


استعملهم ذكر من 
على املدينة  النيب 

الشريفة، حني بروزه 
 وهاـــزوات وحنــللغ

 

 

 ورة ـة املنـراء املدينــأم
 حتى القرن العاشر

 ن أمحد بنـــمس الديــــــإلمام شا                  

 (1)حممدبن عبد الرمحن السخاوي

 
ياةخفة ةاة ال تاايخ  اديخ  ،كتب اإلمام السخاوي كتابه التحفة اللطيفة يف 

مااةا  مااا العل ااا  وا  ةااة  دااةا اديخ دااا  تااةاج   لااه  سااخاوي ،وجع قاايم ال بااه  و لةتا

ـاـة ذكة فيها دــمبقيمة طوخل لاة  ـــــ اااجة  ا اديخة رية ا ـاـما   ذكاة  وة،ـ

  ليها وحتى القةن العاش أمـةا  اديخةة مة  اجةة الةدول ا فيه

 (التحرير)

  :يقول السخاوي

نةة إليهم  فأول من أرسله  : ()إىل املدي

ةةة  مصعع بن ععين   عع  بةةا ار عةةد  ،، ق وب

قةة    العقب  األوىل، ليصلي   ،بهم ويق ئهم ال

سةةةةةةة   لةةةةةةةدين وا  هةةةةةةةم   ا كةةةةةةةا   .(2)ويفق و

 
مةةا    (1) بةةن ع  بةةي بنةة   بةةن أ ولد ا ما  السخاوي الع م  املسند املؤرخ احلافظ حممد بن عبد ال محن بن حممد 

سةةن  إ ةةد  و   ةة   يةة  األول  دةةه  رب بةةدان،    بةةأبي ع ،ةة  و بةةأبي ا نةةب  لةةدين، وين يةة  ا قةةل  مةةد، ويل بةةن حم

لةة هةةا  ا ئةة ، رةةار  ب مةةا ومثامنا لةةد  وع يةةه وا لةةد ف لةةيي و نةةيل ا قةةا   ،   امل قةةويف   ال ـةةـخب)وينسةةل إىل  .دين ق ا  (س

ق ي    أسفا مص ،فيقال لـه السخاوي، و ي اآل  ق ي  من ق   م كي كف  الشيخ مبدي ي  الغ بي  مبصةة ، 

  أ ةةد أ ةةداد  نسةةب  إىل أهةةله  يةة   ةةا (البغدادي)( كلم. وقد ينسل إىل بغداد فيقال له 17تبعد عن القا    )

 و ي مهن  أبيه و ـد . (نسب  إىل مهن  )الغيل (الغيولي)من بغداد، ويقال له أ يانًا 

 (. 1/198(، والس   النبوي  الصحيح  )2/58( الس   البن  شا  )2)
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نةةةةه  نةةةةو     م ـةةةـ ل: املؤذ ـةةةةـ،و ةةةةو أول م(1)ب بةةةةن أ   .(2)  ـةةةةـؤذ    ا سـ وا

بةةويــا    اليمـــك ،(4) د الق ظـعـ، وس(3)تو ــمن يةةؤذ   ،ن الن بةةي بنةة   وأ

بةةو بنةة  أو عمةة  للمسةةةد الن ،مبسةد قبا  –فيما قيا  – بةةوي نقله إما أ
، وكا  من أند  (7)، وأبو حميور  اجلمحي(6)و ياد بن  ارث الصدائي. (5)

هةةةةوتًا نةةةةات  سةةةةول ،(8)ال مةةةة  ال  نةةةة   )وأ لةةةةب املدي بةةةاد  (ع بةةةن ع   (9) سةةةعد 

مةةن قومةةه ا سةةونها ،، و  غيو  ذي ق د(10)ودا  ئةة   سةائل و .(11)م    مثا ال

 .(14)سعد بن معاذ :، وقيا(13)  بواط  (12) بن ع ما  بن مظعو 

سةةةد ـةةةـلمــو سـةةةـأبو   بةةةد األ بةةةن ع بةةةد ان  شةةة     ع بةةةن و .(15)  الع يةةةد   

 
 (. 1/165(، وا هاب  )1/56،جت يد أمسا  الصحاب  )ب ل بن رباح بن محام  و ي أمه، احلبشي املؤذ   (1)

 (. 5/333(، والبداي  والنهاي  )1/243أسد الغاب  ) (2)

عةةام ي  (3) دةةي ال مةةب الق  تةةو  األع بةةابن أ  من عةة وم  يةةاد امل ئةةد  أو   بةةن  ا مةة و  مةة   ع فةة  ع مسةةا   .تةةو      ةة     يةةد أ جت 

 (. 4/223(،وأسد الغاب  )1/406الصحاب  )

قة ظ (4) بةن ياسة  املعة وم بسةعد ال مةار  مةوىل ع ملةؤذ   ئةي ا مة  – سعد بن عا ظةا  معة هةا  لة ا  معةًا تلي قةام وا فةت  ال ألنةه كةا   –ب

 (2/29(، وا هاب  )7/191(، وتوضي  املشتبه )2/355))أسد الغاب   .يتة    الق ظ رضي ان عنه

 (. 2/355(، وأسد الغاب  )55-2/54)االستيعاب  (5)

صةةدائي (6) بةةن  ةةارث ال يةةاد  لةةيمن  -  مةةن ا هةةدا   ةةي  ـةةـ و لةة   ضةةم املهم سةةد  . –ب بةة  )أ صةةحاب  2/269الغا مسةةا  ال يةةد أ (،  وجت 

 (. 1/557(، وا هاب  )1/194)

غة  ذلة ،  :ا تلف   امسه فقيةا –بضم اجليم وفت  امليم  –أبو حميور  اجلمحي  (7) ية  ، وقيةا  بةن ميع ية  ، وقيةا أوت  بةن ميع مسة   

  (.4/176، وا هاب  )(279-6/278(، وأسد الغاب  )3/326 ـ(. ا نساب للسمعاني )59)ت  مؤذ   النيب 

 (. 6/279أسد الغاب  ) (8)

  . ـ(. وقيا غ  ذل 15سعد بن عباد  بن دليم بن  ار   سيد ا،يرج أبو  ابت الساعدي رضي ان عنه )ت (9)

 (. 370-369(، والتق يل )ص1/215جت يد أمسا  الصحاب  )

 (. 3/164(، و اد املعاد )1/224عيو  األ   ) (10)

 (، وقد تقد  ذك  ودا  وذي ق د   أ نا  الن   علب املغا ي. 5/157(، وسبا ارد  وال داد )2/87) عيو  األ   (11)

ضةةي  (12) مةة  ر شةةهد باليما مةةا ، است مةةن ال  كةةا   شةة ، و عةة وم  ةةا   إىل احلب بةةدري م حةةي،  عةةو  اجلم بةةن مظ مةةا   بةةن ع  سةةائل  ال

 (. 2/11(،وا هاب  )1/206جت يد أمسا  الصحاب  ) .ان عنه

 (. 4/27(، وسبا ارد  وال داد )1/206و  األ   )عي (13)

نةةد   (14) هةةابه با، سةةهم أ مةةن  شةةهد  لةة محن، است عةة يف ا تةةه  تةةي ملو سةةيد األوت ا  دةةهلي  سةةي األ مةةا  األو بةةن النع عةةاذ  بةةن م يةةو  سةةعد  . ع

 (. 4/27اد )(، وسبا ارد  وال د371(، والتق يل )ص3/165(، و اد املعاد )1/219(، وجت يد أمسا  الصحاب  )1/226األ   )

لةنيب  (15) نةت عبةد املبلةل و ةو أيضةًا أ ةو ا  ةـ(. عيةو  3مةن ال ضةاع  )ت  أبو سلم  عبد ان بن عبد اأسد بن   ل وأمه وب   ب

 (. 4/29)(، وسبا ارد  وال داد 1/320(، وجت يد أمسا  الصحاب  )1/226األ   )
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بةةدر األوىل(1) ار   بةةا املصةةبل (2):    بةةن إسةةحا (3)، و قةةال ا بةةا  لةةيي  :،  إ  ا

يةة ،  أبو لباب  بن عبد املنير، (4) عال الضم ي  با املصبل   بةةدر ال ان   

سةةهمه لةةه ب ضةة ب  هةةا، و مةةن ي يق قةةا (5)رد   بةةا قين عةةدي  (6)، و   بةةن  هةةم  عا

 . (8)  السوي  بش  بن عبد املنيرو. (7)،  لفه علب أ ا العالي العة ني

تةةةو و بةةةن أ  من مسةةةه ا ةةةت م، واألك ةةة  ،ا مةةة و :و  ا      ةةة   ،ع

تةةه با كةةا   ،عش  مةة  غيوا نةةات   عا هةةا للصةة   بال ق قةة   ،يسةةتخلفه علي

بةةا (12)األسةةد، ومحةة ا  (11)، وعلب الص     أ ةةد(10)، ور ا (9)الندر ، و

نةةد (13)النضةة  ظةة (14)، وا، يةةا (15)، وق ي بةةا حل قةة د(16)، و مةةا (17)، وذي  ،وفي

 
  ـ(، رضي ان عنه. 8وموال  استشهد يو  مؤت  سن  )  نيب  يد بن  ار   بن د ا يا أبو أسام  القضاعي النليب  ل ال (1)

 (. 1/198جت يد أمسا  الصحاب  )

 (.4/28(، وسبا ارد  وال داد )1/227عيو  األ   ) (2)

 (. 4/486(، وسبا ارد  وال داد )3/257(، و اد املعاد )2/92عيو  األ   ) (3)

يةةا (4) عةةال وق ضةةم :  يةةا ال فةةاري وق سةة اق  الغ بةةن  يةةا  حلةةافظ ع قةةال ا نةةه.  ضةةي ان ع دةةهد أ ةةدًا ر صةةف   مةةن أ ةةا ال بةةن  : ي  قةةال ا " و

سةةول ان  غةةيا ر ملةةا  غةةا ي  سةةحا    امل غةةاي    إ هةةيا م ضةةم ي ف عةةااًل ال نةة    لةةب املدي سةةتعما ع سةةت ا سةةن   دةةعبا   صةةبل     بةةا امل

قةة مةا أ  ي مة  بينه يةة  اجل عة    ي  صةةبل  وت بةا امل غةةيا   نةةه كةا  معهةم    بة  أ بةةن عق قةول موسةب  نةةا  "ل مةا ا  يةةد  .ال   ظة  جت  ان

 (. 1/235(، وا هاب  )1/84أمسا  الصحاب  )

  (.04/168(، وا هاب  1/53،جت يد أمسا  الصحاب  )امسه رفاع   :أبو لباب  بش  بن عبد املنير األنصاري األوسي وقيا (5)

 (4/266(، وسبا ارد  وال داد )1/295(، وعيو  األ   )3/6س   ابن  شا  ) (6)

نةةةي  (7) لةةوي اجلع  ةةةة   الب بةةةن الع عةةةد  بةةن اجل عةةةدي  بةةةن  هةةم  بةة  )45)ت عا سةةةد الغا صةةةحاب  3/114 ةةةـ(. أ مسةةةا  ال يةةةد أ (، وجت 

 (. 2/246(، وا هاب  )1/282)

 (. 4/258(، وسبا ارد  وال داد )1/297(، وعيو  األ   )3/4س   ابن  شا  ) (8)

 (. 4/255ارد  وال داد ) (، وسبا3/189(، و اد املعاد )1/297عيو  األ   ) (9)

 (. 4/264(، وسبا ارد  وال داد )1/304عيو  األ   ) (10)

 (. 3/193(، و اد املعاد )2/4عيو  األ   ) (11)

 (. 4/440(، وسبا ارد  وال داد )2/37عيو  األ   ) (12)

 (. 4/458(، وسبا ارد  وال داد )2/48عيو  األ   ) (13)

 (. 4/523(، وسبا ارد  وال داد )3/271عاد )(، و اد امل2/57عيو  األ   ) (14)

 (. 5/10(، وسبا ارد  وال داد )3/133(، و اد املعاد )2/68عيو  األ   ) (15)

 (. 5/50)(، وسبا ارد  وال داد 3/276(، و اد املعاد )2/83عيو  األ   ) (16)

 (. 5/157(، وسبا ارد  وال داد )3/278(، و اد املعاد )2/85عيو  األ   ) (17)
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لةةودا   .(2)وغ  ا(1)قيا: فت  من  فةا و، (3)و    و ه حلة  ا بةن ع مةا    ع 

فةةةةا   يةةةةا(4)  غب مةةةةا ق قةةةةا  :، وفي فةةةةاريو .(5)ذات ال  بةةةةو ذر الغ :   ذات (6) أ

 . (8)با املصبل  :، وفيما قيا(7)ال قا 

سةلولو بةةدر اآل ةة  (9) عبد ان بن عبد ان بن أبي بن  سةبا  و. (10)،   

بةد  .(14)وتبوك :. قيا(13)، و يرب(12)  دوم  اجلندل (11) بن ع فب  منيل  بن ع

صةةةةةبل (15)ان اللي ةةةةي بةةةةةا امل يةةةةةا (16)،    مةةةةةا ق يةةةةةرب  ،في كةةةةةيا     ، (17)و

يةةةة  فةةةةاريو .(18)واحلديب صةةةة  الغ بةةةةن احل بةةةةو ر ةةةةم كل ةةةةو   مةةةة (19) أ   :   ع

ضةةةا  فةةةت (20)الق غةةةيو  ال بةةةائف ،، و ةةةن (21)، و يةةةا .وال مةةة    :وق لةةةيي   ع ا

 
 (. 5/321(، وسبا ارد  وال داد )3/394 اد املعاد ) (1)

هةةاب  ) (2) ظةة  ا  سةةول ان 2/523ان هةةا ر سةةتخلف في لةةي ا غةةيوات ا عةةو ال يةةاد  ب يةةه   نةةا.   (، ف مةةيكور    سةةت  تةةو  ولي بةةن أ  من ا

  .وتقد  الن   عن  ي  الغيوات   قسم الس  واملغا ي

 (. 2/523ا هاب  ) (3)

 (. 4/261(، وسبا ارد  وال داد )1/303عيو  األ   ) (4)

 (. 3/250(، و اد املعاد )2/52)عيو  األ    (5)

  (.1143(، والتق يل )ص2/164 ـ(. جت يد أمسا  الصحاب  )32أبو ذر الغفاري  ندب بن  ناد ، وقيا غ ذل ، من السابق  )ت (6)

 (. 3/250(، و اد املعاد )2/52عيو  األ   ) (7)

 (. 4/486(، وسبا ارد  وال داد )3/257(، و اد املعاد )2/92  )عيو  األ  (8)

ضةةي ان  (9) مةة  ر يةةو  اليما شةةهد  صةةحاب  است يةةار ال مةةن   نةةافق ، و ةةو  بةةو  رأت امل كةةا  أ سةةلول  بةةن  بةةي  بةةن أ بةةد ان  بةةن ع بةةد ان  ع

 (. 1/331جت يد أمسا  الصحاب  ) .عنه

 (. 4/479سبا ارد  وال داد ) (10)

 (. 2/13(، وا هاب  )1/208جت يد أمسا  الصحاب  )  .ب  الغفاريسبا  بن ُع ُف (11)

  .(4/484(، وسبا ارد  وال داد )2/13(، وا هاب  )3/255(، و اد املعاد )2/54عيو  األ   ) (12)

 (. 5/181(، وسبا ارد  وال داد )2/13(، وا هاب  )1/208(، وجت يد أمسا  الصحاب  )3/317 اد املعاد ) (13)

 (. 5/638(، وسا ارد  وال داد )2/216و  األ  )عي (14)

 (. 4/574(، وا هاب  )2/113جت يد أمسا  الصحاب  ) .ُنميَل  بن عبد ان اللي ي (15)

 (. 4/486)(، وسبا ارد  وال داد 3/257)(، و اد املعاد 2/92عيو  األ  ) (16)

 (. 5/181(، وسبا ارد  وال داد )2/130عيو  األ   ) (17)

 (. 5/56)(، وسبا ارد  وال داد 2/113عيو  األ  ) (18)

 (. 813(، والتق يل )ص167-2/166جت يد أمسا  الصحاب  ) .أبو ُر م، كل و  بن احلص  الغفاري رضي ان عنه (19)

 (. 5/289(، وسبا ارد  وال داد )2/167)جت يد أمسا  الصحاب  (20)

 (.5/321(، و سبا ارد  وال داد )4/71(، وا هاب  )3/394)(، و اد املعاد2/167جت يد أمسا  الصحاب  ) (21)
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 أمــراء املدينـة يف
 خالفة أبي بكر 

ضةةةا  صةةةاري :الق سةةةعد األن بةةةن  شةةة   مةةةا ب لةةةد النع سةةةلم   .(1)، وا بةةةن م مةةةد  حم

 .(3)،   تبوك(2)األنصاري

نةةات هةةا يصةةلي بال مةة     (4)وأبو بن  الصةةدي  علةةب العسةةن  في بةةا أ  ،

 . (6)ات   م ض موته، وقدمه للص   بالن(5)علب احلج سن  تس    ياته 

بةن : (8)والعالي  (7)علب أ ا قبا  واستعما  جلةد  بةن ا عةدي  بةن  هةم  عا

ةةة   بةةدرًاالع شةةهد  يةة  ي ي سةةهمه ،، ر لةةه ب ضةة ب  مةة   .(9)و بةةن وأ بةةد ان  ع

 . (11)أ  يعلم النتاب  باملدين  -وكا  كاتبًا - (10)سعيد بن العاص 

تةةة ملةةةا  تةةُة  و  ـو عةةةا  ليف بةةة  لةةةب  وه أ نةةة  ع ب

قةةةةاب امل لةةةة د أن مةةةةن ا نةةةة      يةةةةًا :دي حةةةة  ،عل  ،ويل

بةةةن مسع لةةةيب ، وا بةةةةا أل ودـةةةـوا ـةةةةـي  أ ـةةةةـ،  ا ـــــــ

عةةدو، ـةةـوم الغـةةـاملدين  رضةةور املسةةةد   مةةن ال ار  

 
صةةار (1) بةة  األن بةةن  عل سةةعد  بةةن  شةة   شةة  )ت يب بةةن ب مةةا   لةةد النع بةةدري وا صةةحاب  )12ال مسةةا  ال يةةد أ هةةاب  2/61 ةةـ(. جت  (، وا 

(1/158 .) 

