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ABSTRACT 
Muhammad Ibn ‘Umar Al-Wāqidī 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 Muḥaddithīn 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 ملسو هيلع هللا ىلص.   

Although, he is one of the credible historians and weighed as reliable but 
some of the Muḥaddithīn 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 Muḥaddithīn's 
critique on Al-Wāqidī. The focus of the paper is on the twelve narratives 
quoted by the prominent critique Ibn-e-‘Adī. Finally, this paper analyses the 
denial of Ibn-e-‘Adī on Al-Wāqidī’s narratives extensively with several 
aspects and concludes that criticism of Ibn-e-‘Adi is correct or incorrect.  
Keywords: Al-Wāqidī, Muḥaddithīn, Ibn-e-‘Adī, Denial of Narratives, 
Muslim Historian.  
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فلم ًٌؼ كايُا ختى  11فىالٍ اللًاء بٗؿىغ اآلاهضي، 10ئلى ان كضم اآلاأمىن مً زغاؾان ؾىت أعب٘ وماةخحن،
دمحم بً ؾماٖه الخمُمي. وأوصخى الىاكضي عخمه هللا  ماث ببغضاص في طي الدجت ؾىت ؾب٘ وماةخحن. ونلى ٖلُه

 12ئلى ٖبض هللا بً َاعون أمحر اآلاإمىحن فلبل ونِخه وكطخى صًىه، ووان للىاكضي ًىم ماث زمان وؾبٗىن ؾىت.
 اآلاطلب الثاوي: حعشيف باإلمام ابً عذي

خمض الجغحاوي اآلاباعوي  َى الخافٔ الٗالم الجلُل ٖبض هللا بً ٖضي بً ٖبض هللا بً دمحم بً اآلاباعن أبى
ً له والجامٗحن له والغخالحن فُه". ولم ًهب  13اآلاٗغوف بابً اللُان، "أخض أةمت أصخاب الخضًث واآلاىثًر

ولض "ًىم الؿبذ غغة طي اللٗضة ؾىت ؾب٘ وؾبٗحن وماةخحن وهي الؿىت  14مً ؾماٍ ٖبض هللا بً دمحم بً ٖضي.
 15التي ماث فيها أبى خاجم الغاػي".

بض هللا بً دمحم البغىي، وأبي ٌٗلى اآلاىنلي، خضر ًٖ "أ مت، ٖو بي ٖبضالغخمً اليؿاتي، وأبي بىغ بً زٍؼ
ً". وخضر  ا بً ًدحي الؿاجي، ودمحم بً ٖثمان ابً أبي قِبت، والبغىي، وأبي ٖغوبت وابً الغواؽ، وآزٍغ وػهٍغ

ودمحم بً ٖبض هللا بً  ٖىه "قُسه أبى الٗباؽ بً ٖلضة، وخمؼة بً ًىؾف الؿهمي، وأبى ؾٗض اآلاالُجي،
ه وآزغون".  16ٖبضوٍى

الم وأعوان �ؾالم، َاف البالص في َلب الٗلم وؾم٘ الىباع".  17كاٌ ابً كا�خي قهبت: "َى أخض �ةمت في ٖ�
 18كاٌ الخلُلي: "وان ٖضًم الىٓحر خفٓا وحاللت".

زغ ؾىت زمـ وؾخحن كاٌ خمؼة بً ًىؾف الؿهمي: "جىفي ٖبض هللا بً ٖضي )عخمه هللا( غغة حماصي � 
 19وزالزماةت لُلت الؿبذ فهلى ٖلُه أبى بىغ �ؾماُٖلي".

 اآلابدث الثاوي: دساظت �خباس التي أهىشها ابً عذي
ا ٖلى  ا ابً ٖضي في هخابه: "اليامل في يٗفاء الغحاٌ"، وأهىَغ ففي َظا اآلابدث أصعؽ �زباع التي طهَغ

 زباع َى: الىاكضي. واآلاىهج الظي أجبٗه في صعاؾت َظٍ � 
ا ابً ٖضي في هخابه ئن قاء هللا. ج الخبر والىالم ًٖ الىياعة التي لها طهَغ  جسٍغ

: ً   :كاٌ ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ ابً ٖباؽ امهنع هللا يضر ًٖ أبي بً هٗب ًٖ الىبي الخبر �ٌو ٌَ ِباْلَدَجِش َمَل  20".َهَض
 جخشيج الخبر: -أ

حن:  21م الىاكضي.أزغحه الخاعر بً دمحم بً أبي أؾامت في مؿىضٍ ًٖ هفـ ٍَغ الخٔ أن فُه ؾلىَا لغاٍو ٍو
م أخمض بً الخلُل بً زابذ البرحالوي ًٖ  ؾُٗض بً حبحر وأبي بً هٗب. وعواٍ أبى حٗفغ ابً البستري ًٖ ٍَغ

م ٖبض هللا بً أبي ؾلمت. 22الىاكضي بىفـ ئؾىاص ابً ٖضي صون ؾلٍى أي عاو.  23وكض عواٍ الفاههي ًٖ ٍَغ
م وك٘ مخابٗا لُ ظا الٍُغ م الىاكضي ئال أن ئؾماُٖل بً ئبغاَُم بً ٖلبت ًغوي فُه ًٖ ٖمه مىسخي بً َو ٍغ

 ٖلبت ال ًٖ أبي الؼبحر.
 الىياسة في الخبر: -ب

 الٓاَغ أن في زبر الىاكضي اهلُاٖا بحن ئؾماُٖل بً ئبغاَُم وأبي الؼبحر ولم ًثبذ ؾمإ �ٌو ًٖ �زغ.
 ٖلبت بُنهما. أما جضلِـ أبي الؼبحر َىا فال ٌٗجي قِئا. وكضوالصخُذ ما وعص ٖىض الفاههي مً واؾُت مىسخي بً 

 ملخذزينعىذ ا ب الطعً فیہالتی ظبّ شوياث الىاكذي م
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 مذخل
ه كض اؾخدم مً ٖاصة املخضزحن عخمهم هللا أنهم ال ًُٗىىن في عاو ئال ئطا زبذ طلً ٖىضَم بأصلت ال جىىغ أه

َظا. وواهىا مدخاَحن ئلي الغاًت في َظا الهضص خُث ال ًهضعون خىما ٖلى الغاوي ئال بأكل ما ًمىً حٗبحٍر مً 
ألفاّ الجغح. ولم ًىخفىا بهظا �مغ، بل واهىا ًلضمىن الكىاَض ٖلى ما كالٍى في الغاوي، ومٗٓمها هي اآلاغوٍاث 

هىغث ٖلى الغاوي الظي جفغص بها َى 
ُ
ً. وفي الخلُلت أن الخىم ٖلى الغاوي بجغح أو التي أ ًٖ ؾاةغ الغواة �زٍغ

ً. فياهىا ٌؿبرون  حٗضًل وان ٖىضَم ٖباعًة ًٖ واكُٗت مغوٍاث الغاوي ومجزلتها مً بحن مغوٍاث الغواة �زٍغ
لاعهىنها بمغوٍاث الثلاث �زغي ختي ٌٗغفىا مؿخىي مغوٍاجه وبالخالي مياهخه م ً �جلان ول مغوٍاث الغاوي ٍو

.ً  والًبِ مً بحن الغواة �زٍغ
ظٍ اآلاغوٍاث في  ا ابً ٖضي. َو إل ٖلى مؿخىي مغوٍاث الىاكضي التي أهىَغ فالغغى مً َظٍ الضعاؾت َى َ�
ىٓغ ئلى  ًُ ظٍ ولها ازىا ٖكغ زبرا. ففي َظٍ الضعاؾت  الخلُلت ُحٗخبر أهبر صلُل للجغح ٖلُه مً ِكَبل املخضزحن. َو

ن الىاكضي جفغص بها فلِ أم َىان آزغون الظًً قاعوٍى فيها؟ وئطا لم ٌكاعهه أخض في عواًتها َظٍ �زباع بأ
ل َظٍ �زباع مخىاكًت آلاا زبذ في �زباع الثابخت مً  ىٓغ ئلى مخىه وئلى مضي ًىحض فُه مً الىياعة؟ َو ُُ ف

ض مً الخدب٘ الُغق الصخُدت؟ َظٍ هي �ؾئلت التي أزىى فيها في صعاؾت َظٍ �زباع ئن ق اء هللا. وبمٍؼ
مىىىا أن وُٗض الىٓغ في َظٍ اللًُت.  و�ؾخلغاء ٖلى َظٍ اآلاغوٍاث ًخضح �مغ ٍو

 والىالم في َظا البدث ًضوع ٖلى مبدثحن وزاجمت:
: حعشيف بالىاكذي وابً عذي  اآلابدث �ٌو

: حعشيف باإلمام الىاكذي:  اآلاطلب �ٌو
وان حضٍ واكض مىًلى لٗبض هللا بً  1ض �ؾلمي اآلاضوي اآلاٗغوف بالىاكضي.َى أبى ٖبض هللا دمحم بً ٖمغ بً واك

 ًٌ ضة �ؾلمي. فياهذ وؿبُخه َظٍ وؿبَت الىالء له. وكُل ئهه وان مىًلي لبجي ؾهم، ولٗل طلً ألن بجي ؾهم بُ بٍغ
لله ٖىه جلمُظٍ ابً ئهه عخمه هللا ولض في أٌو ؾىت زالزحن وماةت في آزغ زالفت مغوان بً دمحم هما ه 2مً أؾلم.

الٌٗغف هثحرا ًٖ خُاة الىاكضي عخمه هللا �ولي صون ما ٖغف ٖىه أهه ولض وجغبي في اآلاضًىت ووكأ في  3ؾٗض.
  4 خًاهت مضاعؾها.

. وكض جلمظ عخمه هللا ٖلى أًاصي مٗٓم قُىر  ئن الىاكضي عخمه هللا وان مخجها ئلي الٗلم مىظ وٗىمت أْفاٍع
ٖنهم. ولم ًىف ٖلى �زظ مً قُىر اآلاضًىت، بل ؾافغ ئلي البلضان �زغي مً الكام اآلاضًىت واهدؿب الٗلم 

وكض ؾافغ ئلي اليىفت هظلً هما ًلٌى َى ًٖ أبي خىُفت عخمه هللا: وهىذ ًىم ماث أبى خىُفت  5والدجاػ.
 6عخمه هللا باليىفت أجىك٘ كضومه فجاءها وُٗه.

ئهه بلغ في َظا الٗلم مً الكهغة خُث أهه  7والؿحرة مىظ البضاًت.وكض ٖغف عخمه هللا بخىحهه ئلي ٖلم اآلاغاػي 
ت نلي هللا ٖلُه وؾلم. وواهذ له عخمه  8وان مغح٘ الٗامت والخانت في أزباع اآلاغاػي والؿحرة في اآلاضًىت الىبٍى

ضِعؽ فيها اآلاغاػي. ًُ ىهه بٗض ما وكض ؾافغ ئلي الٗغاق ؾىت زماهحن وماةت للًاء صً 9هللا خللت في اآلاضًىت وان 
. زم زغج ئلى الكام والغكت زم عح٘ ئلى بغضاص، فلم ًٌؼ بها البرميي زالض بً ًدحىخمُذ ٖالكخه بىػٍغ الخلُفت 
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فلم ًٌؼ كايُا ختى  11فىالٍ اللًاء بٗؿىغ اآلاهضي، 10ئلى ان كضم اآلاأمىن مً زغاؾان ؾىت أعب٘ وماةخحن،
دمحم بً ؾماٖه الخمُمي. وأوصخى الىاكضي عخمه هللا  ماث ببغضاص في طي الدجت ؾىت ؾب٘ وماةخحن. ونلى ٖلُه

 12ئلى ٖبض هللا بً َاعون أمحر اآلاإمىحن فلبل ونِخه وكطخى صًىه، ووان للىاكضي ًىم ماث زمان وؾبٗىن ؾىت.
 اآلاطلب الثاوي: حعشيف باإلمام ابً عذي

خمض الجغحاوي اآلاباعوي  َى الخافٔ الٗالم الجلُل ٖبض هللا بً ٖضي بً ٖبض هللا بً دمحم بً اآلاباعن أبى
ً له والجامٗحن له والغخالحن فُه". ولم ًهب  13اآلاٗغوف بابً اللُان، "أخض أةمت أصخاب الخضًث واآلاىثًر

ولض "ًىم الؿبذ غغة طي اللٗضة ؾىت ؾب٘ وؾبٗحن وماةخحن وهي الؿىت  14مً ؾماٍ ٖبض هللا بً دمحم بً ٖضي.
 15التي ماث فيها أبى خاجم الغاػي".

بض هللا بً دمحم البغىي، وأبي ٌٗلى اآلاىنلي، خضر ًٖ "أ مت، ٖو بي ٖبضالغخمً اليؿاتي، وأبي بىغ بً زٍؼ
ً". وخضر  ا بً ًدحي الؿاجي، ودمحم بً ٖثمان ابً أبي قِبت، والبغىي، وأبي ٖغوبت وابً الغواؽ، وآزٍغ وػهٍغ

ودمحم بً ٖبض هللا بً  ٖىه "قُسه أبى الٗباؽ بً ٖلضة، وخمؼة بً ًىؾف الؿهمي، وأبى ؾٗض اآلاالُجي،
ه وآزغون".  16ٖبضوٍى

الم وأعوان �ؾالم، َاف البالص في َلب الٗلم وؾم٘ الىباع".  17كاٌ ابً كا�خي قهبت: "َى أخض �ةمت في ٖ�
 18كاٌ الخلُلي: "وان ٖضًم الىٓحر خفٓا وحاللت".

زغ ؾىت زمـ وؾخحن كاٌ خمؼة بً ًىؾف الؿهمي: "جىفي ٖبض هللا بً ٖضي )عخمه هللا( غغة حماصي � 
 19وزالزماةت لُلت الؿبذ فهلى ٖلُه أبى بىغ �ؾماُٖلي".

 اآلابدث الثاوي: دساظت �خباس التي أهىشها ابً عذي
ا ٖلى  ا ابً ٖضي في هخابه: "اليامل في يٗفاء الغحاٌ"، وأهىَغ ففي َظا اآلابدث أصعؽ �زباع التي طهَغ

 زباع َى: الىاكضي. واآلاىهج الظي أجبٗه في صعاؾت َظٍ � 
ا ابً ٖضي في هخابه ئن قاء هللا. ج الخبر والىالم ًٖ الىياعة التي لها طهَغ  جسٍغ

: ً   :كاٌ ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ ابً ٖباؽ امهنع هللا يضر ًٖ أبي بً هٗب ًٖ الىبي الخبر �ٌو ٌَ ِباْلَدَجِش َمَل  20".َهَض
 جخشيج الخبر: -أ

حن:  21م الىاكضي.أزغحه الخاعر بً دمحم بً أبي أؾامت في مؿىضٍ ًٖ هفـ ٍَغ الخٔ أن فُه ؾلىَا لغاٍو ٍو
م أخمض بً الخلُل بً زابذ البرحالوي ًٖ  ؾُٗض بً حبحر وأبي بً هٗب. وعواٍ أبى حٗفغ ابً البستري ًٖ ٍَغ

م ٖبض هللا بً أبي ؾلمت. 22الىاكضي بىفـ ئؾىاص ابً ٖضي صون ؾلٍى أي عاو.  23وكض عواٍ الفاههي ًٖ ٍَغ
م وك٘ مخابٗا لُ ظا الٍُغ م الىاكضي ئال أن ئؾماُٖل بً ئبغاَُم بً ٖلبت ًغوي فُه ًٖ ٖمه مىسخي بً َو ٍغ

 ٖلبت ال ًٖ أبي الؼبحر.
 الىياسة في الخبر: -ب

 الٓاَغ أن في زبر الىاكضي اهلُاٖا بحن ئؾماُٖل بً ئبغاَُم وأبي الؼبحر ولم ًثبذ ؾمإ �ٌو ًٖ �زغ.
 ٖلبت بُنهما. أما جضلِـ أبي الؼبحر َىا فال ٌٗجي قِئا. وكضوالصخُذ ما وعص ٖىض الفاههي مً واؾُت مىسخي بً 

 ملخذزينعىذ ا ب الطعً فیہالتی ظبّ شوياث الىاكذي م
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ه كض اؾخدم مً ٖاصة املخضزحن عخمهم هللا أنهم ال ًُٗىىن في عاو ئال ئطا زبذ طلً ٖىضَم بأصلت ال جىىغ أه

َظا. وواهىا مدخاَحن ئلي الغاًت في َظا الهضص خُث ال ًهضعون خىما ٖلى الغاوي ئال بأكل ما ًمىً حٗبحٍر مً 
ألفاّ الجغح. ولم ًىخفىا بهظا �مغ، بل واهىا ًلضمىن الكىاَض ٖلى ما كالٍى في الغاوي، ومٗٓمها هي اآلاغوٍاث 

هىغث ٖلى الغاوي الظي جفغص بها َى 
ُ
ً. وفي الخلُلت أن الخىم ٖلى الغاوي بجغح أو التي أ ًٖ ؾاةغ الغواة �زٍغ

ً. فياهىا ٌؿبرون  حٗضًل وان ٖىضَم ٖباعًة ًٖ واكُٗت مغوٍاث الغاوي ومجزلتها مً بحن مغوٍاث الغواة �زٍغ
لاعهىنها بمغوٍاث الثلاث �زغي ختي ٌٗغفىا مؿخىي مغوٍاجه وبالخالي مياهخه م ً �جلان ول مغوٍاث الغاوي ٍو

.ً  والًبِ مً بحن الغواة �زٍغ
ظٍ اآلاغوٍاث في  ا ابً ٖضي. َو إل ٖلى مؿخىي مغوٍاث الىاكضي التي أهىَغ فالغغى مً َظٍ الضعاؾت َى َ�
ىٓغ ئلى  ًُ ظٍ ولها ازىا ٖكغ زبرا. ففي َظٍ الضعاؾت  لُه مً ِكَبل املخضزحن. َو الخلُلت ُحٗخبر أهبر صلُل للجغحٖ 

ن الىاكضي جفغص بها فلِ أم َىان آزغون الظًً قاعوٍى فيها؟ وئطا لم ٌكاعهه أخض في عواًتها َظٍ �زباع بأ
ل َظٍ �زباع مخىاكًت آلاا زبذ في �زباع الثابخت مً  ىٓغ ئلى مخىه وئلى مضي ًىحض فُه مً الىياعة؟ َو ُُ ف

ض مً الخدب٘ الُغق الصخُدت؟ َظٍ هي �ؾئلت التي أزىى فيها في صعاؾت َظٍ �زباع ئن ق اء هللا. وبمٍؼ
مىىىا أن وُٗض الىٓغ في َظٍ اللًُت.  و�ؾخلغاء ٖلى َظٍ اآلاغوٍاث ًخضح �مغ ٍو

 والىالم في َظا البدث ًضوع ٖلى مبدثحن وزاجمت:
: حعشيف بالىاكذي وابً عذي  اآلابدث �ٌو

: حعشيف باإلمام الىاكذي:  اآلاطلب �ٌو
وان حضٍ واكض مىًلى لٗبض هللا بً  1ض �ؾلمي اآلاضوي اآلاٗغوف بالىاكضي.َى أبى ٖبض هللا دمحم بً ٖمغ بً واك

 ًٌ ضة �ؾلمي. فياهذ وؿبُخه َظٍ وؿبَت الىالء له. وكُل ئهه وان مىًلي لبجي ؾهم، ولٗل طلً ألن بجي ؾهم بُ بٍغ
لله ٖىه جلمُظٍ ابً ئهه عخمه هللا ولض في أٌو ؾىت زالزحن وماةت في آزغ زالفت مغوان بً دمحم هما ه 2مً أؾلم.

الٌٗغف هثحرا ًٖ خُاة الىاكضي عخمه هللا �ولي صون ما ٖغف ٖىه أهه ولض وجغبي في اآلاضًىت ووكأ في  3ؾٗض.
  4 خًاهت مضاعؾها.

. وكض جلمظ عخمه هللا ٖلى أًاصي مٗٓم قُىر  ئن الىاكضي عخمه هللا وان مخجها ئلي الٗلم مىظ وٗىمت أْفاٍع
ٖنهم. ولم ًىف ٖلى �زظ مً قُىر اآلاضًىت، بل ؾافغ ئلي البلضان �زغي مً الكام اآلاضًىت واهدؿب الٗلم 

وكض ؾافغ ئلي اليىفت هظلً هما ًلٌى َى ًٖ أبي خىُفت عخمه هللا: وهىذ ًىم ماث أبى خىُفت  5والدجاػ.
 6عخمه هللا باليىفت أجىك٘ كضومه فجاءها وُٗه.

