٕم, , صٜٜٚٔ –الزفاف , محمد , التعريف بالقران والحديث , )الكويت  .ٕٖ

عبد الرحمن صالح, دار الكتب  أبوابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن, مقدمة بن صالح في عموم الحديث, ت :  .ٖٖ
 . ٙ٘ٔ,, صٜ٘ٛٔ –العممية, )بيروت 

–الرسول, ته : عبهد الهرحمن عميهرة, دار الحيهل, )بيهروت أحاديثفي  لاألصو محمد بن عمي بن الحسين, نوادر  .ٖٗ
 .ٖٚٔص ,ٔم,, جٕٜٜٔ

-الب ههدادي احمههد بههن عمههي الخطيب,الكفايههة فههي عمههم الروايههة, ت :احمههد عمههر ىا ههم, دار الكتههب العمميههة)بيروت .ٖ٘
 .ٓٗم,, صٜٜ٘ٔ

 . ٖٙم,, صٜٜٓٔ–زيدان, عبد الكريم, عموم الحديث, )ب داد .ٖٙ

 . ٘, صٔىه,, جٜٓٙٔ –بن عمي, الجرح والتعديل, دار إحياء التراث العربي, )بيروت الرازي: عبد الرحمن .ٖٚ

 .ٜ٘مقدمة ابن صالح , ص .ٖٛ

مرجان, زينب والطاهئي, أسامة, قباهئل الرباب ودورىم في رواية الحديث ال ريف, جامعة بابل, مجمة جامعة بابل,  .ٜٖ
 .ٜٜٕص ,,ٕٙٓٓ – ٕ)عدد/

 .ٜ٘مقدمة ابن صالح, ص  .ٓٗ

ز الههدين أبههي الحسههن بههن أبههي الكههرم ال ههيباني, أسههد ال ابههة فههي معرفههة الصههحابة, إ ههراف: مكتههب ابههن األثيههر, عهه .ٔٗ
 .ٖٔٔ, صٔم,, جٕٗٓٓ –البحوث والدراسات في دار الفكر, )بيروت 



 م0229/آب                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             1/ العدد
  م5/5/0222عدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية التربية األساسية   

 181 

ابهن حجهر,  هياب الهدين احمهد بهن عمهي بهن حجهر العسهقالني, اإلصهابة فهي تمييههز  .ٕٗ
 ,ٔم,, جٕٜٜٔ–الصههههحابة, تهههه : عمههههي محمههههد البجههههاوي, دار الجيههههل, )بيههههروت 

 .ٕٓٙص

أبهههو داود, سهههميمان بهههن األ هههعث السجسهههتاني , سهههنن أبهههي داود , تههه : سهههعيد محمهههد  .ٖٗ
 .ٖٔٔ, ص ٔم, , جٜٜٓٔ-المحام , دار الفكر , )بيروت 

 .ٖٔٔ, صٔابن األثير, أسد ال ابة, ج .ٗٗ

 .ٖٕ, صٕابن األثير , أسد ال ابة , ج .٘ٗ

 .ٖٕ, صٕالمصدر نفسو, ج .ٙٗ

, دار طيبة, )الرياض ٕالعصفري, طبقات خميفة , ت : أكرم ضياء العمري , ط خميفة بن خياط, أبو عمر ألميثي .ٚٗ
 .ٛٙم, , صٕٜٛٔ–

 .٘ٓ٘-ٗٓ٘, صٖابن األثير, أسد ال ابة, ج .ٛٗ

الذىبي,  مس الدين أبو عبد ا محمد بن احمد, طبقات المحدثين, ت : ىمام عبد الهرحيم, دار الفرقهان, )عمهان  .ٜٗ
 .ٕٗ, ص ٔم, ,جٖٜٛٔ –

لدين أبو عبد ا محمد بن احمد, الكا ف في معرفة من لو رواية فهي الكتهب السهتة, قهدم وعمهق: الذىبي,  مس ا .ٓ٘
ن, )الريهاض  , مؤسسهة عمهوم القهر اإلسهالميةمحمد عوامة, وخرج النصوص: احمد نمر الخطيب, دار القبمة لمثقافة 

 .٘ٔ, صٕم,, جٕٜٜٔ–

 .ٗٓ٘, صٖابن األثير , أسد ال ابة , ج .ٔ٘

 .ٖٔٔ, صٖم,, جٜ٘ٚٔ–تي, ثقات ابن حبان, ت : سيد  رف الدين, دار الفكر, )بيروت محمد بن حبان البس .ٕ٘

