
 ٔزاٌــــــٕ امـدٖ فـــالْاق
Waaqidi in the balance

 عالية سليمان سعيد العطروز
 ヮكتوケاه في فلسفة علوم الحديث الشريف/ جامعة اليرموك

 بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيزأستاカ مساعد بقسم الدケاسات الإسلامية 

 و 6106

٧١٥



   
 2 الواقـــدي  فــي  امــــيزان                       

  
 

 صــــــاملخ
 : ظٚفٜٔ شِٔان شًٔد افًىروز ةافدـتقر

مقضقع هذه افدراشٜ هق: ) اإمٚم افقاؿدي وروايٚتف ذ احديٞ، ومقؿػ 
 . افًِاء مْٓٚ ( ، وؿد جٚءت هذه افدراشٜ ذ مَدمٜ، ومبحثغ، وخٚمٜ

ـؾ مٚ يتًِؼ بّْٟٓ افدراشٜ، ؾُٕٚٝ مٍتتحٚ ؾٖمٚ ادَدمٜ ؾَد ذـرت ؾٔٓٚ 
 . فِبحٞ، ومٓٔدا دٚ ئِف

وأمٚ ادبحٞ إول ؾَد وؿٍٝ ؾٔف ظذ حٔٚة اإمٚم افقاؿدي ، ومٗفٍٚتف . 
بْٔا خههٝ ادبحٞ افثٚي فِحديٞ ظـ اإمٚم افقاؿدي ظْد ظِاء احديٞ، 

ظذ ضًػ روايٚت اإمٚم  ورأهؿ ؾٔف . ٕخِص ذ هٚيٜ افبحٞ إػ أن إمٚع افًِاء
افقاؿدي إٕا يْكف إػ روايٚتف ذ إحُٚم وافًَٔدة ، مع إًَٚد اإمٚع ظذ 

.  إمٚمتف ، وتَدمف ذ ظِؿ ادٌٚزي وافسر
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 3 الواقـــدي  فــي  امــــيزان                       

 ABSTRACT      

Dr: Alia sliman said alatroz

The theme of this study is to: (Waaqidi 
Imam and his novels in the modern, and the 
attitude of the scholars of them), this study 
came in the introduction, two sections, and a 
conclusion.

As for where it has provided everything 
related to the methodology of the study said, 
was the inauguration of the search, and a 
prelude to what followed.  

The first topic has stood on the life of 
Imam Waaqidi and writings. While the second 
section devoted to talk about Imam Waaqidi 
when modern scholars, and their opinion of 
him. To conclude at the end of the search to be 
the consensus of scientists on the weakness of 
novels Imam Waaqidi but go out to his novels 
in judgments and belief, with the consensus on 
his Imamate, and progress in the science of 
Maghazi   
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 e  
 مقــــــــدمـ٘

احّد ه افذي ذح صدور أهؾ اإشام فِٓدى ، وُٕٝ ذ ؿِقب أهؾ 
 ًٚ افىٌٔٚن ؾا تًل احُّٜ أبدًا ، وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اه وحده ٓ ذيؽ فف ، إه
أحدًا ، ؾردًا صّدًا ، م يتخذ صٚحبٜ وٓ وفدًا . وأصٓد أن حّدًا ظبده ورشقفف، مٚ 

ًٚ ومقفدًا ، صذ اه أظيّف ظبدًا وشٔدًا ، وأهره صدرًا و مقردًا ، وأضٓره موجً
ًٚ دائّغ مـ افٔقم  ظِٔف وظذ أصحٚبف ؽٔقث افْدى وفٔقث افًدى ، صاة وشام

 إػ أن يبًٞ افْٚس ؽدًا . 

 أما بعـــــــد
دؾًْل إفٔٓٚ افرؽبٜ ش اإمٚم افقاؿدي ذ ادٔزان » ؾٓذه دراشٜ مقجزة ظْقاهٚ : 

ؿدي افًِّٜٔ وأشبَٔتف وتَدمف ذ جٚل افتٚريخ ذ إبراز صخهٜٔ اإمٚم افقا
وافروايٜ، اشتٍٚد مْف ـؾ مـ تًرض فؼح افسْٜ وروايٜ إخبٚر مـ بًده مع مٚ ذ 
صخهٔتف مـ شًٜ اضاع، وؽزارة ظِؿ، أداه إفٔٓٚ ذـٚؤه افقؿٚد، وحرصف افدائؿ مْذ 

، وافرحِٜ ًٕقمٜ أطٍٚره ظذ ماؿٚة افًِاء بهٍٜ ظٚمٜ، وادحدثغ بهٍٜ خٚصٜ
إفٔٓؿ، وحٍظ ظِقمٓؿ، حتك أضحك بحٍؼ أحد أظام افًِؿ افؼيػ افذيـ أثروا 

 ادُتبٜ احديثٜٔ، وبخٚصٜ مٚ يتهؾ بٚفسرة افْبقيٜ ادؼؾٜ.
ودٚ ـٚن افقاؿدي هذه افهٍٜ، ؾَد ترجؿ فف افًِاء ذ ـتبٓؿ ؾٖمًقا ظذ 

ذ تقثَٔف وتؤًٍف: ودٚ ـٚن هذا مُٕٚتف افًِّٜٔ افرؾًٜٔ افرائَٜ، إٓ أهؿ اختٍِقا 
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 5 الواقـــدي  فــي  امــــيزان                       

افْزاع منٓقًرا أردت دِٜٔ حََٜٔ هذا إمر مـ خال وضًف ذ مٔزان افَْد  
 افدؿٔؼ، وإٓتٓٚء ؾٔف إػ افَقل افراجح ذ ضقء مٚ أثر ظـ افًِاء مـ َٕقل مًتّدة. 
وؿد  ظرضٝ افُام ظـ هذا اإمٚم ذ َٕٚط، حرصٝ ظذ حِٔؾ ـٍؾ مْٓٚ 

ًٔٚ ذ ضقء ادهٚدر ادختهٜ بذفؽ، ؾبدأت ببٔٚن اشّف وٕسبف وٕسبتف حًِٔا  ظِّ
وـْٔتف وفَبف، وبٔٚن أرتف ومقفده وٕنٖتف، ثؿ ذـر ضِبف فًِِؿ وصٔقخف، ورحاتف، 
وذـر مُٕٚتف، ومْٚصبف افًِّٜٔ، وآثٚره، ثؿ بٔٚن أؿقال افًِاء ؾٔف جرحٚ وتًديًا، 

ف، مذِيًا بخٚمٜ ضّْتٓٚ أهؿ ٕتٚئٟ هذا مع بٔٚن افراجح مـ ذفؽ، ثؿ ذـر وؾٚت
افبحٞ، ثؿ ظَبٝ بثبٝ ادهٚدر وادراجع افتل خرجٝ افبحٞ مـ خاهٚ، ثؿ 

 ؾٓرس ادقضقظٚت.
وأخرًا : ؾ٘ن هذا جٓد ادَؾ ، وٓ أدظل افُال فف ، ؾا ـٚن ؾٔف مـ صقاب 

افنٔىٚن ، وحده ، ومٚ ـٚن مـ خىٖ أو شٓق أو ٕسٔٚن ؾّـ ٍٕز ومـ  ؾّـ اه 
 واه ورشقفف مْف براء .

وجزى اه خرًا مـ أظْٕٚل بجٓد أو ٕهٔحٜ أو دظٚء ، أو أؿٚل ي ظثرة ، أو 
أن يّـ ظّع بٚفهقاب ، ويًهؿ افَِؿ مـ افزفؾ ،  ٕبْٓل إػ هٍقة، شٚئًا ادقػ 

 وافٍْس مـ اهقى ، إٕف شّٔع جٔٛ: وآخر دظقإٚ أن احّد ه رب افًٚدغ
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 6 الواقـــدي  فــي  امــــيزان                       

 أًّلا: امُ، ّىشبُ، ّىشبتُ، ّكئتُ، ّلقبُ. 
هق اإمٚم، افًامٜ، إخبٚري: حّد بـ ظّر بـ واؿد افَقاِؿِدُي ، أبق ظبد اه 
َداِدُي، افَٚي، أحد إظام ادنٓقريـ، صٚحٛ  ٌْ ، ثؿ افَب ُل مقٓهؿ، ادََدِيُ ِّ َِ إَْش

 .(1)افتهٕٚٔػ، وادٌٚزي
ٍتح افقاو وـر افَٚف وذ آخرهٚ افدال ادِّٜٓ: هل وافْسبٜ إػ افقاؿدي، ب

 .(2)إػ جده واؿد
وأمٚ إشِّل، ؾبٍتح إفػ وشُقن افسغ ادِّٜٓ وؾتح افام وـر ادٔؿ: 
ٕسبٜ إػ أشِؿ بـ أؾل بـ حٚرثٜ بـ ظّرو: وؿد ـٚن جده واؿد مقػ فًبد اه بـ 

 .(3)بريدة بـ احهٔٛ إشِّل
ؿدي ٕسبٜ إػ جده واؿد ادذـقر إشِّل مقٓهؿ وؿٔؾ: افقا "ؿٚل افُتٚي:
 .(4)"إٔف مقػ بْل هٚصؿ

وافهحٔح إٔف مقػ إشِّٔغ، ٓ بْل هٚصؿ: ؾ٘ن واؿد وافد اإمٚم افُبر 
                                                 

 5/ 4فِخىٔٛ افبٌدادي  "تٚريخ بٌداد ": و433 - 425/ 5ٓبـ شًد  "افىبَٚت افُزى "يْير:(  1)
(: 5521، ترمٜ رؿؿ )195 - 182/ 26فِّزي  "افُالهذيٛ  "(: و1223، ترمٜ رؿؿ )19 -

 :368 - 363/ 9: وهذيٛ افتٓذيٛ ٓبـ حجر 6/454فِذهبل  وشر أظام افْباء
 .13/271فِسًّٚي  "إٕسٚب "يْير:(  2)
 .3/664 "مٔزان آظتدال ": و1/238 "إٕسٚب "يْير:(  3)
 .128ص:  "افرشٚفٜ ادستىرؾٜ "(  4)
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حسغ بـ واؿد هق مقػ بْل هٚصؿ: ؾًِؾ إمر ؿد اصتبف ظذ مـ ٕسٛ افقاؿدي  
 . (1)هذه افْسبٜ، واه أظِؿ 

وأمٚ ٕسبتف إػ ادديْٜ، ثؿ بٌداد، وافَوٚء، ؾإٔف ـٚن مـ شُٚن مديْٜ رشقل 
، ثؿ حقل مْٓٚ، ؾْزل بٌداد، ووي افَوٚء هٚرون افرصٔد، ثؿ تقٓه بًد ☺اه 

ذفؽ فِّٖمقن أمر ادٗمْغ بًسُر ادٓدي بٚجٕٚٛ افؼؿل مـ بٌداد وطؾ ؾٔف 
 .(2)أربع شْغ

ًٔا: أسستُ، ّمْلدِ، ّى  صأتُ.ثاى
أخز افقاؿدي ظـ ٍٕسف إٔف وفد ذ أول شْٜ ثاثغ ومٚئٜ، ـا َِٕف ظْف تِّٔذه 

وـٚن ذفؽ ذ آخر خاؾٜ مروان :(4): وتتٚبع ظذ ذـره مٓقر أهؾ افسر(3)ابـ شًد
 .(5)بـ حّدا

                                                 
فِادـتقر ظباد افًزياز باـ شأِان باـ ٕاٚس  "افقاؿدي وـتٚبف ادٌٚزي، مْٓجف ومهاٚدره "(  يْير:1)

 .22افسِقمل ، ص:
افقاؿدي  "و: 13/271فِسًّٚي  "إٕسٚب ": و5/425ٓبـ شًد  "افىبَٚت افُزى "يْير:(  2)

 .154ص:  "وـتٚبف ادٌٚزي، مْٓجف ومهٚدره
 .5/433ٓبـ شًد  "افىبَٚت افُزى "(  3)
: 12/172ٓبـ اجقزي  "ادْتيؿ ": و54/438 "تٚريخ دمنؼ ": و4/6 "تٚريخ بٌداد "يْير:(  4)

 "هذيٛ افتٓذيٛ ": و9/457 "شر أظام افْباء ": و193-26/192 "هذيٛ افُال "و
9/366. 