ئهه بلغ في َظا الٗلم مً الكهغة خُث أهه  7والؿحرة مىظ البضاًت.وكض ٖغف عخمه هللا بخىحهه ئلي ٖلم اآلاغاػي 
ت نلي هللا ٖلُه وؾلم. وواهذ له عخمه  8وان مغح٘ الٗامت والخانت في أزباع اآلاغاػي والؿحرة في اآلاضًىت الىبٍى

ضِعؽ فيها اآلاغاػي. ًُ ىهه بٗض ما وكض ؾافغ ئلي الٗغاق ؾىت زماهحن وماةت للًاء صً 9هللا خللت في اآلاضًىت وان 
. زم زغج ئلى الكام والغكت زم عح٘ ئلى بغضاص، فلم ًٌؼ بها البرميي زالض بً ًدحىخمُذ ٖالكخه بىػٍغ الخلُفت 
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  35ئؾماُٖل أٌو مً هؿاَا مُللا وأما جب٘ فأٌو مً هؿاَا ما طهغ".
له  فغواًت الىاكضي اآلاظوىعة فىق وعصث في "أن أٌو مً هؿا البِذ َى أؾٗض الخمحري". وعوي �ػعقي ًٖ ٍَغ
ى  ًٖ ابً ئسخاق أهه كاٌ: "بلغجي ًٖ غحر واخض مً أَل الٗلم أن أٌو مً هؿا الىٗبت هؿىة واملت جب٘ َو

ا...". ج 36أؾٗض، أعي في الىىم أهه ًىؿَى أهه كاٌ: "بلغىا أن جبٗا أٌو مً هؿا  وهلل ٖبض الغػاق ًٖ ابً حٍغ
م بٌٗ ٖلماةىا ئؾماُٖل الىبي  ج: وكض ٖػ  37. وهللا أٖلم بظلً".ملسو هيلع هللا ىلصالىٗبت الىناةل فؿترث بها. كاٌ ابً حٍغ

له ًٖ ٖاتكت � ما ٌكهض لبٌٗ زبر الىاكضي أنها كالذ: "ؾمٗذ عؾٌى هللا   ملسو هيلع هللا ىلصوعوي �مام أخمض ًٖ ٍَغ
: ال حؿبىا جبٗا ف ما يُٗفان. وكض خؿىه لغحٍر  38اهه كض وان أؾلم".ًلٌى وفُه ابً لهُٗت وأبى ػعٖت َو

 بمجمٕى َغكه الكُش قُٗب �عهإوٍ في جدلُله للمؿىض.
له "ًٖ ٖاتكت � أنها كالذ : وان جب٘ عحال نالخا، أال جغي أن هللا ٖؼ وحل  وهظا عوي �مام الخاهم ًٖ ٍَغ

 39طم كىمه ولم ًظمه".
ي ٖبض الغػاق في جفؿحٍر ًٖ "جمُم بً ٖبض الغخمً كاٌ: كاٌ لي ُٖاء بً أبي عباح: أحؿبىن جبٗا ًا جمُم؟ وعو 

، فان عؾٌى هللا  كض ههى ًٖ ؾبه". وعوي أًًا "ًٖ جمُم بً ٖبض الغخمً أهه  ملسو هيلع هللا ىلصكلذ: وٗم. كاٌ: فال حؿبٍى
: ؾم٘ ؾُٗض بً حبحر كاٌ: ئن جبٗا هؿا البِذ وههى ؾُٗض ًٖ ؾبه". وعوي  با ًلٌى ًٖ بياع كاٌ ؾمٗذ َو

ًٖ ؾب جب٘. كلىا ًا أبا ٖبض هللا وما وان جب٘! كاٌ نابئا. كلىا ًا أبا ٖبض هللا وما الهابئ؟  ملسو هيلع هللا ىلص"ههى عؾٌى هللا 
ٗت".  40كاٌ: ٖلى صًً ئبغاَُم، وان ئبغاَُم ًهلي ول ًىم نالة ولم جىً له قَغ

 الخبر الثالث:
ِب ه ًٖ حضٍ وله صخبت كاٌ: كاٌ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ًٖ ٖثُم بً هثحر بً ولُب الجنهي ًٖ أبُ

َ
ْخَىِة ِبَمْنِزَلِت ْ� ِ�ْ ًَ ْهَبُر ِم

َ
�ْ ."41 

 جخشيج الخبر: -أ
م،  42أزغحه الُبراوي بؿىضٍ ًٖ "نالح بً الىلُض الجرسخي زىا دمحم بً ًدحى �ػصي ًٖ الىاكضي..." بىفـ الٍُغ

باؽ بً أخمض بً ِٖسخى ها دمحم بً ًدحى �ػصي ًٖ الىاكضي..." بىفـ وأزغحه ابً كاو٘ بؿىضٍ ًٖ "الٗ
م ئال أن فُه غىُم بً هثحر صون ٖثُم بً هثحر.  43الٍُغ

 الىياسة في الخبر: -ب
دمل جفغصٍ. وفي الؿىض ٖضص ى ممً الًُ  الىياعة ْاَغة في الخبر خُث أهه الًىحض الخبر ئال بغواًت الىاكضي َو

ً. وأما ماوعص ٖىض ابً كاو٘ مًمً املجاَُل التي لم ٌٗ  غف خالها. فالىاكضي قظ به صون ؾاةغ الغواة �زٍغ
م مً الغاوي.  44غىُم صون ٖثُم فغص ٖلُه الخافٔ ابً حجغ وكغع أهه َو

م ابً ٖضي: "وعواٍ أًًا غحر الىاكضي ًٖ ٖبض هللا بً مىِب، وكُل  كاٌ البيهلي بٗض عواًت َظا الخبر ًٖ ٍَغ
 خاولذ هثحرا لىً لم أَل٘ ٖلى الغواًت التي أقاع ئليها البيهلي، وأما ًٖ كًُت دمحم بً 45ِب".ٖىه ًٖ دمحم بً مى

ما للغاوي، ألن مً ٖغف بالغواًت ًٖ ٖثُم َى  مىِب فلى واهذ الغواًت وعصث هما كاٌ البيهلي، ليان طلً َو
 ٖبض هللا بً اآلاىِب ال دمحم بً مىِب.
 ما قغخه اآلاىاوي في فٌُ اللضًغ: "أي في وحىب اخترامه وحُٗٓمه وجىكحٍر أما باليؿبت آلاٗجي الخبر فاآلاغاص مىه

 ملخذزينعىذ ا ب الطعً فیہالتی ظبّ شوياث الىاكذي م
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م )أبى الؼبحر ًٖ ؾُٗض بً حبحر ًٖ ابً ٖباؽ( الضاعكُجي والبساعي.  24صدح َظا الٍُغ
م أكل خاله أن ًيىن خؿىا  أما ئَالق الىياعة ٖلى َظا الخبر ففُه شخئ مً الكضة، وكض جىب٘ فُه الىاكضي بٍُغ

، ولم ئال ماوان مً أمغ ٖبض هللا ى مجهٌى ؼ. َو  بً أبي ؾلمت قُش الفاههي، فهى غحر اآلااحكىن والض ٖبض الٍٗؼ
أَل٘ ٖلى مً جغحم له. ومتن الخبر كض زبذ مً أخاصًث أزغ، منها ما وعص ٖىض الترمظي ًٖ ابً ٖباؽ كاٌ: كاٌ 

ى أقض بُايا مً اللبن فؿىصجه زُاًا بجي آملسو هيلع هللا ىلصعؾٌى هللا   25صم".: هٌؼ الدجغ �ؾىص مً الجىت َو
 الخبر الثاوي:

غة كاٌ:  ِ ًٖ أبي ٍَغ ٌُ اَّلله ًْ َهَعا البيذ ملسو هيلع هللا ىلصَههَی َسُظى ٌُ َم وه
َ
: ُهَى أ ٌَ ْظَعذ اْلخْميِرّيِ َوَكا

َ
ًْ َظّبِ أ  26".َع

 جخشيج الخبر: -أ
ه وجمام الغاػي في فىاةضٍ بأؾاهُضَم  أزغحه الخاعر بً دمحم بً أبي أؾامت في مؿىضٍ وابً البستري في مجمٖى

ا...ًٖ هف م الىاكضي مغفٖى  27ـ ٍَغ
م "أبي أخمض كاٌ: أزبرها ٖبض هللا بً الٗباؽ كاٌ: خضزىا الفًل بً ٖبض  وأزغحه أبى َالٌ الٗؿىغي ًٖ ٍَغ
غي كاٌ: كاٌ الىاكضي: خضزجي خؼام بً َكام ًٖ أبُه كاٌ: ههى عؾٌى هللا  ؼ كاٌ: خضزىا ئبغاَُم الجَى الٍٗؼ

ى جب٘، وكاٌ ملسو هيلع هللا ىلص   28أهه أٌو مً هؿا البِذ..." أن ٌؿب أؾٗض الخمُضي َو
م حضٍ "أخمض بً دمحم بً الىلُض �ػعقي كاٌ: خضزىا ئبغاَُم بً دمحم بً أبي  وأزغحه أبى الىلُض �ػعقي ًٖ ٍَغ

غة، ًٖ الىبي  ى جب٘،  ملسو هيلع هللا ىلصًدحى، ًٖ َمام بً مىبه، ًٖ أبي ٍَغ لم بلفٔ: أهه ههى ًٖ ؾب أؾٗض الخمحري َو
   29ووان َى أٌو مً هؿا الىٗبت".

مىا أن الىبي  : ٖػ ب بً مىبه أهه ؾمٗه ًلٌى م "ٖبض الهمض بً مٗلل ًٖ َو وأزغحه الفاههي مغؾال ًٖ ٍَغ
اصة ولمت الىناةل. 30ههى ًٖ ؾب أؾٗض ووان اٌو مً هسخى البِذ الىناةل". ملسو هيلع هللا ىلص  وفُه ٍػ
 الىياسة في الخبر: -ب

ى ممً الًدمل جفغصٍ( صون بلُت الىياعة ْاَغة في َظا الخبر، ألن الىاكضي جفغص فُه بالغواًت ًٖ مٗمغ ) َو
م أبي َالٌ الٗؿىغي  ظٍ هي الىياعة َىا. أما ٍَغ م مئاث! فالخفغص ٖىه ٌؿّبب ئقيالُت َو جالمظة مٗمغ َو

وخؼام  31فالٓاَغ أهه أكىي الُغق ألن الىاكضي مٗغوف الغواًت ًٖ خؼام بً َكام بً خبِل ًٖ أبُه.
غي مً أوزم جالمظة الىاكضي. لىً فُه مكيلت حهالت ٖبض وئبغاَُم )بً ؾُٗض( ال 32مأمىن وألبُه صخبت. جَى

م أبي الىلُض  ؼ. بٗض مداولت حاصة لم أحض مً جغحم لهما. وأما ٍَغ هللا بً الٗباؽ وقُسه الفًل بً ٖبض الٍٗؼ
مام بً م الىاكضي ألن فُه اهلُاٖا بحن ئبغاَُم بً دمحم بً أبي ًدحى َو  �ػعقي فال ًهلح أن ًيىن مخابٗا لٍُغ

ب بً مىبه. فلِـ  33مىبه، و�ٌو منهما مترون ٖىض حمهىع املخضزحن. م الفاههي فهى مغؾل ٖلى َو وأما ٍَغ
مىً أن ًيىن الىاكضي صّلـ، فغّحر ئبغاَُم بً دمحم بً  م ًسلى مً ٖلت، ولىً ًٓهغ أن له أنال. ٍو للخبر ٍَغ

 وهللا أٖلم 34أبي ًدحى بمٗمغ بً عاقض، ألن �زحر منهما زلت.
 خلف في أٌو مً هؿا البِذ. كاٌ الخافٔ ابً حجغ: "فدهلىا في أٌو مً هؿاَا مُللا ٖلى زالزت أكىاٌ:واز

جم٘ بحن �كىاٌ الثالزت ئن واهذ زابخت بأن جب٘ و ٖضهان و ئؾماُٖل و  َى أؾٗض اآلاظوىع في الغواًت �ولى... ٍو
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  35ئؾماُٖل أٌو مً هؿاَا مُللا وأما جب٘ فأٌو مً هؿاَا ما طهغ".
له  فغواًت الىاكضي اآلاظوىعة فىق وعصث في "أن أٌو مً هؿا البِذ َى أؾٗض الخمحري". وعوي �ػعقي ًٖ ٍَغ
ى  ًٖ ابً ئسخاق أهه كاٌ: "بلغجي ًٖ غحر واخض مً أَل الٗلم أن أٌو مً هؿا الىٗبت هؿىة واملت جب٘ َو

ا...". ج 36أؾٗض، أعي في الىىم أهه ًىؿَى أهه كاٌ: "بلغىا أن جبٗا أٌو مً هؿا  وهلل ٖبض الغػاق ًٖ ابً حٍغ
م بٌٗ ٖلماةىا ئؾماُٖل الىبي  ج: وكض ٖػ  37. وهللا أٖلم بظلً".ملسو هيلع هللا ىلصالىٗبت الىناةل فؿترث بها. كاٌ ابً حٍغ

له ًٖ ٖاتكت � ما ٌكهض لبٌٗ زبر الىاكضي أنها كالذ: "ؾمٗذ عؾٌى هللا   ملسو هيلع هللا ىلصوعوي �مام أخمض ًٖ ٍَغ
: ال حؿبىا جبٗا ف ما يُٗفان. وكض خؿىه لغحٍر  38اهه كض وان أؾلم".ًلٌى وفُه ابً لهُٗت وأبى ػعٖت َو

 بمجمٕى َغكه الكُش قُٗب �عهإوٍ في جدلُله للمؿىض.
له "ًٖ ٖاتكت � أنها كالذ : وان جب٘ عحال نالخا، أال جغي أن هللا ٖؼ وحل  وهظا عوي �مام الخاهم ًٖ ٍَغ

 39طم كىمه ولم ًظمه".
ي ٖبض الغػاق في جفؿحٍر ًٖ "جمُم بً ٖبض الغخمً كاٌ: كاٌ لي ُٖاء بً أبي عباح: أحؿبىن جبٗا ًا جمُم؟ وعو 

، فان عؾٌى هللا  كض ههى ًٖ ؾبه". وعوي أًًا "ًٖ جمُم بً ٖبض الغخمً أهه  ملسو هيلع هللا ىلصكلذ: وٗم. كاٌ: فال حؿبٍى
: ؾم٘ ؾُٗض بً حبحر كاٌ: ئن جبٗا هؿا البِذ وههى ؾُٗض ًٖ ؾبه". وعوي  با ًلٌى ًٖ بياع كاٌ ؾمٗذ َو

ًٖ ؾب جب٘. كلىا ًا أبا ٖبض هللا وما وان جب٘! كاٌ نابئا. كلىا ًا أبا ٖبض هللا وما الهابئ؟  ملسو هيلع هللا ىلص"ههى عؾٌى هللا 
ٗت".  40كاٌ: ٖلى صًً ئبغاَُم، وان ئبغاَُم ًهلي ول ًىم نالة ولم جىً له قَغ

 الخبر الثالث:
ِب ه ًٖ حضٍ وله صخبت كاٌ: كاٌ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ًٖ ٖثُم بً هثحر بً ولُب الجنهي ًٖ أبُ

َ
ْخَىِة ِبَمْنِزَلِت ْ� ِ�ْ ًَ ْهَبُر ِم

َ
�ْ ."41 

 جخشيج الخبر: -أ
م،  42أزغحه الُبراوي بؿىضٍ ًٖ "نالح بً الىلُض الجرسخي زىا دمحم بً ًدحى �ػصي ًٖ الىاكضي..." بىفـ الٍُغ

باؽ بً أخمض بً ِٖسخى ها دمحم بً ًدحى �ػصي ًٖ الىاكضي..." بىفـ وأزغحه ابً كاو٘ بؿىضٍ ًٖ "الٗ
م ئال أن فُه غىُم بً هثحر صون ٖثُم بً هثحر.  43الٍُغ

 الىياسة في الخبر: -ب
دمل جفغصٍ. وفي الؿىض ٖضص ى ممً الًُ  الىياعة ْاَغة في الخبر خُث أهه الًىحض الخبر ئال بغواًت الىاكضي َو

ً. وأما ماوعص ٖىض ابً كاو٘ مًمً املجاَُل التي لم ٌٗ  غف خالها. فالىاكضي قظ به صون ؾاةغ الغواة �زٍغ
م مً الغاوي.  44غىُم صون ٖثُم فغص ٖلُه الخافٔ ابً حجغ وكغع أهه َو

م ابً ٖضي: "وعواٍ أًًا غحر الىاكضي ًٖ ٖبض هللا بً مىِب، وكُل  كاٌ البيهلي بٗض عواًت َظا الخبر ًٖ ٍَغ
 خاولذ هثحرا لىً لم أَل٘ ٖلى الغواًت التي أقاع ئليها البيهلي، وأما ًٖ كًُت دمحم بً 45ِب".ٖىه ًٖ دمحم بً مى

ما للغاوي، ألن مً ٖغف بالغواًت ًٖ ٖثُم َى  مىِب فلى واهذ الغواًت وعصث هما كاٌ البيهلي، ليان طلً َو
 ٖبض هللا بً اآلاىِب ال دمحم بً مىِب.
 ما قغخه اآلاىاوي في فٌُ اللضًغ: "أي في وحىب اخترامه وحُٗٓمه وجىكحٍر أما باليؿبت آلاٗجي الخبر فاآلاغاص مىه
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م )أبى الؼبحر ًٖ ؾُٗض بً حبحر ًٖ ابً ٖباؽ( الضاعكُجي والبساعي.  24صدح َظا الٍُغ
م أكل خاله أن ًيىن خؿىا  أما ئَالق الىياعة ٖلى َظا الخبر ففُه شخئ مً الكضة، وكض جىب٘ فُه الىاكضي بٍُغ

، ولم ئال ماوان مً أمغ ٖبض هللا ى مجهٌى ؼ. َو  بً أبي ؾلمت قُش الفاههي، فهى غحر اآلااحكىن والض ٖبض الٍٗؼ
أَل٘ ٖلى مً جغحم له. ومتن الخبر كض زبذ مً أخاصًث أزغ، منها ما وعص ٖىض الترمظي ًٖ ابً ٖباؽ كاٌ: كاٌ 

ى أقض بُايا مً اللبن فؿىصجه زُاًا بجي آملسو هيلع هللا ىلصعؾٌى هللا   25صم".: هٌؼ الدجغ �ؾىص مً الجىت َو
 الخبر الثاوي:

غة كاٌ:  ِ ًٖ أبي ٍَغ ٌُ اَّلله ًْ َهَعا البيذ ملسو هيلع هللا ىلصَههَی َسُظى ٌُ َم وه
َ
: ُهَى أ ٌَ ْظَعذ اْلخْميِرّيِ َوَكا

َ
ًْ َظّبِ أ  26".َع

 جخشيج الخبر: -أ
ه وجمام الغاػي في فىاةضٍ بأؾاهُضَم  أزغحه الخاعر بً دمحم بً أبي أؾامت في مؿىضٍ وابً البستري في مجمٖى

ا...ًٖ هف م الىاكضي مغفٖى  27ـ ٍَغ
م "أبي أخمض كاٌ: أزبرها ٖبض هللا بً الٗباؽ كاٌ: خضزىا الفًل بً ٖبض  وأزغحه أبى َالٌ الٗؿىغي ًٖ ٍَغ
غي كاٌ: كاٌ الىاكضي: خضزجي خؼام بً َكام ًٖ أبُه كاٌ: ههى عؾٌى هللا  ؼ كاٌ: خضزىا ئبغاَُم الجَى الٍٗؼ

ى جب٘، وكاٌ ملسو هيلع هللا ىلص   28أهه أٌو مً هؿا البِذ..." أن ٌؿب أؾٗض الخمُضي َو
م حضٍ "أخمض بً دمحم بً الىلُض �ػعقي كاٌ: خضزىا ئبغاَُم بً دمحم بً أبي  وأزغحه أبى الىلُض �ػعقي ًٖ ٍَغ

غة، ًٖ الىبي  ى جب٘،  ملسو هيلع هللا ىلصًدحى، ًٖ َمام بً مىبه، ًٖ أبي ٍَغ لم بلفٔ: أهه ههى ًٖ ؾب أؾٗض الخمحري َو
   29ووان َى أٌو مً هؿا الىٗبت".