لةة محن  (2) بةةد ا بةةو ع صةةاري أ سةةي األن لةةد األو بةةن  ا ـةةـلم   بةةن مسـ مةةد  مسةةا 43)ت  حم يةةد أ صةةحاب  )  ةةـ(. جت  بةةـ                  2/61ال (، وا ها

(3/383-384) 

 (. 5/138)(، وسبا ارد  وال داد 3/383(، وا هاب  )3/529(، و اد املعاد )2/216عيو  األ   ) (3)

 (. 5/638(، وسبا ارد  وال داد )2/216عيو  األ   ) (4)

  جيه. (، وقد تقد  خت3/593)(، و اد املعاد 2/231عيو  األ   ) (5)

لةةةت (6) هةةةا قا ضةةةي ان عن شةةة  ر يةةه  ةةةدي  عائ سةةول ان  :ف نةةةات :قةةةال ر صةةةا بال نةةة  فلي بةةةا ب مةةة وا أ حلةةةدي ." خةةةاري  ..." ا روا  الب

عةة   –كتةاب األذا  ) ملةة يو أ  يشةهد اجلما قةةم 134-1/133-بةةاب  ةد ا تةةاب الصة   )(، ومسةلم 664/ر سةةتخ م –ك بةةاب ا

 (94/رقم313-1/311-...ا ما  إذا ع ض له عير

 (. 2/246ا هاب  ) (7)

 تقد  ق يبًا.  (8)

حلةةةافظ (9) بةةةدر.":قةةةال ا كةةة     ال لةةةب ذ لةةةنيب ي..واتفقوا ع فةةة د  ا سةةة   بةةةا  ةةة ج فن شةةةهد ا  نةةةه ي ي قةةةال إ مةةةن ال و ةةةا      وي

 (. 2/246.." ا هاب  ).واستخلفه علب العالي  من املدين  و يا  و املعتمد

بةن أمية  األمة (10) لةنيب عبد ان بن سعيد بن العاص  ية  احلنةم فغة   ا مسةه   اجلا ل قةول  ،وي، كةا  ا مة  و ةو  يةو  اليما قتةا 

 (. 1/344)(، وا هاب  1/315)ك  ، وقيا يو  بدر، وقيا يو  مؤت . جت يد أمسا  الصحاب  

 (.1/344ا هاب  ) (11)
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 أمـــراء املدينة
 يف عهد عمر  

  .(1)لق بهم

نةة   لةة د  –واسةةتخلف علةةب املدي تةةال أ ةةا ا شةةه لق بةة   للتو ةةه قي  : ةة  

يةد بةن   لةةيي  هةةي  ،أسام   بةةاجلي  ا مةةه  تةةأم  ، ةة  قدو فةةاذًا ل ممةةا  ،  إن

ليسةةواوا وي اةةوا  ،با و لف م  أسام   ند  ،كا  أعظم نف  للمسلم 

سةةلمو  ال  ةةو  دةةد  امل هةة  م، فنا قةةائً  ،ظ سةةي "  :فةةأبب  سةةينم بنف بةةا أوا  "

بةة  ،وعلي   ي بيما  را لته لةة ن أهةةبنا  فةةو ان  نةةا بنفسةة    ،قائً  " ال تفةع

صةة  سةةار إىل ذي الق ظةةا  " إىل أ   سةة   ن نةةو  لال دةةاد  (2)ال ي رةةا    ، وني

عةةدأ  أمضةةب اجليةةويف،  نةة   ين ي،ب اآل    سن  إ د  عشةة  ،ف    إىل املدي

سن  ا ني  –    ج  (أبو بن  ) واستخلف (4).(3) الد بن الوليدوأنفي 

 ع ما  بن عفا علب املدين   –عش   
 (5). 

مةة   نةة    ةةم أ بةةو ب مةة أ مةة ض  ًاع نةةات    صةة   بال مةةا بال ضةةي ان عنه ر

مةةًا ال  ةة ج إىل الصةة  موته إذ  بةةا كةةا  عمةة  يصةةلي  ،أقا  مخسةة  عشةة  يو

قةةد اسةةتخلفه  – . وملا دفن (6)بالنات    ياته إذا غاب هةةعد  –وكةةا  

 . (7)املنرب فخبل بالنات

لةةةةف مةةةة  ) ي يتخ سةةةةا  (ع حلةةةةج    عةةةةن ا

قةة  تةةه إال   األوىل ف لةةب القض ،  ف كةةا  ع ا  ـةةـو

 
 (. 370(، وعص  ا، ف  ال ادد  )ص6/311)البداي  والنهاي   (1)

فةةت  األو (2) صةة  ب مةةن ذو الق يةة   لةةب الب  ضةة  ع صةةه   األرض، مو بةةيل  لق مسةةي  يةة ،  تةةا  م بو لةة ، و  ةة    صةةاد املهم شةةديد ال ل، وت

لةةي غيا ةةا  فةةا  ا يةةار غب نةةت د يةة  كا يةةو ،   صةةويدر  ال لةةد  ال مةةن ب بةةًا  قةة  ق ي كةةا  املو مبةةا  صةةيم، ور ملةةار بالق عةة ا  ا نةة  إىل ال املدي

 (. 227ص)    (، واملعاي األ4/366معةم البلدا  ) .أبو عبيد  رضي ان عنه

بةةةن امل (3) يةةةد  بةةةن الول لةةةد  صةةةحاب  )ت ا بةةةار ال مةةةن ك سةةةليما   بةةةا  نةةةب أ سةةةيف ان ين مةةةي،  مسةةةا  22أو21غةةة   املخيو يةةةد أ  ةةةـ(. جت 

 (. 1/154الصحاب  )

 (.210-2/207(، والناما )319-6/314البداي  والنهاي  ) (4)

 (. 6/353(، والبداي  والنهاي  )3/386تاريخ البربي ) (5)

 (. 2/267(، والناما )7/18(، والبداي  والنهاي  )3/419خ البربي )تاري (6)

 (. 2/277(، والناما )3/433تاريخ البربي ) (7)
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بالقيا    (2) [عم  ن  أرب  عش  : أم ]ــــو  س .(1)تخلفهــــ، با واسعلي 

نةة  هةةم علةةب  ،ده  رمضا    املسا د باملدي عةلودع بةن ك بةي  وكتةةل (4()3)أ

 إىل األمصار بيل . 

  .(5)   م سليما  بن أبي وكيا د  عم  النات   قيا  رمضا  علب 

مةة  قةةا  ع ضةةًا:   وأ مةة  أي بةةا  لي حلةة ث –أ بةةن ا عةةاذ  صةةاري  -(6)م األن

صةةلي بال قةةاري ي ضةةا ال يةة    رم نةةت ،نةةات الواو نةةا  يق هةةا  .(7)ف لةةي تلي و  ا

عةةةد ا  – لةةةي ب مةةة   –أو ا قةةةدت سةةةار ع يةةةت امل فةةةت  ب لةةةب  ،ل سةةةتخلف ع وا

عليًااملدين  
يةد  – ةة   ةةج  –و  سن  ست عش   استخلف عليها  .(8)   

مةة (9)بن  ابت نةةب املسةةةد احلةة ا (10)، وكيا الي بعد ا  ةة  اعت قةةا   ،. وب وأ

سةةار  : م   سن  مثاني عش   .(11)و  غ  ا من  ةاته ،مبن  عش ين ليل 

شةةا  سةةتخلف  ،إىل ال يةًاوا لةةي  (12) عل شةة ين وا سةةن  إ ةةد  وع ةةة   .  ةةم    

 :     ةاته ،.  م   سن    ث وعش ين(13) يد بن  ابتتليها معًا: استخلف 

 
 (. 111-110تاريخ عم  بن ا،باب البن اجلو ي )ص (1)

 /ب(. 18ليست   األها )  (2)

قةة ا . (3) سةةيد ال ةةةاري  صةةاري الن يةةا األن بةةو البف نةةير وأ بةةو امل قةةي  أ بةةن  عةةل  بةةن ك بةةي  صةةحاب  ) أ مسةةا  ال يةةد أ مةةا 1/4جت  (، والنا

 (. 1/19(، وا هاب  )7/47(، والبداي  والنهاي  )2/337)

ية   (4) هةة   الواو تةاب  ضةا   –روا  البخةاري )ك قةا  رم مةةن  ضةا  قةةم 45-3/44 –بةةاب ف بةةد 2010/ر بةن ع لةة محن  قةةال عبةد ا يةه  (. وف

  ..." احلدي .ا  أم ا،  م عي  فةمعهم علب أبي بن كعل.. فقال عم  إني أر  لو دعت  ؤال  علب قارئ وا د لن.القارئ "

عةةدوي (5) دةةي ال عةةاد الق  بةةن  مةة   بةةي    بةةن أ قةة ي  ) .سةةليما   سةةل  هةة   ن صةةحاب  )853-2/851د مسةةا  ال يةةد أ (، 1/237(، وجت 

 (. 2/106وا هاب  )

مسةةةا  ال (6) يةةةد أ قةةةارئ. جت  عةةة م بال صةةةاري ي ةةةةاري األن مةةة  ا،ير ةةةي الن بةةةو  لي حلةةةارث أ بةةةن ا عةةةاذ  هةةةاب  2/80صةةةحاب  )م (، وا 

(3/427-428 .) 

 (. 3/428(، وا هاب  )5/197أسد الغاب  ) (7)

 (.2/348(، والناما )7/55(، والبداي  والنهاي  )3/608تاريخ البربي ) (8)

 (. 371-2/370(، والناما )4/39تاريخ البربي ) (9)

 (. 2/382(، والناما )4/69تاريخ البربي ) (10)

 (. 2/382(، والناما )69-4/68)تاريخ البربي  (11)

 (. 7/93(، والبداي  والنهاي  )2/402(، والناما )4/101تاريخ البربي ) (12)

 (. 7/113(، والبداي  والنهاي  )438، 2/424(، والناما )173-4/145تاريخ البربي ) (13)
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 .(1)كا  معه فيها أمهات املؤمن  رضي ان عنهم وعنهن

مةةا اختةةي  لةةنيب قال الي  ي:  بةةو بنةة   وال عمةة  ـ  تةةب  قاضةةيًا ا ـ وال أ

 .(3)«  ابن أ ت من  »لو رو ت عا بعو األم ؟ (2)قال عم  للسائل بن يييد

يةةا  عمةة .  ونقا ابن  با  وابن عبد الرب: أ  السائل كا  علب السةةو  أ

نةةة    ةةةو و سةةةو  املدي لةةةب  مةةة  ع سةةةتعمله ع قةةةال: ا لةةةيب ي ف صةةةعل ا سةةةبقهما م

مةة    بةةي    بةةن أ سةةليما   سةةعودو بةةن م بةةد ان  ضةةيًا .(4)وع سةةتعما قا مةةن ا ـ  وأول 

  . بعد قول عم  للسائل ـ ع ما 

ملةةال و عةةا عمةة   يةةت ا دةي الي ة ي  :علةةب ب قةم الق  بةن األر بةد ان  ع

لةةنيب (5)الصحابي لةةه   ملا دا د  من ائتما  ا    ةةم ألبةةي بنةة   (6)لةةه. وكتةةل 

لة محن كا   وكيا .(8). وكيا استعمله ع ما  علب بيت املال(7)وعم  عبد ا

 أبو اليناد عبد ان ] بن [وكيا كا  .(9)علب بيت املال بن عبد القاري عام 

لةة   ذكوا  (10) بةةن عبةةد امل فةةد علةةب  شةةا   الفقيه  اسل أ ا املدين  ري  و

مةةن دةة  ـةةـأ ،(11)أبو  يد سعد بن عبيد األنصاريوكا   رساب ديوانها. د 

 
 (. 7/133(، والبداي  والنهاي  )2/446)الناما  (1)

بة2) بةن سةعيد أ لة  )ت ( السائل بن يييد  غة  ذ نةه لي ةي كنةاني  وقيةا كنةدي  وقيةا  يةا: إ بةابن أ ةت منة   ق يةد املعة وم   ةـ( 82و يي

 (. 13 – 2/12(  وا هاب  )1/207رضي ان عنه. جت يد أمسا  الصحاب  )

 (.   3/438( عن الي  ي به وفيه: قال عم  ليييد بن أ ت من   و و غ يل.انظ  الس  )1/105( روا  وكي    أ بار القضا  )3)

 (. 2/13(  وا هاب  )2/106(  واالستعاب )3/172(  وال قات )374( انظ  نسل ق ي  ملصعل اليب ي )ص 4)

بةةد ي5) بةةن ع قةةم  بةةن األر بةةد ان  دةةي الي ةة ي غةة( ع سةةول ان وث الق  تةةل ر قةة ي  ) .  كا سةةل  هةة   ن بةة  2/527د سةةد الغا (  وأ

 (. 274 – 2/273 هاب  )(  وا1/296(  وجت يد أمسا  الصحاب  )173 – 3/172)

قةال6) مة   بةةن ع بةه  ةدي  عبةد ان  يةد  لةنيب  :( ي  تةب ا بةه   ةةم  » أ عةا  فنتةل  وا قةةم: أ ةل  بةن األر بةد ان  قةال لع تةةاب ر ةا ف ك

حلةةاكم ) شةةاور . روا  ا كةةا  ي مةة   لةةي ع مةةا و قةةه « فل لةةهم وف سةةنت  ال هةةبت وأ  قةةال: أ يةةه ف قةةال:  ةةيا  ةةدي  3/335قةة أ  عل ( و

  ا   ووافقه الي يب. هحي  ا سناد وي   

 (. 2/273(  وا هاب  )1/296(  وجت يد أمسا  الصحاب  )3/173( أسد الغاب  )7)

 (. 2/527( ده   نسل ق ي  )8)

 (. 2/273(  وا هاب  )1/351(  وجت يد أمسا  الصحاب  )3/471( عبد ال محن بن عبد القاري  ليف با     .أسد الغاب  )9)

 وقد سقبت   األها  وقد تقدمت ت دته.   ( من مصادر ت دته  10)

مةة  11) مةةن ع تةةو    سةةي   صةةاري األو يةةد األن بةةو   قةةي  أ بةةن  مةةا   بةةن النع يةةد  بةةن عب سةةعد   )(  بةة سةةد الغا يةةد 360 – 2/359. أ (  وجت 

 (.2/31(  وا هاب  )1/216أمسا  الصحاب  )
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 أمـــراء املدينــة 
 يف عهد عثمان 

