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The Narrations of the Beginning of Surat ‛Abasā’s under 

Scrutiny: A Modern Critical Study 

By: Dr. Waleed Abdul Raheem Ibrahim 

Abstract 

    The beginning of Surat ‛Abasā (Chapter 80) is a 

commendation to the Prophet (pbuh), rather than a 

scolding. The Qur᾿ān and the Holy Prophet's Sunnah 

(tradition) refute the claim of its being a scolding. There 

was no considerable proof in this regard backing that 

claim, and all the pertaining narratives mentioned are 

either mursal (disconnected narration) or maṭ‛ūn (invalid) 

texts, not to mention many contradictions and differences 

in those texts. Acknowledging such narratives could lead 

to insulting the Prophet (pbhu), as well as those of the 

companions who had special excuses. Moreover, it could 

allow a perfect opportunity for the orientalists and their 

minions to slander Islam. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 .اـ دمحم صمى هللا عميو وسّمع  والرالة والدالـ عمى خيخ األن
 مقجمة

  الحسج ِ الحؼ بعث نبيو خاتًسا لألنبياء والسخسميغ , وىادًيا لمخمق
أجسعيغ , ومشكًخا عمى الجامجيغ السقمجيغ, ومشبًيا لسغ كانػا عمى درب آبائيع 
سائخيغ, ومادًحا لحوؼ األلباب السجتيجيغ, ومقخِّا لسبجأ اختالؼ السجتيجيغ, 

ليع ضػابط الشطخ والتجبخ, والفكخ والّتأّمل, فانبخػ أصحابو لشبييع  ومبيًشا
معّطسيغ, ولصخيقتو مّتبعيغ,  ولزػابط مشيجو مصّبقيغ, ولمحق وحجه 

 شالبيغ, وبسكاـر األخالؽ مدتسدكيغ .
 وبعج:

  _ فقج اقتزت حكسة هللا _ جل وعال _ أف تتفاوت فيػضاتو عمى خمقو؛
 نبياء والسالئكة والبذخ وسائخ الخمق كحلظ .فكانت تمظ سشَة الخمق؛ فاأل

  ,وقج جاءت أوامخ الذارع الحكيع بحدغ الفيع عغ رّب العدة جل وعال
وإنداؿ أىل العمع والفزل _ فزال عغ األنبياء عمييع الدالـ _ بالسشدلة 

ومع ذا .. فقج ُوِجج     وإضيار فزائميع,  حياضيعالالئقة بيع والحّب عغ 
 . !!غ أساء فيَع الػحي وأساَء ألولي الفزلعمى مّخ العرػر م

  _أّني سسعت غيَخ واحٍج مغ الستخرريغ  ؛في ىحا وكاف الجاعي لمشطخ
ج العتاب لديّ صػر مغ  أّنوعمى عبذ مصمع سػرة وشالب العمع أنيع حسمػا 

 إذ ؛ الشبيّ  لداحةِ  بالغةٍ  فيالشي ما سسعت؛ لسا فيو مغ إساءةٍ   الخمق
فزال عغ اإلساءة لحوؼ  ,الجعػة وولػيات فقغاب عشو أ  شبيّ يقتزي أّف ال

 . !, وغيخ ذلظ مسا سيأتي التشبيو عميو مغ الرحابة األخيار األعحار
  _ فقج استعشت باهلل.. ومغ ثّع _   _تقييج و  دراسة روايات الباب, في

في  مغ كل ما ال يميق بو جاءت بو الشرػص مغ تشديو ساحة الشبّي ما 
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لداحة  , وكحا تبخئةً إضيار فزمو وعمّػ فقيو وعسيق عمسو, و ىحا الرجد
 .يع_ مسا يديء إلييعيأصحابو الكخاـ _ رضػاف هللا عم

  _ ًة مصالب :ا في ثالثوقج جاء بحًثا لصيف 
( تشديو األنبياء أمخ  السصمب األوؿ  :   .  شخعي   )مظمب 
  . روايات الباب في السيدان السصمب الثاني :

 . فات مع متؾن الخواياتوقالسصمب الثالث : 
  ** .. وقج اتبعت في البحث عجة مشاىج لمسداعجة عمى الػصػؿ ىحا

إلى الحق في غيخ شصط أو تقريخ , وأىع تمظ السشاىج : السشيج الػصفي, 
 االستقخاء والتتبع , التحميل والسقارنة . 

  , ثع ألحقت آخخ البحث بخاتسة بّيشت فييا أىّع ما تػصمت إليو مغ نتائج
 فيخس.الع ث

 . وهللا مغ وراء القرج 
*********  
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 :  األول السظمب*** 
( تشديو األنبياء أمخ    شخعي  )مظمب 

السشدلة الالئقة  لقج أمخ الذارُع الحكيُع إنداَؿ األنبياِء جسيًعا كالشبّي         
 بيع مغ وجػب إحداف الطّغ بيع وبسا يميق بعمسيع باهلل _ جل وعال _؛

 ؼ ذلظ يػقع السخَء في حخٍج شخعيٍّ ؛ إذ ىػ شعٌغ في اختياِر واعتقاد خال
 رّب العّدِة _ جّل وعال _ لسػضع تمّقي وحيو ؛ 

قاؿ تعالى : } َوِإذا جاَءْتُيْع آَيٌة قاُلػا َلْغ ُنْؤِمَغ َحتَّى ُنْؤتى ِمْثَل َما ُأوِتَي  )أ(
 ِ َسُيِريُب الَِّحيَغ َأْجَخُمػا َصغاٌر ِعْشَج َّللاَِّ  َّللاَُّ أَْعَمُع َحْيُث َيْجَعُل ِرساَلَتوُ ُرُسُل َّللاَّ

 [ . َٕٗٔوَعحاٌب َشِجيٌج ِبسا كاُنػا َيْسُكُخوَف { ]األنعاـ: 
 _ ومغ ثّع .. يتبيغ وجػب إحداف الطغ باألنبياء جسيًعا فيسا يشقل عشيع ؛

يجج رّب العدة _ جل وعال _ قج تكّفل  والشاضخ في القخآف الكخيع_ ** 
ـِ التفخقِة بيشيع, وتػّعَج مغ خالف بشرخ رس مو وأنبيائو, وأمَخ باإليساف بيع وعج
 ذلظ ؛  

  ْنيا قاؿ هللا سبحانو وَتَعاَلى: } ِإنَّا َلَشْشُرُخ ُرُسَمشا َوالَِّحيَغ آَمُشػا ِفي اْلَحياِة الجُّ
 [ . َٔ٘وَيْػـَ َيُقػـُ اأْلَْشياُد { ]غافخ: 

سشيج القػيع إنسا يأتسخ بأمخ هللا _جل .. يطيخ أّف مغ سمظ ىحا ال وعميو_ 
 وعال_ ويقتجؼ بو في حفع ُرُسمو والحّب عشيع . 

  وقاؿ سبحانو وَتَعاَلى: } َوَلَقْج َأَخَح َّللاَُّ ِميَثاَؽ َبِشي ِإْسَخاِئيَل َوَبَعْثَشا ِمْشُيُع
َكاَة اْثَشْي َعَذَخ َنِقيًبا َوَقاَؿ َّللاَُّ ِإنِّي َمَعُكْع َلِئْغ َأَقْسُتُع ال اَلَة َوآَتْيُتُع الدَّ َوآَمْشُتْع رَّ

ْرُتُسػُىعْ  َوَأْقَخْضُتُع َّللاََّ َقْخًضا َحَدًشا أَلَُكفَِّخفَّ َعْشُكْع َسيَِّئاِتُكْع َوأَلُْدِخَمشَُّكْع  ِبُخُسِمي َوَعدَّ
ْج َضلَّ َسَػاَء َجشَّاٍت َتْجِخؼ ِمْغ َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َفَسْغ َكَفَخ َبْعَج َذِلَظ ِمْشُكْع َفقَ 
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ِبيِل { ]السائجة :   [ .  ٕٔالدَّ
   ّّوقاؿ َتَعاَلى : } آَمَغ الخَُّسػُؿ ِبسا ُأْنِدَؿ ِإَلْيِو ِمْغ َربِِّو َواْلُسْؤِمُشػَف ُكل

ِ َوَمالِئَكِتِو َوُكُتِبِو َوُرُسِمِو   َوقاُلػا َسِسْعشا ال ُنَفخُِّؽ َبْيَغ َأَحٍج ِمْغ ُرُسِموِ آَمَغ ِباهللَّ
 (.         ٕ٘ٛالبقخة ) َوَأَشْعشا ُغْفخاَنَظ َربَّشا َوِإَلْيَظ اْلَسِريُخ {

 { : وقاؿ تعالى ِ ِ َوُرُسِمِو َوُيِخيُجوَف َأْف ُيَفخُِّقػا َبْيَغ َّللاَّ ِإفَّ الَِّحيَغ َيْكُفُخوَف ِباهللَّ
وَف َأْف َيتَِّخُحوا َبْيَغ ذِلَظ َوَيُقػُلػَف ُنْؤِمُغ ِبَبْعٍس َوَنْكُفُخ ِبَبْعٍس َوُيِخيجُ  َوُرُسِموِ 

( َٔ٘ٔوأَْعَتْجنا ِلْمكاِفِخيَغ َعحابًا ُمِييشًا ) ُأولِئَظ ُىُع اْلكاِفُخوَف َحقِّا( َٓ٘ٔسِبياًل )
ِ َوُرُسِمِو َوَلْع ُيَفخُِّقػا َبْيَغ َأَحٍج ِمْشُيْع ُأولِئَظ َسْػَؼ ُيْؤِتيِيْع ُأُجػَرُىعْ   َوالَِّحيَغ آَمُشػا ِباهللَّ

 { الشداء . (َٕ٘ٔوكاَف َّللاَُّ َغُفػرًا َرِحيسًا )
  ةكيلبقج فّزل أنبياَءه وأندليع _  أّف رّب العدة جل وعال,كحا يجج ** و 
ّل مغ لجيو _ بالسكاف األسسى والسشدلة األعمى التي ال يجادؿ فييا كُ  خمقال

 ؛قجٌر مغ الشطخ والفيع
 (فقج قاؿ سبحانو وتعالى في كتابو العديد : أ ) َوَمغ ُيِصِع َّللاََّ َوالخَُّسػَؿ {

اِلِحيَغ  َيَجاِء َوالرَّ يِقيَغ َوالذُّ جِّ َفُأوَلِئَظ َمَع الَِّحيَغ َأْنَعَع َّللاَُّ َعَمْيِيْع ِمَغ الشَِّبيِّيَغ َوالرِّ
 ( .َٜٙوَحُدَغ ُأوَلِئَظ َرِفيقًا {الشداء :

ومغ »ؤه : : يعشي بحلظ جل ثشا _ رحسو هللا _ _ قاؿ أبػ جعفخ الصبخؼّ 
بالتدميع ألمخىسا, وإخالص الخضى بحكسيسا, واالنتياء  «يصع هللا والخسػؿ

إلى أمخىسا, واالندجار عسا نييا عشو مغ معرية هللا, فيػ مع الحيغ أنعع هللا 
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عمييع بيجايتو والتػفيق لصاعتو في الجنيا مغ أنبيائو, وفي اآلخخة إذا دخل 
  (ٔ)«.  الجشة ...

: اتفق سمف األمة وأئستيا, وسائخ أولياء _ رحسو هللا _  _ وقاؿ ابغ تيسية
 (ٕ).{...هللا تعالى, عمى أف األنبياء أفزل مغ األولياء الحيغ ليدػا بأنبياء,

 (قاؿ هللاب ) ـَ َوُنػًحا َوآَؿ ِإْبَخاِليَع و  سبحانو َتَعاَلى : }ِإفَّ َّللاََّ اْصَصَفى آَد
 [ .ٖٖ{ ]آؿ عسخاف: َوآَؿ ِعْسَخاَف َعَمى اْلَعاَلِسيغَ 

  ج( وقاؿ َتَعاَلى: } َما َكاَف َّللاَُّ ِلَيَحَر اْلُسْؤِمِشيَغ َعَمى َما َأْنُتْع َعَمْيِو َحتَّى(
َيِسيَد اْلَخِبيَث ِمَغ الصَّيِِّب َوَما َكاَف َّللاَُّ ِلُيْصِمَعُكْع َعَمى اْلَغْيِب َوَلِكغَّ َّللاََّ َيْجَتِبي 

ِ َوُرُسِمِو َوِإْف ُتْؤِمُشػا َوَتتَُّقػا َفَمُكْع َأْجٌخ َعِطيٌع { ]آؿ  ِمْغ ُرُسِمِو َمْغ َيَذاءُ  َفآِمُشػا ِباهللَّ
 [ .ٜٚٔعسخاف: 

_ قاؿ الفخخ الخازؼ : اْعَمْع َأنَُّو َتَعاَلى َلسَّا َبيََّغ َأفَّ َمَحبََّتُو اَل َتِتعُّ ِإالَّ ِبُسَتاَبَعِة 
َؿ: ِإفَّ َّللاََّ اْصَصفى الخُُّسِل َوَشَخَؼ َمَشاِصِبِيْع؛ َفَقا الخُُّسِل.. َبيََّغ ُعُمػَّ َدَرَجاتِ 

 ..آَدـَ 

َرَجِة, ـِ ِفي  وااِلْصِصَفاَء َيُجؿُّ َعَمى َمِديِج اْلَكَخاَمِة َوُعُمػِّ الجَّ ـَ اْلَكاَل َواْعَمْع َأفَّ َتَسا
َوِمْغ ٌة ِبَساِىيَِّتَيا ِلَداِئِخ الشُُّفػِس, َىَحا اْلَباِب َأفَّ الشَّْفَذ اْلُقْجِسيََّة الشََّبِػيََّة ُمَخاِلفَ 

                                                           

 ( .ٖٓٗ/ٛ( يشطخ: التفديخ لمصبخؼ ) ٔ)
عباس ( يشطخ: الفخقاف بيغ أولياء الخحسغ وأولياء الذيصاف السؤلف: تقي الجيغ أبػ الٕ)

أحسج بغ عبج الحميع بغ عبج الدالـ بغ عبج هللا بغ أبي القاسع بغ دمحم ابغ تيسية 
ىػ( حققو: عبج القادر األرناؤوط : مكتبة ٕٛٚالحخاني الحشبمي الجمذقي )الستػفى: 

 ( . ٜٛدار البياف, دمذق )ص 
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يَّةُؿ ِفي الحََّكاِء, َواْلِفْصَشةاْلَكَسا :َلَػاِزـِ ِتْمَظ الشَّْفذِ   اَلء, َوالتََّخفُّع, َوااِلْسِتعْ , َواْلُحخِّ
َيَػاتِ َعِغ الْ   (ٔ) . ِجْدَساِنيَّاِت َوالذَّ

العمع وأنيع أعمُع الخمِق : وىحا االصصفاء يدتمـد الجاللة في قمت_**     
 ؛بسخاد هللا 

 
 )ػَف  )أ ْنِذ َأَلْع َيْأِتُكْع ُرُسٌل ِمْشُكْع َيُقرُّ قاؿ َتَعاَلى: } َيا َمْعَذَخ اْلِجغِّ َواإْلِ

 ( .َٖٓٔعَمْيُكْع آياِتي َوُيْشِحُروَنُكْع ِلقاَء َيْػِمُكْع ...{ األنعاـ )
 )َّللاَُّ ِميَثاَؽ الشَِّبيِّيَغ َلَسا آَتْيُتُكْع ِمْغ  وقاؿ سبحانو وَتَعاَلى: } َوِإْذ َأَخحَ  )ب

ٌؽ ِلَسا َمَعُكْع َلُتْؤِمُشغَّ ِبِو َوَلَتْشُرُخنَُّو َقاَؿ  ِكَتاٍب َوِحْكَسٍة ُثعَّ َجاَءُكْع َرُسػٌؿ ُمَرجِّ
َأَنا َمَعُكْع ِمَغ َأَأْقَخْرُتْع َوَأَخْحُتْع َعَمى َذِلُكْع ِإْصِخؼ َقاُلػا َأْقَخْرَنا َقاَؿ َفاْشَيُجوا وَ 

اِىِجيَغ{  ]آؿ عسخاف:   [ .ٔٛالذَّ
 )َوَرُسػِلِو َواْلِكتاِب الَِّحؼ  )ج ِ وقاؿ َتَعاَلى: } يا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا آِمُشػا ِباهللَّ

ِ َوَمالِئَكتِ  ِو َوُكُتِبِو َندََّؿ َعمى َرُسػِلِو َواْلِكتاِب الَِّحؼ َأْنَدَؿ ِمْغ َقْبُل َوَمْغ َيْكُفْخ ِباهللَّ
 [ .ٖٙٔ( ]الشداء: َٖٙٔوُرُسِمِو َواْلَيْػـِ اآْلِخِخ َفَقْج َضلَّ َضالاًل َبِعيجًا )

  )َفاْسَأُلػا أَْىَل  وَتَعاَلى: }َوَما َأْرَسْمَشا َقْبَمَظ ِإال ِرَجاال ُنػِحي ِإَلْيِيعْ  وَقاؿَ  )د
ْكِخ{  [.ٚ]األنبياء: الحِّ

  )َوَما ُأْنِدَؿ ِإَلْيَشا َوَما ُأْنِدَؿ ِإَلى ِإْبَخاِليَع وقاؿ َتَعاَلى: }ُقػُلػا آ )ىـ ِ َمشَّا ِباهللَّ
َوِإْسَساِعيَل َوِإْسَحاَؽ َوَيْعُقػَب َواأْلَْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُمػَسى َوِعيَدى َوَما ُأوِتَي 

 ( البقخة .ْٖٙٔدِمُسػَف{ )الشَِّبيُّػَف ِمْغ َربِِّيْع اَل ُنَفخُِّؽ َبْيَغ َأَحٍج ِمْشُيْع َوَنْحُغ َلُو مُ 
  )ى ِبِو ُنػحًا َوالَِّحؼ َأْوَحْيَشآ  )و يِغ َما َوصَّ َغ الجِّ وقاؿ َتَعاَلى: }َشَخَع َلُكع مِّ

                                                           

 ( « . ٕٓٓ_  ٜٛٔ/ٛ( يشطخ: التفديخ الكبيخ ) ٔ)



 

 

1465 

ُقػْا ِفيِو  يَغ َواَل َتَتَفخَّ ْيَشا ِبِو ِإْبَخاِليَع َوُمػَسى َوِعيَدى َأْف َأِقيُسػْا الجِّ ِإَلْيَظ َوَما َوصَّ
ِكيَغ َما َتْجُعػُىْع ِإَلْيِو َّللاَُّ َيْجَتِبي ِإَلْيِو َمغ َيَذآُء َوَيْيِجؼ ِإَلْيِو َمغ َكُبَخ َعَمى اْلُسْذخِ 
 ( .ُٖٔيِشيُب{ الذػرػ )

  )وقاؿ َتَعاَلى: } َلَقْج َأْرَسْمشا ُرُسَمشا ِباْلَبيِّشاِت َوَأْنَدْلشا َمَعُيُع اْلِكتاَب  )ز
َوَأْنَدْلَشا اْلَحِجيَج ِفيِو َبْأٌس َشِجيٌج َوَمشاِفُع ِلمشَّاِس َواْلِسيداَف ِلَيُقػـَ الشَّاُس ِباْلِقْدِط 

 ( ... {الحجيج .َٕ٘وِلَيْعَمَع َّللاَُّ َمْغ َيْشُرُخُه َوُرُسَمُو ِباْلَغْيِب ِإفَّ َّللاََّ َقِػؼّّ َعِديٌد )
: أّف َمْغ َتَمّقى آياِت هللا وكتَبو أعمُع باهلل وبسخاده مغ سائخ والذاىج**_

 !!.الخمق
ما سيحاوؿ جيجه عجـ مخالفة  كل نبيّ : أّف  كسا أنو مسا ال شّػ فيو_** 

عغ  تيعغفمأنعع هللا عميو مغ العمع والفزل, والقػؿ بخالؼ ىحا ادعاٌء ب
 ؟!! .والصعغ في فقييع وأىميتيع لمخسالة  وعمسيع باهلل وواجبيع تجاى

*********  

ّشة الشَّبػ ** يَّة السصّيخة .. يجج فييا غيَخ _ وكحا مغ يشطخ في نرػص الدُّ
عمى سائخ الخمق   في التشبيو عمى أفزمّية الشبيّ نّزٍ يرّجؽ القخآَف الكخيَع 

 ؛  ووجػب حدغ الطغ بو, مشيا

  (أ _)ُىَخْيَخةَ  عغ َأبي  َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ هللِا ,« : َـَ َيْػـ َأَنا َسيُِّج َوَلِج آَد
ُؿ َمْغ يَ  ُؿ ُمَذفَّعٍ اْلِكَياَمِة, َوَأوَّ ُؿ َشاِفٍع َوَأوَّ  .(ٔ)«ْشَذقُّ َعْشُو اْلَقْبُخ, َوَأوَّ

                                                           

َشا  ( مدمع, كتاب اْلَفَزاِئلِ ٔ)  ٖ, ح ٕٛٚٔ/َٗعَمى َجِسيِع اْلَخاَلِئِق ) , َباُب َتْفِزيِل َنِبيِّ
- (ٕٕٚٛ.) 
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ِ  جاء َعْغ َعاِئَذةَ _  )ب(  ِإَذا  رضي هللا عشيا , َقاَلْت: َكاَف َرُسػُؿ َّللاَّ
ِ,  َأَمَخُىْع, َأَمَخُىْع ِمَغ اأَلْعَساِؿ ِبَسا ُيِصيُقػَف, َقاُلػا: ِإنَّا َلْدَشا َكَيْيَئِتَظ َيا َرُسػؿَ  َّللاَّ

َخ, َفَيْغَزُب َحتَّى ُيْعَخَؼ  ـَ ِمْغ َذْنِبَظ َوَما َتَأخَّ ِإفَّ َّللاََّ َقْج َغَفَخ َلَظ َما َتَقجَّ
ِ َأَنا »الَغَزُب ِفي َوْجِيِو, ُثعَّ َيُقػُؿ:   (ٔ)«ِإفَّ َأْتَقاُكْع َوأَْعَمَسُكْع ِباهللَّ

ف تطّشػا بي أّني _ أؼ: إذا سسعتع مّشي أو عّشي شيًئا .. فيجب عميكع أ
قتخافي لحنب أو مجخد , وأال تتػىسػا اوأتقاكع لو مسكع باهلل _جل وعال,أع

: }َوَما َيْشِصُق َعِغ   جل وعالقػلي ىحا إنسا ىػ كسا قاؿ هللا , وأّف اقتخابي مشو
 .!!(  الشجع {٘( َعمََّسُو َشِجيُج اْلُقَػػ )ٗ( ِإْف ُىَػ ِإال َوْحٌي ُيػَحى )ٖاْلَيَػػ )

 _  رحسو هللا _ : فكػنو أتقاىع  يتزسغ شجة ابغ رجب الحشبمي _قاؿ
اجتياده في خراؿ التقػػ وىػ العسل, وكػنو أعمسيع بو يتزسغ أف عمسو 

 .(ٕ) باهلل أفزل مغ عمسيع باهلل
  وفيو أّف لخسػؿ هللا  رتبة الكساؿ اإِلنداني العمسية والعسمية, وقج أشار

 . «أتقاكع»وإلى الثانية بقػلو  «أعمسكع»إلى األولى بقػلو: 

                                                           

َوَأفَّ « . َأَنا أَْعَمُسُكْع ِباهللَِّ : » ( أخخج البخارؼ, ِكَتاُب اإِليَساِف , َباُب َقْػِؿ الشَِّبيِّ ٔ)
ِ َتَعاَلى: }َوَلِكغْ  [ ُٕٕ٘يَؤاِخُحُكْع ِبَسا َكَدَبْت ُقُمػُبُكْع{ ]البقخة:  الَسْعِخَفَة ِفْعُل الَقْمِب ِلَقْػِؿ َّللاَّ

  – ٕٓ, ح  ٖٔ/ٔ)
جاء في الكػثخ الجارؼ إلى رياض أحاديث البخارؼ لػ: أحسج بغ إسساعيل بغ عثساف 

لبشاف  -ىػ : دار إحياء التخاث العخبي, بيخوت  ٖٜٛالكػراني الذافعي ثع الحشفي الستػفى 
ـ التقػػ عمى العمع ( )أتقاكع وأعمسكع باهللٗٚ/ٔ) ؛ -وإف كاف العمُع أشخؼ وأقجـ-( إنو قجَّ

ألف الكالـَ َوَقَع فيو, وألنو نتيجُة العمع, والغخض عشو. وحيُث قابَل العمَع بالتقػػ دؿَّ عمى 
 .عمى أف السعخفَة فعُل القمبأف محل العمع ىػ القمُب, فجؿَّ 

 ( .ٜٛ/ٔ( يشطخ: فتح البارؼ )ٕ)
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ْثُتْع َعْغ َرُسػِؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو » , َقاَؿ:  _ جاء َعْغ َعِميٍّ  (ج)   ِإَذا ُحجِّ
 .(ٔ) «َوَسمََّع َحِجيًثا, َفُطشُّػا ِبِو الَِّحؼ ُىَػ أَْىَجػ, َوالَِّحؼ ُىَػ أَْلَيا , َوالَِّحؼ ُىَػ َأْتَقى

  و مشقظعورواتو ثقات إال أن  .(ٕ)  

                                                           

 «الحؼ ىػ أىجػ»( قػلو:  ٕٕٛ/ٕ) تحقيق مدشج أحسج , ط الخسالة جاء في حاشية (ٔ)
قاؿ الدشجؼ: أؼ: فطشػا بحلظ الحجيث الطّغ الحؼ ىػ أىجػ, أؼ: أىجػ الطشػف, وىػ أف 

 ذلظ الحجيث صجؽ حق. 
ىيئة, وفي رواية ابغ ماجو: "أىشأ" بشػف وىسدة, ومعشاه: أوفق  معشاه: أحدغ«: أليا»

 وأليق. 
فزيل مغ االتقاء, عمى الذحوذ؛ ألف الكياس بشاء اسع التفزيل مغ : اسع ت«أتقى»

 الثالثي السجخور, وىػ مبشى عمى أف التاء حخؼ أصمي .
 ؛  ىحا الحجيث رواه اأْلَْعَسُر واختمف عشو (ٕ)

 الؾجو األول : 
َثَشا اأْلَْعَسُر, َعْغ  - ٜ٘ٛ, ح  ٕٕٛ/ٕأخخج أحسج ) َثَشا َأُبػ ُمَعاِوَيَة, َحجَّ َعْسِخو ْبِغ َحجَّ

, َعْغ َعِميٍّ   ُمخََّة, َعْغ َأِبي اْلَبْخَتِخؼِّ
ِ ْبُؽ َأْحَسَج وأخخج  َثَشا ُعْثَساُف ْبُغ  - 1080 • , ح  ٕٖٙ/ٕ )َعْبُج َّللاه َثَشا َعْبُج هللِا, َحجَّ َحجَّ

َثَشا َعْبُج هللِا ْبُغ ُنَسْيٍخ, َعِغ اأْلَْعَسِر, َعْغ َعْسِخو ,  َأِبي َشْيَبَة, َحجَّ ْبِغ ُمخََّة, َعْغ َأِبي اْلَبْخَتِخؼِّ
ْثُتعْ َعْغ َعِميِّ ْبِغ َأِبي َشاِلٍب   ...«  , َقاَؿ: " ِإَذا ُحجِّ

 وخالف َأبا ُمَعاِوَيةَ الؾجو الثاني : ) ؛ فخواه عؽ  وَعْبَج هللِا ْبَؽ ُنَسْيٍخ, )َجِخيخ 
, َعْؽ َعْسِخو ْبِؽ ُمخهَة, َعْؽ َأِبي اْلَبْخَتخِ  اأْلَْعَسر َمِسيِّ ْحَسِؽ الدُّ , َعْؽ َأِبي َعْبِج الخه يِّ

ْحَسؽِ َعْؽ َعِميٍّ ,   , فداد َأبا َعْبِج الخه
ِ ْبُؽ َأْحَسَج كسا أخخج  َثَشا َجِخيٌخ,  - ٔٛٓٔ• , ح   ٕٖٙ/ٕ) َعْبُج َّللاه َثِشي ُعْثَساُف, َحجَّ َحجَّ

 .َعِغ اأْلَْعَسِر, َعْغ ..
== 
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َثشِ  - ٕٜٓٔ• , ح  ٕٖٖ/ٕو ) َثَشا َجِخيٌخ, َعِغ َحجَّ ي َأُبػ َخْيَثَسَة ُزَىْيُخ ْبُغ َحْخٍب, َحجَّ
 اأْلَْعَسِر, َعْغ َعْسِخو ْبِغ ُمخََّة, ...

َثَشا َجِخيٌخ, َعِغ اأْلَْعَسِر, عَ  - ٜٔ٘, ح  ٖٗٗ/ٔ** وأبػ يعمى ) َثَشا َأُبػ َخْيَثَسَة, َحجَّ ْغ َحجَّ
 « ...»َعْسِخو ْبِغ ُمخََّة, 

مغ شخيق َأبي َيْعَمى اْلَسْػِصِميُّ َثَشا َأُبػ  – ٖٚ٘, ح ٕٜٔ/ٕسختارة )والزياء في ال
 َخْيَثَسَة ... بو .

 َعْغ  ؛ فخواه عؽ اأْلَْعَسرَأُبػ َبْكِخ ْبُغ َعيَّاشٍ : وخالفيؼ جسيعا الؾجو الثالث
َمِسيِّ  ؛ َسْعِج ْبِغ ُعَبْيَجَة, َعغ الدُّ  َعْغ َعِميٍّ

ِ ْبغُ  ...َعْغ َأِبي َعْبِج الخَّْحَسِغ  - ٕٛٓٔ• , ح  ٕٖٚ/َٕأْحَسَج ) كسا أخخجو َعْبُج َّللاَّ
 ... , , َعْغ َعِميٍّ َمِسيِّ  «  الدُّ

َأِبي َعْبِج الخحسؽ , بإثبات ِمْدَعخ  وُشْعَبَة األعسَر عؽ عسخو بؽ مخة وتابع** 
 ؛  الدمسي

 ِ َأْخَبَخَنا  - ٕٔٙ,ح  ٙٚٗ/ٔ) كسا أخخج الجارمي, العمع, َباُب َتْأِويِل َحِجيِث َرُسػِؿ َّللاَّ
َثَشا ِمْدَعٌخ, َعْغ َعْسخوِ   « بغ مخة... َأُبػ ُنَعْيٍع, َحجَّ

** جاء في إتحاؼ الخيخة السيخة بدوائج السدانيج العذخة لمبػصيخؼ الكشاني الذافعي 
د:  - ٔ/  ٖٖٔ, ح  ٕٕٛ/ٔىػ(: دار الػشغ لمشذخ, الخياض )ٓٗٛ)ت:  َوَقاَؿ ُمَدجَّ

, َعْغ َأِبي َعْبِج  َثَشا َيْحَيى, َثِشي َعْسُخو ْبُغ ُمخََّة, َعْغ َأِبي اْلَبْخَتِخؼِّ َعْغ ُشْعَبَة, َحجَّ
ْيَخْيغِ «. الخحسغ, عغ عمي...  . وقاؿ بإثخه: َىَحا ِإْسَشاٌد َصِحيٌح َعَمى َشْخِط الذَّ

 ؛  وكميا مشقظعة رغؼ ترحيح البؾصيخي لو!! ؛ انغخ دراسة اإلسشاد 
 : • • • )َجِخيخ(د دراسة إسشا• • • 

ِج ْبِغ َحْشَبل ْبغ ىالؿ , َأُبػ َعْبج الخحسغ الذيباني _  ( ٔ)  ِ ْبُغ َأْحَسَج ْبِغ ُمَحسَّ َعْبُج َّللاَّ
البغجادؼ . سسع أباه, وخمًقا كثيًخا. وعشو : البغػؼ, والصبخاني , وخمق. قاؿ الخصيب :كاف 

الجنيا أحج أروػ َعغ أِبيِو مشو, ألنو سسع  ثقة ثبًتا فيًسا , وَقاَؿ ابغ السشادؼ: َلع يكغ في
السدشج وىػ ثالثػف ألًفا, والتفديخ وىػ مائة ألف وعذخوف ألًفا, َسسع مشيا َثسانيغ ألًفا, 
وسسع الشاسخ والسشدػخ, والتاريخ, والسقجـ والسؤخخ في كتاب هللا تعالى, وجػابات القخآف, 
== 
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َقاَؿ: وما زلشا نخػ أكابخ شيػخشا والسشاسظ, وغيخىا مغ الترانيف, وحجيث الذيػخ. 
يذيجوف لو ِبسعخفة الخجاؿ, وعمل الحجيث, والسػاضبة عمى شمب الحجيث في العخاؽ 
وغيخىا, ويحكخوف عغ أسالفيع اإلقخار لو بحلظ, َقاَؿ َأبػ زرعة َقاَؿ: َقاَؿ لي َأْحَسج: ابشي 

حفع, وقاؿ أحسج لعبَّاس عبج هللا محطػظ مغ عمع الحجيث ال يكاد يحاكخني إال ِبَسا ال أ
الجورؼ: يا عباس إفَّ أبا عبج الخحسغ قج وعى عمًسا كثيًخا , وقاؿ ابغ أبي حاتع: صجوؽ 
ثقة , َوَقاؿ بجر ْبغ َأبي بجر البغجادؼ: جيبح بغ جيبح , وقاؿ الشدائي : ثقة , وقاؿ 

ث َبْغَجاد . ولج  الجارقصشي : ثقة نبيل, قاؿ الحىبي: اإِلَماـ, الَحاِفع, الشَّاِقج, الحجة ُمَحجِّ
 سشة ثالث عذخة ومائتيغ . ومات سشة تدعيغ ومائتيغ .

( , الكامل البغ عجؼ  ٚ/٘جيل ) ( , الجخح والتع ٜٓكتاب : مذيخة الشدائي ) صػ 
( ,  ٕٖٛ/ٜ( , تاريخ بغجاد )  ٕٗٔ( , سؤاالت الدمسي لمجارقصشي ) صػ  ٖٕٗ/ٔ)

( , سيخ أعالـ الشبالء  ٖٚٔ/ٕفاظ  )( , تحكخة الح ٕ٘ٛ/ٗٔاؿ ) تيحيب الكس
 ( .  ٔٗٔ/٘( , التيحيب )  ٙٔ٘/ٖٔ)
, مػالىع, َأُبػ اْلَحَدِغ ْبُغ َأبي ُعْثَسان بؽ ُمَحسهج بؽ ِإْبَخاِهيؼ بؽ عثسان الَعْبِديُّ _  ( ٕ)  

روػ عغ: «. التفديخ»و « السدشج»َشْيَبة الكػفي, َأُخػ َأِبي َبْكخ, أحج األعالـ, وصشف 
السبارؾ, واْبغ ميجؼ, وخمق . وَعشو: اْلُبَخاِرؼ, وعبج هللا بغ أحسج, وخمق. أثشى عميو ابغ 

أحسج) نقمو الخصيب( ؛ لكثخة عمسو َوَقاؿ: َما عمست ِإالَّ َخْيًخا َوَقاؿ: ُعْثَساف رجل سميع 
ا, َوَقاؿ اْبغ َمِعيغ: ثقة أميغ مأمػف ) نقمو السدؼ( ومخة:  وأنكخ عميو أحاديث واستغخبيا ججِّ

ثقة ليذ فيو شظ )الخصيب( , َوَقاؿ اْلُحَدْيغ ْبغ حباف)نقمو السدؼ(: ثقة صجوؽ َلْيَذ فيو 
شظ, َوَقاؿ اْبغ نسيخ حيشسا سئل عشو: سبحاف َّللاَّ !! ومثمو يدأؿ َعْشُو ِإنََّسا يدأؿ ُىَػ 

الحىبي:  عشا)الخصيب(, َوَقاؿ َأبػ حاتع : صجوؽ, َوَقاؿ العجمي وابغ الجػزؼ : ثقة, قاؿ
ُخ َصاِحُب التََّراِنْيِف وقاؿ: لو أفخاد وغخائب. مات سشة تدع  ـُ الَحاِفُع الَكِبْيُخ الُسَفدِّ اإِلَما

 . حافظ ثقة لو غخائب وثالثيغ ومئتيغ, عغ ثالث وثسانيغ سشة.
( , الجخح والتعجيل  ٖٓٔ/ٕمي ) ( , الثقات لمعج ٖٙٚ/ٙشبقات ابغ سعج )  كتاب :
( ,  ٕٕٛ/ٔٔ( , تاريخ بغجاد )  ٗ٘ٗ/ٛقات البغ حباف ) ( , الث ٙٙٔ/ٙ)

( ,  ٕٗ/ٕ( , تحكخة الحفاظ ) ٛٚٗ/ٜٔ( , تيحيب الكساؿ ) ٕٛٙ/ٔٔتطع ) السش
== 
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 ,(ٖٙٛصػ) ( , تقخيب التيحيبٕٔ/ٕف ) ( , الكاشٔ٘ٔ/ٔٔسيخ أعالـ الشبالء ) 
  ( . ٜٗٔ/ٚتيحيب التيحيب ) 

بِّي  ْخطجخيخ بؽ عبج الحسيج بؽ قُ _  ( ٖ)  أبؾ عبج هللا الخازي الحافظ أحج اأْلَِئسهة . الزَّ
ولج سشة سبع أو عذخ ومئة . روى عؽ: األعسر وخمق , وعشو : ابؽ السجيشي 
وجساعة . وثقو األئسة ؛ قال الاللكائي وأبؾ أحسج الحاكؼ والخميمى : مجسع عمى ثقتو , 

ات سشة سبع أو ثسان وثسانيؽ وقال البييقي : ندب في آخخ عسخه إلى سؾء الحفظ . م
  . ومئة

/ ٕ(, الجخح والتعجيل)  ٕٚٙ/ ٔ(, معخفة الثقات)  ٕٚٙ/ ٚكتاب : الصبقات الكبخػ) 
(, سشغ البييقي الكبخػ )  ٛٙ٘/ٕ(, اإلرشاد لمخميمي )  ٘ٗٔ/ ٙ(, الثقات)  ٘ٓ٘

 ٓٗ٘/ٗ( , تيحيب الكساؿ  )  ٛ٘ٔ/ٜ(, السشتطع )  ٕٕٙ/ٚ(, تاريخ بغجاد )  ٖٗٔ/ٙ
(,  ٚٔ(, السختمصيغ )ص  ٜ/ٜ(, سيخ أعالـ الشبالء ) ٜٜٔ/ ٔ(, تحكخة الحفاظ) 

 (.  ٘ٚ/ ٕ(, التيحيب ) ٜٖٔتقخيب التيحيب )ص 
أبؾ دمحم الكؾفي . روى عؽ : ,  سميسان بؽ ِمْيخِان األسجي الكاىمي:  األعسر_  ( ٗ) 

السرحف , وقال عبج هللا بؽ مخة وخمق كثيخ . روى عشو: الثؾري وخمق .كان يدسى 
يحيى القظان :عالمة اإلسالم , قال أبؾ زرعة : إمام , وقال ابؽ معيؽ : أجؾد األسانيج 
: األعسر عؽ إبخاهيؼ عؽ عمقسة عؽ عبج هللا , قال الحىبي : وربسا دلذ عؽ ضعيف 
 وال يجري بو ؛ فستى قال: )حجثشا( فال كالم ومتى قال :) عؽ ( تظخق إليو احتسال

في شيؾخ لو أكثخ عشيؼ كإبخاهيؼ وأبي وائل وأبي صالح الدسان فإن روايتو التجليذ إال 
 .  عؽ ىحا الرشف محسؾلة عمى االترال. مات سشة ثسان وأربعيؽ ومئة وقيل قبميا 

(, مذاىيخ األمرار ٙٗٔ/ ٗ(, الجخح والتعجيل) ٖٖٔ/ ٙكتاب : الصبقات الكبخػ ) 
(, الكاشف )ص  ٗ٘ٔ/ ٔفاظ) ( تحكخة الحٚٛ/ ٕٔ(, تيحيب الكساؿ)  ٜٚٔ)ص 
/ ٗالتيحيب)   (,ٕٗ٘(, تقخيب التيحيب )ص ٙٓٔ(, جامع التحريل )ص ٗٙٗ
 (.ٖٖ(, شبقات السجلديغ )ص ٕٕٕ

أبؾ عبج هللا الكؾفي األعسى أحج   السخادؼ عسخو بؽ ُمّخة بؽ عبج هللا الَجَسمي_   ( ٘) 
و : ابشو عبج هللا االعالم . روى عؽ: أبي وائل وابؽ السديب وجساعة , روى عش

== 
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واألعسر وغيخىسا . قال أحسج وابؽ معيؽ: ثقة , وقال أبؾ حاتؼ : صجوق ثقة كان يخى 
اإلرجاء , وأثشى عميو األعسر وقال: كان مأمؾنا عمى ما عشجه)نقمو ابؽ أبي حاتؼ (, 
وقال شعبة) نقمو ابؽ أبي حاتؼ ( : كان أكثخىؼ عمسا , وقال ابؽ ميجي )نقمو ابؽ أبي 

( : أربعة بالكؾفة ال يختمف في حجيثيؼ فسؽ اختمف عمييؼ فيؾ يخظىء , ووثقو  حاتؼ
قال  ابؽ نسيخ والفدؾي )قالو ابؽ حجخ( . مات سشة ست أو ثسان عذخ ومائة .

 .  الحىبي: الحافظ وكان ثقة ثبتا إماما
( , السعخفػػػة والتػػػػاريخ  ٘ٛٔ/ٕ( , معخفػػػة الثقػػػات )  ٕٖٔ/ٙالصبقػػػات الكبػػػخػ )  كتػػػاب :

( , تيػػػػحيب  ٖٛٔ/٘( , الثقػػػػات البػػػػغ حبػػػػاف )  ٕٚ٘/ٙ( , الجػػػػخح والتعػػػػجيل ) ٘ٔٙ/ٕ)
( , تيػحيب التيػحيب  ٜٔ/ٔ( , تحكخة الحفاظ )  ٛٛ/ٕ( , الكاشف )  ٕٖٕ/ٕٕالكساؿ ) 

 (ٛ/ٕٔٓ .) 
ػػَمسي عبــج هللا بــؽ َحِبيــب بــؽ ُرَبّيعــة_  ( ٙ)  الكــؾفي القــاريء . روى أبػػػ عبػػج الػػخحسغ الدُّ

عسـخو بـؽ ُمـّخة وآخـخون .  ؾسى وغيخىسا , وعشـو : إبـخاهيؼ الشخعـي وعؽ: عمي وأبي م
وثقو العجمي والشدائي وابؽ حجخ وزاد األخيخ: ثبت , قال الؾاقجي : ثقة كثيخ الحـجيث , 
وقال الحىبي : اإلمام مقـخ  الكؾفـة وعالسيـا , وقـال ابـؽ حبـان : مـؽ قـخاء القـخآن وأىـل 

ثقـة  . دبعيؽ وقيل بعج الثسانيؽ عؽ تدعيؽ سشةالؾرع في الدخ واإلعالن . مات بعج ال
 ثبت .

,   ٖٚ/ ٘, الجػػخح والتعػػػجيل  ٕٙ/ ٕ, معخفػػة الثقػػػات  ٕٕٔ/ ٙكتػػاب : الصبقػػات الكبػػػخػ 
, تػػحكخة الحفػػاظ  ٛٓٗ/ ٗٔ, تيػػحيب الكسػػاؿ ٗٙٔ, مذػػاىيخ األمرػػار ص  ٜ/٘الثقػػات 

 .  ٖٛٔ/ ٘, تيحيب التيحيب  ٜٜٕ, تقخيب التيحيب ص  ٗٗ٘/ ٔ, الكاشف  ٚٗ/ ٔ
أبػػ الَبْختَػخؼ الصػائي الكػػفي . روػ عػغ:  سعيج بؽ فيخوز وىؾ ابؽ أبي عسـخان _ ( ٚ) 

ابػػغ عبػػاس وأرسػػل عػػغ عسػػخ وعمػػي ..., وعشػػو : عسػػخو بػػغ مػػخة وغيػػخه . قػػاؿ ابػػغ معػػيغ: 
ثبت, ومخة : ثقة, ووثقو أبػ زرعػة وأبػػ حػاتع والعجمػي وابػغ نسيػخ وابػغ حبػاف,  قػاؿ شػعبة 

وَأُبػػ َحػاِتع:  َقاَؿ ُشْعَبة بخارؼ وَأُبػ َحاِتع وأبػ زرعة :كثيخ اإلرساؿ عغ عمي؛وابغ معيغ وال
  لع ُيْجِرؾ عميا َولع يخه... . مات سشة ثالث وثسانيغ .

== 
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 :  شاىج  عؽ ابِؽ مدعؾدٍ   ولحجيِث عميٍّ ** 

  :ْثُتْع ِباْلَحِجيِث َعْغ  »جاء َعِغ اْبِغ َمْدُعػٍد َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو, َأنَُّو َقاَؿ ِإَذا ُحجِّ
ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع, َفُطشُّػا ِبِو الَِّحؼ ُىَػ أَْلَيُأ, َوالَِّحؼ ُىَػ أَْىَجػ,  َرُسػِؿ َّللاَّ

 (ٔ)  « َوالَِّحؼ ُىَػ َأْتَقى

                                                                                                                         
== 

,  ٘ٓٔ, مذػػػػاىيخ األمرػػػػار ص  ٕٙٛ/ ٗالثقػػػػات  , ٗ٘/ ٗكتػػػػاب : الجػػػػخح والتعػػػػجيل 
, تحفػػػػػػة  ٖٛٔ , جػػػػػػامع التحرػػػػػػيل ص ٕٗٗ/ ٔ, الكاشػػػػػػف  ٕٖ/ ٔٔتيػػػػػػحيب الكسػػػػػػاؿ 

, تيػحيب التيػحيب  ٕٓٗ, تقخيػب التيػحيب ص ٕٙٔالتحريل في ذكخ رواة السخاسيل ص 
ٗ /ٕٚ .  
ِ  الجارمي , كتاب العمع , أخخجو( ٔ)  ٔٔٙ, ح  ٙٚٗ/ٔ)  َباُب َتْأِويِل َحِجيِث َرُسػِؿ َّللاَّ
َثَشا َعْبُج اْلَعِديِد ْبُغ  - اٍد, َحجَّ ٍج,َأْخَبَخَنا ُنَعْيُع ْبُغ َحسَّ  - ٜٕ٘٘, ح ٓٚٔ/ٜوأبػ يعمى ) ُمَحسَّ

َثَشا َيْحَيى, ُج ْبُغ َأِبي َبْكٍخ, َحجَّ َثَشا ُمَحسَّ  َحجَّ
ِ, َعِغ اْبِغ َمْدُعػٍد : َعِغ اْبِغ َعْجاَلفَ  َيْحَيىو  العديدكالىسا)عبج   , َعْغ َعْػِف ْبِغ َعْبِج َّللاَّ
 :ْثُتْع », َأنَُّو َقاَؿ  ...« ِإَذا ُحجِّ

 ؛ عػف بغ عبج هللا لع يجرؾ ابغ مدعػد ؛  إسشاد رجالو ثقات, لكشو مشقصع أيزا وىحا
. روػ عغ :  الُيَحلي أبػ عبج هللا الكػفي  عؾن بؽ عبج هللا بؽ عتبة بؽ مدعؾد_ 

الذعبي وأبي بخدة وجساعة , وعشو دمحم بغ عجالف والدىخؼ وآخخوف . وثقو ابغ معيغ 
باف والحىبي , وقاؿ ابغ عييشة وابغ سعج : ثقة كثيخ وأحسج والعجمى والشدائي وابغ ح

اإلرساؿ . مات في حجود العذخيغ ومائة . ثقة يخسل .   وجاء في تحفة التحريل في 
( : عػف بغ عبج هللا بغ عتَبة بغ َمْدُعػد  ٕٔ٘ذكخ رواة السخاسيل ألبي زرعة )ص 

اَرُقْصِشّي َوَذِلَظ َواضح . َعغ َعع َأِبيو عبج هللا بغ َمْدُعػد َوُىَػ ُمْخسل َقاَلو  التِّْخِمِحّؼ َوالجَّ
/ ٙ, الجخح والتعجيل  ٜٙٔ/ ٕ, معخفة الثقات  ٖٔٔ/ ٙكتاب : الصبقات الكبخػ 

, تقخيب  ٖٓٔ/ ٘, سيخ أعالـ الشبالء  ٕٓٔ/ ٕ, الكاشف  ٖٕٙ/ ٘, الثقات  ٖٗٛ
 .  ٔٚٔ/ ٛ, تيحيب التيحيب  ٖٗٗالتيحيب ص 
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ا ؿ شيئً قػّ تفي العمع _ أْف ي غ لع تخسخ قجموسل أّنو كيف يحقّ :  والذاىج ىشا
, ولػ كاف ىحا حقا.. لسا  !؟واضح أو بخىافٍ ثابٍت  دوف دليلٍ   يديء لمشبيّ 

أحٍج وإف  لْغ ُيقخَّ نبيِّا عمى خصٍأ في حقّ  و؛ فاهلَل حتى يبيشّ  تخكو هللَا 
 . اد الشاس؟!!كاف مغ آح

  ومدألة عجـ إقخار هللا _جل وعال_ ألنبيائو عمى الخصِأ مذيػرة في عمع
 األصػؿ ؛

: اْخَتَمَف َأْصَحاُبَشا ِفي ِعْرَسِة اأْلَْنِبَياِء ِمْغ اْلَخَصِأ _  وَياِنيُّ َقاَؿ اْلَساَوْرِدؼُّ َوالخُّ
 ِفي ااِلْجِتَياِد َعَمى َوْجَيْيِغ : 

َحُجُىا: َأنَُّيْع َمْعُرػُمػَف, َوُىَػ ُمْقَتَزى اْلَػْجِو اْلَقاِئِل ِبَأنَُّيْع اَل َيْجَتِيُجوَف إالَّ أَ 
.  َعْغ َدِليٍل َوَنّزٍ

( اْلَسْشُع, َلِكْغ اَل ُيِقخُُّىْع َّللاَُّ َعَمْيِو ِلَيُدوَؿ ااِلْرِتَياُب ِبِو, َوِإْف َجاَز َأْف الثَّاِنيَو)
ُىْع ِمْغ اْلُعَمَساِء ُمِقخِّا َعَمْيِو, َوُىَػ ُمْقَتَزى اْلَػْجِو اْلَقاِئِل ِبَأنَُّو َيُجػُز َأْف َيُكػَف َغْيخُ 

َعَمْيِو  -َيْجَتِيَج ِبالخَّْأِؼ ِمْغ َغْيِخ اْسِتْجاَلٍؿ ِبَشّزٍ َوَقااَل: َقاَؿ اْبُغ َأِبي ُىَخْيَخَة: َنِبيَُّشا 
اَلـُ  اَلُة َوالدَّ ِفي ااِلْجِتَياِد ِمْغ اْلَخَصِأ ُدوَف َغْيِخِه ِمْغ اأْلَْنِبَياِء؛  َمْعُرػـٌ  -الرَّ

 أِلَنَُّو اَل َنِبيَّ َبْعَجُه َيْدَتْجِرُؾ ِبِخاَلِؼ َغْيِخِه ِمْغ اأْلَْنِبَياِء.
   ُقْمت: َوَىَكَحا َرَأْيُتُو ِفي َتْعِميِقِو " ِفي اأْلَْقِزَيِة َفَحَرَل ِفي ِعْرَسِتِيْع ِفي

 َياِد َمَحاِىُب: ااِلْجتِ 
: َوَىَحا اَل َوْجَو َلُو؛ أِلَفَّ َجِسيعَ َثاِلُثَيا) َغْيُخ  يع( : َنِبيَُّشا َفَقْط َوَقاَؿ اْلَساَوْرِدؼُّ

يَغ َعَمى اْلَخَصِأ ِفي َوْقِت التَّْشِفيِح, َواَل ُيْسيُمػَف َعَمى التََّخاِخي َحتَّى َيْدَتْجِرَكُو  ُمقخِّ
 َحَكاُه ِعَياٌض, َوُىَػ َأْفَدُج اأْلَْقَػاِؿ,         وىحا َمْغ َبْعَجُىْع:
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 , ْنَيا َفَيُجػُز َعَمى اْلُكلِّ ْنَيا, َأمَّا ُأُمػُر الجُّ َوِقيَل: اْلِخاَلُؼ ِفي َغْيِخ ُأُمػِر الجُّ
 (ٔ) ِلَحِجيِث التَّْمِكيِح.