مىا أن الىبي  : ٖػ ب بً مىبه أهه ؾمٗه ًلٌى م "ٖبض الهمض بً مٗلل ًٖ َو وأزغحه الفاههي مغؾال ًٖ ٍَغ
اصة ولمت الىناةل. 30ههى ًٖ ؾب أؾٗض ووان اٌو مً هسخى البِذ الىناةل". ملسو هيلع هللا ىلص  وفُه ٍػ
 الىياسة في الخبر: -ب

ى ممً الًدمل جفغصٍ( صون بلُت الىياعة ْاَغة في َظا الخبر، ألن الىاكضي جفغص فُه بالغواًت ًٖ مٗمغ ) َو
م أبي َالٌ الٗؿىغي  ظٍ هي الىياعة َىا. أما ٍَغ م مئاث! فالخفغص ٖىه ٌؿّبب ئقيالُت َو جالمظة مٗمغ َو

وخؼام  31فالٓاَغ أهه أكىي الُغق ألن الىاكضي مٗغوف الغواًت ًٖ خؼام بً َكام بً خبِل ًٖ أبُه.
غي مً أوزم جالمظة الىاكضي. لىً فُه مكيلت حهالت ٖبض وئبغاَُم )بً ؾُٗض( ال 32مأمىن وألبُه صخبت. جَى

م أبي الىلُض  ؼ. بٗض مداولت حاصة لم أحض مً جغحم لهما. وأما ٍَغ هللا بً الٗباؽ وقُسه الفًل بً ٖبض الٍٗؼ
مام بً م الىاكضي ألن فُه اهلُاٖا بحن ئبغاَُم بً دمحم بً أبي ًدحى َو  �ػعقي فال ًهلح أن ًيىن مخابٗا لٍُغ

ب بً مىبه. فلِـ  33مىبه، و�ٌو منهما مترون ٖىض حمهىع املخضزحن. م الفاههي فهى مغؾل ٖلى َو وأما ٍَغ
مىً أن ًيىن الىاكضي صّلـ، فغّحر ئبغاَُم بً دمحم بً  م ًسلى مً ٖلت، ولىً ًٓهغ أن له أنال. ٍو للخبر ٍَغ

 وهللا أٖلم 34أبي ًدحى بمٗمغ بً عاقض، ألن �زحر منهما زلت.
 خلف في أٌو مً هؿا البِذ. كاٌ الخافٔ ابً حجغ: "فدهلىا في أٌو مً هؿاَا مُللا ٖلى زالزت أكىاٌ:واز

جم٘ بحن �كىاٌ الثالزت ئن واهذ زابخت بأن جب٘ و ٖضهان و ئؾماُٖل و  َى أؾٗض اآلاظوىع في الغواًت �ولى... ٍو
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 الىياسة في الخبر: -ب
م الىاكضي َظا. وكض أقاع ئلُه الخافٔ الضاعكُجي في ٖلله خُىما حٗغ  ى جفغص ابً ٖضي بازغاج الخبر ًٖ ٍَغ

والقً أن الخبر بهظا  66للىالم ًٖ َغق َظا الخبر بلىله: "وهظلً عوي ًٖ ًدحى بً أبي هثحر ًٖ مٗمغ".
ى يُٗف. وفُه الىاكضي هظلً. م مىىغ لخفغص أًىب بً ٖخبت بالغواًت ًٖ ًدحى بً أبي هثحر ًٖ مٗمغ َو  الٍُغ

اكضي ًٖ ٖانم بً ٖمغ بً خفو ًلٌى الخافٔ ابً َاَغ اللِؿغاوي: "خضًث ال فٕغ وال ٖخحرة: عواٍ الى 
 67الٗمغي، ًٖ 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 
ع. وفُه أًىب بً انم بً ٖمغ  يٗفا في َظا الؿىض. لىً ئلؼام الىاكضي صون غحٍر بالخفغص فُه غحر مبرَّ ٖخبت ٖو

دحى بً أبي هثحر لم ًىفغص بغواًخه ًٖ مٗمغ بل  ما يُٗفان. وللخبر ٖضص غحر كلُل مً الخىاب٘. ٍو بً خفو َو
بض الغػاق، 68قاعهه فُه ٖبض هللا بً اآلاباعن، اص. 71ودمحم بً حٗفغ، 70وقٗبت، 69ٖو بض الىاخض بً ٍػ  72ٖو

  أٖلم.فاَالق الىياعة ٖلُه ًدخاج ئلي ئٖاصة الىٓغ. وهللا
ِ ًٖ ٖاتكت اهنع هللا يضر كالذ: الخبر العادط: ٌِ اَّلله يِب ِإَلى َسُظى َخبه الّطِ

َ
ًُ والعْىدُ  ملسو هيلع هللا ىلصَواَن أ  73".اآلاْع

 جخشيج الخبر: -أ
. وكض  ج َظا الخبر خُث لم أحضٍ )عغم مداولتي الجاصة للبدث ٖىه( ٖىض غحٍر لٗل ابً ٖضي اهفغص في جسٍغ

ا ومٗىًا بؿىض ًٖ ٖاتكت عضخي هللا ًٖأزغج أبى الكُش �ن�هاوي ما ً ًٓ ا:  وان أخب الُُب  ملسو هيلع هللا ىلصمازله لف مغفٖى
 74الٗىص". ملسو هيلع هللا ىلصئلى عؾٌى 

 الىياسة في الخبر: -ب
ب مً خُث ال وحىص له في غحر َظٍ الغواًت م٘  الٓاَغ أن الخبر مىىغ خُث ال جاب٘ له وال قاَض. و�ؾىاص غٍغ

ضٍ ابً ٖضي مً مىىغاث وىهه مكخمال ٖلى ٖضص مً املجاَُل مً الخؿحن بً م بض هللا بً ٖماع. ٖو غػوق ٖو
ؼ بً اآلاُلب الظي كاٌ فُه الضاعكُجي: "قُش مضوي ٌٗخبر به". م  75الىاكضي عغم أن فُه ٖبض الٍٗؼ وألؼمه بالَى

ن ابً ٖضي وبحن وزبىث َظا الخبر ٖىض ابً ٖضي مدل هٓغ، ألن فُه بح 76في زبر "ما أؾىغ هثحٍر فللُله خغام".
ىضأخضولم ًىحض َظاهىلحن.الىاكضي مج مً متن َظا الخبر فثابذ بمخابٗتٖضص غحر ابً ٖضي. أماالخبٖر

 77�زباع.
غة كاٌ: زُبىا عؾٌى هللا  الخبر العابع: ًْ َوَحَذ َظَعًت َفْلُيَطّحِ فلاٌ:  ملسو هيلع هللا ىلصًٖ أبي ٍَغ  78".َم

  جخشيج الخبر: -أ
م الىاكضي َظا. والخبر م ج الخبر ًٖ ٍَغ م الىاكضي( ًٖ ابً لٗل ابً ٖضي اهفغص بخسٍغ ٗغوف )مً صون ٍَغ

غة هنع هللا يضر مىكىفا: "مً وحض ؾٗت ولم ًضح فال ًلغبً في مؿاحضها".  قهاب ًٖ ؾُٗض بً اآلاؿِب ًٖ أبي ٍَغ
ض اآلالغب، 79أزغحه الضاعكُجي في ؾيىه. وخُىة بً  81وػٍض بً الخباب 80أما اآلاغفٕى فحروٍه ٖبض هللا بً ًٍؼ

ذ ًٖ ٖبض هللا بً ُٖاف ا ا.قٍغ ا، 82آلاهغي مغفٖى ب ٖىه مغفٖى ومىكىفا، و�زحر  83وكض عواٍ ٖبض هللا بً َو
 فلٗل الخُأ فُه مً ٖبض هللا بً ُٖاف اللخباوي. 84َى الصخُذ.
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غجًُه". ضم مسالفت ما ٌكحر به ٍو وكض هلل اآلاغوػي بؿىضٍ ًٖ ؾُٗض بً ٖمغو بً الٗام كاٌ كاٌ عؾٌى  46ٖو
ْخَىِة َعَلْى َصِغْيِرِهْم َخمُّ اْلَىاِلِذ َعَلْى َوَلِذههللا:   48غؾل ٖلى ؾُٗض بً ٖمغو بً الٗام،لىىه م 47".َخمُّ َهِبْيِر ْ�ِ

 49وفُه دمحم بً الؿاةب الىىغي لحن الخضًث.
 الخبر الشابع:

ِبْيِز َجَدَىاَزُش ِمْىُه اْلَخَعَىاُث : ملسو هيلع هللا ىلصًٖ هثحر بً قِبت �شجعي كاٌ: كاٌ عؾٌى هللا  ًَ الىه ُس اْلَىْحِه ِم  50".ُخذه
 جخشيج الخبر: -أ

ِ وأبى وُٗم في مٗغفت الصخابت وابً كاو٘ في معجم الصخابت ولهم أزغحه الُبراوي في معجمُه الىبحر و�وؾ
م ابً ٖضي، ئال أنهم زالفٍى في حؿمُت قُش أر  بأؾاهُضَم ًٖ الىاكضي ًٖ أزُه قملت بً ٖمغ ... بىفـ ٍَغ
الىاكضي، خُث ؾمٍى ٖمغ بً قِبه بً أبي هثحر الاشجعي، وكض ؾماٍ ابً ٖضي ٖمغ بً هثحر بً قِبت 

 51�شجعي.
 الىياسة في الخبر: -ب

ت املجاَُل مً الغواة.  م، وهي ٖباعة ًٖ مجمٖى غو ئال ًٖ َظا الٍُغ ًُ الىياعة ْاَغة في الخبر خُث ئهه لم 
وازخلف في الخبر َل جفغص به الىاكضي أم أزٍى قملت؟ فابً ٖضي طَب ئلي أهه مً جفغصاث الىاكضي، خُث 

والصخئ الثاوي َى أن َظا الخبر ازخلف في حؿمُت  52ٖضٍ الخُُب مً جفغصاث أزُه قملت بً ٖمغ الىاكضي.
م َى مً الىاكضي هفؿه. لىً الظي ٌؿدكيل َىا َى أن مً أزغج  53صخابُه. فابً ٖضي ًغي أن َظا الَى

َظا الخبر مً غحر ابً ٖضي مً الُبراوي وأبي وُٗم وابً كاو٘ ًٖ الىاكضي أزغحه بضون زُأ! وأقاع ئلُه 
ا حٗغى للىالم ٖلى َظا الخبر كاٌ: "فازخلف ٖلى الىاكضي في حؿمُت الخُُب هظلً. وابً حجغ ٖىضم

 54صخابي َظا الخضًث، والٗلم ٖىض هللا حٗالى".
ا: " ضٍ خذس الىحه مً العىش يهذس الخعىاثوكض أزغج ابً ٖضي زبرا ٌكبه َظا الخبر ًٖ أوـ مغفٖى " ٖو

ظا الخبر ٌكٗغ اخخىاةه ٖلى ألفاّ عهُىت ومٗان ز 55مً مىىغاجه. ؿِؿت. ولٗل َظا أصلي بالكُش �لباوي َو
 وهللا أٖلم 56ئلي الخىم ٖلُه بالىي٘.

 الخبر الخامغ:
غة ًٖ الىبي  57".ال َفْشَع واَل َعِخيَرةَ كاٌ:  ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ أبي ٍَغ

 جخشيج الخبر: -أ
غي  م الَؼ م الىاكضي َظا. والخبر مٗغوف قات٘ ًٖ ٍَغ ًٖ ابً  لٗل ابً ٖضي جفغص بازغاج الخبر ًٖ ٍَغ

غي ٖضص مً جالمُظٍ، اآلاؿِب  م الىاكضي اآلاظوىع فىق. وكض عواٍ ًٖ الَؼ ا مً صون ٍَغ غة مغفٖى ًٖ أبي ٍَغ
وكض خىم  63وأبى كالبت. 62ودمحم بً أبي خفهت، 61وػمٗت، 60وابً ُِٖىت، 59وؾفُان بً خؿحن، 58منهم: مٗمغ،

غي( بالغغابت لخفغص  م �زحر )أبي كالبت ًٖ الَؼ ٖبض هللا بً ٖهمت الىهُبي الخافٔ الضاعكُجي ٖلى َظا الٍُغ
بض هللا بً ٖهمت الىهُبي مكهىع بغواًت �زباع اآلاىىغة ًٖ الثلاث. جغحم له الٗلُلي وابً ٖضي  64بغواًخه. ٖو

 65في يٗفائهما.
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 الىياسة في الخبر: -ب
م الىاكضي َظا. وكض أقاع ئلُه الخافٔ الضاعكُجي في ٖلله خُىما حٗغ  ى جفغص ابً ٖضي بازغاج الخبر ًٖ ٍَغ

والقً أن الخبر بهظا  66للىالم ًٖ َغق َظا الخبر بلىله: "وهظلً عوي ًٖ ًدحى بً أبي هثحر ًٖ مٗمغ".
ى يُٗف. وفُه الىاكضي هظلً. م مىىغ لخفغص أًىب بً ٖخبت بالغواًت ًٖ ًدحى بً أبي هثحر ًٖ مٗمغ َو  الٍُغ

اكضي ًٖ ٖانم بً ٖمغ بً خفو ًلٌى الخافٔ ابً َاَغ اللِؿغاوي: "خضًث ال فٕغ وال ٖخحرة: عواٍ الى 
 67الٗمغي، ًٖ 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 
ع. وفُه أًىب بً انم بً ٖمغ  يٗفا في َظا الؿىض. لىً ئلؼام الىاكضي صون غحٍر بالخفغص فُه غحر مبرَّ ٖخبت ٖو

دحى بً أبي هثحر لم ًىفغص بغواًخه ًٖ مٗمغ بل  ما يُٗفان. وللخبر ٖضص غحر كلُل مً الخىاب٘. ٍو بً خفو َو
بض الغػاق، 68قاعهه فُه ٖبض هللا بً اآلاباعن، اص. 71ودمحم بً حٗفغ، 70وقٗبت، 69ٖو بض الىاخض بً ٍػ  72ٖو

  أٖلم.فاَالق الىياعة ٖلُه ًدخاج ئلي ئٖاصة الىٓغ. وهللا
ِ ًٖ ٖاتكت اهنع هللا يضر كالذ: الخبر العادط: ٌِ اَّلله يِب ِإَلى َسُظى َخبه الّطِ

َ
ًُ والعْىدُ  ملسو هيلع هللا ىلصَواَن أ  73".اآلاْع

 جخشيج الخبر: -أ
. وكض  ج َظا الخبر خُث لم أحضٍ )عغم مداولتي الجاصة للبدث ٖىه( ٖىض غحٍر لٗل ابً ٖضي اهفغص في جسٍغ

ا ومٗىًا بؿىض ًٖ ٖاتكت عضخي هللا ًٖأزغج أبى الكُش �ن�هاوي ما ً ًٓ ا:  وان أخب الُُب  ملسو هيلع هللا ىلصمازله لف مغفٖى
 74الٗىص". ملسو هيلع هللا ىلصئلى عؾٌى 

 الىياسة في الخبر: -ب
ب مً خُث ال وحىص له في غحر َظٍ الغواًت م٘  الٓاَغ أن الخبر مىىغ خُث ال جاب٘ له وال قاَض. و�ؾىاص غٍغ

ضٍ ابً ٖضي مً مىىغاث وىهه مكخمال ٖلى ٖضص مً املجاَُل مً الخؿحن بً م بض هللا بً ٖماع. ٖو غػوق ٖو
ؼ بً اآلاُلب الظي كاٌ فُه الضاعكُجي: "قُش مضوي ٌٗخبر به". م  75الىاكضي عغم أن فُه ٖبض الٍٗؼ وألؼمه بالَى

ن ابً ٖضي وبحن وزبىث َظا الخبر ٖىض ابً ٖضي مدل هٓغ، ألن فُه بح 76في زبر "ما أؾىغ هثحٍر فللُله خغام".
ىضأخضولم ًىحض َظاهىلحن.الىاكضي مج مً متن َظا الخبر فثابذ بمخابٗتٖضص غحر ابً ٖضي. أماالخبٖر

 77�زباع.
غة كاٌ: زُبىا عؾٌى هللا  الخبر العابع: ًْ َوَحَذ َظَعًت َفْلُيَطّحِ فلاٌ:  ملسو هيلع هللا ىلصًٖ أبي ٍَغ  78".َم

  جخشيج الخبر: -أ
م الىاكضي َظا. والخبر م ج الخبر ًٖ ٍَغ م الىاكضي( ًٖ ابً لٗل ابً ٖضي اهفغص بخسٍغ ٗغوف )مً صون ٍَغ

غة هنع هللا يضر مىكىفا: "مً وحض ؾٗت ولم ًضح فال ًلغبً في مؿاحضها".  قهاب ًٖ ؾُٗض بً اآلاؿِب ًٖ أبي ٍَغ
ض اآلالغب، 79أزغحه الضاعكُجي في ؾيىه. وخُىة بً  81وػٍض بً الخباب 80أما اآلاغفٕى فحروٍه ٖبض هللا بً ًٍؼ

ذ ًٖ ٖبض هللا بً ُٖاف ا ا.قٍغ ا، 82آلاهغي مغفٖى ب ٖىه مغفٖى ومىكىفا، و�زحر  83وكض عواٍ ٖبض هللا بً َو
 فلٗل الخُأ فُه مً ٖبض هللا بً ُٖاف اللخباوي. 84َى الصخُذ.
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غجًُه". ضم مسالفت ما ٌكحر به ٍو وكض هلل اآلاغوػي بؿىضٍ ًٖ ؾُٗض بً ٖمغو بً الٗام كاٌ كاٌ عؾٌى  46ٖو
ْخَىِة َعَلْى َصِغْيِرِهْم َخمُّ اْلَىاِلِذ َعَلْى َوَلِذههللا:   48غؾل ٖلى ؾُٗض بً ٖمغو بً الٗام،لىىه م 47".َخمُّ َهِبْيِر ْ�ِ

 49وفُه دمحم بً الؿاةب الىىغي لحن الخضًث.
 الخبر الشابع:

ِبْيِز َجَدَىاَزُش ِمْىُه اْلَخَعَىاُث : ملسو هيلع هللا ىلصًٖ هثحر بً قِبت �شجعي كاٌ: كاٌ عؾٌى هللا  ًَ الىه ُس اْلَىْحِه ِم  50".ُخذه
 جخشيج الخبر: -أ

ِ وأبى وُٗم في مٗغفت الصخابت وابً كاو٘ في معجم الصخابت ولهم أزغحه الُبراوي في معجمُه الىبحر و�وؾ
م ابً ٖضي، ئال أنهم زالفٍى في حؿمُت قُش أر  بأؾاهُضَم ًٖ الىاكضي ًٖ أزُه قملت بً ٖمغ ... بىفـ ٍَغ
الىاكضي، خُث ؾمٍى ٖمغ بً قِبه بً أبي هثحر الاشجعي، وكض ؾماٍ ابً ٖضي ٖمغ بً هثحر بً قِبت 

 51�شجعي.
 الىياسة في الخبر: -ب

ت املجاَُل مً الغواة.  م، وهي ٖباعة ًٖ مجمٖى غو ئال ًٖ َظا الٍُغ ًُ الىياعة ْاَغة في الخبر خُث ئهه لم 
وازخلف في الخبر َل جفغص به الىاكضي أم أزٍى قملت؟ فابً ٖضي طَب ئلي أهه مً جفغصاث الىاكضي، خُث 

والصخئ الثاوي َى أن َظا الخبر ازخلف في حؿمُت  52ٖضٍ الخُُب مً جفغصاث أزُه قملت بً ٖمغ الىاكضي.
م َى مً الىاكضي هفؿه. لىً الظي ٌؿدكيل َىا َى أن مً أزغج  53صخابُه. فابً ٖضي ًغي أن َظا الَى

َظا الخبر مً غحر ابً ٖضي مً الُبراوي وأبي وُٗم وابً كاو٘ ًٖ الىاكضي أزغحه بضون زُأ! وأقاع ئلُه 
ا حٗغى للىالم ٖلى َظا الخبر كاٌ: "فازخلف ٖلى الىاكضي في حؿمُت الخُُب هظلً. وابً حجغ ٖىضم

 54صخابي َظا الخضًث، والٗلم ٖىض هللا حٗالى".
ا: " ضٍ خذس الىحه مً العىش يهذس الخعىاثوكض أزغج ابً ٖضي زبرا ٌكبه َظا الخبر ًٖ أوـ مغفٖى " ٖو

ظا الخبر ٌكٗغ اخخىاةه ٖلى ألفاّ عهُىت ومٗان ز 55مً مىىغاجه. ؿِؿت. ولٗل َظا أصلي بالكُش �لباوي َو
 وهللا أٖلم 56ئلي الخىم ٖلُه بالىي٘.

 الخبر الخامغ:
غة ًٖ الىبي  57".ال َفْشَع واَل َعِخيَرةَ كاٌ:  ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ أبي ٍَغ

 جخشيج الخبر: -أ
غي  م الَؼ م الىاكضي َظا. والخبر مٗغوف قات٘ ًٖ ٍَغ ًٖ ابً  لٗل ابً ٖضي جفغص بازغاج الخبر ًٖ ٍَغ

غي ٖضص مً جالمُظٍ، اآلاؿِب  م الىاكضي اآلاظوىع فىق. وكض عواٍ ًٖ الَؼ ا مً صون ٍَغ غة مغفٖى ًٖ أبي ٍَغ
وكض خىم  63وأبى كالبت. 62ودمحم بً أبي خفهت، 61وػمٗت، 60وابً ُِٖىت، 59وؾفُان بً خؿحن، 58منهم: مٗمغ،

غي( بالغغابت لخفغص  م �زحر )أبي كالبت ًٖ الَؼ ٖبض هللا بً ٖهمت الىهُبي الخافٔ الضاعكُجي ٖلى َظا الٍُغ
بض هللا بً ٖهمت الىهُبي مكهىع بغواًت �زباع اآلاىىغة ًٖ الثلاث. جغحم له الٗلُلي وابً ٖضي  64بغواًخه. ٖو

 65في يٗفائهما.
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وعوي  97خبان لخمُض بً الخىم اللغشخي، وكاٌ فُه: "مىىغ الخضًث حضا، ال ًجىػ الاخخجاج بسبٍر ئطا اهفغص".
ض طهٍغ الخؿً بً  ا..." وكاٌ: "�جحرة أبى ًٍؼ ض بً �جحٍر ًٖ أبُه مغفٖى أبى وُٗم �ن�هاوي بؿىضٍ ًٖ "ًٍؼ

ض وال حٗغف له عؤٍت وال صخبت".وكاٌ ابً مىضٍ : "عوي ٖىه ابىه  98ؾفُان في الصخابت".  فهظا الؿىض مىلُ٘. 99ًٍؼ
ا، ًغوٍه ٖىه  م ٖبض هللا بً ؾُٗض ابً أبي َىض ًٖ أبُه ًٖ ابً ٖباؽ )صون ٖىغمت( مغفٖى والخبر مٗغوف ًٖ ٍَغ

ِسخي بً ًىوـ. 103ونفىان بً ِٖسخى 102وئؾماُٖل بً حٗفغ، 101وميي بً ئبغاَُم، 100ٖبض هللا بً اآلاباعن،  104ٖو
 الخبر: الىياسة في -ب

ٍ مً مىىغاث الىاكضي. ًلٌى ابً اللِؿغاوي: "عواٍ كابىؽ بً أبي  ّضِ طَب ابً ٖضي ئلي ئهياع َظا الخبر ٖو
، ما أٖلم عواٍ ًٖ  ظا ًٖ الثىعي ًٖ كابىؽ بهظا �ؾىاص غحر مدفّى ْبُان ًٖ أبُه، ًٖ ابً ٖباؽ. َو

ى يُٗف حضا".  105الثىعي غحر الىاكضي دمحم بً ٖمغ، َو
ظا ًٖ الثىعي ًٖ  لىً ابً ٖضي هلل َظا الخبر في جغحمت كابىؽ بً أبي ْبُان أًًا وأهىٍغ ٖلُه زم كاٌ: "َو

، ما اٖلم عواٍ ٖىه غحر الىاكضي". ولٗل ابً ٖضي ايُغب في َظا الخبر،  106كابىؽ بهظا �ؾىاص غحر مدفّى
وكض أقغث في الؿُىع  ولم ًهل ئلي هدُجت خخمُت فُه َل ٌّٗضٍ مً مىىغاث الىاكضي أم مً مىىغاث كابىؽ!