 .4/6 "تٚريخ بٌداد "يْير:(  5)
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وذـر افذهبل، وافهٍدي، وابـ تٌري بردي، وافسخٚوي، وؽرهؿ: إٔف وفد  
 . (1)شْٜ تسٍع وظؼيـ ومٚئٜ

 .(2)وذـر افذهبل ذ افسر: إٔف وفد بًد افًؼيـ ومٚئٜ
وافهحٔح هق افَقل إول: فتكيح افقاؿدي بف ظـ ٍٕسف، مع تتٚبع أهؾ 
افسر ظِٔف: ويُّـ إرجٚع افَقل افثٚي إفٔف، ؾُٔقن مقفده ذ أواخر شْٜ تسٍع 

 وظؼيـ ومٚئٜ، وأوائؾ شْٜ ثاثغ ومٚئٜ.
ه مٚ ؿبِف، واه أظِؿ. وأمٚ ؿقل افذهبل ذ افسر،  ؾٕ٘ف جٌّؾ ؿد ؾرر

وـٚن مقفده وٕنٖتف بٚدديْٜ: وؿد وفد أبقه ظّر بـ واؿد أيًوٚ بٚدديْٜ شْٜ 
ادٚئٜ، وذهبٝ بف حٚضْتف إػ أمر ادديْٜ وؿٚضٔٓٚ أي بُر بـ حّد بـ ظّرو بـ 

، وم تبغ (3)آخرحزم، ؾقضع ذ يده ديًْٚرا، ثؿ ـٚن افًٚم افذي بًده، ؾٖظىٚه ديًْٚرا 
ادهٚدر ؾٔا اضًِٝ ظِٔف ـبر رٍء ظـ حٔٚة وافده ظّر بـ واؿد هذا، افِٓؿ إٓ مٚ 
ذـرٕٚ هْٓٚ، وإٔف تقذ شْٜ شبًغ ومٚئٜ، وؿد اؽتؿ حّد بـ ظّر افقاؿدي فذفؽ 

  .(4)واحتبس ذ بٔتف ثاثٜ أيٚم 

                                                 
: 2/184 "افْجقم افزاهرة "و :4/168 "افقاذ بٚفقؾٔٚت ": و5/182 "تٚريخ اإشام "يْير:(  1)

 .2/556 "افتحٍٜ افِىٍٜٔ "و
 .9/454 "شر أظام افْباء"(  2)
 .5/346 "افىبَٚت افُزى "يْير:(  3)
 .455ص:  -متّؿ افتٚبًغ – "افىبَٚت افُزى "يْير:(  4)
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 ٛ  .(1)إشِّل وذـروا أن جده واؿد ـٚن مقػ فًبد اه بـ بريدة بـ احهٔ
وأمٚ أمف افتل ـٚن هٚ أثر ـبر ذ ٕنٖتف ؾٓل ابْٜ افٍٚرد ظٔسك بـ جًٍر بـ 

 .(2)شٚئٛ خٚثر
وؿد ٕنٖ افقاؿدي ذ ادديْٜ ادؼؾٜ بغ افتٚبًغ، ذ زمـ حرص أهِف ؾٔف ظذ 
افًِؿ وافتًبد، ؾٖؿبؾ ـسٚئر أؿرإف ظذ افًِؿ مْذ افهٌر، ومٚ زال يْٓؾ مـ بحٚره، 

، واصتٓر بغ أؿرإف ومنٚخف، إمًٚمٚ، حٚؾًيٚ، مع ؾٖوظكويرحؾ ذ آثٚره، حتك صٚر 
ره، وم خػ ظذ أحد ظرف أخبٚر افْٚس أمره، ضبؼ ذق إرض وؽرهٚ ذـحتك 

وشٚرت افرـبٚن بُتبف ذ ؾْقن افًِؿ: مـ ادٌٚزي، وافسر، وافىبَٚت، وأخبٚر 
وـتٛ افٍَف، واختاف  ☺وإحداث افتل ـٕٚٝ ذ وؿتف وبًد وؾٚتف  ☺افْبل 

 .(3)افْٚس ذ احديٞ، وؽر ذفؽ
خٔف صِّٜ بـ ظّر بـ واؿد، مٚ ومٚ يبغ صًٔئٚ مـ هذه افْنٖة ادبٚرـٜ فف وٕ

 "، ؿٚل افقاؿدي:-صٔخ افقاؿدي -ذـره ابـ شًد ذ افىبَٚت ذ ترمٜ ابـ أي ذئٛ
شٖفٝ شامٜ أم وفده إٔف ـتٛ؟ ؿٚفٝ: ٓ ، مٚ فف ـتٚب واحد، ؿٚل: وأول يقم جئتف 
 إٔٚ وأخل صِّٜ إَِبْٚ مـ افُتٚب ، ؾًّدت أمل إفْٔٚ ؾٖفبستْٚ ثًٔٚبٚ، وأخذت دؾسا

، وخًىٚ  ًٜ ي ؿد ـتبٝ ؾٔف بًض أحٚديٞ ابـ أي ذئٛ ، ؾجئتف ؾَرأت ظِٔف ؿراءة رديئ
                                                 

 .3/664 "مٔزان آظتدال "يْير:(  1)
 .8/334ٕي افٍرج إصٍٓٚي  "إؽٚي "يْير:(  2)
 .9/454 "شر أظام افْباء ": و13/271 "إٕسٚب ": و4/6 "تٚريخ بٌداد "يْير:(  3)

٧٢٣



   
 12 الواقـــدي  فــي  امــــيزان                       

رديًئٚ ، ؾتتًتًٝ ؾٔف، ؿٚل: ؾوجر وأخذ افدؾس ؾىرحف ؾَٚل: صبٔٚن ٓ حسْقن  
صٔئٚ ، ؿقمقا ظْٚ ؾَّْٚ ، ؾِا ـٚن افٌد وإَِبْٚ مـ افُتٚب ، ؿٚفٝ أمل: اذهبقا إػ 

ِّٜ ؾحِػ أٓ يذهٛ إفٔف ، وأمٚ إٔٚ ؾذهبٝ إفٔف ؾحغ ابـ أي ذئٛ ، ؾٖمٚ أخل ص
رآي ، ؿٚل: تًٚل تًٚل اذهٛ إػ ؾان ، ؾخذ مْف ـتٚبف وتًٚل ، ؿٚل: ؾهزي حتك 
ؾرؽٝ مْف ـِف ؿٚل: ؾًرؾٝ إٔف يريد بف اه ، ؿٚل: ثؿ ظٚد إفٔف أخل بًد وـْٚ ٕختِػ 

ظٚ مٚ يرددهٚ وحتك صٚر إذا إفٔف ـإٚ ، ثؿ م خرج مـ افدٕٔٚ حتك شًّتٓٚ مْف شا
صؽ ذ حديٞ افتٍٝ إي ؾَٚل: مٚ تَقل ذ ـذا وـذا ، ـٔػ حدثتؽ؟ ؾٖؿقل: 

 . (1)"حدثتْٚ بف ـذا وـذا ، ؾرجع إػ ؿقي
وـٚن مع اهتامف افنديد هق وأرتف بٚفًِؿ ٓ يًتّد ذ ـسٛ رزؿف ظذ 

 أحد، بؾ ـٚن يتجر ذ احْىٜ.
ـْٝ حْٚضٚ  "سْده، ظـ افقاؿدي، ؿٚل:ؾَد أخرج اخىٔٛ افبٌدادي ب

بٚدديْٜ ذ يدي مٚئٜ أفػ درهؿ فِْٚس أضٚرب هٚ، ؾتٍِٝ افدراهؿ، ؾنخهٝ إػ 
 .(2) "افًراق ...

 ثالًجا: طلبُ للعله، ّذكس شْٔخُ، ّزحاتُ.
ٕنٖ افقاؿدي ذ ظٓد صٌٚر افتٚبًغ، وشّع مْٓؿ، وحرص ـؾ احرص ظذ 

 وؿد رزؿف اه حٚؾيٜ ؿقيٜ ؾُٚن حٍظ ـؾ مٚ يَع إفٔفافتًِؿ، واجِقس إػ إئّٜ، 

                                                 
 .415-414ص:  -متّؿ افتٚبًغ – "افىبَٚت افُزى "يْير:(  1)
 .4/6 "تٚريخ بٌداد "(  2)
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، وم يُتػ با حهِف ذ ادديْٜ مـ منٚخٓٚ، وظقام أهؾ افًِؿ ؾٔٓٚ، بؾ رحؾ إػ (1) 
. ـا رحؾ  (2)شٚئر أرض احجٚز، ؾُٚن ـِا ذـرت فف واؿًٜ ذهٛ إػ مُٚهٚ ؾًٚيْف

باد اإشام، حتك إػ بٌداد، وافُقؾٜ، وافرؿٜ، ودمنؼ، ومص، وؽرهٚ مـ 
تبحر ذ شٚئر افًِقم ؾَرأ ـتٚب اه، وتٍسره ظذ ٕٚؾع، وظٔسك بـ أي وردان، 
ـِ جريٟ، وؽرهؿ . وأخذ احديٞ ظـ مًّر بـ راصد، وثقر بـ يزيد،  واب
وافثقري، وؽرهؿ: وافٍََف ظـ مٚفؽ بـ إٔس، وابـ أي ذئٛ، وؽرمٚ، وبرع ذ 

 مـ ظِقم افؼيًٜ.ظِؿ ادٌٚزي وافسرة، وؽرهٚ 
 .ّفٔنا ٓلٕ بٔاٌ لبعض شْٔخُ الرًٓ اشتَس باأخر عيَه 

ظبد ادِؽ بـ ظبد افًزيز بـ جريٟ افَرُر، إمقي  ابن جريج: -1
مقٓهؿ: أبق افقفٔد، وأبق خٚفد ادُل: روى ظـ: افزهري، وٕٚؾع، وهنٚم بـ ظروة 
.. وؽرهؿ . وظْف: ابْف حّد، وظبد افرزاق، وحجٚج بـ حّد، وحّد بـ بُر 

، ؾٌَٔف، ظٚبٌد، مـ أوظٜٔ افًِؿ، ومـ أول  وافقاؿدي افزشٚي، ٌٜ .. وؽرهؿ . إمٌٚم، ثَ
مـ صْػ ذ احديٞ، أحسـ إئّٜ افثْٚء ظِٔف، فُْف ؿبٔح افتدفٔس، ٓ يدفس إٓ 
ؾٔا شًّف مـ جروح، ـا ؿٚل افدارؿىْل . أخرج فف اجاظٜ .. ومٚت شْٜ مسغ، 

 .(3)أو بًدهٚ
                                                 

 .53/392 "تٚريخ دمنؼ ": و255ص:  -متّؿ افتٚبًغ – "افىبَٚت افُزى "يْير:(  1)
 .53/392 "تٚريخ دمنؼ ": و255ص:  -متّؿ افتٚبًغ – "افىبَٚت افُزى "يْير:(  2)
-6/422 "هاذيٛ افتٓاذيٛ "(: و3539، ترمٜ رؿاؿ)354-18/338 "هذيٛ افُال "يْير:  (3)

 .41ص: "ضبَٚت اددفسغ ": و426
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ظروة ابـ أي ظّرو إزدي، مقٓهؿ بـ راصد احداي، أبق معمر:  -2 
،وظبٔد اه -وهق مـ أوثؼ افْٚس ؾٔف-افبكي.. أحد إظام . روى ظـ: افزهري

افًّري، وإشاظٔؾ بـ أمٜٔ، وؽرهؿ . وظْف: ظبد افرزاق، وابـ ادبٚرك، 
، ؾٚضٌؾ، إٓ أن ذ بًض روايتف ؽِط  ٌٝ ، ثب ٌٜ وافسٍٕٔٚٚن، وافقاؿدي .. وؽرهؿ . ثَ

 .(1)ٕبف ظِٔف افًِاء .. روى فف اجاظٜ، مٚت شْٜ أربع ومسغ ومٚئٜ واضىراب
حّد بـ ظبد افرمـ بـ ادٌرة بـ احٚرث بـ أي ذئٛ،  ابن أبى ذئب: -3

أبق احٚرث افَرر، اددي، أحد بْل ظٚمر: روى ظـ: ظُرمٜ، وٕٚؾع، وشًٔد 
رك، وافَىٚن، وظبد اه بـ ادَزي .. وؽرهؿ . وظْف : افثقري، ومًّر، وابـ ادبٚ

، ؾٌَٔف، ؾٚضٌؾ، ـبر افنٖن، ـٚن ُينبف بسًٔد بـ  ٌٜ ٕٚؾع، وافقاؿدي .. وآخرون . ثَ
 .(2)ادسٔٛ .. مٚت شْٜ ثان، وؿٔؾ: تسع ومسغ ومٚئٜ

َُِؿ، بـ شًٔد بـ مروق افثرقرُي، أبق ظبد اه افُقذُ سفيان:  -4 ًَ ، اإمُٚم، اف
روى ظـ: أبٔف، وأي إشحٚق افنٔبٚي، وأي ، وإمٚم احٍٚظ: دجتُٓد، صٔخ اإشام

افسحٚق افسبًٔل .. وؽرهؿ . وظْف: وـٔع، ومٚفؽ، وابـ ادبٚرك، وافقاؿدي .. 
وؽرهؿ . ثَٜ، حٚؾظ، حجٜ، ؾَٔف، ظٚبد .. أخرج فف اجاظٜ، وتقذ شْٜ إحدى 

 . (3)وشتغ ومٚئٜ
                                                 

 .146-12/143 "هذيٛ افتٓذيٛ ": و312-28/323 "هذيٛ افُال "(  يْير:1)
 "هذيٛ افتٓذيٛ ": و644-25/632 "هذيٛ افُال ": و528-3/515 "تٚريخ بٌداد "ر:(  يْي2)

9/323-327. 
هاذيٛ  ": و279-7/229"شار أظاام افْاباء ": و169-11/154 "هاذيٛ افُاال "يْير:(  3)

 .115-4/111 "افتٓذيٛ
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بحل، أبق ظبد اه اددي.. بـ مٚفؽ بـ أي ظٚمر إصمالك بن أنس:  -5 
ٕٚؾع، وشًٔد ادَزي،  صٔخ اإشام، حجٜ إمٜ، إمٚم دار اهجرة: روى ظـ:

وافزهري .. وؽرهؿ . وظْف: افزهري وؽره مـ صٔقخف، وابـ ظْٜٔٔ، وافنٚؾًل، 
وافقاؿدي، وخِؼ شقاهؿ . وهق رأس ادتَْغ، وـبر ادتثبتغ، حتك ؿٚل افبخٚري: 

ـِٓٚ مٚفؽ ظـ ٕٚؾع ظـ ابـ ظّر .. أخرج فف اجاظٜ، ومٚت شْٜ أصح إشٕٚٔد 
 .(1)تسع وشبًغ ومٚئٜ

إػ ؽر هٗٓء مـ صٔقخف افُثر افذيـ يهًٛ حكهؿ، وؿد ـتٛ ظْٓؿ مٚ 
 ٓ يقصػ ـثرة، وـٚن حٍيف أـز مـ ـتبف.

