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 هلخص الثحث 
ولع ُتعشى  أمىة  ،وتفاصيمها ؛ تهع كل مدمع  -ملسو هيلع هللا ىلص -إن حياة الشبي دمحم 

فمقىىج كىىان  ، -ملسو هيلع هللا ىلص -بآثىىار نبيهىىا كسىىا كىىان مىىغ األمىىة اإلسىىبلمية مىى  سىىيخته 
بل وتىىجقيقا ؛ ألن سىىيخته الةخ سىىة االهتسىىام بهىىا حفطىىا ورواحىىة وشىىخحا وتحمىىي

 الجنيػ ة واألخخو ة . ،تعتبخ مشهجًا كامبًل لذؤون حياتهع الخاصة والعامة 

 ،كتىىى  السيىىىازي والصبقىىىات  -ملسو هيلع هللا ىلص-مىىىغ الةتىىى  التىىىي ُعشيىىىت بدىىىيخته و 
وسيكػن هحا البحث عارضا لسشهج كتابيغ مشها عم  سبيل السقارنة بيشهسىا 

تصبيقية مغ كبل الةتابيغ في االستجالل عم  السىشهج الىحي م  بيان أمثمة  ،
 سمةه كبًل مغ السؤلفيغ في ترشيفه.

وتسهيىج  اقتزت شبيعة البحث أن حكػن وفق التقدىيع التىالي م مقجمىةو 
 ومباحث وخاتسة وفهارس .

ومىىا  ،أسىىباب اختيىىار   ،م أهسيىىة السػضىىػ   السقجمىىةوقىىج تشاولىىت فىىي 
ومىىا عىىخض لىىي مىىغ صىىعػ ات أثشىىا   ،ا سىىبقشي مىىغ دراسىىات اسىىتفجت مشهىى

 ،وعىىخض السىىشهج الستبىى  فىىي البحىىث  ،ثىىع تفرىىيل خصىىة البحىىث  ،البحىىث 
 . وختستها بالذكخ والتقجيخ

والىىحي حعتسىىج عمىى   ،اتبعىىت فىىي هىىحا البحىىث مىىشهج الجراسىىة السقارنىىة و 
 .  السقارنة في دراسة الطاهخة ؛ ببيان أوجه الذبه واالختبلف بيغ الةتابيغ
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Abstract  

The life of the Prophet Muhammad (peace and 
blessings of Allah be upon him) and its details is of 
concern to every Muslim، and no nation is concerned 
with the effects of its Prophet as it was from the Islamic 
nation with its biography - peace be upon him - it has 
been attention to it conservation and novel and 
explanation and analysis and verification; For their own 
private and public life، mundane and afterlife. 

Among the books that I meant by his biography - 
peace be upon him - were written by the maggots and 
the classes. This research will be presented as an 
example of the two books of the two books by way of 
comparison، with examples of the two books. 

The nature of the research required that it be 
according to the following division: introduction، 
preparation، research، conclusion and indexes. 

In the introduction، I discussed the importance of the 
topic، the reasons for its selection، the previous studies I 
benefited from، the difficulties presented during the 
research، the detailed research plan، the presentation of 
the research methodology، and its conclusion. 

In this research، the comparative study method، 
which depends on comparison in the study of the 
phenomenon، was followed by a statement of similarities 
and differences between the two books. 
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 هحهقذ
باعىىىىىث خيىىىىىخ  ،ولىىىىىي األولىىىىىيغ وا خىىىىىخ غ  ،الحسىىىىىج ا رب العىىىىىالسيغ 

وأرسىىىمه  ،اصىىىصفا  عمىىى  الخمىىىق أجسعىىىيغ  ،نبيشىىىا دمحم األمىىىيغ  ،السخسىىىميغ
وعمى   -صم  هللا وسمع عميىه- ،عمسه القخآن وجعل معه التبييغ  ،لمثقميغ 

ومىىغ سىىار عمىى  نهجهىىع فىىي الىىحب عىىغ هىىحا  ،آلىىه وصىىحبه اليىىخ السيىىاميغ 
قخنىا بعىج قىخن وسىشيغ  ،وتبمييه وحفطه وصيانته مغ كل ما حذيغ  ،الجيغ 

 بعج سشيغ  .

 أها تؼذ :
ولع ُتعش  أمة  ،وتفاصيمها ؛ تهع كل مدمع  -ملسو هيلع هللا ىلص-فإن حياة الشبي دمحم 

فمقج كان  ، -ملسو هيلع هللا ىلص-بآثار نبيها كسا كان مغ األمة اإلسبلمية م  سيخته 
ا ورواحة وشخحا وتحميبل وتجقيقا ؛ ألن سيخته الةخ سة االهتسام بها حفط

 الجنيػ ة واألخخو ة . ،تعتبخ مشهجًا كامبًل لذؤون حياتهع الخاصة والعامة 

َلَقْج َكاَن َلُةْع ِفي َرُسػِل َّللاهِ ُأْسَػٌة َحَدَشٌة ِلَسْغ  } -عد وجل-قال هللا 
 ( األحداب .ٕٔ{) َخ َّللاهَ َكِثيًخاَكاَن َيْخُجػ َّللاهَ َواْلَيْػَم اْ ِخَخ َوَذكَ 

زاخخة بالفػائج والعبخ  ،والديخة الشبػ ة الذخ فة مميئة بالةشػز والحخائخ 
و شبيي امتثالها سمػكًا  ،مذتسمًة عم  أفزل الشساذج التي حقتجى بها  ،

لشا ؛  -عد وجل-لتحرل الحياة الةخ سة السصسئشة التي أرادها هللا  ،وحياة 
والحي نجج  في  ،ج الرحيح لحياة الفخد والسجتس  السدمع بتصبيق السشه

 ثشاحا هح  الديخة العصخة عم  صاحبها أفزل الربلة وأتع التدميع .

