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 العارف باهلل بشر بن احلارث احلايف 

 البحج ملخص
حول سيرة وحياة العارف باهلل الجميل العالمة األمام الشيخ بشر يتمحور ىذا البحث 

أسمو ونسبو  تتناولوقد  ،بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن ىالل الحافي
كذلك قمت بذكر أبرز شيوخو الذين سمَك بيم  ،وكنيتو ومكان وتاريخ والدتو ووفاتو

مت بذكر أبرز تالميذه كذلك ق ،طريق العمم والتعمم في الحديث والفقو والتصوف
كذلك قمت بذكر أبرز أصحابو الذين سار  ،الذين تعمموا منو ونقموا عممو الى غيرىم

وكذلك لمحت الى عصره والبيئة التي عاش  ،ثم قمت بذكر رأي العمماء فيو ،معيم
 .لما كان ليا من أثر في تكوين شخصيتو ،فييا

وكذلك ذكرت  ،وشيء من دعائو ،بعضًا من كالمو في أمور مختمفةذكرت  
 .وأرجو من اهلل التوفيق لما قمت بو ،بعضًا من أشاعره

Abstract 
Thanks  to  AIIah  the  god  of  all  mankind  and  peace  and 

Pryers  upon  the  sincere  and  faithful  prophet  Mohammed  

who is  very  merciful  with  all  peoples. The  live countries  

and  highiy-ranked  peoples  always  remember  their  sons  

through  the  nenes  of  their  great  men  end  intellectuals  

whose  mode  of  life  is  a  synpol  of  greatness  and  

exemplification. The  history  of  lslam  is  rich  with  the  

writings  of  those  who  are  known  for  their  faith  in  God, 

good  deeds, prayers-giving  and  high  and  good  morals.I  tried  

to  be  keen  in  choosing  one  of  those  great  scholars  who  

can  be  a  candle  that  enlighten  the  paths  of  our  

generations. This  research  deals  with  the  biography  and  life  

of  the  esteemed  scholar  Bishr  bin  AL-Harith  AL-Hafi, and  

it  is  divided  into  two  parts: 

       The  first  is  devoted  to  talk  about  his  name, kinship, 

surname, the  dates  when  he  was  born  and  died. l  have  also  

mentioned  the  most  well-known  of  his  master  Sheikhs  and  

students  as  well  as  the  mentioning  of  the  opinions  of  

scholars  about  him, his age  and  the  environment  he  has  

been  living  in.  
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The  second  part  is  devoted  to  talk  about  his  merits  with  

reference  to  his  verselines  and  what  he  has  said. 

l  hope  that  God  woulp  help  me  to  achieve  success  in  this  

simple  effort  of  mine, with  Gods  blessings  on  our  prophet  

Mohammed{peace  be  upon  him}. 

 مقذمة
أن جعمنا مسممين أواًل  ،الحمد هلل حمدًا كما ينبغي لعظيم وجيو وعزيز سمطانو

والصالة والسالم عمى أشرف  ،وأخرًا وخصنا فيمن خصيم بخدمة اإلسالم والمسممين
الخمق والمرسمين سيدنا محمد بن عبد اهلل المبعوث رحمة لمعالمين وعمى آلو وصحبو 

 .الطيبين الطاىرين ومن سار عمى ىديو الى يوم الدين
ر دائمًا أبناءىا بسيرة عظمائيا وعباقرتيا إن األمم الحية والشعوب الراقية تذك 

ليستمدوا من سيرتيم العظمة والعبرة والتاريخ اإلسالمي حافل بتراجم عظماء 
الذين طبقت شيرتيم الخافقين لما اتصفوا بو من إيمان باهلل وتقوى  ،المسممين

وصالح وأخالق رفيعة وسيرة مستقيمة وقد حرصت عمى أن يقع اختياري عمى جيبذ 
وقد عممت أن ىناك الكثير من  ،ىؤالء الجيابذة ليكون نبراسًا ينير دروب األجيالمن 

فشعرت بالحاجة الى التعرف عمى  ،العمماء الكبار عمى مدار التاريخ اإلسالمي
وتجاربيم لعمي أستطيع أن أقدم لنفسي أواًل ولغيري من طالب  ،مناىج ىؤالء الكبار

 تعالى لي اختيار موضوع ىذا البحث الذي وقد يسر اهلل ،العمم ومضة عمى الطريق
 .أسالو تعالى أن يجعمو في ميزان حسناتي

يتمحور ىذا البحث حول سيرة وحياة العارف باهلل الجميل العالمة األمام الشيخ  
بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن ىالل الحافي وقد قسمت موضوع 

سمو ونسبو وكنيتو ومكان وتاريخ والدتو : أ، تناول المبحث األولالبحث عمى مبحثين
كذلك قمت بذكر أبرز شيوخو الذين سمَك بيم طريق العمم والتعمم في الحديث  ،ووفاتو

كذلك قمت بذكر أبرز تالميذه الذين تعمموا منو ونقموا عممو الى  ،والفقو والتصوف
لعمماء ثم قمت بذكر رأي ا ،كذلك قمت بذكر أبرز أصحابو الذين سار معيم ،غيرىم

Keyword : Arif , humans , thoyght
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لما كان ليا من أثر في  ،وكذلك لمحت الى عصره والبيئة التي عاش فييا ،فيو
 .تكوين شخصيتو

 ،وبعضًا من كالمو في أمور مختمفة ،: فيشمل عمى مناقبوأما المبحث الثاني 
وأرجو من اهلل التوفيق لما قمت  ،وكذلك ذكرت بعضًا من أشاعره ،وشيء من دعائو

 .بو

 .ونسبه وكنيته مسه: اادلبحج األول
بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن ىالل بن ماىان بن عبد اهلل  

قال ابن خمكان ) وكان  (ٔ)، نزيل بغدادالمروزي، أبو نصر الزاىد المعروف بالحافي
 .(ٕ)، أسمم عمى يد عمي بن أبي طالباسم جده عبد اهلل الغيور

 والدته ووفاته 
ثم اشتغل بالعبادة  ،سمع بيا شيئًا كثيراً  ،ومائة كان مولده ببغداد سنة خمسين 

وقد أثنى عميو غير واحد من األئمة في عبادتو وزىده  ،ولم يحدث ،واعتزل الناس
وقيل  ،وقيل في رمضان ببغداد ،وكانت وفاتو يوم عاشوراء ،وورعو ونسكو وتقشفو

جنازتو وحين مات اجتمع في  ،والصحيح ببغداد سنة تسع وعشرين ومائتين ،بمرو
فأخرج بعد صالة الفجر فمم يستقر في قبره إال بعد العتمة  ،أىل بغداد عن بكرة أبييم

وكان )عمي المدائني( وغيره من أئمة الحديث يصيح بأعمى صوتو في الجنازة : ىذا 
وقد روي أن الجن كانت تنوح عميو في بيتو الذي  ،واهلل شرف الدنيا قبل شرف اآلخرة

فقال غفر لي ولكل من  ،عضيم في المنام فقال : ما فعل اهلل بككان يسكنو وقد رآه ب
 .(ٖ)أحبني الى يوم القيامة 

                                                 

مكتبة  ،نور الدين شربيية ،تح ،طبقات الصوفية ،ىـ ( ٕٔٗأبي عبد الرحمن ) ت  ،السممي (ٔ)
 .ٜٖم ( : ص ٜٙٛٔالخانجي ) القاىرة / 

مكتبة  ،البداية والنياية ،ىـ ( ٗٚٚإسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء ) ت  ،ابن كثير (ٕ)
 .ٜٕٚ/ٜم ( :  ٜٛٛٔالمعارف ) بيروت / 

 .ٜٕٚ/ٜ ،البداية والنياية ،ابن كثير (ٖ)
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 شيوخه الذين سمع منهم ودرس عندهم 
  .أبرز شيوخه بالفقه ــ   

 ىـ (  ٚٚٔشريك بن عبد اهلل ) ت  .ٔ

أبو عبد اهلل  ،بن أبي شريك النخعي (ٔ)و شريك بن عبد اهلل أبو عبد اهللى
وقال  ،كوفي ثقة ،قال العجمي ،الكوفي القاضي أدرك زمان عمر بن عبد العزيز

وقال أحمد بن حنبل ىو أثبت من  ،وكيع لم يكن في الكوفيين أروى من شريك
وقال عيسى بن يونس ما رأيت  ،أبي إسحاق ومن زىير وأبي إسرائيل وزكريا

وقيل لو من أدبك  (ٕ)بان في الثقات، وأثبتو بن حأحدًا أورع في عممو من شريك
واشتريت بو دفاتر  ،لقد كنت بالكوفة أضرب المبن وأبيعو ،قال أدبتني نفسي

روى لو  ،ثم طمبت الفقو فبمغت ما ترى ،وطروسا فأكتب فييا العمم والحديث
 (ٗ)و بشر بن الحارثوروى عن (ٖ)اود والترمذي والنسائي وابن ماجومسمم وأبو د

  .(٘)( سنة يعني اثنتين وثمانون ٕٛوسبعين ومئة ولو ) وتوفي سنة سبع 
 ىـ (  ٜٚٔحماد بن زيد ) ت  .ٕ

 ،األزرق ،أبو إسماعيل البصري ،الجيضمي ،ىو حماد بن زيد بن درىم األزدي
كان مولده سنة  ،وكان جده درىم من سبي سجتسان ،مولى آل جرير بن حازم

وكان من الحفاظ المتقين وأىل الورع في الدين ممن كان يقرأ  ،ثمان وتسعين
مات يوم الجمعة في شير رمضان سنة تسع  ،حديثو كمو حفظا وىو أعمى