 مكاىتُ، ّمياصبُ العلنٔ٘، ّآثازِ. -4
 "ه، حتك ؿٚل مهًٛ افزبري:فَد تبقأ افقاؿدي مُٕٜٚ ظئّٜ بغ أهؾ ظك

 .(2)"واه مٚ رأيْٚ مثِف ؿط
 .(3)"مٚ ـتبٝ ظـ أحد أحٍظ مـ افقاؿدي "وؿٚل جٚهد بـ مقشك:

صدق: ـٚن إػ حٍيف ادْتٓك ذ إخبٚر وافسر،  "ظِؼ افذهبل بَقفف:
 .(4)وادٌٚزي واحقادث وأيٚم افْٚس، وافٍَف، وؽر ذفؽ 

                                                 
هااذيٛ   ": و135-8/48"شاار أظااام افْااباء ": و122-27/91"هااذيٛ افُااال "(  يْياار:1)

 . 9-12/5"افتٓذيٛ
 . 9/458 "شر أظام افْباء ": و4/15 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:2)
 .3/623 "مٔزان آظتدال ": و9/458 "شر أظام افْباء "(  يْير:3)
 .3/623 "مٔزان آظتدال "(  يْير:4)
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 .(1)"أمر ادٗمْغ ذ احديٞذاك  "وؿٚل افدراوردي ذ حَف: 
وهق مـ ضبؼ ذق إرض  "يَقل اخىٔٛ افبٌدادي، وتبًف افسًّٚي:

وؽرهٚ ذـره، وم خػ ظذ أحد ظرف أخبٚر افْٚس أمره، وشٚرت افرـبٚن بُتبف ذ 
وإحداث افتل  ☺ؾْقن افًِؿ: مـ ادٌٚزي، وافسر، وافىبَٚت، وأخبٚر افْبل 

وـتٛ افٍَف، واختاف افْٚس ذ احديٞ، وؽر  ☺ـٕٚٝ ذ وؿتف وبًد وؾٚتف 
 . (2)"ذفؽ: وـٚن جقاًدا ـريًا منٓقًرا بٚفسخٚء

فنٓرهٚ بٚدديْٜ: يَٚل: وـٚن مـ صٓرتف أن أفقاحف ـٕٚٝ إذا ؾَدت ُأي هٚ 
 .(3)هذه أفقاح ابـ واؿد
ؿتف جافٜ ظجٔبٜ، ووؿع ذ افٍْقس، ؿد ـٕٚٝ فِقاؿدي ذ و "ؿٚل افذهبل:

بحٔٞ إن أبٚ ظٚمر افًَدي ؿٚل: ٕحـ ٕسٖل ظـ افقاؿدي؟ مٚ ـٚن ئٍدٕٚ افنٔقخ 
 .(4) "واحديٞ إٓ افقاؿدي

ومـ هذه اجافٜ مٚ أخرجف اخىٔٛ بسْده ظـ إبراهٔؿ بـ شًٔد، ؿٚل: 
 .(5)شًّٝ ادٖمقن، يَقل: مٚ ؿدمٝ بٌداد إٓ ٕـتٛ ـتٛ افقاؿدي 

وؿد تقػ افَوٚء هٚرون افرصٔد، ثؿ تقٓه بًد ذفؽ فِّٖمقن بًسُر ادٓدي 
                                                 

 . 9/458 "اءشر أظام افْب ": و26/192 "هذيٛ افُال ": و4/14 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:1)
 . 9/458 "شر أظام افْباء ": و26/192 "هذيٛ افُال ": و4/14 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:2)
 .13/272 "إٕسٚب ": و6-4/5 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:3)
 . 9/458 "شر أظام افْباء "(  4)
 .4/8 "تٚريخ بٌداد "(  5)
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 .(1)بٚجٕٚٛ افؼؿل مـ بٌداد وطؾ ؾٔف أربع شْغ 
وـٚن يهع بٚفْٚس اجًّٜ ذ مسجد افرصٚؾٜ بٚجٕٚٛ افؼؿل مـ بٌداد 

 .(2)إـراًمٚ فف مـ ؿبؾ ادٖمقن، ـا ذـر حّد بـ خِػ افبٌدادي 
ٜ ظئّٜ ظْد أمر ادٗمْغ، وؿد حهؾ مْف جقائز ظئّٜ، وؿد ـٕٚٝ فف مْزف

صٚر إي مـ  "إٍَٔٓٚ ذ وجقه اخر بسخٚوة ٍٕس، وـرم ضبع، ؿٚل ظـ ٍٕسف:
 .(3) "افسِىٚن شٝ مٚئٜ أفػ درهؿ مٚ وجبٝ ظع ؾٔٓٚ افزـٚة

، ؾبًٞ ادٖمقن -وهق ظذ افَوٚء -ودٚ مٚت م جدوا مـ مٚفف مٚ يقذ ـٍْف
 .(4)بٖـٍٕٚف

  وأمٚ آثٚره: ؾ٘ن آثٚر افًِاء إٕا تيٓر ذ ثاثٜ جقإٛ: أحدهٚ: أوٓده
 افذيـ ؿٚم ظذ تْنئتٓؿ، ومٚذا ؿدمقا فأمٜ مـ ظِؿ ومًرؾٜ.

 وافثٚي: تامٔذه افذيـ مِقا ظِّف، وٕؼوه بًد ذفؽ.
 وافثٚفٞ: مٗفٍٚتف افتل أودع ؾٔٓٚ ظِّف وؾُره.

 زوجٜ وأوٓد ذ ادديْٜ ادؼؾٜ، وؿد ؾَد ـٕٚٝ فف  فأما اجانب اأول؛
                                                 

افقاؿدي  "و: 13/271فِسًّٚي  "إٕسٚب ": و5/425ٓبـ شًد  "افىبَٚت افُزى "يْير:(  1)
 .154ص:  "وـتٚبف ادٌٚزي، مْٓجف ومهٚدره

 .3/272 "أخبٚر افَوٚة "(  2)
 .54/469 "تٚريخ دمنؼ ": و4/31 "تٚريخ بٌداد "يْير:(  3)
 .9/367 "شر أظام افْباء ": و4/31 "تٚريخ بٌداد "يْير:(  4)
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أصٚر إفٔف بَقفف فِقزير يستٖذٕف ذ إٓكاف إػ داره: إٕف ؿد اصتد افنقق إػ افًٔٚل  
 .(1) "وافهبٔٚن

وم َٕػ ظذ أحد مـ أوٓده ـٚن فف اهتام بٚفًِؿ شقى ابْف وراويٜ ـتبف أي 
دث ظـ أبٔف بُتٚب ظبد اه حّد بـ حّد بـ ظّر بـ واؿد افقاؿدي، ؾَد ح

افتٚريخ وؽره، وحدث أيوٚ، ظـ مقشك بـ داود: وروى ظْف: ظبٚس بـ ظبد اه 
 افسؿٍل، وإشاظٔؾ بـ إشحٚق ادًّري، وؽرمٚ.

ُٕبِف مهٚحبتف  وؿد ـٚن مًروًؾٚ فدى أهؾ افًِؿ، مهٚحًبٚ هؿ، وئٍُف ذ 
واخىٔٛ  فٔحٔك بـ مًغ، واشتحٔٚء أي زـريٚ مْف، ؾَد أخرج ابـ ظدي،

افبٌدادي بسْدها ظـ مًٚويٜ بـ صٚفح، ؿٚل: شًّٝ حٔك بـ مًغ، يَقل: أبق 
 ضًٔػ. -يًْل إب -ظبد اه افقاؿدي

ِِؿ ظِٔف حٔٞ ـٚن افُتٚب ظْدك؟ ؿٚل:  ًَ ؿِٝ فٔحٔك بـ مًغ: م م ُت
 .(2)اشتحٔل مـ ابْف، هق ي صديؼ 

   ٔرِ: ـــــّأما تام 
متًذٌر دُٕٚتف وصٓرتف، وظدم آشتٌْٚء ظـ ؾا ُحهقن ظدًدا، وحكهؿ 

 تامٔذه افذيـ أخذوا ظْف :ظِّف، وفُثرة افىٚفبغ فِساع مْف: وؾٔا يع ذـر فبًض 

                                                 
 .5/431 "افىبَٚت افُزى "يْير:(  1)
 .4/21 "تٚريخ بٌداد ": و7/481 "افُٚمؾ "(  2)
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اإمٚم حّد بـ إدريس بـ افًبٚس ادىِبل ، أبق ظبد اه ادُل،  الشافعي: -1 
رأس ادجتٓديـ،وظِؿ ادجدديـ: روى ظـ ٕزيؾ مك .. ٕٚس افسْٜ، وؾَٔف إمٜ، 

، -ومٚت ؿبؾ افقاؿدي -مٚفؽ، وابـ ظْٜٔٔ، ومسِؿ بـ خٚفد افزٕجل، وافقاؿدي
وؽرهؿ . وظْف: احّٔدي، وافَٚشؿ بـ شام، وأمد بـ حْبؾ .. وؽرهؿ، ومْٚؿبف 

  .(1)ـثرة منٓقرة ..تقذ شْٜ أربع ومٚئتغ، وفف أربع ومسقن شْٜ
فَٚشؿ بـ َشارِم بـ ظبد اه افبٌدادي، افَٚي، مقػ إزد، اأبو عبيد:  -2

صٚحٛ افتهٕٚٔػ ادقَٕٜ افتل شٚرت هٚ افرـبٚن، وتبِغ أربًٜ وظؼيـ ـتًٚبٚ، 
روى ظـ: ابـ ظْٜٔٔ، وافنٚؾًل، وابـ ادبٚرك، وافقاؿدي، وؽرهؿ . وظْف: 

مًٚمٚ، حٚؾًيٚ، جتًٓدا، افدارمل، وظبٚس افدوري، وابـ أي افدٕٔٚ .. وؽرهؿ . ـٚن إ
  .(2)ٓ ٕير فف .. مٚت شْٜ أربع وظؼيـ ومٚئٜ 

اإمٚم حّد بـ شًد بـ مْٔع افَرر أبق ظبد اه افبكي،  ابن سعد: -3
مقػ بْل هٚصؿ، ٕزيؾ بٌداد، وهق ـٚتٛ افقاؿدي: روى ظـ: ابـ ُظِٜٔ، وشٍٔٚن بـ 

. وظْف: افباذري، واحٚرث بـ  ظْٜٔٔ، وافقاؿدي، وأي افقفٔد افىٔٚفز، وؽرهؿ
أي أشٚمٜ، وابـ أي افدٕٔٚ .. وؽرهؿ . ـٚن مـ أهؾ افًِؿ وافٍوؾ وافهدق، مع 

 .(3)ؽزارة ظِّف، وـثرة حديثف .. مٚت شْٜ ثاثغ ومٚئتغ

                                                 
 .99-12/5"شر أظام افْباء "(: و15216، ترمٜ رؿؿ)31-9/32"افثَٚت "(  يْير:1)
 .529-12/492 "شر أظام افْباء "(  يْير:2)
 .258-25/255 "هذيٛ افُال "(  يْير:3)
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شِٔان بـ داود بـ بؼ بـ زيٚد أبق أيقب ادَْري، افبكي،  الشاذكوي: -4 
ومٚد بـ زيد، وافقاؿدي، وؽرهؿ . وظْف: ؿابٜ شّع مـ: ظبد افقاحد بـ زيٚد، 

افرؿٚر، وأبق مسِؿ افُجل، وحّد بـ يقٕس افُديّل .. وؽرهؿ . وـٚن حٚؾًيٚ 
مُثًرا، ٕزل بٌداد وجٚفس احٍٚظ هٚ وذاـرهؿ، ثؿ خرج إػ أصبٓٚن ؾسُْٓٚ، 

 .(1)وإتؼ حديثف هٚ .. مٚت شْٜ أربٍع وثاثغ ومٚئتغ 
ظبد اه بـ حّد بـ إبراهٔؿ بـ ظثان افًْبُز أي شيبة: أبو بكر بن  -5

، "ادسْد "مقٓهؿ، افُقُذ، اإمٚم، افًِؿ، شٔد احٍٚظ، صٚحٛ افُتٛ افُبٚر:
، وـٚن يرب بف ادثؾ ذ احٍظ: روى ظـ: أي "افتٍسر "، و"ادهْػ "و

ري، ومسِؿ، إحقص، وابـ مبٚرك، وشِٔان بـ بال .. وؽرهؿ . وظْف: افبخٚ
، حٚؾٌظ،  ٌٜ وأبق داود، وابـ مٚجف، وابْف إبراهٔؿ، وابـ أي ظٚصؿ .. وؽرهؿ . ثَ

 .(2)صٚحٛ تهٕٚٔػ .. ومٚت شْٜ مس وثاثغ ومٚئتغ 
    ــــّأما مؤلفات : ُ 

ؾٓل ـثرة ذ ؽٚيٜ احسـ، تْٚوفٝ ؾْقن افًِؿ مـ ادٌٚزي، وافسر، 
 ☺وإحداث افتل ـٕٚٝ ذ وؿتف وبًد وؾٚتف  ☺وافىبَٚت، وأخبٚر افْبل 

وـتٛ افٍَف، واختاف افْٚس ذ احديٞ، وؽر ذفؽ مٚ اصتٓر وشٚرت بف افرـبٚن 
 .(3) شر افنّس ذ إؿىٚر

                                                 
 .64-12/55 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:1)
 .127-11/122 "شر أظام افْباء ": و42-16/34 "لهذيٛ افُا "(  يْير:2)
 . 9/458 "شر أظام افْباء ": و26/192 "هذيٛ افُال ": و4/14 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:3)
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ظٚدًٚ بٚدٌٚزي،  -أي: افقاؿدي -وـٚن "يَقل تِّٔذه حّد بـ شًد: 
جتاظٓؿ ظذ مٚ وافسرة، وافٍتقح، وبٚختاف افْٚس ذ احديٞ وإحُٚم وا

 .(1) "اجتًّقا ظِٔف، وؿد ؾر ذفؽ ذ ـتٛ اشتخرجٓٚ ووضًٓٚ وحدث هٚ
ومـ ـثرهٚ وحسـ مًٓٚ ـٚن اإمٚم أمد يقجف ذ ـؾ مًٜ بحْبؾ بـ 
إشحٚق إػ ابـ شًد يٖخذ مْف جزأيـ مـ حديٞ افقاؿدي يْير ؾٔٓا إػ اجًّٜ 

: وفق ذهٛ -راوي افَهٜ-احريإخرى ثؿ يردمٚ ويٖخذ ؽرمٚ. ؿٚل إبراهٔؿ 
 . (2) "شًّٓا ـٚن خًرا فف

 وؾٔا يع رد فقء مـ ـتبف، ؾّـ ذفؽ: 
 ـتٚب افتٚريخ وادٌٚزي وادبًٞ. -1
 ـتٚب افىبَٚت. -3  ـتٚب أخبٚر مُٜ. -2
 . ـتٚب أزواج افْبل  -5   ـتٚب افسرة. -4
 ـتٚب ؾتقح افنٚم. - .  7ـتٚب وؾٚة افْبل  -6
 ـتٚب اجّؾ. -9  ـتٚب ؾتقح افًراق. -8

 ـتٚب حرب إوس واخزرج. -11  ـتٚب افردة وافدار. -12
 ـتٚب مَتؾ احسغ. -13  ـتٚب صٍغ. -12

                                                 
 .5/425 "افىبَٚت افُزى "(  1)
 .25/257 "هذيٛ افُال "(  يْير:2)
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 ـتٚب ذـر افَرآن. -15  ـتٚب ادْٚـح. -14 
 ـتٚب تٚريخ افٍَٓٚء. -17  ـتٚب تٍسر افَرآن. -16
 ووؾٚتف.شرة أي بُر  -19 ـتٚب افتٚريخ افُبر. -18
 ـتٚب أداب. -22

 .(1)إػ ؽر ذفؽ مـ افُتٛ افُثرة 
 بٔاٌ أقْال العلناء فُٔ:  -5

ؿد اختِػ أؿقال افَْٚد ذ افقاؿدي جرحٚ وتًديًا، وـثر افُام ؾٔف حتك 
 جٚوز حد اإحهٚء: وؾٔا يع تِخٔص فذفؽ. 

