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ABSTRACT

Muhammad Bin Umar Al-Waqidi is one of the famous Muslim historians,
got recognition and prominence in the 2nd century A.H. He introduced new
trends in writing and composition of historic narratives. He is considered
the first Muslim historian who talked about the historical events and what
were root causes of their happening and finally analyzed their consequences.
Many Muhadditheen consider him an authentic and reliable source for
historical narratives of the Holy Prophet’s campaigns during the last decade
of his life in Madinah. Due to the authenticity of his narratives, they quoted
him extensively in their works when write about the life of Holy Prophet
(PBUH). Although, he is one of the credible historians and weighed as
reliable but some of the Muhadditheen criticized him by not following the
applied methodology in hadith transmission. The current paper discusses all
the narratives which were considered to be the root cause of Muhadditheen's
critique on Al-Waqidi. The focus of the paper is on the twelve narratives
quoted by the prominent critic Ibn-e-‘Adi. Finally, this paper analyses the
denial of Ibn-e’Adi on Al-Waqidi’s narratives extensively with several
aspects and concludes that criticism of ibn-e-‘Adi is correct or incorrect.
Keywords: Al-Waqidi, Muhidditheen, Ibn-e-‘Adi, Denial of Narratives,
Muslim Historian.

مذخل
مً ٖاصة املخضزحن عخمهم هللا أنهم ال ًُٗىىن في عاو ئال ئطا زبذ طلً ٖىضَم بأصلت ال جىىغ أهه كض اؾخدم
ً وواهىا مدخاَحن ئلي الغاًت في َظا الهضص خُث ال ًهضعون خىما ٖلى الغاوي ئال بأكل ما ًمىً حٗبحرٍ م.َظا
 ومٗٓمها هي اإلاغوٍاث، بل واهىا ًلضمىن الكىاَض ٖلى ما كالىٍ في الغاوي، ولم ًىخفىا بهظا ألامغ.ألفاّ الجغح
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ُ
التي أهىغث ٖلى الغاوي الظي جفغص بها َى ًٖ ؾاةغ الغواة آلازغًٍ .وفي الخلُلت أن الخىم ٖلى الغاوي بجغح أو
ً
حٗضًل وان ٖىضَم ٖباعة ًٖ واكُٗت مغوٍاث الغاوي ومجزلتها مً بحن مغوٍاث الغواة آلازغًٍ .فياهىا ٌؿبرون
ول مغوٍاث الغاوي وٍلاعهىنها بمغوٍاث الثلاث ألازغي ختي ٌٗغفىا مؿخىي مغوٍاجه وبالخالي مياهخه مً ؤلاجلان
والًبِ مً بحن الغواة آلازغًٍ.
فالغغى مً َظٍ الضعاؾت َى ؤلاَالٕ ٖلى مؿخىي مغوٍاث الىاكضي التي أهىغَا ابً ٖضي .وَظٍ اإلاغوٍاث في
ُ
الخلُلت حٗخبر أهبر صلُل للجغح ٖلُه مً ِك َبل املخضزحن .وَظٍ ولها ازىا ٖكغ زبرا .ففي َظٍ الضعاؾت ًُىٓغ ئلى
َظٍ ألازباع بأن الىاكضي جفغص بها فلِ أم َىان آزغون الظًً قاعوىٍ فيها؟ وئطا لم ٌكاعهه أخض في عواًتها
ُ
فُىٓغ ئلى مخىه وئلى مضي ًىحض فُه مً الىياعة؟ وَل َظٍ ألازباع مخىاكًت إلاا زبذ في ألازباع الثابخت مً
الُغق الصخُدت؟ َظٍ هي ألاؾئلت التي أزىى فيها في صعاؾت َظٍ ألازباع ئن قاء هللا .وبمؼٍض مً الخدب٘
وؤلاؾخلغاء ٖلى َظٍ اإلاغوٍاث ًخضح ألامغ وٍمىىىا أن وُٗض الىٓغ في َظٍ اللًُت.
والىالم في َظا البدث ًضوع ٖلى مبدثحن وزاجمت:
اإلابدث ألاوٌ :حعشيف بالىاكذي وابً عذي
اإلاطلب ألاوٌ :حعشيف باإلمام الىاكذي:
ً
َى أبى ٖبض هللا دمحم بً ٖمغ بً واكض ألاؾلمي اإلاضوي اإلاٗغوف بالىاكضي 1.وان حضٍ واكض مىلى لٗبض
ً
َ
هللا بً بغٍضة ألاؾلمي .فياهذ ُ
وؿبخه َظٍ وؿبت الىالء له .وكُل ئهه وان مىلي لبجي ؾهم ،ولٗل طلً ألن بجي
ؾهم ٌ
بًُ مً أؾلم 2.ئهه عخمه هللا ولض في أوٌ ؾىت زالزحن وماةت في آزغ زالفت مغوان بً دمحم هما هلله ٖىه
جلمُظٍ ابً ؾٗض 3.الٌٗغف هثحرا ًٖ خُاة الىاكضي عخمه هللا ألاولي صون ما ٖغف ٖىه أهه ولض وجغبي في اإلاضًىت
4
ووكأ في خًاهت مضاعؾها.
ئن الىاكضي عخمه هللا وان مخجها ئلي الٗلم مىظ وٗىمت أْفاعٍ .وكض جلمظ عخمه هللا ٖلى أًاصي مٗٓم قُىر
اإلاضًىت واهدؿب الٗلم ٖنهم .ولم ًىف ٖلى ألازظ مً قُىر اإلاضًىت ،بل ؾافغ ئلي البلضان ألازغي مً الكام
والدجاػ 5.وكض ؾافغ ئلي اليىفت هظلً هما ًلىٌ َى ًٖ أبي خىُفت عخمه هللا :وهىذ ًىم ماث أبى خىُفت
6
عخمه هللا باليىفت أجىك٘ كضومه فجاءها وُٗه.
وكض ٖغف عخمه هللا بخىحهه ئلي ٖلم اإلاغاػي والؿحرة مىظ البضاًت 7.ئهه بلغ في َظا الٗلم مً الكهغة خُث أهه
وان مغح٘ الٗامت والخانت في أزباع اإلاغاػي والؿحرة في اإلاضًىت الىبىٍت نلي هللا ٖلُه وؾلم 8.وواهذ له عخمه
ُ
ضعؽ فيها اإلاغاػي 9.وكض ؾافغ ئلي الٗغاق ؾىت زماهحن وماةت للًاء صًىهه بٗض ما
هللا خللت في اإلاضًىت وان ً ِ
خمُذ ٖالكخه بىػٍغ الخلُفت ًدحى بً زالض البرميي .زم زغج ئلى الكام والغكت زم عح٘ ئلى بغضاص ،فلم ًؼٌ بها
ئلى ان كضم اإلاأمىن مً زغاؾان ؾىت أعب٘ وماةخحن 10،فىالٍ اللًاء بٗؿىغ اإلاهضي 11،فلم ًؼٌ كايُا ختى
ماث ببغضاص في طي الدجت ؾىت ؾب٘ وماةخحن .ونلى ٖلُه دمحم بً ؾماٖه الخمُمي .وأوصخى الىاكضي عخمه هللا
12
ئلى ٖبض هللا بً َاعون أمحر اإلاإمىحن فلبل ونِخه وكطخى صًىه ،ووان للىاكضي ًىم ماث زمان وؾبٗىن ؾىت.
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اإلاطلب الثاوي :حعشيف باإلمام ابً عذي
َى الخافٔ الٗالم الجلُل ٖبض هللا بً ٖضي بً ٖبض هللا بً دمحم بً اإلاباعن أبى خمض الجغحاوي
اإلاباعوي اإلاٗغوف بابً اللُان" ،أخض أةمت أصخاب الخضًث واإلاىثرًً له والجامٗحن له والغخالحن فُه" 13.ولم
ًهب مً ؾماٍ ٖبض هللا بً دمحم بً ٖضي 14.ولض "ًىم الؿبذ غغة طي اللٗضة ؾىت ؾب٘ وؾبٗحن وماةخحن وهي
15
الؿىت التي ماث فيها أبى خاجم الغاػي".
خضر ًٖ "أبي ٖبضالغخمً اليؿاتي ،وأبي بىغ بً زؼٍمت ،وٖبض هللا بً دمحم البغىي ،وأبي ٌٗلى اإلاىنلي،
وػهغٍا بً ًدحي الؿاجي ،ودمحم بً ٖثمان ابً أبي قِبت ،والبغىي ،وأبي ٖغوبت وابً الغواؽ ،وآزغًٍ" .وخضر
ٖىه "قُسه أبى الٗباؽ بً ٖلضة ،وخمؼة بً ًىؾف الؿهمي ،وأبى ؾٗض اإلاالُجي ،ودمحم بً ٖبض هللا بً
16
ٖبضوىٍه وآزغون".
17
كاٌ ابً كاضخي قهبتَ" :ى أخض ألاةمت في ألاٖالم وأعوان ؤلاؾالمَ ،اف البالص في َلب الٗلم وؾم٘ الىباع".
18
كاٌ الخلُلي" :وان ٖضًم الىٓحر خفٓا وحاللت".
كاٌ خمؼة بً ًىؾف الؿهمي" :جىفي ٖبض هللا بً ٖضي (عخمه هللا) غغة حماصي آلازغ ؾىت زمـ وؾخحن
19
وزالزماةت لُلت الؿبذ فهلى ٖلُه أبى بىغ ؤلاؾماُٖلي".
اإلابدث الثاوي :دساظت ألاخباسالتي أهىشها ابً عذي
ففي َظا اإلابدث أصعؽ ألازباع التي طهغَا ابً ٖضي في هخابه" :اليامل في يٗفاء الغحاٌ" ،وأهىغَا ٖلى
الىاكضي .واإلاىهج الظي أجبٗه في صعاؾت َظٍ ألازباع َى:
جسغٍج الخبر والىالم ًٖ الىياعة التي لها طهغَا ابً ٖضي في هخابه ئن قاء هللا.
الخبرألاوٌ:
َََ ْ َ َ ََ
20
ًٖ ابً ٖباؽ امهنع هللا يضر ًٖ أبي بً هٗب ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ :هضٌ ِبالدج ِشملً".
أ -جخشيج الخبر:
21
أزغحه الخاعر بً دمحم بً أبي أؾامت في مؿىضٍ ًٖ هفـ َغٍم الىاكضي .وٍالخٔ أن فُه ؾلىَا لغاوٍحن:
ؾُٗض بً حبحر وأبي بً هٗب .وعواٍ أبى حٗفغ ابً البستري ًٖ َغٍم أخمض بً الخلُل بً زابذ البرحالوي ًٖ
23
الىاكضي بىفـ ئؾىاص ابً ٖضي صون ؾلىٍ أي عاو 22.وكض عواٍ الفاههي ًٖ َغٍم ٖبض هللا بً أبي ؾلمت.
وَظا الُغٍم وك٘ مخابٗا لُغٍم الىاكضي ئال أن ئؾماُٖل بً ئبغاَُم بً ٖلبت ًغوي فُه ًٖ ٖمه مىسخي بً
ٖلبت ال ًٖ أبي الؼبحر.
ب -الىياسة في الخبر:
الٓاَغ أن في زبر الىاكضي اهلُاٖا بحن ئؾماُٖل بً ئبغاَُم وأبي الؼبحر ولم ًثبذ ؾمإ ألاوٌ ًٖ
آلازغ .والصخُذ ما وعص ٖىض الفاههي مً واؾُت مىسخي بً ٖلبت بُنهما .أما جضلِـ أبي الؼبحر َىا فال ٌٗجي
24
قِئا .وكض صدح َظا الُغٍم (أبى الؼبحر ًٖ ؾُٗض بً حبحر ًٖ ابً ٖباؽ) الضاعكُجي والبساعي.
