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Abstract 

Suleiman bin Mahran Al-Amash is one of the great figures of the second century of 

hegira in the narration of the holy hadith and preservation of the Holy Quran. He was born in 

61 hegira and lived in Kufa. He was a servant of Beni Kahil. His father was one of the Dailam 

captives who was brought to Kufa. He was the master of the Quoran readers and the hadith 

narrators. He was one of the followers of the Prophet's household (peace be upon them) so he 

narrated the hadith from Al-Imam Al-Bakir, Al-Sajjad, and Al-Sadiq (peace be upon them).     

 الملخص 
ولد سنة . سليمان بن مهران االعمش هو من اعالم القرن الثاني الهجري احد اعالم رواة الحديث ومن حفاظ القران

الكوفة وكان سيد القراء في  كان مولى لبني كاهل لبني اسد وكان ابوه من سبي الديلم جاء به الى . وكان نزيل الكوفة هـ61
شيعي كان محبا ومواليا ألهل البيت عليهم السالم حيث روى الحديث عن االمام الباقر . ةزمانه وسيد المحدثين لدى السن

كان يمتلك قوة شخصية وامتاز بعلمه ونبوغه وحجته قوي البرهان كان قارئا . والسجاد واالمام جعفر الصادق عليه السالم
 .هـ148توفي سنة  . م بالفرائضومحدثا واهت

 المقدمة
تناولنا في دراستنا شخصية شيعية فهي كانت موسوعية في علم الحديث والفرائض والقران هو االعمش سليمان بن 

وكان اصله من طبرستان احدى ، يعد من اعالم القرن الثاني الهجري . مهران من بني كاهل بالوالء لبني سعد نزيل الكوفة
هـ في يوم مقتل االمام 61ثم ارتحاله الى بغداد وسكن الكوفة ويقال ان والدته في الكوفة سنة . عى دبناوندقرى الري تد

الحسين عليه السالم وكان متنقال بين المدن االسالمية في خرسان وبغداد وواسط ومكة والمدينة والكوفة واصبحت له 
حيث قسم . كان من محبي شيعة اهل البيت عليهم السالمحلقات دراسية وعاصر كل من سفيان الثوري وعامر الشعبي و 

الباحث بحثه الى فقرات جانبية في البحث وتحدث عن كل فقرة سيرته االتية ووالدته واصله ونسبه وشخصيته وبلوغه 
ور ونبوغه بالعلم ورحالته العلمية ثم تناول ايضا عصره السياسي حيث عاصر االمويين والعباسيين وما عانه من ظلم وج

من بعض الحكام االمويين وتحمل المشاق والصبر وسار على خطى اهل البيت ثم تناول ايضا من الناحية االجتماعية 
والناحية الثقافية وبين الباحث مكانة مسجد الكوفة العلمية باعتباره يعد اكبر معهد للدراسات اإلسالمية ومجمعا علميا لتعليم 

ه من العلوم االخرى لذا فان االعمش هو من سكنة الكوفة حيث تتلمذ على يد االمام القران والحديث النبوي الشريف وغير 
الباقر عليه السالم واالمام الصادق عليه السالم ثم بين الباحث دور االعمش في رواية علم الحديث حيث روى الحديث عن 

عنه ابو حنيفة واالوزاعي والثوري ثم تناول سنة االمام الباقر واالمام الصادق وكميل بن زياد النخعي وابراهيم النخعي وروى 
هـ االرجح حسب ما اشارت اليه المصادر التاريخية وكتب ومن دواعي اختياري لهذا الموضوع هو حبي  148وفاته سنة 

م وشغفي للبحث عن جذور هذه الشخصية الشيعية التي كان لها الدور البارز في حفظ القران وفي رواية علم الحديث وااللما
اما الصعوبات التي واجهت الباحث هو اختالف الروايات حسب ما ذكرت المصادر وبعثرتها والطعون . بها بكل جوانبها