                                                 

تح : عبد  ،كتاب االسامي والكنى ،ىـ ( ٕٔٗاحمد أبو عبد اهلل الشيباني ) ت  ،ابن حنبل (ٔ)
 . ٜٔٔ/ٔم ( :  ٜ٘ٛٔتبة دار األقصى ) الكويت / مك ،اهلل بن يوسف الجديع

حميد عبد المجيد  ،تح ،الكوكب النير ،ىـ ( ٛٗٚمحمد بن احمد بن يوسف ) ت  ،الذىبي (ٕ)
 .ٚٗ/ٔدار العمم ) الكويت / بال ( : ص ،السمفي

 .٘ٗ/ٔالمصدر نفسو :  (ٖ)
تح :  ،تيذيب الكمال في أسماء الرجال ،ىـ ( ٕٗٚجمال الدين أبي الحجاج ) ت  ،( المزيٗ)

 . ٓٓٔ/ٗم ( :  ٜٜٛٔمؤسسة الرسالة ) بيروت /  ،بشار عواد معروف .د
 .٘ٗ/ٔالكوكب النير :  ،الذىبي (٘)
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قال سميمان بن أيوب صاحب البصرة سمعت عبد الرحمن بن  (ٔ)وسبعين ومائة
: حماد بن ، قال يعقوب بن شيبةميدي يقول : ما رأيت أعمم من حماد بن زيد

وكل ثقة غير أن ابن زيد معروف بأنو قصير في  ،أثبت من ابن سممةزيد 
، قال: كان رضيو األئمة ،ويوقف المرفوع فقال الخميمي ثقة متفق عميو ،األسانيد

 .(ٕ)المعتمد في الحديث
 

 أبرز شيوخه يف احلديث :   

 ىـ (  ٔٛٔعبد اهلل بن المبارك ) ت  .ٖ
موالىم أبو عبد الرحمن  ،التميميىو عبد اهلل بن المبارك بن واضح الحنظمي 

قال العباس بن مصعب  ،أحد األئمة اإلعالم وحفاظ اإلسالم ،المروزي
وكان عبدًا لرجل  ،وأبوه تركياً  ،كانت أم عبد اهلل بن المبارك خوارزميو ،المروزي

وكان عبد اهلل إذا قدم ىمدان يخضع  ،من التجار من ىمدان من بني حنظمة
لمبارك : ما رأيت أطمب لمعمم من عبد اهلل بن اأبو أسامة، وقال لولده ويعظميم

وكان أحد األئمة فقيًا وورعًا وعممًا وفضاًل  (ٖ)ىـ ( ٛٔٔكان مولده سنة ) 
مات منصرفًا من طرطوس في شير رمضان  ،صنف وحدث وحفظ ،وشجاعة

: قال العجمي (ٗ)ييت مدينة عمى الفرات مشيور يزارىـ ( وقبره ب ٔٛٔسنة ) ت 
وقال  ،وقال كتب عن ألف شيخ ،يقال : أنو من اإلبدال ،ثبت في الحديثثقة 
 .(ٙ)روى عنو بشر بن الحارث (٘)نسائي: ال نعمم في عصره اجل منوال

 

                                                 

دار  ،مشاىير عمماء األمصار ،ىـ ( ٖٗ٘محمد بن حبان أبو حاتم البستي ) ت  ،ابن حبان (ٔ)
 .ٚ٘ٔ/ٔم ( :  ٜٜ٘ٔالكتب العممية ) بيروت / 

 ،تيذيب التيذيب ،ىـ ( ٕ٘ٛابن حجر العسقالني أبي الفضل احمد بن عمي بن محمد ) ت  (ٕ)
 .ٔٔ/ٖم ( :  ٜٗٛٔدار الفكر ) بيروت / 

 .ٜٗٔ/ٔمشاىير عمماء األمصار :  ،ابن حبان (ٖ)
  .ٜٗٔ/ ٔص  ،المصدر نفسو (ٗ)
 .ٖٙٛ/٘تيذيب التيذيب :  ،ابن حجر (٘)
 .ٓٓٔ/ٗتيذيب الكمال :  ،( المزيٙ)
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  .ىـ ( ٚٛٔالفضيل بن عياض ) ت  .ٗ

شيخ اإلسالم أبو عمي التميمي اليربوعي  ،األمام القدوة ،ىو الفضيل بن عياض
وأبان  ،وبيان بن بشر ،المروزي شيخ الحرم حدث عنو منصور بن عبد المعتمد

وغيرىم وروى عنو بن المبارك ويحيى القيظان والشافعي وبشر  ،بن عياش
ثقة كبير  ،قانتاً  ،وكان إمام ربانيًا حمدانياً  ،سكنو مكة ،الحافي وخمق كثير

 .(ٔ)ىـ ( ٚٛٔالمحرم سنة ) ت مات في  الشأن
 ىـ (  ٖٜٔأبو بكر بن عياش ) ت  .٘

قال  ،شيخ الكوفة في القراءة والحديث ،األمام أبو بكر بن عياش األسدي موالىم
عشر الف ختمة وقيل أربعة وعشرون  ضيم كان ال يفتر من التالوة قرأ اثنتيبع

 .(ٕ)سنة توفي سنة ثالث وتسعين ومائة الف ختمة وعمره بضع وتسعون
 ىـ ( ٜٛٔيحيى بن سعيد القطان ) ت  .ٙ

قال  ،وكان ثقة مأمونًا رفيعًا حجو ،ىو يحيى بن سعيد القطان ويكنى أبا سعيد
قال وتوفي  ،قال وحدثني سفيان بالكوفة ،يحيى شيدت جنازة األعمش بالكوفة

يحيى بن سعيد القطان بالبصرة في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة في خالفة 
 .(ٖ)عبد اهلل بن ىارون 

  .أبزس شيىخه بالتصىف ــ
 ىـ ( ٖٕٔعبد اهلل بن داود اليمداني ) ت  .ٔ

ىو عبد اهلل بن داود بن عامر بن الربيع اليمداني ثم الشعبي أبو عبد الرحمن 
روى  ،كوفي األصل سكن ) الخريبة ( وىي محمة بالبصرة ،المعروف بالخريبي

                                                 

دار إحياء  ،تذكرة الحفاظ ،ىـ ( ٛٗٚمحمد بن احمد بن عثمان بن قايماز ) ت  ،الذىبي (ٔ)
 .٘ٗ/ٔالتراث العربي ) بيروت / بال ( : 

مرآة الجنان وخبرة  ،ىـ ( ٚٙٛأبي عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن سعد ) ت  ،اليافعي (ٕ)
 .ٔٗٗ/ٔىـ ( :  ٖٖٛٔر اباد / مكتبة المعارف ) حيد ،اليقطان

 ،الطبقات الكبرى ،ىـ ( ٖٕٓمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد اهلل الزىري ) ت ، ابن سعد (ٖ)
 .ٖٜٕ/ٚدار صادر ) بيروت / بال ( : 
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وروى  ،وىشام بن عروه ،وسممة بن نبيط واألعمش ،عن إسماعيل بن أبي خالد
قال  (ٔ)، وعمر بن محمد الناقدعنو الحسن بن صالح بن حي وىو من شيوخو

قال  ،وقال معاوية بن صالح عن بن معين ثقة ،ابن سعد كان ثقة عابدًا ناسكاً 
 .(ٕ)في شوال سنة ثالثة عشرة ومائتين سعد مات ابن

 ىـ ( ٕٚٔالحجاج بن المنيال االنماطي ) ت  .ٕ

وكان ثقة كثير الحديث  ،ويكنى أبو محمد ،ىو الحجاج بن المنيال االنماطي
 .(ٖ)يوم السبت سنة سبع وعشرة ومائتين ،توفي بالبصرة

  .أبش تالمذته أو اللذين مسعىا منه
 ىـ ( ٕٕ٘الجرجرائي ) ت محمد بن حاتم  .ٔ

روى  ،أبو جعفر العابد ،ىو محمد بن حاتم بن يونس الجرجرائي المصيصي
 ،وشعيب بن حرب ،وشيبان بن عيينة ،عن بشر الحافي وأبيو حاتم بن يونس

وقال أبو داود كان من الثقات  (ٗ)، وأبي معاوية محمدوعبد اهلل بن المبارك
، وذكره ابن قال أبو ىاشم كان صدوقاً  ،وذكر أن عمي ابن المديني روى عنو

 .(ٙ)ىـ ( ٕٕ٘مات سنة ) ت  (٘)حبان في كتاب الثقات
 ىـ ( ٕٕٛمحمد بن جعفر الوركاني ) ت  .ٕ

روى عن شريك وطبقتو  ،نزيل بغداد ،ىو محمد بن جعفر الوركاني أبو عمران
 ىـ (  ٕٕٛصدوق مات سنة ) ت  ،وعنده مسمم وأبو داود والبغوي وأبو يعمى

 .(ٚ)رمضانفي 
                                                 

 .٘ٚٔ/٘تيذيب التيذيب :  ،ابن حجر (ٔ)
 .٘ٚٔ/٘( المصدر نفسو : ٕ)
 .ٕٔٓ/ٚالطبقات الكبرى :  ،ابن سعد (ٖ)
 .ٕ٘/٘تيذيب الكمال :  ،المزي (ٗ)
 .ٜٔ/ٜالثقات :  ،ابن حبان (٘)
 .ٖٙٔ/ٕالكاشف :  ،( الذىبيٙ)
تح :  ،ىـ (،  تقريب التيذيب ٕ٘ٛأبو الفضل احمد بن عمي ) ت  ،ابن حجر العسقالني (ٚ)