م آزغ: ًٖ الىاكضي ًٖ ٖبض هللا بً أبي ًدحى، ًٖ  الؿابلت بان ابً فازغ �ن�هاوي أزغج َظا الخبر ًٖ ٍَغ
ا. والىاكضي مٗغوف الغواًت ًٖ ٖبض هللا ابً أبي  107ؾُٗض بً أبي َىض، ًٖ ٖىغمت، ًٖ ابً ٖباؽ مغفٖى

أما  109أبي َىض. أزبخه البساعي وابً خبان وآزغون. ولٗبض هللا ابً أبي ًدحي ؾمإ ًٖ ؾُٗض ابً 108ًدحى.
وؾاَت ٖىغمت بحن ؾُٗض ابً أبي َىض وبحن ابً ٖباؽ فلها مخابٗت. فلم ًىفغص بها ٖبض هللا بً أبي ًدحى، بل 

ا. م ًدحى بً أبي هثحر ًٖ ٖىغمت ًٖ ابً ٖباؽ مغفٖى  110جابٗه ٖلى طلً َكام الضؾخىاتي ًٖ ٍَغ
دث ًٖ جفغص الىاكضي، َل َى جفغص به أم َىان مً ٌكاعهه فُه أًًا. فهظا والغغى مً َظا الؿغص َى الب

الق في نىضوق جفغصاث الىاكضي. وهللا أٖلم. ُغح باَل ًُ  الخبر ال ًمىً أن 
ض بً زالض الجنهي كاٌ: كلذ أوصخى الىبي الخبر العاشش:  111ئلى أخض؟ كاٌ: ال". ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ بكغ بً ؾُٗض كاٌ: "ؾألذ ٍػ

 جخشيج الخبر: -أ
ج الخبر بهظا الؿىض، ولم أحضٍ ٖىض أخض. والخبر مٗغوف ًٖ ابً أبي أوفي.ئهف  غص ابً ٖضي في جسٍغ
 الىياسة في الخبر: -ب

ال قً أن الخبر اآلاظوىع مىىغ. وجغهُبه �ؾىاصي ٖضًم الىٓحر. والىياعة ْاَغة فُه خُث الوحىص له ٖىض أخض 
َإل ٖلى عواة َظا الخبر ًدكىً زبىجه ٖىض ابً غحر ابً ٖضي. وكض ٖضٍ مً مىىغاث الىاكضي. لىً بٗض � 

م الكاطوىوي،  والًمىً أن ًخٌٗى ٖلُه فُما 112ٖضي هظلً. ألن َظا الخبر لم ًغو مً الىاكضي ئال ًٖ ٍَغ
 وقُش ابً ٖضي اهفغص، زانت فُما ًخٗلم بمثل َظٍ اللًُت. فُبلي �خخماٌ لٗله َى أزُأ في َظا الخبر.

 م فُه. فالؼام الىاكضي لخفغص َظا الخبر ال ًهلح.أبى َمام البىغاوي مخيل
ى في ه ئال في مىي٘ واخض َو  والىاكضي غحر مٗغوف الغواًت ًٖ ٌٗلىب بً مجاَض خُث لم ًغو ٖىه في مغاٍػ

 فغواًت َظا الخبر ٖىه شخئ غحر ٖاصي. ولم ًثبذ ؾمإ ٌٗلىب بً 113قأن بضء اللخاٌ في غؼوة بضع الىبري.
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ًلٌى الخافٔ البىنحري: "َظا ئؾىاص فُه ملاٌ. ٖبض هللا بً ُٖاف وئن عوي له مؿلم، فاهما عوي له في 
ص واليؿاتي. وكاٌ أبى خاجم نضوق. وكاٌ ابً ًىوـ مىىغ الخضًث. اآلاخابٗاث والكىاَض، فلض يٗفه أبى صاو 

 85وطهٍغ ابً خبان في الثلاث".
غة عفٗه مً وحض ؾٗت فلم ًضح فال ًلغبً مهالها، أزغحه ابً ماحه وعحاله  كاٌ الؼعكاوي: "خضًث أبي ٍَغ

."  86زلاث، لىً ازخلف في عفٗه ووكفه، والىكف أقبه بالهىاب، كاله الُداوي وغحٍر
 الىياسة في الخبر: -ب

م مً َى أقض يٗفا مً  م ال هٓحر له. وفي الٍُغ الىياعة ْاَغة في َظا الخبر مً خُث جفغص فُه الىاكضي بٍُغ
ى قُسه أبى بىغ بً ٖبض هللا بً دمحم بً أبي ؾبرة الظي عمي بالىي٘. وكض أهثر ٖىه الىاكضي ختي في  الىاكضي َو

ك ه خُث عوي ٖىه ما ًلاعب أخضا ٖو ً وماةت )مغاٍػ  .فُمىً أن ًيىن َى ؾببا للىياعة. وهللا أٖلم 87( عواًًت.121ٍغ
 88".أمش بزبيدت الغالم أن جؤول إرا ظمی ملسو هيلع هللا ىلصان سظٌى هللا ًٖ حابغ بً ٖبض هللا  الخبر الثامً:

 جخشيج الخبر: -أ
م ابً ٖضي. م الىاكضي ًٖ مٗمغ..." بىفـ ٍَغ  89أزغحه البيهلي بؿىضٍ... ًٖ دمحم بً الفغج ًٖ ٍَغ

 الىياسة في الخبر: -ب
م مٗمغ. ولم ًخفغص الىاكضي في عواًخه ًٖ مٗمغ بل قاعهه فُه ٖبض هللا بً  غو ئال ًٖ ٍَغ ًُ ئن َظا الخبر لم 
خباع  مٗاط الهىٗاوي. وؾىض َظا الخبر مملىء بغواة يٗاف الظًً الجلبل مغوٍاتهم ٖاصًة ئال بٗض الؿبر وٖ�

ا. وكض ّٖض ابً ٖضي َظا الخبر مً فىُف ئطا اهفغصوا باألزباع التي لم  جأث ئال مً حهتهم! فهي أخغي باهياَع
ى حابغ الجٗفي.  مىىغاث الىاكضي عغم أن فُه مً َى أهثر مىه يًٗفا وهياعًة َو

 ملسو هيلع هللا ىلصوكض أزغج ابً ٖضي ما ًخاب٘ َظا الخبر بؿىضٍ... ًٖ ٖبض هللا بً مٗاط ًٖ مٗمغ ًٖ حابغ هنع هللا يضر: أن الىبى 
ظا ال أٖلم عزو فى طبُدت  اآلاغأة والهبى أو الغالم ئطا طهغوا اؾم هللا". زم كاٌ ابً ٖضي: "َو

 90ًغوٍه ًٖ مٗمغ غحر ٖبض هللا بً مٗاط الهىٗاوي والىاكضي".
بض هللا بً مٗاط أكل أخىاله أن ًيىن نضوكا هما  فٗلم أن الىاكضي لم ًخفغص في عواًت َظا الخبر ًٖ مٗمغ. ٖو

َالق بالىياعة ٖلى َظا الخبر فُه شخئ مً الكضة. وكض عوي ٖبض الغػاق في فال  91كاٌ الخافٔ ابً حجغ.
غي: "أهه وان ال ًغي بأؾا بظبُدت الهبي ئطا ٖلل الظبُدت وؾمى".  92مهىفه كٌى الَؼ

ًَ : ملسو هيلع هللا ىلصًٖ ابً ٖباؽ كاٌ كاٌ عؾٌى هللا الخبر الخاظع: ِ َمْغُبىن  ِفيِهَما َهِثير  ِم ًْ ِوْعَمِت اَّلله ُت َواْلَفَشاغُ ِوْعَمَخاِن ِم خه اِط الّصِ  93".الىه
 جخشيج الخبر: -أ

م. وكض أزغحه ابً فازغ �ن�هاوي بؿىضٍ ًٖ "الىاكضي خضزىا  ج الخبر ًٖ َظا الٍُغ ئهفغص ابً ٖضي بخسٍغ
ا. ولم ًىفغص ؾُٗض بً أبي  94ٖبض هللا بً أبي ًدحى ًٖ ؾُٗض بً أبي َىض ًٖ ٖىغمت ًٖ ابً ٖباؽ هنع هللا يضر" مغفٖى

م ٖبض هللا بً أبي ًدحى، بل جابٗه ٖلى طلً ًدحى بً َىض ا ًٖ ٍَغ  في الغواًت ًٖ ٖىغمت ًٖ ابً ٖباؽ مغفٖى
م َكام الضؾخىاتي. ا ًٖ ٍَغ  95أبي هثحر في عواًخه ًٖ ٖىغمت ًٖ ابً ٖباؽ مغفٖى

ا، م "خمُض بً الخىم اللغشخي ًٖ الخؿً ًٖ أوـ هنع هللا يضر" مغفٖى  أهىٍغ ابً لىً 96وُعوي الخبر هظلً ًٖ ٍَغ
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وعوي  97خبان لخمُض بً الخىم اللغشخي، وكاٌ فُه: "مىىغ الخضًث حضا، ال ًجىػ الاخخجاج بسبٍر ئطا اهفغص".
ض طهٍغ الخؿً بً  ا..." وكاٌ: "�جحرة أبى ًٍؼ ض بً �جحٍر ًٖ أبُه مغفٖى أبى وُٗم �ن�هاوي بؿىضٍ ًٖ "ًٍؼ

ض وال حٗغف له عؤٍت وال صخبت".وكاٌ ابً مىضٍ : "عوي ٖىه ابىه  98ؾفُان في الصخابت".  فهظا الؿىض مىلُ٘. 99ًٍؼ
ا، ًغوٍه ٖىه  م ٖبض هللا بً ؾُٗض ابً أبي َىض ًٖ أبُه ًٖ ابً ٖباؽ )صون ٖىغمت( مغفٖى والخبر مٗغوف ًٖ ٍَغ

ِسخي بً ًىوـ. 103ونفىان بً ِٖسخى 102وئؾماُٖل بً حٗفغ، 101وميي بً ئبغاَُم، 100ٖبض هللا بً اآلاباعن،  104ٖو
 الخبر: الىياسة في -ب

ٍ مً مىىغاث الىاكضي. ًلٌى ابً اللِؿغاوي: "عواٍ كابىؽ بً أبي  ّضِ طَب ابً ٖضي ئلي ئهياع َظا الخبر ٖو
، ما أٖلم عواٍ ًٖ  ظا ًٖ الثىعي ًٖ كابىؽ بهظا �ؾىاص غحر مدفّى ْبُان ًٖ أبُه، ًٖ ابً ٖباؽ. َو

ى يُٗف حضا".  105الثىعي غحر الىاكضي دمحم بً ٖمغ، َو
ظا ًٖ الثىعي ًٖ  لىً ابً ٖضي هلل َظا الخبر في جغحمت كابىؽ بً أبي ْبُان أًًا وأهىٍغ ٖلُه زم كاٌ: "َو

، ما اٖلم عواٍ ٖىه غحر الىاكضي". ولٗل ابً ٖضي ايُغب في َظا الخبر،  106كابىؽ بهظا �ؾىاص غحر مدفّى
وكض أقغث في الؿُىع  ولم ًهل ئلي هدُجت خخمُت فُه َل ٌّٗضٍ مً مىىغاث الىاكضي أم مً مىىغاث كابىؽ!

م آزغ: ًٖ الىاكضي ًٖ ٖبض هللا بً أبي ًدحى، ًٖ  الؿابلت بان ابً فازغ �ن�هاوي أزغج َظا الخبر ًٖ ٍَغ
ا. والىاكضي مٗغوف الغواًت ًٖ ٖبض هللا ابً أبي  107ؾُٗض بً أبي َىض، ًٖ ٖىغمت، ًٖ ابً ٖباؽ مغفٖى

أما  109أبي َىض. أزبخه البساعي وابً خبان وآزغون. ولٗبض هللا ابً أبي ًدحي ؾمإ ًٖ ؾُٗض ابً 108ًدحى.
وؾاَت ٖىغمت بحن ؾُٗض ابً أبي َىض وبحن ابً ٖباؽ فلها مخابٗت. فلم ًىفغص بها ٖبض هللا بً أبي ًدحى، بل 

ا. م ًدحى بً أبي هثحر ًٖ ٖىغمت ًٖ ابً ٖباؽ مغفٖى  110جابٗه ٖلى طلً َكام الضؾخىاتي ًٖ ٍَغ
دث ًٖ جفغص الىاكضي، َل َى جفغص به أم َىان مً ٌكاعهه فُه أًًا. فهظا والغغى مً َظا الؿغص َى الب

الق في نىضوق جفغصاث الىاكضي. وهللا أٖلم. ُغح باَل ًُ  الخبر ال ًمىً أن 
ض بً زالض الجنهي كاٌ: كلذ أوصخى الىبي الخبر العاشش:  111ئلى أخض؟ كاٌ: ال". ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ بكغ بً ؾُٗض كاٌ: "ؾألذ ٍػ

 جخشيج الخبر: -أ
ج الخبر بهظا الؿىض، ولم أحضٍ ٖىض أخض. والخبر مٗغوف ًٖ ابً أبي أوفي.ئهف  غص ابً ٖضي في جسٍغ
 الىياسة في الخبر: -ب

ال قً أن الخبر اآلاظوىع مىىغ. وجغهُبه �ؾىاصي ٖضًم الىٓحر. والىياعة ْاَغة فُه خُث الوحىص له ٖىض أخض 
َإل ٖلى عواة َظا الخبر ًدكىً زبىجه ٖىض ابً غحر ابً ٖضي. وكض ٖضٍ مً مىىغاث الىاكضي. لىً بٗض � 

م الكاطوىوي،  والًمىً أن ًخٌٗى ٖلُه فُما 112ٖضي هظلً. ألن َظا الخبر لم ًغو مً الىاكضي ئال ًٖ ٍَغ
 وقُش ابً ٖضي اهفغص، زانت فُما ًخٗلم بمثل َظٍ اللًُت. فُبلي �خخماٌ لٗله َى أزُأ في َظا الخبر.

 م فُه. فالؼام الىاكضي لخفغص َظا الخبر ال ًهلح.أبى َمام البىغاوي مخيل
ى في ه ئال في مىي٘ واخض َو  والىاكضي غحر مٗغوف الغواًت ًٖ ٌٗلىب بً مجاَض خُث لم ًغو ٖىه في مغاٍػ

 فغواًت َظا الخبر ٖىه شخئ غحر ٖاصي. ولم ًثبذ ؾمإ ٌٗلىب بً 113قأن بضء اللخاٌ في غؼوة بضع الىبري.
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ًلٌى الخافٔ البىنحري: "َظا ئؾىاص فُه ملاٌ. ٖبض هللا بً ُٖاف وئن عوي له مؿلم، فاهما عوي له في 
ص واليؿاتي. وكاٌ أبى خاجم نضوق. وكاٌ ابً ًىوـ مىىغ الخضًث. اآلاخابٗاث والكىاَض، فلض يٗفه أبى صاو 

 85وطهٍغ ابً خبان في الثلاث".
غة عفٗه مً وحض ؾٗت فلم ًضح فال ًلغبً مهالها، أزغحه ابً ماحه وعحاله  كاٌ الؼعكاوي: "خضًث أبي ٍَغ

."  86زلاث، لىً ازخلف في عفٗه ووكفه، والىكف أقبه بالهىاب، كاله الُداوي وغحٍر
 الىياسة في الخبر: -ب

م مً َى أقض يٗفا مً  م ال هٓحر له. وفي الٍُغ الىياعة ْاَغة في َظا الخبر مً خُث جفغص فُه الىاكضي بٍُغ
ى قُسه أبى بىغ بً ٖبض هللا بً دمحم بً أبي ؾبرة الظي عمي بالىي٘. وكض أهثر ٖىه الىاكضي ختي في  الىاكضي َو

ك ه خُث عوي ٖىه ما ًلاعب أخضا ٖو ً وماةت )مغاٍػ  .فُمىً أن ًيىن َى ؾببا للىياعة. وهللا أٖلم 87( عواًًت.121ٍغ
 88".أمش بزبيدت الغالم أن جؤول إرا ظمی ملسو هيلع هللا ىلصان سظٌى هللا ًٖ حابغ بً ٖبض هللا  الخبر الثامً:

 جخشيج الخبر: -أ
م ابً ٖضي. م الىاكضي ًٖ مٗمغ..." بىفـ ٍَغ  89أزغحه البيهلي بؿىضٍ... ًٖ دمحم بً الفغج ًٖ ٍَغ

 الىياسة في الخبر: -ب
م مٗمغ. ولم ًخفغص الىاكضي في عواًخه ًٖ مٗمغ بل قاعهه فُه ٖبض هللا بً  غو ئال ًٖ ٍَغ ًُ ئن َظا الخبر لم 
خباع  مٗاط الهىٗاوي. وؾىض َظا الخبر مملىء بغواة يٗاف الظًً الجلبل مغوٍاتهم ٖاصًة ئال بٗض الؿبر وٖ�

ا. وكض ّٖض ابً ٖضي َظا الخبر مً فىُف ئطا اهفغصوا باألزباع التي لم  جأث ئال مً حهتهم! فهي أخغي باهياَع
ى حابغ الجٗفي.  مىىغاث الىاكضي عغم أن فُه مً َى أهثر مىه يًٗفا وهياعًة َو

 ملسو هيلع هللا ىلصوكض أزغج ابً ٖضي ما ًخاب٘ َظا الخبر بؿىضٍ... ًٖ ٖبض هللا بً مٗاط ًٖ مٗمغ ًٖ حابغ هنع هللا يضر: أن الىبى 
ظا ال أٖلم عزو فى طبُدت  اآلاغأة والهبى أو الغالم ئطا طهغوا اؾم هللا". زم كاٌ ابً ٖضي: "َو

 90ًغوٍه ًٖ مٗمغ غحر ٖبض هللا بً مٗاط الهىٗاوي والىاكضي".
بض هللا بً مٗاط أكل أخىاله أن ًيىن نضوكا هما  فٗلم أن الىاكضي لم ًخفغص في عواًت َظا الخبر ًٖ مٗمغ. ٖو

َالق بالىياعة ٖلى َظا الخبر فُه شخئ مً الكضة. وكض عوي ٖبض الغػاق في فال  91كاٌ الخافٔ ابً حجغ.
غي: "أهه وان ال ًغي بأؾا بظبُدت الهبي ئطا ٖلل الظبُدت وؾمى".  92مهىفه كٌى الَؼ

ًَ : ملسو هيلع هللا ىلصًٖ ابً ٖباؽ كاٌ كاٌ عؾٌى هللا الخبر الخاظع: ِ َمْغُبىن  ِفيِهَما َهِثير  ِم ًْ ِوْعَمِت اَّلله ُت َواْلَفَشاغُ ِوْعَمَخاِن ِم خه اِط الّصِ  93".الىه
 جخشيج الخبر: -أ

م. وكض أزغحه ابً فازغ �ن�هاوي بؿىضٍ ًٖ "الىاكضي خضزىا  ج الخبر ًٖ َظا الٍُغ ئهفغص ابً ٖضي بخسٍغ
ا. ولم ًىفغص ؾُٗض بً أبي  94ٖبض هللا بً أبي ًدحى ًٖ ؾُٗض بً أبي َىض ًٖ ٖىغمت ًٖ ابً ٖباؽ هنع هللا يضر" مغفٖى

م ٖبض هللا بً أبي ًدحى، بل جابٗه ٖلى طلً ًدحى بً َىض ا ًٖ ٍَغ  في الغواًت ًٖ ٖىغمت ًٖ ابً ٖباؽ مغفٖى
م َكام الضؾخىاتي. ا ًٖ ٍَغ  95أبي هثحر في عواًخه ًٖ ٖىغمت ًٖ ابً ٖباؽ مغفٖى

ا، م "خمُض بً الخىم اللغشخي ًٖ الخؿً ًٖ أوـ هنع هللا يضر" مغفٖى  أهىٍغ ابً لىً 96وُعوي الخبر هظلً ًٖ ٍَغ
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ً �نب٘ في الدكهض و�قاعة بها أنل. وعص في خضًث واةل بً حجغ: "زم عف٘ ئنبٗه فغأًخه  127باآلاٗجي. ولخدٍغ
 129وعوي ًٖ مجاَض، أهه كاٌ: "الضٖاء َىظا وأقاع بانب٘ واخضة ملّمٗت الكُُان". 128."ًدغهها ًضٖى بها..