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أما ئَالق الىياعة ٖلى َظا الخبر ففُه شخئ مً الكضة ،وكض جىب٘ فُه الىاكضي بُغٍم أكل خاله أن ًيىن خؿىا
ئال ماوان مً أمغ ٖبض هللا بً أبي ؾلمت قُش الفاههي ،فهى غحر اإلااحكىن والض ٖبض الٗؼٍؼ .وَى مجهىٌ ،ولم
أَل٘ ٖلى مً جغحم له .ومتن الخبر كض زبذ مً أخاصًث أزغ ،منها ما وعص ٖىض الترمظي ًٖ ابً ٖباؽ كاٌ :كاٌ
25
عؾىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :هؼٌ الدجغ ألاؾىص مً الجىت وَى أقض بُايا مً اللبن فؿىصجه زُاًا بجي آصم".
الخبرالثاوي:
َ
َ
َ
َ
ْ
ه
َ
ه
َ
ُ
ه
ه
ُ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ّ ْ َ
َ
ُ ُ
ْ
خمیر ّي َوك َ
اٌ :ه َى أ هو ٌُ َم ًْ ه َعا
ًٖ أبي َغٍغة كاٌ :ههَی َسظىٌ ِ
اَّلل صلى اَّلل علي ِه وظلم عً ظ ِب أظعذ ال ِ ِ
26
البيذ".
أ -جخشيج الخبر:
أزغحه الخاعر بً دمحم بً أبي أؾامت في مؿىضٍ وابً البستري في مجمىٖه وجمام الغاػي في فىاةضٍ بأؾاهُضَم
27
ًٖ هفـ َغٍم الىاكضي مغفىٖا...
وأزغحه أبى َالٌ الٗؿىغي ًٖ َغٍم "أبي أخمض كاٌ :أزبرها ٖبض هللا بً الٗباؽ كاٌ :خضزىا الفًل بً ٖبض
الٗؼٍؼ كاٌ :خضزىا ئبغاَُم الجىَغي كاٌ :كاٌ الىاكضي :خضزجي خؼام بً َكام ًٖ أبُه كاٌ :ههى عؾىٌ هللا
28
ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌؿب أؾٗض الخمُضي وَى جب٘ ،وكاٌ أهه أوٌ مً هؿا البِذ"...
وأزغحه أبى الىلُض ألاػعقي ًٖ َغٍم حضٍ "أخمض بً دمحم بً الىلُض ألاػعقي كاٌ :خضزىا ئبغاَُم بً دمحم بً أبي
ًدحىَ ًٖ ،مام بً مىبه ًٖ ،أبي َغٍغة ًٖ ،الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بلفٔ :أهه ههى ًٖ ؾب أؾٗض الخمحري وَى جب٘ ،ووان
29
َى أوٌ مً هؿا الىٗبت".
وأزغحه الفاههي مغؾال ًٖ َغٍم "ٖبض الهمض بً مٗلل ًٖ وَب بً مىبه أهه ؾمٗه ًلىٌ :ػٖمىا أن الىبي
ملسو هيلع هللا ىلص ههى ًٖ ؾب أؾٗض ووان اوٌ مً هسخى البِذ الىناةل" 30.وفُه ػٍاصة ولمت الىناةل.
ب -الىياسة في الخبر:
الىياعة ْاَغة في َظا الخبر ،ألن الىاكضي جفغص فُه بالغواًت ًٖ مٗمغ (وَى ممً الًدمل جفغصٍ)
صون بلُت جالمظة مٗمغ وَم مئاث! فالخفغص ٖىه ّ
ٌؿبب ئقيالُت وَظٍ هي الىياعة َىا .أما َغٍم أبي َالٌ
31
الٗؿىغي فالٓاَغ أهه أكىي الُغق ألن الىاكضي مٗغوف الغواًت ًٖ خؼام بً َكام بً خبِل ًٖ أبُه.
وخؼام مأمىن وألبُه صخبت 32.وئبغاَُم (بً ؾُٗض) الجىَغي مً أوزم جالمظة الىاكضي .لىً فُه مكيلت
حهالت ٖبض هللا بً الٗباؽ وقُسه الفًل بً ٖبض الٗؼٍؼ .بٗض مداولت حاصة لم أحض مً جغحم لهما .وأما
َغٍم أبي الىلُض ألاػعقي فال ًهلح أن ًيىن مخابٗا لُغٍم الىاكضي ألن فُه اهلُاٖا بحن ئبغاَُم بً دمحم بً أبي
ًدحى وَمام بً مىبه ،وألاوٌ منهما مترون ٖىض حمهىع املخضزحن 33.وأما َغٍم الفاههي فهى مغؾل ٖلى وَب
بً مىبه .فلِـ للخبر َغٍم ًسلى مً ٖلت ،ولىً ًٓهغ أن له أنال .وٍمىً أن ًيىن الىاكضي ّصلـّ ،
فغحر
ئبغاَُم بً دمحم بً أبي ًدحى بمٗمغ بً عاقض ،ألن ألازحر منهما زلت 34.وهللا أٖلم
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وازخلف في أوٌ مً هؿا البِذ .كاٌ الخافٔ ابً حجغ" :فدهلىا في أوٌ مً هؿاَا مُللا ٖلى زالزت أكىاٌ:
ئؾماُٖل وٖضهان وجب٘ وَى أؾٗض اإلاظوىع في الغواًت ألاولى ...وٍجم٘ بحن ألاكىاٌ الثالزت ئن واهذ زابخت بأن
35
ئؾماُٖل أوٌ مً هؿاَا مُللا وأما جب٘ فأوٌ مً هؿاَا ما طهغ".
فغواًت الىاكضي اإلاظوىعة فىق وعصث في "أن أوٌ مً هؿا البِذ َى أؾٗض الخمحري" .وعوي ألاػعقي ًٖ َغٍله
ًٖ ابً ئسخاق أهه كاٌ" :بلغجي ًٖ غحر واخض مً أَل الٗلم أن أوٌ مً هؿا الىٗبت هؿىة واملت جب٘ وَى
أؾٗض ،أعي في الىىم أهه ًىؿىَا 36."...وهلل ٖبض الغػاق ًٖ ابً حغٍج أهه كاٌ" :بلغىا أن جبٗا أوٌ مً هؿا
37
الىٗبت الىناةل فؿترث بها .كاٌ ابً حغٍج :وكض ػٖم بٌٗ ٖلماةىا ئؾماُٖل الىبي ملسو هيلع هللا ىلص .وهللا أٖلم بظلً".
وعوي ؤلامام أخمض ًٖ َغٍله ًٖ ٖاتكت اهنع هللا يضر ما ٌكهض لبٌٗ زبر الىاكضي أنها كالذ" :ؾمٗذ عؾىٌ هللا نلى
هللا ٖلُه وؾلم ًلىٌ :ال حؿبىا جبٗا فاهه كض وان أؾلم" 38.وفُه ابً لهُٗت وأبى ػعٖت وَما يُٗفان .وكض
خؿىه لغحرٍ بمجمىٕ َغكه الكُش قُٗب ألاعهإوٍ في جدلُله للمؿىض.
وهظا عوي ؤلامام الخاهم ًٖ َغٍله "ًٖ ٖاتكت اهنع هللا يضر أنها كالذ  :وان جب٘ عحال نالخا ،أال جغي أن هللا ٖؼ وحل
39
طم كىمه ولم ًظمه".
وعوي ٖبض الغػاق في جفؿحرٍ ًٖ "جمُم بً ٖبض الغخمً كاٌ :كاٌ لي ُٖاء بً أبي عباح :أحؿبىن جبٗا ًا جمُم؟
كلذ :وٗم .كاٌ :فال حؿبىٍ ،فان عؾىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كض ههى ًٖ ؾبه" .وعوي أًًا "ًٖ جمُم بً ٖبض الغخمً أهه
ؾم٘ ؾُٗض بً حبحر كاٌ :ئن جبٗا هؿا البِذ وههى ؾُٗض ًٖ ؾبه" .وعوي ًٖ بياع كاٌ ؾمٗذ وَبا ًلىٌ:
"ههى عؾىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ ؾب جب٘ .كلىا ًا أبا ٖبض هللا وما وان جب٘! كاٌ نابئا .كلىا ًا أبا ٖبض هللا وما الهابئ؟
40
كاٌٖ :لى صًً ئبغاَُم ،وان ئبغاَُم ًهلي ول ًىم نالة ولم جىً له قغَٗت".
الخبرالثالث:
ََُْْ َ ْ ْ َ َْ َ
ًٖ ٖثُم بً هثحر بً ولُب الجنهي ًٖ أبُه ًٖ حضٍ وله صخبت كاٌ :كاٌ عؾىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ألاهبر ِمً ِؤلاخى ِة ِبمن ِزل ِت
َْ
41
ألا ِب ".
أ -جخشيج الخبر:
42
أزغحه الُبراوي بؿىضٍ ًٖ "نالح بً الىلُض الجرسخي زىا دمحم بً ًدحى ألاػصي ًٖ الىاكضي "...بىفـ الُغٍم،
وأزغحه ابً كاو٘ بؿىضٍ ًٖ "الٗباؽ بً أخمض بً ِٖسخى ها دمحم بً ًدحى ألاػصي ًٖ الىاكضي "...بىفـ
43
الُغٍم ئال أن فُه غىُم بً هثحر صون ٖثُم بً هثحر.
ب -الىياسة في الخبر:
الىياعة ْاَغة في الخبر خُث أهه الًىحض الخبر ئال بغواًت الىاكضي وَى ممً ُ
الًدمل جفغصٍ .وفي
الؿىض ٖضص مً املجاَُل التي لم ٌٗغف خالها .فالىاكضي قظ به صون ؾاةغ الغواة آلازغًٍ .وأما ماوعص ٖىض ابً
44
كاو٘ مً غىُم صون ٖثُم فغص ٖلُه الخافٔ ابً حجغ وكغع أهه وَم مً الغاوي.
كاٌ البيهلي بٗض عواًت َظا الخبر ًٖ َغٍم ابً ٖضي" :وعواٍ أًًا غحر الىاكضي ًٖ ٖبض هللا بً مىِب ،وكُل
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ٖىه ًٖ دمحم بً مىِب" 45.خاولذ هثحرا لىً لم أَل٘ ٖلى الغواًت التي أقاع ئليها البيهلي ،وأما ًٖ كًُت دمحم
بً مىِب فلى واهذ الغواًت وعصث هما كاٌ البيهلي ،ليان طلً وَما للغاوي ،ألن مً ٖغف بالغواًت ًٖ ٖثُم
َى ٖبض هللا بً اإلاىِب ال دمحم بً مىِب.
أما باليؿبت إلاٗجي الخبر فاإلاغاص مىه ما قغخه اإلاىاوي في فٌُ اللضًغ" :أي في وحىب اخترامه وحُٗٓمه وجىكحرٍ
وٖضم مسالفت ما ٌكحر به وٍغجًُه" 46.وكض هلل اإلاغوػي بؿىضٍ ًٖ ؾُٗض بً ٖمغو بً الٗام كاٌ كاٌ عؾىٌ
َ َ
ْ
48
هللاَ :خ ُّم َهب ْیر ْ ِألا ْخ َىة َع َل ْى َ
ص ِغ ْی ِر ِه ْم َخ ُّم ال َى ِال ِذ َعل ْى َول ِذه" 47.لىىه مغؾل ٖلى ؾُٗض بً ٖمغو بً الٗام،
ِ
ِ ِ
49
وفُه دمحم بً الؿاةب الىىغي لحن الخضًث.