ًَّلا: ذكس أقْال مً أثيٙ علُٔ ّعَدلُ:   أ
إٕا ٕحـ ٕسٖل ظـ افقاؿدي ؟!،  ":-وؿد شئؾ ظـ افقاؿدي -افًَديؿٚل أبق ظٚمر  -1

 .(2) "يسٖل افقاؿدي ظْٚ، مٚ ـٚن ئٍدٕٚ افنٔقخ وإحٚديٞ بٚدديْٜ إٓ افقاؿدي
وؿٚل ظّرو افْٚؿد: ؿِٝ فِدراوردي: مٚ تَقل ذ افقاؿدي؟ ؿٚل: تسٖفْل ظـ  -2

 .(3)افقاؿدي؟ شؾ افقاؿدي ظْل 
 .(4) "ذاك أمر ادٗمْغ ذ احديٞ ":-وذـر افقاؿدي -ٚوؿٚل افدراوردي أيًو  -3

                                                 
افقاؿادي وـتٚباف ادٌاٚزي،  ": و2/12 "هدياٜ افًاٚرؾغ ": و6/311فِازرـع  "إظاام "(  يْير:1)

 .126-82ص:  "مْٓجف ومهٚدره
 . 9/458 "شر أظام افْباء ": و4/14 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:2)
 .4/14 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:3)
 . 9/458 "شر أظام افْباء ": و26/192 "هذيٛ افُال ": و4/14 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:4)
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ٝ افْبل  -4  ّر بخٔز، مٚ ؾًؾ هٚ؟ ؾَٚل:  وشئؾ مٚفؽ بـ إٔس ظـ ادرأة افتل ش
ؿٚل: ؾَِل افقاؿدي، ؾَٚل: يٚ أبٚ  فٔس ظْدي هٚ ظِؿ، وشٖشٖل أهؾ افًِؿ.

بٚدرأة افتل شّتف بخٔز؟، ؾَٚل: افذي ظْدٕٚ إٔف  ظبد اه، مٚ ؾًؾ افْبل 
 .(1)ؿتِٓٚ. ؾَٚل مٚفؽ: ؿد شٖفٝ أهؾ افًِؿ ؾٖخزوي إٔف ؿتِٓٚ 

وؿٚل أبق بُر افهٚؽٚي: فَد ـٚن افقاؿدي وـٚن، وذـر مـ ؾوِف ومٚ حر  -5
وؽره، وحسـ  جِسف مـ افْٚس مـ أصحٚب احديٞ مثؾ افنٚذـقي

 .(2) أحٚديثف، ثؿ ؿٚل أبق بُر: أمٚ إٔٚ ؾا أحتنؿ أن أروى ظْف
 .(3)"حّد بـ ظّر افقاؿدي ظٚم دهره "وؿٚل حّد بـ شام اجّحل: -6
ودخؾ افقاؿدي ظذ هنٔؿ بـ بنر، ؾسٖفف هنٔؿ ظـ بٚب: مٚ حٍظ ؾٔف؟ ؾَٚل:  -7

ذ افبٚب، ثؿ ؿٚل  -أو شتٜ  -مٚذا ظْدك يٚ أبٚ مًٚويٜ ؟. ؾذـر مسٜ أحٚديٞ 
وأصحٚبف،  هنٔؿ فِقاؿدي: مٚ ظْدك؟ ؾحدثف بثاثغ حديثٚ ظـ افْبل 

وافتٚبًغ. ثؿ ؿٚل: وشٖفٝ مٚفُٚ، وشٖفٝ ابـ أي ذئٛ، وشٖفٝ، وشٖفٝ، 
ؾرأيٝ وجف هنٔؿ يتٌر، ؾِا خرج، ؿٚل هنٔؿ: فئـ ـٚن ـذابٚ، ؾا ذ افدٕٔٚ 

 .(4) "ٕٔٚ مثِفمثِف، وإن ـٚن صٚدؿٚ، ؾا ذ افد

                                                 
 .4/13 "بٌدادتٚريخ  "(  يْير:1)
 .4/13 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:2)
 .4/8 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:3)
 .9/459 "شر أظام افْباء "(  يْير:4)
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 .(1) "افقاؿدي أمغ افْٚس ظذ أهؾ اإشام "وؿٚل إبراهٔؿ احري: -8 
وؿٚل مهًٛ: حدثْل مـ شّع ظبد اه، يًْل ابـ ادبٚرك، يَقل: ـْٝ أؿدم  -9

 .(2)ادديْٜ ؾا ئٍدي وٓ يدفْل ظذ افنٔقخ إٓ افقاؿدي 
 .(3)"واه مٚ رأيْٚ مثِف ؿط "ؿٚل مهًٛ افزبري: -12
 .(4)"ثَٜ مٖمقن "وشئؾ ظـ افقاؿدي، ؾَٚل: -11
افقاؿدي  "ؿٚل إبراهٔؿ احري: شًّٝ أبٚ ظبٔد افَٚشؿ بـ شام، يَقل: -12

ؿٚل إبراهٔؿ: وأمٚ ؾَف أي ظبٔد ؾّـ ـتٛ حّد بـ ظّر افقاؿدي،  ."ثَٜ
 ."آختاف وآجتاع ـٚن ظْده

 .(5)"مـ افقاؿديمٚ ـتبٝ ظـ أحد أحٍظ  "وؿٚل جٚهد بـ مقشك: -13
 .(6)ظْل! ؟ يسٖل افقاؿدي ظٔسك ظْف، ؾَٚل أشٖل إٔٚ ظـ افقاؿديوشئؾ مًـ بـ  -14
 .(7)"ثَٜ مٖمقن "وشئؾ ادسٔبل، ظْف، ؾَٚل: -15

                                                 
 .4/8 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:1)
 .26/189 "هذيٛ افُال ": و4/15 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:2)
 . 9/458 "شر أظام افْباء ": و4/15 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:3)
 .4/17 "تٚريخ بٌداد "يْير: (4)
 .3/623 "مٔزان آظتدال ": و9/458 "شر أظام افْباء "يْير: (5)
 .4/17 "تٚريخ بٌداد "يْير: (6)
 ادهدر افسٚبؼ. (7)
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 . (1)"ثَٜ مٖمقن "وشئؾ ظْف أبق حٔك إزهري، ؾَٚل: -16 
وبٚختاف افْٚس وـٚن ظٚدًٚ بٚدٌٚزي، وافسرة، وافٍتقح،  "وؿٚل ابـ شًد: -17

 .(2)"ذ احديٞ وإحُٚم واجتاظٓؿ ظذ مٚ اجتًّقا ظِٔف
 .(3)"حّد بـ ظّر افقاؿدي ثَٜ "وؿٚل يزيد بـ هٚرون: -18
 .(4)"افقاؿدي أحٛ إػ مـ ظبد افرزاق "وؿٚل ظبٚس افًْزي: -19
ث ـٚن إػ حٍيف ادْتٓك ذ إخبٚر وافسر، وادٌٚزي واحقاد "وؿٚل افذهبل: -22

 .(5)وأيٚم افْٚس، وافٍَف، وؽر ذفؽ 
ٌر ؽٚفًبٚ "وؿٚل ابـ ـثر: -21 ؾٕ٘ف مـ  ;وافقاؿدي ظْده زيٚدات حسْٜ وتٚريخ حرر

 .(6) "أئّٜ هذا افنٖن افُبٚر وهق صدوق ذ ٍٕسف مُثٚر
 وثْٚء افًِاء ظذ حٍيف ـثر يًر حكه.

ًٔا: ذكس أقْال مً جسحُ:   ثاى
ذهٛ مٓقر افَْٚد مـ أئّٜ احديٞ إػ تقهغ أمر افقاؿدي، وتْقظٝ 

                                                 
 ادهدر افسٚبؼ. (1)
 .5/425 "افىبَٚت افُزى " (2)
 .4/18 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:3)
 (  ادهدر افسٚبؼ.4)
 .3/623آظتدال مٔزان (  5)
 .4/582  (  افبدايٜ وافْٓٚي6ٜ)
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مآخذهؿ ظِٔف، واهٚمٓؿ فف، وؾٔا يع ظرض مقجز ٕؿقاهؿ ذ جرحف، مع حرير  
 ؾٔا رمل بف مـ اهٚمٚت مـ أؿقال هٗٓء اجٓٚبذة. -ؿدر اإمُٚن -افَقل

 اتَامُ بالكرب:  - أ
ٓؿ افنٚؾًل، وابـ ادديْل، وبْدار، ذهٛ مٚظٜ مـ إئّٜ إػ تُذيبف، مْ

 وأمد، وإشحٚق، وأبق داود، وأبق حٚتؿ، وافْسٚئل، وؽرهؿ، وهذا رد ٕؿقاهؿ: 
 .(1) "وصؾ حديثغ ٓ يقصان "، وؿٚل:"ـتبف ـذب "ؿٚل افنٚؾًل: -1
 .(2) "ـٚن بٚدديْٜ شبع رجٚل يوًقن إشٕٚٔد افقاؿدي أحدهؿ "وؿٚل أيًوٚ: -2
 .(3) "افقاؿدي يوع احديٞ "ديْل:وؿٚل ابـ اد -3
 .(4) "مٚ رأيٝ أـذب مْف "وؿٚل حّد بـ بنٚر: -4
 .(5) "هق ـذاب "وؿٚل أمد ابـ حْبؾ: -5

                                                 
إـال  ": و1/548فِبَٔٓل  "مْٚؿٛ افنٚؾًل ": و1/323 "فِبَٔٓل "مًرؾٜ افسْـ وأثٚر "يْير:(  1)

 .9/462 "شر أظام افْباء ": و12/291 "هذيٛ افُال
 .12/292 "إـال هذيٛ افُال "يْير:(  2)
 .3/663 "مٔزان آظتدال ": و2/292حبٚن ٓبـ  "ادجروحغ "يْير:(  3)
 .12/291 "إـال هذيٛ افُال "يْير:(  4)
 "فِبَٔٓال "مًرؾٜ افسْـ وأثاٚر ": و2/292 "ادجروحغ ": 5/338فًَِٔع  "افوًٍٚء "يْير:(  5)

 "مٔازان آظتادال ": و9/462 "شر أظام افْاباء ": و26/186 "هذيٛ افُال ": و1/323
3/663. 
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 .(1) "هق ظْدي مـ يوع احديٞ "وؿٚل إشحٚق بـ راهقيف: -6 
ٓ أـتٛ حديثف وٓ أحدث ظْف، مٚ أصؽ إٔف ـٚن يٍتًؾ  "وؿٚل أبق داود: -7

 .(2) "احديٞ، فٔس ْٕير فِقاؿدي ذ ـتٚب إٓ تبغ أمره
 . (3) "يوع احديٞ "وؿٚل أبق حٚتؿ: -7
أربًٜ، ؾذـر مْٓؿ:  ☺افُذابقن افقضٚظقن ظذ رشقل اه  "وؿٚل افْسٚئل: -8

 .(4) "افقاؿدي
حّد بـ ظّر بـ واؿد إشِّل ؿٚي بٌداد  "بـ حٔك افسٚجل:وؿٚل زـريٚ  -9

 .(5) "متٓؿ
أحٚديثف ؽر حٍقطٜ، وافباء مْف، ومتقن أخبٚر افقاؿدي  "وؿٚل ابـ ظدي: -12

 .(6) "ؽر حٍقطٜ، وهق َبِغُ افوًػ
وؿد ورد ذ ـام بًض إئّٜ تٍسر هذا آهٚم: إٔف بسبٛ ـثرة مٚ ظْده مـ 

                                                 
 .3/665 "مٔزان آظتدال ": و12/292 "إـال هذيٛ افُال "يْير:(  1)
 "هااذيٛ افتٓااذيٛ ": و4/23 "تااٚريخ بٌااداد ": 2/281 "يْير:شااٗآت أجااري ٕي داود(  2)

9/367. 
 .3/663 "مٔزان آظتدال "يْير:(  3)
 .12/292 "إـال هذيٛ افُال "يْير:(  4)
 .26/182 "هذيٛ افُال "يْير:(  5)
 .7/484 "افُٚمؾ "يْير:(  6)
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 .(1)وإٔف مع ؾٖوظك ، وخِط افٌٞ بٚفسّغ، واخرز بٚفدر افثّغ إخبٚر،  
ؾَد شئؾ ظْف حٔك بـ مًغ ؾَٚل: روى ادٌٚزي وأخبٚر افْٚس وتٍْـ ؾٔٓٚ 

 .(2)وجِٛ ؾٖـثر ؾٚهؿ فذفؽ
وؿٔؾ ٕمد بـ حْبؾ: مـ أثبٝ ذ مًّر افقاؿدي أو ظبد افرزاق؟ ؿٚل: زظؿ 
افقاؿدي أن ظْده ظؼة آٓف حديٞ دًّر فٔسٝ فٌره ؾْيرٕٚ إػ مـ هق أؿدم 

 .(3)جٚفسٜ دًّر مْف ؾِؿ يقجد ظْده هذا ؾّـ هٚ هْٚ أومئ إفٔف ذ اإـثٚر 
: إمٚ أن يُقن أصدق ؿٚل جٚهد بـ مقشك:  بٌِْل ظـ افنٚذـقي إٔف ؿٚل