ـةةـالق نةةه ــ ـةةــ ي        م نةةـ مةةن)و    هـؤ     م سةةةد  (  مةة  مب نةة  وع بةةي ب أ

مةة  عمةة  تةةو  أ مةةا  ية  قبا . فل بةن  ار مة   هةةم جم مبسةةةد  وأ َّ .(1)أ  يصةةلي ب

أ د ديوخ أبي  (2)بن عام  بن يييد بن  اري  األنصاري عاهم بن سويدقبا  

فةة  عمةة   (4)وملا قتا أبو لؤلؤ  اللع  غ   املغ   بن دةةعب  .(3)مصعل   ا،لي

عةومم  عند ه   الصب  أ بةن  لة محن   ةةم  عةةا ا، فةة   .(6)فصةةلب (5)عبد ا

سةةت  مةة  أ  يصةةلي  (7)دور  ب   بةةا  (8)هةهيل  وأ نةةات   تةةب يسةةتق  األمةة    بال

 .(9) و اليي هلب علب عم 

 

نةةات يوم ةةي  بةن هلب لل سةها  بةن  مة   بةو أما أ

صةةاري يةةف األن حلةةج   و   (10) ن عةةن ا لةةف  ي يتخ

استخلف علب املدين    بعضةةها: وـ  (12)واأل    (11)سا   فته  إال   األوىل

عةةدوي نةةيي ال عةةل الع بةةن ك عةة   بةةن ربي نةةةات    .(13)عةةام   صةةةلي بال كةةةا  ي و

 
 (. 2/31( روا  اليب  بن بنار   أ بار املدين  كما   ا هاب  )1)

 (.472عاهم بن سويد بن عام  بن يييد بن  اري  القبائي ـ بضم القام ـ إما  مسةد قبا   قال احلافظ: مقبول. التق يل ) (2)

مةدني فقيةه هةدو    (القاسةم)( أمحد بن أبي بن  3) قةال احلةافظ:  ملةدني.  بةو مصةعل الي ة ي ا بةن مصةعل أ بةن  رار   بةن احلةارث 

 (.78التق يل )ص  (.242عابه أبو  ي م  للفتو  بال أي )ت 

 ( تقد  ذك  . 4)

نةة  )ت 5) رةم باجل شةةهود  مةد أ ةةد العشة   امل بةةو حم عةةوم الي ة ي أ بةةن عبةد  عةوم  بةةن  لة محن  يةةد 32( عبةد ا ضةةي ان عنةه. جت   ةـ( ر

 (.  417 – 2/416(  وا هاب  )1/353أمسا  الصحاب  )

 (. 252 – 238( تاريخ عم  بن ا،باب )ص 6)

 ( 254   244ب   وسعد  وعبد ال محن بن عوم  وعبد ان بن عم . انظ  تاريخ عم  بن ا،باب )ص و م: علي  وع ما   والي (7)

 .(196 – 2/195(  وا هاب  )1/278. جت يد أمسا  الصحاب  ) ـ( 38ههيل بن سنا  بن مال  أبو ايب النم ي الومي )ت ( 8)

 (.196 – 2/195 هاب  )(  وا3/39(  وأسد الغاب  )254( تاريخ عم  بن ا،باب )ص 9)

تةةه )ت ( 10) شةةهور بنني صةةاري م يةةف األن بةةن  ن سةةها  بةةن  سةةعد  مةة  أ بةةو أما بةةربي )100أ تةةاريخ ال مةةا )4/423 ةةـ(.  صةةحاب  3/76(  والنا مسةةا  ال يةةد أ (  وجت 

 بن  نيف. ولعلهما أمَّا ديعاً.(. و  تاريخ البربي  والناما  والبداي  والنهاي : سها 98ــ  1/97(  وا هاب  )7/177(  والبداي  والنهاي  )1/15)

 (. 7/150( البداي  والنهاي  )11)

 . ـ35( أل  وفاته   ذي احلة  سن  12)

نةةيي 13) لةة  الع بةةن ما عةةل  بةةن ك عةة   بةةن ربي عةةام    )  مةةا تةةا ع  عةةد مق تةةو  ب   (  صةةحاب مسةةا  ال يةةد أ هةةاب  1/284. جت  (  وا 

(2/249.) 
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 أمــراء املدينــة
 يف عهد علي 

قةة ظ  (1)أبو أيوب  الد بن  يد األنصارياملسةد النبوي  بعد است يا  سعد ال

يةةًا ملةةؤذ  عل مةةا فةةدا  أيا هةةم علةةيًا   مةة  علةةي  .(2)   ةةم هةةلب ب بةةا أ قةةال:  بةن وي سةها 

يةف مةةن أول  ن نةةات  صةةلب بال تةةا   ف تةةب ق سةةتم    يةةد  وا يةةو  الع ةةة  إىل  ذي احل

 .(3)رضي ان عنهم

لةةي يةة  لع سةةا  (4)وبو حلةةج    لةةه ا يةةأ  لةةيي ي يته ا

عةةًا بةة      فته  واستخلف  ةة   ةة ج داف بةن ملةةن  قة م 

  (6)سها بن  نيف م   سن  سب  و      .(5)العبات

بةات م عيله واستخلصه لنفسه  ووال ا  بةن الع لةةه (7)متا   بةو ووال ةةا     ةةم عي أ

هةةا ر ةةً أيوب األنصاري يةةوب وةةو علةةي  واسةةتخلف علي بةةو أ مةةن     ةةم دةةخو أ

 .(8) تا علٌياألنصار  فلم ييل عليها  تب ُق

يةةد البصةة  : وكيا وىل علةةي  مة و  ةة   ةة ج ي  بةد ع بةن ع بةةا  متةيم  أ

 .(10()9) سن املا ني

بةةي س بةةن أ يةة   سةةن ملعاو نةةه احل فةة  اب تةة ك ا،  ملةةا  ـةةـو ضةةي ـــــ ان فيا  ـ ر

 
 (.1/405(  وا هاب  )2/150.  جت يد أمسا  الصحاب  )خاري ( أبو أيوب  الد بن  يد بن كليل األنصاري الب1)

 (. 7/177(  والبداي  والنهاي  )3/76(  والناما )4/423( تاريخ البربي )2)

 (. 3/76(  والناما )4/423( تاريخ البربي )3)

 (.7/226(  والبداي  والنهاي  )3/81(  والناما )4/427( تاريخ البربي )4)

قةةا( 5) لةةنيب قةة م ـ بضةةم ال عةةم ا بةةن  بةةن عبةةد املبلةةل ارةةايي  بةةات  بةةن الع تةةاريخ 57هةةحابي هةةغ  )ت  م  وفةةت  امل ل ةة  ـ  ( رضةةي ان عنةةه.   ةـة

 (.227- 3/226(  وا هاب  )2/13(  وجت يد أمسا  الصحاب  )393 – 4/392(  وأسد الغاب  )4/445البربي )

 (.7/311ي  )(  والبداي  والنها3/225(  والناما )5/93( تاريخ البربي )6)

لةةنيب 7) عةةم ا بةةن  رةةايي ا لةةل ا بةةد املب بةةن ع بةةات  بةةن الع متةةما    )(  بةة سةةد الغا نةةه. أ ضةةي ان ع مسةةا  254 – 1/253  ر يةةد أ (  وجت 

 (. 187 – 1/186(  وا هاب  )1/58الصحاب  )

 (.254 – 1/253( أسد الغاب  )8)

سةةد الغا9) نةةه. أ ضةةي ان ع ملةةا ني ر سةةن ا بةةو احل مةة و أ بةةد ع بةةن ع متةةيم  صةةحاب  )1/260بةة  )(  مسةةا  ال يةةد أ هةةاب  1/59(  وجت  (  وا 

(4/43 – 44 .) 

بةة  )10) سةةد الغا بةةن األ ةة    أ كةة   ا يةةد )1/260( ذ لةةي يب   التة  لةةي 1/59(  وا يةة   ةة وج ع كةةا    لةة   هةةا أ  ذ لةةي  في نةةن  (  ل

يةةا  بةةات  وق بةةن الع متةةما   نةة   لةةب املدي هةةا وىل ع نةةه  ةة    و ةةه إلي صةة    أل نةةه إىل الب ضةةي ان ع تةةاريخ ر مةةا    يةةف  ك بةةن  ن سةةها 

 (.7/234(  والبداي  والنهاي  )3/114(  والناما )4/455البربي )
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 أمـــراء املدينـــة
 يف العهد األمـوي

 اري  ابن   أ نا  الفتن  يصلي بالنات      ا     ــ يــو  ــأبعنهما ـ كا  

 .(2) (1)قدام 

بةن علب املدين :   استعما معاوي  مة وا  

مثا  سن  وده ين  م عيله   (3)احلنم بن أمي 

عةةة   سةةة  وأرب سةةةن  ت لةةة بيع   سةةةتعما   أ ةةةد ا وا

فةا  أيا  م وا  ا  علب قضائها  ــوك .(5()4)اصـسعيدبن الع بةن نو بةد ان  ع

بةدال محن بأبي سلم  بن،فعيله سعيد   استق  (6) بن احلارث يةةا:  ،(7) ع بةةا ق

مةةن  نةة   كةةا  باملدي قةةاض  نةةه أول  يةة ، وإ مةةن معاو ضةةيًا   كةةا  قا فةةا  بةةن نو إ  ا

 وتن رت والي  معاوي  لسعيد بن العاص   ا م  .  ،(8)التابع  

غ  م  ، وكا  إذا غضل     ـــي ــا  ــأب  وكيا استعما معاوي 

عةة   يةةه يب ـةـمعل سةةن  (9)  وا ــ هةةا    مةة  ، ومةةن دلت غةة   ضةةًا  هةةا أي ، ريةة  ولي

 .(10)أرب  ومخس  

يةة  سةةتعما معاو ضةةًا   وا مةة وا أي بةةن  لةة   بةةد امل سةةت (11) ع بةةن  ، و ةةو ا

سةةب    عش   سن ، و ج سن  مخ  وسبع ، وعيل معاوي  م وا    سن  

 
 (.1/75(  وجت يد أمسا  الصحاب  )1/314(  اري  بن قدام  التميمي السعدي رضي ان عنه. أسد الغاب  )1)

 (. 7/323(  والبداي  والنهاي  )3/251(  والناما )5/140( تاريخ البربي )2)

 (. 931 ـ(.التق يل )ص 65 ـ )ت 64( م وا  بن احلنم بن أمي  أبو عبد املل  األموي املدني  ولي ا، ف        سن  3)

 (. 381(  والتق يل )ص 1/223.جت يد أمسا  الصحاب  ) ـ( 58( سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمي  األموي )ت 4)

 (. 8/32(  والبداي  والنهاي  )3/315(  والناما )5/232( تاريخ البربي )5)

يةة  6) مةةن معاو تةةا   رةةايي ق لةةل ا بةةد املب بةةن ع حلةةارث  بةةن ا فةةا  بةةن نو بةةد ان  بةة  ) ( ع سةةد الغا صةةحاب  (3/407أ مسةةا  ال يةةد أ ، وجت 

(1 /338) 

 فا. و ا  فيها عبد ان بن احلارث بن نو (8/32)، والبداي  والنهاي  (315/ 3)، والناما (232/ 5)( تاريخ البربي 7)

 (407/ 3)( أسد الغاب  8)

 (113/ 8)، والبداي  والنهاي  (356 ـ ص  59 وادث سن  )( تاريخ ا س   9)

 (344/ 3)، والناما (293/ 5)( تاريخ البربي 10)

 . ـ( 86)( عبد املل  بن م وا  بن احلنم أبو الوليد الق دي األموي املدني، ولي ا، ف  بعهد من أبيه، تو  سن  11)
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سةة   سةةتعما  .(1)ومخ يةةه  وا بةةن أ  سةةفيا ا بةةي  بةةن أ بةة   بةةن عت يةةد   ،(3) (2) الول

هةةا  سةة  والي سةة  ومخ سةةن  ت كةةا     يةة  (4)و بةةن معاو يةةد  قةةا  يي ،  ةة  (5)، فأب

سةةت   سةةن   بةةا     لةةف أ عةةًا (6)  نةة  م لةةب م هةةا وع هةةا علي مةةا في كةةا  العا بةةا   ،

وكةةا   ،(8)، ود ا املدين    رمضةةا  (7) عم و بن سعيد بن العاص األدد 

يةةا  بةةن أر شةة   نةة   (9) ب لةةيمن، و ةةد  باملدي ةةةا  وا لةةي احل يةة ، وو دةةيع  معاو مةةن 

 .(10)دورًا ك   ، وهعد املنرب، فتنلم مبنن  

بةن : استعما عليها (11)وملا ف غ مسلم بن عقب  من قتال أ ا املدين   روح 

، واستعما أبا يييد، (13) عم  بن حم   األدةعي، وقيا: (12)  نبا  اجليامي

ـةـعم يته ـةةـب دأو غ   ممن  و أق ب، علةة عةوا ــ بةن ال لةيب   بةن ا ملةةا  ،(14)  و 

فةةةاين  مةةةن الت بةةةد ان  يةةةه ع بةةة  أ  نةةةه و حلةةة  ،  ،(15)كةةةا  بي عةةة  ا نةةةت وق وكا

 
 (4/150)، والناما (215/ 6)تاريخ البربي ( 1)

قةة ي  2) سةةل  مةةًا ك  ةًا، ن صةةعل: كةا   لي بةةو م قةال أ نةة ،  مة   املدي يةة  إ مةه معاو مةةوي، وال  ع سةةفيا  األ بةي  بةةن أ بة   بةةن عت يةد  ( الول

 (491/ 5)، وال قات (133ص )

 (163  ـ ص  57 وادث سن  )، وتاريخ ا س   (357/ 3)، والناما (308/ 5)( تاريخ البربي 3)

 (366/ 3)، والناما (321/ 5)( تاريخ البربي 4)

 (1803ص ) ـ(، التق يل  64)، وتو  سن  ( ـ 60)( يييد بن معاوي  بن أبي سفيا  أبو  الد األموي، ولي ا، ف  سن  5)

 (146/ 8)هاي  (، والبداي  والن169 ـ ص  60 وادث سن  )، وتاريخ ا س   (3/377)، والناما (338/ 5تاريخ البربي)( 6)

نةةه 7) يةة  والب نةة  ملعاو مةة   املدي لةةي إ تةةابعي و ـةةـد ،  عةة وم باألدـ مةةوي امل يةة  األ بةةن أم عةةاص  بةةن ال سةةعيد  بةةن  عةةاص  بةةن ال سةةعيد  بةةن  مةة و  ( ع

 (.736ص  )التق يل      ( ـ 70)يييد، تو  سن  

 (148/ 8)، والبداي  والنهاي  (380/ 3)، والناما (343/ 5)( تاريخ البربي 8)

سةةن    –( بشة  9) تةةو   صةةحاب   هةةغار ال مةةن  عةةام ي  لةة محن ال بةةد ا بةةو ع يةةا  أ بةةي أر بةةن أ قةةال ا يةةا ، وي بةةن أر ـةةـ  سةة   قةةال ب  ةةـ(،  86)وي

 (166ص )، والتق يل (48/ 1)، وجت يد أمسا  الصحاب  (1/210)تاريخ بغداد 

 (410/ 3)،  والس  (251-250/ 3)، والناما (139/ 5)( تاريخ البربي 10)

 .قدمت القص  كيل ( تقدمت ت دته، وت11)

تةو  سةن  12) بةو  رعة ،  ةة  ( ةـ 84)( روح بن  نبا  بن روح بن س م  اجليامي أ بةن   لةي يب وا يةد  :قةال ا لةه هةحب ، جت  ال تصة  

 (524/ 1)(، وا هاب  252 -251/ 4)، والس  (186/ 1)أمسا  الصحاب  

مةةة  ( 13) مةةة و  –ع قةةةةال ع نةةةةب  ) –وي دةةةةعي،التاريخ ال حمةةةة   األ بةةةربي )(، 194/ 6بةةةةن  عةةةةديا )496/ 5تةةةةاريخ ال جلةةةة ح والت / 6(، وا

 .(224/ 8(، والبداي  والنهاي  )463/ 3(، والناما )135

 (185/ 5)( عم و بن اليب  بن العوا  بن  ويلد بن أسد،  الببقات النرب  14)

 (148/ 8)والنهاي   ، والبداي (381ـ  380/ 3)، والناما (347ـ 343/ 5)، وتاريخ البربي (185/ 5)الببقات النرب  ( 15)
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هةةا،  (1)واستشهد فيها عبد ان بن  نظل  الغسيا الصحابي    ذي احلة  من