الخبرالشابع:
ُ هُ ْ
ه ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ 50
َ
ْ
َ
ًٖ هثحر بً قِبت ألاشجعي كاٌ :كاٌ عؾىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :خذسالىح ِه ِمً الى ِبي ِز جدىازش ِمىه الخعىاث".
أ -جخشيج الخبر:
أزغحه الُبراوي في معجمُه الىبحر وألاوؾِ وأبى وُٗم في مٗغفت الصخابت وابً كاو٘ في معجم الصخابت ولهم
بأؾاهُضَم ًٖ الىاكضي ًٖ أزُه قملت بً ٖمغ  ...بىفـ َغٍم ابً ٖضي ،ئال أنهم زالفىٍ في حؿمُت قُش أر
الىاكضي ،خُث ؾمىٍ ٖمغ بً قِبه بً أبي هثحر الاشجعي ،وكض ؾماٍ ابً ٖضي ٖمغ بً هثحر بً قِبت
51
ألاشجعي.
ب -الىياسة في الخبر:
الىياعة ْاَغة في الخبر خُث ئهه لم ًُغو ئال ًٖ َظا الُغٍم ،وهي ٖباعة ًٖ مجمىٖت املجاَُل مً
الغواة .وازخلف في الخبر َل جفغص به الىاكضي أم أزىٍ قملت؟ فابً ٖضي طَب ئلي أهه مً جفغصاث الىاكضي،
خُث ٖضٍ الخُُب مً جفغصاث أزُه قملت بً ٖمغ الىاكضي 52.والصخئ الثاوي َى أن َظا الخبر ازخلف في
حؿمُت صخابُه .فابً ٖضي ًغي أن َظا الىَم َى مً الىاكضي هفؿه 53.لىً الظي ٌؿدكيل َىا َى أن مً
أزغج َظا الخبر مً غحر ابً ٖضي مً الُبراوي وأبي وُٗم وابً كاو٘ ًٖ الىاكضي أزغحه بضون زُأ! وأقاع
ئلُه الخُُب هظلً .وابً حجغ ٖىضما حٗغى للىالم ٖلى َظا الخبر كاٌ" :فازخلف ٖلى الىاكضي في حؿمُت
54
صخابي َظا الخضًث ،والٗلم ٖىض هللا حٗالى".
وكض أزغج ابً ٖضي زبرا ٌكبه َظا الخبر ًٖ أوـ مغفىٖا" :خذس الىحه مً العىش يهذس الخعىاث" وٖضٍ
مً مىىغاجه 55.وَظا الخبر ٌكٗغ اخخىاةه ٖلى ألفاّ عهُىت ومٗان زؿِؿت .ولٗل َظا أصلي بالكُش ألالباوي
ئلي الخىم ٖلُه بالىي٘ 56.وهللا أٖلم
الخبرالخامغ:
َْ
َ
َ َ َ َ 57
ًٖ أبي َغٍغة ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ :ال فشع وال ع ِخیرة".
أ -جخشيج الخبر:
لٗل ابً ٖضي جفغص بازغاج الخبر ًٖ َغٍم الىاكضي َظا .والخبر مٗغوف قات٘ ًٖ َغٍم الؼَغي
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ًٖ ابً اإلاؿِب ًٖ أبي َغٍغة مغفىٖا مً صون َغٍم الىاكضي اإلاظوىع فىق .وكض عواٍ ًٖ الؼَغي ٖضص مً
63
جالمُظٍ ،منهم :مٗمغ 58،وؾفُان بً خؿحن 59،وابً ُِٖىت 60،وػمٗت 61،ودمحم بً أبي خفهت 62،وأبى كالبت.
وكض خىم الخافٔ الضاعكُجي ٖلى َظا الُغٍم ألازحر (أبي كالبت ًٖ الؼَغي) بالغغابت لخفغص ٖبض هللا بً
ٖهمت الىهُبي بغواًخه 64.وٖبض هللا بً ٖهمت الىهُبي مكهىع بغواًت ألازباع اإلاىىغة ًٖ الثلاث .جغحم له
65
الٗلُلي وابً ٖضي في يٗفائهما.
ب -الىياسة في الخبر:
جفغص ابً ٖضي بازغاج الخبر ًٖ َغٍم الىاكضي َظا .وكض أقاع ئلُه الخافٔ الضاعكُجي في ٖلله
خُىما حٗغى للىالم ًٖ َغق َظا الخبر بلىله" :وهظلً عوي ًٖ ًدحى بً أبي هثحر ًٖ مٗمغ" 66.والقً أن
الخبر بهظا الُغٍم مىىغ لخفغص أًىب بً ٖخبت بالغواًت ًٖ ًدحى بً أبي هثحر ًٖ مٗمغ وَى يُٗف .وفُه
الىاكضي هظلً.
ًلىٌ الخافٔ ابً َاَغ اللِؿغاوي" :خضًث ال فغٕ وال ٖخحرة :عواٍ الىاكضي ًٖ ٖانم بً ٖمغ بً خفو
67
الٗمغي ًٖ ،أًىب بً ٖخبت ...وأًىب مترون الخضًث".
وكض طَب ابً ٖضي ئلي حٗلُل َظا الخبر بخفغص الىاكضي خُث أزغحه في جغحمخه ،ولٗل طلً ليىهه أهثر الغواة
يٗفا في َظا الؿىض .لىً ئلؼام الىاكضي صون غحرٍ بالخفغص فُه غحر َّ
مبرع .وفُه أًىب بً ٖخبت وٖانم بً ٖمغ
بً خفو وَما يُٗفان .وللخبر ٖضص غحر كلُل مً الخىاب٘ .وٍدحى بً أبي هثحر لم ًىفغص بغواًخه ًٖ مٗمغ بل
72
قاعهه فُه ٖبض هللا بً اإلاباعن 68،وٖبض الغػاق 69،وقٗبت 70،ودمحم بً حٗفغ 71،وٖبض الىاخض بً ػٍاص.
فاَالق الىياعة ٖلُه ًدخاج ئلي ئٖاصة الىٓغ .وهللا أٖلم.
الخبرالعادط:
َ
َ َ َ َ ه ّ
ه َه هُ ََْ َ َ ه
ُ
ْ ُ 73
ُ
ْ
َ
َ
اَّلل صلى اَّلل علي ِه وظلم اإلاعً والعىد".
يب ِإلى سظى ٌِ ِ
ًٖ ٖاتكت اهنع هللا يضر كالذ :وان أخب ِ
الط ِ
أ -جخشيج الخبر:
لٗل ابً ٖضي اهفغص في جسغٍج َظا الخبر خُث لم أحضٍ (عغم مداولتي الجاصة للبدث ٖىه) ٖىض غحرٍ.
ً
ً
وكض أزغج أبى الكُش ألانبهاوي ما ًمازله لفٓا ومٗىا بؿىض ًٖ ٖاتكت اهنع هللا يضر مغفىٖا :وان أخب الُُب ئلى عؾىٌ
74
هللا ملسو هيلع هللا ىلص الٗىص".
ب -الىياسة في الخبر:
الٓاَغ أن الخبر مىىغ خُث ال جاب٘ له وال قاَض .وؤلاؾىاص غغٍب مً خُث ال وحىص له في غحر َظٍ
الغواًت م٘ وىهه مكخمال ٖلى ٖضص مً املجاَُل مً الخؿحن بً مغػوق وٖبض هللا بً ٖماع .وٖضٍ ابً ٖضي مً
مىىغاث الىاكضي عغم أن فُه ٖبض الٗؼٍؼ بً اإلاُلب الظي كاٌ فُه الضاعكُجي" :قُش مضوي ٌٗخبر به" 75.وألؼمه
بالىَم في زبر "ما أؾىغ هثحرٍ فللُله خغام" 76.وزبىث َظا الخبر ٖىض ابً ٖضي مدل هٓغ ،ألن فُه بحن ابً
ٖضي وبحن الىاكضي مجهىلحن .ولم ًىحض َظا الخبر ٖىض أخض غحر ابً ٖضي .أما متن َظا الخبر فثابذ بمخابٗت
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ٖضص مً ألازباع.
الخبرالعابع:
َ ْ َ َ َ َ َ ً َ ْ ُ َ ّ 78
ًٖ أبي َغٍغة كاٌ :زُبىا عؾىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلاٌ :مً وحذ ظعت فليط ِح".
أ -جخشيج الخبر:
لٗل ابً ٖضي اهفغص بخسغٍج الخبر ًٖ َغٍم الىاكضي َظا .والخبر مٗغوف (مً صون َغٍم الىاكضي)
ًٖ ابً قهاب ًٖ ؾُٗض بً اإلاؿِب ًٖ أبي َغٍغة هنع هللا يضر مىكىفا" :مً وحض ؾٗت ولم ًضح فال ًلغبً في
81
مؿاحضها" .أزغحه الضاعكُجي في ؾيىه 79.أما اإلاغفىٕ فحروٍه ٖبض هللا بً ًؼٍض اإلالغب 80،وػٍض بً الخباب
83
وخُىة بً قغٍذ ًٖ ٖبض هللا بً ُٖاف اإلاهغي مغفىٖا 82.وكض عواٍ ٖبض هللا بً وَب ٖىه مغفىٖا،
ومىكىفا ،وألازحر َى الصخُذ 84.فلٗل الخُأ فُه مً ٖبض هللا بً ُٖاف اللخباوي.
ًلىٌ الخافٔ البىنحريَ" :ظا ئؾىاص فُه ملاٌٖ .بض هللا بً ُٖاف وئن عوي له مؿلم ،فاهما عوي له في
اإلاخابٗاث والكىاَض ،فلض يٗفه أبى صاوص واليؿاتي .وكاٌ أبى خاجم نضوق .وكاٌ ابً ًىوـ مىىغ الخضًث.
85
وطهغٍ ابً خبان في الثلاث".
كاٌ الؼعكاوي" :خضًث أبي َغٍغة عفٗه مً وحض ؾٗت فلم ًضح فال ًلغبً مهالها ،أزغحه ابً ماحه وعحاله
86
زلاث ،لىً ازخلف في عفٗه ووكفه ،والىكف أقبه بالهىاب ،كاله الُداوي وغحرٍ".
ب -الىياسة في الخبر:
الىياعة ْاَغة في َظا الخبر مً خُث جفغص فُه الىاكضي بُغٍم ال هٓحر له .وفي الُغٍم مً َى أقض
يٗفا مً الىاكضي وَى قُسه أبى بىغ بً ٖبض هللا بً دمحم بً أبي ؾبرة الظي عمي بالىي٘ .وكض أهثر ٖىه
ً
الىاكضي ختي في مغاػٍه خُث عوي ٖىه ما ًلاعب أخضا وٖكغًٍ وماةت ( )121عواًت 87.فُمىً أن ًيىن َى
ؾببا للىياعة .وهللا أٖلم
الخبرالثامً:
88
ًٖ حابغ بً ٖبض هللا ان سظىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمشبزبيدت الغنأم أن جإول إرا ظ ی".
أ -جخشيج الخبر:
89
أزغحه البيهلي بؿىضٍ ًٖ ...دمحم بً الفغج ًٖ َغٍم الىاكضي ًٖ مٗمغ "...بىفـ َغٍم ابً ٖضي.
ب -الىياسة في الخبر:
ئن َظا الخبر لم ًُغو ئال ًٖ َغٍم مٗمغ .ولم ًخفغص الىاكضي في عواًخه ًٖ مٗمغ بل قاعهه فُه ٖبض
ً
هللا بً مٗاط الهىٗاوي .وؾىض َظا الخبر مملىء بغواة يٗاف الظًً الجلبل مغوٍاتهم ٖاصة ئال بٗض الؿبر
وؤلاٖخباع فىُف ئطا اهفغصوا باألزباع التي لم جأث ئال مً حهتهم! فهي أخغي باهياعَا .وكض ّ
ٖض ابً ٖضي َظا
ً
الخبر مً مىىغاث الىاكضي عغم أن فُه مً َى أهثر مىه ً
يٗفا وهياعة وَى حابغ الجٗفي.