ْجُؽ اأْلَْنِبَياِء, َثَبَت ِبُبْخَىاِف اْلَعْقِل ِص »  وقاؿ الغدالي _ رحسو هللا تعالى _ : _
ِ َتَعاَلى إيَّاُىْع ِباْلُسْعِجَداِت,  َفُكلُّ َما ُيَشاِقُس َمْجُلػَؿ اْلُسْعِجَدِة َفُيَػ َوَتْرِجيُق َّللاَّ

ِ ِبَجِليِل اْلَعْقِل,  ُمَحاٌؿ َعَمْيِيعْ  َوُيَشاِقُس َمْجُلػَؿ اْلُسْعِجَدِة َجَػاُز اْلُكْفِخ, َواْلَجْيِل ِبَاهللَّ
ِ, َواْلَكِحِب,  ىَتَعالَ  , َوالتَّْقِريِخ ِفي َواْلَخَصِإ, َواْلَغَمِط ِفيَسا ُيَبمِّغُ , َوِكْتَساِف ِرَساَلِة َّللاَّ

ْخِع الَِّحؼ التَّْبِميِغ,  ْعَػِة إَلْيِو... َواْلَجْيِل ِبَتَفاِصيِل الذَّ  . (ٕ)« ُأِمَخ ِبالجَّ
ء , وأما بعج مدألة في عرسة األنبيا» _ وقاؿ صفي الجيغ اليشجؼ: 

اإلنباء, فاعمع أف كلَّ معريٍة تشاقس مجلػَؿ السعجدِة, نحػ الجيل بػجػده 
تعالى, والكحب فيسا يجعيو مغ دعػػ الخسالة وكتسانيا, والجيل بتفاصيل 

عقاًل ال عسًجا  عمييع فيػ غيخ جائدحؼ يجعيو أنو أمخ بالجعػة إليو الذخع ال
 .(ٖ)«وال سيًػا وفاًقا

وعغ أىل البيت؛ إذ أّصل ليحا السشيج  ,عباس ابغِ  هللا عغِ ورضي :  قمت _
؛ واشتيخ ورُعو وبمغ اآلفاَؽ عمُسومع كل عطيٍع شاع في الشاس فزُمو  العطيع

َعِغ اْبِغ َأِبي ُمَمْيَكَة, َقاَؿ: َكَتْبُت ِإَلى اْبِغ َعبَّاٍس َأْسَأُلُو َأْف َيْكُتَب ِلي ِكَتاًبا, ف
, « َوَلٌج َناِصٌح َأَنا َأْخَتاُر َلُو اأْلُُمػَر اْخِتَياًرا, َوُأْخِفي َعْشوُ : »َوُيْخِفي َعشِّي, َفَقاؿَ 

                                                           

ىػ(: دار الكتبي, ٜٗٚؿ الفقو لػ: بجر الجيغ الدركذي )ت: ( البحخ السحيط في أصػ ٔ)
 (. ٕٗ٘/ٛ) ٜٜٗٔ -ٗٔٗٔط: أولى, 

 ( . ٕٗٚ( يشطخ: السدترفى , دار الكتب العمسية ) ص ٕ)
( يشطخ: نياية الػصػؿ في دراية األصػؿ, السؤلف: صفي الجيغ دمحم بغ عبج ٖ)

كتػراة بجامعة اإلماـ ىػ( أصل الكتاب: رسالتا د ٘ٔٚالخحيع األرمػؼ اليشجؼ )
 ( .ٕٗٔٔ/٘بالخياض: السكتبة التجارية بسكة السكخمة ) 
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ْيُء, َفَيُقػُؿ:  , َفَجَعَل َيْكُتُب ِمْشُو َأْشَياَء, َوَيُسخُّ ِبِو الذَّ َقاَؿ: َفَجَعا ِبَقَزاِء َعِميٍّ
 .(ٔ)«ِميّّ ِإالَّ َأْف َيُكػَف َضلَّ َوهللِا َما َقَزى ِبَيَحا عَ »
  َمْعَشاُه َما َيْقِزي ِبَيَحا ِإالَّ ضاؿ, وال يقزي  _ رحسو هللا_ قاؿ الشػوؼ :

, َوَقْج ُعِمَع َأنَُّو َلْع يزل, فيعسل َأنَُّو َلْع َيْقِس  بو عمىّّ إال أف ُيْعَخَؼ َأنَُّو َضلَّ
 .(ٕ) ِبِو, َوَّللاَُّ أَْعَمعُ 

  مع األنبياء  قج أّصمو الشبيُّ  كخيعٌ  نبػؼّّ  وىحا مشيجٌ : قمت **_
 ؛ وأصحاب الفزل عمييع رضػاف هللا

 َأِبي ُىَخْيَخَة  َحِجيثِ  ففي  _ َأفَّ َرُسػَؿ هللِا _ الستفق عميو  :َقاَؿ« 
ظِّ ِمْغ ِإْبَخاِليَع  ِإْذ َقاَؿ: }َربِّ َأِرِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَسْػَتى َقاَؿ:  َنْحُغ َأَحقُّ ِبالذَّ

َوَيْخَحُع هللُا », َقاَؿ: «[ َٕٓٙبَمى َوَلِكْغ ِلَيْصَسِئغَّ َقْمِبي{ ]البقخة:  َأَوَلْع ُتْؤِمْغ َقاؿَ 
ْجِغ ُشػَؿ َلْبِث ُيػُسَف  ُلػًشا َلَقْج َكاَف َيْأِوؼ ِإَلى ُرْكٍغ َشِجيٍج, َوَلْػ َلِبْثُت ِفي الدِّ

اِعيَ    «.أَلََجْبُت الجَّ
  َِما  َقاَؿ َلَيا أَْىُل اإِلْفظِ  ِحيغَ  -َرِضَي َّللاَُّ َعْشَيا  -َعاِئَذَة  وفي َحِجيث

 ِ َعِميِّا, َوُأَساَمَة ِحيَغ اْسَتْمَبَث الَػْحُي َيْدَتْأِمُخُىَسا ِفي  َقاُلػا: َفَجَعا َرُسػُؿ َّللاَّ
:   ِفَخاِؽ أَْىِمِو, َفَأمَّا ُأَساَمُة َفَقاَؿ: أَْىُمَظ َواَل َنْعَمُع ِإالَّ َخْيًخا, ... َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ 

ِ َما َعِمْسُت ِمْغ أَْىِمي ؟!!َمْغ َيْعِحُرَنا ِفي َرُجٍل َبَمَغِشي َأَذاُه ِفي أَْىِل َبْيِتي» , َفَوَّللاَّ

                                                           

َعَفاِء َواْلَكحَّاِبيَغ َوَمْغ ُيْخَغُب َعْغ َحِجيِثِيْع ) ٔ) ( مدمع , مقجمة صحيحو, َباٌب ِفي الزُّ
ٔ/ٖٔ . ) 
 ( . ٖٛ/ٔ( يشطخ: شخح الشػوؼ ) ٕ)
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 (ٔ)«.!!  ِإالَّ َخْيًخا, َوَلَقْج َذَكُخوا َرُجاًل َما َعِمْسُت َعَمْيِو ِإالَّ َخْيًخا
خمق هللا مع أفزل  ع ىحا السشيُج العطيع: أف األصل أف ُيّتبَ  والذاىج ىشا _

.!! 
 _  َا أّف الستجبخ في سياؽ الدػرة حقِّ  ومسا يجعػ لمعجب ويثيخ الجىذة

غ, ولع يثبت دليٌل واحٌج أّف هللا ؛ كسا سشبيّ الشبّي الكخيسة يججىا تثشي عمى 
و إلى نػٍع ػنثع يحيم , وما قػؿ القائميغ بأف ىحا عتابٌ جل وعال عاتب نبّيو 

 العبث والتشاقس ببعيج ؟!! .مغ  مغ الثشاء عميو 
  األمخ في سياقو الالئق  ػضع؛ ل دراسة روايات الباب بجَ وَ .. ومغ ثع

  . بسشدلة الشبّي 
  لشبي إف آيات عتاب ا :الجسيػر_ وعشج جائدٍ  ت عمى فعلٍ ىي ما كان 

 .(ٕ) !لكشو خالؼ األولى
  َعاَتَبُو( ) َشِخبَ َوَباُبُو َنَرَخ وَ  ,_ والعتاب في المغة مغ )َعَتَب( َعَمْيِو

)ُمَعاَتَبًة( َو )ِعَتاًبا( )َمْعَتًبا( َأْيًزا ِبَفْتِح التَّاِء. َو )اْلَعَتُب َكاْلَعْتِب( َوااِلْسُع 

                                                           

َياَداِت, بَ ٔ) َؿ َرُجٌل َأَحًجا َفَقاَؿ: اَل َنْعَمُع ِإالَّ َخْيًخا, َأْو ( أخخجو البخارؼ, ِكَتاُب الذَّ اُب ِإَذا َعجَّ
كتاب التَّْػَبِة, َباٌب ِفي  ( سياقو, ومدمع, ٖٕٚٙ,حٚٙٔ/َٖقاَؿ: َما َعِمْسُت ِإالَّ َخْيًخا )

ْفِظ َوَقُبػِؿ َتْػَبِة اْلَقاِذِؼ )   (.ٕٓٚٚ) -ٙ٘ , حٜٕٕٔ/َٗحِجيِث اإْلِ
 -لبياف في مقاصج القخآف لسحسج صجيق خاف: الَسكتبة العرخيَّة( يشطخ: فتُح إ)

 -دار ابغ كثيخ, دار الكمع الصيب ( , فتح القجيخ لمذػكاني, ٖٓٔ/٘)  َٕٔٗٔبيخوت,: 
ىػ( : الييئة السرخية ٖٗ٘ٔلخشيج رضا )ت:  (, تفديخ السشارٚٔٗ/ٕدمذق, بيخوت)
آف الكخيع: لسحسج سيج ششصاوؼ,: (, التفديخ الػسيط لمقخ ٕٓٗ/ٓٔ)ٜٜٓٔالعامة لمكتاب: 

 (.ٜٕ٘/ٖٔالقاىخة, ط: األولى ) –دار نيزة مرخ , الفجالة 
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َقاَؿ ؛ مغ السػججة والسؤاخحة والتعشيف وىػ .)اْلَسْعَتَبُة( ِبَفْتِح التَّاِء َوَكْدِخَىا.
  .(ٔ)ْداَلِؿ َوُمَحاَكَخُة اْلَسْػِجَجةِ اْلَخِميُل: )اْلِعَتاُب( ُمَخاَشَبُة اإْلِ 

*******  

  

                                                           

(, مذارؽ األنػار ٚٚ٘/ٔ(, لداف العخب )ٜٜٔمختار الرحاح )ص  ( يشطخ:ٔ)
 (.٘ٙ/ٕلمقاضي عياض: السكتبة العتيقة ودار التخاث ) 
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 :  السظمب الثاني
 وايات الباب في السيدان ر 

:  ال بج مغ اإلشارة إلى أف استشباط األحكاـ الفقيية متػقف عمى   تسييج  
 :فإف الجليل الذخعي إما أف يكػف  الجليل الذخعي , وكسا ىػ معمػـ

 .أو حجيثا نبػيا  _ ٕ               آية قخآنية        _ ٔ     
وىحاف السرجراف ) أؼ : الكتاب والدشة ( متفق عمى االحتجاج بيسا بيغ 

    (1) . األئسة
 االستجالؿ بيا, مثل : االعتجاد و مختمف في  أخخػ  مرادر ثّسةو _ ** 

 . (ٕ): اإلجساع  _الثالث  السرجر
 . (ٖ)الكياس  _ ٗ  

                                                           

 ( . ٖٚ_  ٖٕ( يشطخ: عمع أصػؿ الفقو لػ: عبج الػىاب خالؼ ) ص ٔ)
** وجاء في إرشاد الفحػؿ إلي تحقيق الحق مغ عمع األصػؿ لمذػكاني )الستػفى: 

شََّة  ٜٙىػ( ) ص ٕٓ٘ٔ ( : اْعَمْع َأنَُّو َقِج اتََّفَق َمْغ ُيْعَتجُّ ِبِو ِمْغ أَْىِل اْلِعْمِع َعَمى َأفَّ الدُّ
ـِ َوَأنََّيا  َخَة ُمْدَتِقمٌَّة ِبَتْذِخيِع اأْلَْحَكا ـِ .اْلُسَصيَّ  َكاْلُقْخآِف ِفي َتْحِميِل اْلَحاَلِؿ َوَتْحِخيِع اْلَحَخا

( : ذىب  ٜٙ( جاء في اإلجساع في الذخيعة اإلسالمية لػ: رشجؼ عمياف ) ص ٕ)
الستكمسػف بأجسعيع والفقياء بأسخىع إلى أف اإلجساع حجة, وحكى عغ الشطاـ 

ة. واختمف مغ قاؿ وجعفخ بغ حخب وجعفخ بغ مبذخ أنيع قالػا: اإلجساع ليذ بحج
إنو حجة, فسشيع مغ قاؿ مغ جية العقل وىع الذػاذ, وذىب الجسيػر األعطع 

 والدػاد األكثخ إلى أف شخيق كػنو حجة الدسع دوف العقل . 
 .فيسا عمع مغ الجيغ بالزخورة فقط وفي وجػد اإلجساع خالؼ مذيػر, وىشاؾ مغ حرخه

( الجليل الخابع :  ٕ٘ىاب خالؼ ) ص ( *** جاء في عمع أصػؿ الفقو لػ: عبج الػ ٖ)
(: محىب جسيػر عمساء السدمسيغ أف الكياس حجة شخعية  ٗ٘الكياس, وقاؿ ) ص

 عمى األحكاـ العسمية, وأنو في السختبة الخابعة مغ الحجج الذخعية, ...
ومحىب الشطامة والطاىخية وبعس فخؽ الذيعة أف الكياس ليذ حجة شخعية عمى 
== 
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 . (ٔ)االستحداف  _ ٘
 . (ٕ)السرمحة السخسمة  _ ٙ 

                                                                                                                         
== 

  ق عميو: نفاة الكياس.األحكاـ, وىؤالء يصم
( االستحداف في المغة: عّج الذيء حدشا, وفي  ٜٚ( قاؿ عبج الػىاب خالؼ ) ص ٔ)

اصصالح األصػلييغ: ىػ عجوؿ السجتيج عغ مقتزى قياس جمي إلى مقتزى 
ح لجيو  قياس خفي, أو عغ حكع كمي إلى حكع استثشائي لجليل انقجح في عقمو رجَّ

( حجيتو: االستحداف في الحكيقة ليذ مرجرا ٖٛػ  ٕٛىحا العجوؿ. وقاؿ ) ص 
مدتقال... فسغ احتجػا باالستحداف وىع أكثخ الحشفية... وأنكخ فخيق مغ السجتيجيغ 

 وعمى رأسيع اإلماـ الذافعي االستحداف واعتبخوه استشباشًا باليػػ والتمحذ. 
يِو, َوِإنََّسا (:َمِغ اْسَتْحَدَغ َلْع َيْخِجْع ِإلَ ٜٗٔ/٘قاؿ الذاشبي في السػافقات) ِد َذْوِقِو َوَتَذيِّ ى ُمَجخَّ

اِرِع ... .  َرَجَع ِإَلى َما َعِمَع ِمْغ َقْرِج الذَّ
( : السرمحة السخسمة أؼ السصمقة, في  ٗٛ( وقاؿ عبج الػىاب خالؼ ) ص ٕ)

اصصالح األصػلييغ: السرمحة التي لع يذخع الذارع حكسا لتحكيقيا, ولع يجؿ دليل 
 ا أو إلغائيا. شخعي عمى اعتبارى

وجاء في تذشيف السدامع بجسع الجػامع لتاج الجيغ الدبكي لمدركذي الذافعي )الستػفى: 
ػ وما بعجىا ( : اختمف األصػليػف في االحتجاج بالسرمحة  ٕٛ/ٖىػ( ) ٜٗٚ

 السخسمة واعتبارىا دلياًل يعتج بو وقاعجة يعتسج عمييا, عمى محاىب.
., بذخط أال تشاقس أصاًل أو قاعجة وال تخالف دليال, السحىب األوؿ: أنيا حجة مصمقًا..

وقج اشتيخ ذلظ عغ مالظ؛ وندب إلى أبي حشيفة, والذافعي في القجيع, واإلماـ 
أحسج رضي هللا عشيع, وىػ اختيار نجع الجيغ الصػفي الحشبمي بل زاد تقجيع 

 السرمحة عمى الشز.
 تيا لسقاصج الذخع:السحىب الثاني: أف السرالح السخسمة حجة بذخط مالءم

السحىب الثالث: أنيا حجة إذا كانت ضخورية كمية قصعية, فإف فات أحج ىحه القيػد 
 الثالثة, لع تعتبخ, قاؿ بو الغدالي  والبيزاوؼ ... 

الخابع: ليدت حجة مصمقًا. وىػ محىب الطاىخية وكثيخ مغ العمساء كػ: الباقالني واآلمجؼ 
== 
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 . (ٔ)العخؼ   _ ٚ 
 . (ٕ)االسترحاب   _ ٛ 

                                                                                                                         
== 

غ, وصححو ابغ قجامة, وحكاه األبيخؼ عغ وابغ الحاجب, وشػائف مغ الستكمسي
مالظ الذافعي وندب إلى الحشفية, ومتأخخؼ الحشابمة, وقاؿ الذػكاني: وإليو ذىب 

 الجسيػر. 
وما بعجىا ( :  ٕ٘ٙ/ٔ( ** جاء في الػجيد في أصػؿ الفقو اإلسالمي لمدحيمي ) ٔ)

خوؼ ضج العخؼ لغة: السعخفة والسعخوؼ, وىػ الخيخ والخفق واإلحداف, والسع
 السشكخ أيًزا. 

وفي االصصالح: مخادؼ لمعادة, وىػ ما استقخ في الشفػس مغ جية العقػؿ وتمقتو الصباع 
 الدميسة بالقبػؿ.

واختمفػا في اعتباره مرجًرا عمى قػليغ: األوؿ:أنو حجة ودليل مدتقل, وىػ محىب الحشفية 
القػؿ الثاني: أف       والسالكية وابغ الكيع, واحتجػا بالكتاب والدشة والسعقػؿ.  

العخؼ ليذ حجة ودلياًل شخعيِّا إال إذا أرشج الذارع إلى اعتباره, وىػ محىب 
 الذافعية, ... . 

: وما بعجىا ( :  ٜٕ٘/ ٔ( ** جاء في الػجيد لمجكتػر دمحم مرصفى الدحيمي ) ٕ)
االسترحاب في المغة: السالزمة, واسترحاب الحاؿ ىػ التسدظ بسا كاف ثابًتا, 
كأنظ جعمت الحالة مراحبة غيخ مفارقة ... .  أما في االصصالح .. فعخفو 
الذػكاني بػ: ما ثبت في الدمغ الساضي فاألصل بقاؤه في الدمغ السدتقبل حتى 

 يثبت ما يغيخه . واختمفػا في اعتباره حجة لمتذخيع عمى عجة أقػاؿ, أىسيا اثشاف:
ي حالتي اإلثبات والشفي, وبو قالت السالكية القػؿ األوؿ: أنو حجة عشج عجـ الجليل سػاء ف

 والحشابمة وأكثخ الذافعية والطاىخية .
الثاني: ليذ حجة شخعية, وىػ محىب الحشفية؛ ألف إثبات الجليل والحجة لمحكع الذخعي 
في الدمغ األوؿ يحتاج إلى دليل, وكحلظ في الدمغ الحاضخ, وقاؿ أكثخ محققي 

ع والخفع أؼ إلبقاء ما كاف عمى ما كاف, وال يرمح الحشفية: إنو يرمح دلياًل لمجف
  إلثبات أمخ لع يكغ...
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 . (ٔ)شخع مغ قبمشا  _ ٜ 
 . (ٕ)محىب أو قػؿ الرحابي  _ ٓٔ 

                                                           

ػ وما بعجىا ( أما شخع ما قبمشا : فاتفق  ٕ٘ٚ/ٔ( ** جاء في الػجيد لمدحيمي ) ٔ)
 العمساء عمى حالتيغ, واختمفػا في حالة.

يغ وأقخىا الحالة األولى: اتفقػا عمى أف األحكاـ التي نز عمييا الذارع حكاية عغ الدابق
 فيي أحكاـ شخعية واجبة االتباع لشا , ...

الحالة الثانية: اتفقػا عمى أف األحكاـ الذخعية التي حكاىا عغ تذخيع األمع الدابقة مع 
 ندخيا فميدت أحكاًما شخعية, ...

الحالة الثالثة: إذا نّز عمى حكع أو , ولع يخد ما يجؿ عمى إقخاره أو إلغائو ... فيحه 
 مفػا في اعتبارىا مرجًرا تذخيعيِّا عمى قػليغ:الحالة اخت

القػؿ األوؿ: أنيا حجة عميشا وتذخيع لشا يجب اتباعو وتصبيقو, وذىب إلى ذلظ الحشفية 
 والحشابمة وبعس السالكية وبعس الذافعية ...

القػؿ الثاني: أف شخع مغ قبمشا الػارد في شخيعتشا دوف إقخار ليذ شخًعا لشا, وال حجة 
  ىػ قػؿ الذافعي, ... .عميشا, و 

وما بعجىا ( : اتفق العمساء  ٕٔٚ/ٔ( ** جاء في الػجيد في أصػؿ الفقو لمدحيمي ) ٕ)
عمى أف قػؿ الرحابي الحؼ ال يجرؾ باالجتياد والعقل بأنو حجة عمى 
السدمسيغ...,وكحلظ اتفق العمساء عمى قبػؿ قػؿ الرحابي الحؼ أبجاه ولع يخالفو 

 ...فيو أحج مغ الرحابة 
واتفقػا عمى أف قػؿ الرحابي في االجتياد ليذ حجة عمى غيخه مغ الرحابة 

 السجتيجيغ.
ولكغ اختمف األئسة عشج تعجد أقػاؿ الرحابة واختالؼ اجتياداتيع, ىل ىي حجة عمى 

 التابعيغ ومغ بعجىع أـ ال؟ فيو قػالف:
يع دوف تعييغ, واختيار القػؿ األوؿ: وىػ قػؿ أبي حشيفة مالظ, بػجػب االلتداـ بأحج أقػال

 السشاسب مشيا وأنو يقجـ عمى الكياس ,... 
القػؿ الثاني: وىػ قػؿ اإلماـ الذافعي واإلماـ أحسج, فقاال بعجـ اعتبار قػؿ الرحابي 
== 
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 (ٔ) .  سّج الحرائع _ ٔٔ
مرادر التذخيع الستفق عمييا إما قخآف أو  يتبيؽ أن  .. سبق مسا _**

, ة ندبتيا إلى الشبّي مى صحّ االستجالؿ بالدّشة الشبػية متػقف عسشة, و 
والتثبت مشيا قبل بشاء حكع عمييا, ىحا  الباب وجب عميشا دراسة روايات ولحا

 !!. ا بأفزل الخمق ا .. فكيف إذا كاف حكسا خاصِّ إذا كاف حكسا عامِّ 
 والشاضخ في الخوايات الػاردة في الباب سيججىا : 
يشا َمْيَيٌع حة سػرة عبذ, وىالجاللة؛ كفات إما دليال قصعيَّ الثبػت ضشيّ _  ( أ)

وال يكػف ىحا إال بثبػت  ة ألفاظ الدػرة الكخيسة,فيع دالل مغمتثبت واسع ل
  .  الشبيّ أو عغ  في مػضع آخخ,أو  ,نّزٍ مغ الكتاب في نفذ الدياؽ

 ا فيومغ ثع مختمفً  ,(روايات الباب) ثبػتو ا فيوإما دليال مختمفً _  ( ب)
 .؟ا لمتذخيعكػنو مرجرً 
َمَفاِوز َتْشَقِصُع ِفيَيا   وبيغ الشبيّ  بيغ أصحابيا»  _  وإما أقػاال)ج(     

 . «أَْعَشاُؽ اْلَسِصيِّ 

                                                                                                                         
== 

 حجة, ... . 
وما بعجىا ( : سج الحرائع : الحريعة: لغة:  ٜٕٚ/ٔ( جاء في الػجيد أيزا لمدحيمي ) ٔ)

ح: عخفيا ابغ بجراف فقاؿ: ىي ما ضاىخه مباح ويتػصل بو الػسيمة , وفي االصصال
 إلى محـخ .   اختمف األئسة في االحتجاج بسبجأ سج الحرائع عمى قػليغ,

فقاؿ السالكية والحشابمة بقبػؿ االحتجاج بو والخجػع إليو واعتباره مرجًرا مغ مرادر  
 التذخيع ...

اج بدج الحرائع, ولع يرخحػا باألخح بو, وخالف اإلماـ أبػ حشيفة واإلماـ الذافعي االحتج
...  
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 يياإل _ رحسو هللا _ قج أشار اإلماـ ابغ كثيخأما روايات الباب .. فو **  _
َبْيِخ, َوُمَجاِىج, َوَأبرواية فَحَكخَ ؛ إجساال  َماِلٍظ, َوَقَتاَدة,  ي: ُعْخَوة ْبغ الدُّ

اؾ, َواْبغ َزْيٍج. وَ  حَّ  (ٔ)الزَّ
  _َة التِّْخِمِحؼُّ _ رحسو هللا _ َوقاؿ الحافع ابغ حجخ : وَقْج َأْخَخَج اْلِقرَّ

َوَأْوَرَدَىا عبج بغ حسيج  ,َعْغ َعاِئَذَة ... َوَكَحا ِمْغ َحِجيِث َأِبي ُأَماَمةَ ...
َوَأِبي َماِلٍظ  ,َوِعْكِخَمةَ  ,َوُمَجاِىجٍ  ,َوالصََّبَخاِنّي وابغ َأِبي َحاِتٍع ِمْغ ُمْخَسِل َقَتاَدةَ 

اؾِ  ,اْلِغَفاِرؼِّ  حَّ  . (ٕ) َوَغْيِخِىعْ  ,َواْلَحَكعِ  ,َوالزَّ
 ,وابغ عباس ,وأنذ ,حجيث عائذة_ رحسو هللا _  وكحا ذكخ الديػشيّ  _

 ,ُمَجاِىجو  ,اْبغ زيجو  ,الحكعو  ,أبي َمالظ أثخو  وَكْعب بغ عْجَخة, ,وأبي أمامة
او  حَّ  .ومغ ثّع وجب الشطخ فييا . (ٖ) ؾالزَّ

*********    
 :البابروايات دراسة 

 متشؾعة ما بيؽ مختمف في وصمو أو أثخ يججىا  بروايات الباالستجبخ في و 
 (الخواية األولى)  :ُأْنِدَؿ: }َعَبَذ عغ عائذة رضي هللا عشيا, قالت جاء :

ّـِ َمْكُتػـٍ اأَلعْ َٔوَتَػلَّى{ ]عبذ:  ِ [ ِفي اْبِغ ُأ َفَجَعَل  َسى, َأَتى َرُسػَؿ َّللاَّ
 ِ ِ َأْرِشْجِني, َوِعْشَج َرُسػِؿ َّللاَّ َرُجٌل ِمْغ ُعَطَساِء الُسْذِخِكيَغ,  َيُقػُؿ: َيا َرُسػَؿ َّللاَّ

 ِ َأَتَخػ ِبَسا َأُقػُؿ »ُيْعِخُض َعْشُو َوُيْقِبُل َعَمى اآلَخِخ, َوَيُقػُؿ:  َفَجَعَل َرُسػُؿ َّللاَّ
َىَحا »وقاؿ بإثخه : سياؽ التخمحؼ في سششو  «َفَيُقػُؿ: اَل, َفِفي َىَحا ُأْنِدؿَ  «َبْأًسا؟

                                                           

ىػ( حققو: دمحم حديغ شسذ الجيغ: دار ٗٚٚتفديخ القخآف العطيع )ابغ كثيخ ت: ( ٔ)
 (.ٕٖٔ/ٛبيخوت ) -الكتب العمسية, 

 ( . ٔٔٗ/ٖٔ( يشطخ: فتح البارؼ ) ٕ)
 وما بعجىا ( . ٙٔٗ/ٛيشطخ: الجر السشثػر )  (ٖ)
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 .«َحِجيٌث َغِخيبٌ 
  ** _؛  وىحا الحجيث َيْخِويِو ِىَذاُم ْبُؽ ُعْخَوَة, َواْخُتِمَف عشو (ٔ) 
 ..  مشيؼ:عؽ عائذة ,عؽ أبيو ,فقال غيخ واحج: عؽ ىذام - ( أ)

 يحيى بؽ سعيج بؽ أبان األمؾي. - ٔ
  , (ٖ) يعمى يوأب , (ٕ) التخمحؼّ غيخ واحج كػ: أخخجو            

                                                           

وسئل عغ حجيث عخوة, عغ  -ٖٙٔ٘, ح  ٗٚٔ/ٗٔ( جاء في عمل الجارقصشي ) ٔ)
؛ أف الشبي  , فجعل يقػؿ: يا نبي عائذة؛ ندلت: }عبذ وتػلى{ في ابغ أـ مكتـػ

 رجل مغ عطساء السذخكيغ ... اْلَحِجيَث.  هللا, أرشجني! وعشج الشبي 
ـُ ْبُغ ُعْخَوَة, َواْخُتِمَف عشو ؛   َفَقاَؿ: َيْخِويِو ِىَذا

ـٍ, فخواه عبج الخحيع ب ِخيُخ, َعْغ ِىَذا غ سميساف, ويحيى بغ سعيج األمػؼ, َوَأُبػ ُمَعاِوَيَة الزَّ
 َعْغ َأِبيِو, عغ عائذة.

 واختمف عغ أبي معاوية ؛  فأسشجه عشو عبج هللا بغ ىاشع الصػسي, وغيخه يخسمو.
 وكحلظ رواه مالظ بغ أنذ, وغيخه, عغ ىذاـ, عغ أبيو مخسال, وىػ الرحيح. 

شا يحيى بغ دمحم بغ صاعج, وابغ أبي شيبة, قاال: حجثشا عبج هللا بغ , حجث٘ٚٔ/ٗٔو)
عبج هللا بغ ىاشع, قاؿ: حجثشا أبػ معاوية, عغ ىذاـ, عغ أبيو, عغ عائذة قالت: 

ِفي مجمذ فيو ناس مغ وجػه قخير, مشيع عتبة بغ ربيعة, وأبػ جيل  َكاَف الشَِّبيُّ 
ت بكحا وكحا؟ فيقػلػف: بمى والجماء, بغ ىذاـ, فجعل يقػؿ ليع: أليذ حدشا أف جئ

, وىػ مذتغل بيع فدألو, فأعخض عشو, فأندؿ هللا عد وجل:  فجاء ابغ أـ مكتـػ
 }أما مغ استغشى...

 - ٖٖٖٔ, ح  ٕٖٗ/٘( التخمحؼ, َأْبَػاُب َتْفِديِخ اْلُقْخآِف , َباب َوِمْغ ُسػَرِة َعَبَذ ) ٕ)
َثَشا َسِعيُج ْبُغ َيْحَيى ْبِغ َسعي َثِشي َأِبي, َقاَؿ: َىَحا َما َعَخْضَشا َحجَّ , َقاَؿ: َحجَّ ٍج اأَلَمِػؼُّ

ـِ ْبِغ ُعْخَوَة, َعْغ َأِبيِو, َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: ُأْنِدَؿ... .  َعَمى ِىَذا
َثَشا َسِعيُج  - ٛٗٛٗ, ح  ٕٔٙ/ٛدمذق ) -( في مدشجه , ط: دار السأمػف لمتخاث ٖ) َحجَّ

ـِ ْبِغ ُعْخَوَة,... . وقاؿ  ْبُغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج, َثَشا َأِبي َقاَؿ: َىَحا َما َقَخْأَنا َعَمى ِىَذا َحجَّ
== 
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 ,  (ٔ) «تفديخه»في  والصبخؼّ            
  التسييج»التخمحؼ أخخجو ابغ عبج البخ في ومؽ طخيق» (ٕ) 
  أسباب الشدوؿ»في  أبي يعمى أخخجو الػاحجؼّ طخيق ومؽ» (ٖ)  

ْبِغ َسِعيٍج سعيج بغ يحيى  شخيق مغ (ٗ)«العمل»الجارقصشي في  وأخخجو
 . , بواأْلَُمِػؼّ 

, ثشا اْلُحَدْيُغ ْبُغ  وكحا َثَشا َعِميُّ ْبُغ ِعيَدى اْلِحيِخؼُّ أخخجو الحاكع قاؿ: َحجَّ
, بو, ُمَحسَِّج ْبِغ ِزَياٍد, ثشا َسِعيُج ْبُغ  مقارب لمفع  َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج اأْلَُمِػؼُّ

 (٘) التخمحؼ.
  

                                                                                                                         
== 

 محققو ]حكع حديغ سميع أسج[ : إسشاده صحيح.
( حجثشا سعيج بغ يحيى األمػؼ, قاؿ: ثشا أبي, عغ ٕٚٔ/ ٕٗ( التفديخ, ت شاكخ" )ٔ)

 بمفع مقارب . ىذاـ بغ عخوة مسا عخضو عميو عخوة, عغ عائذة قالت: أندلت...
/ ٕٕىػ, ) ٖٚٛٔالسغخب,  –( التسييج, ط : وزارة عسـػ األوقاؼ والذؤوف اإلسالمية ٕ)

ٖٕ٘. ) 
 ( .ٕٚٗبيخوت" )ص  -( يشطخ: أسباب الشدوؿ ط, دار الكتب العمسية ٖ)
ُج ْبُغ ِإْبَخاِليَع ْبِغ َنْيُخوٍز, َقاَؿ: -ٖٙٔ٘, ح  ٗٚٔ/ٗٔ( العمل ) ٗ) َثَشا ُمَحسَّ حجثشا  ... َحجَّ

سعيج بغ يحيى بغ سعيج, قاؿ: حجثشي أبي, عغ ىذاـ بغ عخوة, مسا عخضو عميو, 
 عغ عخوة, عغ عائذة قالت: أندلت( . 

 - ٜٖٙٛ, ح  ٛ٘٘/ٕ( السدتجرؾ , ِكَتاُب التَّْفِديِخ, َتْفِديُخ ُسػَرِة َعْبَذ َوَتَػلَّى )٘)
ـِ ْبِغ ُعخْ ... وسياقو: ُ َسِعيُج ْبُغ َيْحَيى, َعْغ ِىَذا َوَة, َعْغ ُعْخَوَة, َعْغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللاَّ

َعْشَيا, َقاَلْت:... , أؼ لع يبيغ أّف الخواية كانت عخًضا كسا عشج التخمحّؼ وأبي يعمى 
 والصبخّؼ والجارقصشّي.
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 ؛  ؼ بؽ سميسان الكشانيعبج الخحي - ٕ
 . (ٔ) أخخجو ابغ حباف     
 ؛ يديج بؽ سشان الخىاوي  - ٖ

 (ٕ)«التسييج » عبج البخ في  ابغُ  أشار إلى روايتو     
ِخيُخ ؛ - ٗ  َأُبؾ ُمَعاِوَيَة الزه

ونّبو عمى االختالؼ عميو في « العمل»أشار إلى روايتو الجارقصشي في      
 .(ٖ)وصمو وإرسالو

                                                           

ْحَدافِ ٔ) ْحَداِف, َباُب اْلَجاِر, َفْرٌل ِمَغ اْلِبخِّ َواإْلِ , ِذْكُخ َما ( ابغ حباف, ِكَتاُب اْلِبخِّ َواإْلِ
ـُ ِبُأُمػِرِىْع َوِإْف َكاَف اْسِتْعَساُؿ ِمْثِمِو َمْػُجػدً  َعَفاِء َواْلِكَيا ا ُيْدَتَحبُّ ِلْمَسْخِء اإْلْقَباُؿ َعَمى الزُّ

ِ ْبُغ ٖ٘٘, ح ]ٖٜٕ/ِٕمْشُو ِفي َغْيِخِىْع ) َثَشا َعْبُج َّللاَّ [ َأْخَبَخَنا اْلَحَدُغ ْبُغ ُسْفَياَف َقاَؿ َحجَّ
ـِ ْبِغ ُعْخَوَة َعْغ َأِبيِو َعْغ ُعسَ  َثَشا َعْبُج الخَِّحيِع ْبُغ ُسَمْيَساَف َعْغ ِىَذا َخ اْلُجْعِفيُّ َقاَؿ َحجَّ

 َعاِئَذَة قالت أندلت: }َعَبَذ َوَتَػلَّى{... مقارب لمفع التخمحّؼ.
َواُة ٕٖٗ/ ٕٕ( ونرو في التسييج )ٕ) َعْغ َماِلٍظ ِفي ِإْرَساِلِو (: َوَىَحا اْلَحِجيُث َلْع َيْخَتِمِف الخُّ

َوُىَػ َيْدَتِشُج ِمْغ َحِجيِث َعاِئَذَة ِمْغ ِرَواَيِة َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج اأْلَُمِػؼِّ َوَيِديَج ْبِغ ِسَشاٍف 
ـِ ْبِغ ُعْخَوَة َعْغ َأِبيِو َعْغ َعاِئَذَة, َوَماِلٌظ َأْثَبُت ِمْغ َىؤاَُلِء, َوَرَواهُ  اْبُغ  الدََّىاِوؼِّ َعْغ ِىَذا

ـٍ َعْغ َأِبيِو(   ُجَخْيٍج َعْغ  ـِ ْبِغ ُعْخَوَة )ِبِسْثِل َحِجيِث َماِلٍظ َوَرَوػ َوِكيٌع َعْغ ِىَذا ِىَذا
َعْغ َأِبيِو ُعْخَوَة ِفي َقْػِلِو َعدَّ َوَجلَّ َعَبَذ َوَتَػلَّى َأْف َجاَءُه اأْلَْعَسى َقاَؿ َنَدَلْت ِفي اْبِغ 

ّـِ َمْكُتػـٍ َوَقاَؿ مَ  ِ ُأ ّـِ َمْكُتػـٍ ِإَلى َرُسػِؿ َّللاَّ َوُىَػ ُيَكمُِّع  ْعَسٌخ َعْغ َقَتاَدَة َقاَؿ َجاَء اْبُغ ُأ
 َيْػَمِئٍح ُأَبيَّ ْبَغ َخَمٍف َفَأْعَخَض َعْشُو َفَشَدَلِت اآْلَيُة َعَبَذ َوَتَػلَّى َفَكاَف َبْعَج ذلظ يكخمو .

سئل عغ حجيث عخوة, عغ و  -ٖٙٔ٘, ح  ٗٚٔ/ٗٔ( ونرو : عمل الجارقصشي ) ٖ)
 عائذة؛ ... اْلَحِجيَث.

ـُ ْبُغ ُعْخَوَة, َواْخُتِمَف عشو ؛   َفَقاَؿ: َيْخِويِو ِىَذا
ـٍ,  ِخيُخ, َعْغ ِىَذا فخواه عبج الخحيع بغ سميساف, ويحيى بغ سعيج األمػؼ, َوَأُبػ ُمَعاِوَيَة الزَّ

 َعْغ َأِبيِو, عغ عائذة.
== 
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ليذ فيو عؽ  ,مخسال ,عؽ أبيو ,واحج: عؽ ىذام وقال غيخُ  -)ب( 
 .. مشيؼ:عائذة

, جامع القخاءة رواية أبي مرعب« السػشأ»كسا في  ؛مالػ بؽ أنذ - ٔ
 .« لمفع التخمحؼ بمفع مقارب  ... - ٕٔٚ, ح  ٘ٓٔ/ٔ)

  ؛وكيع – ٕ
روايتو  وكحا أشار إلى  ,« (ٕٛٔ/ ٕٗ) التفديخ» في  أخخجو الصبخؼ    

  . ( «ٕٖٗ/ ٕٕالتسييج )»ابُغ عبج البخ في 
ِخيخُ  - ٖ  ؛دمحم بؽ خازم الكؾفي َأُبؾ ُمَعاِوَيَة الزه

 . (ٔ) « (ٚ٘ٔ/ ٗ) , ط الكتب العمسيةالصبقات»في  أخخجو ابغ سعج     
    ؛ابؽ جخيج - ٗ

  . (ٕ) «(ٕٖٗ/ ٕٕ) التسييج»في  عبج البخ ابغُ  أشار إلى روايتو    
                                                                                                                         

== 

 شو عبج هللا بغ ىاشع الصػسي, وغيخه يخسمو . واختمف عغ أبي معاوية ؛ فأسشجه ع
حجثشا يحيى بغ دمحم بغ صاعج, وابغ أبي شيبة, قاال: حجثشا عبج هللا بغ عبج هللا بغ 
ىاشع, قاؿ: حجثشا أبػ معاوية, عغ ىذاـ, عغ أبيو, عغ عائذة قالت: َكاَف الشَِّبيُّ 

 بػ جيل بغ ىذاـ, ِفي مجمذ فيو ناس مغ وجػه قخير, مشيع عتبة بغ ربيعة, وأ
فجعل يقػؿ ليع: أليذ حدشا أف جئت بكحا وكحا؟ فيقػلػف: بمى والجماء , فجاء ابغ 
, وىػ مذتغل بيع فدألو, فأعخض عشو, فأندؿ هللا عد وجل: }أما مغ  أـ مكتـػ

 . -استغشى ...{ عبذ
واختمف عغ أبي معاوية ؛ فأسشجه  -ٖٙٔ٘, ح  ٗٚٔ/ٗٔ( وفي عمل الجارقصشي ) ٔ)

 ج هللا بغ ىاشع الصػسي, وغيخه يخسمو.عشو عب
َواُة َعْغ َماِلٍظ ِفي ِإْرَساِلِو َوُىَػ َيْدَتِشُج ِمْغ َحِجيِث ٕ) ( ونرو : َوَىَحا اْلَحِجيُث َلْع َيْخَتِمِف الخُّ

ـِ ْبِغ َعاِئَذَة ِمْغ ِرَواَيِة َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج اأْلَُمِػؼِّ َوَيِديَج ْبِغ ِسَشاٍف الدََّىاِوؼِّ َعْغ ىِ  َذا
ـِ ْبِغ  ,َوَماِلٌظ َأْثَبُت ِمْغ َىؤاَُلءِ ُعْخَوَة َعْغ َأِبيِو َعْغ َعاِئَذَة,  َوَرَواُه اْبُغ ُجَخْيٍج َعْغ ِىَذا

== 
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 ** ؛مغ األئسة  واحجٍ  ر إلى ىحا االختالؼ غيخُ وأشا  
  ّـِ ْبِغ  ؛ كالتخمحؼ حيث قاؿ بإثخه : َوَرَوػ َبْعُزُيْع َىَحا الَحِجيَث َعْغ ِىَذا

ّـِ َمْكُتػـٍ َوَلْع َيْحُكْخ ِفيِو »ُعْخَوَة, َعْغ َأِبيِو, َقاَؿ:  ُأْنِدَؿ َعَبَذ َوَتَػلَّى ِفي اْبِغ ُأ
 «َعْغ َعاِئَذةَ 

ـِ ْبِغ ُعْخَوَة, قمت _     : وقػؿ التخمحؼ : َوَرَوػ َبْعُزُيْع َىَحا الَحِجيَث َعْغ ِىَذا
, رحسيسا أَخَحه عغ شيخو اإلماـ البخارؼّ  ,َعْغ َأِبيِو, أؼ: مخسال غيخ مدشجٍ 

 (ٔ) هللا .
 َىَحا : »- ٜٖٙٛ, ح  ٛ٘٘/ٕ؛ قاؿ في السدتجرؾ بإثخ )وكحا الحاكع

ـِ َحِجيٌث َصِحيٌح َعَمى َشْخِط ال ْيَخْيِغ َوَلْع ُيَخخَِّجاُه, َفَقْج َأْرَسَمُو َجَساَعٌة َعْغ ِىَذا ذَّ
 الحىبي. وافقوو , «ْبِغ ُعْخَوةَ 

  وابغ عبج البخ(ٕ)قصشير االجكحا و ,(ٖ),  
  لمصخيقيغ وإف لع يشزَّ قػال في التفديخ روايةً  الصبخؼّ وكحا (ٗ).  

  ؛ اختمفػا في الحكعو 

                                                                                                                         
== 

ـٍ َعْغ َأِبيِو( َعْغ َأِبيِو ُعْخَوَة ِفي َقْػِلِو  ُعْخَوَة )ِبِسْثِل َحِجيِث َماِلٍظ َوَرَوػ َوِكيٌع َعْغ ِىَذا
ّـِ َمْكُتػـٍ .َعدَّ َوَجلَّ عَ   َبَذ َوَتَػلَّى َأْف َجاَءُه اأْلَْعَسى َقاَؿ َنَدَلْت ِفي اْبِغ ُأ

َثَشا َسِعيُج  - ٚٙٙ, ح  ٖٛ٘/ٔ( فقج أخخجو في العمل الكبيخ , َوِمْغ ُسػَرِة َعَبَذ )ٔ) َحجَّ
ًجا َعْغ َىَحا اْلَحِجيِث؟ فَ  َقاَؿ: ُيْخَوػ ْبُغ َيْحَيى , بشفذ إسشاده ... ثع قاؿ: َسَأْلُت ُمَحسَّ

ـِ ْبِغ ُعْخَوَة , َعْغ َأِبيِو ُمْخَساًل  .  َعْغ ِىَذا
وسئل عغ حجيث عخوة؛... َفَقاَؿ: َيْخِويِو  -ٖٙٔ٘, ح  ٗٚٔ/ٗٔ( عمل الجارقصشي ) ٕ)

ـُ ْبُغ ُعْخَوَة, َواْخُتِمَف عشو ؛ ... .  ِىَذا
 ( « . ٕٖٗ/ ٕٕالتسييج )» ( يشطخ: ٖ)
 ( « .  ٕٛٔو ٕٚٔ/ ٕٗجخيخ, ت شاكخ" ) التفديخ البغ» ( يشطخ:  ٗ)
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كحا و  ,ووافقو الحىبيّ  اكسا سبق آنفً  (ٔ)الحاكعُ الػصَل ابُغ حباف و  حَ فرحّ     
مع أّف في السصبػع  !! أنو حّدشو عغ التخمحؼّ  (ٖ)والديػشيُّ  (ٕ)حجخ نقل ابغُ 

 . !! كسا سبق الػصف بالغخابة فقط
إذ اإلرساؿ؛ ويبجو مغ فعل التخمحّؼ في العمل ميمو لتخجيح .. التخجيح_ 

في الدشغ  كحا وصفوه و وأقخّ  البخارؼّ  وشيخِ  أخخجو في العمل ونقل قػؿَ 
وكحا ضاىخ قػؿ  ,(٘), وابُغ عبج البخ(ٗ)بالغخابة, وكحا رّجح اإلرساَؿ الجارقصشي

ابغ كثيٍخ؛ حيث قاؿ :َوَىَكَحا َذَكَخ ُعْخَوُة َوُمَجاِىٌج َوَأُبػ َماِلٍظ... َأنََّيا َنَدَلْت ِفي 
ّـِ َمْكُتػـٍ؛ أؼ أنو يخجح أنو , وهللا وإال لحكخ الػصل مخسال عخوة عغ اْبِغ ُأ

                                                           

ىػ( : عسادة ٕ٘ٛ( يشطخ: الشكت عمى كتاب ابغ الرالح البغ حجخ )الستػفى: ٔ)
/ ٕالبحث العمسي بالجامعة اإلسالمية, السجيشة السشػرة, السسمكة العخبية الدعػدية  )

؛ ( لبياف أّف محىب ابغ حباف والحاكع قبػؿ الػصل عشج تعارضو مع اإلرساؿ ٚٛٙ
ألنو مغ نػع زيادة الثقة , مع أّف ىحا مسا نػزع فيو, فميخاجع في مطانو, وسيأتي 

 بيانو . 
 ( قاؿ: َقاَؿ التِّْخِمِحؼُّ َحَدٌغ َغِخيٌب .ٕٜٙ/ٛ( يشطخ : فتح البارؼ )ٕ)
 ( . ٙٔٗ/ٛبيخوت )  -( يشطخ: الجر السشثػر, دار الفكخ ٖ)
وسئل عغ حجيث  -ٖٙٔ٘ح  , ٗٚٔ/ٗٔ( ونرو : جاء في عمل الجارقصشي ) ٗ)

ـُ ْبُغ ُعْخَوَة, َواْخُتِمَف عشو ؛ فحكخ  ندلت: }عبذ وتػلى{؛... َفَقاَؿ: َيْخِويِو ِىَذا
الخالؼ وقاؿ: وكحلظ رواه مالظ , وغيخه, عغ ىذاـ, عغ أبيو مخسال, وىػ 

 الرحيح.
َواُة َعْغ َمالِ ٘) ٍظ ِفي ِإْرَساِلِو َوُىَػ َيْدَتِشُج ِمْغ َحِجيِث ( ونرو : َوَىَحا اْلَحِجيُث َلْع َيْخَتِمِف الخُّ

ـِ ْبِغ  َعاِئَذَة ِمْغ ِرَواَيِة َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج اأْلَُمِػؼِّ َوَيِديَج ْبِغ ِسَشاٍف الدََّىاِوؼِّ َعْغ ِىَذا
 ُعْخَوَة َعْغ َأِبيِو َعْغ َعاِئَذَة, َوَماِلٌظ َأْثَبُت ِمْغ َىؤاَُلِء.
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 (ٔ). أعمع
َة التِّْخِمِحؼُّ َوَأُبػ ؛ فقاؿحجخ ابغُ  ** َوكحا رّجح اإلرساَؿ الحافعُ  : َأْخَخَج اْلِقرَّ

َياَدةُ  َوَأْخَخَجَيا  ,َيْعَمى َوالصََّبِخؼُّ َواْلَحاِكُع َمْػُصػَلًة َعْغ َعاِئَذَة َوَلْيَذ ِفيَيا َىِحِه الدِّ
ـِ ْبِغ ُعْخَوَة َماِلٌظ ِفي اْلُسػَ  اْلَسْحُفػُظ َعْغ  َعْغ َأِبيِو ُمْخَسَمًة َوُىػَ شَِّأ َعْغ ِىَذا

َد َيْحَيى ْبُغ َسِعيٍج اأْلَُمِػؼُّ ِبَػْصِمِو َعغ ِىَذاـ ,ِىَذاـٍ   .(ٕ) َوَتَفخَّ
ا فقاؿ: أيًز  رّجح السخسلَ  الحىبيّ اإلماـ نبيل بغ مشرػر البرارة أّف  أفادو _ 

(, بيشسا في السصبػع أنو ٗٔ٘/ ٕتمخيز السدتجرؾ)السخسل ىػ الرػاب" 
 (ٖ). !!وافق الحاكع عمى ترحيحو

أف الخاجح ىػ اإلرساؿ ال الػصل, وتحديغ التخمحّؼ معخوؼ؛  والخالصة_ 
معخوؼ مغ فيػ يحدغ الخواية لسجيئيا مغ غيخ وجو, ومشيج جيابحة الشّقاد 

عمى اإلرساؿ,  بخارؼَّ ال التخمحؼ أقّخ شيخوالتخجيح عشج السخالفة, بل إّف 
وكحا محىب ابغ حباف والحاكع معخوؼ؛ إذ اىتساميسا بالديادة التي يتختب 

بالستغ أكثخ مغ جية  أشج اتراال السشيج _أو تمظ الصخيقة_ عمييا حكع وىحا
كسا سشيج جيابحة الفغ ّ ل فزال عسا فيو مغ مخالفة, رالو بزبط األسانيجات

 .!!  ّمتو بإثخهالحاكع أشار لعكسا أّف , قج رأيت
*********  

                                                           

ىػ( حققو: دمحم حديغ شسذ الجيغ: دار ٗٚٚعطيع )ابغ كثيخ ت: تفديخ القخآف ال( ٔ)
 (.ٕٖٔ/ٛبيخوت ) -الكتب العمسية, 

 ( . ٔٔٗ/ٖٔ( يشطخ: فتح البارؼ ) ٕ)
ارؼ في تخخيج َوتحقيق األحاديث التي ذكخىا الَحافع ابغ َحجخ ٖ) ( يشطخ: أِنيُذ الدَّ

بغ مشرػر بغ يعقػب نبيل    العدقالني في َفتح الَبارؼ: السؤلف: أبػ ححيفة, 
َدة الخيَّاف, بيخوت  ساحة, مؤسَّ َدة الدَّ  (.ٙٔٗ/ٛلبشاف ) -البرارة الكػيتي : مؤسَّ
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  ()الخواية الثانية  : 

ّـِ َمْكُتػـٍ َوِىَي جاء _  , َقاَؿ: َدَخْمُت َعَمى َعاِئَذَة َوِعْشَجَىا اْبُغ ُأ ْعِبيِّ َعِغ الذَّ
ُع َلُو اأْلُْتُخجَّ َيْأُكُمُو ِبَعَدٍل َفَقاَلْت:  ُمْشُح  َما َزاَؿ َىَحا َلُو ِمْغ آِؿ ُمَحسٍَّج »ُتَقصِّ

ُـّ اْلُسْؤِمِشيَغ َرِضَي َّللاَُّ َعْشَيا ُنُدوَؿ ُسػَرِة َعاَتَب َّللاَُّ ِفيِو َنِبيَُّو  , َوِإنََّسا َأَراَدْت ُأ
 سياؽ الحاكع . «َعَبَذ َوَتَػلَّى

َََظفـاني **_ واختمػف   (ٔ)وىحا الحجيث رواه َأبؾ اْلِباَلِد يحيـى بـؽ سـميسان ال
 عشو ؛

, َقاَؿ: َدَخْمُت َعَمى َعْغ َأبِ , ِمْدَعخٌ »فخواه _  (أ) ْعِبيِّ ي اْلِباَلِد, َعِغ الذَّ
  . (ٕ) كسا أخخجو الحاكع ؛« َعاِئَذَة...

                                                           

( َأبػ اْلِباَلِد يحيى بغ سميساف : ذكخه البخارؼ في التاريخ الكبيخ, ط: دائخة السعارؼ ٔ)
لبالد يحيى ْبغ ُسَمْيَساف َأُبػ ا - ٜٜٕٛ,  ٕٓٛ,ٛالجكغ ) -العثسانية, حيجر آباد 

ْعِبّي وُمَحسَّج ْبغ عبيج هللا, روػ َعْشُو: ِإْبَخاِليع السؤدب, ومخواف ْبغ  الغصفاني َعِغ الذَّ
 معاوية, وعبج الػارث, كشاه مػسى بغ إسسعيل.

يحيى بغ أبي سميساف واسع أبي سميساف  - ٓٙٙ,  ٓٙٔ/ٜوجاء في الجخح والتعجيل )
يى بغ معيغ قاؿ: يحيى أبػ البالد الزحاؾ الغصفانى أبػ البالد ... ونقل عغ يح
 ثقة, وعغ أبيو أبي حاتع قاؿ: شيخ يكتب حجيثو.