 ٓ ٚٚٔ, صٗمسند احمد , ج .ٖ٘

د.ت, , وطبعههههة بالوفسههههت عههههن طبعههههة دار  –محمههههد بههههن إسههههماعيل , صههههحي  البخههههاري , دار الفكههههر , )بيههههروت  .ٗ٘
 ٓ ٖٔٔ, صٕم, , جٜٜٓٔ–الطباعة العامرة , )اسطنبول 

 ٓ  ٕٙٔ, صٔسنن أبو داود , ج .٘٘

 ٓ ٕٙٔ, صٔالمصدر نفسو, ج .ٙ٘

 .ٜٔ, صٖم, جٕٜٜٔ –محمد بن عيسى, سنن الترمذي, ت : عبد الوىاب عبد المطيف, دار الفكر, )بيروت  .ٚ٘

 ٓ ٜٔ, صٖسنن الترمذي ,  ج .ٛ٘

 ٕٜٔ, صٚم, , جٖٜٓٔ–, دار الفكر , )بيروت ٖاحمد بن  عيب , سنن النساهئي , ط .ٜ٘

 ٓ ٘ٔص ,ٕالذىبي , الكا ف في معرفة من لو رواية , ج .ٓٙ

ومعرفهههة الرجههال, تههه : ابههو عمهههرو الحسههيني, دار الكتهههب  األخبههارالبمخههي, ابههو القاسهههم عبههد ا بهههن احمههد , قبهههول  .ٔٙ
 .ٕٔٓ, صٔم,, جٕٓٓٓ–العممية, )بيروت 

 ٓ  ٘ٔ, صٗمسند احمد, ج .ٕٙ

 ٓ ٙٔ-٘ٔ, صٗالمصدر نفسو, ج .ٖٙ

 .ٗٓٔ, صٕد.ت,, ج–لفكر, )بيروتمحمد بن يزيد القزويني, سنن ابن ماجة, ت : محمد فؤاد عبد الباقي, دار ا .ٗٙ

 ٓ ٜٛٔ-ٛٛٔ, صٕسنن الترمذي , ج .٘ٙ
 .ٚٚ٘ص ,ٛم,, جٜٜٙٔ-التراث )بيروت إحياءابن سعد, محمد ابن سعد الزىري, الطبقات الكبر , دار  .ٙٙ

 ٓ ٘ٔٙ, صٗابن األثير , أسد ال ابة , ج .ٚٙ
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 ٓ ٜٖٖ, صٕالذىبي , الكا ف , ج .ٛٙ

 ٓ ٕٕٙ, ص٘مسند احمد ,ج .ٜٙ

 ٓ ٜ٘ٔ, صٔسنن الترمذي , ج .ٓٚ

  ٓ ٙ٘ٙ, صٗابن األثير, أسد ال ابة, ج .ٔٚ

 ٓ ٙ٘ٙ, صٗالمصدر نفسو, ج .ٕٚ

 ٓ ٙٓٔ, ص٘ابن حنبل , مسند احمد , ج .ٖٚ

 ٓ ٜٕٚ, صٔ؛  الذىبي, الكا ف , جٕٕٙ, صٔأبو داود , سنن أبو داود , ج .ٗٚ

 ٓ ٙٓٔ, ص٘ابن حنبل , مسند احمد , ج .٘ٚ

 ٓ ٕٙٗ, صٔأبو داود , سنن أبو داود , ج .ٙٚ

 ٓ ٛ٘ٔ, صابن خياط , طبقات خميفة  .ٚٚ

 ٓ ٕٛ٘, ٔم, , جٜٗٛٔ –احمد بن عبد ا , معرفة الثقات , مكتبة الدار , )المدينة المنورة  .ٛٚ

 ٓ  ٙٓٔ, ص  ٘مسند احمد ,   ج .ٜٚ

 ٓ ٙٓٔ, ص٘المصدر نفسو , ج .ٓٛ

 .ٕٕٙ, صٔسنن أبو داود , ج .ٔٛ

 ٘ٛ,ص ٗثقات بن حبان , ج ابن حبان , .ٕٛ

 .ٜٚٔ, ص٘مسند احمد , ج .ٖٛ

 ٕٕٗ, صٕسنن أبو داود , ج .ٗٛ

 ٓ ٜٓٔ,    صٗت ,  , ج ٓد  –د بن الحسين , السنن الكبر  , دار الفكر , ) بيروت احم .٘ٛ