ومغ عشاحة السدمسيغ بهح  الحياة الذخ فة وتفاصيمها ؛ كان التجو غ 
وحفع لشا األولػن عغ سيخته ما ال نعمسه عغ  -ملسو هيلع هللا ىلص-لتفاصيل حياته 



 

 وكتاب الطبقات البن شعددراشة موجسة مقارنة بني كتاب املغازي للوقادي 

464 

وم  ذلظ فبل حسكغ االستدبلم والقبػل التام لةل ما ذكخ في  ،قخ يغ مشا األ
دون عخضه عم   ،وال الثقة بكل ما دونته السحابخ واألقبلم  ،ثشاحا الةت  

قػاعج رسسها أهل الحجيث والديخ لقبػل ما وصل إليشا مغ هحا االهتسام ؛ 
هحا الةع الهائل  فيشبيي غخ مة ،إذ قج حكػن فيه ما ليذ صحيحا وال ثابتا 

 ووضعه تحت مجهخ الشقج لتسييد الحقيقة عغ الدائف مغ هح  األخبار .

 أىوْح الثحث :
وسيكػن  ،كت  السيازي والصبقات -ملسو هيلع هللا ىلص-مغ الةت  التي ُعشيت بديخته 
م   ،غ مشها عم  سبيل السقارنة بيشهساهحا البحث عارضا لسشهج كتابي

كبل الةتابيغ في االستجالل عم  السشهج الحي سمةه بيان أمثمة تصبيقية مغ 
 كبًل مغ السؤلفيغ في ترشيفه .

وسأبجأ بكتاب "السيازي" لمػاقجي ؛ باعتبار  مغ أشهخ ما ُأّلف الديخة 
 الشبػ ة وميازي الخسػل 

وُأثّشي بكتاب تمسيح  ابغ سعج "الصبقات" والحي حعج مخجعًا  ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-
ديخة في دراسٍة مػجدٍة مقارنٍة ضسغ متصمبات مادة دراسات في مهسًا في ال

راجيًة التػفيق والدجاد  ،الديخة الشبػ ة في تسهيجي ماجدتيخ فقه الدشة 
 .في ذلظ

 الذساساخ الساتقح :
 ًقذ اسرفذخ مما سثقنِ هن الذساساخ يف ىزا ادلٌضٌع :

   مي عبجالعد د الدمػ  ،الػاقجي وكتابه السيازي مشهجه ومرادر، 
واختار الباحث هحا  ،وأصمه رسالة دكتػرا  مقجمة لمجامعة اإلسبلمية 

الةتاب لعجة أسباب ذكخها في مقجمة بحثه مشها م أهسية الةتاب ومكانته 
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بيغ مرادر الديخة ولسحاولة الػقػف عم  القػل الخاجح في الػاقجي مغ 
الحجيث في وما نقمه عشه شخاح  ،خبلل أقػال الشقاد فيه جخحًا وتعجحبًل 

 مػضػعات الديخة .

  لمجكتػر عصية  ،مرادر الديخة الشبػ ة بيغ السحجثيغ والسؤرخيغ
بحث مقجم إل  جائدة األميخ ناحف بغ عبجالعد د آل  ،مختار عصية حديغ 

 .هٕٚٗٔة الجورة الثالث ،مدشة الشبػ ة والجراسات السعاصخةسعػد العالسية ل

  كمية  ،نافح حديغ حساد  ،عمع شبقات السحجثيغ مرشفات ومشاهج
وقج نذخ في مجمة جامعة  ،غدة -أصػل الجيغ في الجامعة اإلسبلمية 

 .ٕالعجد ،ٕٔاألزهخ بيدة السجمج 
  د.  ،مشهج ابغ سعج في الديخة وتخاجع الرحابة والتابعيغ

 إسساعيل عبجالعال. 

 "دراسة في الديخة الشبػ ة"  ابغ سعج ومشهجه في الصبقات الةبيخ، 
 هاشع هادي َو الباحثة آمشة دحام . أ.د. ر اض

   دمحم الدخار  د. ،جهػد أصحاب كت  الصبقات في تجو غ الديخة، 
 ،العخ ي الفخ اشي "  د. ،جهػد أصحاب الصبقات في تجو غ الديخة الشبػ ة 

 مغ البحػث السقجمة في السؤتسخ العامي األول لمباحثيغ في الديخة .

ػد دراسات تختز بالسقارنة ومغ الرعػ ات التي واجهتشي عجم وج
وأجهجني البحث عغ مشهج قخ    ،أسيخ عم  مشػالها  ،بيغ كت  الديخ 

 لةت  عشيت بالسقارنة في تخررات أخخى.
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 خطح الثحث :
 اقتزت شبيعة البحث أن حكػن وفق التقديع التالي م

 مقجمة وتسهيج ومباحث وخاتسة وفهارس .

وما سبقشي مغ  ،اختيار   أسباب ،وفيها م أهسية السػضػ   ادلقذهح
ثع  ،وما عخض لي مغ صعػ ات أثشا  البحث  ،دراسات استفجت مشها 
وختستها بالذكخ  ،وعخض السشهج الستب  في البحث  ،تفريل خصة البحث 

 والتقجيخ .