َيْحَيى ْبغ ُسَمْيَساف َأُبػ اْلِباَلد اْلَغَصَفاِني يخوؼ  - ٛٚٙٔٔ,  ٗٓٙ/ٚوابغ حباف في ثقاتو )
  َعغ الّذعِبّي...

ُ َعْشيُ ٕ) َحاَبِة َرِضَي َّللاَّ ِف ( السدتجرؾ , ِكَتاُب َمْعِخَفِة الرَّ ّـِ َمْكُتػـٍ اْلُسَؤذِّ ْع, ِذْكُخ َعْسِخو اْبِغ ُأ
( ِ ُ َعْشُو َوُيَقاُؿ َعْبُج َّللاَّ َثَشا َجْعَفُخ ْبُغ ُنَرْيٍخ  -ٓٚٙٙ, ح ٖ٘ٚ/َٖرِضَي َّللاَّ َحجَّ

== 
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وِس ْبغ َبْكِخ ْبِغ »مغ رواية  وشخيق لكغ ,(ٔ) إماـٌ « ِمْدَعخ»و      َعْبج اْلُقجُّ
 (ٕ)« ُخَشْيذٍ 

                                                                                                                         
== 

َثِشي َأبِ  ِ ْبُغ َأْحَسَج ْبِغ َحْشَبٍل, َحجَّ ُ َتَعاَلى, َثَشا َعْبُج َّللاَّ , َرِحَسُو َّللاَّ ي, َثَشا َعْبُج اْلُخْمِجؼُّ
, َقاَؿ: َدَخْمُت  ْعِبيِّ وِس ْبُغ َبْكِخ ْبِغ ُخَشْيٍذ, َثَشا ِمْدَعٌخ, َعْغ َأِبي اْلِباَلِد, َعِغ الذَّ اْلُقجُّ

 َعَمى َعاِئَذَة... سياقو كسا باألعمى .
 ( ِمْدَعخ بغ ِكَجاـ بغ ُضَيْيٍخ الياللي العامخؼ أبػ سمسة الكػفي . روػ عغ : السقجاـ بغٔ)

شخيح واألعسر  وجساعة, روػ عشو : شعبة ويعمى بغ عبيج وآخخوف . وثقو األئسة 
وفخسػا أمخه ؛ قاؿ يحيى القصاف : ما رأيت مثمو كاف مغ أثبت الشاس , وقاؿ شعبة 
:كشا ندسي مدعخا السرحف ؛ مغ إتقانو , وقاؿ إبخاليع بغ سعيج الجػىخؼ : كاف 

كتاب : الصبقات الكبخػ  خسديغ ومئة .يدسى السيداف . مات سشة ثالث أو خسذ و 
( , الجخح  ٔٗٔ/ٔ, السعخفة والتاريخ )  ٕٗٚ/ ٕ, معخفة الثقات  ٖ٘ٗ/ ٙ

, السشتطع )  ٕٚٙ, مذاىيخ األمرار ص  ٚٓ٘/ ٚ, الثقات  ٖٛٙ/ ٛوالتعجيل 
, سيخ أعالـ  ٔٙٗ/ ٕٚ, تيحيب الكساؿ   ٜٛ/ٕ( , تيحيب األسساء  ٜ٘ٔ/ٛ

تيحيب  , ٕٛ٘, تقخيب التيحيب ص  ٔٗٔ/ ٔالحفاظ , تحكخة  ٖٙٔ/ ٚالشبالء 
 .  ٘ٔٔػ  ٖٔٔ/ ٓٔالتيحيب 

وس بؽ بكخ بؽ ُخَشْيذ أبؾ  -ٖٕٓ, ٕٔٛ/ٕٔفي تاريخ اإلسالـ )_ جاء (ٕ) عبج الُقجُّ
ت. ؽ. روػ عغ: أبيو, وحبيب بغ ُسَميع, وحجاج بغ أرشأة. وعشو:  -الجيؼ الكؾفّي,

ي.. قاؿ الحىبي: وىػ قميل الخواية ما رأيت ألحج أحسج بغ مشيع, وصالح بغ الييثع الػاسص
وقاؿ في ميداف / : وثق .   -ٕٖٔٗ,  ٓٙٙ/ٔفيو كالما ./    وقاؿ في الكاشف )

: ذكخه البخارؼ في كتاب الزعفاء فقاؿ: ال يعخؼ لحجاج  - ٘٘ٔ٘, ٕٗٙ/ٕاالعتجاؿ )
 سساع مغ عامخ. وكأنو رأػ أّف الخصأ في ىحا مشو !! .

_  (  : ال بأس بحجيثو. - ٜٕٛ,  ٙ٘/ٙع في الجخح والتعجيل البشو )وقاؿ أبػ حات_ 
 (   ٘ٛٔٗٔ,  ٜٔٗ/ٛوذكخه ابغ حباف في الثقات )

بغ وذكخ محسػد  : - ٚٓٚ,  ٜٖٙ/ٙوقاؿ ابغ حجخ في تيحيب التيحيب )_ 
== 



 

 

1493 

 . (ٔ)ة رضػاف هللا عميياا فيو مغ إرساؿ ؛ فالذعبّي لع يمق عائذفزال عسّ 

عغ َأبي  (ٕ) , وىػ مختمف فيورواه َأْحَسُج ْبُغ َبِذيٍخ اْلَيْسَجاِنيُّ و _  (ب)
َدَخْمُت َعَمى َعاِئَذَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشَيا  » اْلِباَلِد, َعْغ ُمْدِمِع ْبِغ ُصَبْيٍح, َقاَؿ:

                                                                                                                         
== 

غيالف عغ أحسج وابغ معيغ وأبي خيثسة أنيع ضخبػا عمى حجيثو,/  ونقل في 
قػؿ أبي حاتع: ال بأس بو مغ التاسعة .  -ٗٗٔٗ, ٖٓٙتقخيب التيحيب )ص 
 وكأنو رضي قػلو ! .

َثَشا َعْبُج  - ٜٙٛ, ح  ٖٗٓ/ٖوأخخج التخمحؼ )_  َثَشا َأْحَسُج ْبُغ َمِشيٍع َقاَؿ: َحجَّ َحجَّ
, َعْغ ِباَلؿِ  َثَشا َحِبيُب ْبُغ ُسَمْيٍع الَعْبِديُّ وِس ْبُغ َبْكِخ ْبِغ ُخَشْيٍذ َقاَؿ: َحجَّ ْبِغ  الُقجُّ

, َعْغ ُحَحْيَفَة ْبِغ الَيَساِف َقاَؿ:  ِإَذا ِمتُّ َفاَل ُتْؤِذُنػا ِبي, ِإنِّي َأَخاُؼ »َيْحَيى الَعْبِديِّ
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيْشَيى َعِغ الشَّْعيِ  ِ َصمَّى َّللاَّ « َأْف َيُكػَف َنْعًيا, َفِإنِّي َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاَّ

 َىَحا َحِجيٌث َحَدٌغ .
ىػ(  في بياف الػىع واإليياـ في ٕٛٙأفاد أبػ الحدغ ابغ القصاف )الستػفى : و _ 

( أّف التِّْخِمِحّؼ صّحح حجيث الشعي ىحا ؛ فحكخ إسشاد  ٕٙٗ/٘كتاب األحكاـ )
  التخمحؼ ونقل عشو َقاَؿ التِّْخِمِحّؼ: َىَحا َحِجيث حدغ َصِحيح!! .

يخىسا, وزاد أبػ حاتع: إنسا يحجث عغ ( نّبو عمى اإلرساؿ ابُغ معيغ, وأبػ حاتع, وغٔ)
البغ أبي حاتع, ط مؤسدة الخسالة )ص « السخاسيل»مدخوؽ, عغ عائذة. يشطخ: 

الخياض  -لمعخاقي, ط مكتبة الخشج « تحفة التحريل»(, ٖٓٓ( )ٓٙٔ - ٜ٘ٔ
 (.ٗٙٔو  ٖٙٔ)ص

أحسج" بغ بذيخ القخشي  -_ "خ ت ؽ ٙٔ, ٛٔ/ٔ( جاء في تيحيب التيحيب )ٕ)
مػلى عسخو بغ حخيث, ويقاؿ: اليسجاني أبػ بكخ الكػفي, قجـ بغجاد,  السخدومي

روػ عغ ىذاـ بغ عخوة, وابغ شبخمة وغيخىسا, وعشو: الحدغ بغ عخفة, وأبػ سعيج 
األشج وآخخوف. قاؿ ابغ معيغ: "لع يكغ بو بأس وكاف يقيغ", وقاؿ عثساف الجارمي: 

مغ يخوؼ عشو؟! قمت: ذاؾ "قمت: البغ معيغ عصاء بغ السبارؾ تعخفو! , قاؿ: 
== 
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ُع َلُو اأْلُْتخُ  , َوُتْصِعُسُو ِإيَّاُه ِباْلَعَدِل َفُقْمُت: َمْغ َوِعْشَجَىا َرُجٌل َمْكُفػٌؼ, َوِىَي ُتَقصِّ جَّ
َـّ اْلُسْؤِمِشيَغ؟ َفَقاَلْت:  ّـِ َمْكُتػـٍ الَِّحؼ َعاَتَب َّللاَُّ َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى »َىَحا َيا ُأ َىَحا اْبُغ ُأ

ّـِ َمْكُتػـٍ َوِعْشَجُه عُ  َأَتى الشَِّبيَّ », َقاَلْت: « ِفيِو َنِبيَُّو  ْتَبُة َوَشْيَبُة َفَأْقَبَل اْبُغ ُأ
 ِ ّـِ َمْكُتػـٍ َعَمْيِيَسا, َفَشَدَلْت َعَبَذ َوَتَػلَّى َأْف َجاَءُه اأْلَ َرُسػُؿ َّللاَّ  .(ٔ)«ْعَسى اْبُغ ُأ

                                                                                                                         
== 

الذيخ أحسج بغ بذيخ فتعجب! وقاؿ: "ال أعخفو", قاؿ عثساف: أحسج كاف مغ أىل 
الكػفة ثع قجـ بغجاد وىػ متخوؾ", قاؿ الخصيب: "ليذ أحسج بغ بذيخ مػلى عسخو 
بغ حخيث ىػ الحؼ روػ عغ عصاء بغ السبارؾ, ذاؾ بغجادؼ, وأما مػلى عسخو بغ 

ؾ, وإنسا لو أحاديث تفخد بخوايتيا وقج كاف مػصػفا حخيث فميدت حالو التخ 
بالرجؽ", وقاؿ ابغ نسيخ: "كاف صجوقا حدغ السعخفة بأياـ الشاس حدغ الفيع, إنسا 
وضعو عشج الشاس الذعػبية".وقاؿ أبػ زرعة: "صجوؽ", وقاؿ أبػ حاتع: "محمو 

: "كاف ثقة الرجؽ", وقاؿ الشدائي: "ليذ بحاؾ القػؼ", وقاؿ أبػ بكخ بغ أبي داود
كثيخ الحجيث ذىب حجيثو فكاف ال يحجث", وقاؿ الجارقصشي: "ضعيف يعتبخ 
بحجيثو", وأورد لو ابغ عجؼ حجيثيغ مشكخيغ قاؿ: "ولو أحاديث أخخ قخيبة مغ 

". قمت: "الذعػبية ىع الحيغ ٜٚٔىحيغ". قاؿ مصيغ: "أخبخت أنو مات سشة 
لقيشات, وقاؿ ابغ الجارود: "تغيخ يفزمػف العجع عمى العخب, وقػلو يقيغ أؼ يبيع ا

وليذ حجيثو بذيء", وقاؿ العقيمي: "ضعيف", ونقل أبػ العخب عغ الشدائي أنو 
, ميداف  (ٗٔ, ٖٕٚ/ٔقاؿ: ليذ بو بأس". )بترخؼ( , ويشطخ: تيحيب الكساؿ )

 ( .ٖٛٓ, ٘ٛ/ٔاالعتجاؿ )
َحاَبِة َرِضَي َّللاَُّ عَ  (ٔ) ِف السدتجرؾ, ِكَتاُب َمْعِخَفِة الرَّ ّـِ َمْكُتػـٍ اْلُسَؤذِّ ْشُيْع, ِذْكُخ َعْسِخو اْبِغ ُأ

( ِ ُ َعْشُو َوُيَقاُؿ َعْبُج َّللاَّ ٍج  - ٔٚٙٙ, ح ٖ٘ٚ/َٖرِضَي َّللاَّ َثَشا َأُبػ َزَكِخيَّا َيْحَيى ْبُغ ُمَحسَّ َحجَّ
, َوِإْبَخاِليُع بْ  ٍج اْلَكبَّاِنيُّ , َثَشا اْلُحَدْيُغ ْبُغ ُمَحسَّ ُغ َأِبي َشاِلٍب, َقااَل: َثَشا َأُبػ ُمػَسى, َثَشا اْلَعْشَبِخؼُّ

, َثَشا َأُبػ اْلِباَلِد, َعْغ ُمْدِمِع ْبِغ ُصَبْيٍح, َقاَؿ: َدَخْمُت َعَمى َعاِئَذَة  َأْحَسُج ْبُغ َبِذيٍخ اْلَيْسَجاِنيُّ
ُ َعْشَيا ...   « .َرِضَي َّللاَّ
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 وأبػ نعيع ,؛ فقج أخخجو الصبخانيّ ا في اإلسشادأّف ىشا سقصً  ويبجو, 
وإال  ؛ وىػ اأَلْولى (ٔ) «حٍ ُمْدِمِع ْبِغ ُصَبيْ » بعج «مدخوؽ »بديادة  ,والبييقيّ 

  إليو ال حقا .سشذيخ ىػ ما و  ؛في الخواية فيػ دليل اضصخابٍ 
  _ أىسيا  ,أمػر عجةتطيخ ىحا اإليزاح  بعجو: 
 .« َأبي اْلِباَلِد يحيى بغ سميساف»_ االختالؼ عمى  ٔ

, ح  ٙٚٗ/ٓٔإلى ىحا الخالؼ؛ جاء في شعب اإليساف ) _ وأشار البييقيُّ 
, َقاَؿ: َدَخْمَشا َعَمى َقاؿَ  - ٕٛٛٚ ْعِبيِّ : نا ِمْدَعٌخ, َعْغ َأِبي اْلِباَلِد, َعِغ الذَّ

                                                           

َثَشا اْلَيْيَثُع ْبُغ َخَمٍف, َنا َأُبػ َحجَّ  - ٜٗٓٗ, ح ٘٘ٔ/ٜ( أخخج الصبخاني في األوسط ) ٔ)
, َعْغ َأِبي اْلِباَلِد يحيى بغ سميساف  , َنا َأْحَسُج ْبُغ َبِذيٍخ اْلَيْسَجاِنيُّ ُمػَسى اأْلَْنَراِرؼُّ
الَغَصفاني, َعْغ ُمْدِمِع ْبِغ ُصَبْيٍح, َعْغ َمْدُخوٍؽ, َقاَؿ: َدَخْمُت َعَمى َعاِئَذَة َوِعْشَجُىا َرُجٌل 

 «.ْكُفػٌؼ, َتْقَصُع َلُو اأْلُْتُخجَّ ... مَ 
َثشا أبػ عمي دمحم بغ أحسج بغ  -ٜٙٚ, ح  ٓٔٚ/ٕ_ وأبػ نعيع في الصب الشبػؼ, ) َحجَّ

َثشا أحسج بغ بذيخ, َعغ  َثشا أبػ مػسى األنرارؼ, َحجَّ َثشا الييثع بغ خمف, َحجَّ الحدغ, َحجَّ
, َعغ مدخوؽ قاؿ: دخمت عمى عائذة , َعغ مدمع بغ صبيح-واسسو يحيى  -َأِبي البالد 

 وعشجىا رجل مكفػؼ تقصع لو األتخج وتصعسو إياه بعدل فقمت ليا: ..وعشجه عتبة وشيبة.
,  - ٜٕٛٚ, ح  ٚٚٗ/ٓٔ_ والبييقي في شعب اإليساف ,  ) وْذَباِرؼُّ َأْخَبَخَنا َأُبػ َعِميٍّ الخُّ

, نا َأُبػ حَ  ْج آَباِدؼُّ , نا ِإْسَحاُؽ ْبُغ ُمػَسى, نا َأْحَسُج ْبُغ َبِذيٍخ, أنا َأُبػ َشاِىٍخ اْلُسَحسَّ اِتٍع الخَّاِزؼُّ
َعْغ َأِبي اْلِباَلِد, َعْغ ُمْدِمِع ْبِغ ُصَبْيٍح, َعْغ َمْدُخوٍؽ, َقاَؿ: َدَخْمُت َعَمى َعاِئَذَة َوِعْشَجَىا َرُجٌل 

, َوُتْصِعُسُو ِإيَّاُه ِبالْ  ُع َلُو اأْلُْتُخجَّ َـّ اْلُسْؤِمِشيَغ؟ َفَقاَلْت: َىَحا َمْكُفػٌؼ ُتَقصِّ َعَدِل, َفُقْمُت: َمْغ َىَحا َيا ُأ
ّـِ َمْكُتػـٍ الَِّحؼ َعاَتَب هللُا ِفيِو َنِبيَُّو  , َوِعْشَجُه ُعْتَبُة, َوَشْيَبُة, , َقاَلْت: " َأَتى الشَِّبيُّ اْبُغ ُأ

ّـِ َٕوَتَػلَّى{ ]عبذ:  َعَمْيِيَسا َفَشَدَلْت: }َعَبَذ  َفَأْقَبَل َرُسػُؿ هللِا  [ َأْف َجاَءُه اأْلَْعَسى اْبُغ ُأ
 َمْكُتػـٍ "
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ّـِ َمْكُتػـٍ, َوِىَي َتْقَصُع َلُو ... " َكَحا َقاَؿ ِفي ِإْسَشاِدِه: َعِغ  َعاِئَذَة َوِعْشَجَىا اْبُغ ُأ
, َوَقْج ُخػِلَف ِفيِو . ْعِبيِّ  الذَّ

 , ع شخيق مشيا مغ غسدٍ مع يدمف ؛_ االضصخاب في الخواية ٕ
ره وإف في ىحا االضصخاب إف لع يكغ مرجَ  شخيظٌ « َأبا اْلِباَلِد »كسا وأزعع أف 

 أصاب كبجَ _ رحسو هللا تعالى _ أبا حاتع  اإلماـ لكغّ  ,معيغ قو ابغُ وثّ 
طخ في شْ و يُ , ومثمُ ؛ إذ بّيغ أنو يكتب حجيثو أؼ لالعتبار ال لالحتجاجحكيقتو

وىػ أولى الخأييغ بو بعج الشطخ في ىحه  ,مغ ضعٍف وخملٍ  روايتو لسا يعتخييا
 الخواية .

, وىحا بعج «مدخوؽ »؛ وىػ الصخيقيغ الدابقيغ إلى مخخٍج واحجٍ  دُّ خَ _ مَ  ٖ
 , وىحا الصخيق األوؿ _رضػاف هللا عمييا_لع يمق عائذة  التجقيق ؛ إذ الذعبيّ 

  ّْعِبيُّ بػ حاتع : الذَّ قج قاؿ اإلماـ أَ ؛ و «مدخوؽ »ه إلى والصخيق الثاني مخد
ُث َعْغ َمْدُخوٍؽ َعْغ َعاِئَذَة َعْغ َعاِئَذَة ُمْخَسلٌ  مسا يجلل عمى  ,(ٔ)؛ ِإنََّسا ُيَحجِّ

 . اضصخاب الخواة ىشا
؛ الخواية باالضصخاب ىحه _ وبعج ىحا البياف ال يدعشا إال أف نحكع عمى  ٗ

وإف  _,فيو زيادة« مدخوؽ »؛ فصخيق يؤيج ىحا عجـ االتفاؽ عمى الستغ ومسا
 ._كاف ىحا أمخه يديًخا

                                                           

 . ( ٜٔ٘,  ٓٙٔيشطخ: السخاسيل البغ أبي حاتع ) ص  (ٔ)
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 أخخج الشيدابػرؼّ  الحاكعَ اإلماـ أبا عبج هللا أّف ومسا يقّػػ ما ذىبشا إليو _  ٘
ح , مسا يخجّ بيحا و أعّميساوكأنّ  ,الصخيقيغ بإثخ بعزيسا ولع يرّحح أيِّا مشيا

   .تجاخال بيشيسا أنو يخػ 
  فأولى بكل مجقق التخّيث  ..ومغ ثّع  مع ما أشيخ إليو مغ تداىٍل,ىحا

 فميتشبو ليحا. قبل ترحيح أؼٍّ مشيسا؟!,
عغ   بعج الشطخ في الستغ نجج الترخيح بأّف الحؼ شغل الشبيَّ وكحا _  ٙ

ما في ة معارضضاىخه حا ابغ أـ مكتػـ ىسا عتبة بغ ربيعة وشيبة, وى
ف, الخوايات األخخػ التي أبيست, أو التي عّيشت بأنو العباس وأمية بغ خم

 ., وإف كاف شأف الجسع بيشيا ىّيًشا؟!!وقيل غيخ ذلظ
********* 

   (الخواية الثالثة  ): 

,  - ٖٕٖٔ, ح  ٖٔٗ/٘أبػ يعمى )أخخج  **_ َثَشا ُمَحسَُّج ْبُغ َمْيِجؼٍّ َحجَّ
زَّاِؽ, َأْخَبَخَنا َمْعَسٌخ, َعْغ َقَتاَدَة,  َثَشا َعْبُج الخَّ , ِفي ْشوُ َعْغ َأَنٍذ, َرِضَي َّللاَُّ عَ َحجَّ

ّـِ َمْكُتػـٍ ِإَلى الشَِّبيِّ َٔقْػِلِو }َعَبَذ َوَتَػلَّى{ ]عبذ:  َوُىَػ ُيَكمُِّع  [ َجاَء اْبُغ ُأ
[ َقاَؿ: َفَكاَف ُٔأَبيَّ ْبَغ َخَمٍف َفَأْعَخَض َعْشُو, َفَأْنَدَؿ َّللاَُّ }َعَبَذ َوَتَػلَّى{ ]عبذ: 

اَؿ َقَتاَدُة: َوَأْخَبَخِني َأَنُذ ْبُغ َماِلٍظ, َقاَؿ: َرَأْيُتُو َيْػـَ َبْعَج َذِلَظ ُيْكِخُمُو, قَ  الشَِّبيُّ 
ّـِ َمْكُتػـٍ  -اْلَقاِدِسيَِّة َوَعَمْيِو ِدْرٌع َوَمَعُو َراَيٌة َسْػَداُء   (ٔ) . –َيْعِشي اْبَغ ُأ

                                                           

ُج ْبُغ َمْيِجؼٍّ اأَلْيِميُّ ذكخه ابغ أبي حاتع في الجخح والتعجيل )ٔ)  ٙ٘ٗ, ٙٓٔ/ٛ( فُسَحسَّ
, ٕٕٔ/ٜو  ٕٓٗ٘ٔ, ٜٜ/ٜو )ولع يحكخ فيو شيئا, وذكخه ابغ حباف في ثقات –

== 
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 وىحا حجيث رواه َمْعَسخ, واختمف عشو  : 

زهاِق واختٔ)  مف عشو أيزا ؛( _ فقج رواه عشو َعْبُج الخه

  _ )زَّاِؽ, َعْغ َمْعَسٍخ , َعْغ َقَتاَدَة , ُمَحسَُّج ْبُغ َمْيِجؼٍّ عغ رواه )أ  َعْبُج الخَّ
 .؛ كسا سبق عشج أبي يعمى   َعْغ َأَنذٍ 

  _ )ـِ َقاَؿ: نا َسَمَسُة ْبُغ َشِبيبٍ بيشسا  )ب اَل ة ويار  _رواه ُمَحسَّج ْبغ َعْبِج الدَّ
زَّاؽِ تفديخ  زَّاؽِ  _َعْبج الخَّ  (ٔ) .: مخسال  َعْغ َمْعَسٍخ , َعْغ َقَتاَدةَ  ,عغ َعْبج الخَّ

  الػصل واإلرساؿ أف الصخيقيغقج يخّيل لمشاضخ مغ أوؿ وىمة و__ 
 .!!(ٕ) صحيحاف

                                                                                                                         
== 

ُج ْبُغ َمْيِجؼٍّ  - ٖٖٛ,ح ٓٓٗ/ٕ(, وقاؿ ابغ أبي عاصع في الدشة)ٖٗ٘٘ٔ ثشا ُمَحسَّ
ِ, ِثَقٌة َصُجوٌؽ .  اأْلَْيِميُّ َأُبػ َعْبِج َّللاَّ

زَّاِؽ, دار الكتب العمسية )ٔ)  ( .- ٖٜٖٗ, ح  ٕٜٖ/ٖ( يشطخ: تفديخ َعْبج الخَّ
ىػ(: مكتبة ٖٓٗلذ البغ الفخضي )الستػفى: ( جاء في تاريخ عمساء األنجٕ)

: ـ بغ َثْعمبة بغ زيج الُخَذِشيّ دمحم بغ عبج الّدال - ٖٗٔٔ,  ٙٔ/ٕالخانجي, القاىخة )
, ودخل الَبْرخة  .مغ أىل ُقْخُشبة؛ ُيَكشَّى: أَبا عبج هللا رحل قبل األربعيغ ومائتيغ َفَحجَّ

د َفَدِسع بيا: مغ غيخ واحج, وَسِسَع فػجج أىميا متػافجيغ فدسع فييا عجة, ودخل بغجا
بسرخ: مغ َسَمسة بغ َشِبيب صاحب عبج الخزاؽ, وغيخه . روػ عشو السذاىج. 
وجساعة كثيخة مغ الَبرخّييغ والسرخّييغ وغيخىع. وأدخل األْنَجلذ كثيخًا مغ حجيث 
األئِسة, وكثيخًا مغ المغة, والذعخ الجاىمي رواية. وكاف: فريح المداف, جدؿ 

شصق, َضخيا مغ األعخاب, وكاف: َصاِرمًا أنػفًا, مشكبزًا عغ الدمصاف, وأَراده الس
األميخ دمحم عمى القزاء, فأبى. ولع يكغ عشج الُخَذِشّي كبيخ عمع بالفقو, إنسا كاف 
الغالب عميو حفع المغة, ورواية الحجيث. وكاف: ثقة في ذلظ مأمػنًا. مات سشة ست 
== 
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  بالقخائغ كسا ىػ معخوؼ عشج أىل البج مغ التخجيح عشج االختالؼولكغ 
َعْبج »ية العالقة بيغ أولى؛ لخرػص اإلرساؿَ أّف وعشج التجقيق نخػ ..  الفغّ 

زَّاؽِ  ومغ ثع فإلراؽ الػىع بغيخه أولى, «, َسَمَسة ْبغ َشِبيبٍ »وراويتو « الخَّ
 فميتشبو ليحا, وهللا أعمع .

 مخسال؛ كػ:  عؽ َمْعَسخ واحجٍ  ورواه غيخُ  ( _ٕ)

  . كسا سبق؛ عبج الخزاؽ _  )أ(    

  ؛ وابغ أبي عخوبة )ب(    

بذخ بغ مَعاذ َثَشا يِديج بغ َىاُروف َثَشا سعيج بغ أبي  َثَشاالصبخؼُّ كسا أخخج _ 
 ذكخ لشا َأف عبج هللا بغ أـ َمْكُتػـ َجاَء ِإَلى الشَِّبي  : َعغ َقَتاَدة َقاؿَ عُخوَبة 

                                                                                                                         
== 

, ٖٕٖ/ٕح لو الحاكع في السدتجرؾ )وصحّ  تيغ سشة.وثسانيغ ومائتيغ, عغ ثساف وسّ 
َياَقةِ » - ٕٖٙٔح  ْيَخْيِغ َوَلْع ُيْخِخَجاُه ِبَيِحِه الدِّ « َىَحا َحِجيٌث َصِحيٌح َعَمى َشْخِط الذَّ

 ووافقو الحىبي .
سمسة بغ شبيب  - ٗ"ـ  -ٕٕ٘,  ٙٗٔ/ٗ** وجاء في تيحيب التيحيب )

لسدسعي نديل مكة روػ عغ عبج الخزاؽ وأبي أبػ عبج الخحسغ الحجخؼ ا الشيدابػرؼ 
داود الصيالدي وجساعة, وعشو: الجساعة سػػ البخارؼ وأحسج بغ حشبل وىػ مغ 
شيػخو وغيخىع. قاؿ أبػ حاتع وصالح بغ دمحم البغجادؼ: صجوؽ, وقاؿ الشدائي: ما 
عمسشا بو بأسا, وقاؿ أحسج بغ سيار : كاف مدتسمي السقخؼ صاحب سشة وجساعة 

ي الحجيث وجالذ الشاس وكتب الكثيخ, وقاؿ أبػ نعيع األصبياني: أحج رحل ف
الثقات حجث عشو األئسة والقجماء, وذكخه ابغ حباف في الثقات, وقاؿ الحاكع : محجث 

 " وقيل قبميا .بترخؼ(.ٕٚٗأىل مكة والستفق عمى إتقانو وصجقو. مات سشة "
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 جل وعال : َفأْندؿ هللا َفَأْعخض َعشُو  ُأميَّة بغ خمفَيْدَتْقِخئُو َوُىَػ ُيَشاِجي 
 .(ٔ)اآْلَية ...عبذ

 ؛ وابغ ثػر ج( _)        

حجثشا ابغ عبج األعمى, قاؿ: ثشا ابغ ثػر, عغ  ؛ قاؿ:الصبخؼُّ أخخج  كسا_   
ـّ مكتـػ إلى الشبّي  وىػ يكمع أبيَّ بغ  معسخ, عغ قتادة قاؿ: جاء ابغ أ

بعج ذلظ  َخَمف, فأعخض عشو, فأندؿ هللا عميو: )َعَبَذ َوَتَػلَّى( فكاف الشبّي 
  (ٕ) . ُيكخمو

  فزال عغ مسا يخّجح اإلرساؿَ  «ابغ ثػر»و «بغ أبي عخوبةا»وشخيقا ,
زَّاؽِ »االختالؼ عمى   . في وصمو كسا سبق« َعْبج الخَّ

  ٍمغ الرحابة إال مغ أنذٍ  وقتادة لع يدسع مغ أحج  (ٖ) ولكغ كسا ,
لمجيل بالػاسصة  ؛, والسخسل مخدودرأيت لع يثبت عشو مغ شخيق صحيح

 ., وهللا أعمعوالحتساؿ تعجدىا
                                                           

. تخخيج األحاديث واآلثار ( ٕٛٔ/ٕٗ( يشطخ: تفديخ الصبخؼ : مؤسدة الخسالة )ٔ)
لمدمخذخؼ, لػ: جساؿ الجيغ عبج هللا بغ يػسف بغ دمحم الديمعي  الػاقعة في تفديخ الكذاؼ

الخياض )  -ىػ(, حققو: عبج هللا بغ عبج الخحسغ الدعج,: دار ابغ خديسة ٕٙٚ)ت: 
ٗ/ٔ٘ٙ  .) 
 ( .  ٕٛٔ/ٕٗ( يشطخ: تفديخ الصبخؼ: مؤسدة الخسالة )ٕ)
بيخوت  -ىػ(: مؤسدة الخسالة ٕٖٚاسيل البغ أبي حاتع )الستػفى: ( يشطخ: السخ ٖ)

زرعة ولي الجيغ, ابغ العخاقي  ي(, تحفة التحريل في ذكخ رواة السخاسيل ألبٛٙٔ)ص
 ( .ٕٕٙالخياض )ص -ىػ(: مكتبة الخشج ٕٙٛ)الستػفى: 
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  (الخواية الخابعة) : 

َثَشا اْلُحَدْيُغ  - ٙٛٛٚ, ح  ٕٕٗ/ٛالكبيخ )السعجع في  الصبخانيّ _ أخخج  َحجَّ
, ثشا ُمَحسَُّج ْبُغ  ِخؼِّ اْلَعْدَقاَلِنيُّ , ثشا اْلُحَدْيُغ ْبُغ َأِبي الدَّ ْبُغ ِإْسَحاَؽ التُّْدَتِخؼُّ

, ثشا ُعثْ  َثِشي َأُبػ َحْفٍز اْلَقاصُّ َساُف ْبُغ َأِبي اْلَعاِتَكِة, َعْغ َعِميِّ ْبِغ ُشَعْيٍب, َحجَّ
ّـِ َمْكُتػـٍ َوُىَػ أَْعَسى, َوُىَػ َقاَؿ:  َعْغ َأِبي ُأَماَمةَ َيِديَج, َعِغ اْلَقاِسِع,  َأْقَبَل اْبُغ ُأ

[ , َوَكاَف َرُجاًل ٕ]عبذ:  الَِّحؼ ُأْنِدَلْت ِفيِو: }َعَبَذ َوَتَػلَّى َأْف َجاَءُه اأْلَْعَسى{
, َفَقاَؿ َلُو: َيا َرُسػَؿ هللِا, ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّي, َأَنا َكَسا ْغ ُقَخْيٍر ِإَلى َرُسػِؿ هللِا مِ 

َتَخاِني َقْج َكِبَخْت ِسشِّي, َوَرؽَّ َعْطِسي, َوَذَىَب َبَرِخؼ, َوِلي َقاِئٌج اَل ُياَلِوُمِشي 
َمَػاِت؟َصمِّي ِفي بَ ِقَياَدَة ِإيَّاَؼ, َفَيْل َتِجُج ِلي ِمْغ ُرْخَرٍة أُ   .«الحجيث...ْيِتي الرَّ

 (ٔ)  .األئسة غيخ واحج مغ  كسا بّيشو ج بو؛ال يحتواٍه وىحا شخيق : قمت_ 

                                                           

ِبيِخ َوِفيِو َعِميُّ ْبُغ َرَواُه الصََّبَخاِنيُّ ِفي اْلكَ  (: ٖٗ/ٕقاؿ الييثسي في مجسع الدوائج )  (ٔ)
َفُيَسا اْلُجْسُيػُر َواْخُتِمَف ِفي ااِلْحِتَجاِج ِبِيَسا . قمت: وىحا  َيِديَج اأْلَْلَياِنيُّ َعِغ اْلَقاِسِع َوَقْج َضعَّ

 تداىل مغ الييثسّي رحسو هللا ؛  
َمْذِقي&&   اْلَقاِسع َوَمْكُحػؿ. َقاَؿ : يخوؼ َعغ  عمّي بغ يِديج َأُبػ عبج اْلسمظ اأْلَْلَياِني الجِّ

وأبػ نعيع األصبياني: ُمشكخ الَحِجيث, َوَقاَؿ َأُبػ َحاِتع الخَّاِزّؼ: َضِعيف الَحِجيث  الُبَخاِرؼّ 
اَرُقْصِشّي والبخقي: َمْتُخوؾ . الزعفاء البغ  أحاديثو مشكخة, َوَقاَؿ الشََّداِئّي واألزدؼ َوالجَّ

 ( . ٕٓٓ/ٕالجػزؼ ) 
  تفق أىل العمع عمى ضعفو,وقاؿ الداجي: ا 

وقاؿ دمحم بغ عسخ: قاؿ يحيى بغ معيغ عمي بغ يديج عغ القاسع عغ أبي إمامة ضعاؼ 
  ,كميا

== 
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  (الخواية الخامدة) : 

,  أخخج اْبغ جخيخ , َقْػُلُو: }َعَبَذ َوَتَػلَّى َأْف َعِغ اْبِغ َعبَّاسٍ ِمْغ َشِخيِق اْلَعْػِفيِّ
ُيَشاِجي ُعْتَبَة ْبَغ َرِبيَعَة َوَأَبا  [ َقاَؿ: َبْيَشا َرُسػُؿ َّللاَِّ ٕ]عبذ: َجاَءُه اأْلَْعَسى{ 

ـٍ َواْلَعبَّاَس ْبَغ َعْبِج اْلُسصَِّمِب, َوَكاَف َيَتَرجَّػ َلُيْع َكِثيًخا, َوَيْحِخُص  َجْيِل ْبَغ ِىَذا
ّـِ َمْكُتػـٍ, َعَمْيِيْع َأْف ُيْؤِمُشػا, َفَأْقَبَل ِإَلْيِو َرُجٌل أَْعَسى, يُ  ِ ْبُغ ُأ َقاُؿ َلُو َعْبُج َّللاَّ

ِ َيْدَتْقِخُغ الشَِّبيَّ  آَيًة ِمَغ اْلُقْخآِف, َوَقاَؿ:  َيْسِذي َوُىَػ ُيَشاِجيِيْع, َفَجَعَل َعْبُج َّللاَّ
 ِ ِ, َعمِّْسِشي ِمسَّا َعمََّسَظ َّللاَُّ, َفَأْعَخَض َعْشُو َرُسػُؿ َّللاَّ َعَبَذ ِفي , وَ َيا َرُسػَؿ َّللاَّ

 ِ , َوْجِيِو َوَتَػلَّى, َوَكِخَه َكاَلَمُو, َوَأْقَبَل َعَمى اآْلَخِخيَغ؛ َفَمسَّا َقَزى َرُسػُؿ َّللاَّ
َوَأَخَح َيْشَقِمُب ِإَلى أَْىِمِو, َأْمَدَظ َّللاَُّ َبْعَس َبَرِخِه, ُثعَّ َخَفَق ِبَخْأِسِو, ُثعَّ َأْنَدَؿ َّللاَُّ: 

ْف َجاَءُه اأْلَْعَسى َوَما ُيْجِريَظ َلَعمَُّو َيدَّكَّى َأْو َيحَّكَُّخ َفَتْشَفُعُو }َعَبَذ َوَتَػلَّى أَ 
ْكَخػ{ ]عبذ:  َما »َوَكمََّسُو, َوَقاَؿ َلُو:  [ , َفَمسَّا َنَدَؿ ِفيِو َأْكَخَمُو َرُسػُؿ َّللاَِّ ٔالحِّ

َىْل َلَظ َحاَجٌة »ِه َقاَؿ َلُو: َوِإَذا َذَىَب ِمْغ ِعْشجِ « َحاَجُتَظ, َىْل ُتِخيُج ِمْغ َشْيٍء؟
َوَذِلَظ َلسَّا َأْنَدَؿ َّللاَُّ: }َأمَّا َمِغ اْسَتْغَشى َفَأْنَت َلُو َتَرجَّػ َوَما َعَمْيَظ « ِفي َشْيٍء؟

 (ٔ) . [ َ٘أالَّ َيدَّكَّى{ ]عبذ: 

                                                                                                                         
== 

وقاؿ دمحم بغ إبخاليع الكشاني األصبياني :قمت ألبي حاتع ما تقػؿ في أحاديث عمي بغ 
 يديج عغ القاسع عغ أبي إمامة؟ 

 (.ٕٗٙ ,ٜٖٙ/ٚلتيحيب ). يشطخ: تيحيب ا قاؿ ليدت بالقػية ىي ضعاؼ
( حجثشي دمحم ٕٛٔو ٕٚٔ/ٕٗفي التفديخ, حققو: أحسج دمحم شاكخ: مؤسدة الخسالة ) (ٔ)

بغ سعج )أؼ: ابغ دمحم بغ الحدغ بغ عصية العػفي العػفي(, قاؿ: ثشي أبي, قاؿ: ثشي 
== 
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كسا ىػ مػضح  سشج ال يحتج بو؛ مدمدل بالعػفييغ الزعفاء؛ىحا و قمت: _ 
 بالحاشية .

                                                                                                                         
== 

الحديغ بغ الحدغ بغ عصية (, قاؿ: ثشي أبي, عغ أبيو )أؼ: َعِصيَّة بغ سعج )أؼ:  عسي
 لعػفي(, عغ ابغ عباس قػلو: )َعَبَذ َوَتَػلَّى َأْف َجاَءُه األْعَسى(... .ا

 في عمـػ القخآف: الييئة السرخية العامة لمكتاب  قاؿ الديػشي في اإلتقاف
(: َوَشِخيُق اْلَعْػِفيِّ َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َأْخَخَج ِمْشَيا اْبُغ َجِخيٍخ َواْبُغ َأِبي َحاِتٍع ٜٖٕ/ٗ)

َغ َلُو التِّْخِمِحؼُّ .َكِثيًخا وَ   اْلَعْػِفيُّ ضعيف لبذ ِبَػاٍه َوُربََّسا َحدَّ
 ( دمحم" بغ سعج بغ دمحم بغ الحدغ بغ  - ٖٓٙ ,ٗٚٔ/٘وفي لداف السيداف"

عصية العػفي ... قاؿ الخصيب: كاف ليشا في الحجيث وروػ الحاكع عغ 
 .الجارقصشي أنو ال بأس بو وتػفي سشة ست وسبعيغ ومائتيغ انتيى

 ( سعج" بغ دمحم بغ الحدغ بغ عصية بغ  -[ "ذ ٚٙ] ,ٛٔ/ٖوفي لداف السيداف
سعج العػفي عغ أبيو وعسو الحديغ بغ الحدغ في آخخيغ, روػ عشو ابشو دمحم 
وابغ أبي الجنيا وغيخىع, قاؿ أحسج فيو: جيسي قاؿ ولع يكغ ىحا أيزا مسغ 

 يدتاىل أف يكتب عشو وال كاف مػضعا لحاؾ حكاه الخصيب.
 ( [ "الحديغ" بغ الحدغ بغ عصية العػفي ٙ٘ٔٔ] ,ٕٛٚ/ٕوفي لداف السيداف

عغ أبيو واألعسر ضعفو يحيى بغ معيغ وغيخه وقاؿ ابغ حباف روػ أشياء ال 
يتابع عمييا ال يجػز االجتجاج بخبخه , وقاؿ الشدائي ضعيف وقيل كاف العػفي 

نتيى وقاؿ أبػ ىحا شػيل المحية ججا تػفي سشة إحجػ وخسديغ وثالث مائة ا
حاتع ضعيف الحجيث وقاؿ الجػزجاني واىي الحجيث وقاؿ ابغ سعج سسع 

 سساعا كثيخا وكاف ضعيفا في الحجيث وذكخه العقيمي في الزعفاء .
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بإثخه بعج أف حيث قاؿ  « كثيخ ابغَ » الشاقجَ  البارعَ  اإلماـَ  ورحع هللاُ قمت: _ 
َواْبُغ َأِبي َحاِتٍع َأْيًزا ِمْغ َشِخيِق اْلَعْػِفيِّ َعِغ  َرَوػ اْبُغ َجِخيخٍ : » ره بقػلو صجّ 

 (ٕ) . « اِدهِ ِفيِو َغَخاَبٌة َوَنَكاَرٌة, َوَقْج ُتُكمَِّع ِفي ِإْسشَ » :  « (ٔ) اْبِغ َعبَّاٍس ...

  :كسا سيأتي إف شاء هللا  وسشذيخ إلى بعس ما في متشو مغ نكارةٍ قمت
  تعالى.

*****  
  (الخواية الدادسة) : حجيث كعب بؽ عجخة 

َوأخخج اْبغ مْخَدَوْيو َعغ َكْعب بغ عْجَخة: :  في الجر السشثػرقاؿ الديػشي _ 
لَّى{ َأَتى الشَِّبي صمى هللا َعَمْيِو َوسمع ِإف اأْلَْعَسى الَِّحؼ أندؿ هللا ِفيِو }عبذ َوَتػَ 

َفَقاَؿ: ِإذا َسِسعت  ؟َفَقاَؿ: َيا َرُسػؿ هللا ِإنِّي أسسع الشجاء ولعمي اَل أجج قائجاً 
 (ٖ) . { الشجاء فأجب َداِعي هللا

 
 ؛ واختمف عشوَزْيج ْبغ َأِبي ُأَنْيَدَة رواه  حجيث كعب بغ عجخة: قمت_ 

َعِجؼِّ ْبِغ عغ  ,عشو ,أبػ عبج الخحيع السرخؼ ِديَج َخاِلُج ْبُغ يَ فخواه  _ ( أ)
 ؛ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َأِبي َلْيَمى, َعْغ َكْعِب ْبِغ ُعْجَخةَ  َعغْ  َثاِبٍت,

                                                           

 ( أّف اْبغ مْخَدَوْيو أخخجو أيزا . ٙٔٗ/ٛونّز الديػشّي في الجر السشثػر )  (ٔ)
حققو: دمحم حديغ شسذ الجيغ: دار ىػ( ٗٚٚتفديخ القخآف العطيع )ابغ كثيخ ت: ( ٕ)

 (.ٕٖٔ/ٛبيخوت ) -الكتب العمسية, 
 ( .ٚٔٗ/ٛ( يشطخ: الجر السشثػر )ٖ)
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 (ٔ) مغ شخيق سميساف بغ داود الذاذكػني. في "األوسط"أخخجو الصبخاني 

 قمت: والذاذكػني متيع!!. (ٕ) 

                                                           

ُج ْبُغ َأَباَف, َنا  - ٖٔٗٚ, حٕ٘٘/ٚالصبخاني في األوسط ) أخخجو( ٔ) َثَشا ُمَحسَّ َحجَّ
, َثَشا َأُبػ  ُج ْبُغ َسَمَسَة اْلَحخَّاِنيُّ , َثَشا ُمَحسَّ اَذُكػِنيُّ َعْبِج الخَِّحيِع َخاِلُج ْبُغ َيِديَج, َعْغ َزْيِج ْبِغ الذَّ

َأِبي ُأَنْيَدَة, َعْغ َعِجؼِّ ْبِغ َثاِبٍت, َعْغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َأِبي َلْيَمى, َعْغ َكْعِب ْبِغ ُعْجَخَة َقاَؿ: 
 ِ اَء, َفَمَعمِّي اَل َأِجُج َقاِئًجا َوَيُذقُّ , َفَقاَؿ: ِإنِّي َأْسَسُع الشِّجَ َجاَء َرُجٌل َضِخيٌخ ِإَلى َرُسػِؿ َّللاَّ

 ِ , َأَفَأتَِّخُح َمْدِجًجا ِفي َداِرؼ؟ َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَّ َفِإَذا »َقاَؿ: َنَعْع َقاَؿ: « َأَيْبُمُغَظ الشَِّجاُء؟: »َعَميَّ
 اِبٍت ِإالَّ َزْيُج ْبُغ َأِبي ُأَنْيَدَة ". َلْع َيْخِو َىَحا اْلَحِجيَث َعْغ َعِجؼِّ ْبِغ ثَ «, َسِسْعَت الشَِّجاَء َفَأِجْب 

اَذُكْػِنيُّ أحج األئسة ٕ) , الذَّ , الَبْرِخؼُّ (. ُسَمْيَساُف بُغ َداُوَد بِغ ِبْذٍخ َأُبػ َأيُّْػَب الِسْشَقِخؼُّ
, وُمَحسَّج ْبغ َسَمَسَة اْلَحخَّاِنّي, َوَشَبَقِتِيع َفَأْكَثَخ. وعَ  األعالـ. َرَوػ َعْغ: الػاقجؼ, ْشُو: الُكَجْيِسيُّ

ُج ْبُغ َأَباَف, َوَأُبػ َيْعَمى, َوخمق . اتفقػا عمى حفطو وبخاعتو وعمػ شأنو وكاف ذا ىيئة  وَ  ُمَحسَّ
حدشة وشعغ فيو جساعة مغ األئسة وندبػه لذخب الشبيح والسجػف وغيخ ذلظ واتيع بػضع 

بغ عجؼ( وتكمع فيو اْبغ َمِعيغ الحجيث ؛ ضعفو َعبج َّللاَّ ْبغ ُسَمْيَساف ْبغ األشعث )نقمو ا
وَأُبػ بكخ ْبغ أبي شيبة وكحبو اْبغ َمِعيغ )نقمو عشيع ابغ عجؼ (, قاؿ الخصيب: كاف 
حافطا مكثخا, قاؿ أبػ داود الصيالدي)الخصيب( : شياشيغ اإلنذ ابغ السجيشي وابغ 

: قج الذاذكػني وابغ بحخ الدقاء, كاف يحيى بغ سعيج يدسيو الخائب, قاؿ: ابغ معيغ
سسع إال أنو يكحب ويزع)نقمو الخصيب(, كاف أحسج يحىب إليو يتعمع مشو عمع الخجاؿ 

اَذُكْػِنيُّ وما انتفع برج مغ جالذ مغ األئسة,   وقاؿ عشو أحسج :َكاَف َأْحَفَطَشا ِلأَلْبَػاِب الذَّ
قاؿ البخارؼ)الخصيب(: ىػ عشجؼ أضعف مغ كل ضعيف ومخة: فيو نطخ, وقاؿ أبػ 

أحسج الحاكع: متخوؾ, وقاؿ الشدائي)الخصيب(: ليذ بثقة, وقاؿ صالح  حاتع أبػ
اَرُقْصِشّي َضِعيف,  جدرة)الخصيب(: ما رأيت أحفع مشو وكاف يكحب في الحجيث, َوَقاَؿ الجَّ
وساؽ الخصيب وابغ حجخ لو وقائع مع ابغ معيغ وأبي زرعة تجؿ عمى سعة حفطو 

وقاؿ أحسج )ابغ حجخ(:كاف ابغ ميجؼ يدسيو  وجاللتو وأيزا تجلل عمى تخكيبو لألسانيج,
الخائب, وكحبو عبج الخزاؽ , وقاؿ صالح جدرة: ما رأيت أحفع مشو واتيسو بالكحب )نقمو 
== 
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    َعْغ  عغ زيج بغ أبي أنيدة, ,ىاوؼ خّ بغ يديج اليديج بغ سشاف ورواه _  ( ب)
 ؛ َعِجؼِّ ْبِغ َثاِبٍت, َعْغ َعْبِج هللِا ْبِغ َمْعِقٍل, عغ كعب

  (ٔ) .كسا أخخجو الصبخاني في "الكبيخ"

                                                                                                                         
== 

عشيسا ابغ حجخ(, وقاؿ عباس العشبخؼ)نقمو الخصيب وغيخه(: ما مات حتى اندمخ مغ 
ػء ماجغ كاف العمع اندالخ الحية مغ قذخىا , وقاؿ العجمي)نقمو ابغ حجخ(: رجل س

يحفع, قاؿ أبػ الذيخ: َوَغَخاِئُب َحِجيِثِو َتْكُثُخ,  قاؿ الحىبي: الَعاِلُع الَحاِفُع الَبارُع َأَحُج 
الَيْمَكى ومخة ىػ والديػشي : مغ أفخاد الحافطيغ إال أنو واٍه , قاؿ ابغ حباف: َكاَف يحفع 

يخد ِفي اْلُقُمػب, َوَقاَؿ َعْبَجاِف األىػازؼ: َحتَّى ذكخ ِفي اْلحفاظ ِإالَّ َأنو لع يرف َنفدو َحتَّى 
معاذ هللا أف يتيع إنسا كانت كتبو قج ذىبت فكاف يحجث مغ حفطو, قاؿ ابغ عجؼ بعج أف 
اِظ اْلَسْعُجوِديَغ َوىػ  ساؽ لو أحاديث خػلف فييا : َولو َحِجيٌث َكِثيٌخ ُمْدَتِكيٌع َوىػ ِمَغ اْلُحفَّ

سج َوعمي وأنكخ ما رأيت ىحه األحاديث التي ذكختيا بعزيا َأَحُج مغ يزع إلى َيْحيى وأح
مشاكيخ وبعزيا سخقة وما أشبو أمخه بسا قاؿ عبجاف فيغمع وإنسا أتى مغ ىشاؾ يذتبو 
عميو فمجخأتو واقتجاره عمى الحفع ال أنو يتعسجه . مات أصبياف سشة أربع وثالثيغ 

 . قمت: حافظ مكثخ واتيؼومائتيغ, وقيل بعجىا بقميل . 
( ,  ٕٛٔ/ٕ( , الزعفاء لمعقيمي )  ٖٓٗ/ٕ, العمل ألحسج رواية عبج هللا )  كتاب:

( ,  ٜٜٕ/ٗ( , الكامل )  ٜٕٚ/ٛ( , الثقات البغ حباف )  ٗٔٔ/ٗالجخح والتعجيل ) 
(, تحكخة  ٛٔ/ٕ( , الزعفاء البغ الجػزؼ ) ٕٕٔ/ٔٔ(, السشتطع )  ٕٗ/ٜتاريخ بغجاد ) 

( ,  ٕ٘ٓ/ٕ( , ميداف االعتجاؿ ) ٜٚٙ/ٓٔـ الشبالء ) ( , سيخ أعال ٙ٘/ٕالحفاظ ) 
 (. ٗٛ/ٖلداف السيداف ) 

َثَشا َعْبُج هللِا ْبُغ َسِعيِج ْبِغ  - ٖ٘ٓ, ح ٜٖٔ/ ٜٔالصبخاني في "الكبيخ" ) أخخجو( ٔ) َحجَّ
, حَ  ِج ْبِغ ِسَشاٍف الخََّىاِوؼُّ , ثشا َأُبػ َفْخَوَة َيِديُج ْبُغ ُمَحسَّ قِّيُّ َثِشي َأِبي, َعْغ أِبيِو, َعْغ َيْحَيى الخَّ جَّ

َزْيِج ْبِغ َأِبي ُأَنْيَدَة, َعْغ َعِجؼِّ ْبِغ َثاِبٍت, َعْغ َعْبِج هللِا ْبِغ َمْعِقٍل, َعْغ َكْعِب ْبِغ ُعْجَخة, َقاَؿ: 
ُج َقاِئًجا , َأَفَأتَِّخُح , َفَقاَؿ: ِإنِّي َأْسَسُع الشَِّجاَء, َفَمَعمِّي اَل َأجِ َجاَء َرُجٌل أَْعَسى ِإَلى َرُسػِؿ هللِا 

 «.َفِإَذا َسِسْعَت الشَِّجاَء َفاْخُخجْ »َمْدِجًجا ِفي َداِرؼ؟... 
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  تكمع فيو األئسةال تقـػ بو حجة؛ ىحا إسشاد و (ٔ). 