 . (2)وكانت األوت ولته أم  ا 

 و  بن ـــعنم وىل ــحل وا  بن اــ  بن مـد امللـا  لعبــو   بوي    الش

هةة ب (3)ف ــأني يةل ، و هي    عسن  لقتال أ ا املدين ، ف بةن  ا حلةارث  ا

فنا  ابن أنيف يد ا  متوليها لعبد ان بن اليب . ،(4) بن احلارث بن معم 

عةةد   فيصلي بالنات اجلمع   م يعود ملعسن  ، ودا  ده ًا،  م هار يصةةلي ب

نةة    ظ،ــــعد القــــن بن ســـ محــد الــعب عةةاد احلةةارث إىل املدي  ةةم  ،(5)إىل أ  

عةوم الي ة ي (6)عيله ابن اليب   بةن  سةود  بةن األ سةةن  سةةبع  (7) قةاب   ،  ةةم 

عةة وم ببلح  بن عبد ان بن عوم الي  ي نةةدي  ـجلةةود   ـ، امل حةة  ال ، (8)ببل

نةةت  وسةةبع ،  (9)فلم ييل  تب أ   ه يار  بن عم و     قدمها   سن  ا 

سةةتق   بةة  وا شةةا   - عل مةةن أ ةةا ال نةةرب  (10) –ر ةةا  لةةب م كةةا و ةةو ع نةةا  يأ ف

بةة . النيب  كةةيا و التم  وغ  ، ليغيظ أ ا املدين ، م  ددته علب أ ا ال ي

مةةا  يار  بن عم و املدين    سن  ا نت  وسبع   (11)وىل عبد املل   موىل ع 

دةةةةه . سةةةة  أ ملةةةةيكور مخ مةةةةه  ا ضةةةةيًا أيا كةةةةا  قا بةةةةن و قةةةةي   بةةةةن  بةةةةد ان  ع

 
سةةن  1) تةةو   نةة ،  سةةيا امل ئ بةةو  غ يةة  وأ لةةه رئ صةةاري،  عةةام  ال ا ةةل األن بةةي  بةةن أ لةة   بةةن  نظ بةةد ان  مسةةا   ( ةةـ 63)( ع يةةد أ جت 

 (.501ص )، والتق يل (306/ 1)الصحاب  

 (224 -217/ 8)(، والبداي  والنهاي  462 -455/ 3)، والناما (495 -478/ 5)( تاريخ البربي 2)

 (.210/ 40)اريخ دمش  ( ت3)

تةةةو  )( 4) هةةةغ ،  هةةةحابي  صةةي،  دةةةي احلم مةةة  الق  بةةةن مع حلةةةارث  بةةةن ا يةةةل  بةةةن  ا حلةةارث  صةةةحاب  ) 66ا مسةةةا  ال يةةةد أ ( جت  (، 97/ 1 ةةـة

 (.209والتق يل )ص 

 (121/ 4)( الناما 5)

عةوا  6) مة  مصةغ ًا( عبد ان بن اليب  بن ال يةل باملعة بةو  ب بةو بنة  وأ لةود   ا سة   أ لةي  كةا  أول مو هةا  ين وو مةن امل نة   باملدي

 (506ص )، ستأتي ت دته     م الع ، التق يل ا، ف  تس  سن  إىل أ  قتا   ذي احلة  سن    ث وسبع 

 (  اب  بن األسود بن عوم ولي املدين  لعبد ان بن اليب ، ستأتي ت دته     م اجليم 7)

 ن  أيا  يييد بن معاوي ، ستأتي ت دته     م البا  ( يلح  بن عبد ان بن عوم ولي قضا  املدي8)

 ( يار  بن عم و األموي املني قاضي من  ويقال قاضي املدين ، ستأتي ت دته     م البا 9)

 .( ي أقف عليه10)

 .(  و عبد املل  بن م وا 11)
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بةن عبةد ان األنصةاري، (1)خم م  ، واسةتخلفه (2)با كةا  قاضةيًا    يةا   ةاب  

أبا  بن ع ما  وىل عبد املل  أيضًا  إذ ولي الع اق  علب املدين . ،(3)احلةاج 

 سب  سن  فأ يد. (4) بن عفا 

يةةوك  -وممن ولي املدين  البن اليب ، املقيم   ا، ف  تس  سةةن   ي 

بةة  وسةةت احلج   وا د  منها، أ يةل ورا: سن  أر بةن  ا حلةارث  ، املشةةار (5)ا

نةةه  ،(6)إليه، وكا  احلارث  يا: يلي مل وا  املساعي باملدين   ودا  إىل أيا  اب

نةة   احلةاجعبد املل ، با استعما عبد املل   تةةا  ،(7)علةةب منةة  واملدي مةةا ق فل

قا  بها ابن اليب  د ا من ، فبايعه أ لها لعبد املل ، وسار إىل املدين ، فأ

لةة    (8)ده ًا أو ده ين بةةالقبي ، وذ هةةا علةةب الصةةحاب ، وتنلةةم  ، وجتةة أ في

سةةةبع  [  بةةة    ] و سةةةن  أر لةةة   ،(9)هةةةف   بةةةد امل سةةةتعما ع كةةةيا ا بةةةن و شةةةا    

مةةي يةةا املخيو يةةد إمساع نةةه الول لةةه اب سةةب   (10)،  ةةم عي سةةن   نةةات  لةةيي  ةةج بال ا

 .(11)وتسع  

بةن عبةد العييةيوولةةي  سةةن   ةة ث وتسةةع   مةةن سةةن  سةةت ومثةةان  إىل عمة  
(12). 

يةةي  بةةد العي بةةن ع مةة   مةة   ع يةةا  إ نةة  أ سةةو  املدي لةةب  كةةا  ع بةةن و سةةليما  

 
 ( عبد ان بن قي  الق دي، ستأتي ت دته     م الع 1)

 .ن   ا  األنصاري رضي ان عنه، تقدمت ت دته(  اب  بن عبد ان ب2)

 .( احلةاج بن يوسف ال قفي، تقدمت ت دته3)

 (107/ 2)وانظ  إحتام الور   ،( أبا  بن ع ما  بن عفا  األموي من كبار التابع ، ستأتي ت دته     م األلف4)

   م احلا  ( احلارث بن  ايل بن احلارث الق دي رضي ان عنه، ستأتي ت دته   5)

 (.138/ 2)( تهييل التهييل 6)

 (.84/ 1)( العرب 7)

 (.279ص )، والي ور املقتبف  (104/ 2)( إحتام الور  8)

  .أرب  وأربع  و و  بأ (/ أ 19  / )و  األها  (103/ 2)( إحتام الور  9)

فةة( 10) لةةه با،  يةة   مةةوي، بو فةة  األ بةةات ا،لي بةةو الع مةة وا  أ بةةن  لةة   بةةد امل بةةن ع يةةد  سةةن  )الول تةةو   يةةه،  عةةد أب ( 96  ب عةةرب )،   ةـة (، 85/  1ال

 (.166 – 161/  9والبداي  والنهاي  )

 (.71/ 9)( البداي  والنهاي  11)

 (.41ص )مناقل عم  بن عبد العييي البن اجلو ي  (87)( قال أبو اليناد: ولي عم  بن عبدالعييي املدين    ربي  األول سن  12)
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فةةدا   ،(2) بع ما  بن  يا  م عيل الوليد عم   ،(1)، أ د أئم  التابع  يسار

سةةتعما  سةةن ، وا فةة   ةة ث  لةة ا،لي بةةد امل بةةن ع سةةة   سةةليما   سةةن  ت تةةوفب  امل

بةن ت وتسع  بعد عيله لع ما  بن  يا  سن  س (3)وتسع   مة و  بةن ع مةد  حم

 .(5)، اليي كا  مقدمًا علب ا،يرج يو  احل   (4)األنصاري   ي 

مةةن  لةة   مةةن قب يةةه: أ ةةو  تةةل إل سةةليما  ك فةة : أ   نةةت الب ي مةةن الن و

بةةا و با،ةةا  املعةمةة   نةةه علةةم ،(6)املخن   فصةةحفت  يةةا: إ بةةا ق  فخصةةا م، 

 بالتصحيف قبا الفعا، وأنه كف.

مةةا علةةب عليها قبله  ابن  ي وكا   نةةه حتا أل يه الوليد، فإنه  نب أ

شةةةاع   شةةةد  (7)األ ةةةوص ال شةةةنو ، وأن يةةةد ي سةةةار إىل الول دةةةديدًا، ف حتةةةامً  

 قصيد   تد ه بها، من دلتها:

بةةه فةة ت  مةةي ظ تةة    حلي  ال 

 

نةار   يومًا، ولو ألقي احليمةي   ال

 النا س  مب وا  بيي  شل 

 

 (8)والدا ل  علب ع ما    الدار  

 .(10)، وان لقد أغفلنا  يمًا و ل  ي  (9)الوليد: هدقت  فقال له 

 
 .تأتي ت دته     م الس ( سليما  بن يسار املدني، س1)

 .( ع ما  بن  يا  موىل أ  الدردا ، ستأتي ت دته     م الع 2)

 (.88/ 9)وانظ  البداي  والنهاي  

 .( سليما  بن عبد املل ، ستأتي ت دته     م الس ، لننه سق    املببوع 3)

 .م( حممد بن عم و بن  ي  والد أبي بن ، ستأتي ت دته     م املي4)

 (201/ 6)، وتهييل النمال (883ص )، وقتا يو  احل  ،التق يل له رئي ، فقد ولد    يا  النيب  :قال ابن  ة 

لة  سةن   :( قال ابن  بةا 5) يةو  احلة  ، ومةات   ذ تةه األنصةار أم  ةا  قةات  ( ةـ 63)ول لةي (347/ 5)ال  ،ووقعة  احلة    ةي الوقعة  ا

لةة  لةةب   نةة  ع مةةا  أ ةةا املدي سةةبل ا ت نةةت ب نةة     ةة   كا سةةتباح املدي بةة  فا بةةن عق سةةلم  لةةيهم م سةةا إ بةةيل  فأر لةةم  يةة ، فع بةةن معاو يةةد  يي

 .(234 -233/ 6)أيا ، وأوق    أ ا املدين  مقتل  عظيم   انظ  البداي  والنهاي  

 .(71/ 1)( روا  العسن ي   تصحيفات احملد   6)

بةاأل( 7) قةل  بةن عاهةم األنصةاري، ل فة  د ، و ةو عبد ان بن حممد بن عبد ان  ية  وال يةه، دةاع   ةةا  معاهة  جل  مةؤ    عين  وص لضةي    

  (262ص )، والشع  والشع ا  (593/ 4)، والس  (660/ 2) ادي  املغاد .بدمش  ( ـ 105)من سنا  املدين ، تو  سن  

 احليمي   النار  . ض ًا وإ  سق .( و  املصادر كما سيأتي ورد البيتا  بهيا اللفظ ال ت    حليميٍّ رأيت به8)

 النا س  مب وا  بيي  شل....واملقحم  علب ع ما    الدار      

 (1279/ 4)( روا  ابن دب    تاريخ املدين  9)

 و النخ   و الدف  واحل ك    :وفيه (خن )ماد   (229/ 6)، ولسا  الع ب (85/ 8)( تاريخ البربي 10)
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عةةيل عمةة   ،(1) ع ما  بن  يا  امل ي م كتل بوالي   واستصةةفا   ،(2)وب

 .(3)أموارم، واسقايهم ديعًا من الديوا  

هةةا  بةةن احلنةةم علي مةة وا   بةةن  يةةي  واستعما ابن عمهما عم  بن عبد العي

يةي أوعلب القضةةا   ،(4) الد ابن أبي الصلت  بةد العي بةن ع بةد ان  با يوال  ع

أبي بن  بن حممد با كا  أبو يوال   ليف  البن عمه  (5)بن معم  بن  ي  

بةن  ةي   مة و  لةةي قضةةا  بن ع مةة  (6)  القضةةا ، وو نةة  لع يةةي املدي  بةةن عبةةد العي

 .(7) عبد ال محن بن يييد بن  اري 

ست  اليي  ج قبا   فته بالنات سن  -واستعما  شا  بن عبد املل  

يةةه  مةةن  ال كةةً   ئةة   بةة ا يم وما مةةد  (8)إ بةةن  (9)وحم يةةا  بةةن إمساع شةةا   بةةا   ا

نةةه  نةة  والبةةائف، وكأ الوليد بن املغ   الق دي املخيومي، علةةب منةة  واملدي

قةةد  املدين نةةه  بةة ا يم أواًل، فإ ـةةـوىل إ دةةاد  ال انيــ مةة     ـةةـ  و ةةو أ ـةةـ  ســ ن  ـــ

 الد بن عبد    ومائ  بأ يه ــــأرب  عشن  ــــ م عيله   س ،(10)ت ومائ  ـــــــس

ئةة  لنةةا (12) (11) املل  سةةن  سةةب  عشةة   وما عةةاد   ، وكأنه ه فه أيضًا،  ةةم أ

 .(13)من من  واملدين  والبائف و ج بالنات 

 
 (88/ 9)تأتي ت دته     م الع   وانظ  البداي  والنهاي  ( ع ما  بن  يا  الدمشقي أم  املدين ، س1)

 ] ابن عم  [ و و  بأ  (/ ب 19  / )(   األها 2)

 (88/ 9)، والبداي  والنهاي  (278/ 4)( الناما 3)

 (  الد بن أبي الصلت املدني، ستأتي ت دته     م ا،ا  4)

 (135/ 1)( أ بار القضا  5)

 (249/ 3)( االستيعاب 6)

سةةن  7) تةةو   صةةاري،  يةة  األن بةةن  ار يةةد  بةةن يي لةة محن  بةةد ا نةة   ( ةةـ 98)( ع ضةةا  باملدي يةةه الق عةة .   ولتول تةةه    ةة م ال سةةتأتي ت د  ،

 .(84/ 5)انظ  الببقات النرب  

 (259/ 7)( إب ا يم بن  شا  بن إمساعيا بن الوليد بن املغ   الق دي املخيومي، تاريخ دمش  8)

 (496 – 495/ 9)اعيا بن الوليد بن املغ   الق دي املخيومي أم  من  واملدين ، تهييل التهييل ( حممد بن  شا  بن إمس9)

 (234/ 9)، والبداي  والنهاي  (376/ 4)، والناما (29/ 7)( تاريخ البربي 10)

 (  الد بن عبد املل  بن م وا  األموي ولي املدين ، ستأتي ت دته     م ا،ا  املعةم 11)

 (407/ 4)، والناما (90/ 7)، وتاريخ البربي (357ص ) ليف  ( تاريخ 12)

 (419/ 4)، والناما (107/ 7)( تاريخ البربي 13)
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عةةد ا  لةةي ب هةة فه   ا شةةا  ةةم  بةةن   مةةد  نةةا   مبح بةة ا يم، ف أ ةةي إ

نات   و ج بال ،(1)واليها سن ، كأنه إىل مخ  وعش ين     أيا   شا  

 .(2)أول سنيه 

بةة ا يم:  بةتوكا  القاضي بها أيا  إ بةن  ا يةد  بةن   سةليما   بةن  ، (3) سةعيد 

شةةا   فةة    ضةةي      لةة  والقا بةةد امل مةةا بةةن ع صةةلتإ بةةن ال يةةد  لةةد   ب ، أو وا

صةةلت  بةةد   .(5) (4)ال بةةن ع يةةد  بةةن يي يةةد  بةةن أ ةةيهم الول فةة  ال هةةارت ا،  ملةةا   ةةم 

بةة ا يم أم  امل (6)املل  كتل إىل يوسف بن عم   دين  بالقبو علب حممةةد وإ

ئةة   تةةا سةةن  مخةة  وعشةة ين وما لةةي  .(7)امليكورين، ففعا وعةةيبهما  تةةب ما وو

مة وا من  واملدين   بةن  يةي  بةد العي بةن ع مة   بةن ع يةي  بةةن  (8) عبد العي ملةة وا  

 و ج بالنات سن  سب  وعش ين ومائ . ،(9)حممد 

مةة وا   ،(10)با كا  واليها قبا ليييد بن الوليد بن عبد املل   تةةه   ةةم أ ب

مةة وا   (12) م عيله عنهما  ،(11)عليهما  وكا      فه م وا  بن حممد بن 

نةة  ب تةابعيبن احلنم علب قضا  املدي قة ي ال صةاح امل بةن ن وعلةةب  ،(13) دةيب  

 
 (421/ 4)، والناما (111/ 7)، تاريخ البربي (357ص )( تاريخ  ليف  1)