وكض أزغج ابً ٖضي ما ًخاب٘ َظا الخبر بؿىضٍٖ ًٖ ...بض هللا بً مٗاط ًٖ مٗمغ ًٖ حابغ هنع هللا يضر :أن الىبى نلى
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هللا ٖلُه وؾلم عزو فى طبُدت اإلاغأة والهبى أو الغالم ئطا طهغوا اؾم هللا" .زم كاٌ ابً ٖضي" :وَظا ال أٖلم
90
ًغوٍه ًٖ مٗمغ غحر ٖبض هللا بً مٗاط الهىٗاوي والىاكضي".
فٗلم أن الىاكضي لم ًخفغص في عواًت َظا الخبر ًٖ مٗمغ .وٖبض هللا بً مٗاط أكل أخىاله أن ًيىن نضوكا هما
كاٌ الخافٔ ابً حجغ 91.فاإلَالق بالىياعة ٖلى َظا الخبر فُه شخئ مً الكضة .وكض عوي ٖبض الغػاق في
92
مهىفه كىٌ الؼَغي" :أهه وان ال ًغي بأؾا بظبُدت الهبي ئطا ٖلل الظبُدت وؾمى".
الخبرالخاظع:
ّ ه ُ
َ َ
ْ ْ َ ه َ ُْ
َ
َ ه
َْ
الصخت
ًٖ ابً ٖباؽ كاٌ كاٌ عؾىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلصِ :وعمخ ِان ِمً ِوعم ِت ِ
اط ِ
اَّلل مغبىن ِف ِيهما ه ِثیر ِمً الى ِ
َ ْ َ َ ُ 93
والفشاغ".
أ -جخشيج الخبر:
ئهفغص ابً ٖضي بخسغٍج الخبر ًٖ َظا الُغٍم .وكض أزغحه ابً فازغ ألانبهاوي بؿىضٍ ًٖ "الىاكضي
خضزىا ٖبض هللا بً أبي ًدحى ًٖ ؾُٗض بً أبي َىض ًٖ ٖىغمت ًٖ ابً ٖباؽ هنع هللا يضر" مغفىٖا 94.ولم ًىفغص ؾُٗض
بً أبي َىض في الغواًت ًٖ ٖىغمت ًٖ ابً ٖباؽ مغفىٖا ًٖ َغٍم ٖبض هللا بً أبي ًدحى ،بل جابٗه ٖلى طلً
95
ًدحى بً أبي هثحر في عواًخه ًٖ ٖىغمت ًٖ ابً ٖباؽ مغفىٖا ًٖ َغٍم َكام الضؾخىاتي.
ُوعوي الخبر هظلً ًٖ َغٍم "خمُض بً الخىم اللغشخي ًٖ الخؿً ًٖ أوـ هنع هللا يضر" مغفىٖا 96،لىً أهىغٍ ابً
خبان لخمُض بً الخىم اللغشخي ،وكاٌ فُه" :مىىغ الخضًث حضا ،ال ًجىػ الاخخجاج بسبرٍ ئطا اهفغص" 97.وعوي
أبى وُٗم ألانبهاوي بؿىضٍ ًٖ "ًؼٍض بً حجحرٍ ًٖ أبُه مغفىٖا "...وكاٌ" :حجحرة أبى ًؼٍض طهغٍ الخؿً بً
ؾفُان في الصخابت" 98.وكاٌ ابً مىضٍ " :عوي ٖىه ابىه ًؼٍض وال حٗغف له عؤٍت وال صخبت" 99.فهظا الؿىض
مىلُ٘.
والخبر مٗغوف ًٖ َغٍم ٖبض هللا بً ؾُٗض ابً أبي َىض ًٖ أبُه ًٖ ابً ٖباؽ (صون ٖىغمت) مغفىٖاً ،غوٍه
ٖىه ٖبض هللا بً اإلاباعن 100،وميي بً ئبغاَُم 101،وئؾماُٖل بً حٗفغ 102،ونفىان بً ِٖسخى 103وِٖسخي بً
104
ًىوـ.
ب -الىياسة في الخبر:
طَب ابً ٖضي ئلي ئهياع َظا الخبر ّ
وٖضٍ مً مىىغاث الىاكضيً .لىٌ ابً اللِؿغاوي" :عواٍ كابىؽ
ِ
بً أبي ْبُان ًٖ أبُه ًٖ ،ابً ٖباؽ .وَظا ًٖ الثىعي ًٖ كابىؽ بهظا ؤلاؾىاص غحر مدفىّ ،ما أٖلم عواٍ
105
ًٖ الثىعي غحر الىاكضي دمحم بً ٖمغ ،وَى يُٗف حضا".
لىً ابً ٖضي هلل َظا الخبر في جغحمت كابىؽ بً أبي ْبُان أًًا وأهىغٍ ٖلُه زم كاٌ" :وَظا ًٖ الثىعي ًٖ
كابىؽ بهظا ؤلاؾىاص غحر مدفىّ ،ما اٖلم عواٍ ٖىه غحر الىاكضي" 106.ولٗل ابً ٖضي ايُغب في َظا الخبر،
ولم ًهل ئلي هدُجت خخمُت فُه َل ّ
ٌٗضٍ مً مىىغاث الىاكضي أم مً مىىغاث كابىؽ! وكض أقغث في الؿُىع
الؿابلت بان ابً فازغ ألانبهاوي أزغج َظا الخبر ًٖ َغٍم آزغ ًٖ :الىاكضي ًٖ ٖبض هللا بً أبي ًدحىًٖ ،
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ؾُٗض بً أبي َىضٖ ًٖ ،ىغمت ًٖ ،ابً ٖباؽ مغفىٖا 107.والىاكضي مٗغوف الغواًت ًٖ ٖبض هللا ابً أبي
ًدحى 108.ولٗبض هللا ابً أبي ًدحي ؾمإ ًٖ ؾُٗض ابً أبي َىض .أزبخه البساعي وابً خبان وآزغون 109.أما
وؾاَت ٖىغمت بحن ؾُٗض ابً أبي َىض وبحن ابً ٖباؽ فلها مخابٗت .فلم ًىفغص بها ٖبض هللا بً أبي ًدحى ،بل
110
جابٗه ٖلى طلً َكام الضؾخىاتي ًٖ َغٍم ًدحى بً أبي هثحر ًٖ ٖىغمت ًٖ ابً ٖباؽ مغفىٖا.
والغغى مً َظا الؿغص َى البدث ًٖ جفغص الىاكضيَ ،ل َى جفغص به أم َىان مً ٌكاعهه فُه أًًا .فهظا
الخبر ال ًمىً أن ًُُغح باإلَالق في نىضوق جفغصاث الىاكضي .وهللا أٖلم.
الخبرالعاشش:
111
ًٖ بكغ بً ؾُٗض كاٌ" :ؾألذ ػٍض بً زالض الجنهي كاٌ :كلذ أوصخى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ئلى أخض؟ كاٌ :ال".
أ -جخشيج الخبر:
ئهفغص ابً ٖضي في جسغٍج الخبر بهظا الؿىض ،ولم أحضٍ ٖىض أخض .والخبر مٗغوف ًٖ ابً أبي أوفي.
ب -الىياسة في الخبر:
ال قً أن الخبر اإلاظوىع مىىغ .وجغهُبه ؤلاؾىاصي ٖضًم الىٓحر .والىياعة ْاَغة فُه خُث الوحىص له
ٖىض أخض غحر ابً ٖضي .وكض ٖضٍ مً مىىغاث الىاكضي .لىً بٗض ؤلاَالٕ ٖلى عواة َظا الخبر ًدكىً زبىجه
ٖىض ابً ٖضي هظلً .ألن َظا الخبر لم ًغو مً الىاكضي ئال ًٖ َغٍم الكاطوىوي 112،والًمىً أن ًخٗىٌ ٖلُه
فُما اهفغص ،زانت فُما ًخٗلم بمثل َظٍ اللًُت .فُبلي ؤلاخخماٌ لٗله َى أزُأ في َظا الخبر .وقُش ابً
ٖضي أبى َمام البىغاوي مخيلم فُه .فالؼام الىاكضي لخفغص َظا الخبر ال ًهلح.
والىاكضي غحر مٗغوف الغواًت ًٖ ٌٗلىب بً مجاَض خُث لم ًغو ٖىه في مغاػٍه ئال في مىي٘ واخض وَى في
قأن بضء اللخاٌ في غؼوة بضع الىبري 113.فغواًت َظا الخبر ٖىه شخئ غحر ٖاصي .ولم ًثبذ ؾمإ ٌٗلىب بً
مجاَض ًٖ ٌٗلىب بً ٖبض هللا ألاشج .فالؿىض مىلُ٘.
والخبر مٗغوف ًٖ َغٍم مالً بً مغىٌ ًٖ َلخت كاٌ ؾألذ ٖبض هللا بً أبي أوفى ...أزغحه البساعي ومؿلم
وآزغون 114.أما كًُت ونُت عؾىٌ هللا فلِـ فُه شخئ زابذ .وكض ازترٖه أصخاب مً أَل اليىفت .عوي البزاع
في مؿىضٍ بؿىضٍ ًٖ" ...الكٗبي كاٌ ؾألذ ٖبض هللا بً حٗفغ ًٖ الىصخى ٌٗجي َل أوصخى الىبي؟ فلاٌ :ما
116
ؾمٗذ به ختى كضمذ بلضهم َظا" 115.وكض وان الكٗبي باليىفت وجىفي َىا ؾىت زمـ وماةت.
الخبرالخادي عشش:
َْ ْ ه َ ُ ْ َ ه ْ َ
َ
ُ
117
ْ
ًٖ ابً ٖمغ ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ :جد ِشْيً ؤلاصب ِع ِفي الصنأ ِة مز ِعشة ِللشيط ِان".
أ -جخشيج الخبر:
118
أزغحه الغوٍاوي في مؿىضٍ ًٖ َغٍم "دمحم بً ئسخاق ،ها دمحم بً ٖمغ الىاكضي ،ها هثحر بً ػٍض "...مغفىٖا،
119
والبيهلي في ؾيىه ًٖ َغٍم "دمحم بً الفغج خضزىا الىاكضي خضزىا هثحر بً ػٍض "...مغفىٖا".
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وأزغحه أخمض والبزاع والُبراوي وابً ٖؿاهغ بأؾاهُضَم ًٖ َغٍم "أبي أخمض الؼبحري ًٖ هثحر بً ػٍض ًٖ
هاف٘ كاٌ :وان ٖبض هللا بً ٖمغ ئطا حلـ في الهالة وي٘ ًضًه ٖلى عهبدُه وأقاع بانبٗه وأجبٗها بهغٍ ،زم
120
كاٌ :كاٌ عؾىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :لهي أقض ٖلى الكُُان مً الخضًض ٌٗجي الؿبابت".
وكض أزغحه ابً الىجاع البغضاصي بؿىضٍ ًٖ "أبي بىغ الخىفي ،خضزىا هثحر بً ػٍض ًٖ ،مؿلم بً أبي مغٍم،
121
ًٖ هاف٘ كاٌ :وان ابً ٖمغ"...ئلخ
ب -الىياسة في الخبر:
كض أهىغ ابً ٖضي َظا الخبر وٖضٍ مً مىىغاث الىاكضي .وجبٗه ٖلى طلً البيهلي في ؾيىه خُث كاٌ
بٗض هلل َظا الخبر" :جفغص به الىاكضي" 122.لىً الخبر ٖىض املخضزحن آلازغًٍ مً جفغصاث هثحر بً ػٍض ألاؾلمي.