 .والتجريح الذي تعرض اليه االعمش من قبل علماء عصره لكونه شخصية القريبة الموالية ألهل البيت عليهم السالم
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 :اسمه ونسبه :اوال
الكاهلي مولى بني كاهل بن اسد بن خزيمه المقرئ والمحدث االعمش يكنى ابو هو سليمان بن مهران االسدي 

  (1)وكان احد االئمة الثقاة عداده من صغار التابعين وكان نزيل الكوفه واحد االعالم الحفاظ والقراء . محمد
 ثانيا: اصله:

حميال الى الكوفة فاشتراه رجل من كان يسكن طبرستان احدى القرى يقال لها دبناوند من رستاق الري جاء به هابوه 
 .(2)بني اسد فاعتقه

 ثالثا: والدته:
للهجرة يوم قتل االمام الحسين عليه  61ذكرت لنا المصادر التاريخية وكتب التراجم بان والدت االعمش سنة 

 .(3)وكان ثقة حافظا عارفا بالقرائات ورع شيعي تابعي من اهل الكوفة. السالم
 :ةرابعا: رحالته العلمي

تميز عصر االعمش سليمان بن مهران االسدي الكاهلي الكوفي برحالته العلمية من خالل انه كان يسكن في 
طبرستان االصل ثم انتقل الى بغداد ومن بغداد الى واسط التقى بمالك بن انس وعمرو بن دينار بالمدينة ثم عاد مع والده 

ويبدو من ذلك ان تجواله وتنقله من مدينة الى مدينة  . نعمان وغيرهمحيث صحب سفيان الثوري وابو حنيفة ال (4)الى الكوفة
هذا مايعطي انطباع ان كانت لديه حلقات دراسية حيث تقرب العلماء من حوله ويؤيد صحة قولنا ماذهب اليه ابن سعد 

ريقة عبد اهلل بن كان يحضر مصحفا له كان اص تلك المصاحف فيصلون على مافيه ايضا وكان يقرا القران على ط)بقوله 
  . (6)وكان علم من اعالم االسالم وصاحب سنة وكان يسموه سيد المحدثين، (5)(دمسعو 

 :خامسا: عصر االعمش سليمان بن مهران من الناحية السياسية
وان . من الضروري دراسة البيئة التي يعيشها االعمش كان لها االثر الكبير في حياته لتكوين شخصيته العلمية

وعند مجئ . التاريخية ذكرت سنة والدته وكان من سكنة الكوفة التي كانت عاصمة الخالفة في العصر الراشيدي المصادر
وقد استخدموا اسليب العنف والقسوة والظلم ومطاردة الفقهاء والعلماء حيث  .االمويين تعاقب والة بني امية على الكوفة

كما ان  تنقل بين المدن االسالمية بين بغداد والكوفة وواسط والمدينةو . هـ148ين والعباسيين ولقي حتفه سنة عاصر االموو 
وانه شاهد افول شمس الدولة االموية والدولة العباسية التي . االعمش شاهد الخليفة ابو العباس السفاح وابو جعفر المنصور

مثل هشام بن عبد الملك والخلفاء  والحقيقة ان موقف بعض الخلفاء االمويين .(7)قضى حياته خاللها قارئا وحافظا ومحدثا
لذا ازدهرت الحياة الفكرية وعلم القرائات وعلم  .العباسيين الينفى اهتمامهم بالدين وعنايتهم بالتشريع وتكريمهم اهل العلم

الحديث في عهدهم واثمرت اطيب الثمرات بسبب رعايتهم للعلم والفقهاء وكان االعمش من رواة الحديث ومن حفاظ القران 
  . (8)بطا وعدال دون تلحين ويحفظ الناس ويعلمهم حفظ القران ويفتيهم في امورهم بالحق والعدلظ

 :عصر االعمش سليمان بن مهران من الناحية االجتماعية :سادسا
النه ، ان المجتمع االسالمي في القرن الثاني الهجري يجد فيه مؤلفا من عناصر متباينة من حيث الجنس والعقيدة

