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المصادر الفرعية
بعــد أن أملْعنــا يف الــّدرس املاضــي بذكــر أنــواع املصــادر األصليــة مقرونــة بنمــاذج الكتــب املندرجــة حتتهــا. 

اآلن نردفها باملصادر الفرعية، وهي: اليت أخذت عن الســابقة واســتمدت منها..

وجند يف هذا الباب الكثري، مثل: 

- الكتب اجلامعة، حنو:

أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة لعــز الديــن أيب احلســن علــي ابــن األثــري اجلــزري )ت630هـــ(، وقــد 
َعْيــم،  ــَده، وكتــاب أيب نـُ مجــع فيــه أربعــة كتــب رئيســة ســبق ذكرهــا يف املصــادر األصليــة: مثــل كتــاب ابــن َمْن

ــّر، وكتــاب أيب موســى املديــي... وكتاب ابــن عبدالبـَ

هتذيب الكمال يف أمساء الرجال جلمال الدين يوسف بن عبدالرمحن املزي )ت742هـ(.

الصحابــة... أمســاء  جتريــد  التهذيــب،  وتذهيــب  الكبــري،  اإلســام  وتاريــخ  النبــاء،  أعــام  ســري 
)ت748هـــ(. الذهــي  أمحــد  بــن  للحافظمحمــد 

ابـــن  علـــي  بـــن  أمحـــد  للحافـــظ  الصحابـــة...  متييـــز  يف  واإلصابـــة  التهذيـــب،  هتذيـــب 
. ) 8هـ 5 2 ت ( ين  لعســـقا ا حجر 

وهــذا األخــري أجــل الكتــب يف هــذا البــاب، الســتيعابه وتوســعه، فقــد مجعــه مــن كتــب خمتلفــة، طالــت 
كتــب: اجلــرح والتعديــل، والتاريــخ، واألخبــار، واألنســاب، واللغــة واألدب. 

- الكتــب املقيــدة بأمــر خمصــوص، حنــو: جــزء يف آخــر الصحابــة موتــا، وآخــر يف معرفــة أســامي أرداف 
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النــي ملسو هيلع هللا ىلص، كامهــا البــن منــده. خصائــص العشــرة الكــرام الــررة حملمــود بــن عمــر الزخمشــري )ت538هـــ(، 
آثــار الســحابة يف شــعراء الصحابــة لعثمــان بــن عتيقــي القيســي )ت659هـــ(، ذخائــر العقــى يف مناقــب ذوي 
القــرىب والريــاض النضــرة يف فضائــل العشــرة ألمحــد بــن عبــداهلل حمــب الديــن الطــري )ت694هـــ(، التمهيــد 
والبيــان يف مقتــل الشــهيد عثمــان حملمــد بــن حيــى املالقــي )ت741هـــ(، اإلجابــة إليــراد مــا اســتدركته عائشــة 
علــى الصحابــة حملمــد بــن عبــداهلل بــن هبــادر الزركشــي )ت745هـــ(، واملصبــاح املضــي يف كتــاب النــي األمــي 
ورســله إىل ملــوك األرض مــن عــريب وعجمــي حملمــد بــن علــي ابــن حديــدة األنصــاري )ت 782 هـــ(، إمتــاع 
األمســاع مبــا للرســول مــن األبنــاء واحلفــدة واألمــوال واملتــاع ألمحــد بــن علــي املقريــزي )ت845هـــ(، إحيــاء امليــت 
بفضائــل أهــل البيــت جلــال الديــن عبدالرمحــن الســيوطي )911هـــ(، احلســام املســلول علــى منتقصــي الرســول 
ــَرق )ت930هـــ(، تطهــري اجلنــان واللســان عــن اخلــوض والتفــوه  حملمــد بــن عمــر احلضرمــي الشــهري ب: َبْ
بثلــب معاويــة بــن أيب ســفيان ألمحــد بــن حممــد ابــن حجــر اهليتمــي )ت974هـــ(، حتفــة الظرفــاء يف مجــع مــا 
يف الكاعــي مــن الرســائل النبويــة والصحابــة اخللفــاء حملمــد بــن أمحــد اليحمديالفحصــي )ت بعــد 1150هـــ(، 
إحتــاف الســعداء مبناقــب ســيد الشــهداء )محــزة بــن عبداملطلــب( لعبــداهلل بــن إبراهيــم بــن حســن مريغــي 
احلســيي )ت1207هـــ(، احلصــون املنيعــة يف بــراءة عائشــة الصديقــة باتفــاق أهــل الســنة والشــيعة حملمــد عــارف 

بــن أمحــد بــن ســعيد املنــري احلســيي الدمشــقي )ت 1342هـــ(..

 )ُينظــر: كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون حلاجــي خليفــة. مصــادر الســرية النبويــة وتقوميهــا للدكتــور فــاروق 
محــادة. معجــم مــا ألــف عــن الصحابــة وأمهــات املومنــن وآل البيــت حملمد بن إبراهيم الشــيباين(.

واهلل املوفق للخري واهلادي.

واحلمد هلل رب العاملن.