 (92/ 7)( تاريخ البربي 2)

  ـ( ستأتي ت دته   الس . 132)ها، تو  سن  سعيد بن سليما  بن  يد بن  ابت أبو عبد ان األنصاري املدني قاضي (3)

نةات  حتتةانيت   -( الصلت بن  بيد 4) نة ، سةتأتي  –بضم أوله وكس    ةم م  بةن معةد ينة ب  الننةدي قاضةي املدي بةن الصةلت 

 .ت دته     م الصاد

صةلت بةن  بيةد مةن  ة م الصةاد  مةن أ  الة ا   ( وسةيأتي   ت دة  ال376/ 4(، والنامةا )29/ 7(، وتاريخ البربي )361تاريخ  ليف  )ص ( 5)

   .فيمن توىل القضا   و الصلت بن  بيد ولي   بيد بن الصلت ولعله انقلل الن   علب املؤلف وما سييك     ت د  الصلت  و الصواب

 ( ي أع فه 6)

  (5 -4/ 10)، والبداي  والنهاي  (473/ 4)، والناما (227 – 226/ 7)( تاريخ البربي 7)

 .. (. ـ 147)( عبد العييي بن عم  بن عبد العييي بن م وا  األموي أبو حممد أم  من  واملدين  والبائف، تو  سن  8)

بةةن 9) يةةد  مةةوت يي عةةد  يةةد وب بةةن يي يةةد  تةةا الول عةةد ق فةة  ب لةةه با،  يةة   مةةوي، بو دةةي األ نةةم الق  بةةن احل مةة وا   بةةن  مةةد  بةةن حم مةة وا    )

 .(47-46/ 10)نهاي  البداي  وال  ( ـ 132)الوليد، تو  سن  

 (.16/ 10 ـ( البداي  والنهاي  ) 126( يييد بن الوليد بن عبد املل  بن م وا  بن احلنم األموي الق دي،توىل ا، ف  سن  )10)

 .(505/ 4)، والناما (299/ 7)، وتاريخ البربي (371ص )( تاريخ  ليف  11)

 .(41/ 5)اما ، والن(376/ 7)، وتاريخ البربي (406ص )( تاريخ  ليف  12)

 .، ستأتي ت دته     م الش ( ـ 230)( ديب  بن نصاح بن س    بن يعقوب القارئ قاضي املدين ، تو  سن  13)
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 أمراء املدينة املنورة
 يف العهد العباسـي

سةعديإم تها م  من  والبائف  ية  ال بةن عب مةد  بةن حم هةةا  (1) عبد املل   ولي

 .(3)، وانقضت دول  با أمي  ، وي يلب  أ  قتا م وا (2)سن       ومائ  

لةةةةم  سةةةةفاح و بةةةةات ال بةةةةو الع فةةةةا   (4)ب أ أول  ل

مةةه  سةةي  ع بةةن العبا بةةد ان  بةةن ع لةةي  بةةن ع داود 

بةةات  مةةا   س (5)الع حلةة م  وغ   ـةةـا ـةةـن  ا نتـ   ــ

ئةة   عةةد أفعةةال (6)و     وما مةةات ب بةة  أ   ، وي يل

د بن عبيد ان  يافاستعما عليهما  اله  ذميم  من قتا ووو  كما سيأتي. 

حلةار ي ملةدا  ا بةد ا نةة  (8) (7) بةن ع كةةا  علةةب املدي ـةـعب، و ـةـد ان بـ ـةـن ال بيـ   ـ

رةةايي (9) احلار ي فةة  ا بةةو  ع لةةه املنصةةور أ سةليما  ،ووىل (10)،فعي بةن  فة    ع

بةةةات  بةةةن الع بةةةد ان  بةةةن ع لةةةي  لةةةه (12) (11)بةةةن ع سةةةن ،  ةةةم عي فةةةدا   ةةة ث   ،

فةةدا  مخةة  سةةن ، (14)يد  نفيس  ـــالسوالد  (13)ويـــد العلــن بن  يــباحلس  ،

بةات م عيله بعمه  بةن ع بةد ان  بةن ع لةي  بةن ع صةمد  بةد ال ، وكةةا  (1) (15) ع

 
تةو  سةن  1) مةد األمةوي،  بةن حم ملة وا   لةيمن  ـةـف وا ـةـ  والبائ ـةـ  واملدين مة  من ـةـعدي أ ( عبد املل  بن حممد بن عبي  بن ع و  السـ

 .   م الع ستأتي ت دته   ( ـ 130)

 (.51/ 5)، والناما (399/ 7)، وتاريخ البربي (407 - 406ص )( تاريخ  ليف  2)

 (.46 – 42/ 10)، والبداي  والنهاي  (78 – 73/ 5)( الناما 3)

مةة  4) ضةةب أ رةةايي السةفاح امل ت لةةل الق دةي ا بةةن عبةد املب بةات  بةةن الع بةةن عبةد ان  لةةي السةةاد  بةةن ا مةا  ع مةد  بةةن حم ( عبةد ان 

 .(61 – 58/ 10)البداي  والنهاي    (. ـ 136)املؤمن ، تو  سن  

 ( ـ 133)( داود بن علي بن عبد ان بن العبات ارايي العباسي أم  من  واملدين  واليمن واليمام  والنوف ، تو  سن  5)

 .(87/ 5)، والناما (458/ 7)، وتاريخ البربي (413 – 412ص )( تاريخ  ليف  6)

 .د بن عبيد ان احلار ي أم  من  والبائف، ستأتي ت دته     م الياي(  يا7)

 (.90/ 5)، والناما (459/ 7)، وتاريخ البربي (413 – 412ص )( تاريخ  ليف  8)

 .( عبد ان بن ال بي  احلار ي أم  املدين ، ستأتي ت دته     م الع 9)

 (.656/ 7)، وتاريخ البربي (423ص )( تاريخ  ليف  10)

 ستأتي ت دته     م اجليم    ( ـ 175 ـ أو  174)(  عف  بن سليما  بن علي بن عبد ان بن العبات ارايي، تو  سن  11)

 .(656/ 7)، وتاريخ البربي (423ص )( تاريخ  ليف  12)

 ستأتي ت دته.   ( ـ 168)  ( احلسن بن  يد بن علي بن أبي يالل أبو حممد ارايي الفايمي املدني أم  املدين ،تو  سن13)

 .(192/ 5)، والناما (32/ 8)( تاريخ البربي 14)

 .ستأتي ت دته ( ـ 185)( عبد الصمد بن علي بن عبد ان بن عبات ارايي العباسي أم   احلةا ، تو  سن  15)



 149 أمـةا  اديخةة ادةوية حتى القةن العاشة اهلجةي 

سةةن  ةةيا  لةةد احل سةةن وا بةةن احل يةةد  بةةا  اد (2)  شةة فه    ـةةـل ـةةـم وسـ لةةب ـ نه ع

لةةه ـةةـهدق لةةي،  ةةم عي لةة ات  ل ع بةةد امل بةةن ع سةةليما   سةةتعما (3) ب كةةيا ا ، و

 .(5)ن  إ د  وست   عف ًا عليهما   س (4)املهدي 

نةة   نةة  واملدي مةة   م بةة  إ فةة   دةة  جلع قةةد  صةةور  كةةا  املن نةةا   ،(6)و ف

بةةا  ادةةم، فةة   مةةا      مةةن  بةةل به عةةد   أول  مةةن ب بةن  ةةم  سةب  بةن عي داود 

بةات بةن ع نةةه  (7) موسب بن حممد بن علي بن عبد ان  اآلتةةي   األمةة   ةةم اب

 اآلتي   املتوكا. (8)حممد

نةة  ع فةة  املدي قةةد   ع ملةةا  كةةا  و هةةا و بةةن لةةب إم ت بةةد ان  بةن ع نةة   بةو ب أ

سةرب  بةي  بةن أ يةةد ان  (9)حممد  بةةن عب يةةاد  مةة     يةةا  إ هةةا للمنصةةور، أ القاضةةي ب

مةةن احلةةب   قةةه  احلار ي املاضي عليها معيواًل حمبوسةةًا أك مةةه  عفةة ، وأيل

 بإدار  املنصور، فسار إىل املنصور فأعاد .

نةةةة  وال بةةةةا وم نةةةة ،  لةةةةب املدي صةةةةور ع سةةةةتعما املن كةةةةيا ا يةةةةا و بةةةةائف ق

امليكور، ود ط عليه الفحةةو   يادًا احلار يواليمام ، بعد ال     ومائ  

شةةةف  لةةةب ك قةةةدر ع لةةةم ي سةةةن، ف بةةن احل بةةةد ان  بةةةا ع بةةة ا يم ا مةةةد وإ عةةن حم

مةةا  هةةا ،(10) رب  لةةي تلي عةة ، أو ا سةةن  أرب لةةه    نةةت   ،فعي سةةن  ا  أو   ر ةةل 

 
 (.208/ 5)، والناما (49/ 8)، وتاريخ البربي (431ص )( تاريخ  ليف  1)

 .بن علي بن أبي يالل والد أم  املدين ، ستأتي ت دته     م الياي (  يد بن احلسن2)

 .(86 – 85 ـ ص  110 وادث سن  )( تاريخ ا س   3)

  (.169ت )(  و حممد بن عبد ان بن حممد بن علي أبو عبد ان بن املنصور أبي  عف  ا،ليف  املهدي ارايي العباسي 4)

 (.141/ 8)يخ البربي ، وتار(440ص )( تاريخ  ليف  5)

 (.213/ 8)( الس  6)

 .ارايي العباسي أم  من  واملدين ، ستأتي ت دته داود بن عيسب بن موسب بن حممد بن علي بن عبد ان بن عبات (7)

 . العباسي أم  من  واملدين ، ستأتي ت دتهحممد بن داود بن عيسب بن موسب بن حممد بن علي بن عبد ان بن عبات  (8)

قةال احلةافظ9) ملةةدني  عةام ي ا دةةي ال بةةي سةرب  الق  بةن أ مةد  بةةن حم بةةن عبةد ان  بةو بنة   لةةيب ي :( أ قةةال مصةعل ا مةةو  بالوضة ، و  :ر

 . (470ص )والنشف احل ي   (1116ص )التق يل  ( ـ 192)كا  عاملا، تو  سن  

 .(81/ 10)، والبداي  والنهاي  (137/ 5)، والناما (517/ 8)( تاريخ البربي 10)
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سة يوأربع   لةد الق بةن  ا مةد  غةةه ،(1) مبح قةةا  سةةنت  وبل بةةي  فأ يةةا إىل  ل أ امل

ملة ييالل، فعيله سن  أرب  وأربع  وأربعمائ   يةا  ا بةن   ، فأرسةةا (2) ب ياح 

نةة   ضةةي املدي ،ةة وج إىل قا لةةب ا مةةد ع عةةي  حم غةةه  يةةاح  ةة  بل بةةد ان ب  بةةي ع أ

وكا  قاضيًا لبا أمي ،  م لبا  ،(3)حممد بن عم ا  بن الق دي التميمي 

 إ فائه فضً  عن ا، وج معه.  ادم، وإىل غ   من أ لها، و ير م من

تةةا  عةة ، إىل أ  كةةا  ق وي يلب  أ  ظه  حممد، و ب  ريا ًا   دا

 .(5)وولي عهد   ،(4)حممد باملدين  علب يد عيسب بن موسب ابن أ ي املنصور 

لةيب لاملنصور ا م     م وىل واملسةةاعي  ،(6) ع ما  بن حممد بن  الد بن ا

ضةةةا   نةةةم والق يةةلللح يةةي أ  بةةد العي بةةل ع بةةن  ن بةةد ان  بةةن ع لةةل  بةةا املب ه ا

مةةي ضةةا  (7) املخيو هةةدي الق نةةه امل كةةيا وال  اب شةة ط (8)، و صةةور ال بةةي . ووىل املن أل

  .(9) القلم  ع ما  بن عبد ان بن عبد ان بن عم  بن ا،باب

يةةوا  العبةةا   ،(10)وبيت الس ح لعبد العييي الدراوردي  بةن ود بةد ان  لع

 .(11) سور بن خم م  الي  ي املخيومي عف  بن عبد ال محن بن امل

بعد قتا ع ما  بن  ،سبــــعيا  ـــ  أ ـــور علب احل مـــتعما املنصـــواس

 
  ـ(. 141)اجلي  بأنه سن   (132/ 5)، والناما (511/ 8)(   تاريخ البربي 1)

مةن حتةت  -( رياح 2) بةا نت   ية   يةا  املنقو لة ا  وال نة  للمنصةور –بنسة  ا مة  املدي لةـُم ري، أ بةن  يةا  ا مةا   قةال الصةفدي    .بةن ع 

 .: كا  مستقيم الب يق  فعاب النات ذل (157/ 14)الوا  بالوفيات 

  .حممد بن عم ا  بن إب ا يم بن حممد بن يلح  الق دي، قاضي املدين  للمنصور، ستأتي ت دته     م امليم( 3)

 ...( عيسب بن موسب بن حممد بن علي بن عبد ان بن عبات ارايي العباسي، ولي عهد املنصور،  ستأتي ت دته4)

 (157/ 14)، والوا  بالوفيات (164 – 141/ 5)، والناما (609 – 517/ 8)( تاريخ البربي 5)

 .( ع ما  بن حممد بن  الد بن اليب ، ستأتي ت دته     م الع 6)

 ..( عبد العييي بن املبلل بن عبد ان بن املبلل بن خميو  املخيومي أبو املبلل املدني، قاضي املدين ، ستأتي ت دته7)

 .(442، 435ص )( تاريخ  ليف  8)

  .  بن عبيد ان بن عم  بن ا،باب، كا  علب د ط املدين  للمنصور، ستأتي ت دته     م الع ( أبو القلم  ع ما9)

 .ـ(، ستأتي ت دته187ت )( عبد العييي بن حممد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي أبو حممد اجلها موال م املدني،10)

 .. ـ(، ستأتي ت دته 170ي املخيومي الفقيه ا ما  )ت ( عبد ان بن  عف  بن عبد ال محن بن املسور بن خم م  الي  11)
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  .(2)، وذل  بارايي  (1)نهي  

تةةه  بةةا   ف مةةن  ،(3)و ج املنصور بالنات سن  ست و     ق  ةةم كةة  ًا 

ئةة   عةة  وما سةةن  أرب عةة   ،(4)سةةنيها  بةة  وأرب سةةب  ،(5) ةةم أر عةة    ةةم   ةةم  ،(6)وأرب

نةةه، و ةةو بب ةة  (7)ا ن  ومخس  ،  م رامه سن  مثا  ومخس  فحالت املني  دو

سةةن  سةةت   .(9)ا   من  ظ (8) ميمو  نةةات  هةةدي بال بةة   ،(10)و ةةج امل سةةن  أر  ةةم 

سةةةت   بةةةاحل م  (11)و فةةة    األوىل  يةةةا  -. وأن مةةةا ق لةةةف در ةةةم،  -في    ةةة  أ

 .(12)، ومائ  ومخس  ألف  وب و  مثائ  ألف دينار، ومائي ألف در م

نةةةه ال د ـةةةـو ةةج اب ـةةـيد بالنـ ـةةةـات تســ ـةةةـ   ةـ قةة : سـ ـةةةـج متف  ـةةةـن  سبـــ ع  ـ

ئةة   سةةبع   ،(13)وما نةة ،(14)و ةة ث و عةةد ا توا  سةةبع   ،(15)  ب سةةب  و  ،(16) ةةم 

سةةبع   سةة  و مثةةا   (1)وسةةت  (18) ةةم إ ةةد   ،(17)وت هةةا  (2)و مةةان   -   ت عةةد ال  ب

 
 .( ع ما  بن نهي ، كا  أم  املدين ، ستأتي ت دته     م الع 1)

 (.389/ 5)معةم البلدا   .ما    د قي ا،ي ي    ي ي  من  لبا احلارث بن  علب  :( ارايي 2)

 (.99 -98/ 5)، والناما (473/ 7)( تاريخ البربي 3)

 .(127/ 5)، والناما (503/ 7)( تاريخ البربي 4)

 (.80/  10)، والبداي  والنهاي  (517/ 7)( تاريخ البربي 5)