 ّنقسن الثحث اىل قسوني:
 غم، و تزسغ مبحثي القسن الذساسِ أًال:

 مػاقجيلسيازي الكتاب  م ثحث اوأً ادل

 تعخ ف السيازي لية واصصبلحا.م  ًالأ  

 . تحقيق في كبلم العمسا  حػله، و  م التعخ ف بالسؤلفثانْا  

 . م التعخ ف بالةتاب ثالثا  

  م كتاب الصبقات البغ سعج الثانِادلثحث 

 تعخ ف الصبقات لية واصصبلحام  أًال  

 كبلم العمسا  وثشاؤهع عميه .، م التعخ ف بالسؤلف  ثانْا  

 . م التعخ ف بالةتاب اثالث  
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راسة مػجدة مقارنة بيغ د ، و تزسغ ثانْا : القسن الرطثْقِ
  سل عم مت، و ذ الةتابيغ

 م العبلقة بيشهسا . أًال 

 م التذابه واالختبلف بيغ الةتابيغ . ثانْا 

 م السداحا والسآخح لةبل الةتابيغ . ثالثا 

 م األمثمة التصبيقية . ساتؼا 

 غ م، وتتزس اخلامتح ثع
 الشتائج .  -ٔ

 التػصيات .  -ٕ

 م  ، وتذسل الفياسط

 السرادر والسخاج  .  -ٔ

 فهخس السػضػعات .  -ٕ
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 هنيح الثحث :
والىىحي حعتسىىج عمىى   ،اتبعىىت فىىي هىىحا البحىىث مىىشهج الجراسىىة السقارنىىة 

 ،السقارنة في دراسة الطاهخة ؛ ببيان أوجىه الذىبه واالخىتبلف بىيغ الةتىابيغ 
 موكان مشهجي في البحث كسا يمي

قسُت بعدو ا حات القخآنية ، بحكخ اسع الدػرة ، ورقع ا حة ، خمف  .ٔ
 ا حة مباشخة.

 تتبعُت الجراسات واألبحاث الستعمقة بالسػضػ  . .ٕ
 وكحلظ كل ما ُحذكل مغ الةمسات . ،ضبصُت األسسا  بالذكل  .ٖ
 وّثقُت االقتباسات وا را  ألصحابها مغ مرشفاتهع . .ٗ
ومفربًل فىي  ،ترخًا في الحاشية عدوُت لمسرجر والسخج  بحكخ  مخ .٘

 قائسة السرادر والسخاج  آخخ البحث.
 رجعُت إل  السرادر األصمية وإن تعّحر ذلظ رجعت إل  الشاقمة . .ٙ
وحاولىت  ،قسُت باستقخا  أقػال العمسا  حػل الػاقجي و يىان مشدلتىه  .ٚ

 التػصل لمقػل الخاجح في حاله .
 الصبعات ما أمكغ . وذكخت أهع ،نقمُت عشاحة العمسا  بالةتابيغ  .ٛ

عمىّي مىغ إتسىام هىحا مىّغ بىه  عم  ما -جل وعبل-ثع إني بعج شكخ هللا 
؛ ألتقىىجم بىىػافخ الذىىكخ وأجدلىىه ألسىىتاذتي د. مشىى  بشىىت أحسىىج البحىىث وإنجىىاز 
وجسيىل تػجيههىا  ،تفزىمت بىه مىغ كىخ ع نرىحها وإرشىادها  القاسع عم  ما

 وإشخافها .

 ،والقبىىىػل وغفىىىخان الدلىىىل  ،وهللا أسىىىأل اإلخىىىبلص فىىىي القىىىػل والعسىىىل 
 والتػفيق والدجاد .
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 أًال : القسن الذساسِ 
 للٌاقذُادلغاصُ  كراباوأً  :  ثحثادل
 م تعخ ف السيازي لية واصصبلحا. أًال

 ادلغاصُ لغح :
م ")غدو( الييغ والدا  والحخف السعتل أصبلن   (ٔ)قال ابغ فارس

. فاألول اليدو.  صحيحان ، أحجهسا شم  شي  ، وا خخ في باب المقاح
والثانيم قػلهعم أغدت  و قالم غدوت أغدو. واليازيم الصال  لحلظ ...

 " .الشاقة، إذا عدخ لقاحها

 .(ٖ)والجس  السيازي  ، (ٕ)غدام غدا الذي  غدوام أراد  وشمبه 

 اصطالحا:
 وقىىىىى  مىىىىىغ قرىىىىىج  قىىىىىال ابىىىىىغ حجىىىىىخ م "والسىىىىىخاد بالسيىىىىىازي هشىىىىىا مىىىىىا

هع أعىع مىغ أن وقرىج ،أو بجير مىغ قبمىه  ،ةفار بشفده ال - ملسو هيلع هللا ىلص -الشبي 
حمػهىىىا ؛ حتىىى  دخىىىل مثىىىل أحىىىج إلىىى  األمىىىاكغ التىىىي  حكىىىػن إلىىى  ببلدهىىىع أو

 . (ٗ)..."والخشجق

مغ ذلظ حطهخ لشا أن كت  السيازي تتشاول مشاق  مغ شارك في 
 تبعًا لبيانها لميدوات . ،وسخاحا   -ملسو هيلع هللا ىلص-غدوات الخسػل 

                                                           

 .( ٖٕٗ/ ٗ( مقاييذ المية )ٔ)
 (.ٖٕٔ/ ٘ٔ( لدان العخب )ٕ)
 (.ٚٗٗ/ ٕ( السرباح السشيخ )ٖ)
 (.ٜٕٚ/ ٚ( فتح الباري )ٗ)
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 تني ادلغاصُ ًالسري :الؼالقح 
م "كانت السيازي تصمق عم  الّديخة  (ٔ)قال الجكتػر عصّية مختار

وأوضح دليل عم  ذلظ أن كت  الديخة األول  كانت تدس   ،الشبػ ة 
 . بالسيازي"

بل هػ الجد  األهع واألخصخ  ،وتعتبخ السيازي جد  مغ الديخة الشبػ ة 
سبلم في شبه الجد خة العخ ية ؛ ؛ ففيه قامت الجولة اإلسبلمية وانتذخ اإل

 ببل ًا حدشا . -رضػان هللا عميهع-لحلظ أبم  فيه الرحابة 

 و ىىىحلظ يتبىىىيغ لشىىىا أنىىىه "إذا أشمىىىق لفىىىع )الدىىىيخة( وحىىىج  شىىىسل حيىىىاة 
في السخحمة السكية والسجنيىة، وإذا أشمىق لفىع )السيىازي( وحىج   -ملسو هيلع هللا ىلص-الشبي 