 ٓ  ٜٚٛ, صٕسنن ابن ماجة , ج .ٙٛ

البعيههههر يجههههذع السههههتكمالو اربعههههة اعههههوام ودخولههههو فههههي السههههنة الخامسههههة وىههههو قبههههل    ذلههههك حههههق  ٓٓٓجذعههههة : ))  .ٚٛ
بل سن فوق الجذعة,, . ابن منظور, لسهان ؛ وليس في صدقات اال ٓٓٓ]الحقة:الناقة الداخمة في السنة الرابعة [ 

 . ٙٚ٘, ص ٔالعرب , مة

 لبون :)) و اة لبون ولبنة وممبنة صارت ذات لبن ] لبون: ناقة داخمة في السنة الثالثة [ ,,.  .ٛٛ
 . ٜٜٖٛ, ص ٘ابن منظور , لسان العرب , مة .ٜٛ

 ٓ  ٖٛٛ, ص ٕسنن أبو داود , ج .ٜٓ

 ٓ ٖٔٗ, صٔالذىبي , الكا ف , ج .ٜٔ

 ٓ ٜٚ, صٗالترمذي , ج الترمذي , سنن .ٕٜ

 ٓ ٜٚ, صٗسنن الترمذي , ج .ٖٜ

 ٓ  ٖٔٗ, صٔالكا ف , ج .ٜٗ

 ٓ  ٖٔٗ, صٔالحمبي , حا ية الكا ف , ج .ٜ٘

 ٓ  ٖٓٗ, ص ٔمعرفة الثقات , ج .ٜٙ
 ٓ ٖٙٙ, صٙثقات ابن حبان , ج .ٜٚ

أبو حفص عمر بن احمد بن عثمان, تاريخ أسماء الثقات, ت : عبد المعطهي أمهين قمعجهي,  دار الكتهب العمميهة,  .ٜٛ
 ٓ ٖٗٔ-ٕٗٔم, , صٜٙٛٔ–يروت )ب

 ٓ ٕٔٗ, صٚم, جٖٜٛٔ-, محسن , أعيان ال يعة ,دار التعارف لممطبوعات )بيروت األمين .ٜٜ
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د.ت,  –النيسههابوري , مسههمم بههن الحجههاج , صههحي  مسههمم , دار الفكر,)بيههروت  .ٓٓٔ
 ٓ ٘ٗ, صٖ,ج

 ٓ ٜٖٙ, صٔأبو داود , سنن أبو داود , ج .ٔٓٔ

 ٓ ٘ٗ, صٖالنيسابوري , صحي  مسمم , ج .ٕٓٔ

 ٓ ٜٖٙ, صٔداود , سنن أبو داود , جأبو  .ٖٓٔ

 ٓ ٘ٗ, صٖصحي  مسمم , ج .ٗٓٔ

  ٓ ٖٕٗ, صٕسنن الترمذي , ج .٘ٓٔ

 .ٕٚ, صٗالسنن الكبر , ج .ٙٓٔ

 –)بيهههروت  ,اإلسهههالميالمكتهههب  احمهههد بهههن حنبهههل, العمهههل ومعرفهههة الرجهههال , تههه : وحهههي ا بهههن محمهههود عبهههاس, .ٚٓٔ
 ٓ ٜٗٗ, صٕد.ت,, ج –)الرياض  ألخاني, م,, دارٜٚٛٔ

ن عمر بن احمد, ذكر أسماء التابعين ومن بعدىم من صهحت روايتهو مهن الثقهات عنهد البخهاري أبو الحسن عمي ب .ٛٓٔ
 .ٔ٘ٔ, صٔم,, جٜ٘ٛٔ–ومسمم, ت : بوران ال ناوي, وكمال يوسف الجوت مؤسسة الرسالة, )بيروت

 ٓ ٗ٘, صٗالرازي, الجرح والتعديل , ج .ٜٓٔ

: ميهروا  مهاد محمهد بهاقر الحسهيني وميهدي الطوسي , أبو جعفر محمد بن الحسن , اختيار معرفة الرجال , ته  .ٓٔٔ
 ٓ  ٗٗٔ, صٔم, , جٖٜٛٔ –رجاهئي , مطبعة بعثت , )قم 