وهناك من الموالي الن االعمش ، الشعوب التي انتشر فيها االسالم في تلك البالد المفتوحة المترامية االطرافيضم جميع 
كان مولى لبني اسد بن خزيمه بن كاهل الذين اظلهم االسالم بظله وعاشوا تحت لوائه وهم اخالط من عناصر مختلفة منها 

وقد استطاع االسالم ان يذيب تلك الفوارق لكن . (9)لت االسالمالفارسي والرومي والتركي من سائر االجناس التي دخ
االمويين لم يخلصوا تماما لمواريثهم الفعلية االجتماعية التي كانت قبل االسالم يتفاخرون باحسابهم وكانت النزعة نتيجة 

ائمة بين المضريين وتمزيق شملها وخاصة الحرب الد سياسة بعض الحكام االمويين عملوا على تمزيق وحدة هذه االمة
 (10)واليمنيين وبين العرب والموالي وحرمانهم من الحقوق واالمتيازات وتهجيرهم بسبب سياسة الوالة وبعض الحكام االمويين

وكانت هناك طبقة غنية مترفة تعيش في العواصم والمدن الكبرى وتشمل الخلفاء واالمراء والوزراء والتجار يصنعون لهذه 
 . (11)اليه من انصار االمويين ومؤيديهمتحتاج  الطبقة ما
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 ان بن مهران من الناحية الثقافية:: عصر االعمش سليمسابعا
اكثر وضوحا في العصر العباسي االول وقوية  تميزت الحياة الفكرية في العصر االموي بشكل بدائ ولكنها كانت

لمختلفة من تفسير وفقه ولغة ونحو وصرف وترجمة ويعد العراق من اهم مراكز الحياة العقلية في فروع العلم ا، ومزدهرة
ويؤيد صحة القول حيث ذكر المقدسي وقال عن هذا االقليم . (12)اضيةمذاهب كالمية وعلوم طبية وريـلكتب فلسفية من 

ن سيد وسفيا، اخرج ابا حنيفة فقيه الفقهاء، مختار الخلفاء، لطيف الماء عجيب الهواء، )هذا اقليم الظرفاء ومنبع العلماء
وحمزة الكسائي وكل فقه ومقرئ واديب وسري وحكيم وداِه ، وابو عمرو صاحب المقرأ، ومنه كان ابو عبيدة والفراء  ، القراء

 .(13)وزاهد ونجيب وظريف ولبيب أليس به البصرة التي قوبلت بالدنيا وبغداد الممدوحة في الورى والكوفة الجليلة وسامرا(
 ثامنا: علمه ونبوغه:

، عمش سليمان بن مهران كثير العلم متفوقا في معارفه قويا في حجته تعددت فيه نواحي العبقرية والنبو تميز اال
فهو عالم من علماء االسالم بالحديث وكان حافظا قارئا للقران وكان من النساك محافظا على صالة الجماعة ويسموه سيد 

 .(14)المحدثين
 تاسعا: شخصيته:

ن بن مهران الكاهلي الكوفي يتمتع بشخصية فذة يعترف له الناس بالفضل والعلم كان المحدث االعمش سليما
كان محبا  . يحسن الظن بمن يحدثه ويروي عنه صادقاا  عدالا . والنبو  والتفوق وفطنه وذكاء وكان معروفا باحد االئمة الثقاة

 .(15)ام في القول بفضلهمالهل البيت عليهم السالم منقطعا اليهم مجاهرة برغم قسوة الظروف وجور الحك
 عاشرا: مكانة مسجد الكوفة العلمية:

، ومجمعا علميا لتعليم القران الكريم والحديث النبوي الشريف، كان مسجد الكوفة اكبر معهد للدراسات االسالمية
ح مرجعا لعلماء من مختلف البلدان االسالمية حتى اصب، وغيرها من العلوم اذ قصده الكثير من طالب العلم ورواد الفضيلة

 . ومن رواة الحديث الكوفيين الذين صحبوا االمام الصادق عليه السالم الذي سياتي ذكرهم (16)االسالم في الرواية واالسناد
هم النتاج المعرفي التي انتجته مدرسة الكوفة الحديثية وما افرزته من مخرجات تعليمية حديثية ان يتحفوا بكتب الرواية 