 .ٕٙٔ/ٕ ،الكاشف ،الذىبي ،ٔٚٗ/ٔم(: ٜٙٛٔدار الرشيد ) سوريا/ ،محمد عوامة
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 ىـ (  ٕٔٗاحمد بن حنبل ) ت  .ٖ

ىو  ،سكن بغداد ،أبو عبد اهلل مروزي ،ىو أحمد بن حنبل بن ىالل بن أسد
قال البخاري توفي يوم الجمعة الثنتي عشرة ليمة خمت  ،أحد األئمة في الحديث

 قال أبو بكر ولد احمد سنة  ،من ربيع اآلخر سنة أحدى وأربعين ومائتين
: ليس في ، يقولقال عمي المديني ،ببغداد ودفن بباب حربىـ (  ٗٙٔ) 

إال من كتاب ولنا فيو  وبمغني أنو ال يحدث ،أصحابنا أحفظ من ابن حنبل
 .(ٔ)أسوة حسنة

 ىـ (  ٕٙٗ عباس بن عبد العظيم العنبري ) ت .ٗ

 ،عباس بن عبد العظيم أبو الفضل العنبري من حفاظ البصرة سمع القطان
، وابن خزيمة وروى عنو مسمم واألئمة األربعة والبخاري تعميق ،وعبد الرزاق
 .(ٕ)ىـ ( ٕٙٗمات سنة ) 

 ىـ (  ٜٕٓعبد اهلل بن أحمد بن حنبل ) ت  .٘

روى عن  ،ىو عبد اهلل بن احمد بن أسد الشيباني أبو عبد الرحمن البغدادي
براىيم الحجاج ،أبيو  ،يبذقال أبو بدر البغدادي عبد اهلل بن احمد جيبذب ج ،وا 

( ومات ىـ ٖٕٔ) بو عمي الصواف ولد سنة وقال أ ،وقال الخطيب كان ثقة
كثير  ،ىـ ( وقال أبو بكر كان عبد اهلل رجاًل صالحًا صادقًا الميجة ٜٕٓسنة )
 .(ٖ)الحياء

  .أبزس أصحابه الذين سار معهم 

 ىـ (  ٕٓٙمحمد بن المثنى بن زياد ) ت  .ٔ

                                                 

 .ٖٖٓ/ٔالتعديل والتجريح :  ،( الباجئ)
 .ٜٓٓٔ/ٖ٘التعديل والتجريح :  ،الباجي ،ٔٔ٘/ٛالثقات  ،( ابن حبانٕ)
 .ٕٗٔ/٘تيذيب التيذيب :  ،( ابن حجرٖ)
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قال أبو بكر  ،بشر بن الحارث أبو جعفر السمسار شيخ بغداد معروف صحب
روى عن عبد الرحمن بن أبي حاتم ومحمد بن مخمد وغيرىم  ،الخطيب صدوق

  .(ٔ)توفي سنة مائتين وستين 

 ىـ ( ٖٕٙمحمد بن محمد حبش ) ت  .ٕ

محمد بن محمد أبو الحسن بن عيسى بن عبد الرحمن المعروف بحبش بن 
نما سمي حبشًا  ،مولى سعيد بن أبي العاص عتاقة ،أبي الورد الزاىد وا 

  ،وكان من صحابة المنصور ،وجده عيسى ىو المعروف بأبي الورد ،لسمرتو
أما حبش فأنو صحب بشر بن الحارث حدث  ،واليو تنسب سويقة أبي الورد

 .(ٕ)توفي في رجب سنة ثالث وستين ومائتين  ،عنو البغوي وغيره
  .ىـ ( ٕٛٙيحيى بن الجالء ) ت  .ٖ

وكان رجاًل صالحًا  ،صحب بشر بن الحارث ،يحيى بن عبد اهلل بن الجالء
قيل ألبنو عبد اهلل لمي سمي أبوك الجالء فقال ما جال أبي قط شيئًا وما كان 

 .( ٖ)كان يتكمم عمى الناس فيجمو القموب فسمي الجالء  ،لو ضعة قط
 ىـ ( ٕٛٚيعقوب بن سواك ) ـ  .ٗ

وصحب بشر بن الحارث  ،سكن بغداد ،الختمىيعقوب بن سواك بن يوسف 
ولما احتضر قال لو ابنو محمد يا أبت إذا قضيت نحبك ادقك عند أخيك 
بُّ أن يجمعنا اهلل في  ََ بشر؟ فقال إذا مت فادفني عند أبي وأمي فإني ُأَح

 (ٗ)توفي سنة ثمان وسبعين ومائتين ،القيامة
                                                 

دار الكتب العممية  ،تاريخ بغداد ،ىـ ( ٖٙٗأحمد بن عمي أبو بكر ) ت  ،( الخطيب البغدادئ)
تــاريخ  ،ىـــ( ٛٗٚالــذىبي : شــمس الــدين محمــد بــن احمــد) ت  ،ٕٙٛ/ٕ) بيــروت / بــال ( : 

 .م ( ٜٚٛٔدار الكتاب العربي  ) بيروت /  ،تح : عبد السالم تدمر ،اإلسالم
 دار صادر ،المنتظم ،ىـ ( ٜٚ٘عبد الرحمن بن عمي أبو الفرج ) ت ـ  ،( ابن الجوزيٕ)

 .ٕٛٚٓ/ٔتاريخ االسالم :  ،؛ الذىبي ٜٙٗ/ٖىـ ( :  ٖٛ٘ٔ) بيروت /  
 .ٚٔ/٘المنتظم :  ،( ابن الجوزيٖ)
 .ٛٛ/٘المنتظم :  ،؛ ابن الجوزي ٕٗٛ/ٗٔتاريخ بغداد :  ،( الخطيب البغداديٗ)
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  .رأي العمماء فيه
األمام بشر بن الحارث والناظر الى كالمو  إن المتتبع والباحث في سيرة 

وأقوال العمماء فيو يجده ذلك العالم المتبحر الذي واضب وحرص عمى تعمم العمم 
فكان ذلك التمميذ النجيب الذي درس عمى  ،وحرص عمى طمب العمم وظفر ،وتعميمو

يد مشايخ كبار أنيل من عمميم وسار عمى منيجيم حتى تمكن من عممو وأصبح 
تفرد  ،كان ممن أفاق أىل عصره في الورع والزىد ،يوعظ وتضع لو حمقات العمم

وعزوف النفس  ،وحسن الطريقة واستقامة المذىب ،وأنواع الفضل ،بوفور العقل
سقاط الفضو   ،وكان يكرىيا ،ل كان كثير الحديث إال أنو لم ينصب نفسو لمروايةوا 

حدثنا بن خيثمة قال سمعت أبي يقول : وذكر بشر بن  (ٔ)ودفن كتبو ألجل ذلك
لوال  ،أنو كان رجاًل تأدب بمذىب رجل يعني سفيان الثوري ففاقو لقمت بشر ،الحارث
أكثم قال لي المأمون لم يبق  قال يحيى بن( ٕ)بق لسفيان الثوري من السن والعممما س

قال الحافظ  ،(ٖ)ىذا الشيخ يعني بشر بن الحارثأحد في ىذه الكون ينتمي منو غير 
وتفرع  ،: سكن بغداد وكان مم فاق أىل عصره في الورع والزىدأبو بكر الخطيب

سقاط  ،وحسن الطريقة واستقامة المذىب ،بوفور العقل وأنواع العقل وعزوف النفس وا 
حدثنا  (ٗ)اإال أنو لم ينصب نفسو لمرواية وكان يكرىي ،وكان كثير الحديث ،الفضول

ما تقول في  محمد بن أبي عتاب عن محمد بن المثنى قال : قمت ألحمد بن حنبل :
: عن أربع سبعة من قال لي ،: أي الرجال ؟ فقمت لو بشرىذا الرجل ؟ فقال لي

رأيت احمد  ،ما رأيت رجاالت الدنيا لم أَر مثل ثالثة ،قال إبراىيم الحربي (٘) اإلبدال
ورأيت بشر بن الحارث من قرنو الى قدمة  ،تعجز أن تمد النساء مثمو ،بن حنبل

                                                 

 .ٕٚ/ٚتاريخ بغداد :  ،( الخطيب البغدادئ)
 .ٕٚ/ٚ( المصدر نفسو : ٕ)
 .ٖٚٗ/ٔتيذيب الكمال :  ،( المزيٖ)
 .ٕٚ/ٚتاريخ بغداد :  ،( الخطيب البغداديٗ)
 .ٕٚ/ٚالمصدر نفسو : ( ٘)
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وال أحفظ  ،ما أخرجت بغداد أتم عقاًل منو ،كذلك قال إبراىيم الحربي (ٔ)مممؤًا عقاًل 
ل بغداد لصاروا عقالء ولو قسم عقمو عمى أى ،ما عرف لو غيبة لمسمم ،لمسانو منو

يقول أبا الفضل العطار يقول سمعت احمد بن عمي  (ٕ)وما نقص من عقمو شيء 
قال لي أبو عبد اهلل بن الجالء : رأيت ذا النون وكانت لو العبارة  ،الدمشقي يقول

فقيل لو الى  ،ورأيت سياًل وكانت لو اإلشارة ورأيت بشر بن الحارث وكان لو الورع
حدثني عمار قال  ،حدثنا عبيد بن محمد ،(ٖ)قال بشر بن الحارث ف .من كنت تميل

: رأيت الخضر )ع( في المنام فسألتو عن بشر بن الحارث فقال مات يوم مات وما 
 .(ٗ)عمى ظير األرض اتقى هلل منو 