 ٓ ٕٗٗ, صٔالذىبي , الكا ف , ج .ٔٔٔ

 ٓ ٕٗٗ, صٔالمصدر نفسو, ج .ٕٔٔ

, ٓٔم,, جٜٙٛٔ –, دار الكاتههب العربههي, )بيههروت ٕمحههي الههدين بههن النههووي, صههحي  مسههمم ب ههرح النههووي, ط .ٖٔٔ
 . ٖٗٗ-ٕٗٗ, صٔج؛ الحمبي , حا ية الكا ف ,ٓٛٔص

 ٓ ٖ٘ٛ, صٖسنن الترمذي, ج .ٗٔٔ

 ٓ ٖ٘ٛ, صٖالمصدر نفسو, ج .٘ٔٔ

  .ٜٖٖ, ص ٕج ,ت,ٓد  –سميممن بن احمد, المعجم الص ير, دار الكتب العممية )بيروت  .ٙٔٔ

 .ٖ٘ٛ, صٗالسنن الكبر , ج .ٚٔٔ

 ٓ ٖٗٗ, صٔالذىبي, الكا ف, ج .ٛٔٔ

عمههوم , المطبعههة الحيدريههة, الطوسههي, أبههو جعفههر محمههد بههن الحسههن, رجههال الطوسههي, تهه : محمههد صههادق بحههر ال .ٜٔٔ
 ٓ ٜ٘م, , صٜٔٙٔ–)النجف 

 ٓ ٕ٘ٗ, صٕالذىبي , الكا ف , ج .ٕٓٔ

 ٓ ٖٔٔ, صٕصحي  البخاري , ج .ٕٔٔ

 ٓ  ٖٔٔ, صٕصحي  البخاري , ج .ٕٕٔ

 ٔٗٓم,, ص  ٜٖٜٔ-محمد بن اسماعيل ,كنى البخاري ,) مطبعة جمعية المعارف العثمانية .ٖٕٔ

 ٓ ٛٙٔ, صٔٔم ,  جٖٜٛٔ-الفكر )بيروت ابن حجر ,  ياب الدين احمد ,تيذيب التيذيب ,دار, ٖ) .ٕٗٔ

 ٓ ٜٖٗ, صٕمعرفة الثقات , ج, ٗ) .ٕ٘ٔ

 ٓ ٛٙٔ, صٔٔابن حجر , تيذيب التيذيب , ج .ٕٙٔ

 ٓ ٛٙٔ, صٔٔالمصدر نفسو , ج .ٕٚٔ
 ٓ ٜٖ٘ٔ, صٕسنن ابن ماجة , ج .ٕٛٔ
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 ٓ ٚٙ٘, صٕسنن أبو داود , ج .ٜٕٔ

الطبرانههي, سههميمان بههن احمههد , كتههاب الههدعاء , تهه : مصههطفى عبههد القههادر ,  .ٖٓٔ
 ٔٔٗم, , صٕٜٜٔ –الكتب العممية, )بيروت عطا , دار 

, ٕابن دريد, ابو بكر محمهد بهن الحسهن, اال هتقاق, ته : عبهد السهالم ىهارون, ط .ٖٔٔ
 .ٖٛٛ, صٕم,, جٜٜٚٔ-مكتبة المثنى )ب داد

 .ٕ٘م,, صٕٜٛٔ –, دار الكتب العممية, )بيروت ٕالمرزباني, محمد بن عمران, معجم ال عراء, ت : كرنكو, ط .ٕٖٔ

 .ٖٕٗم,, صٜٗٚٔ –, )بيروت , دار الثقافةٖعر الخوارج, طن,  عباس,  إحسا .ٖٖٔ

 ٓ ٕ٘المرزباني, معجم ال عراء, ص .ٖٗٔ

 ٓ ٜٚ, صٕم, ج ٜٜٔٔ-ميدي, أعالم  طيئ ,)ب داد األميرالطاهئي, عبد  .ٖ٘ٔ

 ٓ ٜٖٚص ,م,ٜٜٚٔ-)قم ٖواقعة صفين ,ت : عبد السالم ىارون, ط ابن مزاحم, نصر المنقري, .ٖٙٔ

 ٓ ٖٛ-ٖٚم,, صٕ٘ٓٓ –ين, مكتبة لبنان, )بيروتاإلسالميء الكريطي, حاكم حبيب, معجم ال عرا .ٖٚٔ