 (.184/ 5)، والناما (26/ 8)( تاريخ البربي 6)

 (.202/ 5)، والناما (40/ 8)( تاريخ البربي 7)

 (.302/ 1معةم البلدا  )، نسوب  إىل ميمو  بن  الد بن عام  احلض مي/ ب( ميمون  والصواب ما أ بتنا ، و ي ب   مبن  م 20  األها )  / ( 8)

 (.219 -215/ 5)والناما  (.62-59/ 8)، وتاريخ البربي (429 -428ص )( تاريخ  ليف  9)

 (.236/ 5)، والناما (132/ 8)، وتاريخ البربي (430ص )( تاريخ  ليف  10)

منةة11) سةةن ، وإ اةةج    ةةي  ال هةةدي ي  لةة ا   أ  امل هةةاحلًا( ا سةة  أ ةةا   منةةا  ملةة ض، وإ سةةبل ا يةة  ب مةةن الب  نةةات  ا ر ةة   لةةيحج بال

فةةة   تةةةاريخ  لي ظةةة   لةةةف.  ان قةةة ر  املؤ مةةةا  بةةةربي 438ص )خبةةة م  تةةةاريخ ال مةةةا (151-150/ 8)(، و يةةة  (246/ 5)، والنا ، والبدا

 (147/ 10)والنهاي  

 .(132/ 10)، والبداي  والنهاي  (236/ 5)، والناما (133/ 8)( تاريخ البربي 12)

 .(161/ 10)، والبداي  والنهاي  (279/ 5)، والناما (234/ 8)( تاريخ البربي 13)

 .(286/ 5)، والناما (238/ 8)، وتاريخ البربي (449ص )( تاريخ  ليف  14)

 .(288-287/ 5)، والناما (241-239/ 8)، وتاريخ البربي (449ص )( تاريخ  ليف  15)

 .(301/ 5)، والناما (255/ 8)ي ، وتاريخ البرب(450ص )( تاريخ  ليف  16)

 .(306/ 5)، والناما (261/ 8)، وتاريخ البربي (451ص )( تاريخ  ليف  17)

 .(315/ 5)، والناما (268/ 8)، وتاريخ البربي (456ص )( تاريخ  ليف  18)
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عةة ا .(3)م  أموااًل د  وف     بعضها باحل  -  ، و و      ليف   ج من ال

نةة   ضةةا  املدي لةةي ق ممةةن و مةةن ذك ةة ـو بةةي  ـسةةو   بةةن أ لةة محن  بةةد ا بةةن ع بةةاح  ر

بةن  ،(4)سفيا  بن  ويبل الق دي العام ي التابعي  بةد ان  بةن ع وإب ا يم 

نة    ،(6)وسعيد بن سليما  بن نوفا بن مسا    ،(5)ق يم األنصاري وأبو ب

لة محن  ،(7) ابن عم  ابن ناف  موىل بةد ا وإب ا يم بن سعد بن إب ا يم بن ع

، و ما تابعيا ، وكانا من قضا  العدل، وسةةعد (9)، وكيا أبو  (8)بن عوم

تةةابع   يقضي   املسةد.  مةةن ال لةةي قضةةا  ا  بةن وكيا و حلةارث  بةن ا سةعيد 

يةب وكا  قاضي احل م : (10) املعلب عةالي ا بةي امل بةن أ أبو حممد عبد ان 

بةةربيبةن ع شةيباني ال لة محن ال هةةف  بةد ا مخةة  وسةةتمائ ، وو سةةن   مو ةةودًا 

نةة   .(11)أيضًا بابن القاضي  مةة ا  املدي لةة   -وولي بعو أ مةةن ما بةن -    ية م   

نةة    ، فأنن  ذل  مال ، فعيله.(12)ع اك بن مال  الغفاري وولي   اج املدي

حلةافظو سبتها  بةة ،(13) سليما  بن ب ل أبو أيوب ا بةةي ،  ا أ ةةد دةةيوخ العق

لةة . دةةيوخ ما هةةدي  أ ةةد  مةةن امل مةة      كةةا  األ قةةد   -و مةةا ت بةةن  -ك فةة    ع

 
 .(325/ 5)، والناما (275/ 8)، وتاريخ البربي (457ص )( تاريخ  ليف  1)

 .(337/ 5)، والناما (313/ 8)وتاريخ البربي ، (458ص )( تاريخ  ليف  2)

 .(337، 325/ 5)، والناما (313، 275/ 8)( تاريخ البربي 3)

 .ستأتي ت دته     م ال ا  (132( رباح بن عبد ال محن بن أبي سفيا  أبو بن  الق دي العام ي املدني وقاضيها،)ت 4)

 .دته     م األلف( إب ا يم بن عبد ان بن ق يم األنصاري، ستأتي ت 5)

 .( سعيد بن سليما  بن نوفا بن مسا   الق دي العام ي، ستأتي ت دته     م الس 6)

 (.1119ص )هدو  التق يل    :( أبو بن  بن ناف  موىل ابن عم  العدوي املدني، قاضي املدين ، قال احلافظ7)

 .  الق دي الي  ي املدني وقاضيها، ستأتي ت دته( إب ا يم بن سعد بن إب ا يم بن عبد ال محن بن عوم أبو إسحا8)

 ( سعد بن إب ا يم بن عبد ال محن بن عوم أبو إسحا  الق دي الي  ي املدني وقاضيها، ستأتي ت دته     م الس .9)

 ( سعيد بن احلارث بن أبي سعيد بن املعلب األنصاري املدني وقاضيها، ستأتي ت دته     م الس .10)

حلةة م  ( عبةد ان11) بةربي املنةي، قاضةي ا مةد الشةيباني ال بةو حم مةال أ عةالي اجل بةةي امل بةن أ بةن علةي  لة محن  بةن عبةد ا بةن ايةب   

   .وابن القاضي، ستأتي ت دته     م الع 

 (   يم بن ع اك بن مال  الغفاري، ستأتي ت دته     م ا،ا  املعةم . 12)

  .، ستأتي ت دته( ـ177 ـ أو 172ي القاضي مفي أ ا املدين  ت ( سليما  بن ب ل أبو أيوب أو أبو حممد املدن13)
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مة  ، وكيا (1) سليما  بةن ع بةد ان  بةن ع عم  بن عبد العييي بن عبيد ان 

مةة ي بةةاب الع رةةادي (2)بةةن ا، لةةد  ا سةةت :  ،(3)،  ةةم   ةة   و سةةت و سةةن   و  

بةات نةةات إب ا يم بن ايب بن حممد بن علي بن عبد ان بن ع    و ةةج بال

هةةدي (4)الي بعد ا  مةةن امل لةل. و القاضي     بةن املب يةي  بةد العي بةد  ،(5) ع وع

دةةي بةة ا يم الق  بةةن إ مةة ا   بةةن ع مةةد  بةةن حم مةةا  ،(6) ان  كةةا   انيه كةةيا  و

هةفوا  وكا   .(7)قاضيها لل ديد  بةن  مةد  بةن حم بةد ان  بةن ع لةب  بةد األع ع

حةةي دةةي اجلم مةةةن امله (8) الق  نةةة      ضةةةا  املدي لةةةب ق لةةةد  ع لةةةف وا ـةةةـ   .(9)دي ـ

 .(11) (10) أبو بن  بن أبي سرب ادي: ـــــب ارـــــوالقاضي البنه ولي عهد  موس

بنار بن عبد ان بن مصعل واستعما أ و  ال ديد أبو  عف   ارو : 

بةن اليبي بةد ان  بةن العـةـبن  ابت بن ع ـةـ   هةةا  ةةني عشوا  ـ ـةةـعلةةب إم ت سةةن  ـ    

ـةةـوأد كةةا  ابت(12)ه ًا ــ بةةا  ـةةـ.  هةةدي، إذ تو ةةه إىل دا  والـ يةةه امل يةةا  أب تةةه     ي

بةةو  عبةةد ان (13)بغداد  هةةدي (14). وكا  أ لةةيمن  .مةةن  ةةواص امل نةة  وا فةةوال  املدي

 
 .. ـ(، ستأتي ت دته 175 ـ أو 174(  عف  بن سليما  بن علي بن عبد ان بن عبات ارايي، كا  عاملًا فاضً ،)ت 1)

  .املدين ، ستأتي ت دته استعمله موسب بن علي علبعم  بن عبد العييي بن عبيد ان بن عبد ان بن عم  بن ا،باب ( 2)

سةةن  3) تةةو   لةةد،  مةةه أ  و سةةي، أ فةة  العبا صةةور ا،لي فةة  املن بةةن  ع هةةدي  مةةد امل بةةن حم رةةادي  سةةب ا بةةربي  170)( مو تةةاريخ ال ظةة    ةةـ( ان

 (199/ 1)، والعرب (272/ 5)، والناما (205/ 8)

 (149/ 10)، والبداي  والنهاي  (253/ 5)، والناما (163/ 8)( تاريخ البربي 4)

يةة  5) مةةات   وال نةة ،  ضةةي م كةةا  قا قةال  نةة ، وي ضةةي املدي ملةةدني، قا مةةي ا لةةل املخيو بةو املب بةةد ان أ بةةن ع لةةل  بةةن املب يةةي  ( عبةد العي

 أبي  عف  املنصور، ستأتي ت دته     م الع .

 .( عبد ان بن حممد بن عم ا  الق دي التيمي، أم  من  وقاضيها  واملدين ، تو  ببوت،ستأتي ت دته6)

 .(260/ 5)، والعقد ال م  (630/ 2)، (403/ 1)انظ  ده   نسل ق ي  ( 7)

 .( عبد األعلب بن عبد ان بن حممد الق دي، ستأتي ت دته     م الع 8)

 ( سيأتي ذك  املصنف ليل  عند ت د  عبد األعلب، وي أقف علب ذك  توليه القضا  عند غ  .9)

 ( تقدمت ت دته ق يباً .10)

 .(28/ 12)(، وتهييل النمال 435ص ) ليف   ( تاريخ11)

ـةةـ( بن12) دةةديدًاــ يةة ،  قةةوي الوال كةةا   لةةيب ،  لةةد ا سةةدي وا نةة  األ بةةو ب صةةعل، أ بةةن م بةةد ان  بةةن ع سةةن   ار  تةةو   عةة ،  لةةب املبتد ع

 . ـ(، ستأتي ت دته     م البا  195)

 .( سيأتي ذك  املصنف ليل    ت د  بنار13)

 .، ستأتي ت دته     م الع ( ـ 184)اليب ي، أم  املدين ، تو  سن  ( عبد ان بن مصعل بن  ابت 14)
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نةة   ةةم أ ةةاب  ومن ، وكا  لن ا ته ا م  : أليمه ال ديد أيامًا، و و  ت

 .(1)كما   ت دته 

دةةةةيد  مةةةةن ال  نةةةة      مةةةة  املدي كةةةةا  أ ممةةةةن  لةةةةب  (2)و هةةةةا وع كةةةةا  علي

. (4) عبد املل  بن هاحل بن علي بن عبد ان بن عبات ارايي (3) الصوائف

بةن  وإم تها  اه  لةي  بةن ع مةد  عبد ان بن حممد بن إب ا يم ا ما  بن حم

سةي بةةن  ،(5) عبد ان بن العبات العبا لةة   لةةيي هةةلب علةةب ما نةةه  ةةو ا ريةة  أ

ئةة . سةةن  تسةة  وسةةبع  وما لةة   نةة  أ ةةو   أن . وذ يةةًا باملدي بةد وكةةيا كةةا  وال ع

 من قبا والد ما. (6)العييي بن حممد 

داود بن عيسب بن موسب بن حممد بن علي بن عبد  (7)واستعما األم  

 .(9)وكا  نائبه علب املدين  ابنه سليما   .علب احل م  (8) ان بن عبات

، علةةب (10) عبيد ان بن احلسن بن عبد ان اراييواستعما املأمو  

عةةد ا. احل م ،   سن  أرب   لةةت  ب عةةد ا ال هةةا و  ب نةةات في ومائت . و ةةج بال

دةيفنا  علب د يته  بةةا  ،(11) أبو مصعل أمحد بن القاسم الي ة ي الق 

عبد اجلبار بن سعيد بن سليما  وكيا وىل قضا  ا للمأمو :  وىل قضا  ا.

 
 (.173/ 10)، وتاريخ بغداد (172/ 1)( ده   نسل ق ي  1)

 (213/ 10).البداي  والنهاي  .(  و  ارو  ال ديد بن املهدي الق دي ارايي العباسي أم  املؤمن ، تقدمت ت دته2)

 (.هيف)ماد   (201/ 9)لسا  الع ب  .ي الغيو  بالصيف( الصوائف د  هائف ، و 3)

 . ـ(، ستأتي ت دته     م الع  198)( عبد املل  بن هاحل األم ، تو  بال ق  سن  4)

  .( عبد ان بن حممد ــ لقبه ا ما  ــ ستأتي ت دته     م الع ، وبها قص  ه ته علب ا ما  مال  رمحه ان تعاىل5)

 .لعييي بن حممد ارايي، ستأتي ت دته خمتص       م الع ( عبد ا6)

دةةه  7) سةةبع  أ سةةن  و بةة   تةةه أر نةةت والي ملةةؤمن ، كا مةة  ا سةةي أ رةةايي العبا هةةدي ا مةةد امل بةةن حم دةةيد  بةةن  ةةارو  ال  مةة   مةةد األ ( حم

 (134ص )، والدول  العباسي  (241/ 10)البداي  والنهاي   . ـ( 198)ومثاني  أيا ، قتا سن  

 .داود بن عيسب ارايي العباسي، ستأتي ت دته     م الدال (8)

 .( سليما  بن داود ارايي العباسي، ستأتي ت دته خمتص       م الس 9)

 .( عبيد ان بن احلسن بن عبد ان ارايي، أم  احل م ، ستأتي ت دته     م الع 10)

 ، ستأتي ت دته     م األلف.( ـ 242)سن  ( أمحد بن القاسم بن احلارث، الفقيه، تو  11)
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با ولي عبةةد  . كما كا  أبو  قاضيها.(1)ها ل مال   بن نوفا بن مسا  

 ين  م   بعد أ    قبا قضائها.اجلبار إم   املد

لةةيمن  بةن وكيا استعما املأمو  علب املدين  ومن  وا بةن عبةد ان  سةليما  

بةةات  بةةن ع بةةد ان  بةةن ع لةةي  بةةن ع مةةائت ، و ةةج  ،(2)سةةليما   شةة   و بةة  ع سةةن  أر

 .(3)بالنات، وكا  يتداول العما عليها  و وابنه حممد،  م عيله املعتصم 

  الوا   بان أبي  عف   ارو  بن املعتصم و  سن       ومائت ، أيا

دةةيد  ةةارو   بةةن ال  مةةد  هةةا  (4)بةةان حم هةةاحلكةةا   اكم بةةن  مةةد   ،(5) حم

نةةت  اد ةة   لةةب  .(6)وكا مةةا ع كةةا  العا مةةائت ،  سةة  و سةةن  إ ةةد  ومخ و  

بةةن  ،(7)علي بن احلس  بن إمساعيا املدين ،  بةةي عبةةد ان  بةةان أ تةةي  أيا  املع

لةةةه  فةةة  وقب تةةةولي  ع بةةةن  .(8)امل محةةةد  بةةةات أ بةةةي الع لةةةب ان أ مةةةد ع يةةةا  املعت و  أ

كةا عقد أل يه  (9)املتوكا  عف  العباسي  بةن املتو حة   املوف  أبي أمحد يل

حلةة م   مةة   ا لةةب إ يةةاد   ،(10)ع مةة    مةةائت ،  سةة  و سةةب  ومخ سةةن   هةةف     

يةة  منةة ،  نةة ، وي  مةةائت  علةةب املدي سةةن  إ ةةد  وسةةبع  و عليهما. وعقد   

مةةةد ا بةةةن حم محةةةد  بةةةائيأل نةةةت  اد ةةة  (11) ل لةةةب  .(12)، وكا ضةةةيًا ع كةةةا  قا و

يةة    فاحل م  بض  عش   سن  قبا سن  ست و     و  مثائ . وديخ احلن

 
 . ـ(، وستأتي ت دته     م الع  226)( عبد اجلبار بن سعيد الق دي، الفقيه، ها ل ا ما  مال ، تو  سن  1)

 .( سليما  بن عبد ان ارايي العباسي األم ، ستأتي ت دته     م الس 2)