 130".َاْفَشَد اْلَدجه  ملسو هيلع هللا ىلصًٖ ٖامغ بً عبُٗت أن عؾٌى هللا   الخبر الثاوي عشش:
 جخشيج الخبر: -أ

م "ٖبض هللا بً هاف٘ ًٖ ٖانم بً ٖمغ ًٖ ٖانم بً ٖبُض هللا ًٖ ٖبض  هللا أزغحه البزاع في مؿىضٍ ًٖ ٍَغ
الخٔ َىا واؾُت ٖانم بً ٖبُض هللا بحن ٖانم بً ٖمغ وبحن ٖبض هللا بً ٖامغ. 131بً ٖامغ بً عبُٗت ًٖ أبُه".  ٍو

 الىياسة في الخبر: -ب
م بضًه الىياعة. لىً ئلؼام  ضٍ مً مىىغاث الىاكضي. وال قً أن الخبر بهظٍ الٍُغ أهىغ ابً ٖضي َظا الخبر ٖو

 وئلًُ الخفهُل:الىاكضي لهظا الخفغص فُه هٓغ. 
ضٍ مً مىىغاجه ئال أن الغاوي ًٖ ٖانم  طهغ ابً ٖضي هفـ َظا الخبر في جغحمت ٖانم بً ٖمغ بً خفو ٖو
بً ٖمغ بً خفو فُه َى ٖبض هللا بً هاف٘ الهاتغ ال الىاكضي، وال قً أهه أوزم بىثحر مً الىاكضي ٖىض 

ًٖ ٖانم بً ٖمغ بً خفو ليان فُه اخخماٌ  املخضزحن. فاطا وان الىاكضي َى الىخُض الظي عوي َظا الخبر
ترّجح  ى زلت( في الغواًت ًٖ ٖانم فُِلّل اخخماٌ زُئه ٍو زُئه، ئما ئطا جابٗه ٖبض هللا بً هاف٘ الهاتغ )َو
اخخماٌ زُأ ٖانم بً ٖمغ، ولظا ٖضٍ ابً ٖضي في مىىغاجه. أما الىاكضي فأزُأ في ئؾلاٍ ٖانم بً ٖبُض 

م البزاع ًٖ ٖبض هللا بً هاف٘ الهاتغ.هللا مً بحن ٖانم بً ٖمغ  بض هللا بً ٖامغ، الظي ًىحض في ٍَغ  ٖو
م ٖبض الغخمً بً اللاؾم ًٖ أبُه ًٖ ٖاتكت �، وأبي �ؾىص دمحم بً ٖبض الغخمً  132والخبر مٗغوف مً ٍَغ

 ًغوٍه ٖنهما مالً بً أوـ. 133ًٖ ٖغوة بً الؼبحر ًٖ ٖاتكت �.
ى أما عواًت  ض بً الخباب َو ؾفُان الثىعي ًٖ ٖبض الغخمً بً اللاؾم ًٖ أبُه ًٖ ٖاتكت � فالًغوٍه ئال ٍػ

وأما عواًت عبُٗت بً أبي ٖبض الغخمً ًٖ اللاؾم بً دمحم ًٖ ٖاتكت � فالًغوٍه ئال  134ممً ال ًدمل جفغصٍ.
ى لحن الخضًث. عواًت َكام بً ٖغوة ًٖ أبُه ٖغوة ًٖ ٖاتكت عضخي هللا  وأما 135اآلاىىضع بً دمحم بً اآلاىىضع َو

ؼ بً دمحم الضعاوعصي، بض الغخمً بً أبي الؼهاص، 136ٖنها ، فحروٍه ٖىه ٖبض الٍٗؼ هالَما ممً ال ًدمل  137ٖو
فحروٍه هظلً ٖبض الغخمً بً أبي الؼهاص  138جفغصَما. وأما عواًت ٖللمت بً أبي ٖللمت ًٖ أمه ًٖ ٖاتكت � ،

ؼ الضعاوعصي، . وأما عواًت حٗفغ بً دمحم ًٖ أبُه ًٖ حابغ فحروٍه ٖىه ٖبض الٍٗؼ ى ممً ٖغفذ أمٍغ  139َو
ؼ بً أبي خاػم، 140وخاجم بً ئؾماُٖل، بض الٍٗؼ ؼ بً أبي  141ٖو و�والن ممً ال ًدمل جفغصَما، وأما ٖبض الٍٗؼ

فحروٍه الىلُض بً  142ًٖ حابغ هنع هللا يضر،خاػم فلم ًثبذ ؾماٖه ًٖ حٗفغ بً دمحم. وأما عواًت �وػاعي ًٖ ُٖاء 
ى مضلـ، وفي عواًخه ًٖ �وػاعي هالم مكهىع. وأما عواًت مؿلم بً زالض ًٖ ٖبُض هللا بً ٖمغ  143مؿلم َو

بُض هللا بً 144ًٖ هاف٘ ًٖ ابً ٖمغ هنع هللا يضر، فحروٍه بلُت بً الىلُض الظي ٖغف بالخضلِـ زانت ًٖ قٗبت ٖو
ىٗىت وأصزل مؿلم بً زالض بِىه وبحن ٖبُض هللا بً ٖمغ. ولم ًثبذ ؾمإ مؿلم بً ٖمغ. وكض خضر َىا بالٗ

 زالض ًٖ ٖبُض هللا بً ٖمغ وال ٖغف بلُت بالغواًت ًٖ مؿلم. وهللا أٖلم.
ضفلحراح٘ ئلُه.  145وكض صعؽ َظٍ اآلاغوٍاث وبدث ًٖ َغكها وعواتها ابً خؼم في هخابه اللُم: "حجت الىصإ"، مً أعاص اآلاٍؼ
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 هللا ���. فالؿىض مىلُ٘.مجاَض ًٖ ٌٗلىب بً ٖبض 
م مالً بً مغٌى ًٖ َلخت كاٌ ؾألذ ٖبض هللا بً أبي أوفى... أزغحه البساعي ومؿلم  والخبر مٗغوف ًٖ ٍَغ

ه أصخاب مً أَل اليىفت. عوي البزاع  114وآزغون. أما كًُت ونُت عؾٌى هللا فلِـ فُه شخئ زابذ. وكض ازتٖر
هللا بً حٗفغ ًٖ الىصخى ٌٗجي َل أوصخى الىبي؟ فلاٌ: ما  في مؿىضٍ بؿىضٍ... "ًٖ الكٗبي كاٌ ؾألذ ٖبض

 116وكض وان الكٗبي باليىفت وجىفي َىا ؾىت زمـ وماةت. 115ؾمٗذ به ختى كضمذ بلضهم َظا".
ْيَطاِن كاٌ:  ملسو هيلع هللا ىلصًٖ ابً ٖمغ ًٖ الىبي  الخبر الخادي عشش: اَلِة ُمْزِعَشة  ِللشه ًُ �ْصَبِع ِفْي الصه  117".َجْدِشْي

 جخشيج الخبر: -أ
ا، ض..." مغفٖى م "دمحم بً ئسخاق، ها دمحم بً ٖمغ الىاكضي، ها هثحر بً ٍػ  118أزغحه الغوٍاوي في مؿىضٍ ًٖ ٍَغ

ا". ض..." مغفٖى م "دمحم بً الفغج خضزىا الىاكضي خضزىا هثحر بً ٍػ  119والبيهلي في ؾيىه ًٖ ٍَغ
ض ًٖ  م "أبي أخمض الؼبحري ًٖ  هثحر بً ٍػ وأزغحه أخمض والبزاع والُبراوي وابً ٖؿاهغ بأؾاهُضَم ًٖ ٍَغ
، زم  هاف٘ كاٌ: وان ٖبض هللا بً ٖمغ ئطا حلـ في الهالة وي٘ ًضًه ٖلى عهبدُه وأقاع بانبٗه وأجبٗها بهٍغ

 120بت".: لهي أقض ٖلى الكُُان مً الخضًض ٌٗجي الؿباملسو هيلع هللا ىلص كاٌ: كاٌ عؾٌى هللا
م،  ض، ًٖ مؿلم بً أبي مٍغ وكض أزغحه ابً الىجاع البغضاصي بؿىضٍ ًٖ "أبي بىغ الخىفي، خضزىا هثحر بً ٍػ

 121ًٖ هاف٘ كاٌ: وان ابً ٖمغ..."ئلخ
 الىياسة في الخبر: -ب

ضٍ مً مىىغاث الىاكضي. وجبٗه ٖلى طلً البيهلي في ؾيىه خُث كاٌ بٗض هلل  كض أهىغ ابً ٖضي َظا الخبر ٖو
ض �ؾلمي. كاٌ ابً  122الخبر: "جفغص به الىاكضي".َظا  ً مً جفغصاث هثحر بً ٍػ لىً الخبر ٖىض املخضزحن �زٍغ

حجغ بٗض هلل كٌى البيهلي اآلاظوىع فىق: "وعواٍ البيهلي ًٖ الخاهم وكاٌ: جفغص به الىاكضي. ولِـ هما 
م". ض، بل جابٗه ٖلى طلً أبى أخمض  والىاكضي في الخلُلت لم ًىفغص في عواًت َظا الخبر ًٖ هثحر بً 123ٖػ ٍػ

 124الؼبحري وأبىبىغ الخىفي.
ض، وال وٗلم أؾىض  ظا الخضًث ال وٗلم عواٍ ًٖ هاف٘ ئال هثحر بً ٍػ كاٌ أبىبىغ البزاع بٗض هلل َظا الخبر: "َو

ض ًٖ هاف٘ ئال َظا الخضًث".  125هثحر بً ٍػ
ىضما ؾئل الخافٔ الضاعكُجي في ٖلله ًٖ َظا الخبر، فلاٌ: "ًغ  م وازخلف ٖىه، ٖو وٍه مؿلم بً أبي مٍغ

ض..." م، ًٖ هاف٘، ًٖ ابً ٖمغ. وازخلف ًٖ هثحر بً ٍػ ض �ؾلمي، ًٖ مؿلم بً أبي مٍغ  126فغواٍ هثحر بً ٍػ
ض ال الىاكضي. وهثحر لم ًبلغ مبلغ الثلت الًابِ اآلاخلً خُث الًدخمل زبٍر الخُأ،  فاآلاىفغص به َى هثحر بً ٍػ

ض لِؿذ فلٌى ابً حجغ فُه )نضوق ًسُئ( كٌى متزن قامل. وعواًت هثحر بل ازخلف فُه كٌى الىلاص.  بً ٍػ
م البٌٗ، بل َى مغفٕى خىما، ألن فُه "زم كاٌ: كاٌ عؾٌى هللا: لهي أقض مىكىفت ٖلى ابً ٖمغ هنع هللا يضر  هما ًٖؼ

 ٖلى الكُُان مً الخضًض".
ً �نب٘ في الهالة مظٖغة للكُُان".  وأه�ر ما ًلاٌ في َظا الهضص َى أن الىاكضي جفغص �هظٍ �لفاظ "جدٍغ

ألن ول مً عوي َظا الخبر ًٖ هثحر عواٍ بلفٔ: "لهي أقض ٖلى الكُُان مً الخضًض". ولٗلها مً كبُل الغواًت 
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ً �نب٘ في الدكهض و�قاعة بها أنل. وعص في خضًث واةل بً حجغ: "زم عف٘ ئنبٗه فغأًخه  127باآلاٗجي. ولخدٍغ
 129وعوي ًٖ مجاَض، أهه كاٌ: "الضٖاء َىظا وأقاع بانب٘ واخضة ملّمٗت الكُُان". 128."ًدغهها ًضٖى بها..

 130".َاْفَشَد اْلَدجه  ملسو هيلع هللا ىلصًٖ ٖامغ بً عبُٗت أن عؾٌى هللا   الخبر الثاوي عشش:
 جخشيج الخبر: -أ

م "ٖبض هللا بً هاف٘ ًٖ ٖانم بً ٖمغ ًٖ ٖانم بً ٖبُض هللا ًٖ ٖبض  هللا أزغحه البزاع في مؿىضٍ ًٖ ٍَغ
الخٔ َىا واؾُت ٖانم بً ٖبُض هللا بحن ٖانم بً ٖمغ وبحن ٖبض هللا بً ٖامغ. 131بً ٖامغ بً عبُٗت ًٖ أبُه".  ٍو

 الىياسة في الخبر: -ب
م بضًه الىياعة. لىً ئلؼام  ضٍ مً مىىغاث الىاكضي. وال قً أن الخبر بهظٍ الٍُغ أهىغ ابً ٖضي َظا الخبر ٖو

 وئلًُ الخفهُل:الىاكضي لهظا الخفغص فُه هٓغ. 
ضٍ مً مىىغاجه ئال أن الغاوي ًٖ ٖانم  طهغ ابً ٖضي هفـ َظا الخبر في جغحمت ٖانم بً ٖمغ بً خفو ٖو
بً ٖمغ بً خفو فُه َى ٖبض هللا بً هاف٘ الهاتغ ال الىاكضي، وال قً أهه أوزم بىثحر مً الىاكضي ٖىض 

ًٖ ٖانم بً ٖمغ بً خفو ليان فُه اخخماٌ  املخضزحن. فاطا وان الىاكضي َى الىخُض الظي عوي َظا الخبر
ترّجح  ى زلت( في الغواًت ًٖ ٖانم فُِلّل اخخماٌ زُئه ٍو زُئه، ئما ئطا جابٗه ٖبض هللا بً هاف٘ الهاتغ )َو
اخخماٌ زُأ ٖانم بً ٖمغ، ولظا ٖضٍ ابً ٖضي في مىىغاجه. أما الىاكضي فأزُأ في ئؾلاٍ ٖانم بً ٖبُض 

م البزاع ًٖ ٖبض هللا بً هاف٘ الهاتغ.هللا مً بحن ٖانم بً ٖمغ  بض هللا بً ٖامغ، الظي ًىحض في ٍَغ  ٖو
م ٖبض الغخمً بً اللاؾم ًٖ أبُه ًٖ ٖاتكت �، وأبي �ؾىص دمحم بً ٖبض الغخمً  132والخبر مٗغوف مً ٍَغ

 ًغوٍه ٖنهما مالً بً أوـ. 133ًٖ ٖغوة بً الؼبحر ًٖ ٖاتكت �.
ى أما عواًت  ض بً الخباب َو ؾفُان الثىعي ًٖ ٖبض الغخمً بً اللاؾم ًٖ أبُه ًٖ ٖاتكت � فالًغوٍه ئال ٍػ

وأما عواًت عبُٗت بً أبي ٖبض الغخمً ًٖ اللاؾم بً دمحم ًٖ ٖاتكت � فالًغوٍه ئال  134ممً ال ًدمل جفغصٍ.
ى لحن الخضًث. عواًت َكام بً ٖغوة ًٖ أبُه ٖغوة ًٖ ٖاتكت عضخي هللا  وأما 135اآلاىىضع بً دمحم بً اآلاىىضع َو

ؼ بً دمحم الضعاوعصي، بض الغخمً بً أبي الؼهاص، 136ٖنها ، فحروٍه ٖىه ٖبض الٍٗؼ هالَما ممً ال ًدمل  137ٖو
فحروٍه هظلً ٖبض الغخمً بً أبي الؼهاص  138جفغصَما. وأما عواًت ٖللمت بً أبي ٖللمت ًٖ أمه ًٖ ٖاتكت � ،

ؼ الضعاوعصي، . وأما عواًت حٗفغ بً دمحم ًٖ أبُه ًٖ حابغ فحروٍه ٖىه ٖبض الٍٗؼ ى ممً ٖغفذ أمٍغ  139َو
ؼ بً أبي خاػم، 140وخاجم بً ئؾماُٖل، بض الٍٗؼ ؼ بً أبي  141ٖو و�والن ممً ال ًدمل جفغصَما، وأما ٖبض الٍٗؼ

فحروٍه الىلُض بً  142ًٖ حابغ هنع هللا يضر،خاػم فلم ًثبذ ؾماٖه ًٖ حٗفغ بً دمحم. وأما عواًت �وػاعي ًٖ ُٖاء 
ى مضلـ، وفي عواًخه ًٖ �وػاعي هالم مكهىع. وأما عواًت مؿلم بً زالض ًٖ ٖبُض هللا بً ٖمغ  143مؿلم َو

بُض هللا بً 144ًٖ هاف٘ ًٖ ابً ٖمغ هنع هللا يضر، فحروٍه بلُت بً الىلُض الظي ٖغف بالخضلِـ زانت ًٖ قٗبت ٖو
ىٗىت وأصزل مؿلم بً زالض بِىه وبحن ٖبُض هللا بً ٖمغ. ولم ًثبذ ؾمإ مؿلم بً ٖمغ. وكض خضر َىا بالٗ

 زالض ًٖ ٖبُض هللا بً ٖمغ وال ٖغف بلُت بالغواًت ًٖ مؿلم. وهللا أٖلم.
ضفلحراح٘ ئلُه.  145وكض صعؽ َظٍ اآلاغوٍاث وبدث ًٖ َغكها وعواتها ابً خؼم في هخابه اللُم: "حجت الىصإ"، مً أعاص اآلاٍؼ

 ملخذزينعىذ ا ب الطعً فیہالتی ظبّ شوياث الىاكذي م
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 هللا ���. فالؿىض مىلُ٘.مجاَض ًٖ ٌٗلىب بً ٖبض 
م مالً بً مغٌى ًٖ َلخت كاٌ ؾألذ ٖبض هللا بً أبي أوفى... أزغحه البساعي ومؿلم  والخبر مٗغوف ًٖ ٍَغ

ه أصخاب مً أَل اليىفت. عوي البزاع  114وآزغون. أما كًُت ونُت عؾٌى هللا فلِـ فُه شخئ زابذ. وكض ازتٖر
هللا بً حٗفغ ًٖ الىصخى ٌٗجي َل أوصخى الىبي؟ فلاٌ: ما  في مؿىضٍ بؿىضٍ... "ًٖ الكٗبي كاٌ ؾألذ ٖبض

 116وكض وان الكٗبي باليىفت وجىفي َىا ؾىت زمـ وماةت. 115ؾمٗذ به ختى كضمذ بلضهم َظا".
ْيَطاِن كاٌ:  ملسو هيلع هللا ىلصًٖ ابً ٖمغ ًٖ الىبي  الخبر الخادي عشش: اَلِة ُمْزِعَشة  ِللشه ًُ �ْصَبِع ِفْي الصه  117".َجْدِشْي

 جخشيج الخبر: -أ
ا، ض..." مغفٖى م "دمحم بً ئسخاق، ها دمحم بً ٖمغ الىاكضي، ها هثحر بً ٍػ  118أزغحه الغوٍاوي في مؿىضٍ ًٖ ٍَغ

ا". ض..." مغفٖى م "دمحم بً الفغج خضزىا الىاكضي خضزىا هثحر بً ٍػ  119والبيهلي في ؾيىه ًٖ ٍَغ
ض ًٖ  م "أبي أخمض الؼبحري ًٖ  هثحر بً ٍػ وأزغحه أخمض والبزاع والُبراوي وابً ٖؿاهغ بأؾاهُضَم ًٖ ٍَغ
، زم  هاف٘ كاٌ: وان ٖبض هللا بً ٖمغ ئطا حلـ في الهالة وي٘ ًضًه ٖلى عهبدُه وأقاع بانبٗه وأجبٗها بهٍغ

 120بت".: لهي أقض ٖلى الكُُان مً الخضًض ٌٗجي الؿباملسو هيلع هللا ىلص كاٌ: كاٌ عؾٌى هللا
م،  ض، ًٖ مؿلم بً أبي مٍغ وكض أزغحه ابً الىجاع البغضاصي بؿىضٍ ًٖ "أبي بىغ الخىفي، خضزىا هثحر بً ٍػ

 121ًٖ هاف٘ كاٌ: وان ابً ٖمغ..."ئلخ
 الىياسة في الخبر: -ب

ضٍ مً مىىغاث الىاكضي. وجبٗه ٖلى طلً البيهلي في ؾيىه خُث كاٌ بٗض هلل  كض أهىغ ابً ٖضي َظا الخبر ٖو
ض �ؾلمي. كاٌ ابً  122الخبر: "جفغص به الىاكضي".َظا  ً مً جفغصاث هثحر بً ٍػ لىً الخبر ٖىض املخضزحن �زٍغ

حجغ بٗض هلل كٌى البيهلي اآلاظوىع فىق: "وعواٍ البيهلي ًٖ الخاهم وكاٌ: جفغص به الىاكضي. ولِـ هما 
م". ض، بل جابٗه ٖلى طلً أبى أخمض  والىاكضي في الخلُلت لم ًىفغص في عواًت َظا الخبر ًٖ هثحر بً 123ٖػ ٍػ

 124الؼبحري وأبىبىغ الخىفي.
ض، وال وٗلم أؾىض  ظا الخضًث ال وٗلم عواٍ ًٖ هاف٘ ئال هثحر بً ٍػ كاٌ أبىبىغ البزاع بٗض هلل َظا الخبر: "َو

ض ًٖ هاف٘ ئال َظا الخضًث".  125هثحر بً ٍػ
ىضما ؾئل الخافٔ الضاعكُجي في ٖلله ًٖ َظا الخبر، فلاٌ: "ًغ  م وازخلف ٖىه، ٖو وٍه مؿلم بً أبي مٍغ

ض..." م، ًٖ هاف٘، ًٖ ابً ٖمغ. وازخلف ًٖ هثحر بً ٍػ ض �ؾلمي، ًٖ مؿلم بً أبي مٍغ  126فغواٍ هثحر بً ٍػ
ض ال الىاكضي. وهثحر لم ًبلغ مبلغ الثلت الًابِ اآلاخلً خُث الًدخمل زبٍر الخُأ،  فاآلاىفغص به َى هثحر بً ٍػ

ض لِؿذ فلٌى ابً حجغ فُه )نضوق ًسُئ( كٌى متزن قامل. وعواًت هثحر بل ازخلف فُه كٌى الىلاص.  بً ٍػ
م البٌٗ، بل َى مغفٕى خىما، ألن فُه "زم كاٌ: كاٌ عؾٌى هللا: لهي أقض مىكىفت ٖلى ابً ٖمغ هنع هللا يضر  هما ًٖؼ

 ٖلى الكُُان مً الخضًض".
ً �نب٘ في الهالة مظٖغة للكُُان".  وأه�ر ما ًلاٌ في َظا الهضص َى أن الىاكضي جفغص �هظٍ �لفاظ "جدٍغ

ألن ول مً عوي َظا الخبر ًٖ هثحر عواٍ بلفٔ: "لهي أقض ٖلى الكُُان مً الخضًض". ولٗلها مً كبُل الغواًت 
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 ۔425،م5،جالطبلاث الىبري ابً ؾٗض، 8
 ۔216،م 3،ججاسيخ بغذادالخُُب، 9

بً ؾهل أن ٌصخو ئلُه دمحم بً ٖمغ الىاكضي وكض نغح وهُ٘ بلفٔ: زم كضم اآلاأمىن ؾىت أعب٘ وماةخحن مضًىت الؿالم فىحه ئلى الخؿً  10
 وهُ٘ زلف دمحم بً أبى بىغفأشخهه فاؾخلًاٍ ٖلى الجاهب الكغقي وأهغمه، وأمٍغ أن ًهلي الجمٗت بالىاؽ في مسجض الغنافت. 