كاٌ ابً حجغ بٗض هلل كىٌ البيهلي اإلاظوىع فىق" :وعواٍ البيهلي ًٖ الخاهم وكاٌ :جفغص به الىاكضي .ولِـ
هما ػٖم" 123.والىاكضي في الخلُلت لم ًىفغص في عواًت َظا الخبر ًٖ هثحر بً ػٍض ،بل جابٗه ٖلى طلً أبى أخمض
124
الؼبحري وأبىبىغ الخىفي.
كاٌ أبىبىغ البزاع بٗض هلل َظا الخبر" :وَظا الخضًث ال وٗلم عواٍ ًٖ هاف٘ ئال هثحر بً ػٍض ،وال وٗلم أؾىض
125
هثحر بً ػٍض ًٖ هاف٘ ئال َظا الخضًث".
وٖىضما ؾئل الخافٔ الضاعكُجي في ٖلله ًٖ َظا الخبر ،فلاًٌ" :غوٍه مؿلم بً أبي مغٍم وازخلف ٖىه،
126
فغواٍ هثحر بً ػٍض ألاؾلمي ًٖ ،مؿلم بً أبي مغٍم ًٖ ،هاف٘ ًٖ ،ابً ٖمغ .وازخلف ًٖ هثحر بً ػٍض"...
فاإلاىفغص به َى هثحر بً ػٍض ال الىاكضي .وهثحر لم ًبلغ مبلغ الثلت الًابِ اإلاخلً خُث الًدخمل زبرٍ الخُأ،
بل ازخلف فُه كىٌ الىلاص .فلىٌ ابً حجغ فُه (نضوق ًسُئ) كىٌ متزن قامل .وعواًت هثحر بً ػٍض لِؿذ
مىكىفت ٖلى ابً ٖمغ (هنع هللا يضر) هما ًؼٖم البٌٗ ،بل َى مغفىٕ خىما ،ألن فُه "زم كاٌ :كاٌ عؾىٌ هللا نلى هللا
ٖلُه وؾلم :لهي أقض ٖلى الكُُان مً الخضًض".
وأهثر ما ًلاٌ في َظا الهضص َى أن الىاكضي جفغص بهظٍ ألالفاّ "جدغًٍ ؤلانب٘ في الهالة مظٖغة للكُُان".
ألن ول مً عوي َظا الخبر ًٖ هثحر عواٍ بلفٔ" :لهي أقض ٖلى الكُُان مً الخضًض" .ولٗلها مً كبُل الغواًت
باإلاٗجي 127.ولخدغًٍ ؤلانب٘ في الدكهض وؤلاقاعة بها أنل .وعص في خضًث واةل بً حجغ" :زم عف٘ ئنبٗه فغأًخه
129
ًدغهها ًضٖى بها 128"...وعوي ًٖ مجاَض ،أهه كاٌ" :الضٖاء َىظا وأقاع بانب٘ واخضة ّ
ملمٗت الكُُان".
الخبرالثاوي عشش:
َ ْ َ َ ْ َ ه 130
ًٖ ٖامغ بً عبُٗت أن عؾىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص افشد الدج".
أ -جخشيج الخبر:
أزغحه البزاع في مؿىضٍ ًٖ َغٍم "ٖبض هللا بً هاف٘ ًٖ ٖانم بً ٖمغ ًٖ ٖانم بً ٖبُض هللا ًٖ ٖبض هللا
بً ٖامغ بً عبُٗت ًٖ أبُه" 131.وٍالخٔ َىا واؾُت ٖانم بً ٖبُض هللا بحن ٖانم بً ٖمغ وبحن ٖبض هللا بً
ٖامغ.
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ب -الىياسة في الخبر:
أهىغ ابً ٖضي َظا الخبر وٖضٍ مً مىىغاث الىاكضي .وال قً أن الخبر بهظٍ الُغٍم بضًه الىياعة.
لىً ئلؼام الىاكضي لهظا الخفغص فُه هٓغ .وئلًُ الخفهُل:
طهغ ابً ٖضي هفـ َظا الخبر في جغحمت ٖانم بً ٖمغ بً خفو وٖضٍ مً مىىغاجه ئال أن الغاوي ًٖ ٖانم
بً ٖمغ بً خفو فُه َى ٖبض هللا بً هاف٘ الهاتغ ال الىاكضي ،وال قً أهه أوزم بىثحر مً الىاكضي ٖىض
املخضزحن .فاطا وان الىاكضي َى الىخُض الظي عوي َظا الخبر ًٖ ٖانم بً ٖمغ بً خفو ليان فُه اخخماٌ
زُئه ،ئما ئطا جابٗه ٖبض هللا بً هاف٘ الهاتغ (وَى زلت) في الغواًت ًٖ ٖانم فُل ّل اخخماٌ زُئه ّ
وٍترجح
ِ
اخخماٌ زُأ ٖانم بً ٖمغ ،ولظا ٖضٍ ابً ٖضي في مىىغاجه .أما الىاكضي فأزُأ في ئؾلاٍ ٖانم بً ٖبُض
هللا مً بحن ٖانم بً ٖمغ وٖبض هللا بً ٖامغ ،الظي ًىحض في َغٍم البزاع ًٖ ٖبض هللا بً هاف٘ الهاتغ.
والخبر مٗغوف مً َغٍم ٖبض الغخمً بً اللاؾم ًٖ أبُه ًٖ ٖاتكت اهنع هللا يضر 132،وأبي ألاؾىص دمحم بً ٖبض الغخمً
ًٖ ٖغوة بً الؼبحر ًٖ ٖاتكت اهنع هللا يضرً 133.غوٍه ٖنهما مالً بً أوـ.
أما عواًت ؾفُان الثىعي ًٖ ٖبض الغخمً بً اللاؾم ًٖ أبُه ًٖ ٖاتكت اهنع هللا يضر فالًغوٍه ئال ػٍض بً الخباب وَى
ممً ال ًدمل جفغصٍ 134.وأما عواًت عبُٗت بً أبي ٖبض الغخمً ًٖ اللاؾم بً دمحم ًٖ ٖاتكت اهنع هللا يضر فالًغوٍه ئال
اإلاىىضع بً دمحم بً اإلاىىضع وَى لحن الخضًث 135.وأما عواًت َكام بً ٖغوة ًٖ أبُه ٖغوة ًٖ ٖاتكت عضخي هللا
ٖنها  ،فحروٍه ٖىه ٖبض الٗؼٍؼ بً دمحم الضعاوعصي 136،وٖبض الغخمً بً أبي الؼهاص 137،هالَما ممً ال ًدمل
جفغصَما .وأما عواًت ٖللمت بً أبي ٖللمت ًٖ أمه ًٖ ٖاتكت اهنع هللا يضر  138،فحروٍه هظلً ٖبض الغخمً بً أبي الؼهاص
139
وَى ممً ٖغفذ أمغٍ .وأما عواًت حٗفغ بً دمحم ًٖ أبُه ًٖ حابغ فحروٍه ٖىه ٖبض الٗؼٍؼ الضعاوعصي،
وخاجم بً ئؾماُٖل 140،وٖبض الٗؼٍؼ بً أبي خاػم 141،وألاوالن ممً ال ًدمل جفغصَما ،وأما ٖبض الٗؼٍؼ بً أبي
خاػم فلم ًثبذ ؾماٖه ًٖ حٗفغ بً دمحم .وأما عواًت ألاوػاعي ًٖ ُٖاء ًٖ حابغ هنع هللا يضر 142،فحروٍه الىلُض بً
مؿلم وَى مضلـ ،وفي عواًخه ًٖ ألاوػاعي هالم مكهىع 143.وأما عواًت مؿلم بً زالض ًٖ ٖبُض هللا بً ٖمغ
ًٖ هاف٘ ًٖ ابً ٖمغ هنع هللا يضر 144،فحروٍه بلُت بً الىلُض الظي ٖغف بالخضلِـ زانت ًٖ قٗبت وٖبُض هللا بً
ٖمغ .وكض خضر َىا بالٗىٗىت وأصزل مؿلم بً زالض بِىه وبحن ٖبُض هللا بً ٖمغ .ولم ًثبذ ؾمإ مؿلم بً
زالض ًٖ ٖبُض هللا بً ٖمغ وال ٖغف بلُت بالغواًت ًٖ مؿلم .وهللا أٖلم.
وكض صعؽ َظٍ اإلاغوٍاث وبدث ًٖ َغكها وعواتها ابً خؼم في هخابه اللُم" :حجت الىصإ" ،مً أعاص اإلاؼٍض
فلحراح٘ ئلُه145.
خاجمت البدث وهخائجه:
الىخاةج التي ونلذ ئليها مً زالٌ َظٍ الضعاؾت هي:
 -1ئن حمُ٘ ألازباع اإلاىىغة ٖلي الىاكضي التي ُصعؾذ في َظا البدث ًهل ٖضصَا ئلى ازجي ٖكغ زبرا.
 -2ئن َظٍ ألازباع لِـ فيها ما ًخٗلم بالدكغَ٘ ئال زالزت أزباع (وهي :ال فغٕ وال ٖخحرة ،أمغ بظبُدت الغالم أن
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جإول ئطا ؾمي ،جدغًٍ ؤلانب٘ في الهالة مظٖغة للكُُان) ،أما غحرَا فهي أزباع مٗغفُت.
 -3ئن الىاكضي لم ًىفغص في هثحر منها ،بل له مخابٗاث وقىاَض هما بدثذ ٖنها في مىايٗها.
ُ
 -4ئن مٗٓمها هي التي اجفلذ ٖلى مٗىاَا وكبلذ مً كبل ألامت ،أما الىالم ٖليها فمً هاخُت الؿىض ال مً
غحرَا.
 -5ئن مٗٓمها جفغص بازغاحها ابً ٖضي خُث الهجضَا ٖىض غحرٍ مً املخضزحن ،ولم ًثبذ الًُٗ منهم ٖلي
الىاكضي بها.
 -6ئن مٗٓمها ال ًىحض في الضواوًٍ اإلاىزىكت إلاغوٍاث الىاكضي مثل اإلاغاػي للىاكضي والُبلاث الىبري لياجبه
ابً ؾٗض.
ّ
ّ
مسغحيها وبحن الىاكضي عحاال
 -7ئن زبىث مٗٓمها ًٖ الىاكضي َى مدل هٓغ ،ألن في أؾاهُضَا ما بحن ِ
مجهىلحن أو يٗفاء.
ً
 -8بالىٓغ ئلي َظٍ اإلاغوٍاث ٌكٗغ اللاعب بأن الخىم ٖلى الىاكضي باإلاترون بىاءا ٖليها فُه شخئ مً الكضة.