                                                           

, * َسِسَع َأَباُه, َوَشاِئَفة.  َيِدْيجُ ( ** ػ ٔ) ِج بِغ َيِدْيَج بِغ ِسَشاٍف َأُبػ َفْخَوَة الخَُّىاِوؼُّ بُغ ُمَحسَّ
, واب غ صاعج, وعبج هللا بغ سعج بغ يحيى الخقي, َوَجَساَعة. قاؿ وَعْشُو: َأُبػ َعُخْوَبَة الَحخَّاِنيُّ

ُث,  ابغ أبي حاتع: كتب إلى أبي وإلّي, وذكخه ابغ حباف في الثقات , وقاؿ الحىبي: الُسَحجِّ
وذكخه الجارقصشي: وقاؿ: ججه متخوؾ ولع يذخ إلى حالو وكحا أخخج لو في سششو في غيخ 

 تِّْيَغ َوماَئَتْيِغ ِبالخَُّىا .مػضع . ُتُػفَِّي: َسَشَة ِتْدٍع َوسِ 
( , سؤاالت البخقاني  ٕٙٚ/ٜ( , الثقات البغ حباف )  ٕٛٛ/ٜكتاب: الجخح والتعجيل ) 

( , سيخ أعالـ  ٜٕ/ٕٓ( , تاريخ اإلسالـ )  ٕٚلمجارقصشي رواية الكخجي ) صػ 
 ( . ٘٘٘/ٕٔالشبالء ) 

ِ بغ َأبي فخوة الخىاوؼ, بغ يديج التسيسي, أَ  ُمَحسهج ْبؽ يديج ْبؽ سشان** ػ   ُبػ َعْبج َّللاَّ
مػلى بشي شيية مغ بشي تسيع . َرَوػ َعغ: أبيو, والثػرؼ, وعجة. وَعشو: ابشو يديج, وَأُبػ 

مع أنو كاف صالحا  قاؿ َأبػ َحاِتع: ليذ بالستيغ ىػ أشج غفمة مغ أبيوَحاِتع , وجساعة , 
وَقاؿ الُبخاِرؼُّ : دمحم يخوؼ َعْشو  لع يكغ مغ أحالس الحجيث صجوؽ وكاف الشفيمي يخضاه,

, َوَقاؿ َأُبػ داود: ليذ بذيٍء, َوَقاؿ الشََّدائي وابغ حجخ: ليذ بالقػؼ, وذكخه أبيو مشاكيخ
ابُغ ِحبَّاف في ثقاتو, وقاؿ التخمحؼ: ال يتابع عمى روايتو وىػ ضعيف, وقاؿ الجارقصشي: 

. ولج سشة اثشتيغ وثالثيغ ومئة, ضعيف, وقاؿ مدمسة والحاكع: ثقة زاد األخيخ: مأمػف 
 ومات سشة عذخيغ ومئتيغ.  

(, الجخح ٜٕ٘/ٔ( / ويخاجع: التاريخ الكبيخ ) ٕ٘٘ػ  ٕٗ٘/ٜتيحيب التيحيب )  كتاب :
(, سؤاالت  ٚٓ٘/ٚ( , الكامل )  ٗٚ/ٜ(, الثقات البغ حباف ) ٕٚٔ/ٛوالتعجيل ) 

(,  ٜٙ/ٗاف االعتجاؿ ) (, ميد ٕٓ/ٕٚ(, تيحيب الكساؿ ) ٕٔٔالدجدؼ لمحاكع ) صػ 
 ( . ٖٔ٘التقخيب )صػ 

التسيسي الجدرؼ, َأُبػ فخوة الخَُّىاوؼ. َرَوػ َعغ: الدُّْىِخّؼ,  يديج بؽ سشان بؽ يديج** _ 
وَزْيِج ْبِغ َأِبي ُأَنْيَدَة, وغيخىع . وَعشو: ابشو دمحم, وشعبة, وعجة . قاؿ أحسج وابغ السجيشي 

َمِعيغ: ليذ بذيٍء, َوَقاؿ يحيى ْبغ أيػب السقابخؼ: َكاَف والجارقصشي : ضعيف, َوَقاؿ اْبغ 
مخواف ْبغ معاوية يثبتو, َوَقاؿ َأُبػ حاتع: محمو الرجؽ والغالب َعَمْيِو الغفمة يكتب حجيثو 
== 
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  َعْبِج  ِزَياد ْبغ َأِبي َمْخَيَع, َعغْ فقج تابعو ؛ عجؼ بغ ثابت لع يشفخد بولكغ
 ؛هللِا ْبِغ َمْعِقٍل, َعْغ َكْعِب ْبِغ ُعْجَخة 

ُمَحسَّج ْبغ ُسَمْيَساَف ْبِغ َأِبي َداُوَد مغ شخيق  أخخجو الصبخاني في "الكبيخ"كسا _ 
, َعْغ زِ  َثِشي َأِبي, َعْغ َعْبِج اْلَكِخيِع اْلَجَدِرؼِّ  َياِد ْبِغ َأِبي َمْخَيَع, َعغاْلَحخَّاِنّي, َحجَّ

 (ٔ) . , بوْبِغ ُعْجَخةا َمْعِقٍل, َعغْبِغ ا

                                                                                                                         
== 

وال يحتج ِبِو, وَقاؿ الُبخاِرؼُّ : مقارب الحجيث إال أف ابشو دمحما يخوؼ َعْشو مشاكيخ, َوَقاؿ َأُبػ 
َوَقاؿ اْبغ َعِجؼٍّ : ِفي ذيٍء, َوَقاؿ الشََّدائي: ضعيف متخوؾ ومخة: ليذ بثقة , َداُود: ليذ ب

َحِجيِثِو ِليٌغ ولو حجيث صالح وعامة حجيثو غيخ محفػظ, قاؿ ابغ حباف: يخصىء كثيخا 
لثَِّقات يخوؼ َعغ الثَِّقات َماال يذبو َحِجيث اأْلَْثَبات اَل ُيعجبِشي ااِلْحِتَجاج ِبَخَبِخِه ِإذا َوافق ا

, وضعفو يعقػب بغ سفياف, وقاؿ الجػزجاني: فيو ليغ َفكيف ِإذا اْنَفخد بالسعزالت
وضعف, وقاؿ أبػ زرعة: ليذ بقػؼ, وقاؿ ابغ عسار: مشكخ, وقاؿ العقيمي: ال يتابع 

 .قمت: ضعيفعمى حجيثو. مات سشة خسذ وخسديغ ومئة. ولج سشة تدع وسبعيغ. 
( // ويخاجع: تاريخ ابغ معيغ رواية الجورؼ )  ٖٖٙػ  ٖٖ٘/ٔٔكتاب: تيحيب التيحيب ) 

( )  ٔ٘ٗ/ٕ(, السعخفة والتاريخ )  ٖٗٓ( , أحػاؿ الخجاؿ ) صػ  ٔٔٗ/ٗ( , )  ٕٔٗ/ٖ
( , الجخح  ٕٖٛ/ٗ( , الزعفاء لمعقيمي )  ٔٔٔ( , الزعفاء لمشدائي ) صػ  ٖٜٔ/ٖ

( , سؤاالت  ٕ٘ٔ/ٜ( , الكامل )  ٙٓٔ/ٖ( , السجخوحيغ )  ٕٙٙ/ٜوالتعجيل ) 
( , الزعفاء البغ  ٔٙٔ( , الزعفاء ألبي نعيع ) صػ  ٕٛٗالدجدؼ لمحاكع ) صػ 

( ,  ٕٚٗ/ٗ( , ميداف االعتجاؿ )  ٘٘ٔ/ٕٖ( , تيحيب الكساؿ )  ٜٕٓ/ٖالجػزؼ ) 
  ( . ٕٓٙتقخيب التيحيب ) صػ 

ُج بْ  - ٖٗٓ , حٖٛٔ,ٜٔأخخج الصبخاني في السعجع الكبيخ ) (ٔ) َثَشا ُمَحسَّ ُغ اْلَعبَّاِس َحجَّ
ُج ْبُغ ُسَمْيَساَف ْبِغ أَ  , ثشا ُمَحسَّ ِج ْبِغ ُفَزْيٍل اْلَجَدِرؼُّ , ثشا َجْعَفُخ ْبُغ ُمَحسَّ ِبي اأْلَْخَخـُ اأْلَْصَبَياِنيُّ

, َعْغ ِزَياِد ْبِغ َأِبي َمْخَيعَ  َثِشي َأِبي, َعْغ َعْبِج اْلَكِخيِع اْلَجَدِرؼِّ , َحجَّ , َعْغ َعْبِج هللِا َداُوَد اْلَحخَّاِنيُّ
== 
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  عغ  سميساف الحّخاني بغ ؛ لسا في رواية دمحمأيًزا إسشاده ضعيف ىحاو
 (ٔ).وكحا لزعف أبيوأبيو مغ كالـ, 

  _َىَحا حجيٌث ُمشَكٌخ . الخازؼ  وَقاَؿ اإلماـ َأبػ حاتع : (ٕ) 
                                                                                                                         

== 

َفَقاَؿ: َيا َرُسػَؿ هللِا ِإنِّي َأْسَسُع  ْبِغ َمْعِقٍل, َعْغ َكْعِب ْبِغ ُعْجَخة, َأفَّ أَْعَسى َأَتى الشَِّبيَّ 
 «َفِإَذا َسِسْعَت الشَِّجاَء َفَأِجْب َداِعَي هللاِ »الشَِّجاَء, َفَمَعمِّي اَل َأِجُج َقاِئًجا, َفَقاَؿ: 

مؾلى , َأُبؾ عبج َّللاه السعخوف ببؾمة, بؽ ُسَمْيسان بؽ َأبي داود الحخهانيُمَحسهج  (ٔ)
مخوان. َرَوى َعؽ: ُحجيج بؽ معاوية, والميث , ومالػ, وعجة . َرَوى َعشو: ِإْبَخاِهيؼ ْبؽ 
َأبي حسيج الحخاني, وُمَحسهج ْبؽ غالب األنظاكي, وطائفة. قال الشهَدائي: ال بأس بو, 

َثَشا َأُبؾ بيشسا قال الح ىبي : وثقو الشدائي, َوَقال َأُبؾ عؾانة اإلسفخاييشي)نقمو السدي(: َحجه
َثَشا ُمَحسهج ْبؽ ُسَمْيسان ثقة, قال أبؾ حاتؼ: مشكخ الحجيث, وقال  داود الحخاني, قال: َحجه
مدمسة )نقمو ابؽ حجخ(: ثقة, ونقل ابؽ عداكخ عؽ أحسج أنو قال : ثقة ,بيشسا قيل 

وذكخه ابُؽ ِحبهان في "الثقات" وقال: يْعَتبخ َحِجيثو في العمل : ثقة؟ قال: ال , لمجارقظشي 
, قال الحىبي: ثقة ووثقو طائفة . مات سشة ثالث عذخة مؽ غيخ ِرَواَيتو َعؽ َأِبيو

 . قال ابؽ حجخ: صجوق  . ومئتيؽ
ي (, عمل الجارقصشٜٙ/ٜ( , الثقات البغ حباف )  ٕٚٙ/ٚالجخح والتعجيل )  كتاب:

( , تيحيب  ٛٙ/ٖ(, الزعفاء البغ الجػزؼ ) ٕٓٔ/ٖ٘( , تاريخ دمذق ) ٕ٘٘/ٖٔ)
تيحيب  ( , ٔٛٗ( , تقخيب التيحيب ) صػ ٙٚٔ/ٕ( , الكاشف )  ٖٖٓ/ٕ٘الكساؿ ) 
 ( .  ٜٜٔ/ٜالتيحيب ) 

 - ٘ٔ٘ٔ ,ٚٔ/ٕ.. فقج جاء في الزعفاء البغ الجػزؼ ) وأما أبؾه ُسَمْيَسان اْلَحخهاِني** 
اف بغ أبي َداُود اْلَحخَّاِني َواسع أبي َداُود مدالع يخوؼ َعغ الدُّْىِخّؼ. َقاَؿ َأُبػ َحاِتع ُسَمْيسَ 

الخَّاِزّؼ: َضِعيف ججا, َوَقاَؿ الُبَخاِرّؼ: ُمشكخ الَحِجيث, َوَقاَؿ اْبغ حَباف: يخوؼ َعغ اأْلَْثَبات 
  ِبِو . َما ُيَخالف َحِجيث الثَِّقات َحتَّى خخج َعغ حج ااِلْحِتَجاج

وسألُت َأِبي َعْغ حجيٍث  - ٜٗٗ,ح  ٖ٘ٚ/ٕجاء في عمل الحجيث البغ أبي حاتع ) ( ٕ)
َرَواُه ُمَحسَّج ْبغ ُسَميساف ْبغ َأِبي َداُوَد الَحخَّاني, َعْغ َأِبيِو, َعْغ َعْبِج اْلَكِخيِع الَجَدرؼ, َعْغ ِزَياِد 
== 
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 _  ما فيو مغ اختالؼ ونقل قػؿ أبيوقج أشار ابغ رجب الحشبمي إلى 
 (ٔ) .وأقّخه حاتع

 ْغ َزْيِج ْبِغ َأِبيَفَخَواُه عَ  ؛ قيُعَبْيُج هللِا ْبُغ َعْسٍخو الخّ  ساَخاَلَفيُ بيشسا _  )ج( 
     , َعْغ َأِبي ِإْسَحاَؽ, َعْغ َعْبِج هللِا ْبِغ َمْعِقٍل, َعْغ َكْعِب ْبِغ ُعْجَخَة؛ُأَنْيَدةَ 

 . (ٕ) كسا أخخجو البييقيّ 

  َعْبِج هللِا ْبِغ َمْعِقلٍ مغ ح بالدساع يرخّ بيعي مجلذ, ولع الدَّ وَأِبػ ِإْسَحاَؽ .  

 

                                                                                                                         
== 

 ُعْجخَة: أفَّ أعَسى َأَتى رسػَؿ هللا ابغ أبي مخيع, عغ عبج هللا بغ َمْعِقٍل, عغ كعب ابغ 
: ِإَذا َسِسْعَت الشَِّجاَء, َفَقاَؿ: ِإنِّي أسسُع الشِّجاء, ولعمِّي أْف ال َأِجَج َقاِئًجا, َفَقاَؿ رسػؿ هللا 

 فَأِجْب َداِعَي هللِا؟
ُج بُغ ُسَميساف مشكُخ اْلَحِجيِث, َوَأُبػهُ َقاَؿ َأِبي:  ا َىَحا حجيٌث ُمشَكٌخ, ومحسَّ   .ضعيٌف ِججِّ

( بعج أف نقل رواية البييقي في ))سششو(( ٚٛٔ/ٖجاء في فتح البارؼ البغ رجب ) ( ٔ)
 : أنو مشكخ. ثع قاؿ : وفي إسشاده اختالؼ, وقج قاؿ أبػ حاتع فيو

اَلِة , َباُب َما َجاَء ِمَغ التَّْذِجيِج ِفي َتْخِؾ  أخخج(   ٕ) البييقي في الكبخػ, ِكَتاُب الرَّ
ِج ْبِغ  - ٜٚٗٗ, ح ٔٛ/َٖساَعِة ِمْغ َغْيِخ ُعْحٍر )اْلجَ  ُج ْبُغ اْلُحَدْيِغ ْبِغ ُمَحسَّ َأْخَبَخَنا ُمَحسَّ

ُج ْبُغ َغاِلٍب, ث , ثشا ُمَحسَّ ْيَجاَلِنيُّ ُج ْبُغ ُعْثَساَف ْبِغ َثاِبٍت الرَّ شا اْلَفْزِل اْلَقصَّاُف ِبَبْغَجاَد, ثشا ُمَحسَّ
قِّ  , ثشا ُعَبْيُج هللِا ْبُغ َعْسٍخو, َعْغ َزْيِج ْبِغ َأِبي ُأَنْيَدَة, َعْغ َأِبي ِإْسَحاَؽ, ِبْذُخ ْبُغ َحاِتٍع الخَّ يُّ

َفَقاَؿ: ِإنِّي  َعْغ َعْبِج هللِا ْبِغ َمْعِقٍل, َعْغ َكْعِب ْبِغ ُعْجَخَة, َأفَّ َرُجاًل أَْعَسى َأَتى َرُسػَؿ هللِا 
: " َتْدَسُع ُج َقاِئًجا, َأَفَأتَِّخُح َمْدِجًجا ِفي َداِرؼ؟ َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ هللِا َأْسَسُع الشَِّجاَء َوَلَعمِّي اَل َأجِ 

  الشَِّجاَء؟ " َقاَؿ: َنَعْع َقاَؿ: " ِإَذا َسِسْعَت الشَِّجاَء َفاْخُخْج ".
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 روػ  أنوبغ أبي أنيدة ا, ولع ُيحكخ وشاختالفجسيػر الشقاد عمى حا وك
 (ٔ)عشو قبل االختالط.

  _ وبعج ىحا البياف يتزح أف حجيث َكْعِب ْبِغ ُعْجَخَة ىحا ال تقػـ بو
 حجة, وهللا أعمع .

  _خ في روايات حجيث َكْعِب ْبِغ ُعْجَخَة التي : الستجب ممحػضة ىامة
يا التعييغ بأّف ىحا األعسى ىػ ذكختيا مع اختالؼ مخارجيا ال يجج في أيّ 

ـَ الديػشيَّ يحكخه في !!الحؼ ندلت فيو سػرة عبذ ؛ ولعل ذا ما جعل اإلما
لسا فيو مغ زيادة, ولع  ؛ىحا السػضع التي جسع فييا روايات فاتحة عبذ

                                                           

ِبيعي ٔ) ( عسخو بغ عبج هللا بغ عبيج ويقاؿ عمي ويقاؿ بغ أبي شعيخة أبػ إسحاؽ الدَّ
الحفاظ األعالـ . ولج لدشتيغ مغ خالفة عثساف . روػ عغ الشعساف بغ بذيخ  الكػفي أحج

والحارث األعػر وخمق , وعشو : ابشو يػنذ وشعبة وآخخوف . متفق عمى تػثيقو وثقو أبػ 
ومسغ قاؿ باختالشو  ؛حاتع والعجمى واألئسة , وىػ مذيػر بالتجليذ مختمف في اختالشو

خوف وعميو العسل , وأنكخ صاحب السيداف اختالشو أحسج وأبػ زرعة وابغ الرالح وآخ
فقاؿ : شاخ وندي ولع يختمط ,/ وقاؿ العالئي: ولع يعتبخ أحج مغ األئسة ما ذكخ مغ 
اختالط أبي إسحاؽ احتجػا بو مصمقا وذلظ يجؿ عمى أنو لع يختمط في شيء مغ حجيثو 

مت : ثقة مجلذ مؽ ق فيػ مغ القدع األوؿ . مات سشة تدع وعذخيغ ومائة وقيل قبميا.
( ,  ٖٔٔ/ٙ// ويخاجع: الصبقات الكبخػ ) ٖٙ/ ٛتيحيب التيحيب  .  كتاب : الثالثة

,   ٘ٚ/ٕ, السعخفة والتاريخ ) ٜٚٔ/ٕ(, معخفة الثقات  ٖٚالعمل البغ السجيشي )  ص 
, سؤاالت الدمسي لمجارقصشي ) ٚٚٔ/٘( , الثقات  ٕٕٗ/ٙ( , الجخح والتعجيل )  ٘ٛ/ٖ

, تحكخة الحفاظ  ٓٔٔ/ ٕٕ( , تيحيب الكساؿ  ٔٚٔ/ٕحيب األسساء ) (, تي ٖ٘ٙص 
, السختمصيغ لمعالئي  ٕٓٚ/ٖ( , ميداف االعتجاؿ  ٕٜٖ/٘, سيخ أعالـ الشبالء )  ٙٛ/ٔ

 .ٕٗ, شبقات السجلديغ صٖٕٗ( , تقخيب التيحيب ص  ٖٜىػ( ) ص ٔٙٚ)الستػفى: 
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ـُ ابُغ رجب إلى أف لذِ , ولع يُ ابغ مخدويو!!نقف عمى سشج  محجيث خ اإلما
ال تخخج  الحجيثشخؽ ما يقّػؼ أّف  ,, وحكع عميو بالشكارةاصحيح امخخج

 ., وهللا أعمعا ذكخناعسّ 
********* 

 ات أخخػ في البابرواي : 
  )ح  ٛٚٗ/ٓٔ, )شعب اإليساف  أخخج البييقي في _)أ ,ٖٚٛٓ - 

يَّا ْبُغ َأِبي ِإْسَحاَؽ, أنا َأُبػ َعْبِج هللِا ْبُغ َيْعُقػَب, نا ُمَحسَُّج ْبُغ َأْخَبَخَنا َأُبػ َزَكخِ 
ِبيِع ْبِغ َأَنٍذ, ِفي  َعْبِج اْلَػىَّاِب, أنا َجْعَفُخ ْبُغ َعْػٍف, أنا َأُبػ َجْعَفٍخ, َعِغ الخَّ

َؾ ِلمشَّاِس{ ]لقساف:  ْخ َخجَّ ِغ اْلَغِشيُّ َواْلَفِقيُخ ِلَيكُ  »[, َقاَؿ: َٛٔقْػِلِو: }َواَل ُتَرعِّ
 «[ ٔ: }َعَبَذ َوَتَػلَّى{ ]عبذ: ِعْشَجَؾ ِفي اْلِعْمِع َسَػاًء, َوِفيِو ُعػِتَب الشَِّبيُّ 

  َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو _ إف قمشا كػف مخّدىا إلى أنذ ي_ وىحه الخواية قج
ِبيِع ْبِغ َأَنٍذ عغ لثبػت رواية؛ _  اوثبػتي ابرحتي ِضَي َّللاَُّ َعْشُو, رَ َأَنٍذ  الخَّ

ِبيِع لع يرّخح بيحا آنًفا أنذ َرِضَي َّللاَُّ َعْشوُ  ولسا ُنقل في الباب عغ , لكغ الخَّ
  .وال بذيخو !! 

ِبيعِ الخازؼ  َأبي َجْعَفخٍ مغ رواية  ثخ أنويصعغ في األ لكغ_ و         , َعِغ الخَّ
الثقات  فقج ذكخه ابغ حباف في ؛وىػ شخيق اشتيخ باالضصخاب والسشاكيخ

أِلَف ِفيَيا  ؛َوالشَّاس َيتَُّقػَف َحِجيثو َما َكاَف مغ ِرَواَية َأِبي َجْعَفخ َعشوُ »:  وقاؿ
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وقاؿ مخة: كل ما في أخباره مغ السشاكيخ إنسا ىي مغ جية  , اْضِصَخابا كثيًخا
 (ٖ) . (ٕ) , (ٔ)« أبى جعفخ الخازؼ 

                                                           

و واسسو عيدى بغ أبي عيدى عبج أبػ جعفخ الخازؼ : التسيسي مػالىع مذيػر بكشيت  (ٔ)
هللا بغ ماىاف واسع أبي عيدى ماىاف وقيل: عيدى بغ ماىاف بغ إسساعيل وقيل: عيدى 
بغ عبج هللا بغ ماىاف, مخوزؼ األصل سكغ الخؼ وقيل برخؼ األصل وكاف متجخه إلى 

ُخ َجْعفَ  الخؼ فشدب إلييا . روػ عغ: األعسر والخبيع بغ أنذ وجساعة , وعشو : شعبة و
ْبُغ َعْػٍف وآخخوف . وثقو ابغ سعج وابغ معيغ وأبػ حاتع وابغ السجيشي, وابغ عسار 
السػصمي والحاكع وابغ عجػ , والييثسى وقاؿ: فيو ضعف , وصّحح لو الحاكع ووافقو 
ِة َأْحَدُغ اْلَحاِؿ وىػ َصاِدؽ , وقاؿ ابغ عبج  الحىبي, وقاؿ الحاكع: َحاُلُو ِعْشَج َساِئِخ اأْلَِئسَّ

البخ: ىػ عشجىع ثقة عالع بتفديخ القخآف, وقاؿ ابغ معيغ وابغ السجيشي: ثقة يغمط فيسا 
يخوؼ عغ مغيخة, وقاؿ أحسج: ليذ بقػؼ ومخة : صالح , وقاؿ الفالس وابغ خخاش: 
صجوؽ سيىء الحفع , وقاؿ أبػ زرعة : ييع كثيخا, وقاؿ الداجي : صجوؽ , وضعفو 

ؼ , وقاؿ ابغ حباف والجػزقانى : يشفخد عغ السذاىيخ العجمى وقاؿ الشدائي: ليذ بالقػ 
بالسشاكيخ ال يحتج بحجيثو إال فيسا وافق الثقات, وقاؿ الحىبي: صالح الحجيث . مات في 

 حجود الدتيغ ومئة . 
 ,ٕٛ٘/ٖ,السجتبى) ٜٖٔ/ ٕ, معخفة الثقات  ٕٚٙ/ٚالصبقات الكبخػ   كتاب :
/ ٕ( , السجخوحيغ   ٕٓٛ/ٙلتعجيل ) , الجخح وا ٖٛٛ/ ٖ(, ضعفاء العقيمي  ٙٛٚٔ
, ٘ٗٔ/ ٔٔ( , تاريخ بغجاد   ٕٔ/ٕػ  ٔٛٗ/ٔ, السدتجرؾ )  ٕٗ٘/ ٘, الكامل  ٚٔٔ

( , مجسع  ٜٖٔ/ٖ, ميداف االعتجاؿ )  ٕٜٔ/ ٖٖ(, تيحيب الكساؿ   ٜٕ٘/ٛالسشتطع ) 
    .  ٚ٘ػ ٙ٘/ ٕٔالتيحيب   , ٜٕٙ, التقخيب ص  ٘/ ٘الدوائج 

مذاىيخ عمساء األمرار ) صػ  -(  ٖٕٚٙ , ٕٕٛ/ٗبغ حباف ) يشطخ: الثقات ال  (ٕ)
ٕٖٓ    . ) 

الخبيع بغ أنذ البكخؼ ػ مغ بكخ بغ وائل ػ , وُيقاؿ الحشفي, الَبْرِخّؼ ثع الخخاساني.  (ٖ)
َرَوػ َعغ: أنذ, والحدغ, وغيخىسا . وَعشو: أبػ جعفخ الخازؼ, والثػرؼ, واْبغ السبارؾ, 
== 
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اَلِة, البييقي في الكبخػ ,وأخخج _  ( ب) شَِّة ِفي اأْلََذاِف بَ  ِكَتاُب الرَّ اُب الدُّ
ْبِح َقْبَل ُشُمػِع اْلَفْجِخ ) َأْخَبَخَنا َأُبػ َعْبِج هللِا  - ٘ٛٚٔ, ح  ٜ٘٘/ِٔلَراَلِة الرُّ

اْلَحاِفُع َوَأُبػ َسِعيٍج ُمَحسَُّج ْبُغ ُمػَسى َقااَل: ثشا َأُبػ اْلَعبَّاِس ُمَحسَُّج ْبُغ َيْعُقػَب, 
ِبيُع ْبُغ ُسَميْ  َساَف ثشا َعْبُج هللِا ْبُغ َوْىٍب, َقاَؿ: َأْخَبَخِني ُيػُنُذ, َوالمَّْيُث ْبُغ ثشا الخَّ

َسْعٍج, َعِغ اْبِغ ِشَياٍب َعْغ َساِلٍع َعْغ َعْبِج هللِا ْبِغ ُعَسَخ, َقاَؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ 
ُف ِبَمْيٍل َفُكُمػا َواْشَخُبػا َحتَّى »َيُقػُؿ:  هللِا  ّـِ  ِإفَّ ِباَلاًل ُيَؤذِّ َتْدَسُعػا َأَذاَف اْبِغ ُأ

  «َمْكُتػـٍ 
ّـِ َمْكُتػـٍ ُىَػ اأْلَْعَسى الَِّحؼ َأْنَدَؿ هللُا َعدَّ  َقاَؿ ُيػُنُذ ِفي اْلَحِجيِث: َوَكاَف اْبُغ ُأ

ْف َرَواُه ُمدْ  َوَجلَّ ِفيِو َعْبَذ َوَتَػلَّى َأْف َجاَءُه اأْلَْعَسى ُف َمَع ِباَلٍؿ: َأذِّ ِمٌع َكاَف ُيَؤذِّ

                                                                                                                         
== 

برخؼ صجوؽ)ىحا نقمو السدؼ(, ومخة : ثقة)ىحا في ثقات( , َوَقاؿ وعجة . قاؿ الِعْجِمّي: 
أبػ حاتع : صجوؽ وىػ أحب إلي في أبي العالية مغ أبي خمجه, َوَقاؿ الشََّدائي ) نقمو 
السدؼ وغيخه( : ليذ بو بأس, وقاؿ ابغ معيغ)نقمو ابغ حجخ( : كاف يتذيع فيفخط, وذكخه 

ف مغ حجيثو ما كاف مغ رواية أبي جعفخ عشو ؛ ابغ حباف في الثقات وقاؿ: الشاس يتقػ 
ألف في أحاديثو عشو اضصخابا كثيخا ومخة: كل ما في أخباره مغ السشاكيخ إنسا ىي مغ 
جية أبى جعفخ الخازؼ , قاؿ الحىبي: َكاَف َعاِلَع َمْخَو ِفي َزَماِنِو, قاؿ ابغ حجخ: صجوؽ 

ذ ثالثيغ سشو. ُتُػفَِّي َسَشَة سبع أو لو أوىاـ  َقاؿ اْبغ َأبي داود: مات في سجغ مخو حب
 ِتْدٍع َوَثاَلِثْيَغ وقيل: أربعيغ َوماَئٍة . 

( , الجخح والتعجيل )  ٖٓ٘/ٔ( , ثقات العجمي )  ٕٔٙ/ٚشبقات ابغ سعج )  كتاب:
( , مذاىيخ عمساء األمرار ) صػ  ٖٓٓ/ٙػ  ٕٕٛ/ٗ( , الثقات البغ حباف )  ٗ٘ٗ/ٖ

( , تقخيب  ٓٚٔػ  ٜٙٔ/ٙ( , سيخ أعالـ الشبالء ) ٓٙ/ٜ( , تيحيب الكساؿ )  ٖٕٓ
 (  . ٜٖٕػ  ٖٕٛ/ٖ(, تيحيب التيحيب )  ٕ٘ٓالتيحيب ) صػ 
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ِحيِح, َعْغ َيْحَيى ْبِغ َيْحَيى َعِغ المَّْيِث َوَعْغ َحْخَمَمَة ْبِغ َوْىٍب ُدوَف  ِفي الرَّ
ةِ    .اْلِقرَّ

ـّ مكتػـ . )أؼ رواية مدمع( قمت )الباحث( : ودوف   قػؿ يػنذ في ابغ أ

يػنذ  كالـليدت مخفػعة وال مػقػفة, وإنسا ىػ _ كسا تخػ_ وىحه الخواية _ 
 , الميث ومالظ والثػرؼ وغيخىع ػإماـ مغ الستأخخيغ السعاصخيغ لوىػ  األيمي,

 (ٔ) . ومثل تمظ األقػاؿ في ميداف قػانيغ فحز الخاوية أمخىا معخوؼ

*********  
                                                           

 - ٕٛٙٚ, ح  ٕٛٔ/ٕويشطخ: مدتخخج أبي عػانو؛ فقج أخخجو مغ ىحا الصخيق ) (ٔ)
ِبيُع ْبُغ ُسَمْيَساَف, بو. َثَشا الخَّ  َحجَّ

مي . روى عؽ : الدىخي وعكخمة وغيخىسا , والقائل ىؾ : يؾنذ بؽ يديج أبؾ يديج اأَليْ 
وعشو : الميث وابؽ وىب وآخخون . الجسيؾر عمى أنو مؽ أعمؼ الشاس بحجيث الدىخي , 
قال ابؽ السبارك وابؽ ميجي) نقميسا ابؽ أبي حاتؼ وغيخه(: كتابو صحيح, ووثقو أحسج 

سدي وغيخه( وابؽ وضعفو مخة)نقمو السدي وغيخه( , ووثقو ابؽ معيؽ والعجمي والشدائي)ال
: بو , وقال ابؽ خخاش)السدي وغيخه(حبان وابؽ حجخ وغيخىؼ, وقال أبؾ زرعة : ال بأس 

صجوق, وتكمؼ فيو وكيع) نقمو ابؽ أبي حاتؼ( وابؽ سعج, قال الحىبي: حافظ ثبت حجة 
ووصف كالم وكيع وابؽ سعج بالذحوذ. تؾفي سشة تدع وخسديؽ ومئة أو قبميا أو 

,  ٜٖٚ/ ٕ, معخفة الثقات  ٖٓٙ/ ٚكتاب : الصبقات الكبخػ .    بعجىا برعيج مرخ
, تيحيب  ٜٕٓ, مذاىيخ األمرار ص ٛٗٙ/ ٚ, الثقات ٕٚٗ/ ٜالجخح والتعجيل 

/ ٔ, تحكخة الحفاظ ٜٕٚ/ ٙ, سيخ األعالـ  ٗٓٗ/ ٕ( , الكاشف ٔ٘٘/ٕٖالكساؿ )
/ ٔٔحيب تيحيب التي , ٗٔٙ( , تقخيب التيحيب ص ٗٛٗ/ٗ,ميداف االعتجاؿ )ٕٕٔ
ٗ٘ٓ  . 
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 لو عشو طخيقان:واألثخ , الزحاك بؽ مداحؼ  مخسل)ج( _ 
 َقاَؿ َكاَف َرُسػؿ هللا  ؛: يخويو جػيبخ بغ سعيج عغ الزحاؾ(األوؿ)

ْساَلـ َفأقبل عبج هللا بغ أـ َمْكُتـػ َتَرجَّ  ػ لخجل مغ ُقَخْير َيجُعػُه ِإَلى اإْلِ
َوُىَػ يعخض َعشُو َوَيْعَبَذ ِفي َوجيو َويقبل  اأْلَْعَسى َفجعل يْدَأؿ َرُسػؿ هللا 

... اآْلَيات َقاَؿ َفَجَعاُه َرُسػؿ  َرُسػلو َفَقاَؿ عبذ َوَتَػلَّى خ هللاُ َفعيّ  َعَمى اآلخخ
َتْيغِ َفأْكخمو واست  هللا  (ٔ) . (ٕ) .(ٔ)خمفو ِفي اْلَسِجيَشة مخَّ

                                                           

أْخبخَنا يِديج بغ  ( ٛ٘ٔ/ٗبيخوت )  -( يشطخ: الصََّبَقات الكبخػ, دار الكتب العمسية ٔ)
اؾ قاؿ... . حَّ  َىاُروف َأنا ُجَػْيِبخ َعغ الزَّ

جػيبخ"  -"خج ؽ  -ٕٓٓ, ٕٖٔ/ٕ؛ ففي تيحيب التيحيب )فشجيج الزعوجؾيبخ ( ٕ)
ويقاؿ اسسو جابخ وجػيبخ لقب. روػ عغ: بغ سعيج األزدؼ أبػ القاسع البمخي الكػفي 

أنذ والزحاؾ بغ مداحع وأكثخ عشو وغيخىع, وعشو: ابغ السبارؾ ويديج بغ ىاروف 
وغيخىع. قاؿ عسخو بغ عمي ما كاف يحيى وال عبج الخحسغ يحجثاف عشو, وقاؿ أبػ شالب 

ف فيػ مشكخ, وكا عغ أحسج ما كاف عغ الزحاؾ فيػ أيدخ وما كاف يدشج عغ الشبي 
وكيع إذا أتى عمى حجيث جػيبخ قاؿ سفياف عغ رجل ال يدسيو استزعافا, وقاؿ ابغ 
معيغ ليذ بذيء زاد الجورؼ ضعيف ما أقخبو مغ جابخ الجعفي, وضعفو عمي بغ 
السجيشي ججا وقاؿ :جػيبخ أكثخ عمى الزحاؾ روػ عشو أشياء مشاكيخ, وذكخه يعقػب بغ 

, وضعفو أبػ داود, وقاؿ الشدائي وابغ الجشيج سفياف في باب مغ يخغب عغ الخواية عشيع
والجارقصشي: متخوؾ, وقاؿ الشدائي مخة: ليذ بثقة, وقاؿ ابغ عجؼ والزعف عمى حجيثو 
ورواياتو بّيغ, قاؿ يحيى القصاف: تداىمػا في أخح التفديخ عغ قـػ ال يػثقػنيع في 

حسل حجيثيع ويكتب الحجيث ثع ذكخ الزحاؾ وجػيبخ ودمحم بغ الدائب وقاؿ ىؤالء ال ي
التفديخ عشيع, وقاؿ أحسج بغ سيار السخوزؼ : لو رواية ومعخفة بأياـ الشاس وحالو حدغ 
في التفديخ وىػ لّيغ في الخواية, وقاؿ ابغ حباف: يخوؼ عغ الزحاؾ أشياء مقمػبة, وقاؿ 
== 
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يقاؿ: )َعيََّخُه( َكَحا  ؛؟!! وىحا لفع ال يشبغي روايتو إال عمى جية اإلنكار: قمت
بَُّة ُة َتُقػُؿ: َعيََّخُه ِبَكَحا.ِمَغ )التَّْعِييِخ( َأِؼ التَّْػِبيِخ. َواْلَعامَّ  َو)اْلَعاُر( الدُّ

 ؟!!.لشبيّ ا يل ىحا يقاؿ في حقّ ف (ٕ)ُب.َواْلَعيْ 

معاذ ثشا عبيج قاؿ:  عغ أبيالحديغ بغ الفخج, أخخجو الصبخؼ عغ  :(الثاني)
الحديغ بغ الفخج  ؛فالزع ىحا أيزا إسشاد شجيجو  ,(ٖ)سسعت الزحاؾ.

 (ٗ) .ُمّتيع البغجادؼ
                                                                                                                         

== 

جتو, الحاكع أبػ أحسج: ذاىب الحجيث, وقاؿ الحاكع أبػ عبج هللا أنا أبخأ إلى هللا مغ عي
 وذكخه البخارؼ في مغ مات بيغ األربعيغ إلى الخسديغ ومائة . بترخؼ.

( تخخيج األحاديث واآلثار الػاقعة في تفديخ الكذاؼ لمدمخذخؼ, لمديمعي )الستػفى: ٔ)
 (.ٚ٘ٔ/ٗالخياض ) -ىػ(: دار ابغ خديسة ٕٙٚ

 ( .ٕٕٕ( يشطخ: مختار الرحاح )ص ٕ)
ثت عغ الحديغ قاؿ: سسعت أبا ٜٕٔ/ ٕٗ( أخخجو الصبخؼ في التفديخ )ٖ) ( قاؿ: ُحجِّ

معاذ  )أؼ: الفزل بغ خالج الشَّْحػؼ( ثشا عبيج)أؼ: بغ سميساف الباىمي( قاؿ: سسعت 
لخجل مغ مذخكي  ({: ترجػ رسػؿ ٔالزحاؾ يقػؿ في قػلو تعالى: }َعَبَذ َوَتَػلَّى )

لو: عبج هللا بغ أـ  قخير كثيخ الساؿ, ورجا أف يؤمغ, وجاء رجل مغ األنرار أعسى يقاؿ
, فجعل يدأؿ نبي هللا  وتػلى عشو, وأقبل عمى الغشي, فػعع  , فكخىو نبي هللا مكتـػ

 , واستخمفو عمى السجيشة مختيغ في غدوتيغ غداىسا.  هللا نبيو, فأكخمو نبي هللا 
[ "الحديغ" بغ الفخج الخياط عغ وكيع. قاؿ ٕٗٙٔ, ]ٖٚٓ/ٕ( جاء في لداف السيداف )ٗ)

معيغ: كحاب يدخؽ الحجيث, ومّذاه غيخه, وقاؿ أبػ زرعة: ذىب حجيثو انتيى, قاؿ  ابغ
أبػ نعيع حجث بالسغازؼ والسبتجأ عغ الػاقجؼ وفيو ضعف وىػ بغجادؼ يكشى أبا عمي وأبا 
صالح ويعخؼ بابغ الخياط, وقاؿ ابغ أبي حاتع :كتب عشو أبي بالبرخة ثع تخكو, وقاؿ 

وكاف أحسج ويحيى ال يخضيانو, وقاؿ أبػ الذيخ في شبقات أبػ حاتع: تكمع الشاس فيو 
 األصبيانييغ: ليذ بالقػؼ. قمت)ابغ حجخ(: وقػؿ الحىبي مّذاه غيخه ما عمست مغ َعَشى.



 

 

1518 

 مجاىج  مخسل_ )د(  
مغ صشاديج  برشجيجٍ  مدتخمًيا ولفطو: كاف الشبي , أخخجو عبج بؽ حسيج

قخير وىػ يجعػه إلى هللا, وىػ يخجػ أف يدمع, إذ أقبل عبج هللا بغ أـ مكتـػ 
: كخه مجيئو, وقاؿ في نفدو: يقػؿ ىحا القخشيّ  األعسى, فمسا رآه الشبي 

 (ٔ)إنسا أتباعو العسياف والدفمة والعبيج, فعبذ, فشدؿ الػحي: }َعَبَذ َوَتَػلَّى{.
  (ٕ)«ورقاء» ا عمى نقله دائخً فػججت تفديخَ «تفديخ مجاىج»ت في وقج نطخ ** 

 

                                                           

 ( بجوف إسشاد .ٛٔٗ/ ٛذكخ ىحا الديػشّي في "الجر السشثػر" ) (ٔ)
ابعة . روى عؽ : أبؾ بذخ الكؾفي . مؽ الد بؽ عسخ بؽ ُكَميب الَيْذُكخي  َوْرقاء (ٕ)

األعسر وابؽ السشكجر وعبج الكخيؼ بؽ أبى السخارق وعبج هللا بؽ أبي نجيح وغيخىؼ , 
روى عشو: شعبة وشبابة بؽ سؾار وآخخون . أثشى عميو شعبة وقال : ال تمقؾا بعجه 
مثمو , وأحدؽ معاذ بؽ معاذ الثشاء عميو ورضيو )نقمو عشيسا الباجي وغيخىؼ (, ووثقو 

سا نقمو عؽ ابؽ شاىيؽ في ثقاتو ـ وأحسج وابؽ معيؽ والحىبي وقال األخيخ: وكيع ـ في
ليشو يحيى اْلقظهان ) قمت: نقل تمييشو العقيمي( َوَوثهَقُو الشهاس, وقال ابؽ حبان: متيقظ 
متقؽ, وقال أبؾ داود ـ نقمو عشو ابؽ حجخ وغيخه ـ : صاحب سشة إال أن فيو إرجاًء , 

, وقال يحيى القظان: ال يداوي شيئا !!, وقال العقيمي: تكمسؾا  وقال أبؾ حاتؼ : صالح
 . في حجيثو عؽ مشرؾر , وقال ابؽ عجي : ال بأس بو

, الجػػخح والتعػػجيل  ٕٖٚ/ٗ( , الزػػعفاء الكبيػػخ  ٖ٘/ٖالعمػػل ألحسػػج : عبػػج هللا )  كتػػاب :
, تػػػػاريخ  ٖٛٚ/ ٛ, الكامػػػػل  ٕٚٚ, مذػػػػاىيخ األمرػػػػار ص  ٘ٙ٘/ ٚ, الثقػػػػات  ٓ٘/ ٜ
,  ذكػخ مػغ تكمػع فيػو وىػػ مػثػق ت أميػخ   ٖٖٗ/ ٖٓتيػحيب الكسػاؿ  , ٜٛٗ/ ٖٔغجاد ب

, تػػػػػػاريخ اإلسػػػػػػالـ ٜٙٔ/ ٔالحفػػػػػػاظ  , تػػػػػػحكخةٜٔٗ/ ٚ, سػػػػػػيخ أعػػػػػػالـ الشػػػػػػبالء  ٜٛٔص 
 . (ٖٔٔ/ٔٔالتيحيب ) , ٓٛ٘( , التقخيب ص  ٕٖٖ/ٗ( , ميداف االعتجاؿ )  ٔٓ٘/ٓٔ)
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ولكغ َعْبج الخَّْحَسِغ ْبُغ اْلَحَدِغ  ,«مجاىج» عغ  (ٔ) «ابغ أبي نجيح: »  عغ
  .  في الحاشية!! غيّ كسا بُ  ؛يع بالكحبتّ مُ )راوؼ تفديخه( اْلَيَسَحاِنيِّ 

زػسػف مػا نقمػػو عػبذ مسػػػرة فػي تفدػيخ  «تفدػػيخ مجاىػج»فػي  وقػج وجػجت _
ابػػػغ أبػػػي », وغايػػػة مػػػا فيػػػو االنقصػػػاع بػػػيغ  (ٕ)«الػػػجر السشثػػػػر»الدػػػيػشي فػػػي 

                                                           

"ع عبج هللا" بغ أبي نجيح يدار الثقفي أبػ  - ٕٓٔ, ٗ٘/ٙجاء في تيحيب التيحيب ) (ٔ)
يدار السكي مػلى األخشذ بغ شخيق روػ عغ :عصاء ومجاىج وعكخمة وشاووس 
وجساعة وعشو: شعبة والدفياناف وورقاء وغيخىع . قاؿ وكيع كاف سفياف يرحح تفديخ بغ 

ابغ معيغ  أبي نجيح, وقاؿ أحسج: ابغ أبي نجيح ثقة وكاف أبػه مغ خيار عباد هللا, وقاؿ
وأبػ زرعة والشدائي ثقة, وقاؿ أبػ حاتع :إنسا يقاؿ في بغ أبي نجيح القجر وىػ صالح 
الحجيث, قاؿ ابغ عييشة مات سشة إحجػ وثالثيغ ومائة, " قمت وقاؿ ابغ سعج قاؿ دمحم بغ 
عسخ: كاف ثقة كثيخ الحجيث ويحكخوف أنو كاف يقػؿ بالقجر, وذكخه ابغ حباف في الثقات 

ؿ يحيى بغ سعيج لع يدسع بغ أبي نجيح التفديخ مغ مجاىج, قاؿ ابغ حباف بغ وقاؿ قا
أبي نجيح نطيخ بغ جخيج في كتاب القاسع بغ أبي بدة عغ مجاىج في التفديخ رويا عغ 
مجاىج مغ غيخ سساع, وقاؿ الداجي عغ ابغ معيغ كاف مذيػرا بالقجر, وقاؿ العجمي: 

 و بغ عبيج, وذكخه الشدائي فيسغ كاف يجلذ.مكي ثقة يقاؿ كاف يخػ القجر أفدجه عسخ 
تفديخ مجاىج وىػ ابغ جبخ التابعي السكي القخشي السخدومي )الستػفى:  (ٕ)

 - ٓٔٗٔىػ(,السحقق: د دمحم عبج الدالـ: دار الفكخ اإلسالمي, مرخ, ط: األولى, ٗٓٔ
ِج ْبِغ ُعَبْيِج ْبِغ ,ح َأْخَبَخَنا َعْبُج الخَّْحَسِغ)أؼ: ْبُغ اْلَحَدِغ ْبِغ أَ  ٘ٓٚ)ص ٜٜٛٔ ْحَسَج ْبِغ ُمَحسَّ

( , َقاَؿ: ثشا ِإْبَخاِليُع ) أؼ: اْبُغ اْلُحَدْيِغ ْبِغ َعِميٍّ اْلَيَسَحاِنيِّ (, َقاَؿ: ثش ا َعْبِج اْلَسِمِظ اْلَيَسَحاِنيِّ
ـُ)أؼ: ْبُغ َأِبي ِإَياٍس(, َقاَؿ: ثشا َوْرَقاُء, َعِغ اْبِغ َأِبي َنِجيٍح, َعْغ ُمجَ  اِىٍج: }َأْف َجاَءُه آَد

ّـِ َمْكُتػـٍ, َوُىَػ َرُجٌل ِمْغ َبِشي ِفْيخٍ »[ َقاَؿ: ٕاأْلَْعَسى{ ]عبذ:   «اأْلَْعَسى اْبُغ ُأ
, َقاَؿ: ثشا َوْرَقاُء, َعِغ اْبِغ َأِبي َنِجيٍح, َعْغ  ـُ أنبأ َعْبُج الخَّْحَسِغ, َقاَؿ: ثشا ِإْبَخاِليُع, َقاَؿ: ثشا آَد

ا « . . َرُجاًل ِمْغ ُقَخْيٍر, َوُأَميََّة ْبَغ َخَمفٍ »[ , َيْعِشي: َ٘مِغ اْسَتْغَشى{ ]عبذ:  ُمَجاِىٍج: }َأمَّ
 ؛ اتيع:اْلَيَسَحاِنيّ  ورجاؿ إسشاد التفديخ ثقات سػػ َعْبج الخَّْحَسغ ْبغ اْلَحَدغِ 

== 
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== 

اكع في مدتجركو اْلَيَسَحاِنيِّ أخخج لو الحْبِغ َأْحَسَج _ )أ( ** َعْبُج الخَّْحَسغ ْبُغ اْلَحَدِغ 
 ووافقو الحىبي ؟!! . ( وصحح لوٖٖٖٙ, ح  ٜٖٛ/ٕ)

( نقل عغ َأبي اْلَفْزل صالح ْبغ َأْحَسَج اْلَحاِفع  ٕٛٗ٘,  ٕٜٕ/ٓٔبيشسا في تاريخ بغجاد )
ِج ْبِغ ُعَبْيٍج َأُبػ اْلَقاِسِع اأَلَسجِ  َعى َعْغ ؼُّ َقاَؿ: َعْبُج الخَّْحَسِغ ْبُغ اْلَحَدِغ ْبِغ َأْحَسَج ْبِغ ُمَحسَّ ادَّ

الَمِة َعَمى اْلُسَجاَراِة َأَحاِديَث ِإْبَخاِليَع ْبِغ اْلُحَدْيِغ َفَحَىَب ِعْمُسوُ  ـَ الدَّ , َوُكْشُت َكَتْبُت َعْشُو َأيَّا
َعاُه ِبَأَخَخٍة, َحَكْسَشا َعَمى َأفَّ أباه  ِع َما ادَّ َذَواِت َعَجٍد, أحاديث مغ أحاديث إبخاليع, ولػ لع َيجَّ

أنكخ عميو أبػ جعفخ بغ عسو, والقاسع ْبغ َسِسَعُو ِتْمَظ األحاديث, وذلظ القجر أيًزا. قج 
, فدكت َعْشو حتى ماتػا وتغيخ أمخ البمج فادعى الكتب َأِبي صالح روايتو َعغ ِإْبَخاِليعَ 

: قبل الدبعيغ وَقاؿَ  -يعشي كتاب التفديخ -وكشا بمغشا قخاءة ِإْبَخاِليعَ  السرشفات, والتفاسيخ.
 مػلجؼ سشة سبعيغ. وبمغشي أف ِإْبَخاِليع َكاَف إذا مخ َلُو الذيء قمسا يعيجه.

ـَ قـػ مغ أَْىٌل الكخخ سشة  َقاَؿ صالح: َسِسْعُت َأِبي يحكي َعغ بعس السذايخ َيُقػؿ: َقِج
نيف وسبعيغ ومائتيغ, وسألػا ِإْبَخاِليع أف يدسعػا مشو تفديخ ورقاء َعغ ابغ َأِبي نجيح 

َعغ آدـ فمع يجبيع َقاَؿ فدسعػه مغ َيْحَيى الكخابيدي َعغ ِإْبَخاِليع وِإْبَخاِليع حي, روايتو 
وَقاَؿ صالح: َسِسْعُت القاسع وادعى ىحا السدكيغ سساًعا وحسل َعْشو, وندأؿ َّللاَّ الدالمة. 