  .دراسة تاريخية عن الحياة العامة في تمك الحقبة دينيًا 
  .وسياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا 

   المتتبع لمعصر الذي عاش فيو األمام العارف باهلل بشر بن الحارث الممقب 
) الحافي ( يجد أن ىذا العصر قد امتاز بميزات ميمة ميزتو عن العصور التي 

فقد امتاز عصره بسمات عامة ميمة أثرت في المجتمع في تمك الفترة فمن  ،سبقتو
 ،األولى فقد أصطبغ بصبغة دينيةالجانب الديني نالحظ أن عصر الخالفة العباسية 

عميو بنو العباس من مظاىر دينية كان لو األثر في جميع  ويتجمى ذلك فيما اقبل
حيث أشاعوا بان اهلل سبحانو  ،في خطبيم أنحاء الدولة اإلسالمية ويظير ذلك جمياً 

وأصحاب الورع وأرباب  ،فوصفوا أنفسيم بأنيم أىل الحق ،قد حباىم بصفات قيادية
وقد رفعوا شعار دينيًا لتقوية سمطانيم السياسي فادعوا بأن  ،الرحمة وحممة الدين

                                                 

  .ٖٚ/ٚتاريخ بغداد :  ،( الخطيب البغدادئ)
 .ٜٕٛ/ٜالبداية والنياية :  ،( ابن كثيرٕ)
 .ٗٚ/ٚتاريخ بغداد :  ،( الخطيب البغداديٖ)
 ،ىـ ( حمية األولياء وطبقات األصفياء ٖٓٗأبي نعيم احمد بن عبد اهلل ) ت  ( األصفياني،ٗ)

 .ٖٙٗ/ٛال ( : المكتبة السمفية ) الرياض / ب
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وأنو إذا  ،ولن تخرج حتى يسمموىا الى عيسى بن مريم ،الخالفة ستبقى في أيدييم
  .(ٔ)ذىبت الخالفة منيم فيذه من عالمات قيام الساعة 
ن الحارث في فترة خالفة أبي عبد أما من الجانب السياسي فقد عاش بشر ب

وكان يمتاز بالسخاء وكانت في  ،اهلل ) الميدي ( الذي كانت مدة خالفتو عشر سنين
، إْذ حاربيم في كل بمد كانوا (ٕ)عيده أحداث ميمة من بينيا محاربة الزنادقة

 ،كذلك أىتم بالعمارة فبنى جامع الرصافة في بغداد ،يتواجدون فيو لمقضاء عمييم
كذلك قام بكسي الكعبة وطمي جدارىا بالمسك والعنبر  ،كان روعة في البناء الذي

وكانت  ،ثم بويع بعده ابنو اليادي أبو محمد موسى (ٖ)ىـ(  ٜٙٔوكانت وفاتو سنة) 
حيث والى الحكم  (ٗ)لم يدم حكمو طوياًل  ،أمو ) أم ولد ( بربرية واسميا الخيزران

الذي مكث في الحكم ثالثة وعشرين سنة الى ابنو الرشيد أبو جعفر ) ىارون ( 
إْذ أوقف نفوذ البرامكة الذي حاوال االستئثار  ،قام بأعمال ميمة سياسياً  ،وشيرين
 (٘)ىـ (  ٜٛٔوحاولوا مد نفوذىم إلخضاع الخالفة ليم، توفي بطوس سنة )  ،بالحكم

 ،ولم يولي بعد عمي بن أبي طالب ،فتولي من بعده ابنو األمين أبو عبد اهلل بن زبيدة
كانت مدة خالفتو أربع سنين وتسعة أشير قام بفتح  ،من أبوين ىاشميين إال ىو

وقد قتل وىو في الثامنة والعشرين من عمره عمى أثر خالٍف بينو وبين  ،األىواز
مما أدى إلى  ،أخيو المأمون حول والية العيد لقيامو بتولية ابنو ) موسى ( العيد

                                                 

المركز  ،معالم تاريخ الدولة العربية اإلسالمية ،( ىيئة التدريس بقسم التاريخ بجامعة قطرٔ)
   .٘ٙ-ٗٙم ( : ص ٕٔٓٓاألكاديمي ) الدوحة / 

تح  ،الكامل في التاريخ ،ىـ ( ٖٓٙأبو الحسن عمي بن أبي الكرم الشيباني ) ت  ،( ابن األثيرٕ)
 .ٜٕٗ/٘:  ٕىـ( ط ٘ٔٗٔلكتب العممية) بيروت/: محمد يوسف الدقائق،دار ا

تح : آسيا الكميبان  ،مختصر تاريخ الخمفاء ،ىـ ( ٕٙٚعالء الدين بن قمنج ) ت  ،( مغمطاويٖ)
 .ٕٔٔ-ٔٔٔ: ص ٙم ( ط ٕٔٓٓدار الفجر ) القاىرة /  ،عمي البارح

تح : محمد أبو  ،تاريخ الرسل والمموك ،ىـ ( ٖٓٔأو جعفر محمد بن جرير ) ت  ،( الطبريٗ)
 .ٚٛٔ/ٛم ( :  ٜٚٚٔمطابع بيروت ) لبنان /  ،الفضل إبراىيم

مروج الذىب ومعاون الجوىر، دار  ،ىـ( ٕٙٗأبو الحسن عمي بن الحسين )ت  ،( المسعودي٘)
 .ٕٖٔ/ٕ:  ٔم ( ط ٕٜٛٔالكتاب المبناني ) بيروت / 
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فتنة قتل خالليا عمى يد طاىر ابن الحسين الذي خرج عمى الخالفة حصول 
 أبو  ،والت الخالفة من بعده الى أخوه المأمون ،(ٔ) العباسية في تمك الفترة

كان إمامًا محدثًا ( ٕ)عبد اهلل الذي مكث في الخالفة أثنين وعشرين سنة  ،العباس
بويع من بعده أبو  (ٖ)الكاظم  وجعل والية العيد من بعده الى عمي بن موسى ،نحوياً 

إسحاق محمد المعتصم بن ىارون الرشيد وكانت بيعتو في طرطوس كان شديد 
البأس خرجت في عيده حركات كثيرة منيا حركة الطالبيين وىم ينسبون إلى عمي بن 

ىـ وقد فشمت ىذه الحركة ومن أسباب  ٜٕٔأبي طالب بقيادة محمد بن القاسم سنة 
وكذلك حركة الزط وىي من الحركات الصعبة التي  (ٗ)آراء المعتزلة فشميا باعتقادىا ب

وىددوا مرافق الدولة  واجيت المعتصم وأزعجتو كثيرًا وقد سيطروا عمى طريق البصرة
فقضى عمييم وحركات أخرى كحركة بابك  فوجو إلييم قائده عجيف بن عنسفة
ىـ عقب إصابتو بمرض قضى عميو فتولى ٕٕٚالخرمي وغيرىا توفي المعتصم سنة 
وتمك ىي أىم األحداث السياسية في تمك  .(٘)ابنو الواثق الحكم والخالفة من بعده 

 الفترة. 
عمموا و  ،وقد اىتمت الدولة اإلسالمية في تمك الفترة اىتماًما كبيرًا بالصناعة
كالحديد  ،عمى تشجيع بعض الصناعات الميمة واالستفادة من الثروات المعدنية

 دن الميمة في موقعيا ـن المـــدد مـــــــموا عمى بناء عــــمــوع ،(ٙ)والذىب والفضة والنحاس
 موقعيا 

                                                 

 .ٚ٘٘/ٛتاريخ الرسل والمموك :  ،( الطبرئ)
 .ٙٔٔ-٘ٔٔتاريخ الخمفاء : ص مختصر ،( مغمطاويٕ)
 .ٕٖٔ/ٕتاريخ الرسل والمموك :  ،( الطبريٖ)
  .ٖٖٙص  ،م ( ٕٙٓٓ ،دار ابن حزم ) بيروت ،الخالفة العباسية ،عبد المنعم ،الياشمي (ٗ)
  .ٖٛٗص  ،المصدر نفسو (٘)
-ٜٛمعالم تاريخ الدولة العربية اإلسالمية  : ص ،( ىيئة التدريس بقسم التاريخ بجامعة قطرٙ)

 .ٜٓ-ٜٛص
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 .(ٔ)كالياشمية واالنبار والكوفة وحاضرة العالم في تمك الفترة بغداد ومدينة سامراء 
فقد امتاز ذلك العصر بأنو كان عصر القوة  ،الناحية الفكرية والعمميةأما من  

حيث ظير في  ،وشجع عمى ذلك خمفاء بني العباس ،في مختمف العموم والمعارف
 ،لذا كانت بغداد قبمة طالب العمم والعمماء ،تمك الفترة عمماء نبغوا في كل العموم

ونشطت كذلك بينيا حركة  ،العممفشيدت تمك الفترة اىتمام كبير من قبل الخمفاء ب
حيث  ،وخصوصًا في عيد المنصور والرشيد والمأمون ،الترجمة في مختمف العموم

فكان عصره عصر تقدم  (ٕ)أنفقوا عمى العمم بسخاء فبرزت عموم نقمية وعقمية كثيرة 
أما سمات ىذا العيد في الجانب  ،وازدىار سياسي واقتصادي وفكري وصناعي

زدىار اقتصادي حيث شجع خمفاء بني العباس المواطنين عمى ىو ا ،االقتصادي
 .استغالل الموارد االقتصادية داخمين وخارجين