زز ز

الهىامش
 1أبى اللاؾم ٖلي بً الخؿً بً َبت هللا ابً ٖؿاهغ،جاسيخ دمشم(،صمكم:اإلاؿمي بخاعٍش مضًىت وطهغ فًلها وحؿمُت مً
خلهامً الامازل أواحخاػبىىاخيهامً واعصيهاوأَلها)(،بخدلُم مدب هللا أبي ؾُٗض ٖمغ بً غغامت الٗمغوي)،
(بحروث:صاعالفىغللُباٖتواليكغ والخىػَ٘،الُبٗت ألاولى )1995،م432/54۔وكاٌ الؿمٗاوي :الىاكضي :بفخذ الىاو وهؿغ
اللاف وفي آزغَا الضاٌ اإلاهملتَ ،ظٍ اليؿبت ئلى واكض ،وَى اؾم لجض اإلاىدؿب ئلُه ...مىلى أؾلم .الؿمٗاويٖ،بض الىغٍم بً دمحم
بً مىهىع ،أبى ؾٗض،ألاوعاب(،بخدلُم ٖبض الغخمً بً ًدحى اإلاٗلمي الُماوي) (خُضع آباص الضهً:مجلـ صاةغة اإلاٗاعف
الٗثماهُت ،الُبٗت ألاولى ،)1962ج،13م271۔
 2أبى بىغأخمض بً ٖلي بً زابذ الخُُب البغضاصي،جاسيخ بغذاد (اإلاؿمي بخاعٍش مضًىت الؿالم وأزباع مدضزيها وطهغ كُانها
الٗلماء مً غحر أَلها وواعصيها)(،بضعاؾت وجدلُم مهُفى ٖبضاللاصعُٖا)(،بحروث:صاع الىخب الٗلمُت ،الُبٗت ألاولىَ1417،ـ)،
ج،3م230۔وكبُلت أؾلم جيؿب ئلي أؾلم بً أفصخى بً ٖامغ بً كمٗت بً الُاؽ بً مًغألاهضلسخي ،الٓاَغي ،ابً خؼمٖ ،لي
بً أخمض بً ؾُٗض ،أبى دمحم ،حمهشة أوعاب العشب(،بحروث،صاع الىخب الٗلمُت،الُبٗت الثالثت،)2003ج،1م242۔
 3أبى ٖبضهللا دمحمبً ؾٗضبً مىُ٘ البهغي،الطبلاث الىبري(،بحروث:صاع ناصع ،الُبٗت ألاولى (،)1968بخدلُم ئخؿان
ٖباؽ)،ج،5م 433۔
4وال وٗغف هثحرا ًٖ أبُه وأمه هظلً ئال ما وعص ٖىض ابً ؾٗض وألانفهاوي .دمحمبً ؾٗضبً مىُ٘ أبى ٖبضهللا البهغي،الطبلاث الىبري،
اللؿم اإلاخمم لخابعي أَل اإلاضًىت ومً بٗضَم(،اإلاضًىت اإلاىىعة:مىخبت الٗلىم والخىم ،الُبٗت ألاولى َ1408ـ(،م456-455۔ (بخدلُم
ػٍاصدمحممىهىع)وألانفهاوي،أبىالفغحاألغاوي ٖلي بً الخؿحن بً دمحم،ظمیر حابش)،بحروث:صاعالفىغ،الُبٗت الثاهُتَ1412ـ(،ج،8م334
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 5أبى ٖبض هللا دمحم بً أخمض بً ٖثمان قمـ الضًً الظَبي،ظیر أعنأم الىبنأء(،بحروث:مإؾؿت الغؾالت ،الُبٗت الثالثت
(،)1985بخدلُم مجمىٖت مً املخللحن باقغاف الكُش قُٗب ألاعهاؤوٍ)،ج،9م454۔
 6ابً ؾٗض،الطبلاث الىبري،ج،6م 368۔
 7الخُُب،جاسيخ بغذاد،ج،3م216۔
 8ابً ؾٗض،الطبلاث الىبري،ج،5م425۔
 9الخُُب،جاسيخ بغذاد،ج،3م 216۔
 10وكض نغح وهُ٘ بلفٔ :زم كضم اإلاأمىن ؾىت أعب٘ وماةخحن مضًىت الؿالم فىحه ئلى الخؿً بً ؾهل أن ٌصخو ئلُه دمحم بً
ٖمغ ا لىاكضي فأشخهه فاؾخلًاٍ ٖلى الجاهب الكغقي وأهغمه ،وأمغٍ أن ًهلي الجمٗت بالىاؽ في مسجض الغنافت .أبى بىغ
دمحم بً زلف وهُ٘ اللاضخي ،أخباس اللضاة(،مهغ :اإلاىخبت الخجاعٍت الىبري الُبٗت ألاولى( )1947،بخٗلُم ٖبض الٗؼٍؼ مهُفى
اإلاغاغي)،ج،3م270۔
ُ
َ
َ
 11وَظا ال ٌٗجي ؤلاهياع مً أهه ولي كبله اللًاء مً ِكبل الخلُفت َاعون الغقُض ،بل جدضًض مىٖضٍ غحر مٗغوف .ألن الىاكضي
حاء ئلي بغضاص ؾىت زماهحن وماةت ،وجىلُت مأمىن له ٖلي اللًاء وان في ؾىت أعب٘ وماةخحن هما نغح به وهُ٘ ،فمضة أعب٘ وٖكغًٍ
ؾىت مضة َىٍلت ومً الهٗب جدضًض مىٖض فيها زانت ئطا وان غحر مهغح .وهللا أٖلم
 12ابً ؾٗض،الطبلاث الىبري،ج،5م 425۔
 13ابً ٖؿاهغ،جاسيخ دمشم،ج،۵م۱۳۔
 14جاج الضًً ٖبض الىَاب بً جلي الضًً الؿبيي،طبلاث الشافعيت الىبري(،كاَغة:هجغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت
الثاهُتَ1413ـ)،ج،3م 315۔
ُ
 15أبى اللاؾم خمؼة بً ًىؾف،الؿهمي الجغحاوي،جاسيخ حشحان(،خلم الىخاب جدذ ئقغاف دمحم ٖبض اإلاُٗض زان)،
(بحروثٖ:الم الىخب،الُبٗت الغابٗت،)1987م266۔
ُ
 16ابً ٖؿاهغ،جاسيخ دمشم،ج،۵م ،۱۳أبى اللاؾم خمؼة بً ًىؾف ،الؿهمي الجغحاوي،جاسيخ حشحان(،خلم الىخاب جدذ
ئقغاف دمحم ٖبض اإلاُٗض زان)(،بحروثٖ:الم الىخب ،الُبٗت الغابٗت،)1987م266۔
الضهخىعػَحرٖثمان ٖلي هىع،ابً عذي ومىهجه في هخابه اليامل(،الغٍاى:مىخبت الغقض ،الُبٗت ألاولى،)1997ج،1م72-61۔
 17أبىبىغبً أخمض بً دمحمجلي الضًً،طبلاث الشافعيت(،بخدلُم الضهخىع ٖبض الٗلُم زان)(،بحروثٖ:الم الىخب،الُبٗت
ألاولىَ1407،ـ)ج،1م140۔
 18أبى ٌٗلى زلُل بً ٖبض هللا الخلُلي اللؼوٍجي،ؤلاسشاد في معشفت علماء الخذًث(،الغٍاى:مىخبت الغقض ،الُبٗت
ألاولىَ1409،ـ) (بخدلُم الضهخىع دمحم ؾُٗض ٖمغ ئصعَـ)،ج،2م 794۔
 19الؿهمي،جاسيخ حشحان،م 268۔
 20أبى أخمض ٖبضهللا بً ٖضي الجغحاوي،اليامل في ضعفاء الشحاٌ(،بخدلُم ًدحى مسخاعغؼاوي)(،بحروث:صاع الفىغ،الُبٗت
ألاولي،)1988ج،6م241۔
 21أبى الخؿً هىع الضًً ٖلي بً أبي بىغ الهُثمي،بغيت الباخث عً صوائذ معىذ الخاسر (ابً أبي أؾامت) ،)463 /1( ،الُبٗت
ألاولى ،اإلاضًىت اإلاىىعة ،مغهؼ زضمت الؿىت والؿحرة الىبىٍت( ،1992 ،بخدلُم الضهخىع خؿحن أخمض نالح الباهغي)
 22أبى حٗفغدمحم بً ٖمغو بً البستري الغػاػ البغضاصي،مجمىع فيه مصىفاث ابً البختري(،بخدلُم هبُل ؾٗض الضًً حغاع)
(بحروث:صاع البكاةغ الاؾالمُت،الُبٗت ألاولى،)2001 ،م329۔
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 23أبى ٖبض هللا دمحم بً ئسخاق بً الٗباؽ الفاههي اإلايي،أخباس مىت في كذًم الذهش وخذًثه(،بخدلُم الضهخىع ٖبض اإلالً ٖبض
هللا صَِل)(،بحروث :صاع زًغ ،الُبٗت الثاهُتَ1414ـ)،ج،1م83۔
 24أبى الخؿًٖ،لي بً ٖمغ بً أخمضالضاعكُجي،العلل الىاسدة في ألاخادًث الىبىيت(،بخدلُم وجسغٍج الضهخىع مدفىّ الغخمً
ػًٍ هللا الؿلفي) (الغٍاى:صاع َُبت،بضون الُبٗت ألاولى،)1985،ج،6م43۔ أبى ِٖسخى دمحم بً ِٖسخى الترمظي الجام٘ ،علل
الترمزي الىبیر( ،بترجِب أبي َالب اللاضخي)(،بخدلُم ٖضص مً الباخثحن) (بحروثٖ،الم الىخب،مىخبت النهًت الٗغبُت،الُبٗت
ألاولىَ1409،ـ)،م72۔
 25أبى ِٖسخى دمحم بً ِٖسخى الترمظي  ،الجامع(،مهغ :قغهت مىخبت ومُبٗت مهُفى البابي الخلبي ،الُبٗت الثاهُت،)1975،عكم
الخضًث877:۔
 26ابً ٖضي،اليامل،ج،6م241۔
 27الهُثمي،بغيت الباخث،ج،1م464۔وابً البستري،مجمىع فيه مصىفاث،م334۔أبى اللاؾم جمام بً دمحم الغاػي،
الفىائذ(،بخدلُم خمضي ٖبض املجُض الؿلفي) (،الغٍاى:مىخبت الغقض،الُبٗت ألاولى،)1412ج،2م263۔
 28أبى َالٌ الٗؿىغي ،ألاوائل (،بخدلُم ويبِ وحٗلُم الضهخىع دمحم الؿُض الىهُل)(،مهغ:صاع البكحر للثلافت والٗلىم
ؤلاؾالمُت،الُبٗت ألاولى،)1987،م54۔
 29أبىالىلُض دمحمبً ٖبض هللا بً أخمض ألاػعقي ،أخباس مىت وماحاءفيهامً آلازاس(،بضعاؾتوجدلُم ٖلي ٖمغ)(،اللاَغة:مىخبت
الثلافت الضًيُتالُبٗت ألاولى،بضون طهغ ؾىت الُباٖت)،ج،1م197۔
 30الفاههي ،أخباسمىت في كذًم الذهشوخذًثه ،ج،5م230۔
 31اهٓغ :أبى ٖبض هللا دمحم بً ٖمغ بً واكض الىاكضي  ،هخاب اإلاغاصي(،بخدلُم الضهخىع ماعؾضن حىوـ)(،بحروث:صاع
ألاٖلمي،الُبٗت الثالثت،)1989ج،1م،411ج،2م،572ج،2م،737ج،2م،791ج،2م،795ج،2م827۔
 32اهٓغ لخؼام بً َكام :أبى ٖبضهللا دمحمبً ئؾماُٖل البساعي،الخاسيخ الىبیر(،بحروث:صاع الىخب الٗلمُت ،الُبٗت
ألاولى،)1986ج،3م116۔ أبىخاجم دمحم بً خبان بً أخمضالبؿتي الخمُمي ،هخاب الثلاث(،بخدلُم الؿُض قغف الضًً