سليمان  –ادم بن بياع اللؤلؤ الكوفي  –ابراهيم بن يزيد النخعي  –ابان بن تغلب  ر العلماء والفقهاء منهمبروايات كانت مدا
 .(17)وغيرهم... بن مهران الكاهلي االعمش

 احد عشر: دور سليمان بن مهران االعمش في رواية علم الحديث:
فظا للقران وللحديث حيث ذكر المزي بقوله تميز سليمان بن مهران االعمش دورا مهما في قراءة القران وكان حا

وما منعني ان اسمع منه اال استغنائي باصحابي وانه حفظ  . راى االعمش انس بن مالك وابى بكر الثقفي واخذ له الركاب)
العلم على امة محمد صلى اهلل عليه واله وسلم سنة فألهل مكة عمرو بن دينار والهل المدينة بن شهاب الزهري والهل 

كوفة ابو اسحاق السبيعي وسليمان بن مهران االعمش وكان فقير الحال ومن النساك محافظا على صالة الجماعة وعلم ال
ويرى الباحث ان االعمش صحب انس بن مالك وابو بكر الثقفي وعلي  (18)من اعالم االسالم وكان يسموه سيد المحدثين(

روا به واخذ من علمهم واخذوا من علمه وكان من ابرز المحدثين في المدايني والتقى بهوالء العلماء فقد تاثر بهم وتاث
حيث روى الحديث عن االمام الباقر واالمام الصادق وكميل بن زياد النخعي وابراهيم النخعي وروى عنه ابو حنيفة  . الكوفة

وقد  (19)واالوزاعي والثوري وابان بن تغلب وانس بن مالك روى عنه خمسين حديثا اال انه لم يسمع عنه اال احرفا معدودة
النظر الى وجه علي )لنبي محمد صلى اهلل عليه واله وسلم قال روى االعمش بسنده عن عبد اهلل بن مسعود عن ا

احد االئمة الثقاة عداده في صغار التابعين وانقموا عليه اال التدليس وانه )في حين جرحه الذهبي وقال عنه ، (20)عبادة(
  (21)افسد حديث اهل الكوفة ابو اسحاق واالعمش(

اما . (23)عده من الطبقة الخامسة (22)القراءات ورع لكنه يدلس(كان ثقة حافظا عارفا ب)ويضيف الترمذي بقوله 
ثقة كوفي وكان كثير الحديث عالما بالقران راسا فيه وكان فصيحا اليلحن حرف عالما بالفرائض وكان )العجلي قال عنه 
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لم يسمع )اية بقوله فقد اورد الفسوي رو  (24)فيه سوء خلق ولم يكن في زمانه من طبقته اكثر حديثا منه وكان فيه تشيع(
 (25)االعمش من ابراهيم حديث االعمى الذي وقع في البشر فامر النبي صلى اهلل عليه واله وسلم من ضحك ان يتوضا(

 . وكان الناس يعتمدون في الحديث على سفيان الثوري واالعمش اال اتهما بالتدليس
 اثنى عشر: سنة وفاته:

والباحث يرجح ان وفاة . هـ147حول سنة وفاة االعمش وقاال ان وفاته سنة  (27)والترمذي (26)انفرد كل من بن داوود
  (28)هـ حسب ماذكرته كتب الطبقات والتراجم148االعمش سنة 

 ةالخاتم
 :توصل الباحث الى مجموعة من النتائج وهي

 القرن الثاني  ان االعمش سليمان بن مهران بن كاهل مولى لبني كاهل بالوالء وكان من سكنة الكوفة احد اعالم
 الهجري لعب دورا مهما في حفظ القران وكان من قراءه وفي الفرائض وفي رواية علم الحديث

 امتاز االعمش بقوة ذكائه ونبوغه في العلم فهو كان موسوعي وبيان قوة شخصيته قوي الحجة واضح البراهان . 
 صلى اهلل عليه واله وسلم ومناقب عثمان  روى االعمش احاديث بسند عن طريق عبد اهلل بن مسعود عن النبي محمد