ت الىبري الُبٗت �ولى،أخباس اللضاة ،اللاضخي ؼ مهُفى اآلاغاغي(1947،)مهغ: اآلاىخبت الخجاٍع  ۔270م ،3ج ،( )بخٗلُم ٖبض الٍٗؼ
ضٍ غحر مٗغوف. ألن الىاكضي حاء ئلي  11 ظا ال ٌٗجي �هياع مً أهه ُولي كبله اللًاَء مً ِكَبل الخلُفت َاعون الغقُض، بل جدضًض مٖى َو

ً ؾىت مضة  كٍغ بغضاص ؾىت زماهحن وماةت، وجىلُت مأمىن له ٖلي اللًاء وان في ؾىت أعب٘ وماةخحن هما نغح به وهُ٘، فمضة أعب٘ ٖو
ض فيها زانت ئطا وان غحر مهغح. وهللا أٖلمَى   ۔ٍلت ومً الهٗب جدضًض مٖى

  ۔425،م 5جالطبلاث الىبري،ابً ؾٗض، 12
 ۔۱۳،م۵ججاسيخ دمشم،ابً ٖؿاهغ، 13
اب بً جلي الضًً الؿبيي، 14  كاَغة:هجغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الُبٗت الثاهُتطبلاث الشافعيت الىبري،)جاج الضًً ٖبض الَى

 ۔315،م 3جَـ(،1413
 ٖالم )بحروث: ،،)ُخلم الىخاب جدذ ئقغاف دمحم ٖبض اآلاُٗض زان(حشحان جاسيخأبى اللاؾم خمؼة بً ًىؾف،الؿهمي الجغحاوي، 15

 ۔266(،م1987الىخب،الُبٗت الغابٗت
 ۔۱۳،م۵،ججاسيخ دمشمابً ٖؿاهغ، 16
 ٖالم الىخب،الُبٗت �ولى،:بحروث،)لُم زان(،)بخدلُم الضهخىع ٖبض الٗطبلاث الشافعيتالضًً، أخمض بً دمحمجلي أبىبىغبً 17

 ۔140،م1(جَـ1407
اى)،�سشاد في معشفت علماء الخذًث،الخلُلي اللؼوٍجي زلُل بً ٖبض هللا أبى ٌٗلى 18  (َـ1409مىخبت الغقض، الُبٗت �ولى،:الٍغ

ـ(  ۔794 ،م2،ج)بخدلُم الضهخىع دمحم ؾُٗض ٖمغ ئصَع
 ۔268م ،جاسيخ حشحانالؿهمي، 19
 ،صاع الفىغ،الُبٗت �ولي:بحروث،)،)بخدلُم ًدحى مسخاعغؼاوي(اليامل في ضعفاء الشحاٌالجغحاوي، ٖبضهللا بً ٖضيأخمض  أبى 20

   ۔241،م6 ج،(1988
)بخدلُم الضهخىع خؿحن  ،)ابً أبي أؾامت(بغيت الباخث عً صوائذ معىذ الخاسر،هىع الضًً ٖلي بً أبي بىغ الهُثمي أبى الخؿً 21

ت،م:اآلاضًىت اآلاىىعة(،اهغي(أخمض نالح الب  ۔463 ،م1ج،)1992الُبٗت �ولى غهؼ زضمت الؿىت والؿحرة الىبٍى
 حغاع( ؾٗض  الضًً ،)بخدلُم هبُلمجمىع فيه مصىفاث ابً البختري البغضاصي، الغػاػ أبى حٗفغدمحم بً ٖمغو بً البستري  22

 ۔329،م(2001صاع البكاةغ �ؾالمُت،الُبٗت �ولى، :بحروث)
 ،)بخدلُم الضهخىع ٖبض اآلالً ٖبضأخباس مىت في كذًم الذهش وخذًثهاآلايي، الفاههي دمحم بً ئسخاق بً الٗباؽ ٖبض هللاأبى  23

 ۔83،م1ج،(َـ1414الُبٗت الثاهُتصاع زًغ، :بحروث،)هللا صَِل( 
ج ا،العلل الىاسدة في �خادًث الىبىيتأبى الخؿً،ٖلي بً ٖمغ بً أخمضالضاعكُجي، 24 ً )بخدلُم وجسٍغ لضهخىع مدفّى الغخمً ٍػ

اى) هللا الؿلفي(   ۔43،م6(،ج1985الُبٗت �ولى، بضون صاع َُبت،:الٍغ
 ۔877 :الخضًث عكم(،1975قغهت مىخبت ومُبٗت مهُفى البابي الخلبي، الُبٗت الثاهُت،:مهغ)،الجامع،الترمظي  بً ِٖسخىدمحم 25
 ۔241،م6،جالياملابً ٖضي، 26
 ۔464،م1،جبغيت الباخثالهُثمي، 27

 صاع البكحر للثلافت والٗلىم �ؾالمُت،:مهغ،)،)بخدلُم ويبِ وحٗلُم الضهخىع دمحم الؿُض الىهُل( �وائل ،الٗؿىغي  أبى َالٌ 28
 ۔54،م(1987الُبٗت �ولى،

 ملخذزينعىذ ا ب الطعً فیہالتی ظبّ شوياث الىاكذي م
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 ت البدث وهخائجه:خاجم
 الىخاةج التي ونلذ ئليها مً زالٌ َظٍ الضعاؾت هي:

 ئن حمُ٘ �زباع اآلاىىغة ٖلي الىاكضي التي ُصعؾذ في َظا البدث ًهل ٖضصَا ئلى ازجي ٖكغ زبرا. -1
٘ ئال زالزت أزباع )وهي: ال فغع وال ٖخحرة، أمغ بظبُدت الغ -2  الم أن ئن َظٍ �زباع ل�ـ فيها ما ًخٗلم بالدكَغ

ا ف�ي أزباع مٗغفُت. ً �نب٘ في الهالة مظٖغة للكُُان(، أما غحَر  جإ�ل ئطا ؾمي، جدٍغ
 ئن الىاكضي لم ًىفغص في هثحر منها، بل له مخابٗاث وقىاَض هما بدثذ ٖنها في مىايٗها. -3
ا.ئن مٗٓمها هي التي ُاجفلذ ٖلى مٗىاَا وكبلذ مً كبل �مت، أما الىالم ٖليها فمً هاخ -4  ُت الؿىض ال مً غحَر
 ئن مٗٓمها جفغص بازغاحها ابً ٖضي خُث الهجضَا ٖىض غحٍر مً املخضزحن، ولم ًثبذ الًُٗ منهم ٖلي الىاكضي بها. -5
ً اآلاىزىكت آلاغوٍاث الىاكضي مثل اآلاغاػي للىاكضي والُبلاث الىبري لياجبه ابً ؾٗض. -6  ئن مٗٓمها ال ًىحض في الضواٍو
ًٖ الىاكضي َى مدّل هٓغ، ألن في أؾاهُضَا ما بحن مسّغِحيها وبحن الىاكضي عحاال ئن زبىث مٗٓمها  -7

 مجهىلحن أو يٗفاء.
 بالىٓغ ئلي َظٍ اآلاغوٍاث ٌكٗغ اللاعب بأن الخىم ٖلى الىاكضي باآلاترون بىاًءا ٖليها فُه شخئ مً الكضة. -8

 
 

 الهىامش

                                 
ش مضًىت وطهغ فًلها وحؿمُت مً خلهامً)صمكم:،جاسيخ دمشم،ابً ٖؿاهغ بً الخؿً بً َبت هللا ٖلي أبى اللاؾم 1  اآلاؿمي بخاٍع

للُباٖتواليكغ  صاعالفىغ :بحروث) مدب هللا أبي ؾُٗض ٖمغ بً غغامت الٗمغوي(، ،)بخدلُم(واعصيهاوأَلها أواحخاػبىىاخيهامً الامازل
ا الضاٌ اآلاهملت، َظٍ ۔54/432( م1995والخىػَ٘،الُبٗت �ولى، وكاٌ الؿمٗاوي: الىاكضي: بفخذ الىاو وهؿغ اللاف وفي آزَغ

م بً دمحم بً مىهىع، أبى ؾٗض، ى اؾم لجض اآلاىدؿب ئلُه... مىلى أؾلم. الؿمٗاوي،ٖبض الىٍغ )بخدلُم ،�وعاباليؿبت ئلى واكض، َو
 ۔271،م13(، ج1962مجلـ صاةغة اآلاٗاعف الٗثماهُت، الُبٗت �ولى:خُضع آباص الضهً) بً ًدحى اآلاٗلمي الُماوي(ٖبض الغخمً 

ش مضًىت الؿالم وأزباع مدضزيها وطهغ كُانها الٗلماء  جاسيخ بغذادأخمض بً ٖلي بً زابذ الخُُب البغضاصي،أبى بىغ   2 )اآلاؿمي بخاٍع
ُا( دلُم مهُفى)بضعاؾت وج،مً غحر أَلها وواعصيها(  َـ(،1417)بحروث:صاع الىخب الٗلمُت، الُبٗت �ولى،،ٖبضاللاصٖع

وكبُلت أؾلم جيؿب ئلي أؾلم بً أفصخى بً ٖامغ بً كمٗت بً الُاؽ بً مًغ�هضلسخي، الٓاَغي، ابً خؼم، ٖلي بً ۔230،م3ج
 ۔242،م1(،ج2003الثالثتبحروث،صاع الىخب الٗلمُت،الُبٗت ،)حمهشة أوعاب العشبأخمض بً ؾُٗض، أبى دمحم، 

 بخدلُم ئخؿان )(،1968،)بحروث:صاع ناصع، الُبٗت �ولىالطبلاث الىبري دمحمبً ؾٗضبً مىُ٘ البهغي،أبى ٖبضهللا  3
 ۔433،م 5ج،ٖباؽ( 

ث الطبلاوال وٗغف هثحرا ًٖ أبُه وأمه هظلً ئال ما وعص ٖىض ابً ؾٗض و�نفهاوي. دمحمبً ؾٗضبً مىُ٘ أبى ٖبضهللا البهغي،4
 ۔456-455،م)َـ1408،اللؿم اآلاخمم لخابعي أَل اآلاضًىت ومً بٗضَم،)اآلاضًىت اآلاىىعة:مىخبت الٗلىم والخىم، الُبٗت �ولى الىبري 

،)بحروث:مإؾؿت الغؾالت، الُبٗت الثالثت ظير أعالم الىبالءدمحم بً أخمض بً ٖثمان قمـ الضًً الظَبي،أبى ٖبض هللا  5
ت مً امل بخدلُم)(،1985  ۔454،م9ج(،خللحن باقغاف الكُش قُٗب �عهاؤوٍمجمٖى

 ۔368،م 6،جالطبلاث الىبري ابً ؾٗض، 6
 ۔216،م3،ججاسيخ بغذادالخُُب، 7
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 ۔425،م5،جالطبلاث الىبري ابً ؾٗض، 8
 ۔216،م 3،ججاسيخ بغذادالخُُب، 9

بً ؾهل أن ٌصخو ئلُه دمحم بً ٖمغ الىاكضي وكض نغح وهُ٘ بلفٔ: زم كضم اآلاأمىن ؾىت أعب٘ وماةخحن مضًىت الؿالم فىحه ئلى الخؿً  10
 وهُ٘ زلف دمحم بً أبى بىغفأشخهه فاؾخلًاٍ ٖلى الجاهب الكغقي وأهغمه، وأمٍغ أن ًهلي الجمٗت بالىاؽ في مسجض الغنافت. 

ت الىبري الُبٗت �ولى،أخباس اللضاة ،اللاضخي ؼ مهُفى اآلاغاغي(1947،)مهغ: اآلاىخبت الخجاٍع  ۔270م ،3ج ،( )بخٗلُم ٖبض الٍٗؼ
ضٍ غحر مٗغوف. ألن الىاكضي حاء ئلي  11 ظا ال ٌٗجي �هياع مً أهه ُولي كبله اللًاَء مً ِكَبل الخلُفت َاعون الغقُض، بل جدضًض مٖى َو

ً ؾىت مضة  كٍغ بغضاص ؾىت زماهحن وماةت، وجىلُت مأمىن له ٖلي اللًاء وان في ؾىت أعب٘ وماةخحن هما نغح به وهُ٘، فمضة أعب٘ ٖو
ض فيها زانت ئطا وان غحر مهغح. وهللا أٖلمَى   ۔ٍلت ومً الهٗب جدضًض مٖى

  ۔425،م 5جالطبلاث الىبري،ابً ؾٗض، 12
 ۔۱۳،م۵ججاسيخ دمشم،ابً ٖؿاهغ، 13
اب بً جلي الضًً الؿبيي، 14  كاَغة:هجغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الُبٗت الثاهُتطبلاث الشافعيت الىبري،)جاج الضًً ٖبض الَى

 ۔315،م 3جَـ(،1413
 ٖالم )بحروث: ،،)ُخلم الىخاب جدذ ئقغاف دمحم ٖبض اآلاُٗض زان(حشحان جاسيخأبى اللاؾم خمؼة بً ًىؾف،الؿهمي الجغحاوي، 15

 ۔266(،م1987الىخب،الُبٗت الغابٗت
 ۔۱۳،م۵،ججاسيخ دمشمابً ٖؿاهغ، 16
 ٖالم الىخب،الُبٗت �ولى،:بحروث،)لُم زان(،)بخدلُم الضهخىع ٖبض الٗطبلاث الشافعيتالضًً، أخمض بً دمحمجلي أبىبىغبً 17

 ۔140،م1(جَـ1407
اى)،�سشاد في معشفت علماء الخذًث،الخلُلي اللؼوٍجي زلُل بً ٖبض هللا أبى ٌٗلى 18  (َـ1409مىخبت الغقض، الُبٗت �ولى،:الٍغ

ـ(  ۔794 ،م2،ج)بخدلُم الضهخىع دمحم ؾُٗض ٖمغ ئصَع
 ۔268م ،جاسيخ حشحانالؿهمي، 19
 ،صاع الفىغ،الُبٗت �ولي:بحروث،)،)بخدلُم ًدحى مسخاعغؼاوي(اليامل في ضعفاء الشحاٌالجغحاوي، ٖبضهللا بً ٖضيأخمض  أبى 20

   ۔241،م6 ج،(1988
)بخدلُم الضهخىع خؿحن  ،)ابً أبي أؾامت(بغيت الباخث عً صوائذ معىذ الخاسر،هىع الضًً ٖلي بً أبي بىغ الهُثمي أبى الخؿً 21

ت،م:اآلاضًىت اآلاىىعة(،اهغي(أخمض نالح الب  ۔463 ،م1ج،)1992الُبٗت �ولى غهؼ زضمت الؿىت والؿحرة الىبٍى
 حغاع( ؾٗض  الضًً ،)بخدلُم هبُلمجمىع فيه مصىفاث ابً البختري البغضاصي، الغػاػ أبى حٗفغدمحم بً ٖمغو بً البستري  22

 ۔329،م(2001صاع البكاةغ �ؾالمُت،الُبٗت �ولى، :بحروث)
 ،)بخدلُم الضهخىع ٖبض اآلالً ٖبضأخباس مىت في كذًم الذهش وخذًثهاآلايي، الفاههي دمحم بً ئسخاق بً الٗباؽ ٖبض هللاأبى  23

 ۔83،م1ج،(َـ1414الُبٗت الثاهُتصاع زًغ، :بحروث،)هللا صَِل( 
ج ا،العلل الىاسدة في �خادًث الىبىيتأبى الخؿً،ٖلي بً ٖمغ بً أخمضالضاعكُجي، 24 ً )بخدلُم وجسٍغ لضهخىع مدفّى الغخمً ٍػ

اى) هللا الؿلفي(   ۔43،م6(،ج1985الُبٗت �ولى، بضون صاع َُبت،:الٍغ
 ۔877 :الخضًث عكم(،1975قغهت مىخبت ومُبٗت مهُفى البابي الخلبي، الُبٗت الثاهُت،:مهغ)،الجامع،الترمظي  بً ِٖسخىدمحم 25
 ۔241،م6،جالياملابً ٖضي، 26
 ۔464،م1،جبغيت الباخثالهُثمي، 27

 صاع البكحر للثلافت والٗلىم �ؾالمُت،:مهغ،)،)بخدلُم ويبِ وحٗلُم الضهخىع دمحم الؿُض الىهُل( �وائل ،الٗؿىغي  أبى َالٌ 28
 ۔54،م(1987الُبٗت �ولى،

 ملخذزينعىذ ا ب الطعً فیہالتی ظبّ شوياث الىاكذي م
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 ت البدث وهخائجه:خاجم
 الىخاةج التي ونلذ ئليها مً زالٌ َظٍ الضعاؾت هي:

 ئن حمُ٘ �زباع اآلاىىغة ٖلي الىاكضي التي ُصعؾذ في َظا البدث ًهل ٖضصَا ئلى ازجي ٖكغ زبرا. -1
٘ ئال زالزت أزباع )وهي: ال فغع وال ٖخحرة، أمغ بظبُدت الغ -2  الم أن ئن َظٍ �زباع ل�ـ فيها ما ًخٗلم بالدكَغ

ا ف�ي أزباع مٗغفُت. ً �نب٘ في الهالة مظٖغة للكُُان(، أما غحَر  جإ�ل ئطا ؾمي، جدٍغ
 ئن الىاكضي لم ًىفغص في هثحر منها، بل له مخابٗاث وقىاَض هما بدثذ ٖنها في مىايٗها. -3
ا.ئن مٗٓمها هي التي ُاجفلذ ٖلى مٗىاَا وكبلذ مً كبل �مت، أما الىالم ٖليها فمً هاخ -4  ُت الؿىض ال مً غحَر
 ئن مٗٓمها جفغص بازغاحها ابً ٖضي خُث الهجضَا ٖىض غحٍر مً املخضزحن، ولم ًثبذ الًُٗ منهم ٖلي الىاكضي بها. -5
ً اآلاىزىكت آلاغوٍاث الىاكضي مثل اآلاغاػي للىاكضي والُبلاث الىبري لياجبه ابً ؾٗض. -6  ئن مٗٓمها ال ًىحض في الضواٍو
ًٖ الىاكضي َى مدّل هٓغ، ألن في أؾاهُضَا ما بحن مسّغِحيها وبحن الىاكضي عحاال ئن زبىث مٗٓمها  -7