 (.ٗٚ/ٕٙ. ويشطخ تاريخ اإلسالـ)ْبغ َأِبي صالح نز َعَمْيِو بالكحب 
(: َأُبػ ِإْسَحاَؽ ِإْبَخاِليُع ْبُغ اْلُحَدْيِغ ْبِغ َعِميٍّ ٛٗٙ/ٕرشاد لمخميمي)** جاء في اإل_ )ب( 

ْأِف, َعاِرٌؼ, اْرَتَحَل ِإَلى اْلِعَخاِؽ, َواْلِحَجاِز, وِمْرَخ,  ُيْعَخُؼ ِباْبِغ ِديِديَل َكِبيٌخ ِفي َىَحا الذَّ
ِ ْبِغ ُبَكيْ  , ... َسِسَع َيْحَيى ْبَغ َعْبِج َّللاَّ ـَ ا ـَ ْبَغ َأِبي َوالذَّ ٍخ, َواْبَغ َأِبي َمْخَيَع, َوَكاِتَب المَّْيِث, َوآَد

ِغيِخ َواْلَكِبيِخ,  , ..., ُثعَّ َكَتَب َعِغ الرَّ ـَ َعْشوُ ِإَياَس اْلَعْدَقاَلِنيَّ , َوَرَوػ َتْفِديَخ َوْرَقاَء, َعْغ آَد
ْبِعيَغ.   َوَماَت َبْعَج الدَّ
ـُ الَحاِفُع اْبُغ ِديْ  (ٗٛٔ/ٖٔوفي سيخ األعالـ) ِدْيَل َأُبػ ِإْسَحاَؽ ِإْبَخاِلْيُع بُغ الُحَدْيِغ اإِلَما

 َأَكَل الثَِّقُة الَعاِبُج, َوَكاَف ُيَمقَُّب ِبِدْيَفشََّة. َوِسْيَفشَُّة: َشاِئٌخ ِبِسْرَخ, اَل َيَكاُد َيُحطُّ َعَمى َشَجَخٍة ِإالَّ 
َخاِلْيُع, ِإَذا َوَرَد َعَمى َشْيٍخ َلْع ُيَفاِرْقُو َحتَّى َيْدَتْػِعَب َما َوَرَقَيا َحتَّى ُيَعخيَيا. فَكَحِلَظ َكاَف ِإبْ 

 ِعْشَجُه.
== 
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 «اْلَقاِسػػع ْبػػغ أبػػي بػػػدَّة»ه عػػغ كتػػاب ؛ قيػػل إنػػو نقػػل تفدػػػيخَ «مجاىػػج»و «نجػػيح
قاؿ  ؛وعشو نقل اآلخخوف  «مجاىج»مغ  والقاسع ىػ الػحيج الحؼ سسع التفديخَ 

؛ ولػحا ذكػخه الشدػائي فػيسغ « ييشػةابػغ ع»فيسػا نقمػو عشػو  «يحيى القصاف»ىحا 
 ؛  (ٔ) .كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجلذ

                                                                                                                         
== 

آَدُم بُؽ َأِبي ِإَياٍس , واسسو َعْبج الخحسؽ ْبؽ ُمَحسهج, وُيقال: ناهية, ْبؽ  **_ )ج( 
شعيب الخخاساني السخوذي, أبؾ الحدؽ العدقالني. مؾلى بشي تسيؼ, أو تيؼ, أصمو مؽ 

ن ونذأ ببَجاد, وبيا طمب الحجيث, وكتب َعؽ شيؾخيا, ثؼ رحل إلى الكؾفة خخاسا
والبرخة والحجاز ومرخ والذام, ولقي الذيؾخ, وسسع مشيؼ, واستؾطؽ عدقالن, إلى 
أن مات بيا في جسادى اآلخخة سشة عذخيؽ أو إحجى وعذخيؽ ومئتيؽ, عؽ ثسان 

وورقاء, وخمق . وَعشو: وثسانيؽ, وقيل: عؽ نيف وتدعيؽ. َرَوى َعؽ:  شعبة, 
البخاري, واْبِؽ ِديِديَل, وطائفة . قال أبؾ داود : ثقة , َوَقال أحسج: كان مكيشا عشج شعبة 
يزبط الحجيث عشجه, َوَقال اْبؽ َمِعيؽ: ثقة, ربسا حجث َعؽ قؾم ضعفاء , َوَقال الشهَدائي: 

هللا , وقال العجمي: ثقة ال بأس بو , َوَقال أبؾ حاتؼ : ثقة مأمؾن متعبج مؽ خيار عباد 
اِم  .   , وذكخه ابؽ حبان في الثقات, قال الحىبي: اإِلَماُم الَحاِفُظ الُقْجَوُة الداىج َشْيُخ الذه

( , الثقات  ٖٓٗ/ٚ(/ ويخاجع: الصبقات الكبخػ )  ٜٙٔ/ٔتيحيب التيحيب )  كتاب:
(, الثقات  ٕٛٙ/ٕ) (, الجخح والتعجيل ٕ٘ٓ/ٔ( , السعخفة والتاريخ )  ٖٕٔ/ٔلمعجمي ) 

(, تيحيب الكساؿ ) ٚ٘/ٔٔ(, السشتطع ) ٜٕ/ٚ(, تاريخ بغجاد ) ٖٗٔ/ٛالبغ حباف ) 
(, سيخ أعالـ ٖٓٓػ ٜٜٕ/ٔ(, تحكخة الحفاظ ) ٖٕٓ/ٔ(, الكاشف ) ٖٚٓػ ٖٔٓ/ٕ

 ( . ٕٚٔ(, التقخيب ) ص ٖٖ٘/ٓٔالشبالء ) 
[ ٖ٘ٔٔ, ] ٖٕٔ _ جاء في مذاىيخ عمساء األمرار وأعالم فقياء األقظار )ص (ٔ)

القاسؼ بؽ أبى بدة وكان القاسؼ مؽ الستقشيؽ وقجماء مذايخ السكيؽ مات سشة خسذ 
وعذخيؽ ومائة ما سسع التفديخ عؽ مجاىج أحج غيخ القاسؼ بؽ أبى بدة؛ نغخ الحكؼ 
بؽ عتيبة وليث بؽ أبى سميؼ وابؽ أبى نجيح وابؽ جخيج وابؽ عييشة في كتاب القاسؼ 

 ( . ٕٖٔٓٔ, ٖٖٓ/ٚمجاىج . ويشغخ: ثقات ابؽ حبان ) وندخؾه ثؼ دلدؾه عؽ
== 
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 (ٔ).يشطخ تخجستو
 القاسع: و القاسع بغ أبي بدة ..مغ ثع .. فالػاسصة بيشو وبيغ مجاىج ىػ و _ 
 . (ٕ) ثقة
 (ٖ) معيغ في كالـ يحيى القصاف ولع يجـد بو . فقج تػقف اْبغُ .. ومع ىحا _ 

 
 

                                                                                                                         
== 

عبج هللا بؽ أبي نجيح الثهَقِفّي مؾلى آلل  - ٜ٘ٚٛ, ٘/ٚ_ وفي ثقات ابؽ حبان أيزا )
اأْلَْخَشذ َواسؼ أبي نجيح يَدار يخوي َعؽ َعظاء َوَطاُوس روى َعشُو َوْرَقاء ْبؽ عسخ 

َأو اْثَشَتْيِؽ َوَثاَلِثيَؽ َوِماَئة َقاَل يحيى اْلقظهان لؼ اْلَيْذُكِخي َوأىل اْلحجاز َماَت سشة ِإْحَجى 
يدسع التهْفِديخ ْبؽ أبي نجيح مؽ ُمَجاِىج َقاَل َأُبؾ َحاِتؼ بؽ أبي نجيح َواْبؽ جخيج نغًخا 

  ِفي كتاب اْلَقاِسؼ ْبؽ أبي بدهة َعؽ ُمَجاِىج ِفي التهْفِديخ فخويا َعؽ ُمَجاِىج مؽ غيخ َسساع .
  جمت تخجسة عبج هللا بغ أبي نجيح الثقفي.تق (ٔ)
القاسع" بغ أبي بدة واسسو نافع  -"ع  -ٕٙ٘, ٖٓٔ/ٛ_ جاء في تيحيب التيحيب ) (ٕ)

ويقاؿ يدار ويقاؿ نافع بغ يدار السكي أبػ عبج هللا القارؼ السخدومي مػالىع. روػ عغ: 
يج وشعبة ومدعخ سعيج بغ جبيخ وعكخمة ومجاىج وعجة. وعشو: عسخو بغ ديشار وابغ جخ 

وآخخوف. قاؿ ابغ معيغ والعجمي والشدائي: ثقة, وقاؿ ابغ سعج قاؿ دمحم بغ عسخ: وكاف 
ثقة قميل الحجيث, وذكخه ابغ حباف في الثقات وقاؿ مات سشة أربع عذخة أو خسذ عذخة 

. 
جاء في تحفة التحريل في ذكخ رواة السخاسيل , ألبي زرعة ولي الجيغ, ابغ العخاقي  (ٖ)

( ع عبج هللا بغ أبي نجيح يَدار ٜٓٔالخياض )ص  -ىػ(: مكتبة الخشج ٕٙٛستػفى: )ال
َحاَبة َرِضي هللا َعْشُيع, َوَقاَؿ ِإْبَخاِليع بغ  اْلَسكِّّي ذكخه اْبغ اْلَسِجيِشّي ِفيَسغ لع يمق أحجا مغ الرَّ

ف اْبغ أبي نجيح لع اْلُجَشْيج قمت ليحيى بغ مِعيغ ِإف يحيى بغ سعيج َيْعِشي اْلقصَّاف يْدعع ا
يدسع التَّْفِديخ مغ ُمَجاِىج َوِإنََّسا أخحه مغ اْلَقاِسع بغ أبي بدَّة؟؟ َقاَؿ :َكَحا َقاَؿ اْبغ ُعَيْيَشة َواَل 

  أدرؼ َأَحق َذِلظ أـ اَل .
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 (ٔ).  نجيح؛ يشطخ تخجستو وقاؿ وكيع : كاف سفياف يرحح تفديخ بغ أبي _
وإف كاف مغ أعمع الشاس بالتفديخ  (ٕ)«مجاىج»فػ  ما تقجـقمت: وبعج كل  _

 يجب البحث عغ مرادر كالمو السحتسمة .. وإال أن
  وعشج التجقيق في مرجر كالمو ىحا فقج يكػف الرحابي الجميل ابغ

لظ لع , ومع ذرضي هللا عشيع _ الحيغ روػ عشيع أو أحج الرحابة _عباس 
يقّػؼ وجػد واسصة أو أكثخ بيشو وبيغ الرحابي مسا  يرّخح بسرجر روايتو

, ىحا فزال عؽ وجؾب  (ٖ) ال شظ يزّعف الخوايةوىحا  , _ إف وجج _
 .الشغخ في الستؽ وإن صّح!! 

                                                           

: ُخُحوا التَّْفِدْيَخ ِمْغ َأْرَبَعٍة: ُمَجاِىٍج, َوَسِعْيِج بغِ  (ٔ) ُجَبْيٍخ, َوِعْكِخَمَة,  وَقاَؿ ُسْفَياُف الثَّْػِرؼُّ
اِؾ . سيخ األعالـ ) حَّ  (.  ٔ٘ٗ/َٗوالزَّ

السكى أحج األعالم . ولج سشة إحجى  السكي أبؾ الحجاج السخدومي مجاىج بؽ َجْبخ (ٕ)
وعذخيؽ . روى عؽ : عمي والعبادلة األربعة وخمق كثيخ , روى عشو : عكخمة وليث 

 األئسة وفخسؾا أمخه؛ قال قتادةبؽ أبي سميؼ وطمحة بؽ مرخف وآخخون . وثقو 
خريف: أعمؼ مؽ بقي بالتفديخ مجاىج , وقال ابؽ حبان :كان فقييا ورعا عابجا و

وتؾثيقو, وىؾ إمام في  متقشا ,قال الشؾوي: تابعى, إمام, متفق عمى جاللتو وإمامتو
 الفقو, والتفديخ, والحجيث, وقال الحىبي : أجسعت األمة عمى إمامتو واالحتجاج بو .

  .ومات سشة أربع ومئة أو قبميا
/ ٛ, الجخح والتعجيل  ٔٔٚ/ ٔ, السعخفة والتاريخ ٙٙٗ/ ٘الصبقات الكبخػ  كتاب :

, تيحيب ٜٗ/ ٚ, السشتطع ٖٖٔ, مذاىيخ األمرار ص  ٜٔٗ/ ٘, الثقات  ٜٖٔ
/ ٔ, تحكخة الحفاظ  ٜٗٗ/ ٗ, سيخ األعالـ ٕٓٗ/ ٕ(, الكاشف  ٖٛ/ٕاألسساء )

 .  ٕٗ/ ٓٔالتيحيب  ,ٕٓ٘, التقخيب ص ٔٚ
َقاَؿ: َعَخْضُت الُقْخآَف َثاَلَث َعْخَضاٍت )ونقل أنو عخضو  فقج نقل غيخ واحج عغ ُمَجاِىج (ٖ)

عميو ثالثيغ مخة ( َعَمى اْبِغ َعبَّاٍس, َأِقُفُو ِعْشَج ُكلِّ آَيٍة, َأْسَأُلُو: ِفْيَع َنَدَلْت؟ َوَكْيَف َكاَنْت ؟ 
 , ( ٓ٘ٗ/ ٗسيخ أعالـ الشبالء) 

== 
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 ؛ لسا اشتيخ بو مغ لمتػقف فيو فإّف ىشاؾ ما يجفع السخءَ  ..ا ومع ذ
فزال , _ رضي هللا عشيع _ الرحابةووقػع الػاسصة بيشو وبيغ  ,التجليذ

 (ٔ) .!! سيأتي التشبيو عميو عسا في متشو مغ نكارة
********* 

الجر »فأخخجو ابغ أبي حاتع كسا في الحكؼ ..  مخسل)ىـ( وأما 
اآلية بعج ىحه   هللاِ  ما رؤؼ رسػؿُ » ولفطو: قاؿ: ( «, ٚٔٗ/ٛالسشثػر)
 «.عغ فقيخٍ  الغشيٍّ وال معخًض  مترجًيا

 (ٕ)عكخمة  مخسل** _ ( و) 

                                                                                                                         
== 

( َقاَؿ: َوَقاَؿ َغْيُخ َأِبي َبْكٍخ: َكاُنػا َيَخْوَف َأْف مجاىجا ٖٓ/ٙوقاؿ ابغ سعج في شبقاتو )
 يحجث عغ صحيفة جابخ.

( : َأْخَبَخَنا َأُبػ َبْكِخ ْبُغ َعيَّاٍش َقاَؿ: ُقْمُت ِلأَلْعَسِر َما ٖٓ/ٙقاؿ ابغ سعج في شبقاتو )( ٔ)
 ٍج؟ َلُيْع َيتَُّقػَف َتْفِديَخ ُمَجاىِ 

 َقاَؿ: َكاُنػا َيَخْوَف َأنَُّو َيْدَأُؿ أَْىَل اْلِكَتاِب.
حكاية كالـ التخمحؼ في العمل ما نرو مجاىج  (:ٗٗ/ٓٔوجاء في تيحيب التيحيب )

معمـػ التجليذ؛ فعشعشتو ال تفيج الػصل ووقػع الػاسصة بيشو وبيغ ابغ عباس. انتيى, وكحا 
 مّي رضي هللا عشو .نقل أّف ابغ معيغ رماه بالتجليذ عغ ع

أبؾ عبج هللا السجني مؾلى ابؽ عباس. روى عؽ مؾاله وطائفة مؽ  ِعْكخمة الَبخَبخي  (ٕ)
الرحابة وغيخىؼ, وعشو: خمق كثيخ. قال لو ابؽ عباس : أفت الشاس وأنا لػ عؾن, 
قال شيخ بؽ حؾشب: حبخ األمة, وقال جابخ بؽ زيج : ىحا البحخ فدمؾه, وقال الذعبي 

مؽ أعمؼ التابعيؽ, ووّثقو األئسة والعجمى وابؽ حجخ ونفيا عشو ما رمى بو مؽ  وقتادة :
رأى الخؾارج, وقال البخاري : ليذ أحج مؽ أصحابشا إال ويحتج بو, وقال دمحم بؽ نرخ 
السخوزي والظبخي وغيخىسا : أجسع عامة أىل العمؼ عمى االحتجاج بحجيثو, وقال ابؽ 

 .ة سبع ومئة أو قبمياراىؾيو : إمام الجنيا . مات سش
== 
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  _قل عغ غيخ وتأتي أىسية ىحا األثخ؛ لسا نُ . . يولع أقف عم وىحا األثخ
أعمع الشاس عكخمة كاف  تابعيغ وغيخىع مغ التشبيو عمى أفواحج مغ أئسة ال
, فزال عغ ثشاء ابغ والثػرؼ  ,وأيػب ,وحبيب بغ أبي ثابت ,بالتفديخ؛ كقتادة

 ه .تيحيب وغيخ ال؛ يخاجع عميو عباس 
  ,وقج أشار إليو ضسًشا الحافُع ابُغ حجخ أّف أحج األئسة عبج بغ حسيج _

 . (ٔ) ونّبو عمى أنو مخسل فكفانا, أو الصََّبَخاِنّي, أو ابغ َأِبي َحاِتٍع قج أخخجو
وكحا لع يحكخه ابغ , (ٕ)  !!«الجر السشثػر»لع يحكخه الديػشي في ولكغ _ 

 (ٖ)كثيخ فيسغ رووه .
_  إف صحّ و جائشا إلى مكانو ليذ لو كبيخ فائجة؛ فغايتو _ _ قمت: وعجـ اىت

 . التي يجب الشطخ فييا الدابقةأنو مخسل.. فيػ كغيخه مغ اآلثار 
********* 

 (ٗ) أبي مالػ الَفاريّ  مخسل( _ ز)
                                                                                                                         

== 

, التاريخ الكبيخ  ٖٜٕ/ ٕ// ويشطخ: الصبقات الكبخػ  ٖٕٙ/ ٚكتاب : تيحيب التيحيب 
 ٖٗٔ, مذاىيخ األمرار ص ٚ/ ٚ, الجخح والتعجيل  ٘ٗٔ/ ٕ, معخفة الثقات  ٜٗ/ ٚ

/ ٜ, البجاية والشياية ط الفكخ  ٕٗٙ/ ٕٓ( , تيحيب الكساؿ  ٖٓٗ/ٔ, تيحيب األسساء ) 
 . ٖٚ/ ٔحكخة الحفاظ , ت ٕٗٗ

 ( . ٔٔٗ/ٖٔ( يشطخ: فتح البارؼ ) ٔ)
 وما بعجىا ( . ٙٔٗ/ٛيشطخ: الجر السشثػر )  (ٕ)
ىػ( حققو: دمحم حديغ شسذ الجيغ: دار ٗٚٚتفديخ القخآف العطيع )ابغ كثيخ ت: ( ٖ)

 (.ٕٖٔ/ٛبيخوت ) -الكتب العمسية, 
غدواف" أبػ مالظ  -" خت د س ت -ٖ٘ٗ,  ٕ٘ٗ/ٛجاء في تيحيب التيحيب ) ( ٗ)

الغفارؼ الكػفي. روػ عغ عسار بغ ياسخ وابغ عباس وغيخىسا, وعشو: سمسة بغ كييل 
وإسساعيل الدجؼ وآخخوف .قاؿ ابغ معيغ : كػفي ثقة, وذكخه ابغ حباف في الثقات . 
== 



 

 

1526 

 الجر السشثػر» أخخجو سعيج بغ مشرػر وعبج بغ حسج وابغ السشحر كسا في 
(ٛ/ٗٔٚ) » 

هللا بغ أـ مكتػـ فعبذ في وجيو وتػلى, وكاف جاءه عبج »ولفطو: قاؿ: 
( َفَأْنَت َلُو َتَرجَّػ ٘يترجػ ألمية بغ خمف, فقاؿ هللا: }َأمَّا َمِغ اْسَتْغَشى )

(ٙ}) ». 
********* 

  عتاب لمشبيّ  ومؽ أدلة القائميؽ بأّن فاتحة عبذ*** _ ( ح) 
 _  ػ َأف َرُسػؿ هللا َكاَف ُيَقاؿ لَ  » :بغ زيج َقاؿَ اَعغ جخيخ  بغُ ا وأخخجما
 كتع مغ اْلَػْحي َشْيئا كتع َىَحا َعغ َنفدو.»(ٔ) 

  

                                                                                                                         
== 

غدواف الغفارؼ أبػ مالظ الكػفي  -ٖٗ٘٘, ٕٗٗ)بترخؼ( . وقاؿ في التقخيب )ص
 الثالثة .مذيػر بكشيتو ثقة مغ 

َثِشي ُيػُنُذ, َقاَؿ: َأْخَبَخَنا اْبُغ ٜٕٔ/ٕٗ( أخخجو ابغ جخيخ الصبخؼ في التفديخ )ٔ) ( َحجَّ
: }َعَبَذ َوَتَػلَّى َأْف َجاَءُه اأْلَْعسَ  ِ, َعدَّ َوَجلَّ ى{ َوْىٍب, َقاَؿ: َقاَؿ اْبُغ َزْيٍج, َوَسَأْلُتُو َعْغ َقْػِؿ َّللاَّ

ّـِ مَ  ِ َقاَؿ: َجاَء اْبُغ ُأ ِ َوَقاِئُجُه ُيْبِرُخ, َوُىَػ اَل ُيْبِرُخ, َقاَؿ: َوَرُسػُؿ َّللاَّ  ْكُتػـٍ ِإَلى َرُسػِؿ َّللاَّ
 ِ ّـِ َمْكُتػـٍ َيْجَفُعُو َواَل ُيْبِرُخ؛ َقاَؿ: َحتَّى َعَبَذ َرُسػُؿ َّللاَّ , َواْبُغ ُأ , ُيِذيُخ ِإَلى َقاِئِجِه َيُكفُّ

ُ ِفي َذِلَظ,  َفَقاَؿ: }َعَبَذ َوَتَػلَّى َأْف َجاَءُه اأْلَْعَسى َوَما ُيْجِريَظ َلَعمَُّو َيدَّكَّى{ ]عبذ: َفَعاَتَبُو َّللاَّ
ِ [ ٓٔ[ ِإَلى َقْػِلِو: }َفَأْنَت َعْشُو َتَميَّى{ ]عبذ: ٔ َقاَؿ اْبُغ َزْيٍج: َكاَف ُيَقاُؿ: َلْػ َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَّ
 َِخيِف ِفي َجاِىِميَِّتِو, ا َعْغ َنْفِدوِ َكَتَع ِمَغ اْلَػْحِي َشْيًئا, َكَتَع َىح ؛ َقاَؿ: َوَكاَف َيَتَرجَّػ ِلَيَحا الذَّ

 َرَجاَء َأْف ُيْدِمَع, َوَكاَف َعْغ َىَحا َيَتَميَّى. 
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في ىحا , وقج أتى بقػؿ مشكخ لع يشقمو (ٔ)مجسع عمى ضعفو ابغ زيجو  :قمت _
 ؛!!غيخه الباب 

                                                           

العجوي, السجني, مؾلى ُعَسخ ْبؽ الخظاب .  , َعْبج الخحسؽ ْبؽ َزْيج ْبؽ أسمؼ القخشي (ٔ)
)نقمو روى عؽ: أبيو, وغيخه. وَعشو: اْبؽ عُ  َيْيَشة, واْبؽ وىب, وخمق. قال َعْسخو ْبؽ َعِميٍّ

العقيمي(: لؼ أسسع اْبؽ ميجي يحجث عشو .َوَقال أحسج والجؾزجاني)نقمو ابؽ عجي( وأبؾ 
ِ ْبؽ َأْحَسج:  داود )نقمو ابؽ الجؾزي وغيخه( وأبؾ زرعة والشدائي: ضعيف, َوَقال َعبج َّللاه

َمِعيؽ: ليذ بذيٍء, وضعفو ابؽ سعج واْبؽ السجيشي ججا)  َسِسْعُت َأِبي يزعفو, َوَقال اْبؽ
نقمو ابؽ أبي حاتؼ(, َوَقال الذافعي )نقمو العقيمي وغيخه(: قال مالػ لخجل: اذىب إلى 
راَوْرِدّي ومعؽ وعامة أىل السجيشة)  ْحَسؽ يحجثػ َعؽ أبيو, َعْؽ نؾح!! , َوَقال الجه َعْبج الخه

ما يقؾل, َوأشار اْبؽ السبارك)نقمو العقيمي وغيخه( والبدار نقمو العقيمي وغيخه(: ال يجري 
إلى وىشو, َوَقال أبؾ حاتؼ: ليذ بقؾي كان ِفي نفدو صالحا وفي الحجيث واهيًا, َكاَن 
يقمب اأْلَْخَبار َوُىَؾ اَل يعمؼ َحتهى أكثخ مؽ رفع اْلَسَخاِسيل َوإْسَشاد اْلَسْؾُقؾف َفاْستحقه الّتْخك, 

سة: ال َيْحَتجُّ َأْىُل التهْثِبيِت ِبَحِجيِثِو ِلُدؾِء ِحْفِغِو, قال الداجي)نقمو ابؽ وقال ابؽ خدي
ْعِف,  حجخ(: مشكخ الحجيث, وقال الظحاوي: َحِجيُثُو ِعْشَج َأْىِل اْلِعْمِؼ ِفي الشَِّياَيِة ِمَؽ الزه

وأبؾ نعيؼ: وقال الحخبي)نقمو ابؽ حجخ(: غيخه أوثق مشو, وقال الحاكؼ )نقمو ابؽ حجخ( 
, َوَقال اْبؽ أجسعؾا عمى ضعفوروى عؽ أبيو أحاديث مؾضؾعة, وقال ابؽ الجؾزي: 

عجي: لو أحاديث حدان وىؾ مسؽ احتسمو الشاس وصجقو بعزيؼ وىؾ مسؽ يكتب 
 .ضعفؾه لو تفديخ. قاؿ الحىبي:  حجيثو . مات سشة ثشتيؽ وثسانيؽ ومئة

( , البحخ ٕٔٚ/ٖحسج رواية عبج هللا ) (, العمل ألٗٛٗ/٘الصبقات البغ سعج )  كتاب:
( , صحيح  ٖٓٙرقع  ٙٙ( , الزعفاء لمشدائي ) صػ  ٕٚٛ٘, ح  ٖٓٗ/ٔٔالدخار ) 

( ,  ٕٚٗٙ, ح  ٘ٙ/ٚ( , شخح مذكل اآلثار )  ٕٜٚٔ, ح  ٕٖٕ/ٖابغ خديسة ) 
( , ٚ٘/ٕ( , السجخوحيغ ) ٖٖٕ/٘( , الجخح والتعجيل )  ٖٖٔ/ٕالزعفاء لمعقيمي ) 

, (ٜ٘/ٕ( , الزعفاء البغ الجػزؼ )ٕٓٔ( , الزعفاء ألبي نعيع ) صػ ٔٗٗ/٘الكامل ) 
 ( , ٕٛٙ/ٔ( , الكاشف )  ٜٖٗ/ٛ( , سيخ أعالـ الشبالء ) ٗٔٔ/ٚٔتيحيب الكساؿ ) 
 ( . ٚٚٔ/ٙتيحيب التيحيب ) 
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َواَيُة اأْلُْخَخػ ِفي َعَبَذ َوَتَػلَّىقال ابؽ حجخ: ** _  َلػ  _أؼ جسمة : َوَأمَّا الخِّ
َفَمْع َأَرَىا ِإالَّ ِعْشَج َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ  ..ا_كتع مغ اْلَػْحي َشْيئ َأف َرُسػؿ هللا 

َعَفاء َكاَف » :بغ َأِبي َحاِتٍع َعْشُو َقاؿَ اأخخجو الصََّبِخّؼ و  ؛َزْيِج ْبِغ َأْسَمَع أحج الزُّ
 ِ ة  «ا َعْغ َنفدوَكَتَع َشْيًئا ِمَغ اْلَػْحِي َلَكَتَع َىحَ ُيَقاُؿ َلْػ َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَّ َوذكخ قرَّ

ّـِ َمْكُتػـٍ َوُنُدوَؿ َعَبَذ َوَتَػلَّى اْنَتَيىا َة التِّْخِمِحؼُّ َوَأُبػ  ,بغ ُأ َوَقْج َأْخَخَج اْلِقرَّ
َياَدُة  بغ اوأخخجيا , َيْعَمى َوالصََّبِخؼُّ َواْلَحاِكُع َعْغ َعاِئَذَة َوَلْيَذ ِفيَيا َىِحِه الدِّ

 ,َوَكَحا ِمْغ َحِجيِث َأِبي ُأَماَمةَ  ,ٍو آَخَخ َعْغ َعاِئَذَة َكَحِلَظ ِبُجوِنَياَمْخَدَوْيِو ِمْغ َوجْ 
 بغ َأِبي َحاِتٍع ِمْغ ُمْخَسِل َقَتاَدَة َوُمَجاِىجٍ اَوَأْوَرَدَىا عبج بغ حسيج َوالصََّبَخاِنّي و 

اِؾ َواْلَحَكِع َوَغيْ  حَّ َوَلْيَذ ِفي ِرَواَيِة َأَحٍج  ,ِخِىعْ َوِعْكِخَمَة َوَأِبي َماِلٍظ اْلِغَفاِرؼِّ َوالزَّ
َياَدةُ      . (ٔ)َوَّللاَُّ َتَعاَلى أَْعَمعُ  ,ِمْشُيْع َىِحِه الدِّ

يا كسا في قػؿ ابغ شا بسثل ىحه األقػاؿ.. ألبصمت نفدولػ احتجج_** 
 زيج!!.

 [َمْخَحًبا ِبَسْؽ َعاَتَبِشي ِفيِو َربِّي] أثخ*** ( ط)
  ؛ وىحا األثخ اختمفؾا في نقمو

 عغ أنذٍ  – ٓٔ٘ٙ, ٗٙٔ/ٗ) « الفخدوس» الجيمسي في  هأورد_  (1)
 بال إسشاد: مْخَحًبا بظ َيا بغ َمْكُتػـ مْخَحًبا ِبَخُجل َعاَتَبِشي ِفيِو َربِّي عد َوجل .

 ؛ أيزا «الثؾريّ »عؽ ىحا _ ونقل  (2)

                                                           

 ( . ٔٔٗ/ٖٔ( يشطخ: فتح البارؼ ) ٔ)
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: َفَكاَف الشَِّبيِّ  :قاؿ القخشبيُّ _  ّـِ َمْكُتػـٍ َبْعَج َذِلَظ ِإذَ  َقاَؿ الثَّْػِرؼُّ ا َرَأػ اْبَغ ُأ
  .(ٔ)«  ]َمْخَحًبا ِبَسْغ َعاَتَبِشي ِفيِو َربِّي[» قػؿ: ييبدط لو رداءه و 

  فمعمو أخحه عشو ,أبي شالب بغُ  مكيُّ  «الثػرؼّ »وسبقو إلى نقمو عغ(ٕ) . 
 ؛ (ٖ) !!دون إسشاد «ابؽ عييشة»_ بيشسا ذكخه الدسعاني عؽ  (3)
عغ َعاِئَذة دوف ( ٜٗٗ/ٕحكار )وذكخه ابغ عبج البخ في االست_  (4)

 (ٕٖ٘/ٕٕإليو ) مدشجا فخجعتفيو أنو ذكخه  «التسييج»إسشاد وأحاؿ إلى 
   .دوف ىحه الجسمة ؟!! وفػججت

                                                           

القاىخة, ط:  –السرخية ىػ(: دار الكتب ٔٚٙ( يشطخ: تفديخ القخشبي )الستػفى: ٔ)
( , ٕٖٖ/ٛ( / وذكخه البغػؼ في التفديخ ط شيبة )ٖٕٔ/ٜٔ) ٜٗٙٔ -ٖٗٛٔالثانية, 

 (,.ٔٚٗ(, َوالػاحجؼ ِفي َأسَباب الشُُّدوؿ,ت زغمػؿ )صٖٓٔ/ٓٔوالثَّْعَمِبّي في تفديخه )
مغ ( يشطخ: اليجاية إلى بمػغ الشياية في عمع معاني القخآف وتفديخه, وأحكامو, وجسل ٕ)

فشػف عمػمو, السؤلف: أبػ دمحم مكي بغ أبي شالب َحّسػش بغ دمحم الكيدي القيخواني ثع 
 -ىػ( الشاشخ: مجسػعة بحػث الكتاب والدشة ٖٚٗاألنجلدي القخشبي السالكي )الستػفى: 

 - ٜٕٗٔجامعة الذارقة, ط: األولى,  -كمية الذخيعة والجراسات اإلسالمية 
بػ حفز سخاج الجيغ عسخ بغ عمي بغ عادؿ الحشبمي ( / وكحا ذكخه أٖ٘ٓٛ/ٕٔ)ٕٛٓٓ

 -المباب في عمـػ الكتاب : دار الكتب العمسية في  ىػ(٘ٚٚالجمذقي الشعساني )الستػفى: 
وكحا عبج الخحسغ بغ  ( عغ الثػرؼ ./ٖ٘ٔ/ٕٓ) ٜٜٛٔ- ٜٔٗٔبيخوت / ط: األولى, 

ي تفديخ القخآف : دار ىػ( في الجػاىخ الحداف ف٘ٚٛدمحم بغ مخمػؼ الثعالبي )الستػفى: 
 ( .ٔ٘٘/٘ىػ ) ٛٔٗٔ -بيخوت, ط: األولى  –إحياء التخاث العخبي 

( جاء في تفديخ القخآف, ألبي السطفخ, مشرػر بغ دمحم السخوزػ الدسعاني )الستػفى: ٖ)
الدعػدية, ط: األولى, َوقج َقاَؿ ُسْفَياف بغ ُعَيْيَشة: " َكاَف  –ىػ(: دار الػشغ, الخياض ٜٛٗ

 ي بعج َذِلظ ِإذا َجاَءُه عبج هللا بغ أـ َمْكُتـػ بدط ِرَداَءُه َوَقاَؿ: َيا مغ َعاَتَبِشي ِفيِو َربِّي ".الشَّبِ 
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إلى  ه دوف عدوٍ و ذكخ أّف غيخ واحج مغ السفدخيغ  ومغ العجيب حقِّا _ **
لظ جّل والػاحجّؼ, وقّمجىع في ذ ,والثَّْعَمِبيّ  ,؛ كالبغػؼّ  أو إسشادٍ  قائلٍ 

 السفدخيغ؛ نقمػه دوف إسشاد!! .
  ا أّف مثل ىحه يعمسػف جيجً _ مغ العمساء_ وىؤالء ومغ عمى شاكمتيع

مغ في نقمو  , فزال عساةَأِزمَّة ال تقػـ بيا حجّ ليا َوال ُخَصع األقاويل التي اَل 
 (ٔ)كسا قج رأيت؟!!.اختالؼ 

******* 
 بابروايات السة في األئ أقػاؿ بعس مع اتٌ وقف*** 

ػـ األعسى وقج روؼ ال خالؼ أنيا ندلت في ابغ أـ مكت»قاؿ ابغ العخبي:  _
 .«في الرحيح

ـِ ْبِغ ُعْخَوَة عغ ُعْخَوَة » شخيققمت: وأصّح ما ورد في الباب  _   «.ِىَذا
   : تصمق عمىف ..«روؼ في الرحيحوقج  » :ابغ العخبي عبارة وأما قمت :  _
في  قج أشار إلى عمتو كسا سبق محؼّ لكغ التخ و  (ٕ)«جامع التخمحؼّ » _ ( أ)

 .إشارة لتخجيح السخسل

                                                           

ىػ( في أدب االمالء واالستسالء: دار الكتب العمسية ٕٙ٘( أخخج الدسعاني )الستػفى: ٔ)
َأنَُّو َكاَف ِعْشَج ِإْسَحاَؽ ْبِغ َأِبي (: مغ شخيق : َبِكيَُّة َثَشا ُعْتَبُة ْبُغ َأِبي َحِكيٍع ٘بيخوت )ص  -

َفَقاَؿ َلُو الدُّْىِخؼُّ َقاَتَمَظ  َفْخَوَة َوِعْشَجُه الدُّْىِخؼُّ َقاَؿ َفَجَعَل بغ َأِبي َفْخَوَة َيُقػُؿ َقاَؿ َرُسػُؿ هللا 
ِ َأال ُتْدِشُج َحِجيَثَظ  ُ َيا بغ َأِبي َفْخَوَة َما َأْجَخَأَؾ َعَمى َّللاَّ ُثَشا ِبَأَحاِديَث َلْيَدْت َلُيْع َخَصٌع َّللاَّ ُتَحجِّ

 َوال َأِزمَّة !! .
("قاؿ صاحب كذف الطشػف: "قج اشتيخ جامع التخمحؼ بالشدبة إلى مؤلِّفو, فيقاؿ: ٕ)

: "لقج أشمق الحاكع والخصيب عميو الجامع الرحيح, -أيزًا  -جامع التخمحؼ", وقاؿ 
 ( ٚٓٓٔ/ٕو  ٘ٓٓٔ/ٕخ: كذف الطشػف )ويقاؿ لو أيزًا: سشغ التخمحّؼ" .  يشط
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 إلى عمتو الحاكعأشار  فيو أيًزاو  «الحاكعمدتجرؾ  »وكحا  _ ( ب)
 . !!بإثخه

** والحاكع يقبل زيادة الثقة/ مع عمسو بالخالؼ فيو؛ وعميو.. فالصخيقاف 
    (ٔ)عشجه صحيحاف .

حلبو م..  «غ حبافاب»واإلماـ «, ابغ حباف»لع يبق إال و _ )ج(       
  ؛ ثقةً  الػاصلُ  كافو تعارضا  ع الػصل عمى اإلرساؿ إذا تقجي معخوؼ مغ

وابغ حباف قج أخخج حجيث عائذة مػصػال مغ شخيق عبج الخحيع بغ  _
 سميساف الكشاني عغ ىذاـ. 

( ٛٗٔٗٔ, ٕٔٗ/ٛفي ثقاتو ).. «عبج الخحيع الكشاني»ذكخابغ حباف و **
 وقاؿ :روػ َعشُو الشَّاس؛ 

إال صعغ فيو ولع يبو وثشاء الشاس عميو وأخحىع عشو/بزبصو لكت مذيػروىػ 
 (ٕ)عثساف بغ أبي شيبة!. 

                                                           

ـِ َأفَّ  قػػاؿ الحػػاكع فػػي مقجمػػة السدػػتجرؾ: ( ٔ) ْسػػاَل ػػِحيِح ِعْشػػَج َكافَّػػِة ُفَقَيػػاِء أَْىػػِل اإْلِ َشػػْخُط الرَّ
َياَدَة ِفي اأْلَسَاِنيِج َواْلُسُتػِف ِمَغ الثَِّقاِت َمْقُبػَلٌة, وقػاؿ بػإثخ ) ح  َأَنػا َعَمػى َأْصػِمي (: » ٖٓٚالدِّ

َياَدَة ِمَغ الثَِّقِة َمقْ الَّ  ْمُتُو ِفي ِخْصَبِة َىَحا اْلِكَتاِب َأفَّ الدِّ  .( : نحػه ٜٖٙ٘حُبػَلٌة, وبإثخ )ِحؼ َأصَّ
"ع عبج الخحيع" بغ سميساف الكشاني  - ٖٓٙ,  ٖٙٓ/ٙ( جاء في تيحيب التيحيب )ٕ)

وىذاـ بغ  وقيل الصائي أبػ عمي السخوزؼ األشل سكغ الكػفة. روػ عغ عاصع األحػؿ
عخوة وغيخىع, وعشو: ىشاد بغ الدخؼ وأبػ سعيج األشج وغيخىع. قاؿ سيل بغ عثساف نطخ 
وكيع في حجيثو فقاؿ ما أصح حجيثو, وقاؿ ابغ معيغ وأبػ داود: ثقة, وقاؿ أبػ حاتع 
:صالح الحجيث كاف عشجه مرشفات قج صشف الكتب, وقاؿ الشدائي: ليذ بو بأس, وذكخه 

ات . مات سشة سبع وثسانيغ ومائة, قمت: وقاؿ ابغ السجيشي ال بأس بو, ابغ حباف في الثق
قاؿ عثساف بغ أبي وقاؿ العجمي: ثقة متعبج كثيخ الحجيث, وقاؿ ابغ شاىيغ في الثقات 

 .شيبة: ثقة صجوؽ ليذ بحجة
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 وسيأتي التشبيو عمى  ,سانيجاأل ضبطمغ قبيل ىحا أّف نجج .. شج التجقيقوع
  .مزسػف الستػف 

ـُ مغ خال _ ؿ مشيجو ال مغ // واإلنراؼ العمسي يقتزي أف ُيَحاكع اإلما
 . //خالؿ مشيج غيخه 

كسا ىػ ؛ العبخة بجسع الصخؽ ومقارنتيا بحفع األئسة الستقشيغ ولكغ_ 
عمى  ومغ تابعو« مالظ», وسبق تخجيح رواية معخوؼ عشج جيابحة الفغّ 

 .  «عبج الخحيع الكشاني»رواية 
عمى أربعة إذا وصل الحجيث ثقة وأرسمو آخخ  ىل العمعأ اختمف قج و  **

 : أقػاؿ
حو جخػ عميو ابغ حباف وصحّ  ماوىػ  : إف الحكع لسغ وصل,األول

 , ِحيُح ِفي اْلِفْقِو َوُأُصػِلوِ ُىَػ الرَّ : و  الرالح وقاؿ ابغُ  , والعخاقي,(ٔ)الخصيب 
   (ٕ) قاؿ: الديادة مغ الثقة مقبػلة.وحكى عغ البخارؼ أنو 

 الحكع لسغ أرسل, حكاه الخصيب عغ أكثخ أصحاب الحجيث. : إفّ الثاني
فالحكع  ..حكع لألكثخ, فإف كاف مغ أرسمو أكثخ مسغ وصموال : إفّ الثالث

 لإلرساؿ, والعكذ.
 . الحكع لألحفع : إفّ الخابع

: مغ حكى مغ أىل الحجيث  (ٖ)دقيق العيج, فقاؿ ابغُ  األوؿَ  ب القػؿَ وقج تعقّ 
, ناقز وزائج, رواية مدشج ومخسل, أو رافع وواقفأو أكثخىع أنو إذا تعارض 

                                                           

: َباُب  ٔٔٗ_  ٜٓٗالسجيشة السشػرة )ص -( كسا في " الكفاية " ط السكتبة العمسية ٔ)
ـْ اَل؟(  . اْلَقْػؿِ   ِفيَسا ُرِوَؼ ِمَغ اأْلَْخَباِر ُمْخَساًل َوُمتَِّراًل , َىْل َيْثُبُت َوَيِجُب اْلَعَسُل ِبِو َأ

 ( .ٕٚبيخوت )ص -سػريا, دار الفكخ السعاصخ  -( في مقجمتو, دار الفكخٕ)
 ( .ٕٖٔ/ٔ( يشطخ: تػضيح األفكار )ٖ)
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 فإف ذلظ ليذ قانػنًا مصخًدا؛ ؛ع يرب في ىحا اإلشالؽل ..أف الحكع لمدائج
وبيحا جـد الحافع  –وبسخاجعة أحكاميع الجدئية تعخؼ صػاب ما نقػؿ 

العالئي في "جامع التحريل" فقاؿ: كالـ األئسة الستقجميغ في ىحا الفغ كعبج 
الخحسغ بغ ميجؼ, ويحيى بغ سعيج القصاف, وأحسج بغ حشبل, والبخارؼ, 

أنو ال يحكع في ىحه السدألة بحكع كمي, بل عسميع في ذلظ دائخ وأمثاليع, 
عمى التخجيح بالشدبة إلى ما يقػػ عشج أحجىع في حجيث وقػؿ البخارؼ" 

 «ال نكاح إال بػلي»الديادة مغ الثقة مقبػلة" إنسا قالو حيغ سئل عغ حجيث 
ػنذ وىسا جبالف في الحفع, وأسشجه إسخائيل بغ ي -وقج أرسمو شعبة وسفياف 

مغ الثقة  الديادة»بغ أبي إسحاؽ الدبيعي في آخخيغ, فقاؿ البخارؼ: 
لع يحكع فيو باالتراؿ  -رحسو هللا  -فالبخارؼ وحكع لسغ وصمو؛  «مقبػلة

مغ أجل كػف الػصل زيادة, وإنسا حكع لالتراؿ لسعاف أخخػ رجحت عشجه 
 ؛حكع السػصػؿ

دى رووه عغ أبي أف يػنذ بغ أبي إسحاؽ وابشو إسخائيل وعي: مشيا _ ( أ)
 بو مغ غيخىع. إسحاؽ مػصػاًل, وال شظ أف آؿ الخجل أخز

وقج وافقيع عمى ذلظ أبػ عػانة, وشخيظ الشخعي, وزىيخ بغ أمية, _  ( ب)
األخح عشو, وتساـ العذخة مغ أصحاب أبي إسحاؽ مع اختالؼ مجالديع في 

  وسساعيع إياه مغ لفطو.
فإنسا أخحاه عغ أبي  -اف وىسا شعبة وسفي -وأما رواية مغ أرسمو )ج( _ 

إسحاؽ في مجمذ واحج ... وال يخفى رجحاف ما أخح مغ لفع السحجث في 
 مجالذ متعجدة عمى ما أخح عشو عخضًا في محل واحج. 

ىحا إذا قمشا: حفع سفياف وشعبة في مقابل عجد اآلخخيغ مع أف )د( _ 
 تخجيحف الذافعي يقػؿ: العجد الكثيخ أولى بالحفع مغ الػاحج. فتبيغ أ

البخارؼ وصل ىحا الحجيث عمى إرسالو لع يكغ لسجخد أف الػاصل معو زيادة 
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ليدت مع السخسل, بل بسا ضيخ مغ قخائغ التخجيح ويديج ذلظ ضيػرًا تقجيسو 
  (ٔ) .؛ يخاجع في مطانولإلرساؿ في مػاضع أخخػ 

  ومغ ىشا يتبّيغ »في تعميق لو عمى كالـ لذيخو ابغ حجخ:  قاؿ الدخاوؼ
يحكع في تعارض الػصل والخفع مع اإلرساؿ والػقف بذيء معّيغ, بل أنو ال 

 (ٕ) ا؟.« وكحا بالعكذ , قجـ..إف كاف مغ أرسل أو وقف مغ الثقات أرجح 
  الحق حدب االستقخاء مغ صشيع »: أيزا  الدخاوؼ رحسو هللاقاؿ و

بل ذلظ دائخ مع التخجيح: فتارة يتخجح  عجـ اشخاد حكع كمي؛ غّ متقجمي الف
ل, وتارة اإلرساؿ, وتارة يتخجح عجد ذوات الرفات, وتارة العكذ. ومغ الػص

 (ٖ) اىػ. «تبيغ لو ذلظ .. راجع أحكاميع الجدئية
ىحا » :  الدابق معمقًا عمى كالـ العالئيّ  رحسو هللا  ابغ حجخقاؿ ** 

 وأما ما ال .العسل الحؼ حكاه عشيع إنسا ىػ فيسا يطيخ ليع فيو تخجيح.
 (ٗ) اىػ.«السدألةفالطاىخ أنو السفخوض في .. يح يطيخ فيو التخج

ـَ  ْح َأَحُج الصَِّخيَقْيِغ ُقجِّ ْرَساُؿ َوَلْع ُيَخجَّ وقاؿ ابغ حجخ: َوِإَذا َتَعاَرَض اْلَػْصُل َواإْلِ
  (٘) اْلَػْصُل َوَّللاَُّ أَْعَمُع.

  بعػػػػػج ذكػػػػخه الخػػػػػتالفيع فػػػػي تقػػػػػجيع الػصػػػػػل أو رحسػػػػو هللا وقػػػػاؿ الدػػػػػخاوؼ
والطػػاىخ أف محػػل األقػػػاؿ  فيسػػا لػػع يطيػػخ » األكثػػخ أو األحفػػع: اإلرسػػاؿ أو 

                                                           

 ( .ٕٖٔ/ٔكار )( , تػضيح األفٗٓٙ/ٕ( يشطخ: الشكت البغ حجخ )ٔ)
( , شخح )التبرخة والتحكخة = ألفية العخاقي( لمعخاقي ٕ٘ٗ/ٔ( يشطخ: فتح السغيث )ٕ)

( , الشكت البغ ٕٚٙو  ٕٕٚ/ٔلبشاف ) -ىػ(: دار الكتب العمسية, بيخوت ٙٓٛ)الستػفى: 
 ( ..ٖٛٓ/ٔتػضيح األفكار ) وما بعجىا ( , ٖٓٙ/ٕحجخ )

 وما بعجىا(  . ٕٙٔ/ٔرخ )م -( يشطخ: فتح السغيث مكتبة الدشة ٖ)
 (.٘ٓٙ/ٕ( يشطخ: الشكت )ٗ)
 ( .ٔٔ/ٕٔ( يشطخ: فتح البارؼ )٘)
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أشػػػػار إليػػػػو شػػػػيخشا, وأومػػػػأ إليػػػػو مػػػػا قجمتػػػػو عػػػػغ ابػػػػغ سػػػػيج  فيػػػػو تػػػػخجيح كسػػػػا
  (ٔ).«الشاس

_ ومسا سبق يتبيغ لشا أّف السعتبخ عشج أئسة الحجيث وجيابحتو ىػ التخجيح 
 بالقخائغ, ولكل رواية قخائشيا .

ـِ ْبِغ ** وما سبق في بياف ت _  ..ُعْخَوَة, َعْغ َأِبيِو أنو مخسلخجيح رواية ِىَذا
, وأّف الخاجح أنو مخسل عغ قتادة  ا عمى رواية قتادة عغ أنذ يشصبق تسامً 

 .وما سػاىسا .. فمع يدمع مخخجو مغ كالـ 
 ؟!!  ما فائجة تمظ الصخؽ الػافخة التي وردت في الباب:  ويبقى الدؤال** _
 أنو إذا تعجدت شخؽ الحجيث : » ػر عشج أىل الفغ والجػاب كسا ىػ مذي

 .« ت عمى أف لمحجيث أصال دلّ .. واختمفت مخارجو 
ػ : ما أصل ىحا الحجيث أو إلى ىشا كالـ مقبػؿ, وىشا سؤاؿ يصخح نفدو؛ وى

 ؟!! .القرة تمظ 
  ولمجػاب عغ ىحا يقاؿ: ال بج مغ الشطخ في متػف تمظ الخوايات

, وما كاف بيغ لشا الستفق عميو _ إف وجج _حتى يتة باألصػؿ الثابتومقارنتيا 
شو _ بسذيئة هللا تعالى , وىحا ما سشبيّ و عمييايشبّ كي فييا مغ تزاد أو غخابة 

 _ في السصمب التالي .
*******  

  

                                                           

 ( .ٕٙٔ/ٔ( يشطخ: فتح السغيث )ٔ)
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 ظمب الثالث الس

  وقفات مع متؾن الخوايات

 في اآليات . «عبذ»الشطخ في فاعل _ قبل الشطخ في الستػف ال بج مغ 
   : الكخيسة في اآليات «ذعب»واختمفػا في فاعل _ ** 

 وىحا ما عميو الجسيػر؛ أف العابذ ىػ الشبّي  األول الخأي _** 

أف األعسى الحؼ ذكخه هللا في ىحه اآلية,  وُذكخ:  الصبخؼّ ابُغ جخيخ قاؿ  _
ـّ مكتػـ, عػتب الشبّي   (ٔ) بدببو._ صمى هللا عميو وسمع _ىػ ابغ أ

: أجسع السفدخوف عمى أف الحؼ عبذ وتػلى ىػ الخسػؿ  ؼّ قاؿ الخاز _ 
 (ٕ) . . وأجسعػا أف األعسى ىػ ابغ أـ مكتػـ  صمػات هللا عميو

: َوَأمَّا َتْفِديُخ َتَػلَّى َفُيَػ ِفي َحِجيِث َعاِئَذَة, َوَلْع ابغ حجخ  قاؿ الحافعو ** _ 
َمُف ِفي َأفَّ َفاِعَل َعَبَذ ُىَػ ال  .  (ٖ) ... « شَِّبيُّ َيْخَتِمِف الدَّ

 (ٗ)الشاضخ في بكية التفاسيخ يججىا ال تخخج عغ ىحا السزسػف . و _ 

                                                           

وما بعجىا وذكخ ورايات الباب؛  ٕٚٔ/ٕٗ( يشطخ : تفديخ الصبخؼ, مؤسدة الخسالة )ٔ)
 كسا سبق دراستيا (.

ىػ(: دار ٙٓٙغ الخازؼ )الستػفى: ( يشطخ : مفاتيح الغيب = التفديخ الكبيخ لفخخ الجيٕ)
 (.ٖ٘/ٖٔبيخوت ) -إحياء التخاث العخبي 

 (.ٕٜٙ/ٛ( يشطخ : فتح البارؼ )ٖ)
ىػ( الكذف والبياف عغ تفديخ القخآف: دار ٕٚٗ( يشطخ : تفديخ الثعمبي)الستػفى: ٗ)

( / وتفديخ الػاحجؼ )الستػفى: ٖٓٔ/ٓٔلبشاف ) -إحياء التخاث العخبي, بيخوت 
(/ والبغػؼ ٕٕٗ/ٗيط في تفديخ القخآف السجيج: دار الكتب العمسية, بيخوت )ىػ(الػسٛٙٗ

== 
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و , ثع يػجّ  بأّف اآليات مغ مػاضع العتاب لمشبّي  وأكثخ الجسيػر يرّخح_ 
 (ٕ) . (ٔ) في حكيقة األمخ ؟!! عمى الشَِّبّي عمى أنو ثشاء بعُزيع السعشى 

                                                                                                                         
== 

( / ٜٜٖ/ٗ( / وزاد السديخ في عمع التفديخ البغ الجػزؼ )ٕٖٖ/ٛفي التفديخ ط شيبة )
 (, وغيخىا مغ التفاسيخ .ٜٔٗ/ٖ( / تفديخ العد ابغ عبج الدالـ )ٕ٘/ٖٔتفديخ الخازؼ )

( [ َعَبَذ ٓٛ( : ]سػرة عبذ ) ٕٖٔو  ٕٖٓ/ٛ وفي تفديخ ابغ كثيخ, ط العمسية )
 ( ٕٔ( ... َفَسْغ شاَء َذَكَخُه )َٔوَتَػلَّى )

ِخيَغ أف رسػؿ هللا  َكاَف َيْػًما ُيَخاِشُب َبْعَس ُعَطَساِء ُقَخْيٍر َوَقْج  َذَكَخ َغْيُخ َواِحٍج ِمَغ اْلُسَفدِّ
ّـِ َمْكُتػـٍ ... َوِمْغ َىاُىَشا َأَمَخ َشَسَع ِفي ِإْساَلِمِو, َفَبْيَشَسا ُىَػ ُيَخاِشُبُو وَ  ُيَشاِجيُو ِإْذ َأْقَبَل اْبُغ ُأ

ُ َتَعاَلى َرُسػَلُو  ِعيِف  َّللاَّ ِخيِف َوالزَّ ْنَحاِر َأَحًجا, َبْل ُيَداِوؼ ِفيِو َبْيَغ الذَّ َأْف ال َيُخزَّ ِباإْلِ
اَدِة َواْلَعِبيِج َوالخِّجَ  اِؿ والشداء والرغار والكبار, ثع هللا تعالى َيْيِجؼ َمْغ َواْلَفِقيِخ َواْلَغِشيِّ َوالدَّ

اِمَغُة . ُة الجَّ  َيَذاُء َوَلُو اْلِحْكَسُة اْلَباِلَغُة َواْلُحجَّ
ـِّ  ( َقاَؿ اْبُغ َزْيٍج: ِإنََّسا َعَبَذ الشَِّبيُّ  ٕٗٔ/ٜٔ( جاء في تفديخ القخشبي ) ٔ) اِلْبِغ ُأ

ّـِ َمْكُتػـٍ, َوَأَبى َمْكُتػـٍ َوأَْعَخَض َعْشُو؛ أِلَ  ُو, َفَجَفَعُو اْبُغ ُأ نَُّو َأَشاَر ِإَلى الَِّحؼ َكاَف َيُقػُدُه َأْف َيُكفَّ
ُ ِفي َحقِِّو  ِإالَّ َأْف ُيَكمَِّع الشَِّبيَّ  َحتَّى ُيَعمَِّسُو, َفَكاَف ِفي َىَحا َنْػُع َجَفاٍء ِمْشُو. َوَمَع َىَحا َأْنَدَؿ َّللاَّ

ْخَباَر َعِغ اْلَغاِئِب, َتْعِطيًسا  َعَمى َنِبيِِّو  َلُو. ُثعَّ َأْقَبَل َعَمْيِو « : َعَبَذ َوَتَػلَّى ِبَمْفِع اإْلِ
 ِبُسَػاَجَيِة اْلِخَصاِب َتْأِنيًدا َلُو َفَقاَؿ: َوما ُيْجِريَظ ... . 