 ،أىتموا بالزراعة وأكدوا عمى فالحة األرض ،أما عمى الصعيد الداخمي
أما  (ٖ)كوارد الى بيت المال ،إلدراكيم بأن الضريبة العائدة منيا ستكون كبيرة جداً 

عمى الصعيد الخارجي فقاموا عمى تحسين العالقات مع الدول المجاورة في تمك 
قتصادي لمدولة العربية وعقد المعاىدات التجارية لمنيوض بالواقع اال ،الفترة

وكذلك من جانب أخر شجعوا التجارة وعمموا عمى التبادل التجاري  (ٗ)االسالمية
مزدىرة اقتصاديًا  ل كالصين واليند كانتالبري والبحري حتى وصمت تجارتيم إلى دو 

فكان ىذا التطور أثر في ازدىار في مختمف نواحي الحياة في تمك  ،في تمك الفترة
   .الفترة

 :  مناقبه
وعن حفص عمر بن عبد اهلل الواعظ كان بشر بن الحارث شاطرًا يجرح  .ٔ

 وكان سبب توبتو أنو وجد قرطاسًا في أتون حمام فيو ، بالحديد
                                                 

 ٜٔمعالم تاريخ الدولة العربية اإلسالمية  : ص ،ىيئة التدريس بقسم التاريخ بجامعة قطر(ٔ)
 .ٜ٘- ٖٜ( المصدر نفسو : صٕ)
 .ٜٛمعالم تاريخ الدولة العربية اإلسالمية : ص ( ىيئة التدريس بقسم التاريخ بجامعة قطر،ٖ)
 .ٜٛص  ،المصدر نفسو( ٗ)
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وقال :  ،) بسم اهلل الرحمن الرحيم ( فعظم ذلك عميو ورفع طرفو الى السماء 
 ،سيدي اسمك ىا ىنا ممقى فرفعتو من األرض وقمع عنو السحاة التي ىو فييا

ولطخ تمك السحاة  ،لم يكن معو سواه ،وأتى عطارًا فأشترى بدرىم غالية
فقال لو الزجاج  فأدخمو شق حائط وأنصرف الى زجاجة كان يجالسو ،بالغالية

ولست  ،ما رأيت أحن منيا ،: واهلل يا أخي لقد رأيت لك في ىذه الميمة رؤيا
: أليام فيما بينك وبين اهلل تعالىأقول لك حتى تحدثني ما فعمت في ىذه ا

فقال  ،غير أني اجتزت اليوم بأتون حمام فذكره ،فقال ما فعمت شيئًا أعممو
ي المنام : قل لبشر ترفع اسمًا لنا من : رأيت كان قائاًل يقول لي فالزجاج

 .(ٔ)األرض إجالاًل أن يداس لتوىن باسمك في الدنيا واآلخرة 

قال حدثنا  ،قال ثنا أبو موسى ىارون بن سعود الدىان ،ذكر محمد بن مخمد .ٕ
وىو  ،قال مر بي بشر بن الحارث الحافي يوم الجمعة ،منصور الصياد

وال خبز  قمت فما في البيت دقيق ،منصرف من الصالة فقال : في ىذا الوقت
أحمل شبكتك وتعالى الى الخندق  ،: اهلل المستعانفقال لي ،وال درىم وال شيء

قال ألِق بشبكتك وسم  ،قال ففعمت ،فقال توضأ وصل ركعتين ،قال فحممتيا
فقال قمت يا أبا نصر  ،ثقيل قال فألقيت الشبكة فوقع فييا شيء ،بسم اهلل

 ،قال فجاء فجذبنا فإذا سمكة ،أعني عمييا فأني أتخوف أن تخرق الشبكة
 ،قال فدخمت من الباب ،ليووبعيا وأشتري لعيالك ما يحتاجون إفقال خذىا 

قال قد أخذتيا فوزن لي  ،: بكم فقمت بعشرةفقال ،فاستقبمني رجل عمى حمار
فما أن فرغت قمت ليم  ،في البيتعشرة دراىم فاشتريت ما يحتاجون اليو 

قال فجئت فدققت  ،خذوا رقاقتين واجعموا عمييا من الحموى حتى أذىب اليو

                                                 

 .ٖٚٗ/ٔتيذيب الكمال :  ،؛ المزي ٕٚ/ٚتاريخ بغداد :  ،( الخطيب البغدادئ)
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أذىب  ،لو  أليمنا ىذا ما خرجنا السمكة ،فقال من ىذا قمت منصور ،الباب
 .(ٔ)كل ذا مع عيالك

قال كنت عند بشر بن الحارث يعني الحافي  ،(ٕ)عن محمد بن الصمت .ٖ
فمما  ،فمنعني من القيام ،فجاء رجل يسمم فقام اليو بشر فقمن لقيامو ،الزاىد
قال ألنو لم  ،قمت ال ،قال لي بشر يا بني تدري لم منعتك من القيام لو ،خرج

فأردت أن ال تكون لك حركة إال  ،يكن بينك وبينو معرفة وكان قيامك لقيامي
 .هلل عز وجل 

فقال لو ال يغرنك  ،تعبد ويحسنوإلى بشر الحافي وىو يطيل ال ،(ٖ)نظر رجل .ٗ
 .ما رأيت مني فإن إبميس تعبد اآلف سنين ثم صار ما صار اليو 

الحافي أنو دخل عميو رجل في الشتاء فوجده جالسًا يرعد  ،(ٗ)حكى عن بشر .٘
 ،فقال لو في مثل ىذا الوقت تنزع الثوب أو معناه ،وثوبو معمق عمى المشجب

فقال يا أخي الفقراء كثير وليس لي طاقة مواساتيم بالثياب فأواسييم بتحمل 
 .البرد كما يتحممون

                                                 

 ،أحمد سعد الحمان .تح : د ،كرامات األولياء ،ىـ ( ٛٔٗىبة اهلل بن الحسن ) ت  ،( الطبرئ)
 .ٕٖٕ/ٙٔم ( :  ٕٔٗٔدار طيبة ) الرياض / 

تح :  ،المدخل الى مذىب األمام أحمد بن حنبل ،يعبد القادر بن بدران الدمشق ،( ابن بدرانٕ)
 .ٜٚٔ/ٔىـ ( :  ٔٓٗٔالة ) بيروت / مؤسسة الرس ،عبد اهلل بن عبد المحسن التركي .د

مكتبة  ،ىـ ( التيسير بشرح الجامع الصغير ٖٔٓٔزين الدين عبد الرؤوف ) ت  ،( المناويٖ)
  .ٕٖٔ/ٕم ( :  ٜٛٛٔاألمام الشافعي ) الرياض / 

دار  ،تحقيق : جمال عيتاني ،ىـ ( مرقاة المفاتيح ٗٔٓٔعمي سمطان محمد ) ت  ،القاري( ٗ)
 .ٖ٘ٛ/ٗم ( :  ٕٔٓٓالكتب العممية ) بيروت / 
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 .(ٔ)  كان بشر بن الحافي طويل السير يقول أخاف وأن يأتي أمر اهلل وأنانائم .ٙ

فقال لي يا بشر : أتدري لم رفعك اهلل بين  قال بشر الحافي : رأيت النبي  .ٚ
قال : إلتباعك سنتي وحرمتك لمصالحين  ،أقرانك ؟ قمت : ال يا رسول اهلل

ونصيحتك إلخوانك ومحبتك ألصحابي وأىل بيتي ىو الذي بمغك منازل 
لما نزل الموت ببشر الحافي وكان عمى عميائو من العبادة والزىادة  (ٕ)األبرار 

فقال يا قوم القدوم عمى  ،لك فقيل لو أتحب الحياة يا فالنشق عميو وساء ذ
  .(ٖ)اهلل شديد 

  .بعض من كالمه 
 قولو في الخشوع في الصالة :ـ 

عن بشر الحافي قال : ) من لم يخشع في صالتو فقد  ،عن أبي طالب المكي
 . (ٗ)فسدت صالتو ( 

 قولو في األمر بالمعروف والنيي عن المنكر :ـ 

قال سمعت بشر بن الحارث يقول : ) ال ينبغي  ،عثمان الحربيحدثنا يحيى بن 
 .(٘)المنكر إال من يصبر عمى األذى ( أن يأمر بالمعروف وينيى عن

                                                 

تح : محمد حسن  ،ىـ ( التبصرة ٙٚٗإبراىيم بن عمي بن يوسف ) ت  ،( الفيروز أبادئ)
 .ىـ ( ٖٓٗٔدار الفكر ) دمشق /  ،ىيتو

بال ( :  ،المكتبة الكبرى التجارية ) مصر ،ىـ ( االعتصام ٜٓ٘) ت  أبو اسحاق ،( الشاطبيٕ)
ٔٙ/ٙٛ. 