وانه تتلمذ على مدرسة االمام الصادق  . وروى عن االئمة االطهار الباقر عليه السالم واالمام الصادق عليه السالم
 . عليه السالم في الكوفة وعاصر كل من العلماء سفيان الثوري وعامر بن شراحيب الشعبي وابو اسحاق السبيعي

 ير التنقل باحثا عن العلم في طبرستان الذي كان اصله منها ومكة والمدينة وواسط وبغداد ثم جاء كان االعمش كث
 . الى الكوفة والزم انس بن مالك وعمرو بن دينار وتاثر بهم وتاثروا به واخذ العلم منهم وكان يلقبوه بسيد المحدثي

 ماء حيث اتهموه بالتدليس النه كان شيعيا تعرض االعمش سليمان بن مهران الى الطعن والتجريح بان وسط العل
 مواليا الهل البيت عليهم السالم محبا اليهم سائرا على خطاهم في التضحية والفداء

  هـ حسب مااشارت اليه المصادر وكتب التراجم148هـ واالرجح هو سنة 147اختلف المؤرخان في سنة وفاته سنة . 
 الهوامش:

دار احياء  ،, تحقيق رياض عبد اهلل عبد الهادي1ط ،لطبقات الكبرىا ،هـ230ت ،محمد بن منيع ،ابن سعد -1
تهذيب  ،هـ742ت  ،.؛ المزي, جمال الدين بن يوسف528-527ص ،6ج ،م(1995 –التراث العربي ) بيروت 
 ،م(2004 –منشورات محمد علي بيضون ) بيروت  ،تحقيق عمرو سيد شوكت ،1ط ،الكمال في اسماء الرجال

 ،3ط ،لسان الميزان ،هـ852ت ،احمد بن علي الكناني ،شهاب الدين ،ابن حجر؛ .423-418ص ،1مج
 .238ص  ،7ج ،م(1986-منشورات االعلمي )بيروت 

، تحقيق يوسف الطويل 2هـ، وفيات االعيان وانباء الزمان، ط681ابن خلكان، ابو العباس احمد بن ابراهيم، ت -2
 .337-336, ص1ت(، مجبال. –ومريم قاسم علي، دار الكتب العلمية )بيروت 

 ،هـ297ت ،ابو عيسى محمد بن عيسى ابن سودة ،؛ الترميذي528–527ص ،6ج ،الطبقات الكبرى ،ابن سعد -3
 ،5مج ،م(2007 –بيروت ، دار الكتب العلمية )تحقيق محمود محمد ومحمود حسن نصار ،2ط ،سنن الترمذي

 .337-336ص  ،1مج ،وفيات االعيان وانباء الزمان ،ابن خلكان ؛.375ص 
.؛ الحلو، مضر، موسوعه اعالم الكوفه تعني 423 – 418، ص4مج  المزي، تهذيب الكمال في اسماء الرجال، -4

 –، دار المؤرخ العربي )بيروت 1هجرية حتى نهاية القرن الرابع الهجري، ط 17بتراجم اعالم الكوفه منذ تاسيسها 
 .188-187، ص3م(، مج2014

 .528-527 ، ص6ج ابن سعد، الطبقات الكبرى، -5
 .103م(، ص1997–)بيروت ،، دار الكتب العلمية2هـ، كتاب الثقات، ط361العجلي، احمد بن عبد علي، ت -6
 .100م(، ص1998–والنشر )بغداد حامد، عبد الستار، الحسن بن زياد وفقه بين فقهاء عصره، درا الحرية للطباعة -7
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 .38م(، ص1949–يل للطباعة والنشر )القاهرةر الندا ،1النجار، محمد الطيب، الموالي في العصر االموي، ط -8
 . 40، صالموالي في العصر االموي، محمد الطيب، النجار -9

مطبعة ، 2ط، ثابت اسماعيل العراق في العصر االموي في الناحية السياسية واالدارية واالجتماعية، الراوي -10
 . 245ص (م1966 -الزهراء )الموصل 