، أما إذا قيل )الدىيخ والسيىازي( فىالسخاد سىيخة شسل الفتخة السجنية في اليال 
 .(ٕ)" كمها في مكة والسجيشة واليدوات والدخاحا والبعػث -ملسو هيلع هللا ىلص-الشبي 

                                                           

 (.ٚ( مرادر الديخة الشبػ ة بيغ السحجثيغ والسؤرخيغ )صم٘)
 (.ٖٙ/ ٔ( مخو ات اإلمام الدهخي في السيازي ) ٕ)
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 ثانْا : الرؼشّف تادلئلف ، ًحتقْق يف كالم الؼلواء حٌلو
 : (1)/ امسو ًنسثو1

 ِجيشي .ُمَحّسج بغ ُعَسخ بغ َواِقج ، أبػ َعبُج هللا الَػاِقِجي السَ 

 : (2)/ نشؤذو ًطلثو للؼلن2
في السجيشة  ،ُوِلج في سشة مائة وثبلثيغ في خبلفة َمْخَوان بغ ُمَحّسج 

ثع خخج إل  الذام  ،السشػرة وكان بها ثع قجم بيجاد في سشة مائة وثسانيغ 
ولقج تشػعت ثقافته بيغ  ،مكثخا مغ شم  العمع  ،والخقة، ثع رج  إل  بيجاد 

ولع ُتةِثخ السرادر في أخبار  بجاحة  ،والتفديخ والسيازي الحجيث والفقه 
 .(ٖ)حخز السيازي والديخة الشبػ ة" حياته ؛ "لةشه اجتهج فيها في كل ما

 : (4)/ شٌْخو ًذالهْزه3
ه( ، ٗ٘ٔه( ، وَمْعَسخ بغ َراِشج )تٛ٘ٔابغ أبي ِذْئ  )ت سس 

ه( ، وابغ ُجَخْ ج ٗ٘ٔه( ، وَرِ يَعة بغ ُعْثَسان )تٜٚٔوَماِلظ بغ َأَنذ )ت
ه( ، وَعْبَج الَحِسيج بغ َجْعَفخ ٖ٘ٔه( ، وُأَساَمة بغ َزْ ج )تٓ٘ٔ)ت
  ،ه( ٓٚٔ، وأبا مْعَذخ )ته(ٔٙٔوُسْفَيان الثهػِري )ت ه( ،ٖ٘ٔ)ت

 وغيخهع .

                                                           

 ( .ٛ٘ٔ/ ٛ( ، سيخ أعبلم الشببل  )ٙ، ٘/ ٗ( تار خ بيجاد ) ٔ)
 ( .ٗٚابق ، و شطخ أحزا الػاقجي وكتابه السيازي لمدمػمي )صم ( السرجر الد ٕ)
 (بترخف .٘( ميازي الػاقجي )السقجمة/  ٖ)
( تهحي  ٛ٘ٔ/ ٛ( سيخ أعبلم الشببل  ط الحجيث )٘/ ٗ( تار خ بيجاد ت بذار ) ٗ)

 ( .ٖٖٙ/ ٜالتهحي  )
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غ ِإْسَحاق ه( ، وُمَحسهج بٖٕٓكاتبه ُمَحسهج بغ َسْعج )ت روى عشه
اَغاِني )ت ه( ، وَأْحَسج َٕٚٚخِمْيل الُبْخَجبَلنِّي )ت، وَأْحَسج بغ اله(ٕٓٚالره

 ،ه( ٕٙٙه(، وُمَحسهج بغ ُشَجا  الثهْمِجي )تٕٓٚبغ ُعَبْيج بغ َناِصح )ت
 وغيخهع.

 / هئلفاذو : 4
م "أنه كان عشج  غبلمان حعسبلن ليبل ونهارا في (ٔ)حقػل ابغ الشهِجحع

ت  ححتاج كل مغ الة (ٕ)وقج تخك عشج وفاته ستسائة ِقَسْصخ ،ندخ الةت  
 وعّج مشها ُقخابة األر عيغ كتابا ؛ مشها م ،مشها إل  رجميغ لحسمه" 

 كتاب التار خ والسيازي والسبعث . "وعشه دراستشا هح " -ٔ

 كتاب فتػح الذام . -ٗكتاب الصبقات .  -ٖكتاب أخبار مكة .  -ٕ

 كتاب مقتل الحديغ . -ٚكتاب الجسل .  -ٙكتاب فتػح العخاق .  -٘

 كتاب الخّدة والّجار . -ٓٔكتاب أزواج الشبي .  -ٜب الديخة . كتا -ٛ

 ولةّغ معطع كتبه مفقػد ولع حرمشا مشها إاّل القميل .

 :  (3)/ ًفاذو5
 مات سشة مائتيغ وسب  في شهخ ذي الحجة في بيجاد .

                                                           

 ( .ٕٛٔ( الفهخست )صم  ٔ)
 . ( ماتران به الةت  ، كحا في السعجع الػسيط ٕ)
 ( .ٖٔ/ ٗ( ، تار خ بيجاد)ٖٔٔ/ ٕ( التار خ األوسط ) ٖ)
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 :حتقْق يف كالم الؼلواء حٌلو  / 6 
 أًال : يف احلذّث : 

يفه ؛ بل واتهسه بعزهع بالةحب اتفق العمسا  األجبّل  عم  تزع
ووض  الحجيث ؛ بيشسا ُنِقل الّتػثيق مغ بعس مغ روى عشه مسغ ُعِخف 

 بالعمع والفزل .
م  (ٕ)وقال عشه الشهَداِئي ،فقال م "تخكػ "  (ٔ)اإلمام الُبَخاِريّ  فسّسغ اتهسه
ٌم م "ولمشهَدائي فيه كبل (ٖ)قال ابغ سيِّج الشهاس في ذلظ  ،"متخوك الحجيث" 
 ،فقال م "متخوك"  (ٗ)وقج سأل عبجالخهحَسغ بغ أبي حاِتع أبا  ،أشّج مغ هحا" 

ْعف مشه قال في "الةامل"  م "والببل  مشه ومتػن  (٘)واعتبخ ابغ َعِجّي الزه
ْعف" .  أخبار الػاقجي غيخ محفػضة، وهػ بّيغ الزه

في  م " مختمف فيه. فيه َضْعٌف بّيغ (ٙ)أما الجارقصشي فقج قال فيه
 حجيثه" .