افْٚس، وإمٚ أن يُقن أـذب افْٚس، وذفؽ إٔف ـتٛ ظْف، ؾِا أراد أن خرج جٚء 
بٚفُتٚب ؾسٖفف، ؾ٘ذا هق ٓ يٌر حرًؾٚ، وـٚن يًرف رأى شٍٔٚن ومٚفؽ، مٚ رأيٝ 

  . (4) "مثِف
ؾُٚن افسبٛ ذ تُذيبف واه أظِؿ: ـثرة افٌرائٛ افتل يروهٚ، وإخذ ظـ 

 .(5) "مـ تتبع ؽريٛ احديٞ ـذب "صدق افَٚي أبق يقشػ إذ يَقل:ؿد ـؾ أحٍد: و
 .(6) "ؽريٛروى افقاؿدي ثاثغ أفػ حديٞ  "ؿٚل ظع ابـ ادديْل:ؾُٔػ وؿد 

                                                 
 .9/455 "شر أظام افْباء "يْير:(  1)
 .12/293 "إـال هذيٛ افُال "يْير:(  2)
 ادهدر افسٚبؼ.(  3)
 . 4/16 "تٚريخ بٌداد "يْير: ( 4)
 .7/52 "شر أظام افْباء "يْير:(  5)
 .26/187 "افُالهذيٛ  ": و5/339فًَِٔع  "افوًٍٚء افُبر "يْير: (  6)
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 .(1) "حديٞظؼيـ أفػ  أؽرب افقاؿدي ظذ رشقل اه  "ابـ مًغ:وؿٚل  
 .(2) "جًداومٚ ٓ يتٚبع ظِٔف افقاؿدي مـ حديثف يُثر  "وؿٚل افًَٔع:

 تسكَه حدٓجُ:   - ب
ٌٜ مـ افَْٚد، وترـقا حديثف، وافروايٜ ظْف، وم خرج فف أحٌد  وؿد اضرحف مٚظ
مـ أصحٚب افُتٛ افستٜ صًٔئٚ إٓ ابـ مٚجف، وم جر ظذ أن يسّٔف: وؾٔا يع ذـر 

 فبًض أؿقال مـ ترـف.
 .(3) "ؾَٚل: شقأة ذـر ٓبـ ادبٚرك: حدثْٚ ظـ افقاؿدي، "ؿٚل أبق داود: -1
ذ  -: وزاد(5) "ترـقه ": وؿٚل أيًوٚ:(4) "مسوك احديٞ "وؿٚل اإمٚم افبخٚري: -2

 . (6) "ترـف أمد، وابـ ّٕر، وابـ ادبٚرك، وإشاظٔؾ بـ زـريٚ ":-مرة
 . (7) "مسوك احديٞ "وؿٚل اإمٚم مسِؿ: -3
 ، (8): وـذا ؿٚل أبق زرظ4-8ٜ

                                                 
 .4/22 "تٚريخ بٌداد "يْير:(  1)
 .5/338 "افوًٍٚء افُبر "(  2)
 .5/339 "افوًٍٚء افُبر "(  يْير:3)
 .123فِبخٚري ص:  "افوًٍٚء افهٌر "(  4)
 .2/311 "افتٚريخ إوشط "(  5)
 "افساْـ وأثاٚرمًرؾاٜ  ": و7/481ٓبـ ظادي  "افُٚمؾ ": و5/336 "افوًٍٚء افُبر "(  يْير:6)

 .185-26/184 "هذيٛ افُال ": و1/323 "فِبَٔٓل
 .26/188 "هذيٛ افُال ": و1/499 "افُْك وإشاء "(  7)
 .12/291 "إـال هذيٛ افُال "(  يْير:8)
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 ، وؽرهؿ.(3)، وافًَٔع(2)افدوٓي ، وأبق بؼ(1)وأبق حٚتؿ 
 .(4) "ٓ يُتٛ حديثف "وؿٚل ابـ مًغ: -9

 .(5) "ذاهٛ احديٞ "وؿٚل أبق أمد احٚـؿ: -12
 .(6) "مسوك مع شًٜ ظِّف "وؿٚل ابـ حجر: -11

وؿد أبرز اإمٚم ابـ مًغ افسبٛ ذ ذفؽ، وإٔف ٕجؾ افٌرائٛ افتل تٍرد هٚ، 
ٕيرٕٚ ذ حديٞ افقاؿدي ؾقجدٕٚ حديثف ظـ اددٕٔغ ظـ صٔقخ جٓقفغ أحٚديٞ 
مْٚـر، ؾَِْٚ: حتّؾ أن تُقن تِؽ إحٚديٞ ادْٚـر مْف، وحتّؾ أن تُقن مْٓؿ، 

ّر ؾٕ٘ف يوبط حديثٓؿ، ؾقجدٕٚه ؿد ثؿ ٕيرٕٚ إػ حديثف ظـ ابـ أبك ذئٛ ومً
 .(7) "حدث ظْٓا بٚدْٚـر ؾًِّْٚ إٔف مْف ؾسـْٚ حديثف

ـٚن مـ حٍظ أيٚم افْٚس وشرهؿ، وـٚن يروي ظـ  "وؿٚل ابـ حبٚن:
افثَٚت ادَِقبٚت، وظـ إثبٚت ادًوات، حتك ربا شبؼ إػ افَِٛ إٔف ـٚن 

 .(8) "ادتًّد .. 
                                                 

 .8/21ٓبـ أي حٚتؿ   "اجرح وافتًديؾ "(  يْير:1)
 .9/367 "هذيٛ افتٓذيٛ "(  يْير:2)
 .9/367 "افتٓذيٛهذيٛ  "(  يْير:3)
 .3/663 "مٔزان آظتدال "(  يْير:4)
 .26/188 "هذيٛ افُال "(  يْير:5)
 .498ص:  "تَريٛ افتٓذيٛ "(  6)
 .8/21ٓبـ أي حٚتؿ   "اجرح وافتًديؾ "(  يْير:7)
 .2/292 "ادجروحغ "(  يْير:8)
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وظك ، وخِط افٌٞ بٚفسّغ، واخرز بٚفدر افثّغ، مع ؾٖ "وؿٚل افذهبل: 
،  ، وأيٚم افهحٚبٜ ؾا يستٌْك ظْف ذ ادٌٚزي ، ، ومع هذا ؾٚضرحقه فذفؽ

 . (1)  وأخبٚرهؿ
 زمُٔ بالضعف أّ الضعف الصدٓد؛ فنً ذلك:  -ج

فٔس  ": ومرة أخرى:"فٔس بقءٍ  ": وؿٚل مرة:(2) "ضًٌٔػ  "ؿٚل ابـ مًغ: -1
ِِؿ ظِٔف حٔٞ ـٚن افُتٚب ظْدك؟ ؿٚل: اشتحٔل مـ (3) "بثَٜ ًَ : وشئؾ: م م ُت

ابْف، هق ي صديؼ: ؾَٔؾ: ؾاذا يَقل: ؿٚل: ـٚن يَِٛ حديٞ يقٕس يهرهٚ 
 .(4)ظـ مًّر فٔس بثَٜ 

: ؿٚل ابـ أي حٚتؿ: ؿِٝ يُتٛ حديثف؟ ؿٚل: مٚ "ضًٔػ "وؿٚل أبق زرظٜ: -2
 .(5) "حديثفيًجبْل إٓ ظذ آظتبٚر: ترك افْٚس 

ٚ، ذـرُت ٕمد مقتف يقم  "وؿٚل أبق إشحٚق اجقزجٚي: -3 ًً م يُـ افقاؿدي مَْ
 .(6)مٚت ببٌداد، ؾَٚل: جًِٝ ـتبف طٓٚئر فُِتٛ مْذ حغ 

 .(7) "فٔس بثَٜ "وؿٚل افْسٚئل: -4
                                                 

 .455 -9/454 "شر أظام افْباء "يْير:(  1)
 .1/323فِبَٔٓل  "مًرؾٜ افسْـ وأثٚر ": و7/481ٓبـ ظدي  "افُٚمؾ "يْير: (  2)
 .7/481ٓبـ ظدي  "افُٚمؾ "يْير:(  3)
 .4/21 "تٚريخ بٌداد ": و7/481 "افُٚمؾ "(  يْير:4)
 .8/21ٓبـ أي حٚتؿ  "اجرح وافتًديؾ "(  5)
 .9/368 "هذيٛ افتٓذيٛ ": و9/463 "شر أظام افْباء "(  يْير:6)
 .26/188 "هذيٛ افُال "يْير:(  7)
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أحٚديثف ؽر حٍقطٜ، وافباء  "وؿٚل ابـ ظدي بًد أن شٚق ـثر مـ روايٚتف: -5 
 .(1) "أخبٚر افقاؿدي ؽر حٍقطٜ، وهق َبِغُ افوًػمْف، ومتقن 

 ": وؿٚل أيًوٚ:(2) "ختِػ ؾٔف: ؾٔف ضًػ بّغ ذ حديثف "وؿٚل افدارؿىْل: -6
 .(3) "افوًػ يتبغ ظذ حديثف

ُٟ بف "وؿٚل افبَٔٓل: -7 فٔس  "وؿٚل أيًوٚ: .(5) "ضًٌٔػ  "وؿٚل أيًوٚ: .(4) "ٓ ُحت
 .(6) "بٚفَقي ذ احديٞ

 .(7) "تُِّقا ؾٔف "وؿٚل افسًّٚي: -8
 .(8) "وهق مع ظيّتف ذ افًِؿ ضًٔػ "وؿٚل افذهبل: -9

ُٟ بف "وؿٚل ابـ حجر: -12 بؾ َٕؾ افذهبل  .(12) "ضًٌٔػ  ": وؿٚل أيًوٚ:(9) "ٓ ُحت
                                                 

 .7/484 "افُٚمؾ "يْير:(  1)
 .3/663 "مٔزان آظتدال ": و3/132فِدارؿىْل  "افوًٍٚء وادسوـقن "(  يْير:2)
 .9/368 "هذيٛ افتٓذيٛ "(  يْير:3)
 .1/323 "مًرؾٜ افسْـ وأثٚر ": و6/221: و 1/382 "افسْـ افُزى "(  4)
 .7/398 "افسْـ افُزى "(  5)
 .1/227 "مًرؾٜ افسْـ وأثٚر "(  6)
 .13/292 "إٕسٚب "(  7)
 .5/182 "تٚريخ اإشام "(  8)
 .7/472: و4/73: و 1/342 "ؾتح افبٚري "(  9)
 .13/545: و 5/166 "ؾتح افبٚري "(  12)
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وتًَبف بًض منٚئخْٚ با ٓ  "ؿٚل ابـ حجر: .(1)وؽره اإمٚع ظذ ضًٍف  
  .(2) "ياؿل ـامف

 ، ومن ذلك ما يي:اتَامُ بركٔب اأساىٔد ّمعَا، ّقلب السّآات - د
 .(3) "وصؾ حديثغ ٓ يقصان "ؿٚل افنٚؾًل: -1
 .(4)بثَٜ ـٚن يَِٛ حديٞ يقٕس يهرهٚ ظـ مًّر فٔس  "ابـ مًغ:وؿٚل  -2
م ٕزل ٕداؾع أمر افقاؿدي، حتك روى ظـ مًّر، ظـ افزهري، ظـ  "وؿٚل أمد: -3

: ؾجٚء بقء ٓ حِٜٔ ؾٔف، "أؾًّٔٚوان إٔتا ": ٕبٓٚن، ظـ أم شِّٜ، ظـ افْبل 
 .(5)"واحديٞ حديٞ يقٕس م يروه ؽره

افقاؿدي حدث ظـ ظٚتُٜ بْٝ ظبد ادىِٛ وظـ ابـ مزة بـ  "وؿٚل ابـ مًغ: -4
 .(6) "د ادىِٛ، أي: يرـٛظب

ُٛ إشٕٚٔد "وؿٚل اإمٚم أمد: -5 ـِ  . (7) "افقاؿدي ُيَر
                                                 

 .9/368 "هذيٛ افتٓذيٛ ": و3/666 "مٔزان آظتدال "(  يْير:1)
 .9/368 "هذيٛ افتٓذيٛ "(  2)
إـال  ": و1/548فِبَٔٓل  "مْٚؿٛ افنٚؾًل ": و1/323 "فِبَٔٓل "مًرؾٜ افسْـ وأثٚر "يْير:(  3)

 .9/462 "شر أظام افْباء ": و12/291 "هذيٛ افُال
 .7/481 "افُٚمؾ "(  يْير:4)
 ": و26/182 "هذيٛ افُال ": و54/434 "تٚريخ دمنؼ ": و4/26 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:5)

 .9/455 "شر أظام افْباء
 .54/452 "تٚريخ دمنؼ "(  يْير:6)
 .12/291 "إـال هذيٛ افُال "(  يْير:7)
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افزهري  ـٚن افقاؿدي يَِٛ إحٚديٞ، يَِك حديٞ ابـ أخك "وؿٚل أيًوٚ: -6 
ـٖٕف جًؾ مٚ دًّر ٓبـ أخل  "وذ حُٚيٜ ظْف: -"ظذ مًّر، وٕحق هذا

ؿٚل إشحٚق بـ راهقيف: ـٚن ظذ مٚ  - "افزهري، ومٚ ٓبـ أخل افزهري دًّر
 .(1) "ؿٚل، وـٚن ظْدي مـ يوع

ؿدم ظِْٔٚ ظع بـ ادديْل بٌداد شْٜ شبع أو  "ؿٚل أمد بـ مْهقر افرمٚدي: -7
ؿٚل: وافقاؿدي ؿٚض ظِْٔٚ، ؿٚل افرمٚدي: وـْٝ أضقف مع ظع  ثان ومئتغ،

ظذ افنٔقخ افذيـ يسّع مْٓؿ، ؾَِٝ: تريد أن تسّع مـ افقاؿدي، ؾُٚن 
مرويٚ ذ افساع مْف، ثؿ ؿِٝ فف بًد ذفؽ. ؿٚل: أردت أن أشّع مْف ؾُتٛ إي 
أمد بـ حْبؾ، ؾذـر افقاؿدي، وؿٚل: ـٔػ تستحؾ أن تُتٛ ظـ رجؾ روى 