( وجاء في نطع الجرر في تشاسب اآليات والدػر, لػ: إبخاليع بغ عسخ بغ حدغ ٕ)
( : وكحلظ قػلو:  ٕٕ٘/ٕىػ(: دار الكتاب اإلسالمي, القاىخة  ) ٘ٛٛ)الستػفى: البقاعي 

[ فيو إضيار لسجحتو بحخصو عمى تألف ٕ-ٔ}عبذ وتػلى أف جاءه األعسى{ ]عبذ: 
األبعجيغ ووصل القاشعيغ حتى يشرخؼ عشيع بالحكع وإشادة اإلكخاه عميو في ذلظ, فال 

لحق إال عغ إشادة بإكخاىو عميو, فيػ يشرخؼ عغ حكع الػصية إلى حكع الكتاب با
محسػد بسا ىػ مشيي عشو, ألف خصابو أبجًا في ذلظ في القخآف فيسا بيغ الفزل والعجؿ, 
وخصاب سائخ الخمق جار فيسا بيغ العجؿ والجػر, فبيغ الخصابيغ ما بيغ درج العمػ, 

 ودرؾ الدفل في مقتزى الخصابيغ الستذابييغ في القػؿ الستبايشيغ .
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 ؛ وإليظفي التفديخ حتى مغ الستأخخيغ بَ كتَ  غْ ىحا أمٌخ تتابع عميو مَ و ** _ 
 نساذج, مشيا:

ُخوَف َعَمى َأفَّ َسَبَب ُنُدوَؿ اآْلَيِة: َأفَّ  .. قاؿ: الذؾكاني_  ( أ) َوَقْج َأْجَسَع اْلُسَفدِّ
, َوَقْج َشِسَع ِفي ِإْساَلِمِيْع, َفَأْقَبَل َقْػًما ِمْغ َأْشَخاِؼ ُقَخْيٍر َكاُنػا ِعْشَج الشَِّبيِّ 

 ِ ّـِ َمْكُتػـٍ, َفَكِخَه َرُسػُؿ َّللاَّ ِ ْبُغ ُأ ّـِ َمْكُتػـٍ َكاَلَموُ  َعْبُج َّللاَّ , ِإفَّ َيْقَصَع َعَمْيِو اْبُغ ُأ
اْلَتَفَت ُسْبَحاَنُو ِإَلى ِخَصاِب َنِبيِِّو  ,َوما ُيْجِريَظ َلَعمَُّو َيدَّكَّى,َفَأْعَخَض َعْشُو َفَشَدَلْت 

 ََّأْؼ: َأؼُّ َشْيٍء َيْجَعُمَظ َداِرًيا ِبَحاِلِو َحتَّى َة َأْدَخُل ِفي اْلِعَتابِ اْلُسَذاَفيَ , أِلَف ,
ِسيُخ ِفي  ...ُتْعِخَض َعْشُو,  , َوِقيَل: ُىَػ « اأْلَْعَسى»َراِجٌع ِإَلى « َلَعمَّوُ »َفالزَّ

ـِ ما شعست ِفيِو ِمسَِّغ اْشَتَغْمُت ِبالْ  َراِجٌع ِإَلى الكافخ, أؼ: وما يجريظ أفّ  َكاَل
ُؿ َأْوَلى.  (ٔ) َمَعُو َعِغ اأْلَْعَسى َأنَُّو َيدَّكَّى َأْو َيحَّكََّخ, َواأْلَوَّ

َوِإنََّسا َحَرَمْت ُصػَرُة اْلِعَتاِب َمَع َأفَّ ِفْعَمُو  .. حيث قاؿ:الدرقاني _ ( ب)
 ّـِ  َلوُ , َكاَف َشاَعًة ِلَخبِِّو َوَتْبِميًغا َعْشُو َواْسِتْئاَلًفا َلُو َكَسا َشَخَعُو ؛ أِلَفَّ اْبَغ ُأ

ِ َتَعاَلى  ْفِق, َواْلُسْدَتَفاُد ِمَغ اآْلَيِة ِإْعاَلـُ َّللاَّ َمْكُتػـٍ ِبَدَبِب َعَساُه اْسَتَحقَّ َمِديَج الخِّ
َؼ َلُو اَل َيَتَدكَّى, َوَأنَُّو َلْػ ُكِذَف َلُو َحاُؿ الخَُّجَمْيِغ اَلْخَتاَر  ِبَأفَّ َذِلَظ اْلُسَتَرجِّ

ْقَباِؿ َعَمْيِيْع ِفي اإْلِ  ْقَباَؿ َعَمى اأْلَْعَسى, َفِفيِو اْلَحثُّ َعَمى التَّْخِحيِب ِباْلُفَقَخاِء َواإْلِ
ـِ ِإيَثاِر اأْلَْغِشَياِء َعَمْيِيْع .  (ٕ) َمَجاِلِذ اْلِعْمِع َوَقَزاِء َحَػاِئِجِيْع َوَعَج

                                                           

 -ع الصيب ىػ(: دار ابغ كثيخ, دار الكمٕٓ٘ٔفتح القجيخ, لمذػكاني )الستػفى: ( ٔ)
 .(ٕٙٗ/٘دمذق, بيخوت ) 

( شخح الدرقاني عمى مػشأ اإلماـ مالظ, تحقيق: شو عبج الخءوؼ : مكتبة الثقافة ٕ)
 ( .ٚٔ/ٕالقاىخة ) -الجيشية 



 

 

1539 

 لشبيو وقج يطغ بعس الشاس أف عتاب هللاالذعخاوؼ :الذيخ قاؿ و   )ج( _
لتقريخ, ونخد عمى ىؤالء: ليفيع اإلنداف مشكع ىحا المػف مغ العتاب عمى 

ب, وعتاب لمػمو تافيشاؾ فخؽ بيغ عتاب لسرمحة السع وجيو الحكيقي,
و السثل  -؛ ألف السعاَتب خالف وعرى, ونزخب ىحا السثل وتػبيخو
وال يحىب  أنت في يػمظ العادؼ إف نطخت إلى ابشظ فػججتو يمعب -األعمى 

ألنو خالف السصمػب  ؛إلى السجرسة وال يدتحكخ دروسو, فأنت تعاتبو وتؤنبو
مشو, ولكشظ إف وججت ابشظ يزع كل شاقتو ويرخؼ ويقزي أوقات راحتو 

فأنت تصمب مشو أاّل يكمف نفدو كل ىحا العشاء, وتخصف مشو  .في السحاكخة.
تمػمو لسرمحتو ىػ, الكتاب وتقػؿ لو: اذىب لتدتخيح. أنت في ىحه الحالة 

فكأف المػـ والعتاب لو ال عميو. إذف قج ُحّل ىحا اإلشكاؿ الحؼ يقػلػف فيو: 
إف هللا كثيخًا ما عاتب رسػلو, ونػضح أف الحق قج عاتب الخسػؿ لو ال 
عميو؛ ألف الخسػؿ وجج شخيق اإليساف بخسالتو يديخا سيخا سياًل بيغ 

ف يتحوؽ السدتكبخوف الستجبخوف الزعفاء, ولكشو شغل نفدو وأجيجىا رجاء أ
حالوة اإليساف, وجاء في ذلظ قػؿ الحق: }َعَبَذ وتػلى َأف َجآَءُه األعسى 

 [ .ٚ - َٔوَما َعَمْيَظ َأالَّ يدكى{ ]عبذ:  ...
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لذجة حخصو ؛ إذف فالعتاب ىشا لرالح مغ؟ إنو عتاب لرالح رسػؿ هللا 
 غاة بذيء مغ الميغ عمى ىجاية القػـ أجسعيغ, كاف يحب أف يعامل الص

 (ٔ)ليتألف قمػبيع. 

يججه ِعَتابًا  والستتبع لسػاقف العتاب لمخسػؿ : أيزا وقاؿ الذعخاوؼ 
الى رحسًة بو, وشفقًة عميو, ال كسا يقػؿ البعس: إف هللا تع لرالحو 

 (ٕ) .ُيرّحح لمخسػؿ خصًئا وقع فيو

حاـ حػؿ ما يفّشج أف اإلماـ الخازؼ رحسو هللا,  ؛اب حق  لمعج سا يجعؾمو _** 
 تمظ اآلثار ثع قاؿ بسزسػف قػؿ الجسيػر أيزا ؟!! ؛

 _ قاؿ الخازؼ: َوِفي اْلَسْػِضِع ُسَؤااَلٌت:

                                                           

ىػ(: ٛٔٗٔ)الستػفى:  الخػاشخ, السؤلف: دمحم متػلي الذعخاوؼ  –( تفديخ الذعخاوؼ ٔ)
ولكغ الصغاة ال يخيجوف أف يتداووا مع  (: وتساـ سياقو: ٖٚٗٙ/ٙمصابع أخبار اليـػ ) 

خّباب بغ األرّت وصييبًا  السدتزعفيغ, فقج مّخ السأل مغ قخير ووججوا عشج رسػؿ هللا 
ء مغ وبالاًل وعسارًا وسمساف الفارسي وىع مغ السدتزعفيغ, فقالػا: يا دمحم رضيت بيؤال

قػمظ؟ أىؤالء الحيغ مغَّ هللا عمييع مغ بيششا؟ أنحغ نريخ تبعا ليؤالء؟ اشخدىع فمعمظ إف 
ببجييية اإليساف إال أف قاؿ: ما أنا بصارد  شخدتيع أف نتبعظ.. فسا كاف مغ رسػؿ هللا 

يعخؼ أف ىشاؾ مغ أمثاليع مغ قالػا لغيخه مغ األنبياء مثل  السؤمشيغ. إف رسػؿ هللا 
لو ما حكاه القخآف الكخيع: }َفَقاَؿ السأل الحيغ َكَفُخوْا ِمغ ِقْػِمِو   . فقج قاؿ قـػ نػح قػليع

ْثَمَشا َوَما َنَخاَؾ اتبعظ ِإالَّ الحيغ ُىْع َأَراِذُلَشا َباِدَؼ الخأؼ َوَما نخػ َلُكْع َعَميْ  َشا َما َنَخاَؾ ِإالَّ َبَذخًا مِّ
 .[ِٕٚمغ َفْزٍل {]ىػد: 

 ( . ٛٔٙٛ/ٗٔفديخ الذعخاوؼ : مصابع أخبار اليـػ ) ( يشطخ : تٕ)
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ؿُ  ّـِ َمْكُتػـٍ َكاَف َيْدَتِحقُّ التَّْأِديَب َوالدَّْجَخ, َفَكْيَف َعاَتَب َّللاَُّ اأْلَوَّ : َأفَّ اْبَغ ُأ
َب اْبَغ ُأِـّ  َمْكُتػـٍ َوَزَجَخُه؟ َوِإنََّسا ُقْمَشا: ِإنَُّو َكاَف َيْدَتِحقُّ التَّْأِديَب  َرُسػَلُو َعَمى َأْف َأدَّ

ِة َسْسِعِو َكاَف َأَحُجَىاِلُػُجػٍه  , َلِكشَُّو ِلِرحَّ : َأنَُّو َوِإْف َكاَف ِلَفْقِج َبَرِخِه اَل َيَخػ اْلَقْػـَ
َوَكاَف َيْدَسُع َأْصَػاَتُيْع َأْيًزا, َوَكاَف  ُأوَلِئَظ اْلُكفَّاَر, َيْدَسُع ُمَخاَشَبَة الخَُّسػِؿ 

ـِ الشَِّبيِّ  َة اْىِتَسا ِبَذْأِنِيْع, َفَكاَف  َيْعِخُؼ ِبَػاِسَصِة اْسِتَساِع ِتْمَظ اْلَكِمَساِت ِشجَّ
ـِ الشَِّبيِّ   َوِإْلَقاِء َغَخِض َنْفِدِو ِفي اْلَبْيِغ َقْبَل َتَساـِ  ِإْقَجاُمُو َعَمى َقْصِع َكاَل

اَلـُ, َوَذِلَظ َمْعِرَيٌة َعِطيَسٌة  اَلُة َوالدَّ  .َغَخِض الشَِّبيِّ ِإيَحاًء ِلمشَِّبيِّ َعَمْيِو الرَّ

ـٌ َعَمى اْلُسِيعِّ, َوُىَػ َكاَف َقْج َأْسَمَع َوَتَعمََّع, َما َكاَف َيْحَتاُج َوَثاِنيَيا : َأفَّ اأْلََىعَّ ُمَقجَّ
يِغ,  َأمَّا ُأوَلِئَظ اْلُكفَّاُر َفَسا َكاُنػا َقْج َأْسَمُسػا, َوُىَػ ِإْساَلُمُيْع َسَبًبا ِإَلْيِو ِمْغ َأْمِخ الجِّ

َبِب ِفي  ّـِ َمْكُتػـٍ, َذِلَظ اْلَكاَلـَ ِفي اْلَبْيِغ َكالدَّ ـِ َجْسٍع َعِطيٍع, َفِإْلَقاُء اْبِغ ُأ ْساَل إِلِ
ـٌ َقْصِع َذِلَظ اْلَخْيِخ اْلَعِطيِع, ِلَغَخٍض َقِميٍل َوذَ  : َأنَُّو َتَعاَلى َقاَؿ: ِإفَّ َوَثاِلُثَياِلَظ ُمَحخَّ

[ َفَشَياُىْع َعْغ ٗالَِّحيَغ ُيشاُدوَنَظ ِمْغ َوراِء اْلُحُجخاِت َأْكَثُخُىْع اَل َيْعِقُمػَف ]اْلُحُجَخاِت: 
اِرِؼ ِلْمُكفَّا ِر مجخد الشجاء إال في الػقت, فييشا َىَحا الشَِّجاُء الَِّحؼ َصاَر َكالرَّ

يَساِف َوَكاْلَقاِشعِ َعْغ َقبُ  َعَمى الخَُّسػِؿ أَْعَطَع ُمِيسَّاِتِو, َأْوَلى َأْف َيُكػَف َذْنًبا  ػِؿ اإْلِ
ّـِ َمْكُتػـٍ َكاَف َذْنًبا َوَمْعِرَيًة, َوَأفَّ  َوَمْعِرَيًة, َفَثَبَت ِبَيَحا َأفَّ الَِّحؼ َفَعَمُو اْبُغ ُأ

َؤاُؿ ِفي َأنَُّو َكْيَف  الَِّحؼ َفَعَمُو الخَُّسػُؿ َكافَ  ُو الدُّ ُىَػ اْلَػاِجُب, َوِعْشَج َىَحا َيَتَػجَّ
 َعاَتَبُو َّللاَُّ َتَعاَلى َعَمى َذِلَظ الفعل؟.

َؤاُؿ الثَّاِني ِد َأنَُّو َعَبَذ ِفي َوْجِيِو, َكاَف الدُّ : َأنَُّو َتَعاَلى َلسَّا َعاَتَبُو َعَمى ُمَجخَّ
ِ ُسْبحَ َتْعِطيًسا َعِطيًسا ِمَغ  ّـِ َمْكُتػـٍ َّللاَّ  .اَنُو اِلْبِغ ُأ
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َؤاُؿ الثَّاِلثُ  اَلـُ َكاَف َمْأُذوًنا ِفي َأْف ُيَعاِمَل الدُّ اَلُة َوالدَّ : الطَّاِىُخ َأنَُّو َعَمْيِو الرَّ
اَلـُ َكِثيخً  اَلُة َوالدَّ ا َما َكاَف َأْصَحاَبُو َعَمى َحَدِب َما َيَخاُه َمْرَمَحًة, َوَأنَُّو َعَمْيِو الرَّ

اَلُة  ُب َأْصَحاَبُو َوَيْدُجُخُىْع َعْغ َأْشَياَء, َوَكْيَف اَل َيُكػُف َكَحِلَظ َوُىَػ َعَمْيِو الرَّ ُيَؤدِّ
َبُيْع َوِلُيَعمَِّسُيْع َمَحاِسَغ اآْلَداِب, َوِإَذا َكاَف َكَحِلَظ َكاَف َذِلَظ  ـُ ِإنََّسا ُبِعَث ِلُيَؤدِّ اَل َوالدَّ

ِ َتَعاَلى ِإيَّاُه ِفي َتْأِديِب َأْصَحاِبِو, َوِإَذا َكاَف َذِلَظ التَّْعِبيُذ دَ  اِخاًل ِفي ِإْذِف َّللاَّ
َمْأُذوًنا ِفيِو, َفَكْيَف َوَقَعِت اْلُسَعاَتَبُة َعَمْيِو؟ َفَيَحا ُجْسَمُة َما َيَتَعمَُّق ِبَيَحا اْلَسْػِضِع 

ْشَكااَلِت   (ٔ) .ِمَغ اإْلِ

                                                           

ىػ(: دار ٙٓٙ( يشطخ : مفاتيح الغيب = التفديخ الكبيخ لفخخ الجيغ الخازؼ )الستػفى: ٔ)
 (ٖ٘و ٕ٘/ٖٔبيخوت ) -إحياء التخاث العخبي

ِؿ ِمْغ َوْجَيْيِغ  َؤاِؿ اأْلَوَّ  وتساـ سياقو: َواْلَجَػاُب َعِغ الدُّ
ؿُ  اأْلَْمَخ َوِإْف َكاَف َعَمى َما َذَكْخُتْع ِإالَّ َأفَّ َضاِىَخ اْلَػاِقَعِة ُيػِىُع َتْقِجيَع اأْلَْغِشَياِء َعَمى : َأفَّ اأْلَوَّ

َبِب َحَرَمِت اْلُسَعاَتَبُة, َوَنِطيُخُه َقْػُلُو َتَعاَلى: وَ  ال َتْصُخِد اْلُفَقَخاِء َواْنِكَداَر ُقُمػِب اْلُفَقَخاِء, َفِمَيَحا الدَّ
 [ , ٕ٘لَِّحيَغ َيْجُعػَف َربَُّيْع ِباْلَغجاِة َواْلَعِذيِّ ]األنعاـ: ا

اَلـُ والػجو الثَّاِني اَلُة َوالدَّ ُسػِؿ َعَمْيِو الرَّ : َلَعلَّ َىَحا اْلِعَتاَب َلْع َيَقْع َعَمى َما َصَجَر ِمَغ الخَّ
اَلـُ َكاَف ِمَغ اْلِفْعِل الطَّاِىِخ, َبْل َعَمى َما َكاَف ِمْشُو ِفي َقْمبِ  اَلُة َوالدَّ ِو, َوُىَػ َأفَّ َقْمَبُو َعَمْيِو الرَّ

َدَبِب َقْج َماَؿ ِإَلْيِيْع ِبَدَبِب َقَخاَبِتِيْع َوَشَخِفِيْع َوُعُمػِّ َمْشِرِبِيْع, َوَكاَف َيْشِفُخ َشْبُعُو َعِغ اأْلَْعَسى بِ 
ا ـِ َقَخاَبِتِو َوِقمَِّة َشَخِفِو, َفَمسَّ اِعَيِة َوَقَعِت اْلُسَعاَتَبُة, اَل  َعَساُه َوَعَج َوَقَع التَّْعِبيُذ َوالتََّػلِّي ِلَيِحِه الجَّ

اِعَيِة  َؤاِؿ الثَّاِني     َعَمى التَّْأِديِب َبْل َعَمى التَّْأِديِب أِلَْجِل َىِحِه الجَّ َأفَّ ِذْكَخُه  َواْلَجَػاُب َعِغ الدُّ
ْفِق َوالخَّْأَفِة, ِبَمْفِع اأْلَْعَسى َلْيَذ ِلَتْحِقيِخ  َشْأِنِو, َبْل َكَأنَُّو ِقيَل: ِإنَُّو ِبَدَبِب َعَساُه اْسَتَحقَّ َمِديَج الخِّ

َؤاِؿ الثَّاِلِث َأنَُّو َكاَف َمْأذُ  ُو ِباْلِغْمَطِة َواْلَجَػاُب َعِغ الدُّ ُج َأْف َتُخرَّ وًنا َفَكْيَف َيِميُق ِبَظ َيا ُمَحسَّ
ا ُيػِىُع  ِفي َتْأِديِب َأْصَحاِبوِ  ا ُأوِىَع َتْقِجيُع اأْلَْغِشَياِء َعَمى اْلُفَقَخاِء, َوَكاَف َذِلَظ ِمسَّ َلِكْغ َىاُىَشا َلسَّ

َبِب َجاَءْت َىِحِه اْلُسَعاَتَبُة. يِغ, َفِمَيَحا الدَّ ْنَيا َعَمى الجِّ  َتْخِجيَح الجُّ
== 
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 : لجسيػر ىحاا رأؼولشا وقفات مع ** 
 , وىحا فيو ما سبققبل القؾل بسقتزاهجليل ال بج مؽ ثبؾت ال_ : ( األولى)

 . اإلشارة إليو
 ؟ معشى إجساع السفدخيؽ_ :  (الثانية)

_ قج يقػؿ قائل :إّف الشاضخ في كتب التفديخ يجج إشباؽ السفدخيغ عمى أّف 
ّـِ   وأف األعسى الحؼ عػتب فيو الشبيّ  فاعل العبػس ىػ الشبّي  ىػ اْبغ ُأ

 . َمْكُتػـٍ؟!
 : ولمخّد عمى ىحا نقؾل_ 

, وال دليل حتى إلجساع؛ إذ اإلجساع ال يكػف إال عغ دليلٍ _ ىحا اّدعاء ل
 ويثبت عشج الستخرريغ في عمع ضبط الخواية كسا ىػ معمػـ . يرحّ 

روا إلى مزسػف روايات الباب أيزا مسا أشايع نجج أنّ .. _ وعشج التحقيق 
                                                                                                                         

== 

ُكػا ِبَيِحِه اآْلَيِة  : اْلَقاِئُمػَف ِبُرُجوِر الحَّْنبِ اْلَسْدَأَلُة الثَّاِنَيةُ  اَلـُ َتَسدَّ َعِغ اأْلَْنِبَياِء َعَمْيِيُع الدَّ
ُ ِفي َذِلَظ اْلِفْعِل, َدؿَّ َعَمى َأفَّ َذِلَظ اْلِفْعَل َكاَف َمْعِرَيًة, َوَىَحا َبِعيجٌ  ا َعاَتَبُو َّللاَّ  َفِإنَّا َوَقاُلػا: َلسَّ

ُب اْلُسَتَعيَُّغ اَل ِبَحَدِب َىَحا ااِلْعِتَباِر اْلَػاِحِج, َوُىَػ َأنَُّو ُيػِىُع َقْج َبيَّشَّا َأفَّ َذِلَظ َكاَف ُىَػ اْلَػاجِ 
اَلـُ, اَلُة َوالدَّ ُسػِؿ َعَمْيِو الرَّ َوِإَذا  َتْقِجيَع اأْلَْغِشَياِء َعَمى اْلُفَقَخاِء, َوَذِلَظ َغْيُخ اَلِئٍق ِبَراَلَبِة الخَّ

 ا َمْجَخػ َتْخِؾ ااِلْحِتَياِط, َوَتْخِؾ اأْلَْفَزِل, َفَمْع َيُكْغ َذِلَظ َذْنًبا اْلَبتََّة.َكاَف َكَحِلَظ, َكاَف َذِلَظ َجاِريً 
: َوُقِخَغ َعبََّذ ِبالتَّْذِجيِج ِلْمُسَباَلَغِة َوَنْحُػُه َكمََّح ِفي/ َكَمَح, َأْف َجاَءُه َمْشُرػٌب اْلَسْدَأَلُة الثَّاِلَثةُ 

اْخِتاَلِؼ اْلَسْحَىَبْيِغ ِفي ِإْعَساِؿ اأْلَْقَخِب َأِو اأْلَْبَعِج َوَمْعَشاُه َعَبَذ, أِلَْف  ِبَتَػلَّى َأْو ِبَعَبَذ َعَمى
َجاَءُه اأْلَْعَسى, َوأَْعَخَض ِلَحِلَظ, َوُقِخَغ َأْف َجاَءُه ِبَيْسَدَتْيِغ, َوِبَأِلٍف َبْيَشُيَسا ُوِقَف َعَمى َعَبَذ 

ْنَكاُر َعَمْيِو, َواْعَمْع َأفَّ ِفي َوَتَػلَّى ُثعَّ اْبُتِجَأ َعَمى َمعْ  َشى َأأِلَْف َجاَءُه اأْلَْعَسى, َواْلُسَخاُد ِمْشُو اإْلِ
ْنَكارِ  ْقَباِؿ َعَمْيِو ِباْلِخَصاِب َدِليٌل َعَمى ِزَياَدِة اإْلِ ِ ُثعَّ اإْلِ ا َفَخَط ِمْغ َرُسػِؿ َّللاَّ ْخَباِر َعسَّ , َكَسْغ اإْلِ

َكاَيِة ُمَػاِجًيا َيْذُكػ ِإَلى الشَّاِس جَ  اِنًيا َجَشى َعَمْيِو, ُثعَّ ُيْقِبُل َعَمى اْلَجاِني ِإَذا َحِسَي ِفي الذِّ
ِة. ـِ اْلُحجَّ  ِبالتَّْػِبيِخ َوِإْلَدا
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 فكيف نشدؿ مثل ىحا, حتى مقاـ االجتياد ال يخقى إلىىحا كالـ  أفّ يبّيغ 
 مشدلة الشز الذخعّي!! .

_ ثع إّف كثيًخا مغ السفدخيغ إنسا نقمػا روايات الباب بأسانيجىا ثع تجاوزوىا, 
: قج أحمشاؾ عمى  لكل ناضخ في مرشفاتيع وكأنيع يقػلػف  ,وىحه عادتيع

ال إلداـ فيو لمقارغ والشاقج كسا ىػ معمـػ  الدشج فتحقق مغ ثبػتو أوال , وىحا
 عشج كافة العمساء .

, مسا يجلل عمى _السدعـػ__ وكحا ىشاؾ مغ األئسة مغ خالف ىحا اإلجساَع 
 أنو لع يثبت في الباب نزّّ قاشٌع يمـد اإليساَف بسزسػنو !! .

 غيخِ  قػؿَ  لكاف لػ ثبت .. _ السدعػـ __ ثّع إّف ىحا اإلجساَع 
في ىحا إلى  مغ الخجػعِ  جّ , وكسا ىػ معمػـ لجػ أىل العمع فال بُ الستخرريغ

ونّقاد الحجيث وعمع الخواية, وىا ىي روايات الباب مع تعميقات  الفغّ  جيابحة
 جيابحة الفّغ كسا رأيت؟!! .

 لمقّرة أصال . _ وغاية روايات الباب أف تجّؿ بسجسػعيا عمى أفّ 
 ؟؟ ولكغ ما ىػ أصل القرة 
 نججىع لع يتفقػا, بل تزاربػا في نقميا وسياقيا ؟!! . .. عشج التحقيق_
  ّب عمى تمظ القرة _ غخيبة الذأف _ مخالفة األصػؿ الستفق بل تخت

 وُخمقو وُخمق أصحابو وفقييع ؟!! .  عمييا في حّق الشبيّ 
ع كثيٍخ مغ األئسة _ الستقجميغ والستأخخيغ _ عمى نقل شيٍء _ إّف َتَتابُ 

يذ ممدًما لشا, ومغ العجيب حقِّا أف بعَزيع نَقَل ما مقتزاه والقػِؿ بسقتزاه ل
مغ ىحا الدعع ثع دار في فمظ القائميغ أّف اآليات ندلت   تبخئة ساحة الشبيّ 

 في شأف ابِغ أـ مكتػـ؛  عتاًبا لمشبّي 
  كدخاج الجيغ  ؛غيُخ واحج مغ السفدخيغ «ابغ زيج»فقج نقل قػَؿ
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, ولع ,سبق؛ كسا ذكخه الصبخّؼ (ٖ), والقخشبيّ (ٕ)الخصيب الذخبيشيّ و  ,(ٔ)الحشبميّ 
 .(ٗ)يقارنػه بخوايات الباب!!

_ إّف مقارنة روايات الخواة عسل الجيابحة ونّقاد األئسة كسا بّيّشا سابًقا نقال عغ 
 .أئسة الفغّ 

   وكحا نقج الستػف ال يقػـ بو إال قمة قمية, وكاف عمى الصخيق اإلماـ البارع
أشار إلى و  هللا؛ حيث حكع عمى الحجيث بالغخابة والشكارةرحسو « ابغ كثيخ» 

كالـ األئسة في أسانيجه؛ فقاؿ بإثخه : ِفيِو َغَخاَبٌة َوَنَكاَرٌة, َوَقْج ُتُكمَِّع ِفي ِإْسَشاِدِه, 
 , فميتشبو ليحا .سبق

في عسل األئسة الحيغ ليع عمٌع بفّغ الخواية يججىع لع يثبتػا  _ ثّع إف الشاضخَ 
نججه قج صّجر « ابغ جخيخ الصبخؼّ »عاء؛ فيحا شيخ السفدخيغ ىحا االدّ 

                                                           

( يشطخ: المباب في عمـػ الكتاب السؤلف: أبػ حفز سخاج الجيغ عسخ بغ عمي بغ ٔ)
بيخوت /  -دار الكتب العمسية ىػ( : ٘ٚٚعادؿ الحشبمي الجمذقي الشعساني )الستػفى: 

 ( . ٗ٘ٔ/ٕٓلبشاف ) 
( يشطخ: الدخاج السشيخ في اإلعانة عمى معخفة بعس معاني كالـ ربشا الحكيع الخبيخ, ٕ)

ىػ( : ٜٚٚالسؤلف: شسذ الجيغ, دمحم بغ أحسج الخصيب الذخبيشي الذافعي )الستػفى: 
 .(  ٘ٛٗ/ٗىػ  )  ٕ٘ٛٔالقاىخة :  –مصبعة بػالؽ )األميخية( 

 ( . ٖٕٔ/ٜٔ( يشطخ: تفديخ القخشبي  ) ٖ)
ـِّ  ( َقاَؿ اْبُغ َزْيٍج: ِإنََّسا َعَبَذ الشَِّبيُّ  ٕٗٔ/ٜٔ( جاء في تفديخ القخشبي ) ٗ) اِلْبِغ ُأ

ّـِ مَ  ُو, َفَجَفَعُو اْبُغ ُأ ْكُتػـٍ, َوَأَبى َمْكُتػـٍ َوأَْعَخَض َعْشُو, أِلَنَُّو َأَشاَر ِإَلى الَِّحؼ َكاَف َيُقػُدُه َأْف َيُكفَّ
ُ ِفي َحقِِّو  ِإالَّ َأْف ُيَكمَِّع الشَِّبيَّ  َحتَّى ُيَعمَِّسُو, َفَكاَف ِفي َىَحا َنْػُع َجَفاٍء ِمْشُو. َوَمَع َىَحا َأْنَدَؿ َّللاَّ

ْخَباَر َعِغ اْلَغاِئِب, َتْعِطيًسا  َعَمى َنِبيِِّو  َيُقْل: َعَبْدَت  َلُو َوَلعْ « : َعَبَذ َوَتَػلَّى ِبَمْفِع اإْلِ
َوَتَػلَّْيَت. ُثعَّ َأْقَبَل َعَمْيِو ِبُسَػاَجَيِة اْلِخَصاِب َتْأِنيًدا َلُو َفَقاَؿ: َوما ُيْجِريَظ ... ونقل نحػه عسخ 

( , والثعالبي في تفديخه  ٗ٘ٔ/ٕٓبغ عمي الحشبمي في المباب في عمـػ الكتاب) 
 . ( نقل نحػه عغ الدييمي وأقّخه أيزا !! ٕ٘٘/٘)
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فزال عغ حكع اإلماـ الشاقج يغة التسخيس مسا يقّػؼ ما نقػؿ, الخوايات بر
 ؟!! .كسا نّبيشا  الشكارةبعميو « ابغ كثيخ»

 ***  
 :استجراك فيو نغخ* **

مكتـػ مسا أجسع عميو السفدخوف أف األعسى السخاد في اآليات ىػ ابغ أـ _ 
 رضي هللا عشو .

ـُ ابُغ العخبيّ ** و  عمى أّف  السفدخيغفي إجساع  , رحسو هللا,قج شعغ اإلما
السخاد باألعسى في اآليات ىػ الرحابي الجميل ابغ أـ مكتػـ رضي هللا 

 عشو؛
 وىحا اإلجساع صّخح بو غيخ واحج مغ األئسة ؛قمت : 

ُخوَف َعَمى أَ »قاؿ الخازّؼ: _  فَّ الَِّحؼ َعَبَذ َوَتَػلَّى, ُىَػ الخَُّسػُؿ َأْجَسَع اْلُسَفدِّ
ّـِ َمْكُتػـٍ  اَلـُ, َوَأْجَسُعػا ]َعَمى[ َأفَّ اأْلَْعَسى ُىَػ اْبُغ ُأ اَلُة َوالدَّ  (ٔ) «.َعَمْيِو الرَّ

أشبق السفدخوف عمى أف الحؼ عبذ ىػ الخسػؿ »وقاؿ الشيدابػرؼ : _ 
 (ٕ) «.تػـواألعسى ىػ ابغ أـ مك_ صمى هللا عميو وسمع _

َفَخَوػ أَْىُل التَّْفِديِخ َأْجَسُع َأفَّ َقْػًما ِمْغ َأْشَخاِؼ ُقَخْيٍر »وقاؿ القخشبي : _ 
 ِ َكاُنػا ِعْشِج الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َوَقْج َشِسَع ِفي ِإْساَلِمِيْع, َفَأْقَبَل َعْبُج َّللاَّ

                                                           

ىػ(: دار ٙٓٙ( يشطخ: مفاتيح الغيب = التفديخ الكبيخ لفخخ الجيغ الخازؼ )الستػفى: ٔ)
 ( . ٖ٘/ٖٔ)  ٕٓٗٔ -بيخوت, ط: الثالثة  –إحياء التخاث العخبي 

( يشطخ: غخائب القخآف ورغائب الفخقاف: لشطاـ الجيغ الحدغ بغ دمحم القسي الشيدابػرؼ ٕ)
 ( . ٙٗٗ/ٙ)  ٙٔٗٔ -بيخوت, ط: األولى  –مسيو ىػ( : دار الكتب العٓ٘ٛ)الستػفى: 
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ّـِ َمْكُتػـٍ, َفَكِخَه َرسُ  ِ َعَمْيِو ْبُغ ُأ ِ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َأْف َيْقَصَع َعْبُج َّللاَّ ػُؿ َّللاَّ
 (ٔ) اىػ.«. َكاَلَمُو, َفَأْعَخَض َعْشُو, َفِفيِو َنَدَلْت َىِحِه اآْلَيةُ 

ُخوَف َعَمى َأفَّ َسَبَب ُنُدوَؿ اآْلَيِة: »** وقاؿ الذػكاني : _  َوَقْج َأْجَسَع اْلُسَفدِّ
, َوَقْج َشِسَع ِفي ِإْساَلِمِيْع, َفَأْقَبَل َقْػًما ِمْغ َأْشَخاِؼ ُقَخْيٍر َكاُنػا ِعْشَج الشَِّبيِّ َأفَّ 

 ِ ّـِ َمْكُتػـٍ, َفَكِخَه َرُسػُؿ َّللاَّ ِ ْبُغ ُأ ّـِ َمْكُتػـٍ َكاَلَمُو,  َعْبُج َّللاَّ أف َيْقَصَع َعَمْيِو اْبُغ ُأ
 (ٕ) «.َفَأْعَخَض َعْشُو َفَشَدَلْت 

َواَل ِخاَلَؼ : » ىػ(ٖٜٖٔوقاؿ دمحم الصاىخ بغ عاشػر التػندي )الستػفى : _ 
ّـِ َمْكُتػـٍ  ػِفي َأفَّ اْلُسَخاَد بِ   (ٖ). «اأْلَْعسى ُىَػ اْبُغ ُأ

ال خالؼ أنيا ندلت في ابغ أـ مكتػـ األعسى وقج »وقاؿ ابغ العخبي:  _
  .(ٗ)«روؼ في الرحيح

َقْػُؿ ُعَمَساِئَشا: إنَُّو اْلَػِليُج ْبُغ اْلُسِغيَخِة. َوَقاَؿ آَخُخوَف:  َوَأمَّا»قاؿ ابغ العخبي: ثع 
ِخيَغ الَِّحيَغ َلْع َيَتَحقَُّقػا  إنَُّو ُأَميَُّة ْبُغ َخَمٍف,.. َفَيَحا ُكمُُّو َباِشٌل َوَجْيٌل ِمْغ اْلُسَفدِّ

يَغ؛ َوَذِلَظ َأفَّ ُأَميََّة َواْلَػِليَج َكاَنا ِبَسكَّةَ  ّـِ َمْكُتػـٍ َكاَف ِباْلَسِجيَشِة, َما الجِّ , َواْبَغ ُأ
َحَزَخ َمَعُيَسا َواَل َحَزَخا َمَعُو, َوَكاَف َمْػُتُيَسا َكاِفَخْيِغ؛ َأَحُجُىَسا َقْبَل اْلِيْجَخِة 

                                                           

 –(: دار الكتب السرخية ٔٚٙ( يشطخ: الجامع ألحكاـ القخآف = تفديخ القخشبي )ت: ٔ)
 (.ٕٔٔ/ٜٔ) ٖٗٛٔالقاىخة, ط: الثانية, 

ىػ( : دار ابغ كثيخ, دار الكمع الصيب ٕٓ٘ٔ( فتح القجيخ, لمذػكاني اليسشي )الستػفى: ٕ)
 ( . ٕٙٗ/٘دمذق, بيخوت )  -
  (.ٖٓٔ/ٖٓ) ٜٗٛٔتػنذ:  -( يشطخ: التحخيخ والتشػيخ: الجار التػندية لمشذخ ٖ)
  ( . ٖٖٙ/ ٗفي أحكاـ القخآف ط العمسية: ) ( يشطخ:ٗ)
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اَل َمَع َواآْلَخُخ ِفي َبْجٍر َوَلْع َيْقِرْج َقطُّ ُأَميَُّة اْلَسِجيَشَة, َواَل َحَزَخ ِعْشَجُه ُمْفَخًدا وَ 
  (ٔ) «.َأَحٍج 
: والستجّبخ في ىحا القػؿ يججه يشاقس الػاقع؛ إذ ابغ أـ مكتػـ مكّي قمت_ 

, وقج نقمو غيخ واحج (ٕ)قخشّي قجيع اإلسالـ, واختمف في تحجيج مػعج ىجختو؛
 دوف تعميق كالقخشبّي؛

والغمط مغ القخشبّي؛ كيف يشفي » وعّمق أبػ حّياف عمى ذلظ بقػلو:  **_
ابغ أـ مكتػـ معيسا, وىػ وىٌع مشو, وكميع مغ قخير, وكاف ابغ أـ  حزػر

مكتػـ مشيا, والدػرة كميا مكية باإلجساع, وابغ أـ مكتػـ كاف أوال بسكة, ثع 
 .(ٖ) «ىاجخ إلى السجيشة, وكانػا جسيعيع بسكة حيغ ندوؿ ىحه اآلية 

 *** 
  . عمى ىجاية الشاس  الشبيّ  لحخصِ  عمى أّف اآليات مجحٌ  نػافقيع:  (الثالثة)

                                                           

  ( . ٖٖٙ/ ٗفي أحكاـ القخآف ط العمسية: ) ( يشطخ:ٔ)
عسخو بغ أـ مكتـػ القخشي : ويقاؿ اسسو عبج  -ٓٛٚ٘, ٜٗٗ/ٗ( جاء في اإلصابة )ٕ)

.  وىػ ابغ قيذ بغ زائجة بغ األصع. أـ مكتـػ عاتكة بشت عبج َّللاَّ بغ عشكثة, بسيسمة َّللاَّ 
, وىػ ابغ خاؿ خجيجة أـ السؤمشيغ.  ونػف ساكشة وبعج الكاؼ مثمثة, ابغ عائح بغ مخدـو

. أسمع قجيسا بسكة, وكاف مغ السياجخيغ األوليغ, قجـ السجيشة قبل أف يياجخ الشبّي 
 ه, بعج وقعة بجر بيديخ, قالو الػاقجّؼ. واألوؿ أصّح, وكاف الشبّي وقيل: بل بعج

يدتخمفو عمى السجيشة في عاّمة غدواتو يرّمي بالشاس. وقاؿ الّدبيخ بغ بّكار: خخج إلى 
القادسية, فذيج القتاؿ, واستذيج ىشاؾ, وكاف معو المػاء حيشئح. وقيل: بل رجع إلى 

خه البغػؼ. وقاؿ الػاقجّؼ: بل شيجىا, ورجع إلى السجيشة السجيشة بعج القادسية فسات بيا, ذك
  فسات بيا, ولع يدسع لو بحكخ بعج عسخ ابغ الخصاب.

(, البحخ السحيط, ٕٕٔ/ ٜٔالقاىخة)  –يشطخ: تفديخ القخشبي: دار الكتب السرخية  (ٖ)
  (.ٚٓٗ/ ٓٔبيخوت:)  -دار الفكخ 
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 : الشطخ في مزسػف الستػف : (الخابعة) 
  نجج فييا أمػًرا ىامة يجب التشبيو .. حيغ الشطخ في متػف تمظ اآلثار

 عمييا, وندتصيع أف نبخز نقاط تمظ السالحطات اليامة فيسا يمي :    
 االضصخاب في تحجيج وتعييغ السجعػ مغ السذخكيغ ؛  : أوال() _**

 ىا قيل : إّنو ُأَبّي بغ َخَمف . ففي أحج
 وقيل: أمّية بغ َخَمف . 
 وقيل: شيبة بغ ربيعة . 

 وقيل: ُعْتَبة َوَأُبػ َجْيٍل َوَعيَّاٌش .
  زَّاِؽ َعْغ قاؿ الحافع ابغ حجخ: َوَأْخَخَج التِّْخِمِحؼُّ َواْلَحاِكُع ... َوَذَكَخ َعْبُج الخَّ

 «, ُأَبيُّ ْبُغ َخَمفٍ »َكاَف ُيَكمُِّسُو َمْعَسٍخ َعْغ َقَتاَدَة َأفَّ الَِّحؼ 
 «, ُأَميَُّة ْبُغ خمف»َوَرَوػ َسِعيِج ْبِغ َمْشُرػٍر ِمْغ َشِخيِق َأِبي َماِلٍظ َأنَُّو 

ُعْتَبَة َوَشْيَبَة اْبَشْي »وروػ ابغ َمْخَدَوْيِو ِمْغ َحِجيِث َعاِئَذَة َأنَُّو َكاَف ُيَخاِشُب 
 «, َرِبيَعةَ 

 «, ُعْتَبُة َوَأُبػ َجْيٍل َوَعيَّاٌش »اْلَعْػِفيِّ َعغ ابغ َعبَّاٍس َقاَؿ  َوِمْغ َشِخيقِ 
َكاَف ِفي َمْجِمٍذ ِفيِو َناٌس ِمْغ ُوُجػِه اْلُسْذِخِكيَغ »َوِمْغ َوْجٍو آَخَخ َعْغ َعاِئَذَة 

   (ٔ) َفَيَحا َيْجَسُع اأْلَْقَػاَؿ .« ِمْشُيْع َأُبػ َجْيٍل َوُعْتَبةُ 
.. لحكسؾا  االختالف _ لعسخي _ إن كان في روايات الثقاتقمت : وىحا _ 

عميو باالضظخاب, فكيف بأثٍخ كيحا لؼ يدمْؼ مخخج  مؽ مخارجو مؽ خالف 
 وقجح مؽ األئسة؛ كسا قج رأيت ؟!! .

                                                           

 ( .ٕٜٙ/ٛ( يشطخ : فتح البارؼ )ٔ)
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أنو يحاوؿ أف يجسع « الفتح»وأما الحافع ابغ حجخ . فسشيجو معخوؼ في 
التعارض في تحجيج السجعػ أمٌخ بيغ الصخؽ كميا بسا يديل التعارض, وإزالة 

 ىّيغ نػافق الحافَع ابَغ حجخ عميو.
_ ولكغ ماذا نقػؿ فيسا في متػف تمظ اآلثار مغ اختالؼ , فزال عّسا فييا 

 وأصحابو الكخاـ ؟!! .   مغ إساءٍة لمشبيّ 
  ***** 

  قزية استخالف ابؽ أّم مكتؾم:  (ثانًيا) _**
لشاقج لستػف ىحا الباب ما نقمػه مغ أّف _ قمت: ومسا يػقع الّخيبة في نفذ ا

؛ لسا وقع مغ عتاب هللا جل وعال لو في « ابغ أـ مكتػـ»كاف يكـخ  الشبّي 
 شأنو!! ؛

 أّف هللا جل وعال لسا عاتب نبيو«.. الّزّحاؾ»و« قتادة»جاء في مخسل _ 
بعج ذلظ واستخمفو مّختيغ عمى السجيشة   لشبيّ أكخمو ا« ابغ أـ مكتـػ»في  
 (ٔ)ي غدوتيغ يرمي بأىميا؟!!.ف

_ وىشا أمٌخ البج مغ التشبيو عميو, وىػ ما عالقة االستخالؼ بالعتاب إف 
 وقع؟!!؛

 !!ا في مكة ؟  فالعتاب _ إن صح _ متقجم جج 
 بيشسا االستخالؼ كاف في السجيشة بعج اليجخة بسجة ؟!! .

 !فسغ الحؼ أدراىع أف ىحا كاف لو عالقة بحاؾ العتاب السدعـػ ؟. ! 
 . !!وأيغ الجليل الثابت عمى صحة ىحا الدعع ؟ 

واتيامو ضسًشا  _ أليذ ىحا طعًشا في كيفية اختيار الؾالة مؽ ِقَبل الشبّي 
 بالسحاباة؟! 

                                                           

 ( .  ٜٕٔو ٕٛٔ/ٕٗيخ الصبخؼ )( يشطخ : تفدٔ)
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  أليذ الشبّي  ىػ السبمغ عغ رّب العدة جل وعال بأال يدتخمف أميٌخ
 أحًجا عمى أمٍخ إال إذا كاف أىال لو ؟؟ . 

  أليذ الشبّي فكيف  لفة ىحا السشيج,حّحر لػالة األمخ مغ مخاىػ الس
 يخالفو ىػ؟!!؛

جاء َعْغ َأِبي اْلَسِميِح َأفَّ ُعَبْيَج هللِا ْبَغ ِزَياٍد َعاَد َمْعِقَل ْبَغ َيَداٍر ِفي َمَخِضِو, 
ْثظَ  ُثَظ ِبَحِجيٍث َلْػاَل َأنِّي ِفي اْلَسْػِت َلْع ُأَحجِّ ِبِو, َسِسْعُت  َفَقاَؿ َلُو َمْعِقٌل: ِإنِّي ُمَحجِّ

َما ِمْغ َأِميٍخ َيِمي َأْمَخ اْلُسْدِمِسيَغ, ُثعَّ اَل َيْجَيُج َلُيْع, »َيُقػُؿ:  َرُسػَؿ هللِا 
 (ٔ)«.َوَيْشَرُح .. ِإالَّ َلْع َيْجُخْل َمَعُيُع اْلَجشَّةَ 

ولقج ححر الذارع الحكيع مغ مخالفة ىحا السشيج القػيع ؛ لسا فيو مغ عطيع 
ِ السفدجة ؛   : جاء َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس, َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَّ

ِ ِمْشُو .. » َمِغ اْسَتْعَسَل َرُجاًل ِمْغ ِعَراَبٍة َوِفي ِتْمَظ اْلِعَراَبِة َمْغ ُىَػ َأْرَضى هللَّ
 (ٕ) «.َفَقْج َخاَف َّللاََّ وخاَف َرُسػَلُو وخاَف اْلُسْؤِمِشيغَ 

مغ إسجاء األمخ إلى غيخ أىمو والتشبيو عمى أنو مغ  ر الشبّي وقج ححّ 
:  عالمات الداعة ؛ فَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو, َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ 

                                                           

يَساَف , َباُب اْسِتْحَقاِؽ اْلَػاِلي اْلَغاشِّ ِلَخِعيَِّتِو الشَّاَر )ٔ) , ح  ٕٙٔ/ٔ( مدمع , ِكَتاُب اإْلِ
( َعِغ َمْعَقِل, ِإفَّ َرُسػَؿ هللِا ٕٗٔ) - ٕٕٛ, ح  ٕ٘ٔ/ٔ( وأخخج في الباب أيزا )ٕٗٔ)
  :ـَ هللُا َعَمْيِو اَل َيْدَتْخِعي هللُا َعْبجً »َقاَؿ ا َرِعيًَّة, َيُسػُت ِحيَغ َيُسػُت َوُىَػ َغاشّّ َلَيا, ِإالَّ َحخَّ

 «.اْلَجشَّةَ 
ْسَشاِد" وححفو الحىبي مغ تمخيرو, (« ٖٕٓٚ, ح  ٗٓٔ/ٗ( الحاكع ) ٕ) وقاؿ: َصِحيُح اإْلِ

(, والبييقي في الكبخػ ٔ/ٜٗٛٗ, ح  ٖٛٛ/٘ومدجد كسا في إتحاؼ الخيخة ) 
, َوِفيِو َأُبػ ٕٕٔ/٘(, وقاؿ الييثسي في السجسع )ٖٕٗٙٓ ,حٕٔٓ/ٓٔ) (: َرَواُه الصََّبَخاِنيُّ

ِحيِح., وفي الجراية البغ حجخ )  ٍج اْلَجَدِرؼُّ َحْسَدُة َوَلْع أَْعِخْفُو, َوَبِكيَُّة ِرَجاِلِو ِرَجاُؿ الرَّ ُمَحسَّ
 ى.( َقاَؿ اْلعقيِمّي: ِإنََّسا يعخؼ مغ َكاَلـ عسخ اْنَتيَ ٘ٙٔ/ٕ
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اَعَة »  َقاَؿ: َكْيَف ِإَضاَعُتَيا َيا َرُسػَؿ « ِإَذا ُضيَِّعِت اأَلَماَنُة .. َفاْنَتِطِخ الدَّ
اَعَة »؟ َقاَؿ: َّللاَِّ   .(ٔ)«ِإَذا ُأْسِشَج اأَلْمُخ ِإَلى َغْيِخ أَْىِمِو .. َفاْنَتِطِخ الدَّ
 : ومسا يشقج ىحا الكالم ويأتي عميو مؽ قؾاعجه بالبظالن ما يمي:قمت_ 
  كان مذيؾًرا بحفغو لمقخآن وجسال صؾتو مسا أّىمو « أبؽ أم مكتؾم»أّن

 بإقخاء القخآن لمشاس .  يأمخه الشبيّ  مؤّذًنا لو, وأن  ألن يجعمو الشبّي 
  ثّؼ إّن ىحا االستخالف كان عمى إمامة الرالة فقط ببقايا الشاس في

مغ  , وىحا ما عميو أكثخ العمساء(ٕ)السجيشة بعج خخوج السدمسيؽ لمقتال ؟!! 
 . (ٖ)جػاز إمامة األعسى إذا كاف أعمع السػجػديغ وأفقييع 

في إمامة بقايا الشاس بالسجيشة؛ إنسا كاف لكفاءتو وىحا يبّيغ أّف ىحا التقجيع _ 
 ال ألمٍخ آخخ ؟! . 

  

                                                           

َقاِؽ , َباُب َرْفِع اأَلَماَنِة ) ٔ)  ( .ٜٙٗٙ, ح  ٗٓٔ/ٛ( أخخجو البخارؼ, ِكَتاُب الخِّ
َثَشا ُشْعَبُة, َعْغ َأِبي ِإْسَحاَؽ,  - ٕٔ٘ٛٔ, ح  ٖٚٗ/ٕٓ( أخخج أحسج )ٕ) َثَشا َعفَّاُف, َحجَّ َحجَّ

ـَ َعَمْيَشا ِمغْ  ُؿ َمْغ َقِج ُمْرَعُب ْبُغ  َأْصَحاِب َرُسػِؿ هللِا  َقاَؿ: َسِسْعُت اْلَبَخاَء, َقاَؿ: َأوَّ
اٌر, َوِباَلٌؿ, َوَسْعجٌ  ّـِ َمْكُتػـٍ, َقاَؿ: َفَجَعاَل ُيْقِخَئاِف الشَّاَس اْلُقْخآَف, ُثعَّ َجاَء َعسَّ . ُعَسْيٍخ, َواْبُغ ُأ

...( . ويشطخ سيخ  َقاَؿ: ُثعَّ َجاَء ُعَسُخ ْبُغ اْلَخصَّاِب ِفي ِعْذِخيَغ, " ُثعَّ َجاَء َرُسػُؿ هللِا 
 وما بعجىا ( . ٕٛ, ٜٕٔ/ٖأعالـ الشبالء)

( , األوسط في الدشغ واإلجساع واالختالؼ  ٖٙ/ٙ( ويشطخ السػسػعة الفقيية )ٖ)
 ( .ٖٗ( , اإلجساع البغ السشحر )ص ٕ٘ٔ/ٗ)

الرالة دوف القزايا  قمت إنسا واله الشبّي  (:ٖ/ٖقاؿ الخصابي في معالع الدشغ )
 .واألحكاـ ... 
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اؾ  حَّ أف االستخالؼ كاف في  نقالوقتادة _ كسا يطيخ لكل متجبخ أف الزَّ
أو  الغدواتأكثخ  وتيغ فقط, بيشسا السذيػر أّف ىحا االستخالؼ كاف فيد غ

 (ٔ) ؟!! ., وىحا تزارٌب ضاىخعامتيا
بل  ؛البغ أـ مكتػـ .. فيحا لع يختز بو ابغ أـ مكتػـ _ أما إكخاـ الشبّي 

كسا ىػ ثابت مع كّل أصحابو رضي هللا عشيع  عامًة لمشبّي  كانت سّشةً 
 (ٕ) وخاصة أولي األعحار!! .