 ثانْا : يف السريج : 
م "سارت الخكبان بكتبه في فشػن  (ٚ)أثش  عميه الخصي  الَبْيَجاِدي فقال

َيخ ، والّصبقات ، وأخبار الشبي  واألحجاث  ، -ملسو هيلع هللا ىلص-العمع ؛ مغ السيازي ، والدِّ

                                                           

 (.ٖٔٔ/ ٕ( التار خ األوسط ) ٔ)
 (.ٕٜ( الزعفا  والستخوكػن لمشدائي )صم  ٕ)
 (.ٕٗ/ ٔ( عيػن األثخ ) ٖ)
 (.ٕٔ/ ٛ( الجخح والتعجيل ) ٗ)
 (.ٗٛٗ/ ٚ( الةامل في ضعفا  الخجال ) ٘)
 (.ٖٓٔ/ ٖ( الزعفا  والستخوكػن ) ٙ)
 ( .٘/ ٗتار خ بيجاد ) ( ٚ)
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اختبلف الشاس في وكت  الفقه ، و  -ملسو هيلع هللا ىلص-التي كانت في وقته و عج وفاته 
 فقج بميت كتبه كسا أسمفشا أر عػن كتابًا . ،الحجيث ، وغيخ ذلظ"

ِج الشهاس عشه  م "سعة العمع مطّشة لةثخة  (ٔ)فقال ،وداف  ابغ َسيِّ
األغخاب، وكثخة األغخاب مطّشة لمتُّهسة ، والَػاِقِجي غيخ مجفػ  عغ سعة 

َوْ شا عشه مغ تتّبعه آثار م "وقج رَ  (ٕ)وقال ،العمع، فةثخت بحلظ غخائبه" 
مػاض  الػقائ  وسؤاله مغ أبشا  الرحابة والذهجا  ومػاليهع عغ أحػال 

 سمفهع ما حقتزي انفخادا بخواحات وأخبار ال تجخل تحت الحرخ" .

م "قال إْبَخاِهيع الَحْخِ  م الَػاِقجي  (ٖ)وقج نقل الحهَهِبي تػثيقه في "السيدان"
كان أعمع الشاس بأمخ اإلسبلم ، فأما الجاهمية أميغ الشاس عم  اإلسبلم ، 

أورد  قبل اإلسبلم . وقال ُمْرَع   ولعّمه حقرج قمة ما ،فمع حعمع فيها شيئا" 
َراَوْرِدي ، قالم الػاقجي  الدَُّ ْيِخيم وهللا ما رأيشا مثل الَػاِقِجي قّط. وعغ الجه

َحسهج بغ ِإْسَحاق ... وقج وّثقه جساعة ، فقال مُ  ،أميخ السؤمشيغ في الحجيث 
َياِن م وهللا لػال أنه عشجي ثقة ما حّجث وقال ُمْرَع م ثقة  ،ت عشه الره

 .مأمػن"

م  (ٗ)ونجج بعج ذلظ في "سيخ أعبلم الشببل " تحقيقا لمحههبي فمقج قال
"جس  فأوع  وخمط اليث بالدسيغ، والخخز بالجر الثسيغ فاشخحػ  لحلظ، 

 سيازي وأحام الرحابة وأخبارهع" ؛ ثعه قال م وم  هحا فبل حدتيش  عشه في ال

                                                           

 ( .ٕٗ/ ٔ( عيػن األثخ ) ٔ)
 ( .ٕ٘/ ٔ( عيػن األثخ ) ٕ)
(ٖ (  )ٖ /ٙٙ٘. ) 
 (.ٛ٘ٔ/ ٛ( سيخ أعبلم الشببل  ) ٗ)
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ر أن الػاقجي ضعيف ححتاج إليه في اليدوات ، والتار خ ،  "وقج تقخه
ونػرد آثار  مغ غيخ احتجاج أما في الفخائس فبل يشبيي أن يحكخ فهح  
الةت  الدتة ومدشج أحسج ، وعامة مغ جس  في األحكام نخاهع يتخخرػن 

عفا  بل متخوكيغ، وم  هحا ال حخخجػن لسحسج في إخخاج أحاديث أناس ض
بغ ُعَسخ شيئا م  أن وزنه عشجي أنه م  ضعفه حكت  حجيثه، و خوى؛ 
ألني ال أتهسه بالػض  وقػل مغ أهجر  فيه مجازفة مغ بعس الػجػ " 

 انته  كبلمه.

م "والَػاِقِجي عشج  ز ادات حدشة، وتار خ محخر غالبا  (ٔ)حقػل ابغ َكِثْيخ
 ئسة هحا الذأن الةبار وهػ صجوق في نفده مكثار" .فإنه مغ أ

بعج أن ساق رواحًة عشه م" وإنسا سقشا القرة مغ (ٕ)و قػل ابغ َتْيِسَية
راو ة أهل السيازي م  ما في الػاقجي مغ الزعف لذهخة هح  القرة 
عشجهع م  أنه ال حختمف اثشان أن الػاقجي مغ أعمع الشاس بتفاصيل أمػر 

بأحػالها ... فأما االستذهاد بحجيثه واالعتزاد به فسسا ال السيازي وأخبخهع 
حسكغ السشازعة فيه ال سيسا في قرة تامة حخبخ فيها باسع القاتل والسقتػل 
وصػرة الحال فإن الخجل وأمثاله أفزل مسغ ارتفعػا في مثل هحا عغ كحب 

 ووض " .