 ٓ ٜٔٙ, صٔابن األثير , أسد ال ابة , ج .ٖٛٔ

 ٓ ٕ٘ٚ-ٕٗٚ, صٕابن حجر , اإلصابة في معرفة الصحابة , ج .ٜٖٔ

 ٓ  ٕ٘ٚ-ٕٗٚ, صٕالمصدر نفسو, ج .ٓٗٔ

 ٓ ٚٙ-ٙٙابن مزاحم , صفين , ص .ٔٗٔ

 .  ٙٚين , صاإلسالميالكريطي,معجم ال عراء  .ٕٗٔ

سههالم الجمحهههي, طبقههات ال هههعراء , إعههداد المجنهههة الجامعيههة لن هههر التههراث العربهههي , دار  ابههن سهههالم, محمههد بهههن .ٖٗٔ
  ٓ ٕٖٔد.ت,, ص –النيضة العربية, )بيروت 

الب دادي, عبد القادر بن عمر, خزانة األدب ولب لبهاب لسهان العهرب , ته : عبهد السهالم ىهارون , دار الكتهاب  .ٗٗٔ
 ٓ ٕٜٔ, صٗم,, جٜٚٙٔ –العربي, )القاىرة 

ليفهي  ٓينظر : الزبيري ,ابو عبد ا , كتهاب نسهب قهريش  , ته  : إ ٓام الوليد بن عقبة بن ابي معيط  ارو : .٘ٗٔ
 ٓ ٜٖٔت, ,صٓد –)بيروت  ,دار المعارف, ٖبروفنسال, ط

 ٓ  ٜٖٔالزبيري, كتاب نسب قريش, ص .ٙٗٔ

 ٓ ٜٕٔ, صالقر ي, جميرة  عراء العرب .ٚٗٔ

 ٓ ٘ٔٔ, صٕالطاهئي , أعالم طي , ج .ٛٗٔ

–لفرج عمي بن الحسين , األغاني ,ت :عمي محمد البجاوي ,مؤسسهة جمهال لمطباعهة)بيروت ابو ا األصفياني, .ٜٗٔ
 ٓ ٕ٘ٗ, صٚٔت, جٓد

 ٓ  ٜٕٚ, ص٘الب دادي, خزانة األدب , ج .ٓ٘ٔ

؛ يهها بتههي, عزيههرة فههوال, معجههم ال ههعراء والمخضههرمين واألمههويين, ٕٙٗ-ٕ٘ٗ, صٚٔاألصههفياني, األغههاني, ج .ٔ٘ٔ
 ٓ ٕٔم, , صٜٜٛٔ –دار صادر, )بيروت 

 ٓ ٕٚٗ, صٚٔصفياني, االغاني , جاال .ٕ٘ٔ

 ٓ ٕٚٗ, ص ٚٔالمصدر نفسو , ج .ٖ٘ٔ

 ٓ  ٘ٗٔ, صٖالطبري , تاريخ الرسل والمموك , ج .ٗ٘ٔ

 ٓ ٚٓٗ, صٕابن حزم , جميرة انساب العرب , ج .٘٘ٔ
 . ٖٕ٘ابن مزاحم , صفين , ص .ٙ٘ٔ
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احمهههد بهههن عثمهههان, الفتهههوح, مطبعهههة داهئهههرة المعهههارف العثمانيهههة )حيهههدر  ابهههن اعهههثم, .ٚ٘ٔ
  .ٕٕٛ, صٖت,, جٓد - باد

الجههاحظ , عمههرو بههن بحههر بههن محبههوب , البيههان والتبيههين , تهه : عبههد السههالم  .ٛ٘ٔ
 ٓ ٖٔٔ, صٖم, , جٜٜٔٔ–محمد ىارون , دار الجيل, )بيروت 

 ٓ ٖٔٔ, صٕين , جاإلسالميالكريطي , معجم ال عراء  .ٜ٘ٔ

 ٓ ٗٚٔين , صاإلسالمي؛ الكريطي , معجم ال عراء  ٓ ٜٕٙالمرزباني , معجم ال عراء , ص  .ٓٙٔ