ْثُبت لشا أيًزا تزارب تمػ اآلثار واضظخابيا, فميتشّبو ليحا, وهللا _ وبيحا يَ 
 أعمؼ .

******* 
 تخك التهرّجي لألغشياء بعج ىحا الشبّي  اّدعاء أنّ  (:ثالًثا)_ **

بعج ىحه اآلية مترّجًيا لغشيٍّ  ما رؤؼ رسػؿ هللا »جاء عغ الحكع قاؿ: 
 « .وال ُمْعِخًضا عغ فقيخٍ 

                                                           

. وفي أسج الغابة  ( أخخجو عغٕٙٗ, ٗ٘ٔ/ٗ( يشطخ: شبقات ابغ سعج )ٔ) ْعِبيِّ الذَّ
َعَمى السجيشة ثالث عذخة مخة ِفي غدواتو / ( : واستخمفو َرُسػؿ َّللاَّ ٔٔٓٗ, ٕٔ٘/ٗ)

قمت: ولعل ابغ األثيخ أخحه عغ خميفة بغ خياط في "تاريخو" دار القمع , مؤسدة الخسالة 
( كاف يدتخمفو عمى ٓٛٚ٘, ٜٗٗ/ٗ( /. وفي اإلصابة )ٜٙص دمذق , بيخوت ) -

 السجيشة في عاّمة غدواتو يرّمي بالشاس؟!.
( وىحه كانت رحسة عامة بالجسيع؛ أخخج مدمع, ِكَتاُب َصاَلِة اْلُسَداِفِخيَغ َوَقْرِخَىا, َباُب ٕ)

اَلِة َواْلُخْصَبِة )  ( َعْغ َجاِبِخ ٚٙٛ) - ٖٗ, ح ٕٜ٘/ٕ( )ٜٙٗٙ, ح  ٗٓٔ/َٛتْخِفيِف الرَّ
ِإَذا َخَصَب اْحَسخَّْت َعْيَشاُه, َوَعاَل َصْػُتُو, َواْشَتجَّ  ْبِغ َعْبِج هللِا, َقاَؿ: َكاَف َرُسػُؿ هللِا 

َأَنا َأْوَلى ِبُكلِّ ُمْؤِمٍغ ِمْغ َنْفِدِو, َمْغ َتَخَؾ َمااًل »َغَزُبُو, َحتَّى َكَأنَُّو ُمْشِحُر َجْيٍر ُثعَّ َيُقػُؿ: 
 «.ْىِمِو, َوَمْغ َتَخَؾ َدْيًشا َأْو َضَياًعا َفِإَليَّ َوَعَميَّ َفأِلَ 
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  قمت: وىحا األثخ فيو ما فيو؛ فّسسا يشقض ىحا األثخ مؽ أساسو ويأتي
ى جمػسو مع عم قػاعجه؛ أنشا نقػؿ : ماذا يقاؿ إًذا في حخصو عميو مؽ 

 إيساف أبي شالب ما ندؿ!! .  أعسامو حتى ندؿ في
  َعِغ اْبِغ ِشَياٍب َقاَؿ: َأْخَبَخِني َسِعيُج ْبُغ اْلُسَديِِّب, َعْغ َأِبيِو, َقاَؿ: َلسَّا

, َفَػَجَج ِعْشَجُه َأَبا َجْيٍل, َوَعْبَج هللِا َحَزَخْت َأَبا َشاِلٍب اْلَػَفاُة َجاَءُه َرُسػُؿ هللِا 
: " َيا َععِّ, ُقْل: اَل ِإَلَو ِإالَّ هللُا, َغ َأِبي ُأَميََّة ْبِغ اْلُسِغيَخِة, َفَقاَؿ َرُسػُؿ هللِا بْ 

َكِمَسًة َأْشَيُج َلَظ ِبَيا ِعْشَج هللِا ", َفَقاَؿ َأُبػ َجْيٍل, َوَعْبُج هللِا ْبُغ َأِبي ُأَميََّة: َيا َأَبا 
َيْعِخُضَيا َعَمْيِو,  ْبِج اْلُسصَِّمِب؟ َفَمْع َيَدْؿ َرُسػُؿ هللِا َشاِلٍب, َأَتْخَغُب َعْغ ِممَِّة عَ 

َوُيِعيُج َلُو ِتْمَظ اْلَسَقاَلَة َحتَّى َقاَؿ َأُبػ َشاِلٍب آِخَخ َما َكمََّسُيْع: ُىَػ َعَمى ِممَِّة َعْبِج 
َأَما َوهللِا : »ػُؿ هللِا اْلُسصَِّمِب, َوَأَبى َأْف َيُقػَؿ: اَل ِإَلَو ِإالَّ هللُا, َفَقاَؿ َرسُ 

: }َما َكاَف ِلمشَِّبيِّ َوالَِّحيَغ آَمُشػا , َفَأْنَدَؿ هللُا « أَلَْسَتْغِفَخفَّ َلَظ َما َلْع ُأْنَو َعْشظَ 
َأْف َيْدَتْغِفُخوا ِلْمُسْذِخِكيَغ َوَلْػ َكاُنػا ُأوِلي ُقْخَبى ِمْغ َبْعِج َما َتَبيََّغ َلُيْع َأنَُّيْع 

[ , َوَأْنَدَؿ هللُا َتَعاَلى ِفي َأِبي َشاِلٍب, َفَقاَؿ ُٖٔٔب اْلَجِحيِع{ ]التػبة: َأْصَحا
: }ِإنََّظ اَل َتْيِجؼ َمْغ َأْحَبْبَت َوَلِكغَّ هللَا َيْيِجؼ َمْغ َيَذاُء َوُىَػ أَْعَمُع ِلَخُسػِؿ هللِا 
  (ٔ) ِباْلُسْيَتِجيَغ{.

  

                                                           

يَساِف َقْػُؿ اَل ِإَلَو ِإالَّ هللُا ) (ٔ) ُؿ اإْلِ يَساَف , َباُب َأوَّ  - ٜٖ, ح  ٗ٘/ٔمدمع , ِكَتاُب اإْلِ
ْيِجؼ َمْغ َأْحَبْبَت َوَلِكغَّ ( سياقو, والبخارؼ, ِكَتاُب َتْفِديِخ الُقْخآِف, َباُب َقْػِلِو: }ِإنََّظ اَل تَ ٕٗ)

َ َيْيِجؼ َمْغ َيَذاُء{ ]القرز:   ( .ٕٚٚٗ, ح  ٕٔٔ/ٙ[ )َّٙ٘للاَّ
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 سو مع سادتيا وكبخائيا !! . إلى الظائف وجمؾ   _ وماذا نقؾل في ذىابو
  َِّبْيِخ, َأفَّ َعاِئَذَة, َزْوَج الشَِّبي َثْتُو, َأنََّيا َقاَلْت  جاء عغ ُعْخَوة ْبغ الدُّ َحجَّ

: َيا َرُسػَؿ هللِا, َىْل َأَتى َعَمْيَظ َيْػـٌ َكاَف َأَشجَّ ِمْغ َيْػـِ ُأُحٍج؟ َفَقاَؿ: ِلَخُسػِؿ هللِا 
َقْػِمِظ َوَكاَف َأَشجَّ َما َلِقيُت ِمْشُيْع َيْػـَ اْلَعَكَبِة, ِإْذ َعَخْضُت َنْفِدي  " َلَقْج َلِقيُت ِمغْ 

َعَمى اْبِغ َعْبِج َياِليَل ْبِغ َعْبِج ُكاَلٍؿ َفَمْع ُيِجْبِشي ِإَلى َما َأَرْدُت, َفاْنَصَمْقُت َوَأَنا 
لثََّعاِلِب, َفَخَفْعُت َرْأِسي َفِإَذا َأَنا َمْيُسػـٌ َعَمى َوْجِيي, َفَمْع َأْسَتِفْق ِإالَّ ِبَقْخِف ا

ِبَدَحاَبٍة َقْج َأَضمَّْتِشي َفَشَطْخُت َفِإَذا ِفيَيا ِجْبِخيُل, َفَشاَداِني, َفَقاَؿ: ِإفَّ هللَا َعدَّ َوَجلَّ 
وا َعَمْيَظ, َوَقْج َبَعَث ِإَلْيَظ َمَمَظ اْلِجبَ  اِؿ ِلَتْأُمَخُه َقْج َسِسَع َقْػَؿ َقْػِمَظ َلَظ, َوَما ُردُّ

, ُثعَّ َقاَؿ: َيا ُمَحسَُّج,  ِبَسا ِشْئَت ِفيِيْع ", َقاَؿ: " َفَشاَداِني َمَمُظ اْلِجَباِؿ َوَسمََّع َعَميَّ
ِإفَّ هللَا َقْج َسِسَع َقْػَؿ َقْػِمَظ َلَظ, َوَأَنا َمَمُظ اْلِجَباِؿ َوَقْج َبَعَثِشي َربَُّظ ِإَلْيَظ ِلَتْأُمَخِني 

, َفَسا ِشْئَت, ِإْف ِشْئَت َأْف ُأْشِبَق َعَمْيِيُع اأْلَْخَذَبْيِغ ", َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ هللِا ِبَأْمِخؾَ 
« : َبْل َأْرُجػ َأْف ُيْخِخَج هللُا ِمْغ َأْصاَلِبِيْع َمْغ َيْعُبُج هللَا َوْحَجُه اَل ُيْذِخُؾ ِبِو

  (ٔ)«.َشْيًئا

يعمع أىل السجيشة مسغ كاف عمى مالشفة كبار  وماذا نقػؿ في حخصو _ 
؟!! , ولػ ذىبشا نعجد مثل ىحه  ععمى شاكمتي نفاقيع وصبخه عمى أذاىع, ومغ

شاءت عقػؿ أولي السػاقف مغ مالشفتو لكبار الكبائل وصشاديج الذخؾ .. ل
                                                           

َيِخ , َباُب َما َلِقَي الشَِّبيُّ  (ٔ) ِمْغ َأَذػ اْلُسْذِخِكيَغ َواْلُسَشاِفِقيَغ  مدمع, اْلِجَياِد َوالدِّ
, َباُب ِإَذا َقاَؿ َأَحُجُكْع: آِميَغ ( سياقو, البخارؼ , َبْجِء الَخْمِق ٜ٘ٚٔ)ٔٔٔ, ح ٕٓٗٔ/ٖ)

ـَ ِمْغ َذْنِبِو  َساِء, آِميَغ َفَػاَفَقْت ِإْحَجاُىَسا اأُلْخَخػ, ُغِفَخ َلُو َما َتَقجَّ َوالَساَلِئَكُة ِفي الدَّ
 (.ٖٕٖٔ,ح ٘ٔٔ/ٗ)
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 , وقج كاف نتيجًة لحخصو ىح أف أندؿ هللُا جل وعال فيومغ كثختيا لباباأل
: }َلَعمََّظ َباِخٌع َنْفَدَظ َأْف اَل  يا قػلو تعالىغيخ آية تػاسيو وتالشفو, ومش

 [ .َٖيُكػُنػا ُمْؤِمِشيَغ{ ]الذعخاء: 
َفَمَعمََّظ باِخٌع َنْفَدَظ َعمى آثاِرِىْع ِإْف َلْع ُيْؤِمُشػا ِبيَحا اْلَحِجيِث »وَقْػلُو َتَعاَلى: 

 .«ٙ»الكيف « َأَسفاً 
 ؛ع بظ فال تحدف كل ىحا الحدف أؼ: فمعظ قاتل نفدظ أسًفا وحدًنا لعجـ إيساني

  .[.ٓٗ({ ]الخعج: ٓٗ}َفِإنََّسا َعَمْيَظ اْلَباَلُغ َوَعَمْيَشا اْلِحَداُب )
 [ .ٛ: }َفال َتْحَىْب َنْفُدَظ َعَمْيِيْع َحَدخاٍت { ]فاشخ: تعالى  وقاؿ
 َذاُء﴾: ﴿ِإنََّظ اَل َتْيِجؼ َمْغ َأْحَبْبَت َوَلِكغَّ هللَا َيْيِجؼ َمْغ يَ تعالى وقاؿ

 (ٔ) [.ٙ٘]القرز:
جاء َعْغ َشاِرٍؽ اْلُسَحاِرِبيِّ َقاَؿ: َرَأْيُت ديجنو مع الجسيع؛  حخصو ىحا وكاف

َيا »َمخَّ ِفي ُسػِؽ ِذؼ اْلَسَجاِز َوَعَمْيِو ُحمٌَّة َحْسَخاُء, َوُىَػ َيُقػُؿ:  َرُسػَؿ َّللاَِّ 
  .(ٕ)«.. ُتْفِمُحػاَأيَُّيا الشَّاُس, ُقػُلػا: اَل ِإَلَو ِإالَّ َّللاَُّ 

.. لصاؿ البحث,  السذيػرة في الديخةلػ تتبعشا تمظ السػاقف الشبػية الكخيسة و 
 !!.فيخاجع في مطانو 

                                                           

[ / ٖٓٔ( وقاؿ تعالى أيزا : ﴿ َوَما َأْكَثُخ الشَّاِس َوَلْػ َحَخْصَت ِبُسْؤِمِشيَغ ﴾ ]يػسف:ٔ)
[ وقاؿ: ﴿ َوَمْغ ٖٚوقاؿ: ﴿ ِإْف َتْحِخْص َعَمى ُىَجاُىْع َفِإفَّ َّللاََّ ال َيْيِجؼ َمْغ ُيِزلُّ ﴾ ]الشحل:

ِ َشْيًئا ... ﴾ ]السائجة:  ُ ِفْتَشَتُو َفَمْغ َتْسِمَظ َلُو ِمَغ َّللاَّ  [ .ُٔٗيِخِد َّللاَّ
ِليِل َعَمى َأفَّ اْلَكْعَبْيِغ المََّحْيِغ ُأِمَخ ( أخخجو ابغ خديسة , ِكَتاُب اْلُػُضػِء , َباُب ِذكْ ٕ) ِخ الجَّ

ـِ )  ُئ ِبَغْدِل الخِّْجَمْيِغ ِإَلْيِيَسا اْلَعْطَساِف الشَّاِتَئاِف ِفي َجاِنَبِي اْلَقَج  - ٜ٘ٔ, ح  ٕٛ/ٔاْلُسَتَػضِّ
 َقاَساِة اْلُسْرَصَفى , ِذْكُخ مُ وابغ حباف , ِكَتاُب التَّاِريِخ, َباُب ُكُتِب الشَِّبيِّ « , ( لفطو 

ـِ )  ْساَل (. والحاكع )  ٕٙ٘ٙ, ح  ٚٔ٘/ َٗٔما َكاَف ُيَقاِسي ِمْغ َقْػِمِو ِفي ِإْضَياِر اإْلِ
 « .( وصححو ووافقو الحىبّي  ٜٕٔٗ, ح  ٛٙٙ/ٕ
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..  مؽ باب مجاراة الجسيؾر في االحتجاج بتمػ اآلثار (: رابًعا) _**
 نقؾل: إنو لؾ جاز لشا االحتجاج بتمػ اآلثار.. لؾججنا فييا ما يشقزيا ؛

كّفو عغ « ابغ أـ مكتػـ»بأف قائج « عبج الخحسغ بغ زيج»في أثخ جاء ا كس_ 
وحّثو عمى التػقف حتى  إليو التقجـ ونّبيو عمى االنتطار كسا أشار الشبّي 

لع يخعػ ولع يتػقف حتى « ابغ أـ مكتػـ», ولكغ االنتياء مغ دعػة مجالديو
   (ٔ). يو؟!! لع يأذف لو بالقجـو عميو فمكاًنا   الشبّي  اقتحع عمى

  لعسخؼ إف ىحا الخبخ ليػ قاصسة الطيخ لسغ يحتج بتمظ اآلثار ولػ
 مجتسعة ؟!!؛

ـّ »وُيْقِحع  _ إنو يشفي تمظ التيسة _ السدعػمة _ عغ رسػؿ هللا  ابَغ أ
في مكانة ال تعميق عمييا وعمى مغ آمغ وصجؽ مثل ىحه األخبار_ « مكتػـ

وعجـ التدامو  أة عمى رسػؿ هللا عشج كل ذؼ فقو ونطخ _ ؛ ففييا مغ الجخ 
بأدني آداب التحجث مع آحاد الشاس فزال عغ أف يكػف السقرػد ىػ رسػؿ 

 ؟!! .  هللا 
_ والدؤاؿ ىشا : كيف يشقل األئسة ىحا الخبخ في الباب ثع يغفمػف عغ 

 مزسػنو ؟!! 
                                                           

َثِشي ُيػُنُذ, َقاَؿ: َأْخَبَخَنا اْبُغ ٜٕٔ/ٕٗ( أخخج ابغ جخيخ الصبخّؼ في التفديخ )ٔ) ( َحجَّ
: }َعَبَذ َوَتَػلَّى َأْف َجاَءُه اأْلَْعَسى{ َوْىبٍ  ِ, َعدَّ َوَجلَّ , َقاَؿ: َقاَؿ اْبُغ َزْيٍج, َوَسَأْلُتُو َعْغ َقْػِؿ َّللاَّ

ِ َوَقاِئُجُه ُيْبِرُخ, َوُىَػ اَل ُيْبِرُخ, َقاَؿ: ٕ]عبذ:  ّـِ َمْكُتػـٍ ِإَلى َرُسػِؿ َّللاَّ [ َقاَؿ: َجاَء اْبُغ ُأ
 ِ ّـِ َمْكُتػـٍ َيْجَفُعُو َواَل ُيْبِرُخ؛ َقاَؿ: َحتَّى َعَبَذ  َوَرُسػُؿ َّللاَّ , َواْبُغ ُأ ُيِذيُخ ِإَلى َقاِئِجِه َيُكفُّ
 ِ ُ ِفي َذِلَظ, َفَقاَؿ: }َعَبَذ َوَتَػلَّى َأْف َجاَءُه اأْلَْعَسى َوَما ُيْجِريَظ َلَعمَُّو َرُسػُؿ َّللاَّ , َفَعاَتَبُو َّللاَّ

َقاَؿ اْبُغ َزْيٍج: َكاَف ُيَقاُؿ: َلْػ [ ِٓٔإَلى َقْػِلِو: }َفَأْنَت َعْشُو َتَميَّى{ ]عبذ: [ َٔيدَّكَّى{ ]عبذ: 
 ِ ِخيِف َكَتَع ِمَغ اْلَػْحِي َشْيًئا, َكَتَع َىَحا َعْغ َنْفِدوِ َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَّ ػ ِلَيَحا الذَّ ؛ َقاَؿ: َوَكاَف َيَتَرجَّ

 ِمَع, َوَكاَف َعْغ َىَحا َيَتَميَّى. ِفي َجاِىِميَِّتِو, َرَجاَء َأْف ُيدْ 
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  بل ويحتجػف بو عمى أمٍخ فيو مغ اإلساءة إلى الشبّي . !!ما فيو ؟ 
***** 

 بالكافخ!! استعانة ابؽ أم مكتؾم (: خامًدا) _**
_** قمت: وأصح تمػ اآلثار سشًجا _في الغاىخ_ مخسل عخوة وفيو ما 

 يذّؾش عميو؛ 
ّـِ َمْكُتػـٍ اأَلْعَسى, َأَتى  ففيو: َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: ُأْنِدَؿ: }َعَبَذ َوَتَػلَّى{ ِفي اْبِغ ُأ

 ِ ِ َيُقػ  َفَجَعلَ  َرُسػَؿ َّللاَّ ِ َأْرِشْجِني, َوِعْشَج َرُسػِؿ َّللاَّ َرُجٌل ِمْغ  ُؿ: َيا َرُسػَؿ َّللاَّ
 ِ ُيْعِخُض َعْشُو َوُيْقِبُل َعَمى اآلَخِخ,  ُعَطَساِء الُسْذِخِكيَغ, َفَجَعَل َرُسػُؿ َّللاَّ

 «.سياؽ التخمحّؼ « َفَيُقػُؿ: الَ « َأَتَخػ ِبَسا َأُقػُؿ َبْأًسا؟»َوَيُقػُؿ: 
ِ : » ولفع مالظ , َفَجَعَل َيُقػُؿ: َيا ُمَحسَُّج اْسَتْجِنيِشي, َوِعْشَج َجاَء ِإَلى َرُسػِؿ َّللاَّ

ُيْعِخُض َعْشُو, َوُيْقِبُل  َرُجٌل ِمْغ ُعَطَساِء اْلُسْذِخِكيَغ, َفَجَعَل الشَِّبيُّ  الشَِّبيِّ 
ُقػُؿ َبْأًسا؟ َفَيُقػُؿ: ال َعَمى اآْلَخِخ, َوَيُقػُؿ: َيا َأَبا ُفاَلٍف, َىْل َتَخػ ِبَسا أَ 

َماءِ   «.َما َأَرػ ِبَسا َتُقػُؿ َبْأًسا, َفأْندَؿ هللا تعالى: }َعَبَذ َوَتَػلَّى{ (ٔ)َوالجِّ
 ؛ أتخػ ىحا قمت: وىحا قػؿ يبصل نفدو ويأتي عمى بشيانو مغ القػاعج

السذخَؾ الرشجيج يكيُع الحّجَة عمى نفدو بذيادتو وإقخاره برحة مػقف ابغ أـ 
 مكتػـ في شمبو لميجاية والشرح دونو ؟!! .

                                                           

َماِء َفِإفَّ  ٜ٘ٗ/ٕ( جاء في االستحكار ) ٔ) ا َقْػُلُو ِفي َحِجيِث َماِلٍظ َىَحا اَل َوالجِّ ( : َوَأمَّ
اؿِّ وَ  َماِء ِبَكْدِخ الجَّ َواَيَة اْخَتَمَفْت َعْغ َماِلٍظ ِفي َذِلَظ َفِسْشُيْع َمْغ َيْخِويِو َعْشُو َوالجِّ ِمْشُيْع َمْغ الخِّ

ُسػَف َواِحَجُتَيا ُدْمَيٌة وَ  ـَ الَِّتي َكاُنػا َيْعُبُجوَف َوُيَعطِّ َيا َأَراَد اأْلَْصَشا َيا َفَسْغ َضسَّ َمْغ َيْخِويِو ِبَزسِّ
اِؿ َأَراَد ِدَماَء اْلَيَجاَيا الَِّتي َكاُنػا َيْحَبُحػَف آِلِلَيِتِيْع.  َرَواَىا ِبَكْدِخ الجَّ
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ثّع ىػ _ أؼ الكافخ_ يحمف بآليتيع أو قخابيشيا عمى صّحة مػقف ابغ أـ 
مكتػـ؟!!, بيشسا في غيخ مػضع مغ القخآف والدشة لع يكغ ىؤالء يججوف 

 عغ ديشيع؟!. فخصة إال وانتيدوىا في صّج أتباع الشبّي 
 :احتساالف « َأَتَخػ ِبَسا َأُقػُؿ َبْأًسا؟»وفي الحؼ وّجو الكالـَ لمكافخ  **_
وىل يعقل أف ابغ أـ مكتػـ يدتعيغ : أف يكػف ابغ أـ مكتػـ,  (األوؿ)

 وصػاب مػقفو ؟!! . بالسذخؾ إلقامة حّجتو عمى الشبّي 
 ؟!! . أليذ ىحا ضخبا مغ العبث والتشاقس والذصط 

 لة الفقو ؟!! .بيحه السكانة مغ الجيل وضحا ىل كاف أصحاب رسػؿ هللا 
  أليذ في االحتجاج بيحا األثخ مشاشحة لألصػؿ الخاسخة الستفق عمييا

مغ الشرػص القصعية والستػاتخة مغ الكتاب العديد والدشة الشبػية التي 
 .ء والتشبيو عمى ذكائيع وفقييع؟!!أشبقت عمى مجح أصحاب رسػؿ هللا والثشا

ونحيل ىؤالء «, عخوة»ث _ وقج نجج مغ يتبّجح بترحيح بعس األئسة لحجي
« العمل»وأمثاليع إلى مشيجية التخمحّؼ في الحكع عمى األثخ وإخخاجو في 

وإقخاره لذيخو البخارّؼ فزال عغ وصفو بالغخابة, وكحا الجارقصشّي والحاكع 
 والحىبّي وابغ كثيخ وابغ حجخ؛ سبق بيانو !! . 

إتساًما لجعػتو  ىػ الشبّي « ؟َأَتَخػ ِبَسا َأُقػُؿ َبْأًسا»: إف قائل  (الثاني)** 
ألف قػلو ىحا ه ىحا معارًضا لسا يخووف؛ لمسذخؾ !!, ثع لػ صّح لكاف إقخارُ 
الّترّجؼ  رمسا كاف حافًدا لو في استسخا  يقّخ بقبػلو واستحدانو لجعػة الشبيّ 

؛ وقج كّفو ولع «ابغ أـ مكتػـ».. ثّع كيف يكػف ىحا إعخاًضا عغ ؟!لو
ومغ ثع .. .. عشج الصبخؼ  «عبج الخحسغ بغ زيج»أثخ  يختجع؟!! ؛ كسا في

 ؟!! . فأيغ مػضع العتاب ىشا
*****   
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 !! ألتباعو  احتقار الشبّي (: سادًسا_ )**
مدتخمًيا برشجيٍج مغ صشاديج   : كاف الشبيّ عؽ مجاىج قال بؽ حسيجا أخخج

 بغ أـ مكتـػاقخير وىػ يجعػه إلى هللا, وىػ يخجػ أف يدمع, إذ أقبل 
كخه مجيئو, وقاؿ في نفدو: يقػؿ ىحا القخشّي:   األعسى, فمسا رآه الشبيّ 

 (ٔ)}َعَبَذ {.:, فعبذ, فشدؿإنسا أتباعو العسياف والدفمة والعبيج
ل؟ وحتى ولؾ كان نقمتو ثقات.. لسا قبمو ذو ديٍؽ بَ قْ ىل ىحا قؾل يُ أقؾل: _ 

 ؟!! .وعقل
مقرج خصاب سادة _التي كانت  ابغ خاؿ خجيجة أـ السؤمشيغ وىل_ 

ي مخدوـ مغ كبار الكبائل وىػ مغ بش «بغ أـ مكتػـ القخشيا» قخير_
 .؟مغ متجبخ حريفٍ مغ سفمة الشاس؟!! أال  ,وأقػاىا

في نفدو حيشئح, وأيغ  ثع مغ أيغ ليؤالء الخواة العمع بسا قالو الشبي _ 
 الترخيح بيحا؟! .

ى الزػابط العمسية التي وبعجما سبق اإلشارة إليو ال بج مغ التشبيو عم_   
نّبو عمييا األئسة لقبػؿ الستػف؛فقج َقاَؿ اْبغ اْلَجْػِزّؼ رحسو هللا : َوَما أحدغ 
َقػؿ اْلَقاِئل: ِإذا َرَأْيت الَحِجيث يبايغ اْلَسْعُقػؿ, َأو ُيَخالف اْلَسْشُقػؿ, َأو ُيَشاقس 

 (ٕ)اأْلُُصػؿ .. َفاْعَمع َأنو َمْػُضػع.

                                                           

( عغ عبج بغ حسيج بجوف ٛٔٗ/ ٛلديػشّي ونقمو في "الجر السشثػر" )( ذكخ ىحا أ)
 إسشاد ؟!! .

 ( . ٕٖٚ/ٔ( يشطخ: تجريب الخاوؼ, دار شيبة ) ٕ)
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  _كل خبخ أوىع باشال ولع يقبل »الدبكي حيغ قاؿ :  ورحع هللا اإلماـ
 (ٔ). «مشو ما يديل الػىعالتأويل ..فسكحوب, أو نقز 

 ؛ مؽ مشغؾر آخخاآليات يسكؽ فيؼ  مع التدميؼ ليؼ.. (: سابًعا_ )**
 ولكغ ما الجاعي لو؟؟ ؛ سشدمع لكع بأف فاعل العبػس ىػ الشبّي  :نقػؿ_ 
. 
 ام ىي التي تميق بيحا السق واإلجابة:  

حتى يعمسػا والشطخ مغ الفقو  يقػؿ: أما ليؤالء السدمسيغ قجرٌ   ويكأّف الشبيّ 
 والصغاـ متػقف عمى إسالـ ىؤالء الرشاديج ؟!!مغ العػاـ  أّف نجاة كثيخٍ 

  ومغ ثّع .. فيجب عمييع أف ال يقاشعػنشي أثشاء جمػسي معيع لجعػتيع
 إلى الحق !! .

 ؛مزسػف تمظ الخوايات شفي سياؽ اآليات يضاىخ **  إّف  _
َلَعمَّػػػػُو  َومػػػػا ُيػػػػْجِريظَ ( ٕ( َأْف جػػػػاَءُه اأْلَْعسػػػػى )ٔقػػػػاؿ تعػػػػالى : } َعػػػػَبَذ َوتَػػػػَػلَّى )

 ( { عبذ .ٖ)َيدَّكَّى
 لعبذ ىشا لو مػضعاف :فا 
 ؛ : قبل وصػؿ ابغ أـ مكتػـاألول_
 الشبيّ طاىخ الدياؽ أّف ف  ابغ أـ مكتػـ التحكخة  لع يعبذ لصمب

بسجخد رؤية قجوـ مغ سيقاشعو عغ دعػة   إنسا غزب الشبيّ بل  ؛والشرح
 .!! وجياء القػـ ىؤالء 

                                                           

( .   /  ويشطخ: الػسيط في عمـػ  ٕٖٙ/ٔ( يشطخ: تجريب الخاوؼ, دار شيبة ) ٔ)
جيث (: فكػف الح ٖٖٛومرصمح الحجيث لسحسج بغ دمحم بغ سػيمع أبػ ُشيبة ) ص 

مشاقزا داللة القخآف القصعية أو الدشة الستػاتخة, أو اإلجساع القصعي, مع عجـ إمكاف 
 .فكيف بآثار مخارجيا كسا قج رأيت مع تشاقزيا ؟!! الجسع والتػفيق في ذلظ كمو يخده, 
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؛ أؼ ( { عبذَٖلَعمَُّو َيدَّكَّى ) وىحا السعشى واضح في قػلو تعالى } َوما ُيْجِريظَ 
لع يعمع بعج ما الحؼ يصمبو  أف ضاىخ داللة الشز الكخيع تػضح أّف الشبّي 

و مغ سيقاشعو عغ الجعػة إلى بػس لسجخد رؤيتابغ أـ مكتـػ .. فكاف الع
, كسا يطيخ فيو إعحار رّب إنو لعيغ السجح عشج كل ذؼ نطخ ..ولعسخؼ , هللا

 ؟!! .العدة لو 
 لمتحكخة ؟!! ؛ وشمبو ابغ أـ مكتـػ  وصػؿ عبذ بعج  أّف الشبيّ :  الثاني _
  مغ ابغ أـ  جخأةٌ  ,إذ نّبيو لالنتطار «ابغ زيج»وىحا كسا في أثخ , مكتـػ

 ؛  .. فال عتابومغ ثع
في مقابل نجاة  وما يساثمو حاوإذا وضع ى ,الديادة في التصيخألّف ىحا يخيج 

 .بال نداع .. قّجـ األخيخُ مغ لع يدمع بعج
 .  وقج يقاؿ: إّف ىحا الكافخ كاف مغ السدتغشييغ عغ الجعػة**_ 
  شقػؿ: متى عمع الشبّي نجيب عشو فو  ؟بيحا 
 عمع الغيب؟؟ .ي أكاف الشبّي  
  الشبّي  كاف يدتحدغ قػؿَ  غ أف الكافخَ يبيّ  «عخوة»كسا أف ضاىخ مخسل
ىل مغ  األثخ ؟!!ىحا مسا يشقس ضاىخ اآليات لػ قمشا برحة  ؛كسا سبق؛

 . متجّبخ ؟!!
  فيل نقجـ تمظ اآلثار التي لع يخل شخيق مشيا مغ خمل عمى القخآف الكخيع

تمظ  وتفّشج داللةَ  الشبّي  طيخ فزلَ أو األصػؿ والقػاعج الخاسخة التي ت
   الخوايات ؟! .

بأولػيات الجعػة  _ ثع كيف يكػف هللا جل وعال ىػ مغ يبّيغ عجـَ فقو نبيو 
في سائخ مػاضع حجيثو عشو بأسسى   لو _جل وعال_مع وصفو 

 األوصاؼ ؟!! .
 .!!أليذ ىحا _ لػ كاف _ ضخًبا مغ التشاقس والعبث ؟ 
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 : الثاني: فاعل العبؾس ىؾ الكافخ الخأي** 
اَعَبَذ ُىَؾ الشهِبيُّ  اِعلفَ ...: ابؽ حجخقال  _ ُوِديُّ َفَقاَل ُىَؾ , َوَأْغَخَب الجه

   (ٔ) «اْلَكاِفُخ...
لو مغ  .. حجخ بالغخابة ابغُ  : ولعسخؼ إّف ما حكع عميو الحافعُ متق_ 

 عمى اآلراء األخخػ؛ مو ما يقجّ أيجه غيخ دليل _  _ مساالػجاىة والقبػؿ 
  ما ورد في القخآف والدشة في غيخ مػضع أّف ىؤالء ومسا يجؿ عميو

فزال عغ  الدابقيغ لإلسالـ, يأنفػف مغ رؤية ىؤالء الرشاديج كانػا
 ؛ا دونيعز ليع مجمدً أف يخّر  كانػا يصمبػف مغ الشبّي بل  !,مجالدتيع

يَغ َيْجُعػَف َربَُّيْع ِباْلَغَجاِة َواْلَعِذيِّ َواَل َتْصُخِد الَّحِ }  تعالى:هللا سبحانو و قاؿ  _
ُيِخيُجوَف َوْجَيُو َما َعَمْيَظ ِمْغ ِحَداِبِيْع ِمْغ َشْيٍء َوَما ِمْغ ِحَداِبَظ َعَمْيِيْع ِمْغ 

ا َوَكَحِلَظ َفَتشَّا َبْعَزُيْع ِبَبْعٍس ِلَيُقػُلػ  (ٕ٘) َشْيٍء َفَتْصُخَدُىْع َفَتُكػَف ِمَغ الطَّاِلِسيغَ 
اِكِخيغَ   ..[ ( { ]األنعاـٖ٘) أََىؤاَُلِء َمغَّ َّللاَُّ َعَمْيِيْع ِمْغ َبْيِشَشا َأَلْيَذ َّللاَُّ ِبَأْعَمَع ِبالذَّ

}َواْصِبْخ َنْفَدَظ َمَع الَِّحيَغ َيْجُعػَف َربَُّيْع ِباْلَغَجاِة َواْلَعِذيِّ ُيِخيُجوَف َوْجَيُو َواَل وأندؿ: 
ْنَيا, َواَل ُتِصْع َمْغ أَْغَفْمَشا َقْمَبُو َعْغ ِذْكِخَنا  َتْعُج َعْيَشاَؾ َعْشُيعْ  ُتِخيُج ِزيَشَة اْلَحَياِة الجُّ

 . [َٕٛواتََّبَع َىَػاُه َوَكاَف َأْمُخُه ُفُخًشا{ ]الكيف: 
: ِستََّة َنَفٍخ, َفَقاَؿ اْلُسْذِخُكػَف ِلمشَِّبيِّ  ُكشَّا َمَع الشَِّبيِّ »َقاَؿ:   َعْغ َسْعجٍ و _ 

َقاَؿ َوُكْشُت َأَنا َواْبُغ َمْدُعػٍد, َوَرُجٌل ِمْغ ُىَحْيٍل,  ِء اَل َيْجَتِخُئػَف َعَمْيَشا,اْشُخْد َىؤاَُل 
يِيَسا, َفَػَقَع ِفي َنْفِذ َرُسػِؿ هللِا  َما َشاَء هللُا َأْف  َوِباَلٌؿ, َوَرُجاَلِف َلْدُت ُأَسسِّ

 (ٕ) «ْجُعػَف َربَُّيْع ِباْلَغَجاِة...الَِّحيَغ يَ  : َواَل َتْصُخدِ َيَقَع َفَأْنَدَؿ هللُا 

                                                           

 (.ٕٜٙ/ٛ( يشطخ : فتح البارؼ )ٔ)
َحاَبِة َرِضَي هللُا َتَعاَلىٕ) َعْشُيْع, َباٌب ِفي َفْزِل َسْعِج ْبِغ َأِبي  ( مدمع , كتاب َفَزاِئِل الرَّ

 (.ٖٕٔٗ)- ٙٗ, ح  ٛٚٛٔ/ٗ) َوقَّاٍص 
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_ وىحا السعشى قج ذكخ بعَزو الذيخ الذعخاوي أيزا ثؼ قال بسزسؾن قؾل 
 الجسيؾر؟! ؛ سبق.

في  وىحا ضاىخٌ  ؛لمكافخ وتػبيخٌ شجيج  وعمى ىحا .. فاآلية تقخيعٌ ** _ 
 ( { ؛ ٕجاَءُه اأْلَْعسى ) ( َأفْ ٔ} َعَبَذ َوَتَػلَّى ): أسمػب الغيبة في قػلو تعالى

َأْو َيحَّكَُّخ َفَتْشَفَعُو ( ٖثع انتقل إلى خصابو مباشخة بقػلو }َوما ُيْجِريَظ َلَعمَُّو َيدَّكَّى )
ْكخػ )  {   (ٗالحِّ

 و نبيّ  يكسل عسلَ  ة العدّ  وقج الح لي في ىحا التقخيع الذجيج أّف ربّ _ 
خ وتخعػؼ عغ غّيظ وعشادؾ وقج : أال تتفككأنو يقػؿ لوفي دعػتو لميجاية؛ 

لكي  ؛ى مرجر اليجاية والبحث عشواألعسى إلىحا  رأيت بعيشي رأسظ سعيَ 
, وكأّف السعشى عمى الطمسات إلى الشػر ومغ الزالؿ إلى اليجػو مغ يخخج

  ىحا التػجيو .. ألدت أنت أولى بالتصيخ والتحكخ وقج جاءؾ رسػؿ هللا
 . ظ؟!!عميظ نجاتَ  د إليظ ويالشفظ ويعخضبشفدو يتػدّ 

 ورفع الحخج عشو ومالشفتو العدة جل وعال لسخاشبة نبيو  _ ثع انتقل ربّ 
_  في تعييشيعكانػا أو فخًدا عمى الخالؼ  جساعةياف أّف ىؤالء الرشاديج _ بب

( َفَأْنَت َلُو ٘تغشػا بغّييع وضالليع عغ اليجاية؛َأمَّا َمِغ اْسَتْغشى )مسغ اس
( َوُىَػ َيْخذى ٛ( َوَأمَّا َمْغ جاَءَؾ َيْدعى )َٚمْيَظ َأالَّ َيدَّكَّى )( َوما عَ َٙتَرجَّػ )

 ( ... .ٕٔ( َفَسْغ شاَء َذَكَخُه )ٔٔ( َكالَّ ِإنَّيا َتْحِكَخٌة )ٓٔ( َفَأْنَت َعْشُو َتَميَّى )ٜ)
 كيف يعمؼ الشبيّ وىشا سؤال ..   كانىل ؟ أّن ىؤالء مسؽ استَشؾا 

 (ٔ) يعمؼ الَيب ؟؟

                                                           

( وقج صّخح بدعع وضػح العتاب ىشا غيخ واحج مغ السفدخيغ؛ ففي تفديخ أبي ٔ)
(: والتعخُض  ٚٓٔ/ٜبيخوت )  –ىػ(: دار إحياء التخاث العخبي ٕٜٛالدعػد)الستػفى: 

ـِ عمى قصِع كالِمو لعشػاِف عساُه إمَّا لتسييِج عُ  بالقػـِ واإليحاِف باستحقاقو  حِره في اإلقجا
== 
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جل لػ أّف هللا  لػ ثبت لو دليل!! _ ىحا _ السدعػـ يرح العتابكاف _ 
 !! يدمسػا ثع ترّجػ ليع وتذاغل عغ غيخىع أخبخه بأنيع لغوعال 

 :وقػلو :( ٕ٘٘/٘)_ جاء في الجػاىخ الحداف في تفديخ القخآف, لمثعالبي 
عشو, وَلْيَذ مغ  َلِييُت عغ الذيء أْلَيى إذا اْشَتَغْمتُ  :َتَميَّى أؼ َتْذَتِغُل, َتُقػؿُ 

: وليَذ في قػلو تعالى: َعَبَذ َوَتَػلَّى اآليَة, ما َيْقَتِزي قاؿ عياٌض  المَّْيِػ,
وإنَّسا في اآلية اإلعالـ , أو أنو َخالَف أْمَخ ربِّو سبحانو,  إثبات ذنب لمشبي 

 , انتيى.بحاؿ الخجميِغ, وَتْػِىيِغ َأْمِخ الكافِخ, واإلشارُة إلى اإلعخاِض عشو
سغ الخحسة ويترجػ بالجعػة ل يغّمب جانبَ   كاف الشبيّ فقج  .. ومع ذلظ _
ى عمييع بل صمّ  ,كأعسامو وكبار السشافقيغ العامة؛ لجؼ ه ه وكفخُ ع عشادُ مِ عُ 

 مع عمسو بشفاقيع؟! وكّفغ بعزيع في قسيرو واستغفخ ليع
ُكْع َرُسػٌؿ ِمْغ : }َلَقْج جاءَ لو تعالى قا ه في القخآفوججنا ..جيًجا وإذا تجبخنا  _

( َفِإْف َٕٛٔعِشتُّْع َحِخيٌز َعَمْيُكْع ِباْلُسْؤِمِشيَغ َرُؤٌؼ َرِحيٌع ) َأْنُفِدُكْع َعِديٌد َعَمْيِو ما
 ({التػبة.ٜٕٔ)لَّْػا َفُقْل َحْدِبَي َّللاَُّ...َتػَ 

({ ْٙلَحِجيِث َأَسفًا )وقػلو:} َفَمَعمََّظ باِخٌع َنْفَدَظ َعمى آثاِرِىْع ِإْف َلْع ُيْؤِمُشػا ِبيَحا ا
 .الكيف

                                                                                                                         
== 

بالخفق والخأفة, وإما لديادِة اإلنكاِر كأنَّو قيَل: تػلَّى لكػِنو أَْعسى, كسا أفَّ االلتفاَت في قػِلو 
يدكى(  تعالى َوَما ُيْجِريَظ لحلَظ فإفَّ السذافيَة أدخُل في تذجيِج العتاِب, وقػُلو تعالى )َلَعمَّوُ 

استئشاٌؼ وارٌد لبياِف ما يمػُح بو ما قبَمو فإنو مَع إشعاِره بأفَّ لو شأنًا مشافيًا لإلعخاِض عشو 
خارجًا عغ درايِة الغيِخ وادراِئو مؤذٌف بأنو تعاَلى ُيجريو ذلَظ ... وكمسُة لعلَّ مع تحقِق 

ي مسا ال يجػُز فكيَف إذا التدكِّي ؛ لمتشبيو عمى أف اإلعخاَض عشو عشج كػِنو مخجػَّ التدكِّ 
ػ لتدكيتيع مغ الكفخة ال ُيخجى مشيع  كاف مقصػعًا بالتدكِّي, وفيو إشارٌة إلى أفَّ مغ ترجَّ

 التدكِّي والتحكخ أصال  . ويشطخ التفاسيخ الدابقة.
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 { الذعخاء . (ٖوقػلو: } َلَعمََّظ باِخٌع َنْفَدَظ َأالَّ َيُكػُنػا ُمْؤِمِشيَغ )
بذيادة رّب  تو مغ عيجتيعحمّ ل وإبخاءٌ  لمشبّي  وعمى ىحا فاآليات مػاساةٌ _ 

وما عمى الخسػؿ إال البالغ السعخوؼ  ,غوبياف أّنو قج بمّ  ,العدة جل وعال
ىجاية السعخضيغ  ا فيشسعً  وييمظ نفدَ ف بو أف مّ وليذ مسا كُ  ,ػؿالسعق

 فيصيل الجمػس معيع والترّجؼ ليع أكثخ مغ السعقػؿ ؟!! .. 
الحخيريغ  لَ بَ فػّؿ وجيظ قِ .. ظ تجاه ىؤالء يت واجبَ : إذا أدّ  ثع قاؿ لو_ 

, ومثل _ مدمسيغ مّسغ ضسشػا نجاتيع وفالحيع وإف كانػا_ عمى اليجاية 
بالجعػة؛ كسغ لع ُيجع قبل  ى عشيع إذا لع يكغ ىشاؾ أولى مشيعال ُيَتميّ  ىؤالء

 ة ؟؟! .ذلظ البتّ 
ا مع غيخىا مؽ اآليات دقة تسامً متّ الكخيسة فيحه الدؾرة .. _ وعمى ىحا 

عمى   الشبيّ  ة حخصِ ردت في باب بيان شجّ و واألحاديث واآلثار التي 
إلى الحدخة كاد يؾدي بو ا مؽ الحدن و جاية الشاس حتى بمغ بو مبمًَ ى

 ايؾاسيو فيي آيةٍ  غيخَ عد وجل , وكان نتيجة لحلػ أن أندل هللا اليالك
وبالَؾا في  الحقّ  فقج عيخ ليؼ ؛ن عمييؼدَ حْ ؽ لو أّن مثل ىؤالء ال يُ ويبيّ 

 غّييؼ وعتّؾىؼ !!
بقاء حدنو  , وما قال أحج  بأنّ عمييؼ باقًيا ومع ذلػ كان حدن الشبّي 

 . ب !!يدتؾجب العتا
بأنو في كتابو  ومجحو _جل وعال_وليذ ليحا مدّسى غيخ ما وصفو هللا 

 .رحسة لمعالسيؽ!!
العدة جل وعال بكؾنو رحسًة مع  بّ ر فانغخ ,رحسشي هللا وإياك , كيف يسجحو 

 ف بو!!.مّ كَ و مسا لؼ يُ وصفو لفعمو )إصخاره عمى دعؾتو واالستَفار ليؼ( بأنّ 
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ىشا مؽ باب خالف األولى يحتاج لتؾضيح؛ إذ  بأّن العتاب :ثؼ إّن قؾليؼ_ 
ىحه السختبة عشجىؼ مؽ درجات الكخاىة ؛ فكيف يقع في أفعال تمػ السختبة 

 (ٔ)؟!.  خيُخ الخمق وأعمسيؼ
******* 

  ***  اآليات فيع غخيب في رأؼ*** 

  _في التساسو عحًرا لمشبّي  __ رحسو هللا ذىب اإلماـ الرشعاني  في
لع يكغ قج صّح إيسانو  «ابغ أـ مكتػـ» , أفّ «ـ مكتـػابغ أ»إعخاضو عغ 

ابغ أـ »عتاًبا خفيًفا, ولػ كاف صح إيساف  بعج, ولحا عاتبو رب العدة 
  .عتابا شجيجا ؟!! نبيو  .. لعاتب رب العدة «مكتػـ

  _أال تخاه  ؛آمغ بعج «ابغ أـ مكتػـ»: ىحا مع أنو لع يكغ قاؿ الرشعاني
ف قج صح إيسانو لع [ ولػ كاٖ({ ]عبذ: َٖلَعمَُّو َيدَّكَّى ) يقػؿ: }َوَما ُيْجِريظَ 

, ولػ أعخض عشو لكاف العتب أشج, وكحلظ لع يكغ ليخبخ  يعخض عشو
عشو ويدسيو باالسع السذتق مغ العسى دوف االسع السذتق مغ اإليساف 

ىحا  دّ خَ : ولعل مَ  ( قمت )  (ٕ) .؟!! واإِلسالـ, لػ كاف قج دخل في اإليساف 
                                                           

: ىػ(: دار الكتبي طٜٗٚالبحخ السحيط في أصػؿ الفقو لمدركذي )الستػفى:  ( جاء فئ)
]َفْرٌل ِفي ِخاَلِؼ اأْلَْوَلى[ َىَحا الشَّْػُع أَْىَسَمُو اأْلُُصػِليُّػَف,  (:ٓٓٗ/ٔ) - ٗٔٗٔاألولى, 

َباَحِة, َواْخَتَمُفػا ِفي َأْشَياَء َكِثيَخٍة ىَ  ْل ُىَػ َوِإنََّسا َذَكَخُه اْلُفَقَياُء َوُىَػ َواِسَصٌة َبْيَغ اْلَكَخاَىِة َواإْلِ
التَّْحِقيُق: َأفَّ ِخاَلَؼ اأْلَْوَلى ِقْدٌع ِمْغ اْلَسْكُخوِه, َوَدَرَجاُت اْلَسْكُخوِه َمْكُخوٌه, َأْو ِخاَلُؼ اأْلَْوَلى؟ وَ 

شَِّة   .َتَتَفاَوُت َكَسا ِفي الدُّ
 –( يشطخ: التَّحبيخ إليَزاح َمَعاني التَّيديخ لمرشعاني: َمكَتَبُة الخُّشج, الخياض ٕ)

 . (ٖ٘ٗ/ٕ) ٖٖٗٔط: األولى, الدعػدية, 
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ل في السخاد مغ قػلو تعالى : )َوَما ُيْجِريَظ َلَعمَُّو َيدَّكَّى(, ىل قِ لسا نُ  ؛لفيعا
 :شا ىالسخاد بالدكاة 

  .(ٔ) نقل القػليغ الصبخؼّ  . أـ اإلسالـ_ )ب(    والتخقي .التصيخ _  

  ******* 
  _ لسا فيو مغ  ؛.. فأميل إلى الخأؼ الثاني وإن كان البج مؽ التخجيحىحا

 رحستو ةسعو  فقيوعسق و   ة لألصػؿ الثابتة مغ جاللة عمع الشبيّ السػافق
 ., وهللا أعمعالكخاـ وكحا أصحابو

  _كميا أصػلوبعج التجقيق وججنا األوؿ أصال, لكغ  لمخأؼ بأفّ مشا ق وإف 
مشدلة  يسكغ تػجييو بسا يػافق .., ومع ذامزصخبة!! , أوفييا  امختمف إما

 كسا سبق . الشبّي 
*******   

  

                                                           

( وقػلو: )َوَما  ٜٕٔ/ٕٗمؤسدة الخسالة ), تفديخه  في _رحسو هللا _ بخؼ ( قاؿ الصٔ)
: وما يجريظ يا دمحم لعّل ىحا األعسى  ُيْجِريَظ َلَعمَُّو َيدَّكَّى( يقػؿ تعالى ذكخه لشبيو دمحم 

 الحؼ َعَبدت في وجيو َيدَّكَّى: يقػؿ: يتصيَّخ مغ ذنػبو.
قاؿ: أخبخنا ابغ وىب, قاؿ: قاؿ ابغ زيج,  وكاف ابغ زيج يقػؿ في ذلظ ما حجثشي يػنذ

 . في قػلو: )َلَعمَُّو َيدَّكَّى( يدمع
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 الخاتسة 
الحسج  الحؼ بشعستو تتع الرالحات , وبتػفيقو تدتشبط دقيق السدائل ** 

والشكات , والرالة والدالـ عمى خيخ الخمق ومغ ختست بو الشبػة والخساالت 
 , وعمى أصحابو والتابعيغ ليع بإحداف إلى يـػ الجيغ والتشاد .

سا إفادة , وتػصمت فبعج رحمة شّيقة في إعجاد ىحا البحث أفجت مشو أيّ ** 
 فيو إلى نتائج عجة , مشيا :  

دعاٌء وزعع اإنسا ىػ   لمشبيّ  عبذ عتابٌ سػرة لقػؿ بأف فاتحة اأف  _ **
وآثار  ةيّ ػ الشبوصحيح الدشة والديخة الكخيع ما ثبت في القخآف و  , ال أصل لو
  جحزو.يجفعو وي الرحابة 
ا يو؛ إذ كل الخوايات إمّ يعتسج عم لع يثبت في ىحا الباب كبيخ شيءٍ ** _ 

مخسمة أو مصعػف في نقمتيا , فزال عسا في متػنيا مغ تشاقزات شتى 
 . والرحابة الكخاـ  إلى الشبّي  ةيتختب عمى قبػليا اإلساء

سشة عغ الشبّي  »أو  «قخآف كخيع  »أف الستػف السعتبخة إنسا ىي _ ** 
شيسا , أو اجتيادات , وما سػاىسا إما نقل ليسا , أو فيع ع « السعرػـ 

  ألصحابيا .
 ** _ قػؿ غيخ الستخرريغ غيخ ممـد عشج كافة األئسة السعتبخيغ .