                                                           

 ( .ٕٛٛ/ ٖ( البجاحة والشهاحة ) ٔ)
 (.ٜٛ( الرارم السدمػل عم  شاتع الخسػل )صم  ٕ)
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ه ؛ والحي حطهخ وهللا تعال  أعمع أن سب  االختبلف بيغ العمسا  في
هػ االختبلف بيغ مشهج أهل الحجيث والعشاحة باترال الدشج وعجم االعتساد 

 . (ٔ)وكحلظ جسعه لؤلسانيج وذكخها لستغ واحج ،عم  الةت  دون الدسا  

كاإلمام الدهخي وهػ إمام  ،قمُت م وقج ُأِخح هحا عم  بعس السحجثيغ 
 . وكحلظ عم  ابغ إسحاق قبل الػاقجي ،حخف   في الحجيث كسا ال

حدتيش  عشه في هحا  ورغع ضعفه فهػ إمام في السيازي والديخ ؛ ال
فقج استذهج له ابغ حجخ  ،الباب ، وقج أجس  عم  ذلظ كل مغ تخجع له 

 .(ٕ)في الفتح رغع تزعيفه له في الحجيث 

وابغ حبان في "الديخة  ،وقج نقل مشه ابغ هذام في "الديخة الشبػ ة" 
 ،بػ نعيع األصبهاني في "دالئل الشبػة" وأ ،الشبػ ة وأخبار الخمفا " 

وابغ كثيخ في "الديخة الشبػ ة" و" قرز  ،والبيهقي كحلظ في الجالئل 
 األنبيا " .

 ثالثا : سهْو تالرشْغ :
وهػ أول مغ  ،"كان يتذي  حدغ السحه  يمدم التقية" (ٖ)قال ابغ الشجحع

أحج مغ عمسا  م "لع أقف عم   (ٗ)حقػل الباحث "الدمػمي" ،رما  بالتذي  
ومغ تخجع له  ،م  كثخة الةبلم فيه"  ،الجخح والتعجيل شعغ في معتقج  

 كابغ سعج والحهبي وابغ حجخ وغيخهع لع حذيخوا لحلظ .

                                                           

 (.ٓٛ( أوائل السؤلفيغ في الديخة الشبػ ة )صم  ٔ)
 (.ٚٓٔستدادة ُيشطخ الػاقجي وكتابه السيازي لمدمػمي )صم( لبل ٕ)
 (.ٕٚٔ( الفهخست )صم  ٖ)
 ( .ٖ٘ٔ( الػاقجي وكتابه السيازي )صم ٗ)
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فبل  ، (ٔ)ومغ رج  إل  تخجسة "ان الشجحع" وجج أنه "رافزي معتدلي"
ولع  ،خاصة وأنه لع ُحدبق إل  ذلظ  ،ُحدتيخب مشه أن يشدبه لسحهبه 

 ركه حت  مؤلفي كت  الذيعة.حذا

 ،ومغ استقخأ كت  "الػاقجي" وجج  قج أّلف في "سيخة أبي بكخ ووفاته" 
فهػ أحج  ،وهػ ناقٌل مدِشج فةل السخو ات في كتابه ال تجل عم  تذّيعه 

 .  (ٕ)السؤرخيغ الحيغ يحكخون األحجاث كسا كانت دون ترخف

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           

 (.ٕٚ/ ٘( لدان السيدان ) ٔ)
( فرل الدمػمي في كتابه السدألة كثيخا ، وفّشج الذبهة باألدلة ، يشطخ م الػاقجي  ٕ)

 ( ٖ٘ٔ-ٖ٘ٔوكتابه السيازي )ص م 
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 : الرؼشّف تالكراب .ثالثا 
 : (1)ًنسثرو/ امسو 1

كتاب التار خ »م "و دتجل مغ تدسية الةتاب (ٕ)مارسجن جػنذقال 
كسا ورد في ابغ الشجحع وغيخ ، أنه ليذ كتابا واحجا، « والسيازي والسبعث

، والةتابان ا خخان ر سا كانا « كتاب السيازي »ولةشه ثبلثة كت ، هيم 
و بيغ مغ خبلل «" كتاب الديخة»، أو « كتاب التار خ الةبيخ»أقداما مغ 

ذلظ اختبلف نقػالت ابغ َسْعج والصهَبِخي وابغ َكِثيخ عغ الػاقجي في كتبهع ؛ 
 .يتعمق بالسيازي فقط يشقمػن عشه مابحيث 

وقج ندبه إليه مغ تخجع له مغ السرشفيغ ؛ ومغ ذلظ تحققت ندبة 
سبق معشا مغ ذكخ ابغ الشهِجْحع له مغ بيغ  وكحلظ ما ،الةتاب لمسؤلف 

َفِجي( ،ته مؤلفا  (ٖ)وذكخ السحقِّق أن )َحاِجي َخِميَفة و َحاُقػت الَحَسػّي و الره
 .عشج ذكخهع لسرشفاته  (ٗ)قج أثبتػا ذلظ أحزا

                                                           

 ( .ٗٔميازي الػاقجي )السقجمة/  ( ٔ)
 ( محقق كتاب السيازي . ٕ)
( حاجي خميفة هػ "صاح  كذف الطشػن" ، ولياقػت "معجع األدبا " ، ولمرفجي  ٖ)

 "هجحة العارفيغ أسسا  السؤلفيغ وآثار السرشفيغ" .
 ( .ٕٔ( ميازي الػاقجي )السقجمة/  ٗ)
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 : (1)/ هنيح ادلئلف يف الكراب2
تسيد الػاقجي في تأليف كتابه باتبا  السشهج  يف الرذًّن : -أ

جعمه  وهحا ما ،تاب ورت  التفاصيل بشفذ السشهج في كامل الة ،التار خي 
َيخ والسيازي  ولقج كان الػاقجي يخت   ،في مختبة خاصة بيغ أصحاب الدِّ
 األحجاث في ندق متخابط تيديخا لعػاّم الشاس .