 ٓ ٜٓٔ, صٕ؛ الطاهئي , أعالم طي , ج   ٜٕٙي , معجم ال عراء , صالمرزبان .ٔٙٔ

, دار ٕاامدي , الحسن بن ب ر , المؤتمف والمختمهف فهي أسهماء ال هعراء وكنهاىم وألقهابيم , ته :  كرنكهو , ط .ٕٙٔ
 ٛٔٔ, ص ٕ؛ الطاهئي , أعالم طي , ج  ٔٚٔم, , صٕٜٛٔ –الكتب العممية , )بيروت 

 ٓ ٛٔٔ, صٕ؛ الطاهئي, أعالم طي , ج  ٖٙ٘المرزباني, معجم ال عراء , ص .ٖٙٔ

 ٓ  ٙ٘, صٖالجاحظ , البيان والتبيين , ج .ٗٙٔ

 ٓ  ٙ٘,صٖالمصدر نفسو  ,ج .٘ٙٔ
الميههار : الميههار  وجمعيهها الميههارات وىههي الحههذق فههي ال ههيء. ينظههر : الههرازي ,محمههد بههن ابههي بكههر,  مختههار  .ٙٙٔ

 ٖٛٙٓم, ص    ٖٜٛٔ-الصحاح , دار الرسالة ) الكويت 

 –, دار إحيهههاء التهههراث , )بيهههروت ٕالهههدين يهههاقوت بهههن عبهههد ا , معجهههم األدبهههاء , ط يهههاقوت الحمهههوي,  هههياب .ٚٙٔ
 ٓ ٜٗٔ, صٓٔم,, جٖٜٙٔ

 ٓ ٖٙٔٔ, صٕ. ابن منظور  لسان العرب , مة))اخروط البعير في سيره إذا أسرع((اخروط :  .ٛٙٔ

 ٜٜٔ, صٕحمارة : )) دة الحر,,. ابن منظور , لسان العرب , مة .ٜٙٔ

 .ٕٛٚ, صٔمن ال عب تسيل في التالع واألودية,,. ابن منظور, لسان العرب, مةالجوفاء: ))من األرض أوسا  .ٓٚٔ

 .ٜٕٕٗ, صٗصر : ))سما ليا دويا,,. ابن منظور , لسان العرب , مة .ٔٚٔ

 .ٔٚ٘ٔ, صٖربمة : ))المحمة ال ميظة , وقيل ما حول الضرع,,. ابن منظور , لسان العرب , مة .ٕٚٔ

 .ٜٙٔ  -ٜ٘ٔ, صٔياقوت الحموي , معجم األدباء , ج .ٖٚٔ

 .  ٜٚٔ, صٓٔاطت : ))سما ليا صوت,,. ينظر: اليامش ياقوت الحموي,معجم األدباء , ج .ٗٚٔ

 ٓ ٜٚٔ -ٜٙٔ, صٓٔياقوت الحموي , معجم االدباء  , ج .٘ٚٔ

 ٓ ٜٚٔ, صٓٔالمصدر نفسو ,  ج .ٙٚٔ

, دار ٗأبههو ىههالل العسههكري , الحسههن بههن عبههد ا ,  جميههرة أمثههال العههرب , ت :محمههد ابههو الفضههل ابههراىيم ,ط .ٚٚٔ
 ٓ ٙٗٔ, صٔت,,  جٓد-)بيروت الجيل

-دار احيهههاء التهههراث )بيهههروت  ,ٖتههه : مصهههطفى السهههقى,ط السهههيرة النبويهههة, عبهههد الممهههك بهههن ى هههام, ابهههن ى هههام, .ٛٚٔ
 .ٕٗٗ, صٕج م,,ٜٔٚٔ

 .ٖٛٔم,, صٜ٘ٙٔ–؛ صفوت, احمد زكي, جميرة خطب العرب, المكتبة العممية, )بيروتٜٜابن مزاحم, صفين, ص .ٜٚٔ

 .ٖٛٔت , جميرة خطب العرب , ص. , صفو ٜٜابن مزاحم , صفين , ص .ٓٛٔ

ابن قتبة , أبو محمهد عبهد ا بهن مسهمم الهدينوري , عيهون األخبهار ,  هرح وضهبط , يوسهف عمهي طويهل , دار  .ٔٛٔ
 ٕٖٚ, صٔم, , جٜٜٛٔ–الكتب العممية , )بيروت 

 ٓ ٘ٗٔ, ص٘المزي , تيذيب الكمال , ج .ٕٛٔ

 ٓ ٘ٗٔ, ص ٘المصدر نفسو  , ج .ٖٛٔ