، دار الكتب الوطنية بنغازي 1هـ، ط132-هـ41وط الدولة االموية، من بالنور، ايمان علي، دور الموالي في سق -11
 . 205م( ص2008 -)ليبيا 

 . 78-77، ص2م( ج1941 -، مطبعة التاليف والترجمة، )القاهرة 2امين، احمد، ضحى االسالم، ط -12
حقيق محمد ، ت1هـ، احسن التقاسيم في معرفة االقاليم، ط 380شمس الدين، ابي عبد اهلل محمد بن احمد، ت  -13

 .  106م( ص2002 -امين الضناوي، دار الكتب العلمية )بيروت
، احمد بن محمد بن عثمان، الذهبي ؛423-418، ص4مج ، تهذيب الكمال في اسماء الرجال، المزي -14

دار الموجود، تحقيق علي محمد معوض وعالء احمد عبد ، 2ط، ميزان االعتدال في نقد الرجال، هـ748ت
 . 316-315ص ، 3مج، م(2008 –روت بي)الكتب العلمية 

تراجم  اعالم الكوفة موسوعة، الحلو، ؛ مضر316-315، ص 3مج، ميزان االعتدال في نقد الرجال، الذهبي -15
 .188-187ص ، 3مج، هـ حتى نهاية القرن الرابع الهجري17الكوفة منذ تاسيسها من 

 . 47م(، ص1986–دي للطباعة والنشر )بيروتار الكن، د2لطريحي، محمد سعيد، العتبات المقدسة في الكوفة، طا -16
خوير، هناء حسين علوان، مدرسة الكوفة الحديثية خالل القرنين االول والثاني الهجريين، رسالة ماجستير، كلية  -17

 . 95-92م(، ص 2012 –)النجف  18الفقه، الجامعة االسالمية، العدد 
 . 423-418، ص 4المزي، تهذيب الكال في اسماء الرجال، مج -18
هـ حتى نهاية القرن الرابع الهجري،  17مضر، الحلو، اعالم الكوفة موسوعة بتراجم الكوفة منذ تاسيسها سنة  -19

 . 188-187، ص 3مج
 . 220، ص 2الترمذي، الجامع الصحيح، سنن الترمذي، مج -20
 . 316-315، ص 3ميزان االعتدال في نقد الرجال، مج -21
 . 377، ص 2الجامع الصحيح سنن الترمذي، مج -22
بقة الخامسة: وهي طبقة شملت الرواة المحدثين التابعين الذين رووا الحديث في الكوفه.  ينظر: ابن سعد، الط -23

 . 480، ص8الطبقات الكبير، ج
 . 103كتاب الثقاة، ص  -24
، تحقيق خليل المنصور ودار الكتب العلمية 2، كتاب المعرفة والتاريخ، ط(هـ277ت )يعقوب بن سفيان  -25

 . 152ص ، 2م( ج1995 –)بيروت 
 –، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية )بيروت2، سنن ابن داوود، ط275احمد بن داوود، ت  -26

 . 110، ص2م(، ج2008
 . 377، ص 5جامع الصحيح، سنن الترمذي، مج -27
هـ، التاريخ 256؛ البخاري، ابو عبد اهلل محمد بن اسماعيل، ت528-523، ص8ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج -28

؛ المزي، 51ص، 4م(، مج2008 –ر عطا، درا الكتب العلمية )بيروت، تحقيق مصطفى عبد القاد1كبير، طال
، 3؛ الذهبي، ميزان االعتدال في نقد الرجال، مج423-418، ص 4تهذيب الكمال في اسماء الرجال، مج

هـ حتى نهاية 17تراجم الكوفة منذ تاسيسها سنة ؛ مضر الحلو، اعالم الكوفة موسوعة تعني ب316-315ص
 . 188-187، ص 3القرن الرابع الهجري، مج
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 :المصادر والمراجع
، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، 2ط، التاريخ الكبير، هـ256ت ، اهلل محمد بن اسماعيل ابو عبد، البخاري -1