 .(272، 250/ 10)( انظ  البداي  والنهاي  3)

 .(308/ 10)( انظ  البداي  والنهاي  4)

  .( حممد بن هاحل بن إمساعيا النناني املق ئ الفقيه، ستأتي ت دته     م امليم5)

بةةربي 6) يةة  ال بةةن    مةةد  بةةن هةاحل  ا مةةد  لةةيهم أم  ةةا حم شةة ، فو ةه إ نةة  بال فةةد  ةةول املدي نةت ت يةة  كا سةةليم   بةةا  لةةب  (  اد ة  قت

 (.81/ 6)الناما  .فقاتلهم

 .علي بن احلس  بن إمساعيا، ستأتي ت دته     م الع  (7)

 .(165/ 6)( الناما 8)

 .(11/64) ـ(، البداي  والنهاي   279)( املعتمد بن املتوكا أ د أم ا  با العبات، تو  سن  9)

 . ـ(، ستأتي ت دته     م البا  268)( يلح  بن  عف  ارايي، أم  احل م ، تو  سن  10)

 .محد بن حممد البائي، ستأتي ت دته     م األلف( أ11)

  (340/ 6)و ي االقتتال م  والي من  علب أبوابها، كما ذك   املصنف رمحه ان تعاىل   ت د  أمحد البائي. الناما ( 12)
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نةةه  سةةابوري ما بةةد ان الني بةةن ع مةةد  بةةن حم محةةد  سةةن أ بةةو احل كةةا  (1) أ ، و

املتوفب سن   ةة ث ومخسةة   (2) أبو م وا  عبد املل  بن حممدقاضي املدين  

تةةدر،  عفةة  وكا و  مثائ . بةةن املق     أيا  البائ  بان أبي القاسم الفضا 

سةلم، والعييي ها ل مص  أم  املدين  (3)بن املعتضد أمحد ، (4) يا   بن م

فةة  عبةةد  سن  ست و     و  مثائ . بةةي  ع بةةأم  ان أ قةةائم  يةةا  ال وكةةا    أ

فةةةة   تةةةةدر  ع بةةةةن املق سةةةةحا   بةةةةن إ محةةةةد  بةةةةات أ بةةةةي الع بةةةةان أ قةةةةادر  بةةةةن ال ان 

رةةايي بةةن  (5)ا فةة   بةةن  ع سةةن  تةةوح احل بةةي الف بةةن أ دةةم ا بةةي  ا شةةن  أ  ةة ت ل

أم  من    وب م  أ ا املدين ، ملةة    بعضةةها  (6)حممد احلسا العلوي 

ئةة . سةة  وأربعما سةةن   ةة ث ومخ مةةات    حلةة م ، و بةة  ا لةةه  دةة   نةة ، و  املدي

ضةةيها  كةةا  قا نةةي و يةةي امل وا بةةد العي بةةن ع مةةد  بةةن حم مةة وا   بةةن  لةة   بةةد امل ع

 .(8)، أ د ديوخ القاضي عبد الو اب البغدادي (7)الني امل

عةدوي  وأ َّ دةي ال لةةنيب  الد بن إليات الق  تةةابع  مبسةةةد ا بةةا  ال مةةن أت

   سةةن مةةن    ةة   كةةيا أ  َّ(9)وةةوًا  ظةةا   ، و بةةن بةةه الن بةةد ان  نةة  ع بةةو ب أ

سةةةن املس بةةةن احل مةةةد  بةةةن حم مةةةد  ـةةةـحم سةةةن  مث عوديــ تةةةوفب  ـةةةـامل سةةة  ـ ا  ومخ

 
  ـ( 351)( أمحد بن حممد بن عبد ان أبو احلس  النيسابوري، قاضي احل م ، تو  سن  1)

 .    م األلف ستأتي ت دته

 .( عبد املل  بن حممد أبو م وا  املدني، ستأتي ت دته     م الع 2)

 (212/ 11) ـ( البداي  والنهاي   334)( البائ  بان أبو القاسم الفضا بن املقتدر، أمه أ  ولد، بوي  با، ف  سن  3)

 .( يا   بن مسلم، ستأتي ت دته     م البا 4)

 .ن عبد ان بن القادر بان أمحد بن األم  إسحا ، من ا،لفا  العباس ، بوي  له با، ف  بعد موت أبيه( القائم بأم  ا5)

 (345ص )الدول  العباسي  

 .، ستأتي ت دته     م الش ( ـ 453)( دن  بن أبي الفتوح احلسا، تو  سن  6)

 .ي ت دته     م الع ( عبد املل  بن م وا  بن حممد امل واني املالني، ستأت7)

بةن ف  ةو  8) قةال ا مةد،  بةو حم ملةالني القاضةي أ غةدادي ا ملةي ل  –( القاضي عبد الو اب بن نص  الب مة  ا ةة ،  –أ ةد أئ قة     

 (29، 26/ 2) ـ( الديباج املي ل  430)تو  سن  

بةةو داود9) قةةال أ ملةةدني،  يةةات ا يةةا إ يةةات، وق بةةن إل لةةد  لةةنيب  :(  ا سةةةد ا يةةؤ  مب لةة  مةةن  وةةوًا كةةا   كةة  ذ مةةا ذ سةةن ، ك    ةة  

 .املصنف، وستأتي ت دته     م ا،ا 
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قةةدت  -به  ، وأ َّ(1)وستمائ   يةةت امل هةةا   -بةةا ومبنةة  وب مةد اجملةةد والب بةو حم أ

بةربي نة  ال بةي ب بةن أ مةد  بةن حم سةةن  إ ةةد  (2) عبد ان بن حممد  ، ومةةات 

 وتسع  وستمائ  بالقدت.

بةةات أمحةةد   (3)وكا  علب رأت الستمائ  أيا  الناه  لدين ان أبي الع

 م  واحلاج، وأنه ممن وهف بأم  احل (4)جم  الدين يادتن  املقتفوي

 .(5) ج بالنات ستًا وعش ين  ة  علب ي ي  امللوك 

ـةةـباسي مملـــات أمحد العــو العبــن ان أبــاه  لديــتعما النــواس وكه ــ

 علب احل م  وإم   احلج.  (7)ملا ] تيعم [ الناه ي،  (6) ] أقبايف [

 .(8)  منب منها فحج بالنات سن  سب  عش   وستمائ ، فقتا بعد انقضا  أيا

أ ةةد كبةةار علمائهةةا مؤذنةةًا،  (9)  بن هاحل السما  املةةدني، التةةابعياوكا  ذكو

 .(10)ف مبا أببأ ا ما  فيصلي  و بالنات، ف  يناد جييي ا من ال ق  والبنا  

ملةةيكور  لةةواعظ ا وممةةن كةةا   .(11)وممن كا  يقو بها من التابع : ا

، ويلح  بن (12)بن  يد بن  ابت   ار  ينتل بها الو ائ ، ويقسم املواري  

 
 .( نظا  الدين عبد ان بن حممد ينتسل لعبد ان بن مسعود رضي ان عنه، ستأتي ت دته     م الع 1)

 . ـ(، ستأتي ت دته     م الع  691)( عبد ان بن حممد البربي، تو  سن  2)

بةة3) لةةدين ان أ هةة   سةةبعا ( النا تةةه  مةةد    ف نةةت  سةة ، كا فةةا  العبا سةةي أ ةةد ا،ل بةةأم  ان العبا ضةةيهلل  بةةن املست محةةد  بةةات أ و الع

 (  106/ 13)(، و البداي  والنهاي  451/ 10)الناما ، ـ( 622)وأربع  سن ، تو  سن  

سةةتا 4) بةة د  و  عةةيم  حلةةاج و  مةة  ا سةةتنةدي، أ دةةتن  امل لةةدين يا جمةة  ا مةة   كةةا  .( األ كةة  :  بةةن  سةةن  قةةال ا دةةيخا  ةة ا  

 (.45/ 13) ـ(، البداي  والنهاي   602)الس   ك   العباد  غاليا   التشي ، تو  بتسو سن  

 (.45/  13)( البداي  والنهاي  5)

هةةا 6) سةةيأتي، و  األ مةةا  دةة  ك صةةادر الو مةةن م مةة ا   (/ ب 21  / )(  كةةرب األ مةةن أ بةةايف  ةةيا  لةة ، وأق سةة  املهم بةةات [ بال ] أق

 (92/ 13)، والبداي  والنهاي  (171/ 3) ـ( مقتواًل العرب  617)الناه ي العباسي وأ صهم، تو  سن  عند ا،ليف  

 .] تيعي  [  و تصحيف (/ ب 21  / )( و  األها 7)

 (.92/ 13)( البداي  والنهاي  8)

 .ستأتي ت دته     م اليال، (313ص ) ـ( التق يل  101)ذكوا  أبو هاحل السما  الييات املدني،  ق   بت، تو  سن   (9)

 .( ذك   يا املصنف رمحه ان   ت دته كما أد ت10)

 .( عبد العييي بن أبي سليما ، تو   من املهدي، ستأتي ت دته     م الع 11)

 . ـ(، ستأتي ت دته     م ا،ا  99)(  ار   بن  يد بن  ابت،  ق ، تو  سن  12)
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 ــراء مناألمـــ
 أشراف املدينة

 ، كما تقد .(2)أيا  يييد بن معاوي   (1) عبد ان بن عوم القاضي
 

نةة     مةةن أدةة ام املدي نةاأول األم ا   بةن مه سة     

بةةي عبةةد ان  بةةن أ األكرب بن داود بن أمحد بن القاسةةم 

بةةن  ،(3)عبيد ان، نقيل املدين   يةةا    بةةي القاسةةم  بن أ

يةةد ان (4)خ ايب النساب  املؤر بةةن عب قةةل رةةة  ان  ، بن احلس   عف ، املل

بةةي  األع ج بن احلس  األهغ  بن  ين العابدين علي بن احلس  بن علي بن أ

والعي القاسم  ،(6)احلس   م ابنا   ،(5) مهنا األع جيالل احلسيا،  م ابنه 

 ، وا دًا بعد    .(7)أبو فليت 

مةة ا  مةةن أ عةة م  مةةن  مةةا أول  كةةا   انيه عةةد  و مةة ًا ب كةةا  أ يةةت،   ةةيا الب

بةةأم  ان ـــ  أيا  ا،ليف  املســالست  ومخسمائ بةةان  (8)تضي   بةةن املسةةتنةد 

يةةوب (9)العباسي  بةةن أ لةةدين يوسةةف  ئةةد  ،(10)،والسلبا  ه ح ا لةةيي كةةا   ا ا

يةةه  كةةرب بن عةةد  أ لةةي ب عةةم و يةةا، ن دةةم ي  لةةد:  ا مةةن الو لةةه  يةةه، و حلةةل ف عةةي ا ال

ـةةةـ،  ةةةد اجلمدةةةا  تةةةه  ،(11)امي  ـ عةةةد مو سةةةم ةةةم ب نةةةه قا سةةةًا  ،(12) اب فةةةدا  مخ

 
 . ـ(، ستأتي ت دته     م البا  97)ق ، تو  سن  ( يلح  بن عبد ان بن عوم،  1)

تةو  سةن  2) يةه،  لةه با، فة     يةا  أب ية   ملةؤمن ، بو مة  ا لةد األمةوي، أ بةو  ا ية    ةـ(، 64)( يييد بن معاوي  بن أبي سةفيا  أ البدا

 (.236/ 8)والنهاي  

 .  م احلا  ( احلس  بن مهنا احلسيا أول من ولي إم   املدين ، ستأتي ت دته  3)

 .( يا   بن ايب احلسيا ارايي، ستأتي ت دته     م البا 4)

 .( مهنا األكرب بن داود بن القاسم، ستأتي ت دته     م امليم5)

 .( احلس  بن مهنا األكرب، ستأتي ت دته     م احلا 6)

 .م( القاسم بن  ادم بن فليت ، أم  احل م ، ستأتي ت دته     م القا7)

بةو  سةن  8) مةات أ يةو   ية  با، فة   فةي، بو بةن املقت بةن يوسةف املسةتنةد  مةد احلسةن  نةاد   566)( املستضيهلل بأم  ان أبو حم  ةـ(، و

 (.262/ 12)، والبداي  والنهاي  (47/ 3)العرب  .ب ف  الظلم واملنوت

 . ـ( قال ابن ك  : كا  ر ً  هاحلًا 555)يه سن  ( املستنةد بان أبو املظف  يوسف بن املقتفي، بوي  له با، ف  بعد وفا  أب9)

 (.241/ 12)، والبداي  والنهاي  (23/ 3)العرب 

 .( تقدمت ت دته10)

 .( دا  بن ديح  بن  ادم أم  املدين ، ستأتي ت دته     م اجليم11)

  . ـ(، ستأتي ت دته     م القام 624)( قاسم بن دا ، أم  املدين ، تو  سن  12)
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وعش ين سن  إىل أ  قتله بنو أل    سن  أرب  وعش ين وستمائ ، فمل  بعد  

نةاابن عمه  بةن مه سةم  بةن قا دةم  مةةن (1) أبو عيسب ديح  بن  ا رةةا  عةةًا  ، انتيا

تةةه إىل اآل   مةةن ذري نةةه، وال  هةةا م مةةن نيع مةةامي   يةةتمنن اجل مةةامي ، وي  اجل
دةةيح   (2) سةةب،  ، ودا   نةةه عي تةةه اب سةةتنيل   غيب كةةا  ي يةةويً ، و مةة    ا 

سةةتقا  ضةةًا، وا بةةا أل  أي يةةد  لةةب  عةة ا  ع دةةيح  و ةةو متو ةةه إىل ال تةةا  قةةدر ق و

سة   م    ياته أ ةةو   ،(3)عيسب، وأمه م يم ابن  دا  بن القاسم  بةو احل أ

يةةف  سةةة ، أو تسمن ـةةةـ  وسـةةةـ  وأربعـةةةـسةةةن  مخ نةةة  ـةةةـ، وأم(4)تمائ  ــ مةةة  اب ه فاي

 . (5)الو ا دي  منيف 

تةةة   نةةةاب، وأع فةةةأقل  وأ نةةة ،  هةةة ت باملدي لةةةي ظ نةةةار ا نةةةت ال مةةةه كا و  أيا

مةةات  كةة بهم، و شةةف ان  نةة ، فن تةةاب أ ةةا املدي كةةيا  نةةه، و يةة  ممالي د

 .(6)سن  سب  ومخس  

باني احلصن،اليي هار حمً   (7)العي أبوسنددا  م بعدموته أ و ما

بةة تةة   نةةت فلي مةةن  ل كةة  لألم ا  للتحصن به، وأمه هةةبحا ب ،  ةةم (8)ن  سةة  

سن  ست وست  وستمائ   (9) أبو  ادم مال  ابن منيفانتيعها منه ابن أ يه 

مةةه  دةيح ، م ت كها ا تيارًا لع بةن  نةةه  دةا   سةةتق  اب مةةا كةةرب ا غةاد فل بةو  أ

صةةور ضةةةا   (10) من قةةةا الق مةةه انت سةةةبعمائ ، و  أيا نةةت  و سةةةبعمائ ، أو ا  سةةن  

 
 .( ديح  بن  ادم بن قاسم احلسيا، أم  املدين ، ستأتي ت دته     م الش 1)

 .(  ي  احلوادث بنصها سييك  ا املصنف   ت د  القاسم احلسيا2)

 .( سيأتي ذك  املصنف ري  احلوادث   ت د  ديح  بن  ادم     م الش 3)

 (452/ 2)املغاد املباب    .( الش يف منيف بن ديح  بن  ادم4)

 .( ي أقف علب ت د  را5)

 .( تقد  ذك  ظهور النار6)

 . ـ(، ستأتي ت دته     م اجليم 704)( دا  بن ديح  بن  ادم بن القاسم احلسيا، أم  املدين ، تو  سن  7)

  .( هبحا بنت فليت  ي أقف علب ت د  را8)

 (.302ص )( مال  بن منيف   انظ  نصيح  املشاور 9)

 (.1185/ 3)املغاد املباب   .أبو غاد منصور بن دا  أب  أوالد  به (10)
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لةدمنهوريو أل ا السن ، واليفه املستق ، و ةة محةد ا بةن أ مة   سة اج ع  ،(1) ال

مخةةة   سةةةن   ضةةةا   هةةةا   رم لةةةه انتيع عةةةد قت تةةةه، وب سةةةيةي    ت د مةةةا  ك