أخمض)(،بحروث:صاع الفىغ،الُبٗت ألاولى،)1975ج،6م247۔ٖبض الغخمً بً دمحم أبى دمحم ابً أبي خاجم،الجشح
والخعذًل(،بحروث:صاع ئخُاء الترار الٗغبي،الُبٗت ألاولى،)1952ج،3م298۔ وابً ٖؿاهغ ،جاسيخ دمشم،ج،12م357۔
وألبُه َكام بً خبِل .ابً أبي خاجم،الجشح والخعذًل،ج،9م)53۔ابً خبان،الثلاث،ج،5م501۔ج،9م207۔
 33أبى الفًل قهاب الضًً أخمض بً ٖلي بً دمحم ابً حجغ الٗؿلالوي،جلشيب التهزًب(،ؾىعٍا:صاع الغقُض ،الُبٗت
ألاولى،)1986م93۔
 34وكض اتهمه الخُُب بالخضلِـ .اهٓغ :أبى بىغ أخمض بً ٖلي بً زابذ الخُُب البغضاصي ،مىضح أوهام الجمع والخفشيم،
(بخدلُم الضهخىع ٖبض اإلاُٗي أمحن كلٗجي)(،بحروث:صاع اإلاٗغفت ،الُبٗت ألاولىَ1407،ـ)،ج،1م30-27۔
 35أبى الفًل أخمض بً ٖلي بً دمحم قهاب الضًً ابً حجغ الٗؿلالوي،فخذ الباسي ششح صخيذ البخاسي(،بحروث:صاع
اإلاٗغفت،الُبٗت ألاوليَ1379ـ)،ج،3م458۔
 36ألاػعقي،أخباسمىت،ج1م197۔
 37أبى بىغ ٖبض الغػاق بً َمام الهىٗاوي الُماوي،مصىف عبذ الشصاق(،بخدلُم خبِب الغخمً ألآٖمي)(،بحروث ،اإلاىخب
ؤلاؾالمي،الُبٗت الثاهُتَ1403،ـ) ج،5م89۔
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 38أبى ٖبض هللا أخمض بً دمحم بً خىبل الكِباوي،اإلاعىذ(،بخدلُم قُٗب ألاعهإوٍ ومجمىٖت مً املخللحن جدذ ئقغاف
الضهخىع ٖبض هللا بً ٖبض املخؿً التروي)(،بحروث:مإؾؿت الغؾالت ،الُبٗت ألاولى،)2001،ج،5م340۔جبان َى جب٘ الخمحري،
أوٌ مً هؿا البِذ .أبى الفًل أخمض بً ٖلي بً دمحمقهاب الضًً ابً حجغالٗؿلالوي ،جبصیر اإلاىدبه بخدشيش اإلاشدبه(،بخدلُم
دمحم ٖلي الىجاع ومغاحٗت ٖلي دمحم البجاوي) (،بحروث:اإلاىخبت الٗلمُت ،)1967،ج،1م106۔
 39أبىٖبضهللا دمحمبً ٖبضهللا الخاهم الىِؿابىعي،اإلاعخذسن على الصخيدین(،بخدلُم مهُفى ٖبض اللاصع ُٖا) (بحروث:صاع
الىخب الٗلمُت،الُبٗت ألاولى،)1990ج،2م488۔
 40أبى بىغ ٖبض الغػاق بً َمام الهىٗاوي الُماوي،الخفعیر(،بضعاؾت وجدلُم الضهخىع مدمىص دمحم ٖبضٍ)(،بحروث:صاع الىخب
الٗلمُت،الُبٗت ألاولى،)ٌ1419 ،ج،3م186۔
 41ابً ٖضي،اليامل،ج6م241۔
 42أبى اللاؾم ؾلُمان بً أخمض الُبراوي،اإلاعجم الىبیر(،بخدلُم خمضي بً ٖبض املجُض الؿلفي)(،اللاَغة:مىخبت ابً
جُمُت،الُبٗت الثاهُت،بضون طهغ ؾىت الُباٖت)،ج،19م200۔
 43أبى الخؿحن ٖبض الباقي بً كاو٘ البغضاصي،معجم الصخابت(،بخدلُم نالح بً ؾالم اإلاهغاحي)(،اإلاضًىت اإلاىىعة:مىخبت
الغغباء ألازغٍت،الُبٗت ألاولىَ1418،ـ)،ج،2م383۔
 44أبى الفًل أخمض بً ٖلي بً دمحم قهاب الضًً ابً حجغ الٗؿلالوي،ؤلاصابت في جميیز الصخابت۔(بخدلُم ٖاصٌ أخمض ٖبض
اإلاىحىص وٖلى دمحم مٗىى)(،بحروث:صاع الىخب الٗلمُت،الُبٗت ألاولىَ1415ـ)،ج،5م466۔
 45أبى بىغأخمضبً الخؿحن البيهلي،شعب ؤلاًمان(،بخدلُم دمحم الؿُٗض بؿُىوي ػغلىٌ)(،بحروث :صاع الىخب الٗلمُت ،الُبٗت
ألاولىَ1410،ـ)،ج،6م210۔
ٖ 46بضالغؤوف اإلاىاوي،فيض اللذًشششح الجامع الصغیر مً أخادًث البشیر الىزًش(،بخٗلُم اخمض ٖبض الؿالم)( بحروث :صاع
الىخب الٗلمُت،الُبٗت الاولى،)1994ج،3م521۔
 47أبى ٖبضهللا،الخؿحن بً الخؿً بً خغب اإلاغوػي،البر والصلت (ًٖ ابً اإلاباعن وغحرٍ)(،بخدلُم الضهخىعدمحمؾُٗض بساعي)
(الغٍاى:صاع الىًَ،الُبٗت ألاولىَ1419ـ)،م40۔
 48الخُُب،جاسيخ بغذاد،ج،5م326۔أبى الخؿً ٖلي بً ٖمغ بً أخمض الضاعكُجي،طهغ أؾماء الخابٗحن ومً بٗضَم ممً
صخذ عواًخه ًٖ الثلاث ٖىض البخاسي ومعلم(،بخدلُم بىعان الًىاوي وهماٌ ًىؾف الخىث)(بحروث:مإؾؿت الىخب
الثلافُت،الُبٗت ألاولى،)1985ج،1م149۔
 49ابً حجغ،جلشيب التهزًب،م479۔
 50ابً ٖضي،اليامل،ج،6م242۔
 51الُبراوي،اإلاعجم الىبیر،ج،7م،303واإلاعجم ألاوظط(،بخدلُم َاعق بً ٖىى هللا بً دمحم وٖبض املخؿً بً ئبغاَُم
الخؿُجي)(،اللاَغة:صاعالخغمحن،الُبٗت ألاولىَ1415ـ)،ج،8م17۔ أبى وُٗم أخمضبً ٖبض هللا ألانبهاوي،معشفت
الصخابت(،بخدلُم ٖاصٌ بً ًىؾف الٗؼاػي)(الغٍاى:صاع الىًَ لليكغ ،الُبٗت ألاولى،)1998،ج،3م1463۔وابً كاو٘،
معجم الصخابت،ج،1م336۔
 52ابً ٖضي،اليامل،ج،6م242۔الخُُب،مىضح أوهام الجمع والخفشيم،ج،1م24۔
 53وكض جابٗه البغىي ٖلي طلً .اهٓغ :ابً حجغ،ؤلاصابت في جميیزالصخابت،ج،3م372۔
ً
 54أًًا ج،3م301۔
164

افکار(دیعمبر)۸۱۰۲

مشویاث الىاكذی التی ظببذ الطعً فیہ املخذزین

(املجلذ،۸العذد)۸

 55ابً ٖضي،اليامل،ج،7م254۔
 56أبى ٖبضالغخمً دمحم هانغ الضًً ألالباوي،ظلعلت ألاخادًث الضعيفت واإلاىضىعت وأزشها العيئ في ألامت(،الغٍاى:صاع
اإلاٗاعف،الُبٗت ألاولى،)1992ج،8م36۔
 57ابً ٖضي،اليامل،ج،6م242۔
 58أبى ٖبضهللا دمحمبً ئؾماُٖل البساعي" ،الجامع اإلاعىذ الصخيذ املخخصش مً أمىس سظىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وظيىه وأًامه"(بخدلُم
دمحم ػَحر بً هانغ الىانغ)(،بحروث:صاع َىق الىجاة،الُبٗت ألاولىَ1422ـ) ،عكم الخضًث5473:۔
ً
 59أًًا۔
 60أبى الخؿً مؿلم بً الدجاج اللكحري الىِؿابىعي" ،اإلاعىذ الصخيذ املخخصش بىلل العذٌ عً العذٌ إلى سظىٌ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص"(،بخدلُم دمحم فإاص ٖبض الباقي)(،بحروث:صاع ئخُاء الترار الٗغبي،صون طهغ الُبٗت وؾىتها)،عكم الخضًث1976:۔
 61أبىصاوصؾلُمان بً صاوصبً الجاعوص الُُالسخي،معىذالطيالس ي(،بخدلُم الضهخىعدمحمبً ٖبضاملخؿً التروي) (مهغ:صاع
هجغ،الُبٗتألاولى،)1999ج،4م63۔
 62أبى بىغأخمض بً ٖمغو بً ٖبضالخالم البزاع،معىذ البزاس اإلايشىس باظم البدش الضخاس(،بخدلُم مدفىّ الغخمً ػًٍ هللا)
(اإلاضًىت اإلاىىعة :مىخبت الٗلىم والخىم ،الُبٗت ألاولى،)1988ج،14م234۔
ُ
 63أبى الخؿً دمحم بً َلخت الىٗالي،حضء مً خذًث الىعالي(،كُغ:الىخاب مسُىٍ وكغ ؾىت ( )2004في بغهامج حىام٘ اليلم
ّ
املجاوي الخاب٘ إلاىك٘ الكبىت ؤلاؾالمُت)،م 80۔
 64أبى الخؿً ٖلي بً ٖمغ بً أخمض،الضاعكُجي،أطشاف الغشائب وألافشاد مً خذًث سظىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص (حمٗه أبى الفًل دمحم بً
َاَغ اإلالضسخي اإلاٗغوف بابً اللِؿغاوي)(،بخدلُم مدمىص دمحم مدمىص خؿً ههاع والؿُض ًىؾف)(،بحروث:صاع الىخب
الٗلمُت ،الُبٗت ألاولى،)1998،ج،5م174۔
 65أبىحٗفغدمحمبً ٖمغوالٗلُلي،الضعفاءالىبیر(،بخدلُم ٖبضاإلاُٗي أمحن كلٗجي)(،بحروث:صاع اإلاىخبت الٗلمُت،الُبٗت
ألاولى،)1984،ج،2م285۔وابً ٖضي،اليامل،ج،4م210۔
 66الضاعكُجي،العلل،ج،9م114۔
 67دمحمبً َاَغاإلالضسخي،رخیرةالخفاظ(،بخدلُم ٖبض الغخمً الفغٍىاتي)(،الغٍاى:صاعالؿلف،الُبٗت ألاولى،)1996ج،5م.2666
 68البخاسي،عكم الخضًث5473:۔
 69الهىٗاوي،اإلاصىف،ج،4م337۔
 70أبىٖىاهتٌٗلىب بً ئسخاق بً ئبغاَُم ؤلاؾفغاًُجي،اإلاعخخشج(،بخدلُم أًمً بً ٖاعف الضمكلي)(،بحروث:صاع اإلاٗغفت،
الُبٗت ألاولى،)1998ج،5م85۔
 71أخمض ،اإلاعىذ ،ج،2م490۔
 72ابً خبان،الصخيذ،ج،13م208۔
 73ابً ٖضي،اليامل،ج،6م242۔
 74أبى الكُش ٖبض هللا بً دمحمأبى دمحمألانبهاوي،أخنأق الىبي صلي هللا عليه وظلم وآدابه(،بضعاؾت وجدلُم الضهخىع الؿُض