مًّر حديٞ ٕبٓٚن مُٚتٛ أم شِّٜ، وهذا حديٞ يقٕس تٍرد بف؟ ! ؿٚل  ظـ
 .(2)افرمٚدي: وذـر حديثٚ آخر ظـ مًّر مَْىًٚ مٚ إُٔره أمد ظذ افقاؿدي 

فٔس إُٔر ظِٔف صٔئٚ، إٓ مًف إشٕٚٔد، وجٔئٜ بّتـ واحد  "وؿٚل أمد أيًوٚ: -8
 .(3)  "ظذ شٔٚؿٜ واحدة ظـ مٚظٜ ربا اختٍِقا

ٓ أـتٛ حديثف وٓ أحدث ظْف، مٚ أصؽ إٔف ـٚن يٍتًؾ  "وؿٚل أبق داود: -9
احديٞ، فٔس ْٕير فِقاؿدي ذ ـتٚب إٓ تبغ أمره روى ذ ؾتح افّٔـ وخز 

                                                 
 "تٚريخ دمنؼ ": و4/25 "تٚريخ بٌداد ": و8/21ٓبـ أي حٚتؿ  "اجرح وافتًديؾ "(  يْير:1)

54/454. 
 .26/183 "هذيٛ افُال "(  يْير:2)
 .25-4/24 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:3)
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افًْز أحٚديٞ ظـ افزهري فٔسٝ مـ حديٞ افزهري ، وـٚن أمد ابـ حْبؾ  
 .(1) "ٓ يذـر ظْف ـِّٜ

 ظ أيٚم افْٚس وشرهؿ، وـٚن يروي ظـ ـٚن مـ حٍ "وؿٚل ابـ حبٚن: -12
افثَٚت ادَِقبٚت، وظـ إثبٚت ادًوات، حتك ربا شبؼ إػ افَِٛ إٔف ـٚن 

 .(2) "ادتًّد .. 
إػ ؽر ذفؽ مـ ـامٓؿ ذ هذا إمر، وؿد ذـر ابـ ظدي بًض روايٚتف افتل 

بٚر افقاؿدي أحٚديثف ؽر حٍقطٜ، وافباء مْف، ومتقن أخ "إتَدت ظِٔف، ثؿ ؿٚل:
 .(3) "ؽر حٍقطٜ، وهق َبِغُ افوًػ

ٚ ذ بًوٓٚ، مًذوًرا ذ رء  ًً وهذه افتٓؿ افتل وجٓٝ إػ افقاؿدي ـٚن واؿ
 مْٓٚ، وميِقًمٚ ذ أصٔٚء أخر: وِٕخص ذفؽ ؾٔا يع: 

* أمٚ وصِف فِحديثغ، أو ؿِبف فبًض إحٚديٞ، ؾخىٖ ؽر متًّد، ؾا 
 بٚفُذب وٕحقه.يهؾ إػ درجٜ افَدح ؾٔف 

، وؿقل اإمٚم أمد "أؾًّٔٚوان إٔتا "ومٚ يبغ ذفؽ أن حديٞ أم شِّٜ:
، ؿد (4) "جٚء بقء ٓ حِٜٔ ؾٔف، واحديٞ حديٞ يقٕس م يروه ؽره "وؽره إٔف:

                                                 
 "هااذيٛ افتٓااذيٛ ": و4/23 "تااٚريخ بٌااداد ": 2/281 "شااٗآت أجااري ٕي داود يْياار:(  1)

9/367. 
 .2/292 "ادجروحغ "(  يْير:2)
 .7/484 "افُٚمؾ "يْير:(  3)
 ": و26/182 "هذيٛ افُال ": و54/434 "تٚريخ دمنؼ ": و4/26 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:4)

 .9/455 "شر أظام افْباء
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جٚء مـ وجف آخر يبغ أن افقاؿدي مًذور ؾٔف،  وإٔف جقز أن يُقن فف وجف مَبقل  
 مـ ضريَف، واه أظِؿ.

رواه افذهع، ؿٚل: أخزٕٚ شًٔد بـ أي مريؿ، أخزٕٚ ٕٚؾع بـ يزيد، ظـ ؾَد 
 "ظَٔؾ، ظـ افزهري: ؾِؿ يٍْرد بف يقٕس، وفذفؽ ؿٚل أمد بـ مْهقر افرمٚدي:

 .(1) "هذا مٚ طِؿ ؾٔف افقاؿدي
ؾٔجقز أن يُقن مًّر ؿد رواه ظـ افزهري، ـا رواه ظَٔؾ ظـ افزهري، وم 

 يٍْرد بف يقٕس.
ؿدمٝ مك بًد ذفؽ، ؾُٚن ابـ أي مريؿ  "د بـ مْهقر افرمٚدي:ؿٚل أم

حدثْٚ بحديٞ ٕٚؾع بـ يزيد. ؿٚل أمد بـ مْهقر: حدثْٚ ابـ أي مريؿ، ؿٚل: أخزٕٚ 
ٕٚؾع ابـ يزيد، ظـ ظَٔؾ، ظـ ابـ صٓٚب، ظـ ٕبٓٚن مقػ أم شِّٜ، حدثتف أهٚ 

ه أؿبؾ ابـ أم مُتقم، ، ومّٔقٕٜ ؿٚفٝ: ؾبْٔٚ ٕحـ ظْد ـٕٚٝ ظْد رشقل اه 
. ؿِْٚ "احتجبٚ مْف ": ؾدخؾ ظِْٔٚ وذفؽ بًد أن أمر بٚحجٚب، ؾَٚل رشقل اه 

 ":  ؾَٚل رشقل اه  ؟ يٚ رشقل اه أفٔس هق أظّك ٓ يبكٕٚ وٓ يًرؾْٚ
 . "أؾًّٔٚوان إٔتا، أفستا تبكإف؟ 

ؾَٚل: مؿ   ؿٚل افرمٚدي: ؾِا ؾرغ ابـ أي مريؿ مـ هذا احديٞ ضحُٝ.
توحؽ؟ ؾٖخزتف با ؿٚل ظع وـتٛ إفٔف أمد يَقل: هذا حديٞ تٍرد بف يقٕس ابـ 
يزيد، وهذا إٔٝ ؿد حدثٝ ظـ ٕٚؾع بـ يزيد، ظـ ظَٔؾ وهق أظذ مـ يقٕس، ؿٚل: 

                                                 
 . 9/456 "شر أظام افْباء ": و4/28 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:1)
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 ؾَٚل ي ابـ أي مريؿ: إن صٔقخْٚ ادكيغ هؿ ظْٚيٜ بحديٞ افزهري. 
 ،. (1)  "هذا مٚ طِؿ ؾٔف افقاؿدي "ؿٚل افرمٚدي:

* * وأمٚ مًف فأشٕٚٔد، ؾِٔس بّستُْر إٓ إذا مع افهحٔح مع افؤًػ 
مع ؾٖوظك ، وخِط افٌٞ  "بدون مٔٔز، وهذا افذي أخذ ظِٔف، ـا ؿٚل افذهبل:

  .(2)"بٚفسّغ، واخرز بٚفدر افثّغ، ؾٚضرحقه فذفؽ
وإٓ ؾ٘ن جرد اجّع فأشٕٚٔد ؿد ؾًِف ؽر واحد مـ إئّٜ، ثؿ إتؼ ذ 

شًّٝ أمد،  "ـتٛ افسْٜ بًد ذفؽ، وؿد أجٚب إبراهٔؿ احري بّثؾ هذا، ؾَٚل:
وذـر افقاؿدي، ؾَٚل فٔس إُٔر ظِٔف صًٔئٚ، إٓ مًف إشٕٚٔد، وجٔئٜ بّتـ واحد 

 ظذ شٔٚؿٜ واحدة ظـ مٚظٜ ربا اختٍِقا.
ٚل إبراهٔؿ: وم، وؿد ؾًؾ هذا ابـ إشحٚق، ـٚن يَقل: حدثْٚ ظٚصؿ بـ ؿ

 ."ظّر وظبد اه بـ أي بُر وؾان وؾان ؟، وافزهري أيوٚ ؿد ؾًؾ هذا
وؿٚل إبراهٔؿ: وهذا ؿد ـٚن يًٍِف مٚد بـ شِّٜ، وابـ إشحٚق، وحّد بـ 

 .(3)صٓٚب افزهري 

                                                 
 "شر أظام افْباء ": و184-26/183 "هذيٛ افُال ": و4/28 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:1)

 .1/25 "ٓبـ شٔد افْٚس "ظٔقن إثر ": و9/456
 .9/455 "شر أظام افْباء "يْير:(  2)
 .25-24/ 4 "تٚريخ بٌداد "يْير:(  3)
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إبراهٔؿ احري: شًّٝ  ظذ أن افقاؿدي مًذور ذ هذا أيًوٚ، ؾَد ؿٚل 
ادسٔبل، يَقل: ؿِْٚ فِقاؿدي: هذا افذي دّع افرجٚل، تَقل: حدثْٚ ؾان وؾان 
وجئٝ بّتـ واحد، فق حدثتْٚ بحديٞ ـؾ رجؾ ظذ حدة. ؿٚل: يىقل . ؾَِْٚ فف : 
ؿد رضْٔٚ . ؿٚل: ؾٌٚب ظْٚ مًٜ ، ثؿ جٚءٕٚ بٌزوة أحد ظؼيـ جًِدا، ؾَِْٚ فف : ردٕٚ 

 . (1) "إول  إػ إمر
ؾٓذا افقاؿدي ؿد بغ أحد  "ظبد افًزيز بـ شِٔان افسِقمل:يَقل افدـتقر 

أشبٚب اشتًافف إشْٚد اجًّل، وهق إٔف أراد أن ٓ ُيثَؾ ـٚهؾ افىاب بُثرة 
إشٕٚٔد ادٍردة حتك يرؽبٓؿ ذ فزوم افىِٛ، ودٚ ٕزل ظْد رؽبٜ بًض ضابف 

وٓ ظجٛ ذ ذفؽ، ؾٓق  -ا مـ إشٕٚٔد ادٍردةؾجٚءه بٌزوة أحد ذ ظؼيـ جِدً 
، ضِبقا مـ افنٔخ أن يردهؿ إػ ضريَٜ -أحد أوظٜٔ افًِؿ، وهق احٚؾظ افبحر

 .(2) "اإشْٚد اجًّل، حٔٞ أدرـقا ؿدرة افقاؿدي ذ مْٟٓ افتدريس
هذا مع مٚ تَدم مـ شًٜ حٍقطٚتف افتل يتبغ مْٓٚ وجف ـقٕف ُيٌرُب ـثًرا، 

ظـ ـؾ أحد، وٓ يراظل مٔٔز افهحٔح مـ ؽره، صٖن شٚئر  وـقٕف يٖخذ
 إخبٚريغ، واه أظِؿ.

شًٜ افًِؿ ميْٜ فُثرة إؽراب، وـثرة  "يَقل اإمٚم ابـ شٔد افْٚس:
إؽراب ميْٜ فِتّٜٓ: وافقاؿدي ؽر مدؾقع ظـ شًٜ افًِؿ، ؾُثرت بذفؽ ؽرائبف 

                                                 
 .9/462 "شر أظام افْباء ": و54/446 "تٚريخ بٌداد ": و11/ 4 "تٚريخ بٌداد "يْير:(  1)
 .123-122ص:  "افقاؿدي، وـتٚبف ادٌٚزي "(  2)
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ئع وشٗافف مـ أبْٚء افهحٚبٜ ... وؿد رويْٚ ظْف مـ تتبًف آثٚر مقاضع افقؿٚ 
وافنٓداء ومقافٔٓؿ ظـ أحقال شٍِٓؿ مٚ يَتي إٍرادا بروايٚت وأخبٚر ٓ تدخؾ 
حٝ احك، وـثرا مٚ يىًـ ذ افّراوي بروايٜ وؿًٝ فف مـ إُٔر تِؽ افروايٜ ظِٔف 
واشتٌرهٚ مْف، ثؿ ييٓر فف أو فٌره بّتٚبًٜ متٚبع أو شبٛ مـ إشبٚب براءتف مـ 

 .(1) "تٙ افىًـ ؾٔتخِص بذفؽ مـ افًٓدةمَ
 اتَامُ بالتصٔع:   -ـ  ٍ

إن ٕنٖة افقاؿدي بغ أهؾ احديٞ ذ ادديْٜ، وصٓرتف افتل ضبَٝ أؾٚق، 
وحٚفف افذي صٌؾ افَْٚد، مع شُقهؿ ظـ افُام ظذ اظتَٚده، ٕـز دفٔؾ ظذ إٔف 

واجاظٜ: ؾ٘ن مـ ظٚدة ـٚن شقير افسرة، مستَٔؿ افًَٔدة، ـسٚئر أهؾ افسْٜ 
أصحٚب افساجؿ إذا شُتقا ظـ افُام ظذ اظتَٚد ادسَجؿ فف، ؾًّْك ذفؽ إٔف 
شقُي افسرة، مستَُٔؿ افًَٔدة : ٕن إصؾ ٓ حتٚج إػ مٔٔز: إٕا حتٚج إػ ذفؽ 

 مـ صذ ظـ افكاط ادستَٔؿ.
ـٚن حسـ فُْْٚ ؿد وجدٕٚ اهًٚمٚ شٚذًجٚ بُقن افقاؿدي ـٚن يتنٔع، و

 ادذهٛ !!
وإذا ٕيرٕٚ، فقجدٕٚ أن أول مـ ذـر هذا رجؾ راؾي، وهق ابـ افْديؿ، 

ـٚن يتنٔع حسـ ادذهٛ يِزم افتَٜٔ وهق افذي روى  "حٔٞ يَقل ظـ افقاؿدي:

                                                 
 .25-1/24 "ظٔقن إثر "(  1)
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ـٚفًهٚ دقشك ظِٔف افسام،  ☺أن ظِٔٚ ظِٔف افسام ـٚن مـ مًجزات افْبل  
 .(1) "م، وؽر ذفؽ مـ إخبٚروإحٔٚء ادقتك فًٔسك بـ مريؿ ظِٔف افسا

وجرد ذـر هذه افروايٚت ٓ تَي ظذ افرجؾ بٚفتنٔع: إذ هق أخبٚري يَْؾ 
مٚ شّع، وافًٓدة ظذ افَٚئؾ، ـا هق مًروف ذ هذا ادَٚم: ؾُٔػ وادترُٓؿ فف 