 ،ىـ ( العاقبة في ذكر الموت ٔٛ٘عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اهلل ) ت  ،( االشبيميٖ)
 .ٖٗٔ/ٙم ( :  ٜٙٛٔمكتبة األقصى ) الكويت /  ،خضر محمد خضر ،تح

روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع  ،ىـ ( ٕٓٚٔمحمود أبو الفضل ) ـ  ،( اآللوسيٗ)
فخر الدين محمد بن عمر  ،؛ الرازي ٖٚ/ٛٔدار أحياء التراث ) بيروت / بال ( :  ،المثاني
  .م ( ٕٓٓٓىـ( التفسير الكبير، دار الكتب العممية ) بيروت /  ٗٓٙ)ت 

 .ٖٖٚ/ٛحمية األولياء :  ،( أبو نعيم٘)
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 م الذي يعرفو اإلنسان:قولو في العمل بالعم 

عن الحسن بن عمرو  ،قال أبو عمر بن أحمد الدقائق المعروف بابن السماك
فقال  ،وأنا حاضر ،وجاءوا اليو أصحاب الحديث يوماً  ،سمعت بشراً  ،المروزي
: يا أبا نصر نطمب ىذه ذي أرى معكم قد أظيرتموه ؟ قالوا: ما ىذا الليم بشر
كما تجب  ،: عممتم أنو تجب عميكم فييا زكاةقال ،لعل اهلل ينفع بيا يوماً  ،العموم

عمى أحدكم إذا ممك مئتي درىم خمسة دراىم ؟ فكذلك يجب عمى أحدكم إذا 
ال فانظروا أيش يكون عميكم  ،سمع مئتي حديث أن يعمل منيا بخمسة أحاديث وا 

 .(ٔ)ىذا غدًا 
 :قولو في فضل االستغفار 

أوحى اهلل تعالى الى  ،بمغني أن العبد إذا عمل الخطيئة ،ـ قال بشر الحافي
ن لم المالئ كة الموكمين ترفقوا عميو سبع مرات فأن استغفرني فال تكتبوىا وا 

 .(ٕ)يستغفرني فاكتبوىا 
 : قولو في مخالطة الناس 

 قال بشر بن الحارث  ،حدثني إبراىيم عن براء ،حدثنا عبد اهلل بن محمد بن يحيى
 .(ٖ)وترك لقاء الناس ترك الدنيا (  ،) حب لقاء الناس حب الدنيا

  الصبر :قولو في 
 .(ٗ)ىو الذي ال شكوى فيو الى الناس (  ،الصبر الجميل قال بشر بن الحارث:

 : قولو في الشيوة 
 ال : ــــــــق ،فانـــــ: سمعت أبا بكر بن عــــــــالق ،و بكر بن بنت معاويةــــــحدثنا أبـ

                                                 

 .ٖٚٗ/ٔتيذيب الكمال :  ،( المزئ)
تح :  ،المستطرق في كل مستطرق ،ىـ ( ٓ٘ٛشياب الدين محمد بن احمد ) ت  ،ييي( االبشٕ)

 .ٛ٘٘/ٕم ( :  ٜٙٛٔدار الكتب العممية ) بيروت /  ،مفيد محمد قمجيو
 .ٖٖٗ/ٛحمية األولياء :  ،( أبو نعيمٖ)
 .ٕٗطبقات الصوفية : ص ،( السمميٗ)
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سمعت بشر بن الحارث يقول : ) إني ألشتيي الشواء منذ أربعين سنة فما صفا 
 .(ٔ)لي درىمو ( 

قال بشر بن الحارث : ) ال تجد حالوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشيوات 
 . (ٕ)حائطًا من حديد ( 

 : قولو في فضل الصالحين 

تحيا  ،سمعت بشر بن الحارث يقول ) بحسبك أن قوم موتى ،قال إبراىيم الحربي
 .(ٖ)وان قومًا أحياء تقسو القموب برؤيتيم (  ،القموب بذكرىم

 : قولو في فضل حب الصحابة 

قال سمعت بشر بن الحارث يقول : ) ما أنا بشيء من  ،حدثني سري السقطي
محمد وسمعت عبيد بن ( ٗ) عمل أوثق بو مني بحب أصحاب النبي محمد 

أوثق عمل في نفسي حب أصحاب : ): سمعت بشر بن الحارث يقولالوراق يقول
 .(٘)( محمد 

 : قولو في البدعة وأصحاب البدع 

: سمعت الفضيل قال سمعت بشر بن الحارث يقول ،حدثنا يحيى بن المختار
: ) بمغني أن اهلل عز وجل قد حجَز التوبة عن كل صاحب يقول ،بن عياض

ثم التفت إلي فقال  واشر أىل البدع المبغضون ألصحاب رسول اهلل  ،بدعة
أجعل أوثق عممك عند اهلل حبك أصحاب نبيو فإنك لو قدمت الموقف بمثل 

 ي قمبك مقياس بغضًا ليم ــــو جئت وفـــــــول ،فرىا اهلل لكـــــــوبًا غـــــقراب األرض ذن

                                                 

 .٘ٗصوفية : صطبقات ال ،( السممئ)
 .ٖٗ( المصدر نفسو : صٕ)
 .ٙٗ( المصدر نفسو : صٖ)
 .ٖٚٗ/ٚحمية األولياء :  ،( أبو نعيمٗ)
 .ٖٚٗ/ٚ( المصدر نفسو : ٘)
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 . (ٔ)ما نفعك عممك ( 
قال  ،قال سمعت بيحيى بن اليمان يقول ،عن البدعةُسئل بشر بن الحارث 

ألن المعصية يتاب منيا والبدعة  ؛سفيان البدعة أحب الى إبميس من المعصية
 .(ٕ)يتاب منيا   ال
  قولو في التفضيل بين الخمفاء.  

قال أبو  ،قال أبو بكر بن زياد أنو قال بشر بن الحارث ما تقول في التفضيل
 .(ٖ) وعثمان  وعمر  بكر 

 قولو في المال.  

قال بشر بن الحارث رحمو اهلل عميو ألبن أدم في مالو ثالث حسرات يجمعو 
 .(ٗ)كمو ويتركو كمو ويسال عنو كمو 

 قولو في الحزن. 

الحزن ممك ال يسكن إال قمبًا مطيرًا وىو أول درجات  : قال بشر بن الحارث
 .(٘)اآلخرة

 قولو في ذم الدنيا.  

 ا عمى اهلل عز وجل ان جعل وان الدنيـــــــن ىـــــــــارث : مـــــــــــن الحــــــبشر بال ــــــــــــــق
 .(ٙ)وعرًا بيتو 

                                                 

دار الطباع ) دمشق /  ،المتحابين في اهلل ،ىـ( ٕٓٙابن محمد بن قدامو ) ت / ،( المقدسئ)
 .ٜٚ/ٔ:  ٔم ( ط ٜٜٔٔ

تح :  ،أحادث في ذم الكالم وأىمو ،ىـ( ٗ٘ٗأبو الفضل عبد الرحمن بن احمد )ت  ،( الرازيٕ)
  ٕٔٔ/٘م ( :  ٜٜٙٔدار أطمس ) الرياض /  ،ناصر عبد الرحمن محمد الجدبيع .د

 .تحقيق :  د ،السنة لمخالل ،ىـ ( ٖٔٔأبو بكر احمد بن احمد بن ىارون ) ت  ،( الخاللٖ)
 .ٖٓٗ/ٕم (  ٜٜٛٔرياض / دار الراية ) ال ،عطية الزىراني

تح : محمد  ،تنزيو األنبياء ،ىـ ( ٔٓٗأبي الحسن بن أحمد السبتي ) ت  ،( ابن حميرٗ)
 .ٛٙٔ/ٔم ( :  ٜٜٓٔدار الفكر المعاصر ) بيروت /  ،رضوان الداية

تح :  ،اليم والحزن ،ىـ ( ٕٔٛعبد اهلل بن محمد أبو بكر القرشي ) ت  ،( ابن أبي الدنيا٘)
 .ٜ٘/ٔم ( :  ٜٜٔٔدار السالم ) القاىرة /  ،مجدي فتحي السيد

 ،تح : مجدي فتحي السيد ،ىـ ( ذم الدنيا ٖٔٛأبو بكر عبد اهلل بن محمد ) ت  ،( البغداديٙ)
 .ٜٛٔ/ٔم ( :  ٜٜٓٔدار السالم ) القاىرة / 
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 من دعائو.   

أن الذل أحب إلي من  ،قال بشر الحافي ) الميم أنك تعمم من فوق عرشك
الميم  ،الميم إنك تعمم من فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى ،الشرف

 .(ٔ)فوق عرشك إني ال أوثر عمى حبك شيئًا ( إنك تعمم 
 قولو في الصمت.  

قال سمعت بشر بن الحارث يقول : ) الصبر ىو  ،حدثنا الحسن بن عمرو
إال رجل  ،وال يكون المتكمم أورع من الصامت ،الصمت أو الصمت ىو الصبر

 .(ٕ)عالم يتكمم في موضعو ويسكت في مواضعو ( 
  قولو في التوكل. 

لو  ،يكذب عمى اهلل ،ومنيم عمى اهلل ،الحافي : ) يقول أحدىم توكمتقال بشر 
 .(ٖ)توكل عمى اهلل رضي بما يفعل اهلل ( 

 قولو في الورع.  

كان بشر الحافي رحمو اهلل من الورعين فقيل لو من أين تأكل من حيث 
 .(ٗ)ولكن ليس من يأكل وىو يبكي كمن يأكل وىو يضحك  ،تأكمون

  بعض من أشعاره. 