ىػ و  ,عخضيا عمى القػاعج الكمية واجب شخعيّّ و _ أف الشطخ في الستػف ** 
 .األئسة جيابحةعسل 
إنسا ىػ في حكيقة األمخ عخض السدائل  «نقج الستغ  »ما يدسى : _ ** 

 األّمة تمقتياع العيشية عمى القػاعج الكمية واآليات السحكسة التي الجدئية والػقائ
 الشبيّ  وبياف ,رّب العدة جل وعال في كتابو العديد بالشطخ والتجبخ أوامخِ  عغ
  عمى الخجػع ليا واالحتكاـ  التي اّتفقمقاصج الذخيعة العامة خاعاة مليا, و

 إلييا.
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وضبصو أو فيسو ليذ  «الخاوؼ  »** _ أف نقج الستػف إنسا ىػ نقج لمشاقل 
 إال  , 
سدمع صادؽ اإليساف أف يخدىا أو يصعغ فييا ذ ليتػف الثابتة .. فمأما الس

وإف خفيت عمى العقػؿ إدراؾ عمميا أو استيعاب معانييا.. ولع يثبت في 
 ع بو كسا سبق . حتى ندمّ  الباب شيءٌ 
يق القػاعج العمسية الجيغ إنسا يحفع ببحؿ الجيج وإعساؿ العقل وتصب ** _ أفّ 

  الرحيحة .
وصّمى هللا عمى سيجنا دمحم وآلو وصحبو والتابعيغ ليع بإحداف وسمع تدميسا 

 كثيخا .
*********  
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 ثبت السرادر والسخاجع
 القخآف الكخيع ._ 

_ إتحاؼ الخيخة السيخة بدوائج السدانيج العذخة, السؤلف: أبػ العباس شياب 
: لكشاني الذافعي )تساعيل البػصيخؼ االجيغ أحسج بغ أبي بكخ بغ إس

ط: األولى, السحقق: دار السذكاة: دار الػشغ لمشذخ, الخياض, ىػ( ٓٗٛ
ٕٔٗٓ. 

_ أحكاـ القخآف, السؤلف: القاضي دمحم بغ عبج هللا أبػ بكخ بغ العخبي 
و: دمحم عبج القادر عصا: دار راجعىػ(, ٖٗ٘االشبيمي السالكي )الستػفى: 

 .ٖٕٓٓ – ٕٗٗٔ: الثالثة, ط, –وت الكتب العمسية, بيخ 
_ أحػاؿ الخجاؿ, السؤلف: إبخاليع بغ يعقػب بغ إسحاؽ الدعجؼ الجػزجاني, 

ىػ(, السحقق: عبج العميع عبج العطيع الَبدتػؼ, ٜٕ٘أبػ إسحاؽ )الستػفى: 
 .فيرل آباد, باكدتاف -دار الشذخ: حجيث اكادمي 

بغ دمحم بغ مشرػر التسيسي  _ أدب االمالء واالستسالء, السؤلف: عبج الكخيع
ىػ(, السحقق: ماكذ فايدفايمخ: ٕٙ٘الدسعاني السخوزؼ, أبػ سعج )الستػفى: 

 . ٔٓٗٔط: األولى, بيخوت,  –دار الكتب العمسية 
_ أسباب ندوؿ القخآف, السؤلف: أبػ الحدغ عمي بغ أحسج بغ دمحم بغ عمي 

قق: كساؿ بديػني ىػ(, السحٛٙٗالػاحجؼ, الشيدابػرؼ, الذافعي )الستػفى: 
 .ٔٔٗٔط: األولى, بيخوت,  –زغمػؿ: دار الكتب العمسية 

_ إرشاد الفحػؿ إلي تحقيق الحق مغ عمع األصػؿ, السؤلف: دمحم بغ عمي 
: دار السحقق: الذيخ أحسج عدوىػ(, ٕٓ٘ٔتػفى: الذػكاني اليسشي )بغ دمحم 

 . ٕ, األجداء: ٜٜٜٔ -ٜٔٗٔاألولى : طالكتاب العخبي, 
ارؼ في تخخيج َوتحقيق األحاديث التي ذكخىا الَحافع ابغ َحجخ _ أِني ُذ الدَّ

العدقالني في َفتح الَبارؼ, السؤلف: أبػ ححيفة, نبيل بغ مشرػر بغ يعقػب 
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َدة الخيَّاف, بيخوت  ساحة, مؤسَّ َدة الدَّ ط: األولى, , –البرارة الكػيتي: مؤسَّ
 .ٔٔ, أجداء:  ٕ٘ٓٓ -ٕٙٗٔ

خآف, السؤلف: عبج الخحسغ بغ أبي بكخ, جالؿ الجيغ _ اإلتقاف في عمػـ الق
ىػ(, السحقق: دمحم أبػ الفزل إبخاليع: الييئة ٜٔٔالديػشي )الستػفى: 
 . ٗ, األجداء: ٜٗٚٔ/ ٜٖٗٔ, ط: السرخية العامة لمكتاب

_ اإلجساع في الذخيعة اإلسالمية, السؤلف: رشجؼ عمياف, الشاشخ: الجامعة 
ىػ ٜٖٚٔالعاشخة, العجد األوؿ, جسادػ األخخة اإلسالمية, الصبعة: الدشة 

 ٔـ, عجد األجداء:  ٜٚٚٔيػنية  -مايػ 
حر الشيدابػرؼ _ اإلجساع, السؤلف : أبػ بكخ دمحم بغ إبخاليع بغ السش

السحقق : فؤاد عبج السشعع أحسج: دار السدمع لمشذخ: ط ىػ( ٜٖٔ)الستػفى : 
 .ٔ, األجداء: ٕٗٓٓ/ ٕ٘ٗٔاألولى 

سختارة أو السدتخخج مغ األحاديث السختارة مسا لع يخخجو _ األحاديث ال
دمحم بغ عبج  : ضياء الجيغ أبػ عبج هللالػالبخارؼ ومدمع في صحيحييسا, 

, عبج السمظ دلير: دار خزخ أ دو:قحقىػ(, ٖٗٙ: الػاحج السقجسي )ت
 .ٕٓٓٓ -ٕٓٗٔط: الثالثة,  –بيخوت 

 بغ حباف بغ أحسج _ اإلحداف في تقخيب صحيح ابغ حباف, السؤلف: دمحم
بغ حباف بغ معاذ بغ َمْعبَج, التسيسي, أبػ حاتع, الجارمي, الُبدتي )الستػفى: 

 ٜٖٚىػ(, تختيب: األميخ عالء الجيغ عمي بغ بمباف الفارسي )الستػفى: ٖٗ٘
 ٛٓٗٔىػ(, حققو: شعيب األرنؤوط: مؤسدة الخسالة, بيخوت, ط: األولى, 

- ٜٔٛٛ. 
اء الحجيث, السؤلف: أبػ يعمى الخميمي, خميل بغ _ اإلرشاد في معخفة عمس

ىػ(, السحقق: د. دمحم سعيج عسخ: ٙٗٗعبج هللا بغ أحسج القدويشي )الستػفى: 
 . ٖ, األجداء: ٜٓٗٔ: األولى, طالخياض,  –مكتبة الخشج 
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_ االستحكار, السؤلف: أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ 
ىػ(, تحقيق: سالع دمحم عصا: دار الكتب ٖٙٗ: ىالشسخؼ القخشبي )الستػف

 . ٜ, األجداء: ٕٓٓٓ – ٕٔٗٔ: األولى, بيخوت, ط –العمسية 
_ اإلصابة في تسييد الرحابة, السؤلف: أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ حجخ 

ىػ(, تحقيق: عادؿ أحسج عبج السػجػد وعمى دمحم ٕ٘ٛالعدقالني )الستػفى: 
 ٛ, األجداء: ٘ٔٗٔ -ط: األولى  خوت,بي –معػض: دار الكتب العمسية 

ىػ(: دار ٜٖٔ)ت: بغ السشحر ال_ األوسط في الدشغ واإلجساع واالختالؼ, 
 .٘ٓٗٔ -ط: األولى الدعػدية,  –الخياض -شيبة

_ بياف الػىع واإليياـ في كتاب األحكاـ, السؤلف : عمي بغ دمحم بغ عبج 
د.  حققوىػ(, ٕٛٙ : لفاسي, أبػ الحدغ ابغ القصاف )تالسمظ الحسيخؼ ا

, ٜٜٚٔ-ٛٔٗٔط: األولى , الخياض,  –الحديغ آيت سعيج: دار شيبة 
 .ٙاألجداء : 

_ البحخ السحيط في أصػؿ الفقو, السؤلف: أبػ عبج هللا بجر الجيغ دمحم بغ 
ىػ(, الشاشخ: دار الكتبي, ٜٗٚعبج هللا بغ بيادر الدركذي )الستػفى: 

 . ٛد األجداء: عج ـ,ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔالصبعة: األولى, 
_ البجاية والشياية, السؤلف: أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي 

ىػ(, الشاشخ: دار الفكخ, عاـ الشذخ: ٗٚٚالبرخؼ ثع الجمذقي )الستػفى: 
 ٘ٔـ, األجداء:  ٜٙٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ

_ تاريخ ابغ معيغ )رواية الجورؼ(, السؤلف: أبػ زكخيا يحيى بغ معيغ بغ 
ىػ(, السحقق: د. أحسج ٖٖٕاد السخؼ بالػالء, البغجادؼ )الستػفى: عػف بغ زي

, ٜٜٖٔط: األولى, مكة,  -دمحم نػر سيف, الشاشخ: مخكد البحث العمسي 
 . ٗاألجداء: 

_ تاريخ دمذق, السؤلف: أبػ القاسع عمي بغ الحدغ بغ لبة هللا السعخوؼ 
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لعسخوؼ, ىػ(, السحقق: عسخو بغ غخامة أٚ٘بابغ عداكخ )الستػفى: 
 .ٓٛ, األجداء: ٜٜ٘ٔ - ٘ٔٗٔ: الشاشخ: دار الفكخ

_ تاريخ عمساء األنجلذ, السؤلف: عبج هللا بغ دمحم بغ يػسف بغ نرخ 
: الديج عشى بشذخهىػ(, ٖٓٗاألزدؼ, أبػ الػليج, ابغ الفخضي )الستػفى: 

 -ٛٓٗٔط: الثانية, عدت العصار الحديشي: مكتبة الخانجي, القاىخة, 
 . ٕء: , األجداٜٛٛٔ

_ تاريخ اإلسالـ ووفيات السذاىيخ واألعالـ, السؤلف: شسذ الجيغ أبػ عبج 
ىػ(, السحقق: ٛٗٚهللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز الحىبي )الستػفى: 

 -ٖٔٗٔط: الثانية, عسخ عبج الدالـ التجمخؼ: دار الكتاب العخبي, بيخوت, 
 . ٕ٘, األجداء: ٖٜٜٔ

السخترخ  -ٕتاريخ بغجاد, لمخصيب البغجادؼ,  -ٔ _ تاريخ بغجاد وذيػلو,
ذيل تاريخ بغجاد, البغ  - ٖالسحتاج إليو مغ تاريخ ابغ الجبيثي, لمحىبي, 

الّخد عمى أبي  -٘السدتفاد مغ تاريخ بغجاد, البغ الجمياشي,  - ٗالشجار, 
بكخ الخصيب البغجادؼ, البغ الشجار, السؤلف: أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ 

ىػ(, الشاشخ: دار ٖٙٗأحسج بغ ميجؼ الخصيب البغجادؼ )الستػفى: ثابت بغ 
, ٚٔٗٔط: األولى, بيخوت, تحقيق: مرصفى عصا,  –الكتب العمسية 

 ٕٗاألجداء: 
_ تحفة التحريل في ذكخ رواة السخاسيل, السؤلف: أحسج بغ عبج الخحيع بغ 

لعخاقي الحديغ الكخدؼ الخازياني ثع السرخؼ, أبػ زرعة ولي الجيغ, ابغ ا
الخياض:  –ىػ(, السحقق: عبج هللا نػارة: مكتبة الخشج ٕٙٛ)الستػفى: 

 . ٔاألجداء: 
_ تخخيج األحاديث واآلثار الػاقعة في تفديخ الكذاؼ لمدمخذخؼ, السؤلف: 

عبج  و:ىػ(, حققٕٙٚ:  بغ يػسف بغ دمحم الديمعي )تجساؿ الجيغ عبج هللا
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, ٗٔٗٔط: األولى, الخياض,  – هللا بغ عبج الخحسغ الدعج: دار ابغ خديسة
 .ٗاألجداء: 

ىػ(, ٜٔٔمديػشي )الستػفى: ل_ تجريب الخاوؼ في شخح تقخيب الشػاوؼ, 
 . ٕحققو: نطخ دمحم الفاريابي: دار شيبة, أجداء: 

_ تحكخة الحفاظ, السؤلف: شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف 
لبشاف, ط: -دار الكتب العمسية بيخوت ىػ( :ٛٗٚبغ َقاْيساز الحىبي )الستػفى: 

 . ٗـ, األجداء: ٜٜٛٔ -ٜٔٗٔاألولى, 
_ تدسية مذايخ أبي عبج الخحسغ أحسج بغ شعيب الشدائي وذكخ السجلديغ 
)وغيخ ذلظ مغ الفػائج(, السؤلف: أبػ عبج الخحسغ أحسج بغ شعيب بغ عمي 

دار عالع  ىػ(, السحقق: حاتع العػني:ٖٖٓالخخاساني, الشدائي )الستػفى: 
 .ٖٕٗٔط: األولى مكة,  -الفػائج 

_ تذشيف السدامع بجسع الجػامع لتاج الجيغ الدبكي, السؤلف: أبػ عبج هللا 
ىػ(, ٜٗٚبجر الجيغ دمحم بغ عبج هللا بغ بيادر الدركذي الذافعي )الستػفى: 

ط: األولى,  -: مكتبة قخشبة د عبج هللا ربيع -يج عبج العديد تحقيق: د س
 . ٗ, األجداء: ٜٜٛٔ -ٛٔٗٔ

_ تعخيف أىل التقجيذ بسخاتب السػصػفيغ بالتجليذ, السؤلف: أبػ الفزل 
ىػ(, ٕ٘ٛأحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ العدقالني )الستػفى: 

: األولى, طعساف,  –السحقق: د. عاصع بغ عبجهللا القخيػتي: مكتبة السشار 
 . ٔ, األجداء: ٖٜٛٔ – ٖٓٗٔ

ػد = إرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع, السؤلف: _ تفديخ أبي الدع
ىػ(: دار إحياء ٕٜٛأبػ الدعػد العسادؼ دمحم بغ دمحم بغ مرصفى )الستػفى: 

 بيخوت. –التخاث العخبي 
_ تفديخ عبج الخزاؽ, السؤلف: أبػ بكخ عبج الخزاؽ بغ ىساـ بغ نافع 
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لشاشخ: دار الكتب العمسية, ىػ(, إٔٔالحسيخؼ اليساني الرشعاني )الستػفى: 
 . ٖ, األجداء: ٜٔٗٔ: األولى, تحقيق: د. محسػد دمحم عبجه. ط

الخػاشخ, السؤلف: دمحم متػلي الذعخاوؼ )الستػفى:  –تفديخ الذعخاوؼ _ 
 ىػ(: مصابع أخبار اليـػ .ٛٔٗٔ

_ تفديخ القخآف, السؤلف: أبػ السطفخ, مشرػر بغ دمحم بغ عبج الجبار 
ىػ(, السحقق: ٜٛٗ: ي التسيسي الحشفي ثع الذافعي )تالسخوزػ الدسعان

 -ٛٔٗٔالدعػدية, ط: األولى,  –ياسخ بغ إبخاليع: دار الػشغ, الخياض 
ٜٜٔٚ. 

_ تفديخ القخآف )وىػ اخترار لتفديخ الساوردؼ(, السؤلف: أبػ دمحم عد 
: سمصاف العمساء )تالجيغ عبج العديد بغ عبج الدالـ الدمسي الجمذقي, 

ط:  بيخوت, –عبج هللا بغ إبخاليع الػىبي: دار ابغ حـد  و: دقىػ(حقٓٙٙ
 . ٖ, األجداء: ٜٜٙٔ/ ٙٔٗٔاألولى, 

_ تفديخ القخآف العطيع )ابغ كثيخ(, السؤلف: أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ 
ىػ(, السحقق: دمحم ٗٚٚبغ كثيخ القخشي البرخؼ ثع الجمذقي )الستػفى: 

 ىػ . ٜٔٗٔ -: األولى طبيخوت,  –: دار الكتب العمسيةحديغ شسذ الجيغ
_ تقخيب التيحيب, السؤلف: أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ 

ىػ(, السحقق: دمحم عػامة, الشاشخ: دار ٕ٘ٛحجخ العدقالني )الستػفى: 
 . ٔ, األجداء: ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔ: األولى, طسػريا,  –الخشيج 

محيي الجيغ يحيى بغ شخؼ  _ تيحيب األسساء والمغات, السؤلف: أبػ زكخيا
ىػ(, عشيت بشذخه: شخكة العمساء بسداعجة إدارة ٙٚٙالشػوؼ )الستػفى: 

 . ٗاألجداء: –الصباعة السشيخية, يصمب مغ: دار الكتب العمسية, بيخوت 
(: مصبعة دائخة ٕ٘ٛالبغ حجخ العدقالني )ت: _ تيحيب التيحيب, 

 . ٕٔداء:أج, ٕٖٙٔط: األولى, السعارؼ الشطامية, اليشج, 
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_ تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ, السؤلف: يػسف بغ عبج الخحسغ بغ 
بي دمحم القزاعي الكمبي السدؼ يػسف, أبػ الحجاج, جساؿ الجيغ ابغ الدكي أ

: األولى, طبيخوت,  –د. بذار عػاد: مؤسدة الخسالة  حققوىػ(, ٕٗٚ: )ت
 .ٖ٘, أجداء: ٜٓٛٔ – ٓٓٗٔ

: دمحم بغ إسساعيل بغ صالح بغ لػ ح األنطار,_ تػضيح األفكار لسعاني تشكي
: األميخ )تدمحم الحدشي, الكحالني الرشعاني, أبػ إبخاليع, عد الجيغ, 

ط: األولى , : دار الكتب العمسية: صالح عػيزةوىػ(, حققٕٛٔٔ
 . ٕ, أجداء: ٜٜٚٔ/ٚٔٗٔ

ؼ, _ التاريخ الكبيخ, السؤلف: دمحم بغ إسساعيل بغ إبخاليع بغ السغيخة البخار 
 –ىػ(, ط: دائخة السعارؼ العثسانية, حيجر آباد ٕٙ٘أبػ عبج هللا )الستػفى: 

 . ٛالجكغ, تحت مخاقبة: دمحم عبج السعيج خاف, األجداء: 
: دمحم بغ إسساعيل بغ صالح بغ دمحم لػ_ التَّحبيخ إليَزاح َمَعاني التَّيديخ, 

ألميخ )الستػفى: الحدشي, الكحالني ثع الرشعاني, أبػ إبخاليع, عد الجيغ, ا
, ط: -ىػ(, حققو: مَحسَّج ُصْبحي َحاّلؽ: َمكَتَبُة الخُّشج, الخياض ٕٛٔٔ

 . ٚاألجداء:  - ٖٖٗٔاألولى, 
تحخيخ السعشى الدجيج وتشػيخ العقل الججيج مغ تفديخ »_ التحخيخ والتشػيخ 

 الصاىخ بغ عاشػر السؤلف : دمحم الصاىخ بغ دمحم بغ دمحم «,الكتاب السجيج
, األجداء : ٜٗٛٔ: تػنذ –ىػ(: الجار التػندية لمشذخ ٖٜٖٔ:  ندي )تالتػ 
ٖٓ . 

_ التسييج لسا في السػشأ مغ السعاني واألسانيج, السؤلف: أبػ عسخ يػسف 
بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ بغ عاصع الشسخؼ القخشبي )الستػفى: 

 –ـ األوقاؼىػ(, تحقيق: مرصفى العمػؼ , دمحم عبج الكبيخ: وزارة عسػ ٖٙٗ
 . ٕٗ, األجداء: ٖٚٛٔ: السغخب
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_ الثقات, السؤلف: دمحم بغ حباف بغ أحسج بغ حباف بغ معاذ بغ َمْعبَج, 
ىػ(: دائخة السعارؼ ٖٗ٘التسيسي, أبػ حاتع, الجارمي, الُبدتي )الستػفى: 
 . ٖٜٚٔ=   ل ٖٜٖٔالعثسانية بحيجر آباد الجكغ اليشج, الصبعة: األولى, 

ي تأويل القخآف, السؤلف: دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ _ جامع البياف ف
ىػ(, السحقق: أحسج دمحم ٖٓٔغالب اآلممي, أبػ جعفخ الصبخؼ )الستػفى: 

 . ٕٓٓٓ -ٕٓٗٔط: األولى, شاكخ: مؤسدة الخسالة, 
_ جامع التحريل في أحكاـ السخاسيل, السؤلف: صالح الجيغ أبػ سعيج 

: حسجؼ عبج وىػ(, حققٔٙٚئي )الستػفى: خميل بغ كيكمجؼ الجمذقي العال
, ٜٙٛٔ – ٚٓٗٔ: الثانية, طبيخوت,  –السجيج الدمفي: عالع الكتب 

 . ٔاألجداء: 
وسششو وأيامو =  _ الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػؿ هللا 

صحيح البخارؼ, السؤلف: دمحم بغ إسساعيل أبػ عبجهللا البخارؼ الجعفي, 
عغ الدمصانية تخقيع دمحم فؤاد عبج  دار شػؽ الشجاة )صػر :دمحم زىيخ حققو

 .ٕٕٗٔط: األولى, الباقي(, 
_ الجامع ألحكاـ القخآف = تفديخ القخشبي, السؤلف: أبػ عبج هللا دمحم بغ 

ىػ(, ٔٚٙأحسج بغ أبي بكخ األنرارؼ شسذ الجيغ القخشبي )الستػفى: 
 -ٖٗٛٔىخة, ط: الثانية, القا –تحقيق: أحسج البخدوني: دار الكتب السرخية 

 .ٕٓاألجداء: 
_ الجخح والتعجيل, السؤلف: أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ التسيسي, 

ة مجمذ دائخة السعارؼ ىػ(: شبعٕٖٚ: لحشطمي, الخازؼ ابغ أبي حاتع )تا
ػ ٕٚٔط: األولى, بيخوت,  –دار إحياء التخاث العخبياليشج,  –العثسانية
ٜٕٔ٘. 

لحداف في تفديخ القخآف, السؤلف: أبػ زيج عبج الخحسغ بغ دمحم _ الجػاىخ ا
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ػض ىػ(, السحقق: الذيخ دمحم عمي مع٘ٚٛبغ مخمػؼ الثعالبي )الستػفى: 
: طبيخوت,  –: دار إحياء التخاث العخبي والذيخ عادؿ أحسج عبج السػجػد

 ىػ . ٛٔٗٔ -األولى 
: الديػشي )ت لعبج الخحسغ بغ أبي بكخ جالؿ الجيغ_ الجر السشثػر, 

 . ٛبيخوت, األجداء:  –ىػ(: دار الفكخ ٜٔٔ
_ ذكخ أسساء مغ تكمع فيو وىػ مػثق, السؤلف: شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم 

: دمحم شكػر وىػ(, حققٛٗٚ: بغ عثساف بغ َقاْيساز الحىبي )تبغ أحسج 
, ٜٙٛٔ -ٙٓٗٔط: األولى, الدرقاء,  –السياديشي: مكتبة السشار 

 .ٔاألجداء:
_ زاد السديخ في عمع التفديخ, السؤلف: جساؿ الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ 

ىػ(, السحقق: عبج الخزاؽ السيجؼ, ٜٚ٘بغ عمي بغ دمحم الجػزؼ )الستػفى: 
 ىػ . ٕٕٗٔ -بيخوت, الصبعة: األولى  –الشاشخ: دار الكتاب العخبي 

الزحاؾ, _ سشغ التخمحؼ, السؤلف: دمحم بغ عيدى بغ َسْػرة بغ مػسى بغ 
وآخخيغ ىػ(, تحقيق وتعميق: أحسج شاكخ ٜٕٚالتخمحؼ, أبػ عيدى )الستػفى: 

 - ٜٖ٘ٔط: الثانية, مرخ,  –: شخكة ومصبعة مرصفى البابي الحمبي 
ٜٔٚ٘ . 

_ سؤاالت مدعػد بغ عمي الدجدؼ )مع أسئمة البغجادييغ عغ أحػاؿ الخواة 
بغ عبج هللا بغ دمحم بغ  لإلماـ الحاكع(, السؤلف: أبػ عبج هللا الحاكع دمحم

حسجويو بغ ُنعيع بغ الحكع الزبي الصيساني الشيدابػرؼ ابغ البيع )الستػفى: 
 –السحقق: مػفق بغ عبج هللا بغ عبج القادر: دار الغخب اإلسالمي , ىػ(٘ٓٗ

 . ٔـ, األجداء: ٜٛٛٔىػ, ٛٓٗٔ: األولى, طبيخوت, 
السؤلف: أحسج بغ دمحم بغ _ سؤاالت البخقاني لمجارقصشي رواية الكخجي عشو, 

ىػ(, السحقق: ٕ٘ٗأحسج بغ غالب, أبػ بكخ السعخوؼ بالبخقاني )الستػفى: 
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الىػر,  -عبج الخحيع دمحم أحسج القذقخؼ, الشاشخ: كتب خانو جسيمي 
 ىػ .ٗٓٗٔباكدتاف, الصبعة: األولى, 

_ سؤاالت الدمسي لمجارقصشي, السؤلف: دمحم بغ الحديغ بغ دمحم بغ مػسى 
ىػ(, تحقيق: ٕٔٗالج الشيدابػرؼ, أبػ عبج الخحسغ الدمسي )الستػفى: بغ خ

بج هللا الحسيج, ط: األولى, فخيق مغ الباحثيغ بإشخاؼ د/ سعج بغ ع
 ىػ.ٕٚٗٔ

_ سيخ أعالـ الشبالء, السؤلف : شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ 
مجسػعة مغ ىػ(, السحقق : ٛٗٚعثساف بغ َقاْيساز الحىبي )الستػفى : 

/ ٘ٓٗٔالثالثة ,  :طالسحققيغ بإشخاؼ شعيب األرناؤوط,: مؤسدة الخسالة, 
ٜٔٛ٘. 

_ الدخاج السشيخ في اإلعانة عمى معخفة بعس معاني كالـ ربشا الحكيع 
الخبيخ, السؤلف: شسذ الجيغ, دمحم بغ أحسج الخصيب الذخبيشي الذافعي 

ىػ,  ٕ٘ٛٔلقاىخة: ا –: مصبعة بػالؽ )األميخية(  ىػ(ٜٚٚ)الستػفى: 
 . ٗاألجداء:

_ الدشغ الكبخػ, السؤلف: أحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى 
ىػ(, السحقق: دمحم ٛ٘ٗالُخْدَخْوِجخدؼ الخخاساني, أبػ بكخ البييقي )الستػفى: 

لبشاف, الصبعة: الثالثة,  –عبج القادر عصا: دار الكتب العمسية, بيخوت 
 ـ ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ

والتحكخة = ألفية العخاقي(, السؤلف: أبػ الفزل زيغ الجيغ  _ شخح )التبرخة
السحقق:  ىػ(,ٙٓٛعبج الخحيع بغ الحديغ بغ عبج الخحسغ العخاقي )الستػفى: 

ط: األولى,  –: دار الكتب العمسيةماىخ ياسيغ فحل -عبج المصيف اليسيع
 . ٕ, أجداء: ٕٕٓٓ -ٖٕٗٔ

: دمحم بغ عبج الباقي بغ _ شخح الدرقاني عمى مػشأ اإلماـ مالظ, السؤلف
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يػسف الدرقاني السرخؼ األزىخؼ, تحقيق: شو عبج الخءوؼ سعج: مكتبة 
 . ٗـ, األجداء: ٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ: األولى, ط القاىخة, –الثقافة الجيشية 

_ شخح مذكل اآلثار, السؤلف: أبػ جعفخ أحسج بغ دمحم بغ سالمة األزدؼ 
ىػ( , تحقيق: شعيب ٕٖٔى: الحجخؼ السرخؼ السعخوؼ بالصحاوؼ )الستػف

 . ٙٔـ, األجداء:  ٜٗٗٔ, ٘ٔٗٔ -ط: األولى األرنؤوط: مؤسدة الخسالة, 
الخخاساني, أبػ بكخ _ شعب اإليساف, السؤلف: أحسج بغ الحديغ بغ عمي 

ىػ(, حققو: الجكتػر عبج العمي عبج الحسيج حامج: مكتبة ٛ٘ٗ: البييقي )ت
 -ٖٕٗٔ: األولى, طفية باليشج, الخشج بالخياض بالتعاوف مع الجار الدم

ٕٖٓٓ . 
_ صحيح ابغ خديسة, السؤلف: أبػ بكخ دمحم بغ إسحاؽ بغ خديسة بغ 

ىػ(, السحقق: ٖٔٔالسغيخة بغ صالح بغ بكخ الدمسي الشيدابػرؼ )الستػفى: 
 . ٗبيخوت, األجداء:  –د. دمحم مرصفى األعطسي: السكتب اإلسالمي 

بغ عبج هللا بغ أحسج بغ إسحاؽ بغ  _ الزعفاء, السؤلف: أبػ نعيع أحسج
ىػ(, السحقق: فاروؽ حسادة: ٖٓٗمػسى بغ ميخاف األصبياني )الستػفى: 

 . ٔاألجداء: – ٘ٓٗٔ: األولى, طالجار البيزاء,  -دار الثقافة 
_ الزعفاء الكبيخ, السؤلف: أبػ جعفخ دمحم بغ عسخو بغ مػسى بغ حساد 

ق: عبج السعصي أميغ قمعجي, ىػ(, السحقٕٕٖالعقيمي السكي )الستػفى: 
 -ىػ ٗٓٗٔ: األولى, ط, بيخوت –الشاشخ: دار السكتبة العمسية 

 . ٗاألجداء: ,ـٜٗٛٔ
_ الزعفاء والستخوكػف, السؤلف: أبػ عبج الخحسغ أحسج بغ شعيب بغ عمي 

ىػ( , السحقق: محسػد إبخاليع زايج, ٖٖٓالخخاساني, الشدائي )الستػفى: 
 . ٔ, األجداء: ٜٖٙٔ, ط: األولى, حمب –الشاشخ: دار الػعي 

_ الزعفاء والستخوكػف, السؤلف: جساؿ الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ 
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ىػ(, السحقق: عبج هللا القاضي: دار ٜٚ٘عمي بغ دمحم الجػزؼ )الستػفى: 
 .ٙٓٗٔ: األولى, طبيخوت,  –الكتب العمسية 

حسج بغ إسحاؽ بغ _ الصب الشبػؼ, السؤلف: أبػ نعيع أحسج بغ عبج هللا بغ أ
ىػ(, السحقق: مرصفى خزخ ٖٓٗمػسى بغ ميخاف األصبياني )الستػفى: 

 ,  . ٕ, األجداء:  ٕٙٓٓط: األولى, دونسد التخكي: دار ابغ حـد
_ الصبقات الكبخػ, السؤلف: أبػ عبج هللا دمحم بغ سعج بغ مشيع الياشسي 

 عبج القادر ىػ(, تحقيق: دمحمٖٕٓ: البغجادؼ ابغ سعج )تبالػالء, البرخؼ, 
, ٜٜٓٔ -ٓٔٗٔط: األولى, بيخوت,  –عصا: دار الكتب العمسية 

 . ٛاألجداء:
_ العمل الػاردة في األحاديث الشبػية., السؤلف: أبػ الحدغ عمي بغ عسخ 

: محفػظ الخحسغ وقحقىػ( , ٖ٘ٛبغ أحسج البغجادؼ الجارقصشي )الستػفى: 
 -ىػ  ٘ٓٗٔ: األولى الخياض. الصبعة -زيغ هللا الدمفي: دار شيبة 

 ـ.ٜ٘ٛٔ
_ العمل البغ أبي حاتع, السؤلف: أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ بغ 

ىػ( , ٕٖٚالسشحر التسيسي, الحشطمي, الخازؼ ابغ أبي حاتع )الستػفى: 
 .ٕٙٓٓ -ٕٚٗٔط: األولى, تحقيق: فخيق مغ الباحثيغ: مصابع الحسيزي,

 بغ جعفخ الدعجؼ بالػالء السجيشي, _ العمل, السؤلف: عمي بغ عبج هللا
ىػ(, السحقق: دمحم مرصفى األعطسي: ٖٕٗالبرخؼ, أبػ الحدغ )الستػفى: 

 . ٔ, األجداء: ٜٓٛٔ: الثانية, طبيخوت,  –السكتب اإلسالمي 
_ العمل ومعخفة الخجاؿ, السؤلف: أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ حشبل بغ 

ىػ(, السحقق: وصي هللا بغ دمحم ٕٔٗىالؿ بغ أسج الذيباني )الستػفى: 
 . ٖ, األجداء:  ٕٕٗٔ, ط: الثانية, عباس, الشاشخ: دار الخاني , الخياض

:  ىػ(ٖ٘ٚٔ_ عمع أصػؿ الفقو, السؤلف : عبج الػىاب خالؼ )الستػفى : 
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 . ٔاألجداء :  -مكتبة الجعػة 
دغ بغ دمحم القسي _ غخائب القخآف ورغائب الفخقاف: لشطاـ الجيغ الح

 .ٙٔٗٔ/ٔط:  –الكتب العمسيو: ىػ(ٓ٘ٛشيدابػرؼ)ت: ال
الجيغ عبج الخحسغ بغ _ فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ, السؤلف: زيغ 

محسػد  :وق,حقىػ(ٜ٘ٚ: الحشبمي )ت , البغجادؼ, ثع الجمذقي,أحسج بغ رجب
 -ٚٔٗٔط: األولى, , السجيشة الشبػية -غخباء : مكتبة البغ شعباف وآخخيغ 

ٜٜٔٙ. 
لقجيخ, السؤلف: دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا الذػكاني اليسشي _ فتح ا

دمذق,  -ىػ(, الشاشخ: دار ابغ كثيخ, دار الكمع الصيب ٕٓ٘ٔ)الستػفى: 
 . ٗٔٗٔ -بيخوت, ط: األولى 

السؤلف: شسذ الجيغ أبػ الخيخ _ فتح السغيث بذخح الفية الحجيث لمعخاقي, 
: عمي وىػ(, حققٕٜٓ: الدخاوؼ )تدمحم بغ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ أبي بكخ 

, ٖٕٓٓ/ ٕٗٗٔ: األولى, طمرخ,  –حديغ عمي: مكتبة الدشة 
 .ٗاألجداء:

: سية الحشبمي )تبغ تيال_ الفخقاف بيغ أولياء الخحسغ وأولياء الذيصاف: 
 .٘ٓٗٔذق: : مكتبة دار البياف, دم ىػ(ٕٛٚ

_ كذف الطشػف عغ أسامي الكتب والفشػف, السؤلف: مرصفى بغ عبج هللا 
كاتب جمبي القدصشصيشي السذيػر باسع حاجي خميفة أو الحاج خميفة 

 ـ .ٜٔٗٔبغجاد:  -ىػ(: مكتبة السثشى ٚٙٓٔ)الستػفى: 
_ الكاشف في معخفة مغ لو رواية في الكتب الدتة, السؤلف: شسذ الجيغ 

: وىػ(, حققٛٗٚ: بغ عثساف بغ َقاْيساز الحىبي )ت  دمحم بغ أحسجأبػ عبج هللا
 -ٖٔٗٔط: األولى, مؤسدة عمػـ القخآف, ججة,  -دمحم عػامة: دار القبمة 

ٜٜٕٔ . 
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_ الكامل في ضعفاء الخجاؿ, السؤلف: أبػ أحسج بغ عجؼ الجخجاني 
 وآخخوف : الكتب -ىػ(, تحقيق: عادؿ أحسج عبج السػجػدٖ٘ٙ)الستػفى: 

 ـ .ٜٜٚٔىػٛٔٗٔ: األولى, ط -بيخوت -العمسية 
_ الكذف والبياف عغ تفديخ القخآف, السؤلف: أحسج بغ دمحم بغ إبخاليع 

ىػ(, تحقيق: اإلماـ أبي دمحم بغ عاشػر: ٕٚٗالثعمبي, أبػ إسحاؽ )الستػفى: 
, أجداء: ٕٕٓٓ -ٕٕٗٔط: األولى  –دار إحياء التخاث العخبي, بيخوت 

ٔٓ . 
ي عمع الخواية, السؤلف: أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ _ الكفاية ف

السحقق: أبػ عبجهللا ىػ(, ٖٙٗأحسج بغ ميجؼ الخصيب البغجادؼ )الستػفى: 
 . ٔالسجيشة السشػرة, عجد األجداء:  -: السكتبة العمسية الدػرقي 

_ الكػثخ الجارؼ إلى رياض أحاديث البخارؼ, السؤلف: أحسج بغ إسساعيل 
الذيخ أحسج عدو:  حققوىػ,  ٖٜٛ الكػراني الذافعي ثع الحشفي ت بغ عثساف

 .ٕٛٓٓ - ٜٕٗٔ, ط: األولى, دار إحياء التخاث العخبي, بيخوت
_ لداف السيداف, السؤلف: أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ حجخ العدقالني 

اليشج: مؤسدة  –ىػ(, السحقق: دائخة السعخؼ الشطامية ٕ٘ٛ)الستػفى: 
 . ٚاألجداء: /ٜٖٓٔط: الثانية,  –ات بيخوت األعمسي لمسصبػع

_ المباب في عمػـ الكتاب, السؤلف: أبػ حفز سخاج الجيغ عسخ بغ عمي 
ىػ(, السحقق: الذيخ عادؿ أحسج عبج ٘ٚٚ: )تبغ عادؿ الحشبمي الجمذقي 

 ,ٜٜٛٔ- ٜٔٗٔبيخوت / ط: األولى,  -السػجػد: دار الكتب العمسية 
 .ٕٓأجداء: 

شبع الفػائج, السؤلف: أبػ الحدغ نػر الجيغ عمي بغ أبي _ مجسع الدوائج وم
ىػ(, السحقق: حداـ الجيغ القجسي: ٚٓٛبكخ بغ سميساف الييثسي )الستػفى: 

 . ٓٔ, األجداء: ٜٜٗٔ, ٗٔٗٔ: مكتبة القجسي, القاىخة
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بغ عبج  _ مختار الرحاح, السؤلف: زيغ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ
 -يػسف الذيخ: السكتبة العرخية و ىػ(, حققٙٙٙ: زؼ )تالقادر الحشفي الخا

 .ٜٜٜٔ/ ٕٓٗٔط: الخامدة, صيجا,  –الجار الشسػذجية, بيخوت 
_ مدتخخج أبي عػانة, السؤلف: أبػ عػانة يعقػب بغ إسحاؽ بغ إبخاليع 

ىػ(, تحقيق: أيسغ بغ عارؼ: دار ٖٙٔالشيدابػرؼ اإلسفخاييشي )الستػفى: 
 .٘. األجداء: ٜٜٛٔ -ٜٔٗٔألولى, , ط: ابيخوت –السعخفة 

_ مدشج أبي يعمى, السؤلف: أبػ يعمى أحسج بغ عمي بغ السُثشى التسيسي, 
ىػ(, السحقق: حديغ سميع أسج: دار السأمػف ٖٚٓالسػصمي )الستػفى: 

 . ٖٔ, األجداء: ٜٗٛٔ – ٗٓٗٔ: األولى, طدمذق,  –لمتخاث 
 أحسج بغ دمحم بغ حشبل _ مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل, السؤلف: أبػ عبج هللا

 السحقق: شعيب األرنؤوطىػ(, ٕٔٗبغ ىالؿ بغ أسج الذيباني )الستػفى: 
 وآخخوف, إشخاؼ: د عبج هللا بغ عبج السحدغ: مؤسدة الخسالة .

: أبػ بكخ أحسج بغ عسخو بغ عبج الخالق لػ (البحخ الدخار)_ مدشج البدار 
 محفػظ الخحسغ زيغ هللا ىػ(, السحقق:ٕٜٕ: العتكي السعخوؼ بالبدار )ت

 .ٛٔ: األولى, األجداء: طالسجيشة السشػرة,  -: مكتبة العمػـ والحكع وآخخوف 
: أبػ دمحم عبج هللا بغ عبج الخحسغ بغ الفزل بغ لػدشغ(, ال_ مدشج الجارمي )

: دار ىػ(, تحقيق: حديغ أسجٕ٘٘: الجارمي, التسيسي الدسخقشجؼ )تَبيخاـ 
 . ٗاألجداء:  - ٕٔٗٔاألولى, : ط, الدعػدية, السغشي

_ مذاىيخ عمساء األمرار وأعالـ فقياء األقصار, السؤلف: دمحم بغ حباف بغ 
ىػ(, ٖٗ٘, التسيسي, أبػ حاتع, الجارمي, الُبدتي )الستػفى: أحسج بغ حباف

 – ٔٔٗٔ: األولى طالسشرػرة,  –حققو: مخزوؽ عمى ابخاليع: دار الػفاء
ٜٜٔٔ. 

ديخ القخآف = تفديخ البغػؼ, السؤلف: محيي الدشة, _ معالع التشديل في تف



 

 

1586 

ىػ(: حققو دمحم عبج هللا ٓٔ٘أبػ دمحم الحديغ بغ مدعػد البغػؼ )الستػفى: 
 . ٛ, األجداء: ٜٜٚٔ -ٚٔٗٔط: الخابعة, الشسخ: دار شيبة, 

_ معالع الدشغ, وىػ شخح سشغ أبي داود, السؤلف: أبػ سميساف حسج بغ دمحم 
ىػ(: ٖٛٛاب البدتي السعخوؼ بالخصابي )الستػفى: بغ إبخاليع بغ الخص

 .ٕٖٜٔ - ٖٔ٘ٔحمب, ط: األولى  –السصبعة العمسية 
_ معخفة الثقات مغ رجاؿ أىل العمع والحجيث ومغ الزعفاء وذكخ محاىبيع 
وأخبارىع, السؤلف: أحسج بغ عبج هللا بغ صالح العجمى الكػفى )الستػفى: 

ط: األولى الدعػدية,  مكتبة الجار: :عبج العميع البدتػؼ  حققوىػ(, ٕٔٙ
ٔٗٓ٘– ٜٔٛ٘. 

_ معخفة أنػاع عمـػ الحجيث, وُيعخؼ بسقجمة ابغ الرالح, السؤلف: عثساف 
: وىػ(, حققٖٗٙ: سغ, أبػعسخو, تقي الجيغ ابغ الرالح )تبغ عبج الخح

: بيخوت –سػريا, دار الفكخ السعاصخ  -نػر الجيغ عتخ: دار الفكخ
ٔٗٓٙ- ٜٔٛٙ. 

الغيب = التفديخ الكبيخ, السؤلف: أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخ بغ  _ مفاتيح
الحدغ بغ الحديغ التيسي الخازؼ السمقب بفخخ الجيغ الخازؼ )الستػفى: 

 .ٕٓٗٔ -: الثالثة طبيخوت,  –ىػ(: دار إحياء التخاث العخبي ٙٓٙ
_ مػشأ اإلماـ مالظ, السؤلف: مالظ بغ أنذ بغ مالظ بغ عامخ األصبحي 

محسػد خميل:  -ىػ(, السحقق: بذار عػاد معخوؼ ٜٚٔ)الستػفى:  السجني
 . ٕىػ, األجداء:  ٕٔٗٔمؤسدة الخسالة: 

_ ميداف االعتجاؿ في نقج الخجاؿ, السؤلف: شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ 
ىػ(, تحقيق: عمي دمحم البجاوؼ: ٛٗٚ: اْيساز الحىبي )تأحسج بغ عثساف بغ قَ 
 . ٗ, األجداء: ٖٜٙٔ - ٕٖٛٔ: األولى, طلبشاف,  –دار السعخفة , بيخوت 

_ السجتبى مغ الدشغ = الدشغ الرغخػ, السؤلف: أبػ عبج الخحسغ أحسج بغ 
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ىػ(, تحقيق: عبج الفتاح ٖٖٓشعيب بغ عمي الخخاساني, الشدائي )الستػفى: 
 – ٙٓٗٔ: الثانية, طحمب,  –أبػ غجة: مكتب السصبػعات اإلسالمية 

ٜٔٛٙ. 
ف: دمحم بغ حباف مغ السحجثيغ والزعفاء والستخوكيغ, السؤل_ السجخوحيغ 

ىػ(, ٖٗ٘, التسيسي, أبػ حاتع, الجارمي, الُبدتي )الستػفى: بغ أحسج بغ حباف
, ٜٖٙٔط: األولى, حمب,  –محسػد إبخاليع زايج: دار الػعي  حققو

 . ٖاألجداء:
مذقي _ السختمصيغ, السؤلف: صالح الجيغ أبػ سعيج خميل بغ كيكمجؼ الج

,: مكتبة بج السصمبىػ(, السحقق: د. رفعت فػزؼ عٔٙٚالعالئي )الستػفى: 
 . ٔ, األجداء: ٜٜٙٔ -ٚٔٗٔط: األولى, القاىخة,  –الخانجي 

, الخازؼ التسيسي_ السخاسيل, السؤلف: أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ 
قػجاني:  ىػ(, السحقق: شكخ هللا نعسة هللإٖٚابغ أبي حاتع )الستػفى: 

 . ٔ, األجداء: ٜٖٚٔ: األولى, طبيخوت,  –مؤسدة الخسالة 
_ السدتجرؾ عمى الرحيحيغ, السؤلف: أبػ عبج هللا الحاكع دمحم بغ عبج هللا 

ىػ(, تحقيق: ٘ٓٗ: ابغ البيع )تبغ دمحم بغ حسجويو الزبي الشيدابػرؼ 
 .ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔ: األولى, ط –مرصفى عصا: دار الكتب العمسية 

دترفى, السؤلف: أبػ حامج دمحم بغ دمحم الغدالي الصػسي )الستػفى: _ الس
ىػ(, تحقيق: دمحم عبج الدالـ عبج الذافي, الشاشخ: دار الكتب العمسية, ٘ٓ٘

 . ٔـ, عجد األجداء:ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔالصبعة: األولى, 
, _ السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا 

ىػ(, ٕٔٙ: بػ الحدغ القذيخؼ الشيدابػرؼ )تالحجاج أ السؤلف: مدمع بغ
  بيخوت. –: دمحم فؤاد عبج الباقي: دار إحياء التخاث العخبي وحقق

_ السعجع األوسط, السؤلف: سميساف بغ أحسج بغ أيػب بغ مصيخ المخسي 
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: شارؽ بغ عػض وىػ(, حققٖٓٙالذامي, أبػ القاسع الصبخاني )الستػفى: 
 . ٓٔالقاىخة, األجداء:  –غ إبخاليع: دار الحخميغ هللا, عبج السحدغ ب

_ السعجع الكبيخ, السؤلف: سميساف بغ أحسج بغ أيػب بغ مصيخ المخسي 
ىػ(, السحقق: حسجؼ الدمفي: ٖٓٙالذامي, أبػ القاسع الصبخاني )الستػفى: 

 . ٕ٘: الثانية, األجداء:طالقاىخة,  –مكتبة ابغ تيسية 
: يعقػب بغ سفياف بغ جػاف الفارسي الفدػؼ, _ السعخفة والتاريخ, السؤلف

ىػ(, السحقق: أكـخ ضياء العسخؼ: مؤسدة ٕٚٚأبػ يػسف )الستػفى: 
 . ٖ, األجداء: ٜٔٛٔ - ٔٓٗٔط: الثانية, الخسالة, بيخوت, 

دمحم عبج  وحقق( ٜٚ٘البغ الجػزؼ )ت: _ السشتطع في تاريخ األمع والسمػؾ, 
 .ٕٔٗٔولى, ط: األ, : الكتب العمسيةالقادر عصا

_ السػافقات, السؤلف: إبخاليع بغ مػسى بغ دمحم المخسي الغخناشي الذاشبي 
ىػ(, السحقق: أبػ عبيجة مذيػر بغ حدغ آؿ سمساف: دار ٜٓٚ)الستػفى: 
 . ٚ, األجداء: ٜٜٚٔ/ ٚٔٗٔاألولى : طابغ عفاف, 

ة _ السػسػعة الفقيية الكػيتية, صادر عغ: وزارة األوقاؼ والذئػف اإلسالمي
 جدءا. ٘ٗالكػيت, األجداء:  –

_ السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج, السؤلف: أبػ زكخيا محيي الجيغ 
 –ىػ(: دار إحياء التخاث العخبي ٙٚٙيحيى بغ شخؼ الشػوؼ )الستػفى: 

 .ٛٔ, األجداء: ٕٜٖٔ: الثانية, طبيخوت, 
قاعي ببخاليع بغ عسخ بغ حدغ الإل نطع الجرر في تشاسب اآليات والدػر_ 
 ىػ(: دار الكتاب اإلسالمي, القاىخة.٘ٛٛ: )ت

_ نياية الػصػؿ في دراية األصػؿ, السؤلف: صفي الجيغ دمحم بغ عبج 
ىػ(, السحقق: د. صالح بغ سميساف اليػسف  ٘ٔٚالخحيع األرمػؼ اليشجؼ )

 . ٜٜٙٔ - ٙٔٗٔ: األولى, ط: السكتبة التجارية بسكة,  -وآخخوف 
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الح, السؤلف: أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ _ الشكت عمى كتاب ابغ الر
ىػ(, السحقق: ربيع السجخمي, الشاشخ: عسادة ٕ٘ٛحجخ العدقالني )الستػفى: 

 .ٜٗٛٔ/ٗٓٗٔط: األولى, , الدعػدية, لبحث العمسي بالجامعة اإلسالميةا
, السؤلف: أبػ دمحم اية في عمع معاني القخآف وتفديخه_ اليجاية إلى بمػغ الشي

ىػ(: ٖٚٗ: القيخواني القخشبي السالكي )تالب َحّسػش مكي بغ أبي ش
جامعة الذارقة, ط: األولى,  -كمية الذخيعة -ػث الكتاب والدشة مجسػعة بح

ٕٜٔٗ . 
: دار دمحم مرصفى الدحيمي أدلػ: _ الػجيد في أصػؿ الفقو اإلسالمي 

 .ٕأجداء:  -ٕٚٗٔط:ثانية,, الخيخ: دمذق
السؤلف: أبػ الحدغ عمي بغ أحسج بغ  _ الػسيط في تفديخ القخآف السجيج,

: عادؿ ىػ(, تحقيقٛٙٗتػفى: لػاحجؼ, الشيدابػرؼ, الذافعي )دمحم بغ عمي ا
, ٘ٔٗٔط: األولى, , أحسج عبج السػجػد: دار الكتب العمسية, بيخوت

 .ٗأجداء:
بغ دمحم بغ سػيمع أبػ ُشيبة  : دمحملػ_ الػسيط في عمػـ ومرصمح الحجيث, 

 .ر الفكخ العخبيىػ(: دآٖٗٔ: )ت
&&&&&  
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 فيخس السؾضؾعات
 قجمة                                                                                             م

                                                                                            .. تشديو األنبياء أمخ  شخعي  :  السصمب األوؿ 
    .. روايات الباب في السيدان: السصمب الثاني 
                                   .. وقفات مع متؾن الخوايات: السصمب الثالث 

 الخاتسة                                                                                         
 بت السرادر والسخاجعث
 

 فيخس  السؾضؾعات                                                                                         
 ******* 
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 رقه الصفخة البخث و

1 
 دراشة موضوعية

 إعداد الباحث
 أمحد رزم درويش حمند

1-77 

 بقلم 7
 أمحد ىبوي أمحد خملوف /الدنتور

77-147 

7 
مْرِ دُنْيَاكُمْ »  

لِيلِيَّةٌِ »« أَنْتُْم أَعْلَُم بِأَ  « َِِراَسٌةََِتْ

 الدكتور

 أمحد أمحد حصً واند
147-752 

 دراشة تأصيلية تطبيكية 4
 إعداد الباحث

 أشامة إبراٍيه حمند حمند مَدي

751-442 

 مقدم من الدكتورة 5
 حياٌ فتخي أمحد حمند رفاعي

441-574 
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 دكتور 6
 دويدارحمند خالد عبد املوجود مصطفي 

575-626 

 ومناذج تطبيكية دراشة تأصيلية 7
 د / خالد عبد الييب عبد الرازم

627-656 

 : إعداد 8
 د. رجب حمنود خضر شعيد

657-752 

 عدادإ 9
 د/ شامح عبداهلل عبدالكوي متبولي

751-878 

12 
 وا ُفْعَيْلَودراشة موضوعية 

 إعــداد
 عائشة الصيد حمند الصيد حصً

879-974 

 بحث مقدم من 11
 د/ فادى حمنود حمند الرفاعى

975-1216 
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17 

      
  )  ( 
       

  ) ( 
 :وحتكيل دراشة

 قاملي حمند بً ننال .د

1217-1278 

17 

ُل ُت ُخُ مُ  ُُدُ نُ عُ ُيث ُدُ ال ُُف 
إ
ُِ سُ الن ُُامُ مُ ال ُهـ(303ُ)ت:ُائ 

ُع ُُةُ ي ُيقُ بُ طُ ت ُُةُ اسُ رُ دُ  ُت ُجُ ىُ)ال ُرُ غُ هُالصُ ن ُن ُُسُ ل  ُ(ب 

ُإعداد

 الدشوقي حافظ د/ حمند عبد الفتاح

1279-1726 

14 
 العازمي عسيس حمند د.

1727-1767 

15 
 إعداد

 الدنتور/ حمنود خليفة حمنود حفياوي

1767-1454 

 الدنتور /إعداد  16
 وليد عبد الرحيه إبراٍيه عبد الرحيه

1455-1592 
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 إعداد 17
 الدنتورة/ فخياء حمنود حمند الرفاعي

1591-1672 

 1676-1671 اجمللةفَرس  18
 