ٌؿ مـ مهِحتف أن يْسٛ افقاؿدي وؽره إػ مذهبف ؟! َٓ  راؾٌي مت
ومـ ادستبًد جًدا أن  "ظبد افًزيز بـ شِٔان افسِقمل:يَقل افدـتقر 

يقصػ افقاؿدي بٚفتنٔع، وتىبؼ أـثر ـتٛ افنًٜٔ ظذ ظدم ذـره وآهتام بف، وٓ 
: ومثؾ افقاؿدي "أظٔٚن افنًٜٔ "يذـره إٓ ابـ افْديؿ ومـ َٕؾ ظْف مثؾ صٚحٛ

ـر ـتٛ رجٚل افنًٜٔ ظٌِؿ ذ رأشف ٕٚر ٓ ُجٓؾ ؿدره، وٓ خٍك أمره: وفًؾ ظدم ذ
... ثؿ ذـر إدفٜ  "فف يدل ظذ ظدم صحٜ مٚ زظّف ابـ افْديؿ ذ حؼ افقاؿدي

ٚ، وداؾع ظْف دؾًٚظٚ ضًٔبٚ، ثؿ ؿٚل: ًً ِٔ افذي  "ادتُٚثرة ظذ ـقن افقاؿدي م يُـ متن
ييٓر ي أن مٚ ذـره ابـ افْديؿ ظـ افقاؿدي ؽر صحٔح، ويستٛ ظذ هذا أن ؿقفف 

ٓ يهُح: ٕن أصؾ افتّٜٓ م يهح، ؾُٔػ يهُح  "وـٚن يِزم افتَٜٔ ":ظـ افقاؿدي
 . (2)  "مٚ ؿٚفف ظـ ؾرع ذفؽ إصؾ افبٚضؾ:ومٚ بْك ظذ بٚضؾ ؾٓق بٚضؾ، واه أظِؿ

 اتَامُ بإساءٗ الصاٗ:   - ّ
أخزي أخل إشحٚق، إٔف رأى  "جٚء ظـ حّد بـ ظٔسك افىبٚع ؿٚل:

                                                 
 .12/292 "إـال هذيٛ افُال ": ويْير:127ٓبـ افْديؿ ص:  "افٍٓرشٝ "(  1)
 .148-136ص:  "بف ادٌٚزيافقاؿدي، وـتٚ "(  2)
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 .(1) "فهاةافقاؿدي ذ ضريؼ مُٜ يزء ا 
وفًِف ـٚن متًِجًا ذ صاتف، ٕجؾ افسحٚل أو ٕحقه ؾُٚهَؿ بّثؾ ذفؽ، وم 
ًٓ مازًمٚ فف، وفٔس شبًٔا إػ جرحف هذه ادرة افقاحدة مـ ادنٚهدة، واه  يُـ حٚ

 أظِؿ.
 ثالًجا: الساجح ي حال الْاقدٖ: 

يسجح ي مـ خال مٚ شبؼ افَقل بوًػ اإمٚم افقاؿدي ذ أحٚديثف، مع 
شًٜ ظِّف، وـثرة اضاظف، وظدم آشتٌْٚء ظـ ـتبف، وأن هذا افوًػ م يُـ 

 بٚفُذب ادتًّد، واه أظِؿ. 
ومًِقم أن افقاؿدي ٍٕسف خر ظْد افْٚس مـ مثؾ هنٚم بـ  "ؿٚل ابـ تّٜٔٔ: 

سٚئٛ وأمثٚها، وؿد ظِؿ ـام افْٚس ذ افقاؿدي: ؾ٘ن مٚ افُِبل، وأبٔف حّد بـ اف
يذـره هق وأمثٚفف إٕا يًتود بف ويستٖٕس بف، وأمٚ آظتاد ظِٔف بّجرده ذ افًِؿ 

 . (2) "ؾٓذا ٓ يهِح
وؿد تَرر أن افقاؿدي ضًٔػ، ُحتٚج إفٔف ذ  "ويَقل افذهبل رمف اه:

حتجٚج، أمٚ ذ افٍرائض، ؾا يْبٌل أن افٌزوات وافتٚريخ، وٕقرد آثٚره مـ ؽر ا
يذـر، ؾٓذه افُتٛ افستٜ، و مسْد أمد ، وظٚمٜ مـ مع ذ إحُٚم، ٕراهؿ 
يسخهقن ذ إخراج أحٚديٞ إٔٚس ضًٍٚء، بؾ ومسوـغ، ومع هذا ٓ خرجقن 

                                                 
 .3/664 "مٔزان آظتدال ": و5/339فًَِٔع  "افوًٍٚء افُبر "يْير:(  1)
 .27/469 "جّقع افٍتٚوي "(  2)
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يُتٛ حديثف ويروى:  -مع ضًٍف  -دحّد بـ ظّر صًٔئٚ، مع أن وزٕف ظْدي إٔف  
بٚفقضع، وؿقل مـ أهدره، ؾٔف جٚزؾٜ مـ بًض افقجقه، ـا إٔف ٓ ٕي ٓ أهّف 

ظزة بتقثٔؼ مـ وثَف: ـٔزيد، وأي ظبٔد، وافهٚؽٚي، واحري، ومًـ، ومٚم ظؼة 
حدثغ، إذ ؿد إًَد اإمٚع افٔقم ظذ إٔف فٔس بحجٜ، وأن حديثف ذ ظداد افقاهل 

 .(1)  "رمف اه
ٌر ؽٚفًبٚوافقاؿدي ظ "وؿٚل ابـ ـثر: ؾٕ٘ف مـ  ;ْده زيٚدات حسْٜ وتٚريخ حرر

 .(2) "أئّٜ هذا افنٖن افُبٚر وهق صدوق ذ ٍٕسف مُثٚر
 ّفاتُ. -6

 اخُتلف ي موت الواقدي عى أقوال: 
وتقذ وهق ظذ افَوٚء ذ ذي احجٜ شْٜ شبع  "ؿقل ابـ شًد: اأّل:

ومٚئتغ وصذ ظِٔف حّد بـ شاظٜ افتّّٔل وهق يقمئذ ظذ افَوٚء ببٌداد ذ 
اجٕٚٛ افٌري ، وأوص حّد بـ ظّر إػ ظبد اه بـ هٚرون أمر ادٗمْغ ، ؾَبؾ 

 . (3) "شبًقن شْٜوصٔتف ، وؿٙ ديْف ، وـٚن دحّد بـ ظّر يقم مٚت ثان و
 ،  (4)وإػ هذا افَقل ذهٛ خٍِٜٔ بـ خٔٚط 

                                                 
 .9/469 "شر أظام افْباء "(  1)
 .4/582 "افبدايٜ وافْٓٚيٜ "(  2)
 .5/433 "افىبَٚت افُزى "(  3)
 : 54/472 "تٚريخ دمنؼ "ْير:: وي472ص:  "تٚريخ خٍِٜٔ بـ خٔٚط "(  4)
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، (6)، وادزي(5)، وابـ ظسٚـر(4)، وافسًّٚي(3)، واخىٔٛ (2)، وابـ ظدي (1) وافبخٚري 
 ، وؽرهؿ.(8)، وابـ حجر(7)وافذهبل

ؽر : (9)وؿد حدد افبخٚري افٔقم بٖٕف ـٚن فثْتل ظؼة موغ مـ ذي احجٜ 
مٚت شْٜ شبع ومٚئتغ، أو  "اه ذـر ذ مقضع آخر افسدد ؿٚئًا:أن افبخٚري رمف 

 . (12)"بًدهٚ بَِٔؾ
مٚت شْٜ شبع ومٚئتغ، أو بًدهٚ بَريٛ ببٌداد،  "ؿقل ابـ حبٚن: الجاىٕ:

وفًِف افسٚبؼ ؾهحػ افنٓر ؾٔف،  .(11)"يقم افثاثٚء ٓثْتل ظؼة خِٝ مـ رجٛ
 واه أظِؿ.

                                                 
 .54/472 "تٚريخ دمنؼ ". : و2/311فِبخٚري  "افتٚريخ إوشط "(  1)
 7/481ٓبـ ظدي  "افُٚمؾ "(  2)

 .4/31 "تٚريخ بٌداد "(  3)
 . 13/272 "إٕسٚب "(  4)

 .54/471 "تٚريخ دمنؼ "(  5)
 .26/192 "هذيٛ افُال "(  6)
 .3/666 "مٔزان آظتدال ": و9/467 "شر أظام افْباء "و: 5/183 "تٚريخ اإشام "(  7)
 .498ص:  "تَريٛ افتٓذيٛ ": و9/366 "هذيٛ افتٓذيٛ "(  8)
 "تاٚريخ دمناؼ ": و7/481ٓباـ ظادي  "افُٚماؾ ": و2/311فِبخاٚري  "افتٚريخ إوشاط "(  9)

54/472. 
 .123ص:  "افوًٍٚء افهٌر ": و1/178 "افتٚريخ افُبر "(  12)
 .2/292 "ادجروحغ "(  11)
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: (1)احرمل: إٔف مٚت شْٜ تسع ومٚئتغ  افثٚفٞ: ؿقل حّد بـ ظبد اه 
 وفًِف تهحٔػ ـذفؽ.

وافهحٔح هق افَقل إول افذي َِٕف ابـ شًد وواؾَف ظِٔف مٓقر إئّٜ، 
 ، وؽرمٚ.(3)، وابـ ظسٚـر (2)وصححف اخىٔٛ

ؿٚل ظبٚس افدوري: مٚت افقاؿدي، وهق ظذ افَوٚء، وفٔس فف ـٍـ، ؾبًٞ 
 . (4)"ادٖمقن بٖـٍٕٚف

                                                 
 .54/471 "تٚريخ دمنؼ ": و4/31 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:1)
 .4/31 "تٚريخ بٌداد "(  2)
 .54/471 "تٚريخ دمنؼ "(  3)
 .9/467 "شر أظام افْباء ": و54/469 "تٚريخ دمنؼ ": و4/31 "تٚريخ بٌداد "(  يْير:4)
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َُة الَبْحِث   ِِ  َخا
احّد ه رب افًٚدغ ، وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اه ، وحده ٓ ذيؽ فف ، إفف 
إوفغ وأخريـ. وأصٓد أن حّدًا ظبده ورشقفف خٚتؿ إٕبٔٚء وادرشِغ ورمٜ 

 اه فًِٚدغ صذ اه ظِٔف وظذ آفف وصحبف ومـ اهتدى هديف إػ يقم افديـ ...
 دــــــّبع 

ُٝ بف اشًا ومقفدًا وٕنٖة وذـرت أصٓر  ْؾ رر ًَ ؾَد ظنٝ مع اإمٚم افقاؿدي َؾ
صٔقخف وتامٔذه ، ـا ظرضٝ ظذ أصٓر آثٚره افًِّٜٔ، وبٔٚن حٚفف جرحٚ وتًديًا 

 ذ مٔزان افَْد افًِّل، ثؿ ختّٝ ذفؽ بذـر وؾٚتف .
 وؾٔا يع أهؿ ثّرات وٕتٚئٟ هذا افبحٞ :

ًٔٚ حرًرا اشّف وٕسبف وٕسبتف ووٓءه.  - 1 ٚ ظِّ ًٍ ُٞ بٚإمٚم افقاؿدي تًري  ظرف افبح
 حرر افبحٞ بدؿٜ افَقل افراجح ذ مقفده بًد اشتًراض مٔع إؿقال. - 2
ظرض افبحٞ ٕهؿ صٔقخف ومدى تٖثرهؿ ؾٔف، واشتٍٚدتف مْٓؿ، مع افتًريػ  - 3

 بٖصٓرهؿ.
ه افبحٞ ببًض صٍٚتف مـ اج - 4 قد وافُرم واإيثٚر، وبحرصف افنديد ظذ ٕقر

ماؿٚة صٔقخ إمهٚر، ورحِتف إفٔٓؿ، واشتَهٚء مٚ فدهؿ، مٚ ـٚن فف أـز 
 إثر ذ بْٚء صخهٔتف افًِّٜٔ.

أبرز افبحٞ مُٕٚتف افًِّٜٔ، ومْٚصبف افتل تبقأهٚ، وآثٚره افتل ترـٓٚ مـ  - 5
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اإشامٜٔ بًدة ـتٛ إتٍع افْٚس أوٓده، وتامٔذه، وـتبف مٚ أثرى بف ادُتبٜ  
.. ًٚ  هٚ ؿديًا وحديث

ظرض افبحٞ ٕؿقال ظِاء افَْد ؾٔف جرًحٚ وتًديًا، مع بٔٚن افَقل افراجح  - 6
بٖٕف إمٚم ـبر ذ ادٌٚزي وافسر، واشع افًِؿ،  ٓ يستٌْك ظْف، إٓ إٔف ضًٔػ 

 ظٚمٜ، واه أظِؿ.ذ روايتف فِحديٞ، ٓ يًتّد ظِٔف بٍّرده، بؾ حتٚج إػ د
 أؾٚد افبحٞ حرير شْٜ وؾٚتف بىريَٜ ظِّٜٔ مـ خال مٚ ورد ذ ذفؽ. - 7

وبًد : ؾَد إتٓك بحّد اه مٚ تٔر فْٚ مًف وترتٔبف ، وٕسٖل اه تًٚػ أن 
يُقن افَبقل ٕهٔبف ، وأن يرزؿْٚ يقم افَٔٚمٜ بّره وذخره: إٕف خر مسئقل وأـرم 

وبٚرك ظذ رشقفؽ افُريؿ وآل بٔتف افىٔبغ افىٚهريـ  مٖمقل ، وصؾ افِٓؿ وشِؿ
 ، وأصحٚبف افٌر ادٔٚمغ . 