الجمُلي)(،بحروث:صاع الىخاب الٗغبي،الُبٗت ألاولى،)1985م89۔
 75أبى بىغأخمضبً دمحم البركاوي،ظإالاجه للذاسكطني(،بخدلُم ٖبضالغخُم دمحم أخمض اللكلغي)(،باهؿخان:هخب زاهه
حمُلي،الُبٗتألاولى،)ٌ1404م44۔
165

افکار(دیعمبر)۸۱۰۲

مشویاث الىاكذی التی ظببذ الطعً فیہ املخذزین

(املجلذ،۸العذد)۸

 76الضاعكُجي ،العلل،ج،2م17۔
 77البخاسي،عكم الخضًث3246:۔ومعلم،عكم الخضًث2252:۔وابً ؾٗض،الطبلاث الىبري،ج،1م399۔
 78ابً ٖضي،اليامل،ج،6م242۔
 79الضاعكُجي،العنن،عكم الخضًث4743:۔
 80الىِؿابىعي،اإلاعخذسن،ج،4م258۔
 81أبى بىغأخمض بً الخؿحن بً ٖلي البيهلي،العنن الىبري(،خُضع آباص الضهً :مجلـ صاةغة اإلاٗاعف الىٓامُت،الُبٗت
ألاولىَ1344ـ)،عكم الخضًث19485:۔
 82البيهلي،شعب ؤلاًمان،ج،5م481۔
 83أبى دمحمابً خؼم ٖلي بً أخمض بً ؾُٗضألاهضلسخي الٓاَغي،املخلى باآلزاس(،مهغ:ئصاعة الُباٖت اإلاىحرًت،الُبٗت
ألاولىَ1347ـ)،ج،7م357۔
 84الىِؿابىعي،اإلاعخذسن،ج،4م258۔الضاعكُجي،العنن،عكم الخضًث4743:۔
 85أبى الٗباؽ قهاب الضًً أخمض بً أبي بىغ بً ئؾماُٖل البىنحري،مصباح الضحاحت في صوائذ ابً ماحه(،بخدلُم دمحم
اإلاىخلى الىكىاوي)( بحروث:صاع الٗغبُت ،الُبٗت ألاولىَ1403ـ)،ج،3م222۔
 86دمحمبً ٖبض الباقي بً ًىؾف الؼعكاوي،ششح الضسكاوي علي اإلاىاهب اللذهيت (لللؿُالوي) (بخدلُم دمحم ٖبض الٗؼٍؼ
الخالضي)(،بحروث :صاع الىخب الٗلمُت،الُبٗت ألاولي،)1996ج،3م104۔ ولٗل َظا الخبر زاوي الخبرًً الظًً أقاع ئليهما
االكافعي بلىله :الىاكضي ونل خضًثحن ٌٗجى وَما ال ًىنالن.الخُُب،جاسيخ بغذاد،ج،3م223۔
 87اهٓغ:الضهخىعٖبضالٗؼٍؼ بً ؾلُمان الؿلىمي،الىاكذي وهخابه اإلاغاصي مىهجه ومصادسه،عؾالت الضهخىعاة(،اإلاضًىت
اإلاىىعة:الجامٗت ؤلاؾالمُت۔الُبٗت ألاولى،صون طهغ ؾىت الُباٖت)،ج،1م355۔
 88ابً ٖضي،اليامل،ج،6م242۔
 89البيهلي،العنن الىبري،عكم الخضًث19633:۔
 90ابً ٖضي،اليامل،ج،4م239۔
 91ابً حجغ،جلشيب التهزًب،م324۔
 92الهىٗاوي،اإلاصىف،ج،4م482۔
 93ابً ٖضي،اليامل،ج،6م242۔
 94الانبهاوي،ابً الفازغ،مٗمغبً ٖبضالىاخض،أبي أخمض،مجلغ ابً فاخش(،بخدلُم هبُل ؾٗضالضًً حغاع)(،بحروث:مىخبت
البكاةغ الاؾالمُت،الُبٗت ألاولى،)2001م362۔
 95أبى وُٗم أخمضبً ٖبضهللا ألانبهاوي ،خليتألاولياءوطبلاث ألاصفياء(،مهغ:صاع الؿٗاصة،الُبٗت:ألاولى ،)1974ج ،3م74۔
 96البزاع ،اإلاعىذ،ج،13م224۔الُبراوي،اإلاعجم ألاوظط،ج،6م193۔الغاػي،الفىائذ،ج،2م97۔
 97أبىخاجم دمحم بً خبان بً أخمضالبؿتي الخمُمي،املجشوخین مً املخذزین والضعفاءواإلاتروهین(،بخدلُم مدمىص ئبغاَُم
ػاًض)(،خلب:صاع الىعي،الُبٗت ألاولىَ1396ـ)،ج،1م262۔
 98ألانبهاوي،معشفت الصخابت،ج،2م892۔
 99أبى الخؿً ٖؼ الضًً ٖلي بً دمحم أبي الىغم الجؼعي ابً ألازحر،أظذ الغابت في معشفت الصخابت(،بخدلُم ٖلي دمحم مٗىى
وٖاصٌ أخمض ٖبض اإلاىحىص)( بحروث :صاع الىخب الٗلمُت ،الُبٗت ألاولى،)1994ج،1م701۔
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 100أبى ٖبض هللا ٖبض هللا بً اإلاباعن اإلاغػوي،الضهذوهخاب الشكاق(،بخدلُم خبِب الغخمً ألآٖمي)(،بحروث:صاع الىخب
الٗلمُت ،لُبٗت ألاولى،صون طهغ ؾىت الُباٖت)م2۔ الترمظي ،الجامع ،عكم الخضًث2304:۔
 101البخاسي،عكم الخضًث6412:۔
 102الُبراوي،اإلاعجم الىبیر،ج،10م322۔
 103أبىٖبضهللا دمحم بً ًؼٍضاللؼوٍجي،ابً ماحت،العنن(،بخدلُم قُٗب ألاعهإوٍ ومجمىٖت مً املخللحن) (بحروث:صاع الغؾالت
الٗاإلاُت،الُبٗت ألاولى،)2009عكم الخضًث4170:۔
 104أبى بىغأخمض بً مغوان الضًىىعي،املجالعت وحىاهش العلم(،بخدلُم أبي ٖبُضة مكهىع بً خؿً آٌ ؾلمان) (بحروث :ص ابً
خؼم،الُبٗت ألاولىَ1419ـ)،ج،3م350۔
 105اإلالضسخي،رخیرة الخفاظ،ج،5م2488۔
 106ابً ٖضي،اليامل،ج6م48۔
 107الانبهاوي،مجلغ ابً فاخش،م362۔
 108وكض أزبذ اإلاؼي عواًت الىاكضي ًٖ ٖبض هللا بً أبي ًدحي .اهٓغ :اإلاؼي،أبى الدجاج حماٌ الضًً ًىؾف بً ٖبض
الغخمً،تهزًب الىماٌ(،بخدلُم الضهخىعبكاع ٖىاص مٗغوف)(،بحروث:مإؾؿتالغؾالت،الُبٗتألاولى،)1980ج،16م100۔
واهٓغ مغوٍاث الىاكضي ًٖ ٖبض هللا ابً أبي ًدحي .الىاكضي،هخاب اإلاغاصي،ج،2م686۔ابً ؾٗض،الطبلاث الىبري(،ج/1
(،)312ج،4م( ،)260ج،8م)292/163/126۔
 109البساعي،الخاسيخ الىبیر،ج،5م111۔ابً خبان،الثلاث،ج،7م43۔
 110ألانبهاوي،خليت ألاولياء،ج،3م74۔
 111ابً ٖضي،اليامل،ج،6م242۔
ّ
 112وكض ًج ِيلم فُه هثحرا .اهٓغ :أبى ٖبض هللا أخمض بً دمحم بً خىبل الكِباوي،العلل ومعشفت الشحاٌ (عواًت ابىه ٖبض هللا بً
أخمضٖىه)(بخدلُم وصخي هللا بً دمحمٖباؽ)(،الغٍاى:صاع الخاوي،الُبٗت الثاهُت،)2001ج،2م430۔أبى ئسخاق ئبغاَُم بً
ٖبض هللا بً الجىُضوالخخلي،ظإالاجه البً معین(،بخدلُم أخمض دمحم هىع ؾُف)(،اإلاضًىتاإلاىىعة:مىخبت الضاع،الُبٗت
ألاولى،)1988م281۔وابً أبي خاجم،الجشح والخعذًل،ج،4م115۔والبساعي،الخاسيخ ألاوظط،ج،2م334۔
 113الىاكضي،هخاب اإلاغاصيج،1م99۔
 114البخاسي،عكم الخضًث1634:۔الترمزي،عكم الخضًث2119:۔اليعائي،عكم الخضًث3620:۔
 115البزاع ،اإلاعىذ،ج،6م200۔
 116ابً ؾٗض،الطبلاث الىبري(،هلله الىاكضي ًٖ ئسخاق بً ًدحى بً َلخت)،ج،6م255۔
 117ابً ٖضي،اليامل،ج،6م242۔
 118أبى بىغ دمحم بً َاعون الغوٍاوي،معىذ الشوياوي(،بخدلُم أًمً ٖلي أبي ًماوي)(،الؿٗىصًت:مإؾؿت كغَبت،الُبٗت
ألاولى،)1995ج،2م423۔
 119البيهلي،العنن الىبري،عكم الخضًث2900:۔
120اإلاعىذأخمذ،ج،2م119۔ البزاع ،اإلاعىذ ،ج،12م)216۔أبى اللاؾم ؾلُمان بً أخمض،الضٖاء،الطبراوي(،بخدلُم
مهُفى ٖبض اللاصع ُٖا)(،بحروث:صاع الىخب الٗلمُت،الُبٗت ألاولىَ1413ـ)،م205۔ابً ٖؿاهغ،جاسيخ دمشم،م21 /50۔
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121دمحمبً مدمىصأبىٖبض هللا مدب الضًً ابً الىجاع،رًل جاسيخ بغذاد(،بخصخُذ وحٗلُم الضهخىع كُهغ أبي فغح) (بحروث:صاع
الىخاب الٗغبي ،الُبٗت ألاولى،)1971ج،4م219۔
 122البيهلي،العنن الىبري،عكم الخضًث2900:۔
 123أبىالٗباؽ قهاب الضًً أخمض بً أبي بىغبً ئؾماُٖل البىنحري،إجداف الخیرةاإلاهشةبضوائذاإلاعاهيذالعششة(،خلم
الىخاب جدذ ئقغاف أبي جمُم ًاؾغ بً ئبغاَُم)(،الغٍاى:صاع الىًَ لليكغ،الُبٗت ألاولى،)1999ج،2م216۔
 124أخمض ،اإلاعىذ،ج،2م119۔ابً الىجاع،رًل جاسيخ بغذاد،ج219،4۔
 125البزاع ،اإلاعىذ ،ج،12م 216۔
 126الضاعكُجي،العلل ()8 /13۔
 127وولمت " طٖغ " اؾخسضمها الىبي نلي هلل ٖلُه وؾلم .اهٓغ ،مؿلم ،الصخيذ ،عكم الخضًث1788:۔
 128كاٌ الكُش قُٗب ألاعهإوٍ:ئؾىاصٍ كىي .ابً خبان ،الصخيذ ،ج،5م170۔
129أبى بىغٖبض هللا بً دمحم بً ئبغاَُم ابً أبي قِبتالٗبسخي،اإلاصىف في ألاخادًث وآلازاس(،بخدلُم هماٌ ًىؾف
الخىث)(،الغٍاى:مىخبت الغقض،الُبٗت ألاولى،)ٌ1409ج،2م 229۔
 130ابً ٖضي،اليامل،ج،6م242۔
 131البزاع،اإلاعىذ،ج،9م264۔وبىفـ َظا الُغٍم أوعصٍ ابً ٖضي.اهٓغ:اليامل،ج،5م231۔
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