 . م(1995 –دار الكتب العلمية )بيروت 
تحقيق ، 2ط، سنن الترمذي -ع الصحيح الجام، هـ297ت ، ابو عيسى محمد بن عيسى بن سوده، الترمذي  -2

 . م(2007 –دار الكتب العلمية )بيروت ، محمود حسن نصار، محمود محمد
 . م(1986-، )بيروتمنشورات االعلمي، 3ط، لسان الميزان، هـ852ت ، شهاب الدين احمد علي الكناني، ابن حجر -3
، تحقيق يوسف الطويل، 2ط، وانباء الزمان وفيات االعيان، هـ681ت، ابو العباس احمد بن ابراهيم، ابن خلكان -4

 . ت(. بال –)بيروتدار الكتب العلمية ، مريم قاسم علي
ب العلمية للطباعة دار الكت، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، 2ط، سنن ابن داوود، هـ275ت، احمد، ابن داوود -5

 . م(2008–والنشر )بيروت
تحقيق علي محمد ، 1ط، االعتدال في نقد الرجالميزان ، هـ748ت، احمد بن محمد بن عثمان، الذهبي -6

 . م(2008–، دار الكتب العلمية )بيروتعالء احمد عبد الموجود، المعوض
دار احياء ، اهلل عبد الهادي تحقيق رياض عبد، 1ط، الطبقات الكبرى، هـ230ت، محمد بن منيع، ابن سعد -7

 . م(1995–تالتراث العربي )بيرو 
 . م(1997–، دار الكتب العلمية )بيروت2ط، الثقات، هـ361ت، احمد بن عبد علي، العجلي -8
دار الكتب العلمية للطباعة ، تحقيق علي خليل، 2ط، المعرفة والتاريخ، هـ277ت، يعقوب بن سفيان، الفسوي -9

 . م(1995 –والنشر )بيروت 
، يد شوكتتحقيق عمرو س، 1ط، تهذيب الكمال في اسماء الرجال، هـ742ت، جمال الدين بن يوسف، المزي -10

 . م(2004 –منشورات محمد علي بيضون )بيروت 
تحقيق محمد عالء ، 1ط، احسن التقاسيم في معرفة االقاليم، هـ380ت، شمس الدين محمد بن احمد، المقدسي -11

 . م(2002 –دار الكتب العلمية )بيروت ، جاسم الضناوي
 -المراجع:
 . م(1944 –)القاهرة مطبعة التاليف والترجمة ، 2ط، ضحى االسالم، احمد، امين -12
دار الكتب الوطنية ، 1ط، هـ132هـ الى 41دور الموالي في سقوط الدولة االموية من ، ايمان علي، بالنور -13

 . م(2008-بنغازي )ليبيا
 . م(1998 –بغداد )دار الحرية للطباعة والنشر ، الحسن بن زياد وفقه بين فقهاء عصره، عبد الستار، حامد -14
رسالة ماجستير كلية ، مدرسة الكوفة الحديثية خالل القرنين االول والثاني الهجريين، هناء حسين علوان، خوير -15

 . م(2012 –)النجف ، 18العدد ، الفقه الجامعة االسالمية
مطبعة ، 1ط، العراق في العصر االموي في الناحية السياسية واالدارية واالجتماعية، ثابت اسماعيل، الراوي -16

  .م(1969 –الزهراء )الموصل 
 . م(1986 –دار الكندي للطباعة والنشر )بيروت ، 2ط ،العتبات المقدسة في الكوفة، محمد سعيد، الطريحي -17
هـ حتى نهاية القرن الرابع 17اعالم الكوفة موسوعة تعني بتراجم اعالم الكوفة منذ تاسيسها سنة ، الحلو، مضر -18

 . م(2014 –دار المؤرخ العربي )بيروت ، 1ط، الهجري
 .م(1949 –دار النيل للطباعة والنشر )القاهرة ، 1ط، الموالي في العصر االموي، مد الطيبمح، النجار