 مجهىلحن أو يٗفاء.
 بالىٓغ ئلي َظٍ اآلاغوٍاث ٌكٗغ اللاعب بأن الخىم ٖلى الىاكضي باآلاترون بىاًءا ٖليها فُه شخئ مً الكضة. -8

 
 

 الهىامش

                                 
ش مضًىت وطهغ فًلها وحؿمُت مً خلهامً)صمكم:،جاسيخ دمشم،ابً ٖؿاهغ بً الخؿً بً َبت هللا ٖلي أبى اللاؾم 1  اآلاؿمي بخاٍع

للُباٖتواليكغ  صاعالفىغ :بحروث) مدب هللا أبي ؾُٗض ٖمغ بً غغامت الٗمغوي(، ،)بخدلُم(واعصيهاوأَلها أواحخاػبىىاخيهامً الامازل
ا الضاٌ اآلاهملت، َظٍ ۔54/432( م1995والخىػَ٘،الُبٗت �ولى، وكاٌ الؿمٗاوي: الىاكضي: بفخذ الىاو وهؿغ اللاف وفي آزَغ

م بً دمحم بً مىهىع، أبى ؾٗض، ى اؾم لجض اآلاىدؿب ئلُه... مىلى أؾلم. الؿمٗاوي،ٖبض الىٍغ )بخدلُم ،�وعاباليؿبت ئلى واكض، َو
 ۔271،م13(، ج1962مجلـ صاةغة اآلاٗاعف الٗثماهُت، الُبٗت �ولى:خُضع آباص الضهً) بً ًدحى اآلاٗلمي الُماوي(ٖبض الغخمً 

ش مضًىت الؿالم وأزباع مدضزيها وطهغ كُانها الٗلماء  جاسيخ بغذادأخمض بً ٖلي بً زابذ الخُُب البغضاصي،أبى بىغ   2 )اآلاؿمي بخاٍع
ُا( دلُم مهُفى)بضعاؾت وج،مً غحر أَلها وواعصيها(  َـ(،1417)بحروث:صاع الىخب الٗلمُت، الُبٗت �ولى،،ٖبضاللاصٖع

وكبُلت أؾلم جيؿب ئلي أؾلم بً أفصخى بً ٖامغ بً كمٗت بً الُاؽ بً مًغ�هضلسخي، الٓاَغي، ابً خؼم، ٖلي بً ۔230،م3ج
 ۔242،م1(،ج2003الثالثتبحروث،صاع الىخب الٗلمُت،الُبٗت ،)حمهشة أوعاب العشبأخمض بً ؾُٗض، أبى دمحم، 

 بخدلُم ئخؿان )(،1968،)بحروث:صاع ناصع، الُبٗت �ولىالطبلاث الىبري دمحمبً ؾٗضبً مىُ٘ البهغي،أبى ٖبضهللا  3
 ۔433،م 5ج،ٖباؽ( 

ث الطبلاوال وٗغف هثحرا ًٖ أبُه وأمه هظلً ئال ما وعص ٖىض ابً ؾٗض و�نفهاوي. دمحمبً ؾٗضبً مىُ٘ أبى ٖبضهللا البهغي،4
 ۔456-455،م)َـ1408،اللؿم اآلاخمم لخابعي أَل اآلاضًىت ومً بٗضَم،)اآلاضًىت اآلاىىعة:مىخبت الٗلىم والخىم، الُبٗت �ولى الىبري 

،)بحروث:مإؾؿت الغؾالت، الُبٗت الثالثت ظير أعالم الىبالءدمحم بً أخمض بً ٖثمان قمـ الضًً الظَبي،أبى ٖبض هللا  5
ت مً امل بخدلُم)(،1985  ۔454،م9ج(،خللحن باقغاف الكُش قُٗب �عهاؤوٍمجمٖى

 ۔368،م 6،جالطبلاث الىبري ابً ؾٗض، 6
 ۔216،م3،ججاسيخ بغذادالخُُب، 7
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صاع الىخب : بحروث ))بخٗلُم اخمض ٖبض الؿالم(،البشير الىزًش أخادًث الصغير مً الجامع اللذًشششح يضف،اآلاىاوي  ٖبضالغؤوف 46

 ۔521،م3ج،(1994الٗلمُت،الُبٗت الاولى
( البر والصلتأبى ٖبضهللا،الخؿحن بً الخؿً بً خغب اآلاغوػي، 47 )بخدلُم الضهخىعدمحمؾُٗض بساعي( ،)ًٖ ابً اآلاباعن وغحٍر

اى)  ۔40م(،َـ1419ًَ،الُبٗت �ولىصاع الى :الٍغ
الضاعكُجي،طهغ أؾماء الخابٗحن ومً بٗضَم ممً صخذ  ٖلي بً ٖمغ بً أخمض أبى الخؿً۔326،م5،ججاسيخ بغذادالخُُب، 48

مإؾؿت الىخب الثلافُت،الُبٗت :بحروث))بخدلُم بىعان الًىاوي وهماٌ ًىؾف الخىث(،البخاسي ومعلمعواًخه ًٖ الثلاث ٖىض 
  ۔149،م1ج،(1985 �ولى

 ۔479م،جلشيب التهزًبابً حجغ، 49
 ۔242،م6،جالياملابً ٖضي، 50
 ۔303،م7،جاآلاعجم الىبيرالُبراوي، 51
 ۔24،م1،جمىضح أوهام الجمع والخفشيمالخُُب،۔242،م6،جالياملابً ٖضي، 52

 ۔372،م3،ج�صابت �ي جمييز الصخابتحجغ، ابًاهٓغ:  ٖلي طلً. وكض جابٗه البغىي  53
  ۔301،م3ج أًًاً  54
 ۔254،م7،جالياملابً ٖضي، 55
اى)،�مت ظلعلت �خادًث الضعيفت واآلاىضىعت وأثشها الع�� �يهانغ الضًً �لباوي، دمحم أبى ٖبضالغخمً 56  صاع اآلاٗاعف،:الٍغ

  ۔36،م8(،ج1992الُبٗت �ولى
 ۔242،م6،جالياملابً ٖضي، 57
")بخدلُم دمحم املخخصش مً أمىس سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص وظيىه وأًامه صخيذالجامع اآلاعىذ الالبساعي، " ئؾماُٖل دمحمبً أبى ٖبضهللا 58

حر بً هانغ الىانغ(  ۔5473:الخضًث ،عكم (َـ1422صاع َىق الىجاة،الُبٗت �ولى:بحروث،)َػ
 ۔أًًاً  59
 "،إلى سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص املخخصش بىلل العذٌ عً العذٌ اآلاعىذ الصخيذ"الىِؿابىعي،  اللكحري  مؿلم بً الدجاج أبى الخؿً 60

 ۔1976:صاع ئخُاء الترار الٗغبي،صون طهغ الُبٗت وؾىتها(،عكم الخضًث:بحروث،))بخدلُم دمحم فإاص ٖبض الباقي(
 صاع هجغ،:مهغ) ٖبضاملخؿً التروي( الضهخىعدمحمبً ،)بخدلُممعىذالطيالس يالُُالسخي، الجاعوص صاوصبً أبىصاوصؾلُمان بً 61

 ۔63،م4ج،(1999ولىالُبٗت� 
ً هللا(معىذ البزاس اآلايشىس باظم البدش الضخاسالبزاع، أبى بىغأخمض بً ٖمغو بً ٖبضالخالم 62 اآلاضًىت ) ،)بخدلُم مدفّى الغخمً ٍػ

 ۔234،م14(،ج1988مىخبت الٗلىم والخىم، الُبٗت �ولى :اآلاىىعة
( في بغهامج حىام٘ اليلم 2004ىخاب مسٍُى ُوكغ ؾىت )الكُغ:)،حضء مً خذًث الىعاليأبى الخؿً دمحم بً َلخت الىٗالي، 63

 ۔ 80م(،املّجاوي الخاب٘ آلاىك٘ الكبىت �ؾالمُت
)حمٗه أبى الفًل دمحم بً َاَغ  أطشاف الغشائب و�فشاد مً خذًث سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلصالضاعكُجي،،ٖلي بً ٖمغ بً أخمض أبى الخؿً 64

صاع الىخب الٗلمُت، الُبٗت :بحروث،))بخدلُم مدمىص دمحم مدمىص خؿً ههاع والؿُض ًىؾف(،اآلالضسخي اآلاٗغوف بابً اللِؿغاوي(
 ۔174،م5ج،(1998�ولى،

 صاع اآلاىخبت الٗلمُت،الُبٗت �ولى،:بحروث)ٖبضاآلاُٗي أمحن كلٗجي(، ،)بخدلُمالضعفاءالىبيرٖمغوالٗلُلي، أبىحٗفغدمحمبً 65
 ۔210،م4،جالياملوابً ٖضي،۔285،م2ج (،1984

 ۔114،م9،ج،العللالضاعكُجي 66
ىاتي( ،)بخدلُمرخيرةالخفاظَاَغاآلالضسخي، دمحمبً 67 اى،)ٖبض الغخمً الفٍغ  . 2666م ،5ج ،(1996صاعالؿلف،الُبٗت �ولى:الٍغ
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ت الثلافت مىخب:اللاَغة،)،)بضعاؾتوجدلُم ٖلي ٖمغ(�زاس أخباس مىت وماحاءفيهامً،�ػعقي  بً أخمض دمحمبً ٖبض هللا أبىالىلُض 29

 ۔197،م1،جالضًيُتالُبٗت �ولى،بضون طهغ ؾىت الُباٖت(
 ۔230،م5ج ،أخباس مىت في كذًم الذهش وخذًثهالفاههي، 30
لمي،:بحروث،)،)بخدلُم الضهخىع ماعؾضن حىوـ(هخاب اآلاغاصي  ، الىاكضي دمحم بً ٖمغ بً واكض أبى ٖبض هللا :اهٓغ 31 الُبٗت  صاع ٖ�

 ۔827،م2،ج795،م2،ج791،م2ج،737،م2،ج572،م2،ج411،م1(،ج1989 الثالثت
 ،(1986صاع الىخب الٗلمُت، الُبٗت �ولى:بحروث)،الخاسيخ الىبيرالبساعي، ئؾماُٖل دمحمبً اهٓغ لخؼام بً َكام: أبى ٖبضهللا 32
 صاع الفىغ،:روثبح)،)بخدلُم الؿُض قغف الضًً أخمض(،هخاب الثلاث الخمُمي، بً أخمضالبؿتي دمحم بً خبان أبىخاجم ۔116،م3ج

صاع ئخُاء الترار :بحروث)،الجشح والخعذًل،أبي خاجم ابً أبى دمحم ٖبض الغخمً بً دمحم۔247،م6ج،(1975الُبٗت �ولى
الجشح وألبُه َكام بً خبِل. ابً أبي خاجم، ۔357،م12،ججاسيخ دمشموابً ٖؿاهغ،  ۔298،م3ج،(1952الٗغبي،الُبٗت �ولى

 ۔207،م9۔ج501،م5،جالثلاث،بً خبان (53 ،م9ج ،والخعذًل
 ۔93م ،(1986صاع الغقُض، الُبٗت �ولى:ؾىعٍا)،جلشيب التهزًبالٗؿلالوي، حجغ ابً أخمض بً ٖلي بً دمحمقهاب الضًً  أبى الفًل 33
ُم ، )بخدلمىضح أوهام الجمع والخفشيم، البغضاصيالخُُب  ضلِـ. اهٓغ: أبى بىغ أخمض بً ٖلي بً زابذوكض اتهمه الخُُب بالخ 34

 ۔30-27،م1(،جَـ1407،صاع اآلاٗغفت، الُبٗت �ولى:بحروث،)الضهخىع ٖبض اآلاُٗي أمحن كلٗجي(
 صاع اآلاٗغفت،:بحروث)،فخذ الباسي ششح صخيذ البخاسي الٗؿلالوي، حجغ قهاب الضًً ابً أخمض بً ٖلي بً دمحم أبى الفًل 35

 ۔458،م3(،جَـ1379الُبٗت �ولي
 ۔197م1،جأخباس مىت�ػعقي، 36
ٓمي(مصىف عبذ الشصاقالُماوي، الهىٗاوي ٖبض الغػاق بً َمام أبى بىغ 37 بحروث، اآلاىخب ،)،)بخدلُم خبِب الغخمً ٖ�

 ۔89،م5( جَـ1403�ؾالمي،الُبٗت الثاهُت،
ت مً املخللحن جدذ ئقغاف الضهخىع اآلاعىذ،أخمض بً دمحم بً خىبل الكِباوي أبى ٖبض هللا 38 ٖبض ،)بخدلُم قُٗب �عهإوٍ ومجمٖى

جبان َى جب٘ الخمحري، أٌو مً هؿا البِذ. ۔340،م5ج،(2001مإؾؿت الغؾالت، الُبٗت �ولى،:بحروث)هللا بً ٖبض املخؿً التروي(،
،)بخدلُم دمحم ٖلي الىجاع ومغاحٗت جبصير اآلاىدبه بخدشيش اآلاشدبهحجغالٗؿلالوي،  أخمض بً ٖلي بً دمحمقهاب الضًً ابً أبى الفًل

 ۔106،م1ج، (1967اآلاىخبت الٗلمُت،:بحروث ،)ٖلي دمحم البجاوي(
بضهللا 39 صاع الىخب :بحروث) ،)بخدلُم مهُفى ٖبض اللاصع ُٖا(اآلاعخذسن على الصخيدينالىِؿابىعي، الخاهم ٖبضهللا دمحمبً أبٖى

 ۔488،م2(،ج1990الٗلمُت،الُبٗت �ولى
صاع الىخب :بحروث،)دلُم الضهخىع مدمىص دمحم ٖبضٍ(،)بضعاؾت وجالخفعيرالُماوي، الهىٗاوي ٖبض الغػاق بً َمام أبى بىغ 40

 ۔186،م3(،ج1419ٌالٗلمُت،الُبٗت �ولى، 
 ۔241م6،جالياملابً ٖضي، 41
مىخبت ابً جُمُت،الُبٗت :اللاَغة،)،)بخدلُم خمضي بً ٖبض املجُض الؿلفي(اآلاعجم الىبيرؾلُمان بً أخمض الُبراوي، أبى اللاؾم 42

 ۔200،م19(،جتالثاهُت،بضون طهغ ؾىت الُباٖ
مىخبت الغغباء :اآلاضًىت اآلاىىعة،)،)بخدلُم نالح بً ؾالم اآلاهغاحي(معجم الصخابتالبغضاصي، ٖبض الباقي بً كاو٘ أبى الخؿحن 43

ت،الُبٗت �ولى،  ۔۱۸۱،م2(،جَـ1418�زٍغ
خدلُم ٖاصٌ أخمض ٖبض اآلاىحىص )ب۔�صابت في جميي� الصخابتالٗؿلالوي، حجغ قهاب الضًً ابً أخمض بً ٖلي بً دمحم أبى الفًل 44

لى  ۔466،م5ج،(َـ1415الُبٗت �ولى،صاع الىخب الٗلمُت:بحروث،)دمحم مٗىى( ٖو
(شعب �ًمانالبيهلي، أبى بىغأخمضبً الخؿحن 45  صاع الىخب الٗلمُت، الُبٗت �ولى، :بحروث،)،)بخدلُم دمحم الؿُٗض بؿُىوي ػغلٌى

 ۔210،م6ج،(َـ1410
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صاع الىخب : بحروث ))بخٗلُم اخمض ٖبض الؿالم(،البشير الىزًش أخادًث الصغير مً الجامع اللذًشششح يضف،اآلاىاوي  ٖبضالغؤوف 46

 ۔521،م3ج،(1994الٗلمُت،الُبٗت الاولى
( البر والصلتأبى ٖبضهللا،الخؿحن بً الخؿً بً خغب اآلاغوػي، 47 )بخدلُم الضهخىعدمحمؾُٗض بساعي( ،)ًٖ ابً اآلاباعن وغحٍر

اى)  ۔40م(،َـ1419ًَ،الُبٗت �ولىصاع الى :الٍغ
الضاعكُجي،طهغ أؾماء الخابٗحن ومً بٗضَم ممً صخذ  ٖلي بً ٖمغ بً أخمض أبى الخؿً۔326،م5،ججاسيخ بغذادالخُُب، 48

مإؾؿت الىخب الثلافُت،الُبٗت :بحروث))بخدلُم بىعان الًىاوي وهماٌ ًىؾف الخىث(،البخاسي ومعلمعواًخه ًٖ الثلاث ٖىض 
  ۔149،م1ج،(1985 �ولى

 ۔479م،جلشيب التهزًبابً حجغ، 49
 ۔242،م6،جالياملابً ٖضي، 50
 ۔303،م7،جاآلاعجم الىبيرالُبراوي، 51
 ۔24،م1،جمىضح أوهام الجمع والخفشيمالخُُب،۔242،م6،جالياملابً ٖضي، 52

 ۔372،م3،ج�صابت �ي جمييز الصخابتحجغ، ابًاهٓغ:  ٖلي طلً. وكض جابٗه البغىي  53
  ۔301،م3ج أًًاً  54
 ۔254،م7،جالياملابً ٖضي، 55
اى)،�مت ظلعلت �خادًث الضعيفت واآلاىضىعت وأثشها الع�� �يهانغ الضًً �لباوي، دمحم أبى ٖبضالغخمً 56  صاع اآلاٗاعف،:الٍغ

  ۔36،م8(،ج1992الُبٗت �ولى
 ۔242،م6،جالياملابً ٖضي، 57
")بخدلُم دمحم املخخصش مً أمىس سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص وظيىه وأًامه صخيذالجامع اآلاعىذ الالبساعي، " ئؾماُٖل دمحمبً أبى ٖبضهللا 58

حر بً هانغ الىانغ(  ۔5473:الخضًث ،عكم (َـ1422صاع َىق الىجاة،الُبٗت �ولى:بحروث،)َػ
 ۔أًًاً  59
 "،إلى سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص املخخصش بىلل العذٌ عً العذٌ اآلاعىذ الصخيذ"الىِؿابىعي،  اللكحري  مؿلم بً الدجاج أبى الخؿً 60

 ۔1976:صاع ئخُاء الترار الٗغبي،صون طهغ الُبٗت وؾىتها(،عكم الخضًث:بحروث،))بخدلُم دمحم فإاص ٖبض الباقي(
 صاع هجغ،:مهغ) ٖبضاملخؿً التروي( الضهخىعدمحمبً ،)بخدلُممعىذالطيالس يالُُالسخي، الجاعوص صاوصبً أبىصاوصؾلُمان بً 61

 ۔63،م4ج،(1999ولىالُبٗت� 
ً هللا(معىذ البزاس اآلايشىس باظم البدش الضخاسالبزاع، أبى بىغأخمض بً ٖمغو بً ٖبضالخالم 62 اآلاضًىت ) ،)بخدلُم مدفّى الغخمً ٍػ

 ۔234،م14(،ج1988مىخبت الٗلىم والخىم، الُبٗت �ولى :اآلاىىعة
( في بغهامج حىام٘ اليلم 2004ىخاب مسٍُى ُوكغ ؾىت )الكُغ:)،حضء مً خذًث الىعاليأبى الخؿً دمحم بً َلخت الىٗالي، 63

 ۔ 80م(،املّجاوي الخاب٘ آلاىك٘ الكبىت �ؾالمُت
)حمٗه أبى الفًل دمحم بً َاَغ  أطشاف الغشائب و�فشاد مً خذًث سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلصالضاعكُجي،،ٖلي بً ٖمغ بً أخمض أبى الخؿً 64

صاع الىخب الٗلمُت، الُبٗت :بحروث،))بخدلُم مدمىص دمحم مدمىص خؿً ههاع والؿُض ًىؾف(،اآلالضسخي اآلاٗغوف بابً اللِؿغاوي(
 ۔174،م5ج،(1998�ولى،

 صاع اآلاىخبت الٗلمُت،الُبٗت �ولى،:بحروث)ٖبضاآلاُٗي أمحن كلٗجي(، ،)بخدلُمالضعفاءالىبيرٖمغوالٗلُلي، أبىحٗفغدمحمبً 65
 ۔210،م4،جالياملوابً ٖضي،۔285،م2ج (،1984

 ۔114،م9،ج،العللالضاعكُجي 66
ىاتي( ،)بخدلُمرخيرةالخفاظَاَغاآلالضسخي، دمحمبً 67 اى،)ٖبض الغخمً الفٍغ  . 2666م ،5ج ،(1996صاعالؿلف،الُبٗت �ولى:الٍغ
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ت الثلافت مىخب:اللاَغة،)،)بضعاؾتوجدلُم ٖلي ٖمغ(�زاس أخباس مىت وماحاءفيهامً،�ػعقي  بً أخمض دمحمبً ٖبض هللا أبىالىلُض 29

 ۔197،م1،جالضًيُتالُبٗت �ولى،بضون طهغ ؾىت الُباٖت(
 ۔230،م5ج ،أخباس مىت في كذًم الذهش وخذًثهالفاههي، 30
لمي،:بحروث،)،)بخدلُم الضهخىع ماعؾضن حىوـ(هخاب اآلاغاصي  ، الىاكضي دمحم بً ٖمغ بً واكض أبى ٖبض هللا :اهٓغ 31 الُبٗت  صاع ٖ�

 ۔827،م2،ج795،م2،ج791،م2ج،737،م2،ج572،م2،ج411،م1(،ج1989 الثالثت
 ،(1986صاع الىخب الٗلمُت، الُبٗت �ولى:بحروث)،الخاسيخ الىبيرالبساعي، ئؾماُٖل دمحمبً اهٓغ لخؼام بً َكام: أبى ٖبضهللا 32
 صاع الفىغ،:روثبح)،)بخدلُم الؿُض قغف الضًً أخمض(،هخاب الثلاث الخمُمي، بً أخمضالبؿتي دمحم بً خبان أبىخاجم ۔116،م3ج

صاع ئخُاء الترار :بحروث)،الجشح والخعذًل،أبي خاجم ابً أبى دمحم ٖبض الغخمً بً دمحم۔247،م6ج،(1975الُبٗت �ولى
الجشح وألبُه َكام بً خبِل. ابً أبي خاجم، ۔357،م12،ججاسيخ دمشموابً ٖؿاهغ،  ۔298،م3ج،(1952الٗغبي،الُبٗت �ولى

 ۔207،م9۔ج501،م5،جالثلاث،بً خبان (53 ،م9ج ،والخعذًل
 ۔93م ،(1986صاع الغقُض، الُبٗت �ولى:ؾىعٍا)،جلشيب التهزًبالٗؿلالوي، حجغ ابً أخمض بً ٖلي بً دمحمقهاب الضًً  أبى الفًل 33
ُم ، )بخدلمىضح أوهام الجمع والخفشيم، البغضاصيالخُُب  ضلِـ. اهٓغ: أبى بىغ أخمض بً ٖلي بً زابذوكض اتهمه الخُُب بالخ 34

 ۔30-27،م1(،جَـ1407،صاع اآلاٗغفت، الُبٗت �ولى:بحروث،)الضهخىع ٖبض اآلاُٗي أمحن كلٗجي(
 صاع اآلاٗغفت،:بحروث)،فخذ الباسي ششح صخيذ البخاسي الٗؿلالوي، حجغ قهاب الضًً ابً أخمض بً ٖلي بً دمحم أبى الفًل 35

 ۔458،م3(،جَـ1379الُبٗت �ولي
 ۔197م1،جأخباس مىت�ػعقي، 36
ٓمي(مصىف عبذ الشصاقالُماوي، الهىٗاوي ٖبض الغػاق بً َمام أبى بىغ 37 بحروث، اآلاىخب ،)،)بخدلُم خبِب الغخمً ٖ�

 ۔89،م5( جَـ1403�ؾالمي،الُبٗت الثاهُت،
ت مً املخللحن جدذ ئقغاف الضهخىع اآلاعىذ،أخمض بً دمحم بً خىبل الكِباوي أبى ٖبض هللا 38 ٖبض ،)بخدلُم قُٗب �عهإوٍ ومجمٖى

جبان َى جب٘ الخمحري، أٌو مً هؿا البِذ. ۔340،م5ج،(2001مإؾؿت الغؾالت، الُبٗت �ولى،:بحروث)هللا بً ٖبض املخؿً التروي(،
،)بخدلُم دمحم ٖلي الىجاع ومغاحٗت جبصير اآلاىدبه بخدشيش اآلاشدبهحجغالٗؿلالوي،  أخمض بً ٖلي بً دمحمقهاب الضًً ابً أبى الفًل

 ۔106،م1ج، (1967اآلاىخبت الٗلمُت،:بحروث ،)ٖلي دمحم البجاوي(
بضهللا 39 صاع الىخب :بحروث) ،)بخدلُم مهُفى ٖبض اللاصع ُٖا(اآلاعخذسن على الصخيدينالىِؿابىعي، الخاهم ٖبضهللا دمحمبً أبٖى

 ۔488،م2(،ج1990الٗلمُت،الُبٗت �ولى
صاع الىخب :بحروث،)دلُم الضهخىع مدمىص دمحم ٖبضٍ(،)بضعاؾت وجالخفعيرالُماوي، الهىٗاوي ٖبض الغػاق بً َمام أبى بىغ 40

 ۔186،م3(،ج1419ٌالٗلمُت،الُبٗت �ولى، 
 ۔241م6،جالياملابً ٖضي، 41
مىخبت ابً جُمُت،الُبٗت :اللاَغة،)،)بخدلُم خمضي بً ٖبض املجُض الؿلفي(اآلاعجم الىبيرؾلُمان بً أخمض الُبراوي، أبى اللاؾم 42

 ۔200،م19(،جتالثاهُت،بضون طهغ ؾىت الُباٖ
مىخبت الغغباء :اآلاضًىت اآلاىىعة،)،)بخدلُم نالح بً ؾالم اآلاهغاحي(معجم الصخابتالبغضاصي، ٖبض الباقي بً كاو٘ أبى الخؿحن 43

ت،الُبٗت �ولى،  ۔۱۸۱،م2(،جَـ1418�زٍغ
خدلُم ٖاصٌ أخمض ٖبض اآلاىحىص )ب۔�صابت في جميي� الصخابتالٗؿلالوي، حجغ قهاب الضًً ابً أخمض بً ٖلي بً دمحم أبى الفًل 44

لى  ۔466،م5ج،(َـ1415الُبٗت �ولى،صاع الىخب الٗلمُت:بحروث،)دمحم مٗىى( ٖو
(شعب �ًمانالبيهلي، أبى بىغأخمضبً الخؿحن 45  صاع الىخب الٗلمُت، الُبٗت �ولى، :بحروث،)،)بخدلُم دمحم الؿُٗض بؿُىوي ػغلٌى

 ۔210،م6ج،(َـ1410
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مىخبت البكاةغ :بحروث،)حغاع( ؾٗضالضًً هبُل )بخدلُم،ابً فاخش مجلغأخمض، ٖبضالىاخض،أبي الانبهاوي،ابً الفازغ،مٗمغبً 94

 ۔362م(،2001الاؾالمُت،الُبٗت �ولى
 ۔ 74، م3ج،(1974�ولى :صاع الؿٗاصة،الُبٗت:مهغ،)صفياءخليت�ولياءوطبلاث �  ،�نبهاوي ٖبضهللا أخمضبً أبى وُٗم 95
 ۔97،م2،جالفىائذالغاػي،۔193،م6،جاآلاعجم �وظطالُبراوي،۔224،م13ج،اآلاعىذ، البزاع 96
 ،،)بخدلُم مدمىص ئبغاَُم ػاًض(والضعفاءواآلاتروهين املخذزين مً املجشوخينالخمُمي، بً أخمضالبؿتي دمحم بً خبان أبىخاجم 97

 ۔262،م1(،جَـ1396اع الى�ي،الُبٗت �ولىص:خلب)
 ۔892،م2،جمعشفت الصخابت�نبهاوي، 98
اصٌ ،أظذ الغابت في معشفت الصخابتابً �زحر، الجؼعي ٖلي بً دمحم أبي الىغم ٖؼ الضًً أبى الخؿً 99 )بخدلُم ٖلي دمحم مٗىى ٖو

 ۔701،م1(،ج1994صاع الىخب الٗلمُت، الُبٗت �ولى :بحروث )أخمض ٖبض اآلاىحىص(
ٓمي(،الشكاق الضهذوهخاباآلاغػوي، ٖبض هللا بً اآلاباعن أبى ٖبض هللا 100  صاع الىخب الٗلمُت،:بحروث،))بخدلُم خبِب الغخمً ٖ�

 ۔2304:،عكم الخضًث الجامع ،الترمظي ۔2لُبٗت �ولى،صون طهغ ؾىت الُباٖت(م
 ۔6412:عكم الخضًث،الصخیذ ،البخاسي  101
 ۔322،م10،جاآلاعجم الىبيرالُبراوي، 102
بض 103 ض هللا أبٖى ت مً املخللحن( العنناللؼوٍجي،ابً ماحت، دمحم بً ًٍؼ صاع الغؾالت :بحروث)،)بخدلُم قُٗب �عهإوٍ ومجمٖى

 ۔4170:عكم الخضًث(،2009الٗاآلاُت،الُبٗت �ولى
 ابً ص: بحروث) لمان(،)بخدلُم أبي ٖبُضة مكهىع بً خؿً آٌ ؾاملجالعت وحىاهش العلمالضًىىعي، أبى بىغأخمض بً مغوان 104

 ۔350،م3(،جَـ1419خؼم،الُبٗت �ولى
 ۔2488،م5،جرخيرة الخفاظاآلالضسخي، 105
 ۔48م،6،جالياملابً ٖضي، 106
 ۔362م،مجلغ ابً فاخشالانبهاوي، 107
 زًبته بً ٖبض الغخمً، ًىؾف الضًً حماٌ وكض أزبذ اآلاؼي عواًت الىاكضي ًٖ ٖبض هللا بً أبي ًدحي. اهٓغ: اآلاؼي،أبى الدجاج 108

  ۔100،م16(،ج1980مإؾؿتالغؾالت،الُبٗت�ولى:بحروث)،)بخدلُم الضهخىعبكاع ٖىاص مٗغوف(،الىماٌ
 ۔43،م7،جالثلاثابً خبان،۔111،م5،جالخاسيخ الىبير البساعي، 109
 ۔74،م3،جخليت �ولياء�نبهاوي، 110
 ۔242،م6،جالياملابً ٖضي، 111
م فُه هثحرا. اهٓغ: أبى ٖبض هللا 112  أخمضٖىه( بً )عواًت ابىه ٖبض هللا العلل ومعشفت الشحاٌالكِباوي، مض بً دمحم بً خىبلأخ وكض ًجيّلِ

اى))بخدلُم وصخي هللا بً دمحمٖباؽ(،  ۔334م ،2ج ،الخاسيخ �وظطوالبساعي، ۔430،م2ج،(2001صاع الخاوي،الُبٗت الثاهُت:الٍغ
 ۔99،م1ج,هخاب اآلاغاصي الىاكضي، 113
 ۔3620:عكم الخضًث،العنن،اليعائي۔2119:عكم الخضًث،العنن،الترمزي۔1634:عكم الخضًث،الصخیذ ،البخاسي  114
 ۔200،م6،جاآلاعىذ،البزاع 115
 ۔255،م6(،جهلله الىاكضي ًٖ ئسخاق بً ًدحى بً َلخت،)الطبلاث الىبري ابً ؾٗض، 116
 ۔242،م6،جالياملابً ٖضي، 117
بت،الُبٗت �ولى:الؿٗىصًت)،،)بخدلُم أًمً ٖلي أبي ًماوي(معىذ الشوياويالغوٍاوي، دمحم بً َاعون 118  ،2ج،(1995مإؾؿت كَغ
 ۔423م
 ۔2900:،عكم الخضًثالعنن الىبري البيهلي، 119

 ملخذزينعىذ ا ب الطعً فیہالتی ظبّ شوياث الىاكذي م
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 ۔5473:عكم الخضًث،الصخیذ،البخاسي  68
 ۔337،م4،جاآلاصىفالهىٗاوي، 69
ىاهتٌٗلىب 70 الُبٗت ، صاع اآلاٗغفت:بحروث،)الضمكلي( ،)بخدلُم أًمً بً ٖاعفجاآلاعخخش �ؾفغاًُجي، بً ئبغاَُم ئسخاق بً أبٖى

 ۔85،م5ج،(1998�ولى
 ۔490،م2،جاآلاعىذ  ،أخمض 71
 ۔208،م13،جالصخيذابً خبان، 72
 ۔242،م6،جالياملابً ٖضي، 73
 ،الضهخىع الؿُض الجمُلي( )بضعاؾت وجدلُم،صلي هللا عليه وظلم وآدابه أخالق الىبيٖبض هللا بً دمحمأبى دمحم�ن�هاوي، أبى الكُش 74

 ۔89م(،1985صاع الىخاب الٗغبي،الُبٗت �ولى:بحروث)
 الُبٗت زاهه حمُلي، هخب:باهؿخان،))بخدلُم ٖبضالغخُم دمحم أخمض اللكلغي(،ظؤالاجه للذاسكطني،أبى بىغأخمضبً دمحم البركاوي 75

 ۔44،م(1404ٌ �ولى
 ۔17،م2،جالعللالضاعكُجي،  76
 ۔399،م1،جالطبلاث الىبري وابً ؾٗض،۔2252:عكم الخضًث،الصخیذ،ومعلم۔3246:م الخضًثعك،الصخیذ،البخاسي  77
 ۔242،م6ج،الياملابً ٖضي، 78
 ۔4743:،عكم الخضًثالعننالضاعكُجي، 79
 ۔258،م4،جاآلاعخذسنالىِؿابىعي، 80
عكم  (،َـ1344ُت،الُبٗت �ولىمجلـ صاةغة اآلاٗاعف الىٓام :خُضع آباص الضهً)،الىبري  العننأخمض بً الخؿحن بً ٖلي البيهلي، 81

 ۔19485:الخضًث
 ۔481،م5،جشعب �ًمانالبيهلي، 82
ت،الُبٗت �ولى:مهغ)،املخلى باآلزاسؾُٗضالٓاَغي، بًأخمض ٖلي بً دمحمابً خؼمأبى 83  ۔357،م7(،جَـ1347ئصاعة الُباٖت اآلاىحًر
 ۔4743:،عكم الخضًثالعننالضاعكُجي،۔258،م4،جاآلاعخذسنالىِؿابىعي، 84
،)بخدلُم دمحم اآلاىخلى مصباح الضحاحت في صوائذ ابً ماحهالبىنحري، ئؾماُٖل أخمض بً أبي بىغ بً قهاب الضًً بى الٗباؽأ 85

 ۔222،م3(،جَـ1403صاع الٗغ�ُت، الُبٗت �ولى:بحروث )،الىكىاوي(
ؼ الخالضي()لللؿُالوي( )بخ ششح الضسكاوي علي اآلاىاهب اللذهيتالؼعكاوي، دمحمبً ٖبض الباقي بً ًىؾف 86  ،دلُم دمحم ٖبض الٍٗؼ

ً الظًً أقاع ئليهما االكافعي بلىله:  ۔104،م3(،ج1996صاع الىخب الٗلمُت،الُبٗت �ولي:بحروث) ولٗل َظا الخبر زاوي الخبًر
ما ال ًىنالن.الخُُب،  ۔223،م3،ججاسيخ بغذادالىاكضي ونل خضًثحن ٌٗجى َو

ؼ بً ؾلُمان 87  :اآلاضًىت اآلاىىعة،)عؾالت الضهخىعاة،ومصادسه لىاكذي وهخابه اآلاغاصي مىهجهاالؿلىمي، اهٓغ:الضهخىعٖبضالٍٗؼ
 ۔355،م1(،جالُبٗت �ولى،صون طهغ ؾىت الُباٖت۔الجامٗت �ؾالمُت

 ۔242،م6،جالياملٖضي، ابً 88
 ۔19633:،عكم الخضًثالعنن الىبري البيهلي، 89
 ۔239،م4،جالياملابً ٖضي، 90
 ۔324م،جلشيب التهزًبابً حجغ، 91
 ۔482،م4،جاآلاصىفالهىٗاوي، 92
 ۔242،م6،جالياملابً ٖضي، 93

132



  (۸العذد،۸)املجلذ                                                                                                                                                           (۸۱۰۲)دیعمبر افکار

133 

                                                                                            
مىخبت البكاةغ :بحروث،)حغاع( ؾٗضالضًً هبُل )بخدلُم،ابً فاخش مجلغأخمض، ٖبضالىاخض،أبي الانبهاوي،ابً الفازغ،مٗمغبً 94

 ۔362م(،2001الاؾالمُت،الُبٗت �ولى
 ۔ 74، م3ج،(1974�ولى :صاع الؿٗاصة،الُبٗت:مهغ،)صفياءخليت�ولياءوطبلاث �  ،�نبهاوي ٖبضهللا أخمضبً أبى وُٗم 95
 ۔97،م2،جالفىائذالغاػي،۔193،م6،جاآلاعجم �وظطالُبراوي،۔224،م13ج،اآلاعىذ، البزاع 96
 ،،)بخدلُم مدمىص ئبغاَُم ػاًض(والضعفاءواآلاتروهين املخذزين مً املجشوخينالخمُمي، بً أخمضالبؿتي دمحم بً خبان أبىخاجم 97

 ۔262،م1(،جَـ1396اع الى�ي،الُبٗت �ولىص:خلب)
 ۔892،م2،جمعشفت الصخابت�نبهاوي، 98
اصٌ ،أظذ الغابت في معشفت الصخابتابً �زحر، الجؼعي ٖلي بً دمحم أبي الىغم ٖؼ الضًً أبى الخؿً 99 )بخدلُم ٖلي دمحم مٗىى ٖو

 ۔701،م1(،ج1994صاع الىخب الٗلمُت، الُبٗت �ولى :بحروث )أخمض ٖبض اآلاىحىص(
ٓمي(،الشكاق الضهذوهخاباآلاغػوي، ٖبض هللا بً اآلاباعن أبى ٖبض هللا 100  صاع الىخب الٗلمُت،:بحروث،))بخدلُم خبِب الغخمً ٖ�

 ۔2304:،عكم الخضًث الجامع ،الترمظي ۔2لُبٗت �ولى،صون طهغ ؾىت الُباٖت(م
 ۔6412:عكم الخضًث،الصخیذ ،البخاسي  101
 ۔322،م10،جاآلاعجم الىبيرالُبراوي، 102
بض 103 ض هللا أبٖى ت مً املخللحن( العنناللؼوٍجي،ابً ماحت، دمحم بً ًٍؼ صاع الغؾالت :بحروث)،)بخدلُم قُٗب �عهإوٍ ومجمٖى

 ۔4170:عكم الخضًث(،2009الٗاآلاُت،الُبٗت �ولى
 ابً ص: بحروث) لمان(،)بخدلُم أبي ٖبُضة مكهىع بً خؿً آٌ ؾاملجالعت وحىاهش العلمالضًىىعي، أبى بىغأخمض بً مغوان 104

 ۔350،م3(،جَـ1419خؼم،الُبٗت �ولى
 ۔2488،م5،جرخيرة الخفاظاآلالضسخي، 105
 ۔48م،6،جالياملابً ٖضي، 106
 ۔362م،مجلغ ابً فاخشالانبهاوي، 107
 زًبته بً ٖبض الغخمً، ًىؾف الضًً حماٌ وكض أزبذ اآلاؼي عواًت الىاكضي ًٖ ٖبض هللا بً أبي ًدحي. اهٓغ: اآلاؼي،أبى الدجاج 108

  ۔100،م16(،ج1980مإؾؿتالغؾالت،الُبٗت�ولى:بحروث)،)بخدلُم الضهخىعبكاع ٖىاص مٗغوف(،الىماٌ
 ۔43،م7،جالثلاثابً خبان،۔111،م5،جالخاسيخ الىبير البساعي، 109
 ۔74،م3،جخليت �ولياء�نبهاوي، 110
 ۔242،م6،جالياملابً ٖضي، 111
م فُه هثحرا. اهٓغ: أبى ٖبض هللا 112  أخمضٖىه( بً )عواًت ابىه ٖبض هللا العلل ومعشفت الشحاٌالكِباوي، مض بً دمحم بً خىبلأخ وكض ًجيّلِ

اى))بخدلُم وصخي هللا بً دمحمٖباؽ(،  ۔334م ،2ج ،الخاسيخ �وظطوالبساعي، ۔430،م2ج،(2001صاع الخاوي،الُبٗت الثاهُت:الٍغ
 ۔99،م1ج,هخاب اآلاغاصي الىاكضي، 113
 ۔3620:عكم الخضًث،العنن،اليعائي۔2119:عكم الخضًث،العنن،الترمزي۔1634:عكم الخضًث،الصخیذ ،البخاسي  114
 ۔200،م6،جاآلاعىذ،البزاع 115
 ۔255،م6(،جهلله الىاكضي ًٖ ئسخاق بً ًدحى بً َلخت،)الطبلاث الىبري ابً ؾٗض، 116
 ۔242،م6،جالياملابً ٖضي، 117
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ABSTRACT 
Sheikh Abū Zahrah was one of the prominent Muslim scholars who stirred 
himself closely in touch with the existing Islamic law and was focused 
extensively on the Holy Qur’ān. He was one of the leading Muslim religious 
scholars of the twentieth century has written several books and other writings 
on Islāmic law, jurisprudence, theology, Qur’ānic sciences, Ḥadith sciences and 
Arabic literature. His academic strength was his style of writing and  
encyclopedic knowledge distinguished his works from other scholars of the 
Muslim World. He was one of the scholars who gained international acclaim 
and left behind a distinctive legacy of scholarship. Although his focus was on 
Islamic law generally in his writings but he was having a keen interest in the 
field of Qur’ānic Studies. His book ‚Al-Mu‘jazah Al-Kubrā Al-Qur’ān‛ is an 
example of his interest and his contribution in the field of Arabic literature.  The 
researcher discusses the importance and contribution of Sheikh Abū Zahrah in 
the development of classical Arab literature in 20th century.  The paper denotes 
some important aspects of his life by introducing his family. This paper analyses 
his scholarly works generally and focuses on ‚Al-Mu‘jazah Al-Kubrā Al-
Qur’ān‛ particularly. 
Keywords: Abu Zahrah, Al-Mu‘jazah Al-Kubra Al-Qur’ān, Qur’ānic 
sciences, Classical Arab Literature. 
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