مغ مشهج الػاقجي الحخص عم  رواحة الحجث بيس الشطخ عغ حال 
فالذخز مغ أهل الحجث أول  مغ غيخ  في روايته وإن كان  ، الخواة

ن لجحه تفاصيل ليدت عشج غيخ  وهحا مشهج مقبػل في أل  ،مجهػاًل 
و عتبخ الػاقجي أول مغ أسده كسشهج لةشه غيخ  ، السخو ات التار خية

 . مقبػل في رواحة الحجيث

 يف ركش اوأسانْذ : -ب
أن بجأ بحكخ خسدة وعذخ غ شيخا له مسغ روى عشهع في بجاحة 

السعخوف وغيخ - وكان الػاقجي مسغ حجس  األسانيج والخجال ،الةتاب 
ثع يحكخ متشا واحجًا لها ، وقج  -السعخوف والسقبػل وغيخ السقبػل مغ الخواة

لةشه كان  ،( مػضعا في كتابه ٖ٘استخجم اإلسشاد الجسعي لمذيػخ في )
مسا  ،يحكخ كثيخا مغ التفاصيل التي لع يحكخها مغ قبمه بأسانيج  السجسهعة 

 مغ سبقه مغ السرشِّفيغ . يبّيغ شّجة استقرائه في السعمػمات عم 
                                                           

در الديخة الشبػ ة لزيف هللا ( ، مرأٖ( يشطخ م ميازي الػاقجي )السقجمة/  ٔ)
( ، ٓٙ( ، أعبلم الديخة الشبػ ة في القخن الثاني لمهجخة )صم ٕٓالدهخاني )صم

(، عمع شبقات ٖٓ-ٜٕمرادر الديخة الشبػ ة لمجكتػر عصية مختار حديغ )صم
( ، الػاقجي وكتابه السيازي لمدمػمي ٓٔالسحجثيغ لشافح حديغ حساد)صم

 . /http://islamstory.com/arبلم ( ، مػق  قرة إسٖٜٔ، ٗٚٔ)صم
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 : يف ادلغاصُ ًالسشاّا -ج
خاحا الّشبػ ة مباشخة   بجأ مياز ه بحكخ "و  ،فقج بجأ بحكخ السيازي والده

قائسة شػ مة مغ الخجال الحيغ نقل عشهع تمظ األخبار، ثع يحكخ السيازي 
واحجة واحجة م  تأر خ محجد لميدوة بجقة، وغالبا ما يحكخ تفاصيل جيخافية 

مػق  اليدوة، ثع يحكخ السيازي التي غداها الشبي بشفده وأسسا  الحيغ  عغ
استخمفهع عم  السجيشة أثشا  غدواته، وأخيخا يحكخ شعار السدمسيغ ف  
القتال، كل ذلظ باإلضافة إل  وصفه لةل غدوة بأسمػب مػحج، فيحكخ أوال 

 . (ٔ)اسع اليدوة وتأر خها وأميخها"

 : ْحيف ركش الرفاصْل اجلغشاف -د
وكان يحه  إل   ،يحكخ السػاق  بالتفريل و حجد مػقعها الجيخافي  

يحه  إل  مػاق  األحجاث  أوالد الرحابة ومػاليهع حدألهع، كسا كان
؛ ولحلظ فقج تسيهد مغ ناحية الجقة والتختي  والتشطيع في ثخا  حعايشها

 السعمػمات والتفاصيل .

 يف ركش الغضًاخ اذلاهح : -ه
يدوة قج ندل فيها آحات كثيخة مغ القخآن، فإن الػاقجي وإذا كانت ال

حفخدها وحجها م  تفديخها و زعها في نهاحة أخبار اليدوة ، وفي السيازي 
وأسسا  الحيغ استذهجوا  ،الهامة يحكخ الػاقجي أسسا  الحيغ شهجوا اليدوة 

 أو قتمػا فيها.

                                                           

 . (ٖٔميازي الػاقجي )السقجمة/ (  ٔ)
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 يف ركش الرٌاسّخ : -ً
فمةل حادثة وسخ ة  ،بكل دقة  نجج الػاقجي يثبت التأر خ لؤلحجاث
 ،فيها مغ دقة وتختي   إضافة لسا ،وغدوة تار خ محجد وذكخ خاص بها 

 و حكخ مغ الّمصائف مالع يحكخ في غيخ  .

 يف ذصٌّش اجملروغ الؼشتِ :  -ص
حكثخ الػاقجي مغ التفاصيل عغ مطاهخ الحياة في السجتس  اإلسبلمي 

 . -ملسو هيلع هللا ىلص-ي بيغ الهجخة ومػت الشب ما ، في السجيشة

 / خذهح الكراب ًطثؼاذو :3
م  الةت  التي ُتعش   ، (ٔ)تست فهخسته في كتاب "مفتاح كشػز الدشة"

وشا   ،وقج صل الةتاب إليشا كامبل مصبػعا  ،بالحجيث وا ثار الشبػ ة 
 وانتذخ في حمقات التجر ذ .