 
  

                                                 

دار ابن  ،عمر تح : عمر بن محمود أبو ،ىـ ( معارج القبول ٖٚٚٔ( ابن احمد حكمي ) ت ٔ)
 .ٜٔٔ/ٔم ( :  ٜٜٓٔالقيم ) الدمام / 

تح : محمد السعيد  ،ىـ ( شعب اإليمان ٛ٘ٗأبو بكر أحمد بن الحسين ) ت  ،( البييقيٕ)
 .ٕٛٙ/ٗ(  ٓٔٗٔدار الكتب العممية ) بيروت /  ،بسيوني زغمول

ياك نعبد ىـ ( مدارج السالكين بين منازل إ ٔ٘ٚمحمد بن ابي بكر أيوب ) ت  ،( الزرعيٖ)
ياك نستعين م ( :  ٖٜٚٔدار الكتاب العربي ) بيروت /  ،تح : محمد حامد الثقفي ،وا 

ٕ/ٔٔ٘. 
دار المعرفة ) بيروت  ،ىـ ( إحياء عموم الدين ٘ٓ٘محمد بن محمد أبو حامد ) ت  ،( الغزاليٗ)

 .ٖٜ/ٕبيروت / بال ( : 
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  .كان يتمثل بيذه األبيات 
 وتكرُع من حوِض الذنوب فتشربُ  نفاق القذى في الماِء ال نستطيعو

 وال تذكُر المختار مـن أين ُيكسُب  وتوثُر من أكل الطعام ألـــذة
 وفـي حشـوىا نـاٌر عميك تميبُ  وترقُد يا مسكين فوق نمــارٍق 
 (ٔ)وأنت ابن سبعين بدينـك تمعُب  فمتى متى ال تستفيق جيالـــة

قال سمعت عثمان بن أحمد يقول : سمعت  ،حدثنا محمد بن أحمد بن إبراىيم
 يقول سمعت بشر بن الحارث يقول : ،الحسن بن عمران المروزي

 والمنكرون لكل أمر منكــر  ذىب الرجال المرتجى لفعاليم
 (ٕ)بعضا ليدفع معور عن معور  وبقيت في خمف يزين بعضيم

 وأنشد بشر يقول :
 يغرني يا صاح تبـريقو وليس من يروق لي دينو
 (ٖ)يوشك أن يظير تحقيقـو  من حقق اإليمان في قمبو

سئل بشر بن الحارث عن القناعة فقال : لو لم يكن في القناعة شيء الى 
 ثم أنشد يقول :  ،التمتع بعز الغناء لكان ذي يجزئ
 وال ِعــزُّ أعزُّ من  القناعــة أفادتني القناعُة ُايَّ ِعــٍز 

 وصيــر بعدىا التقوى بضاعة فخذ منيا لنفسك رأَس ماٍل 
  (ٗ)وَتسًمُد في الجنان بصبر ساعة َتحُز حالين ُتَغى عن بخيل

  .قال لي بشر الحافي يوماً  ،عن أبي عبد اهلل األسدي قال
 والنــوم تحـت رواق اليـم والقمـق خمــققطع الميالي مع األيام في 
                                                 

تـاريخ مدينـة دمشـق، تـح  مختصـر ،ىــ ( ٔٚ٘أبي القاسم عمي بن الحسن ) ـ   ،( ابن ىبة اهللٔ)
؛  ٕٚٔ/ٓٔم ( :  ٜٜ٘ٔدار الفطـر ) بيــروت /  ،: محـي الـدين أبـي سـعيد عمــر بـن غرامـة

 .ٜٜٕ/ٓٔالبداية والنياية :  ،ابن كثير
 ،ىـــ( ٛ٘ٗأبــو بكــر احمــد بــن الحســين ) ت  ؛ البييقــي، ٖٗٗ/ٛحميــة األوليــاء :  ،( أبــو نعــيمٕ)

م ( :  ٜٜٙٔمؤسســـة الكتـــب والثقافـــة ) بيـــروت /  ،تـــح : عمـــار احمـــد حيـــدر ،الزىـــد الكبيـــر
ٔ/ٕٖٔ. 

 .ٖٗٗ/ٛحمية األولياء :  ،(  أبو نعيمٖ)
 .ٙٚ/ٚتاريخ بغداد :  ،( الخطيب البغداديٗ)
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 والورقالتمسك الغنى كثرة األموال إني  أحرى وأعذر لي من أن يقال غداً 
  (ٔ)فمســت اسمـك إال أوضح الطرق  رضيت باهلل في عسر وفي يسري

قال خرجت في طمب بشر بن الحارث من باب  ،حدثني أحمد بن مسكين
فمما رآني مقباًل خط بيده عمى الجدار  ،فأقبمت نحوه ،فإذا بو جالس وحده ،حرب
 فأتيت موضعو فإذا ىو قد خطب بيده  ،وولى

 في صبحـو دائمـًا وفـي غمسو الحمد هلل ال شريك لـــو
 إال أنيـس أخـاف مـن أُنســوِ  لم يبق لي مؤنس فيُؤنسني
 (ٕ)تركن الى من تخاف من دَنسِو  فاعتزل الناس يا ُأَخيَّ وال

 
 

 اخلامتة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو  

فقد جاء االسالم  وبعد :  ،الطيبين الطاىرين ومن سار عمى ىديو الى يوم الدين
قال  ،لينشل اإلنسان من مياوي الضالل ودياجي الظالم إلى ُافق الرحمة الشاممة

وتحققت رحمة اهلل في كل  ،(ٖ) چگ  گ   گ   ک  ک  گ چ  :تعالى
والعممية وقبل كل ىذا تحققت في داخل اإلنسان وفي قمبو  ،جوانب الحياة السياسية

وعاشت ىذه األمة تحت لواء ىذا الدين الحنيف ميابًة قوية عزيزة  ،وفي ضميره
فقد حصمت انتكاسات في  ،متينة البنيان ولكن تجري الرياح بما ال تشتيي السفن

مما أدى الى اضطراب الحياة في جميع مفاصميا حتى دخل  ،ة مختمفةمراحل تاريخي
  ،فأصاب عقمو وضميره بالشمل والعجز والتواني ،ىذا االضطراب الى داخل اإلنسان

                                                 

تح : محمود  ،ىـ ( صفة الصفوة ٜٚ٘أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي ) ت  ،( ابن الجوزئ)
 .ٓٚ/ٙٔم ( :  ٜٜٚٔ دار المعرفة ) بيروت / ،محمد رواس قمعو .فاخوري د

 .ٚٚ/ٚتاريخ بغداد :  ،( الخطيب البغداديٕ)
   .ٚٓٔاآلية :  ،سورة األنبياء (ٖ)
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ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  چ قال تعالى:

دركوا فيب المصمحون يمتمسون الحمول ويريدون اإلصالح ما استطاعوا وأ (ٔ) چی  
 ،ان نقطة البداية التي تجعميم عمى الطريق الى اإلصالح تبدأ من داخل اإلنسان

ومن ذاتو ال من الظواىر والمظاىر الخارجية وسيرًا عمى ىذا المنيج وقع اختياري 
فتم اختياري لمشيخ العالم األمام  ،عمى ىذا البحث ليكون جذوة من قبس عمى الطريق

فقد كان  ،م أىل السنة فيو ممن سار عمى ىذا اليديإما ،الرباني بشر بن الحارث
وقد كان رحمو اهلل شرعيًا في كل  ،رحمو اهلل تعالى يحث أتباعو عمى طمب العمم

فقد كان  ،إال الكتاب والسنة ،فال تصوف عنده إال االسالم ،تصوراتو عن التصوف
فقد كان يؤيد دائمًا  ،حريصًا عمى توجيو أتباعو وتربيتيم وجعميم عمى الطريق القويم

 ،ويوصييم باألمر بالمعروف والنيي عن المنكر ،عمى تمقين أتباعو عقيدة السمف
فالمسممون  ،وأراه اليوم ىو المّخمص من حالة االضطراب وعدم االنضباط وااللتزام

نما ينقصيم االلتزام واالنضباط وفقًا ألوامر  ،اليوم قد ال ينقصيم الفكر والنظر وا 
 .الشرع 

ي ختام بحثي المتواضع ىذا أرجوا أن أكون قد وفقت لما فيو الخير وف
وأعتذر عن التقصير والخطأ والنسيان، فكل ابن آدام خطاء، وحسبي قولو  ،والصالح
ې  ې  ې  ى       ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ تعالى:

ىئ  ىئ     ېئەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ەئى  ائ  ائ

         مب  ىب  يب  جت  حت   خبمئ  ىئ  يئ   جب  حب            حئی  ی    ی  ی  جئ ىئ 

 .والصالة والسالم عمى سيدنا محمد  ،(ٕ) چخت  مت   
 
 
 
 

                                                 

  .ٕٗٔاآلية :  ،سورة طو (ٔ)
  .ٕٙٛاآلية :  ،سورة البقرة (ٕ)
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 ادلصادر وادلراجع
  .القرآن الكريم

المستطرق في كل  ىـ ( ٓ٘ٛشياب الدين محمد بن أحمد ) ت  ،االبشيى  .ٔ
 .م(ٜٙٛٔ) بيروت / دار الكتب العممية  ،تحقيق : مفيد محمد قمجيو ،مستطرق

 ،ىـ ( الكامل في التاريخ ٖٓٙأبو الحسن عمي بن أبي الكرم ) ت  ،ابن األثير .ٕ
 .ىـ ( ٘ٔٗٔدار الكتب العممية ) بيروت /  ،تحقيق : محمد يوسف الدقائق

تحقيق : عمر بن محمود  ،معارج القموب .ىـ ( ٖٚٚٔابن احمد حكمي ) ت  .ٖ
 .م ( ٜٜٓٔدار الكتب ابن القيم ) الدمام /  ،عمر

ىـ ( روح المعاني في تفسير القرآن  ٖٓٚٔمحمود أبو الفضل ) ت  ،األلوسي .ٗ
 .دار إحياء التراث ) بيروت / بال ( العظيم والسبع المثاني،

عبد القادر بن بدران الدمشقي ) ت    ىـ ( المدخل الى مذىب األمام  ،ابن بدران .٘
مؤسسة الرسالة )  ،عبد اهلل بن عبد المحسن التركي .تحقيق : د ،بلاحمد بن حن
 .ىـ (  ٔٓٗٔبيروت / 