 عوانا أن احمد ه رب العامن وآخر د
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 فَسس امساجع ّامصادز 

افبٌدادي،  ٕي بُر حّد بـ خِػ بـ حٔٚن افوبل "أخبٚر افَوٚة " -1
مك،  -ها(، ت. ظبد افًزيز ادراؽل، ط. ادُتبٜ افتجٚري افُزى326وـٔع)
 م.1947-ها1366إوػ 

خر افديـ بـ حّقد بـ حّد بـ ظع بـ ؾٚرس، افزرـع  "إظام " -2
 م.2222ها(، ط. دار افًِؿ فِّايغ، افىبًٜ اخٚمسٜ ظؼ 1396افدمنَل)

 بـ احسغ بـ حّد إمقي ، أبق افٍرج ٕي افٍرج ظع "إؽٚي " -3
 بروت، افثٕٜٚٔ -ها(، ت. شّر جٚبر، ط. دار افٍُر356إصبٓٚي)

فًاء افديـ أي ظبد اه  مٌِىٚي بـ  "إـال هذيٛ افُال ذ أشاء افرجٚل " -4
ها(، ت. ظٚدل بـ حّد، وأشٚمٜ بـ إبراهٔؿ، ط. 762ؿِٟٔ افبُجري احٍْل)

 م.2221 -  ها1422افَٚهرة، إوػ -يثٜافٍٚروق احد

ها(، 562ٕي شًد ظبد افُريؿ بـ حّد بـ مْهقر افسًّٚي) "إٕسٚب " -5
حٔدر آبٚد، إوػ  -ت. ظبد افرمـ ادًِّل افٔاي، ط. دائرة ادًٚرف افًثإٜٔ

 م. 1962 -ها1382

ها(، 774افَرر )ٕي افٍداء إشاظٔؾ بـ ظّر بـ ـثر  "افبدايٜ وافْٓٚيٜ " -6
 -ها1418ت. ظبد اه بـ ظبد ادحسـ افسـل، ط. دار هجر، إوػ

 م.1997
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ٕي ظبد اه حّد ابـ أمد بـ  "تٚريخ اإشام ووؾٔٚت منٚهر إظام " -7 
ها(، ت. د.بنٚر ظقاد مًروف، ط. دار افٌرب 748ظثان افذهبل)

 م. 2223اإشامل، 

ها(، ت. 256ظبد اه حّد بـ إشاظٔؾ افبخٚري)ٕي  "افتٚريخ إوشط " -8
افريٚض،   -تٔسر بـ شًد أبق حّٔد، وحٔك افثاي، ط. مُتبٜ افرصد

 م.2225 -ها1426إوػ

ٕي افَٚشؿ ظع بـ احسـ ابـ ظسٚـر  "تٚريخ مديْٜ دمنؼ " -9
 -ها1415ها(، ت. ظّر بـ ؽرامٜ افًّروي، ط. دار افٍُر، 571افنٚؾًل)

 م. 1995

ٕي بُر أمد بـ ظع بـ ثٚبٝ اخىٔٛ  "تٚريخ مديْٜ افسام = بٌداد " -12
اد مًروف، ط. دار افٌرب اإشامل، 463افبٌدادي) ها(، ت. د.بنٚر ظقر

 م. 2223إوػ 

ٕي اخر حّد بـ ظبد افرمـ  "افتحٍٜ افِىٍٜٔ ذ تٚريخ ادديْٜ افؼيٍٜ " -11
-ها1414بروت، إوػ  -افًِّٜٔها( ، ط. افُتٛ 922افسخٚوي)

 م.1993

ها( ، 852ٕي افٍوؾ أمد بـ ظع بـ حجر افًسَاي) "تَريٛ افتٓذيٛ " -12
 م.1986-ها1426شقريٚ، إوػ  -ت. حّد ظّقامٜ، ط. دار افرصٔد

ها( ، 852ٕي افٍوؾ أمد بـ ظع بـ حجر افًسَاي) "هذيٛ افتٓذيٛ " -13
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 ها.1326ْد، إوػ اه -ط. دائرة ادًٚرف 

ٕي احجٚج يقشػ بـ ظبد افرمـ  "هذيٛ افُال ذ أشاء افرجٚل " -14
بروت، إوػ  -ها(، ت.د.بنٚر ظقاد، ط. مٗشسٜ افرشٚف742ٜادزي)

 م. 1982 -ها1422
ها(، ت. د.حّد ظبد 354ٕي حٚتؿ حّد بـ حبٚن افبستل) "افثَٚت " -15

 م.1973-ها1393اهْد، إوػ  -رفادًغ خٚن، ط. دائرة ادًٚ
ٕي حّد ظبد افرمـ بـ أي حٚتؿ حّد بـ إدريس  "اجرح وافتًديؾ " -16

 -ها(، ت. ظبد افرمـ ادًِّل، ط. دائرة ادًٚرف افًثا327ٜٕٔاحْيع)
 م.1952-ها1271اهْد، إوػ 

ظبد اه حّد ٕي  "افرشٚفٜ ادستىرؾٜ فبٔٚن منٓقر ـتٛ افسْٜ ادؼؾٜ " -17
ها(، ت. حّد ادْتك بـ حّد افزمزمل، 1345جًٍر بـ إدريس افُتٚي )

 م.2222-ها142ط. دار افبنٚئر اإشامٜٔ، افسٚدشٜ 
شِٔان بـ إصًٞ بـ إشحٚق إزدي  "شٗآت أجري ٕي داود " -18

ِجْستٚي ) دار  ها( ، ت. ظبد افًِٔؿ ظبد افًئؿ افبستقي، ط. مُتب275ٜافسر
 ها.1418اإشتَٚمٜ، إوػ 

ها(، 748ٕي ظبد اه حّد ابـ أمد بـ ظثان افذهبل) "شر أظام افْباء " -19
بروت،  -ت. جّقظٜ ب٘ذاف صًٔٛ إرٕٚؤوط، ط. مٗشسٜ افرشٚفٜ

 م.1985 -ها1425افثٚفثٜ 
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 ها(،256ٕي ظبد اه حّد بـ إشاظٔؾ افبخٚري) "افوًٍٚء افهٌر " -22 
 م. 2212-ها1431افَٚهرة،إوػ-ت.وفٔد متقي، ط. افٍٚروق احديثٜ

ها(  322ٕي جًٍر حّد بـ ظّرو بـ مقشك افًَٔع) "افوًٍٚء افُبر " -21
 م.  2228مك، افثٕٜٚٔ -ت. د. مٚزن افرشٚوي، ط. دار ابـ ظبٚس

ٕي احسـ ظع بـ ظّر بـ أمد بـ مٓدي  "وادسوـقن افوًٍٚء افوًٍٚء " -22
ها(، ت. د. ظبد افرحٔؿ حّد افَنَري، ط. جِٜ 385افبٌدادي افدارؿىْل)

 بٚدديْٜ ادْقرة. -اجٚمًٜ اإشامٜٔ
ٕي ظبد اه حّد بـ شًد بـ مْٔع اهٚصّل  "افىبَٚت افُزى " -23

بروت، -ٚدرها(، ت. إحسٚن ظبٚس، ط. دار ص232مقٓهؿ)
 م.1968إوػ

ٕي ظبد  "افىبَٚت افُزى، افَسؿ ادتّؿ فتٚبًل أهؾ ادديْٜ ومـ بًدهؿ "-24
ها(، ت. زيٚد حّد 232اه حّد بـ شًد بـ مْٔع اهٚصّل مقٓهؿ)

 ها.1428ادديْٜ ادْقرة، افثٕٜٚٔ  -مْهقر، ط. مُتبٜ افًِقم واحُؿ 
 "فتَديس بّراتٛ ادقصقؾغ بٚفتدفٔسضبَٚت اددفسغ= تًريػ أهؾ ا " -25

، ت. د.ظٚصؿ بـ ها(852ٕي افٍوؾ أمد بـ ظع بـ حجر افًسَاي)
 م. 1983 -ها1423ظان،إوػ –ظبد اه افَريقي، ط.مُتبٜ ادْٚر

ٕي افٍتح حّد بـ حّد بـ  "ظٔقن إثر ذ ؾْقن ادٌٚزي وافنائؾ وافسر "-26
ها(، ت. إبراهٔؿ حّد رموٚن، ط. 734ًّري ، )حّد ابـ شٔد افْٚس، افٔ
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 م. 1993-ها1414بروت، إوػ  -دار افَِؿ 
ٕي افٍوؾ أمد بـ ظع بـ حجر  "ؾتح افبٚري ذح صحٔح افبخٚري " -27

ها(، ترؿٔؿ. حّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل، وصححف وأذف ظذ 852افًسَاي)
 ها.1379، بروت -ضبًف: حٛ افديـ اخىٔٛ، ط. دار ادًرؾٜ 

ٕي افٍرج حّد بـ إشحٚق بـ حّد افبٌدادي ادًتزي افنًٔل  "افٍٓرشٝ "-28
 -ها(، ت. إبراهٔؿ رموٚن، ط.دار ادًرؾ438ٜادًروف بٚبـ افْديؿ)

 م.1997-ها1417بروت، افثٕٜٚٔ 
ها(، 365ٕي أمد ظبد اه بـ ظدي اجرجٚي) "افُٚمؾ ذ ضًٍٚء افرجٚل " -29

وظع حّد مًقض وؽرمٚ، ط. افُتٛ  -ت.ظٚدل أمد ظبد ادقجقد
 م. 1997 -ها1418بروت، إوػ  -افًِّٜٔ

ٕي احسغ مسِؿ بـ احجٚج افَنري  "افُْك وإشاء "-32
ٔؿ حّد أمد افَنَري، ط. ظادة ها(، ت. ظبد افرح261افْٔسٚبقري)

افبحٞ افًِّل بٚجٚمًٜ اإشامٜٔ، ادديْٜ ادْقرة، ادُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ، 
 م. 1984-ها1424إوػ 

ٕي حٚتؿ حّد بـ حبٚن  "ادجروحغ مـ ادحدثغ وافوًٍٚء وادسوـغ " -31
، حِٛ -ها(، ت. حّقد إبراهٔؿ زايد، ط. دار افقظل354افبستل)

 ها:1396إوػ
ٕي افًبٚس أمد بـ ظبد احِٔؿ بـ تّٜٔٔ  "جّقع افٍتٚوى " -32
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 -ها(، ت. ظبد افرمـ ابـ حّد بـ ؿٚشؿ، ط. جّع ادِؽ ؾٓد728احراي) 
 م1995ها/1416ادديْٜ، 

ت. ها(، 458ٕي بُر أمد بـ احسغ افبَٔٓل) "مًرؾٜ افسْـ وأثٚر " -33
 بروت، بدون. -ر افُتٛ افًِّٜٔشٔد ـروي حسـ، ط. دا

ها(، ت. افسٔد 458ٕي بُر أمد بـ احسغ افبَٔٓل) "مْٚؿٛ افنٚؾًل " -34
 م.1972-ها1392افَٚهرة، إوػ  –أمد صَر، ط. مُتبٜ دار افساث 

ٕي افٍرج ظبد افرمـ بـ ظع ابـ  "ادْتيؿ ذ تٚريخ إمؿ وادِقك "-35
بد افَٚدر ظىٚ، مهىٍك ظبد افَٚدر ظىٚ، ط. ها(، ت. حّد ظ597اجقزي)

 م.1992 -ها1412بروت، إوػ -دار افُتٛ افًِّٜٔ
ٕي ظبد اه حّد بـ أمد بـ ظثان  "مٔزان آظتدال ذ َٕد افرجٚل " -36

بروت،  -ها( ، ت. ظع حّد افبجٚوي، ط. دار ادًرؾ748ٜافذهبل)
 م. 1963ها، 1382

ٕي ادحٚشـ يقشػ بـ تٌري  "ذ مِقك مك وافَٚهرة افْجقم افزاهرة  " -37
 -ها(، ط. وزارة افثَٚؾٜ واإرصٚد افَقمل، دار افُت874ٛبردي احٍْل)

 م. 1963 -ها1383مك 

إشاظٔؾ بـ حّد أمغ  "هديٜ افًٚرؾغ أشاء ادٗفٍغ وآثٚر ادهٍْغ " -38
م، 1951ٕبقل اشتٚ -ها(، ط. مىبًٜ ادًٚرف1399افبٚبٚي افبٌدادي)

 فبْٚن. -وأظٚدت ضبًف بٕٚوؾسٝ: دار إحٔٚء افساث افًري بروت
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فهاح افديـ خِٔؾ بـ أيبؽ بـ ظبد اه  "افقاذ بٚفقؾٔٚت "-39 
ها(ت. أمد إرٕٚؤوط، وترـل مهىٍك، ط. دار إحٔٚء 764افهٍدي)

 م.2222 - ها1422بروت،  –افساث 
فِدـتقر: ظبد افًزيز بـ شِٔان  "افقاؿدي وـتٚبف ادٌٚزي مْٓجف ومهٚدره "-42

- ها1425ادديْٜ، إوػ  -بـ ٕٚس افسِقمل، ط. مُتبٜ ادِؽ ؾٓد
 م.2224
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 فَسس مْضْعات البخح 
 الصفخ٘ ْعــــــــــــــامْض

  ادِخص بٚفٌِٜ افًربٜٔ .
  ادِخص بٚفٌِٜ اإٕجِٔزيٜ

  ادَدمٜ
  أوًٓ : اشّف وٕسبتف وٕسبف وـْٔتف وفَبف .

ًٚ : أرتف ومقفده وٕنٖتف .   ثٕٚٔ
ًٚ : ضِبف فًِِؿ وصٔقخف ورحاتف .   ثٚفث

  مُٕٚتف افًِّٜٔ وآثٚره . – 4
  تامٔذه .
  مٗفٍٚتف .

  أؿقال افًِاء ؾٔف . – 5
  أوًٓ : أؿقال مـ أثْك ظِٔف وظدفف .

ًٚ : أؿقال   مـ جرحف . ثٕٚٔ
  اهٚمف بٚفُذب . –أ 

  ترـٓؿ حديثف . –ب 
  رمٔف بٚفوًػ . –ج 
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 الصفخ٘ ْعــــــــــــــامْض 
  اهٚمف بسـٔٛ إشٕٚٔد . –د 

  اهٚمف بٚفتنٔع . -ها 
  اهٚمف ب٘شٚءة افهاة . –و 

ًٚ : افراجح ذ حٚفٜ افقاؿدي .   ثٚفث
  وؾٚتف . – 6

  اخٚمٜ .
  ؾٓرس ادهٚدر وادراجع . 

  مقضقظٚت افبحٞ .ؾٓرس 
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