يةا م بعد قتله أ و   ،(2)كبي  وعش ين وسبعمائ  واستق  ابنه  ،  ةةم (3) يف

مةةا  سةةبعمائ  عمه شةة ين و سةةب  وع سةةن   هةةف   هةةا    بةةن انتيع مةةيرو  ودي  بةةو  أ

يةةا وتو ه ملص  يمعًا   االس ،(4) دا  هةةا، واسةةتم  يف قةةا ب بةةه، فاعت تم ار 

سةةت و   ةة   سةةن   دةةوال  هةةا ودي    يةةا ، فولي سةةن  بأ مثةةا   مةةن  يةةد  مةة ًا أ  أ

تةةب  مةة ًا،   سةةتم  أ عةة ، وا سةةن   ةة ث وأرب نةةو   يةةا ع عةةاد يف سةةبعمائ ،  ةةم  و

صةة ،  صةةد م رةةا، وق هةةحابه  هةةل أ عةةد ن هةةا ب خةة ج عن سةة ، ف سةةن  مخ هةة م 

 .(5)  ا نت  ومخس  فاعتقا بها  تب مات معتقً    دوال سن

لةةه  دةيح وكا  اليي استق  بعد عي بةن  دةا   بةن  بةت  بةن  ا  ،(6) سةعد 

نةةت   سةةن  ا  ود ا املدين    ذي احلة  سن  مخس ،  م مات   ربي  اآل ةة  

وأكما  ،(8) فضا بن قاسم بن قاسم بن دا فاستق  ابن عمه  (7)ومخس  

بةن  م بعد موته توىل  ،(9)ا،ند  اليي كا  ابتدأ به سعد  ول السور  مةان  

 .(10)علي بن مسعود بن دا 

دةيح  م انفصا باجلمةةا   بةن  دةا   بةن  صةور  سةةن   بن من يةة  األول    رب

 
  .( س اج الدين عم  بن أمحد بن ا،ض  األنصاري ا،ير ي، ستأتي ت دته     م الع 1)

 .بن منصور بن دا ، أم  املدين ، ستأتي ت دته     م النام –بالتصغ  -( كبي  2)

 .أم  املدين ، ستأتي ت دته     م البا  ( البفيا بن منصور بن دا ،3)

خةا -( ودي 4) نة  سةن  ا –بضم الواو و فت  الدال املهملة ، تصةغ  ودي لصةغار الن مةار  املدي لةي إ بةن دةيح ، و دةا    ةـ(،  736)بةن 

 (1309/ 3انظ  املغاد املباب  ) .و كا  أم ًا   ًا

 (1310/ 3( انظ  املغاد املباب  )5)

   .ت بن دا ، أ د أم ا  املدين ، ستأتي ت دته     م الس ( سعد بن  اب6)

 .(3/1208)و املغاد املباب   (316ص )( نصيح  املشاور 7)

 ( فضا بن قاسم بن قاسم  نيا   األها، ستأتي ت دته     م الفا  و فيها الفضا بن دا .  8)

 (.315ص )( نصيح  املشاور 9)

قةةديم 10) لةةب ت دةةا  ع دة   ل  مةة ًا( أ سةةعود أ بةةن م لةةي  بةةن ع غةةارات و  مةةان   عةةت ال تةةه و تتاب فةةو   والي نةةن ك ةة ت ال نةة ، ل لةةب املدي ع

 .(317ص )ضعف عن تدب  الوالي  فعيل. نصيح  املشاور 
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تةةا  تةةب ق سةةن    تةةتم ال لةةم  سةة ، ف سةة  ومخ يةة ،  ،(1)ت عةةد  أ ةةو  عب سةةتق  ب وا

هةةا  لةةي تلي مةةن ا يةة  اآل ةة   عةة    رب يةةد وا،ل لةةه بالتقل بةةابن . (2)و ي    ةةم انفصةةا 

، م أمس  مبن ، (3)  سن    ث وسبع   دا  بن منصور، ب  بن أ يه 

مثةةان   نةةت  و سةةن  ا  يةة   يةةد عب نةةه  ،(4)وأع سةةتق  اب هةةا. فا لةةي تلي تةةا   ا  ةةم ما

دةا  بةن  بة   بةن   هةةا إىل أ  أدةة ك معةةه  ،(5) دا   ووهةةلها   ذي القعةةد  من

لةةل  (6) حممد بن عبي  بن منصورابن عم أبيه    سن  مخ  ومثةةان ،  ةةم تغ

 ا ، ري  انف د بها.د

لةةم  بةةا، ف دةة ينه ق يةة ،  بةةن عب مةةد  مثةةان  مبح سةةب  و سةةن   عةةيل     ةةم 

  يلب  أ  مات   أ د اجلمادين من الي تليها، فأعيد دا .

سةة   سةةن  ت لةة بيع   صةةا   أ ةةد ا بةةن ب ةةم انف صةةور  بةةن من عةة   بةةن ن بةةت   ا

ئةة .(7)دةا   مخةة  ومثامنا سةةن   هةةف   فةةدا  إىل  لةةه  ،  عةةد اعتقا دةةا  ب يةةد  فأع

 م انفصا    با سنندري  وو ست سن ، ود لها   داد  ال اني  منها.

عةة  بسةةؤال هةةا ل منةة  الشةة يف  بةةن ن بةةت  سةةن  إ ةةد  عشةة   ب ا ربي  األول 

يةةه النظةة  علةةب  (8) س  بن عة    للناه  ف ج   عود ، و ين ي أضةةيف إل

عةةد  بةةيل  إال ب يةة   صةةا التوق ةةةا ، وي ي سةةائ  احل بةة  و نةة  وين تةةي املدي مةةوت إم 

تةةوفب  عة  ابت. ففوضها ها ل من  أل ي امل بةن ن ةة    بةةي  و تةةه  ،(9) ع أ

 
  .( ستأتي ت د  مفصل  جلما  بن منصور     م اجليم1)

  ـ( 783)( عبي  بن منصور بن دا ، أم  املدين  تو  سن  2)

ملةا قتةا3) قةةا  (  ملةا انت فةامتن    أول األمة ،  ةم  دةا ، وسةألو  أ  يقبةا الوالية   بةن  نةات علةب  بة   مة  ال بةن منصةور ا ت دةا   األمة  

شةةةاور  صةةةيح  امل تةةةه. ن سةةةن    والي عةةت ال نةةة ، وارتف لةةةب املدي يةةةًا ع تةةةار  وال صةة  وا  سةةةلبا  مب بةةةه ال فةةة ح  شةةةافعي  ملةةي ل ال ص )إىل ا

 (.1311/ 3)، واملغاد املباب  (318

 (.1255/ 3)، واملغاد املباب  (320ص )صيح  املشاور ( ن4)

 .( دا  بن  ب  بن دا  احلسيا، أم  املدين ، ستأتي ت دته     م اجليم5)

 .( حممد بن عبي  بن منصور، أ د أم ا  املدين ، ستأتي ت دته     م امليم6)

 .ت دته     م ال ا  (  ابت بن نع  احلسيا املنصوري، أ د أم ا  املدين ، ستأتي7)

 .( الش يف  سن بن عة   بن رمي   احلسيا، ستأتي ت دته     م احلا 8)

  ـ(، ستأتي ت دته     م الع . 832)( عة   بن نع  العلوي، أم  املدين ، تو  سن  9)
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 ، با  ا  توقيعه بيل ، بش ط رضب الش يف  سن. (1)مو   

أ ي دا ، فقةةبو  (2) سليما  بن  ب  بن دا  بن منصورب م ه فه 

 عليه لسو  س ته،   أوا   ذي احلة  سن  مخ  عش   ومثامنائ .

حلةةةاج  ي مةةة  ا قةةة ر أ يةةة  و يةةةه غ  بةةةن أ  فةةة ي ا غةةةا املظ مةةة   -ن ةةةي يلب مبعة

 .(3) بن  يا   بن  ب  بن دا  ــمضموم  ورا ين 

سةةةليما     مةةةات  تةةةب  صةةة ،   سةةةةنا مب مةةةدًا ف سةةةليما  وأ ةةةا  حم محةةةا  و

يةة  إىل أ   ةة ب   ذي احلةةة  سةةن  تسةة   سةةن  سةةب  عشةة  ، واسةةتم  غ  السةةةن 

يةةه. قةةبو عل مةةن ال فةةًا  شةة  ،  و مةة  ،  ةة ع ةةة   إىل ا  عةةاد ع يةة    و عةةيل بغ  م 

شةةة ين. سةةةن  إ ةةةد  وع ةةةة   بةةة   أوا ةةة  ذي احل سةةةن  أر ةةةة   عةةةيل   ذي احل  ةةةم 

شةة ين  عةة ،وع بةةن ن ةةة    بةة  أ   بع هةةا، وي يل سةةةن ب قةةا   ، ف يةة  لل محةةا غ  و

شة   خب م هةة م عةةة       ةة  سةةن  تسةة  وعشةة ين  مات   أوائا الي تليها.

بةن مب  م ه م .(4)بن دوغا  بن  عف  بن  ب  بن دا  بن منصور بةن علةي  ان  

  أ نا  سن  إ د  و    ،واستم  إىل أ  قتا   سةةن  تسةة  (5)عبي  بن منصور

يةا و    ، فاستق  ابنه  بةةن غ يةة   ،(6) أم نةةت  وأربعةة  ا فعةةيل   أوا ةة  سةةن  ا 

بةن  بة إىل أ  مات، فولي با تما  املدني  عمه ونائبه     (7)  يدر  بن دوغةا  

 ربع ، فقتا   رمضانها. ربي  اآل   سن  ست وأ

سةةتق   دةا وا بةن  بةي   بةن ك سةب  مةة   (8) مو نةة  وأ مةةن أ ةةا املدي فةةا   بات

 
 .(128/ 12) ـ(. الضو  ال م   877)( مو   ابن  ب كات بن  سن بن عة  ، ماتت مبن  سن  1)

 . ـ(، ستأتي ت دته     م الس  817)( سليما  بن  ب  بن دا ، أم  املدين  بعد عة  ، تو  سن  2)

مة  3) بةا  الغ ـةـن . إن مثةاني سـ نة   تةه علةب املدي مةد  إم  نةت  بة ، وكا نة  وين مة  املدي ـةـيا، أ دةا  احلســـ بةن  بةن  بة   ( غ ي  بن  يا   

 (.161/ 3)، والضو  ال م  (479/ 7)

 . ـ(، و ستأتي ت دته     م ا،ا  832)(  ش   بن دوغا  احلسيا، أم  املدين ، تو  سن  4)

 (236/ 6)الضو  ال م   .مان  بن علي بن عبي  بن منصور بن دا  بن ديح  احلسيا، ولي املدين ، وكا  مشنور الس  ( 5)

 ، ستأتي ت دته     م األلف.( ـ 853)( أميا  بن مان  احلسيا، أم  املدين ، تو  سن  6)

 .(  يدر  بن دوغا  بن  ب  احلسيا، ناب   إم   املدين ، ستأتي ت دته     م احلا 7)

 .( ي أقف علب ت دته8)
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هةةا  لةةي تلي مةةن ا بةن الوك املقيم بها،  م انفصا   احملةة    شة    بةن   ضةيغم  ب

فةةدا   .(1)جناد بن نع  بن منصور بن دا   يةةا ،   م أعيد   سن  مخس  أم

مةةات. سةةن ،  ةةم  يةةفةةولي  وةةو  ةة ث  بةةن  ـةةـبةةن قي ي ـ ب بةةن ـةةـ   عةة   بةةن ن ابت 

صةةور سةةت   (2) من مخةة  و سةةن   عةةيل    سةة ،  ةةم  بةة  ومخ بةةن بةةسةةن  أر ي   

 .(3)سليما  بن  ب  بن دا  بن منصور 

بةةن جنةةاد أ ةةي  ــ تق يبًاــ  م عيل   سن  تس  وست   بضيغم بن  شةة   

بةة  وسةةبع   سةةن  أر فةةدا  إىل  ضيغم  م ه م بعد أربع  أده ، وأعيد    ، 

هةةاحل ت بةةن  كةةوي  تةةا الي سةةتم  إىل أ  ق ضةةيغم، وا يةةد  مةةات فأع بةةًا، ف  (4)ق ي

 أوا   سن  ا نت  ومثان ، فلم يوا ه ضيغم أم  احلاج املص ي.

قةةد   كةةات و بةةن ب  مةةد  شةة يف حم هةةا    (5)ال لةةي تلي نةةا  ا نةة    أ  املدي

نةة  عسةةن ًا والشةة يف  فةةوك باملدي بةن يلبته، فما تهيأ له  بةن   ة   سةيبا  ق

يةةة   (6) سةةليما  سةةةم بوال ةةةةا ت امل ا بةةةيل ، ف تةةةل  دةةةا  وكا مةةةن  ل  بةةةه  وأقار

لصا ل من ، فأعاد  -املدين  وغ  ا  -قسيبا إىل أ  فوض أم  احلةا  

مةةات   ب ي بعد استشار  املدني    أ د اجلمادين سن  سب  ومثان  إىل أ  

سةن،  رمضا  من الي تليها. فاستق  ها ل احلةا   تةوفب   ودا   بابن امل

سةةتق  إ قةةد ، فا مةةا ت بةة ، ك قةةتحم الق بةةن بىل أ  ا بةن   ة   دةاما   بةن  فةارت 

سةةيا دةةيح  احل بةةن  دةةا   بةةن  صةةور  بةةن من يةةا   بةةن   و   ةةد   ،(7) سةةليما  

 
 .( ضيغم بن  ش  ، تع    إم   املدين  بعد موسب بن كبي  بن دا ، ستأتي ت دته     م الضاد1)

  . ـ(، ستأتي ت دته     م الياي 888) املدين ، تو  سن  ( اليب ي بن قي ، أم 2)

 .، ستأتي ت دته     م الياي( ـ 874)(     بن سليما  بن  ب  احلسيا، أم  املدين ، تو  سن  3)

بةن  شة   4) دة  ضةيغم  مةا سةييك   املصةنف   ت  ( اليكوي بن هةاحل القاضةي، قتةا بسةبل أ ةي دار األدة ام العباسةي  ك

  .حلسيا أم  املدين ا

عةدل، وأ  5) بةو  و ةد  كةيل ، وهةف بالفضةا وال مة  منة ، وأ ةة   احلسةيا، أ بةن ع ( الش يف حممد بن ب كات بن  سةن 

 (153، 150/ 7)، والضو  ال م  (103/ 1)الدر النم   .ان دف  املن و  عن أ ا احل م  به

  .ملدين ، ستأتي ت دته     م القام( الش يف قسيبا بن     احلسيا اجلما ي، أم  ا6)

 ( فارت بن داما  اليياني، توىل إم   املدين ، فتأدب م  أ ا السن  وقم  ال افض ، ستأتي ت دته     م الفا .7)
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بةةةن  ةةةال  يةةا ، وغ  ةةةم و ةةةو ا دةةةا ، و ل   صةةةور، و ل  مةةة   ل من صةةور جت من

تةةةةه  ي ةةةة   ةةةةةا ، و وج ابن سةةةةن  إ ةةةةد   ،(1)هةةةةا ل احل هةةةةلها   ر ةةةةل  وو

سةةن سةةعمائ ، فأ  مةةوال  وت مةةن األ هةةه  عةةد استخ  ضةة ، ب مةة  ال اف سةة  ، وق ال

قةةدمت  ملةةا  سةةن ، و مةة  أ ةةا ال تةةأدب  هةةا  -املأ وذ  دل ، و أكةة ما،  -و ةةو ب

هةةا،  لةة  اجملةةاور  ب با كنت أدهد فيه لوائ  ا م   قبا ذل     كنةةت   ت

هةةو اجلمةةال  يةةه، ف نةةا بصةةا ل احلةةةا  وبن يةةه ويسةةعد  وإيا بةةارك ف عةةاىل ي فان ت

 ، واجلمال لأل قال إ سانًا و سنًا. سنًا ومعنب

 

 

 

 

 
مةة  مفتو ةة   –(  ي ةة  1) ضةةموم   ةةم معة لةة  م قةةد ، و ي ةة   –رةةا  مهم فةةارت املت دةة   مةةا   ت  صةةنف ك ضةةب  امل نةةيا   

 . (20/ 12)الضو  ال م  ،بن عة   بن رمي   بن أبي مني الش يف  ابن  الش يف أم  من   ي   ي ابن  أمحد