تحقيق أبو  ،ىـ ( التعديل والتجريح ٗٚٗسميمان بن خمف بن سعد ) ت  ،الباجي .ٙ
 .م (  ٜٙٛٔدار المواء ) الرياض /  ،لبابة حسين

تحقيق : مجدي  ،دنياىـ ( ذم ال ٕٔٛأبو بكر عبد اهلل بن محمد ) ت  ،البغدادي .ٚ
 م (  ٜٜٓٔدار السالم ) القاىرة /  ،فتحي السيد

 ىـ (  ٛ٘ٗأبو بكر احمد بن الحسين ) ت  ،البييقي .ٛ
مؤسسة الكتب والثقافة ) بيروت /  ،تحقيق : عامر احمد حيدر ،الزىد الكبير -

 .م ( ٜٜٙٔ
 دار الكتب العممية  ،تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغمول ،شعب اإليمان -

 .ىـ (  ٓٔٗٔ) بيروت / 
 ىـ (  ٜٚ٘أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي ) ت  ،ابن الجوزي .ٜ
 دار المعرفة  ،محمد قمعو جي .تحقيق : محمود فاخوري و د ،صفة الصفوة -

 .م (  ٜٜٚٔ) بيروت / 
 .ىـ ( ٖٛ٘ٔدار صادر ) بيروت /  ،المنتظر -
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ىـ ( مشاىير عمماء  ٖٗ٘بو حاتم البستي ) ت محمد بن حبان أ ،ابن حبان .ٓٔ
 .م (  ٜٜ٘ٔدار الكتب العممية ) بيروت /  ،األمصار

 ىـ( ٕ٘ٛأبي الفضل احمد بن عمي بن محمد )ت  ،ابن حجر العسقالني .ٔٔ
 دار الجيل لبجاوي،: عمي اتحقيق اإلصابة في تميز الصحابة، -

 . ىـ(ٕٔٗٔ) بيروت/ 
 م(  ٜٙٛٔدار الرشيد )سوريا /  ،تحقيق : محمد عوامة ،تقريب التيذيب -
  .م ( ٜٗٛٔدار الفكر ) بيروت /  ،تيذيب التيذيب -

 ىـ (  ٔٓٗأبي الحسن عمي بن أحمد البستي ) ت  ،ابن حمير .ٕٔ
 ٜٜٓٔدار الفكر المعاصر) بيروت /  ،تحقيق : محمد رضوان الدايو ،تنزيو األنبياء

 .م ( 
 ىـ (  ٕٔٗبو عبد اهلل الشيباني ) ت احمد أ ،ابن حنبل .ٖٔ

 مكتبة دار األقصى  ،تحقيق : عبد اهلل بن يوسف الجديع ،كتاب االسامي والكنى
  .م ( ٜ٘ٛٔ) الكويت / 

 ىـ ( ٖٙٗأحمد بن عمي أبو بكر ) ت  ،الخطيب البغدادي .ٗٔ
 .دار الكتب العممية ) بيروت / بال (  ،تاريخ بغداد 

 ىـ (  ٖٔٔأبو بكر احمد بن محمد بن ىارون ) ت  ،الخالل .٘ٔ
 .م (  ٜٜٛٔدار الراية )الرياض /  ،عطيو الزىراني .تحقيق : د ،السنة لمخالل

 ىـ ( ٕٔٛعبد اهلل بن محمد أبو بكر القرشي ) ت  ،أبن أبي الدنيا .ٙٔ
 .م ( ٜٜٔٔدار السالم ) القاىرة /  ،اليم والحزن، تحقيق : مجدي فتحي السيد

 ىـ (  ٛٗٚمحمد بن أحمد بن يوسف ) ت  ،الذىبي .ٚٔ
 دار إحياء التراث العربي ) بيروت / بال (  ،تذكرة الحفاظ -
 تحقيق : حميد عبد المجيد السمفي، دار العمم) الكويت / بال (  ،الكوكب النير -
 دار الكتاب العربي  ،تاريخ السالم، تحقيق : عبد السالم تدمر -

 م (  ٜٚٛٔ) بيروت / 
دار  ،تحقيق : محمد عوامو ،الكاشف في معرفة من لو روية في الكتب الستة .ٛٔ

 .م ( ٕٜٜٔالقبمة لمثقافة االسالمية ) جده / 
 ىـ (  ٗ٘ٗأبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد ) ت  ،الرازي .ٜٔ
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ناصر عبد الرحمن محمد الجديع دار  .تحقيق : د ،أحاديث ذم الكالم وأىمو -
 م (  ٜٜٛٔأطمس ) الرياض / 

 م (  ٕٜ٘ٔدار إحياء التراث العربي ) بيروت /  ،الجرح والتعديل -
 ىـ (  ٗٓٙفخر الدين محمد بن عمر ) ت  ،الرازي .ٕٓ

 .م (  ٕٓٓٓدار الكتب العممية ) بيروت /  ،التفسير الكبير
 ىـ (  ٔ٘ٚمحمد بن أبي بكر ) ت  ،الزرعي .ٕٔ

ياك   ،تحقيق : محمد حامد الفقيي ،نستعينمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 .م ( ٖٜٚٔدار الكتاب العربي ) بيروت / 

 ىـ (  ٕٔٗابي عبد الرحمن ) ت  ،السممي .ٕٕ
 م (  ٜٙٛٔمكتبة الخانجي) القاىرة/  ،تحقيق : نور الدين شربية ،طبقات الصوفية

 ىـ (  ٖٕٓمحمد بن سعد أبو عبد اهلل الزىري ) ت  ،ابن سعد .ٖٕ
 .دار صادر ) بيروت / بال ( ،كبرىالطبقات ال

 ىـ (  ٔٛ٘عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اهلل ) ت  ،االشبيمي .ٕٗ
مكتبة األقصى)الكويت/  ،تحقيق : خضر محمد خضر ،العاقبة من ذكر الموت

 .م (  ٜٙٛٔ
 ىـ (  ٜٓ٘أبو اسحاق ) ت  ،الشاطبي .ٕ٘

 .المكتبة الكبرى ) مصر / بال (  ،االعتصام
 ىـ (  ٖٓٗأبي نعيم احمد بن عبد اهلل ) ت  ،صفيانياأل .ٕٙ

 المكتبة السمفية ) الرياض / بال (  ،حمية األولياء وطبقات األصفياء
 ىـ (  ٜٖٔأو جعفر محمد بن جرير ) ت  ،الطبري .ٕٚ

 م(. ٜٜٚٔتحقيق أبو الفضل إبراىيم،مطابع بيروت ) لبنان/ ،تاريخ الرسل والمموك
 ىـ (  ٛٔٗىبة اهلل بن الحسن ) ت  ،الطبري .ٕٛ

  .م ( ٕٔٗٔان،دار طبقة ) الرياض/ احمد سعد الحم .كرامات األولياء، تحقيق: د
 ىـ ( ٘ٓ٘محمد بن محمد أبو حامد ) ت  ،الغزالي .ٜٕ

 .دار المغرفة ) بيروت / بال (  ،إحياء عموم الدين
 ىـ (  ٙٚٗابراىيم بن عمي بن يوسف ) ت  ،الفيروز ابادي .ٖٓ

 ىـ(. ٖٓٗٔدار الفكر ) دمشق /  ،محمد حسن ىيتو .تحقيق : د ،التبصرة
 ىـ (  ٗٔٓٔعمي سمطان محمد ) ت  ،القاري .ٖٔ
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 .م ( ٕٔٓٓالكتب العممية ) بيروت/ دار  ،تحقيق : جمال عيتاني ،مرقاة المفاتيح
 ىـ (  ٕٗٚ) ت جمال الدين ابي الحجاج يوسف  ،المزي .ٕٖ

مؤسسة الرسالة  ،بشار عواد معروف .تحقيق : د ،تيذيب الكمال في أسماء الرجال
 .م (  ٜٜٛٔ) بيروت / 

 ىـ (  ٕٙٚعالء الدين بن قنمج ) ت  ،مغمطاوي .ٖٖ
دار الفجر ) القاىرة /  ،تحقيق : أسيا الحميبان عمي البارح ،مختصر تاريخ الخمفاء

 .م ( ٕٔٓٓ
 ىـ (  ٕٓٙقدامو ) ت  ابن ،المقدسي .ٖٗ

 .م ( ٜٜٔٔدار الطباع ) دمشق /  ،المتحابين في اهلل
 ىـ (  ٖٔٓٔزين الدين عبد الرؤوف ) ت  ،المناوي .ٖ٘

 .م ( ٜٛٛٔمكتب األمام الشافعي ) الرياض /  ،التيسر بشرح الجامع الصغير
  .عبد المنعم ،الياشمي عبد المنعم .ٖٙ
  .م ( ٕٙٓٓ -دار ابن حزم ) بيروت ،الخالفة العباسية    
  .ىـ ( ٔٚ٘أبي القاسم عمي بن الحسين ) ت  ،ابن ىبة اهلل .ٖٚ

دار  ،تحقيق : محي الدين أبي سعيد وعمر بن غرامة ،مختصر تاريخ مدينة دمشق
 .م ( ٜٜ٘ٔالفكر ) بيروت / 

 ىـ (  ٚٙٚأبي عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن سعد ) ت  ،اليافعي .ٖٛ
  .ىـ ( ٖٖٛٔمكتب المعارف ) حيدر اياد /  ،اة الجنان وعبرة اليقضانمر 
معالم تاريخ الدولة العربية  ،ىيئة التدريس بقسم التاريخ بجامعة قطر .ٜٖ

 .م (  ٕٔٓٓاألكاديمي ) الدوحة /  المركز ،االسالمية