ه م ونذخت ،لع أقف عم  مغ حققه سػى السدتذخق مارسجن جػنذ 
 في أجدا  ثبلثة . ،ٜٜٛٔ/ٜٓٗٔبيخوت في عام  -دار األعمسي 

وذكخ د.عبجالعد د الدمػمي في رسالته أنه وقف عم  ندخة مرػرة 
عغ "مشتق  مغ ميازي الػاقجي" لمحافع ابغ حجخ في مكتبة الحخم السكي ؛ 

 إال أنها رديئة الخط وال تقخأ إال برعػ ة.

                                                           

( فهخس مػضػعي ألر عة عذخ كتابا مغ كت  الدشة ، وضعه  السدتذخق  ٔ)
م ، ونقمه لمعخ ية دمحم فؤاد عبج الباقي عام ٕٜٚٔالهػلشجي "أ.ج.وندشظ" عام 

 م ، وفي غيخها .ٜٚٛٔم ، وشب  في مصبعة معارف الهػرٖٜٗٔ
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 ن سؼذ ادلثحث الثانِ : كراب الطثقاخ الت
 أًال : ذؼشّف الطثقاخ لغح ًاصطالحا.

 الطثقاخ لغح :
م " )شبق( الصا  والبا  والقاف أصل صحيح واحج،  (ٔ)قال ابغ فارس

وهػ يجل عم  وض  شي  مبدػط عم  مثمه حت  حيصيه. مغ ذلظ الصبق. 
تقػلم أشبقت الذي  عم  الذي ، فاألول شبق لمثاني ; وقج تصابقا. ومغ 

ق الشاس عم  كحا، كأن أقػالهع تداوت حت  لػ صيخ هحا قػلهعم أشب
 أحجهسا شبقا لآلخخ لرمح. والصبقم الحال".

قال ابغ األعخابيم  ، (ٕ)وتصابق الذيئانم تداو ا. والسصابقةم السػافقة
والصبقم جساعة مغ الشاس حعجلػن جساعة  ،(ٖ)الصبقم األمة بعج األمة

 .(ٗ) مثمهع

 اصطالحا :
لصبقة في الميةم عبارة عغ القػم الستذابهيغ ، قال ابغ الربلح م"وا

وعشج هحا فخب شخريغ حكػنان مغ شبقة واحجة لتذابههسا بالشدبة إل  
 .( ٘)ال يتذابهان فيها" جهة، ومغ شبقتيغ بالشدبة إل  أخخى 

                                                           

 ( .ٜٖٗ/ ٖ( مقاييذ المية )ٔ)
 (.ٜٕٓ/ ٓٔ( لدان العخب ) ٕ)
 (.ٓ٘/ ٕٙ( تاج العخوس ) ٖ)
 (.ٕٖ/ ٜ( تهحي  المية ) ٗ)
 (.ٓٓ٘( السقجمة )صم  ٘)
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قال الديػشي م"قػم تقار ػا في الدغ واإلسشاد أو في اإلسشاد فقط بأن 
 .(ٔ)أو حقار ػا شيػخه"حكػن شيػخ هحا هع شيػخ ا خخ، 

و حلظ يتزح الخابط بيغ السعشييغ الميػي واالصصبلحي بأن أهل الصبقة 
الػاحجة مغ تداووا وتػافقػا وتذابهػا بطخوف معيشة ؛ كالدغ أو الذيػخ 

 وهكحا . ،أو التبلميح 

 ػالقح كرة الطثقاخ تالسريج النثٌّح :
قج  ،شاس عغ غيخهع حعتبخ عمع الصبقات عمسًا يتسيد فيه شائفٌة مغ ال
 جسعت بيشهع عبلقة مكانية أو زمانية أو غيخها . 

وقج بجأ السرشفػن في الصبقات بصبقة الرحابة ثع التابعيغ و عجها 
وعبخ ا ِخخ غ  ،وم  الرحابة كانت أحجاث الديخة الشبػ ة  ،أتبا  التابعيغ 

حفطتها  ،وتشاقمػها بيشهع  ،رووها بصخقهع  ،وصمتشا هح  الديخة محفػضة 
 ووعتها عقػلهع .  ،صجورهع 

                                                           

 (.ٜٜٓ/ ٕ( تجر   الخاوي ) ٔ)
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 : (1)هٌضٌع الكراب
 ًالكراب ّرناً  يف هٌضٌػو الؼام ها ّلِ : 
فقج بجأ ابغ سعج كتابه بجد يغ خررهسا  -ملسو هيلع هللا ىلص-سيخة الخسػل  م أًال 

 . -ملسو هيلع هللا ىلص-لديخته 

لمرحابة  فقج جعل الثالث والخاب  ،تخاجع الرحابة والتابعيغ  م ثانْا
 ،اف فربل لسغ كان حفتي في السجيشةثع أض ،فتخجع لهع في خسذ شبقات 

 شيل ذلظ مجمجات الةتاب الباقية.

 خرز السجمج األخيخ لمشدا  . م ثالثا

 : (2)أىوْح الكراب 
حعتبخ كتاب الصبقات كتابًا مػثقًا في كثيٍخ مغ رواحاته التي خجمت 

تطهخ و  ،ات والدشة الشبػ ة السصهخة العمػم السختمفة ؛ كعمع الخجال والصبق
وفق -، وفي دقة السؤلف في ذكخ األسانيج أهسية الةتاب في تشػ  مادته

، وحت  األخبار الستعمقة والتار خيةلمخواحات الحجيثية ،  -مشهج السحجثيغ
 باألوصاف الذخرية .

                                                           

( مشهج ابغ سعج في الديخة وتخاجع الرحابة والتابعيغ لمجكتػر /سالع عبج العال  ٔ)
 (.ٜٗ)صم 

( ، مقجمة السحقق ز اد ٘ٔٔغ سعج  لمجكتػر /سالع عبج العال )صم ( مشهج اب ٕ)
 ( .ٖٔمشرػر )صم 
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 : الرؼشّف تادلئلف . ثانْا
 : (1)/ امسو ًنسثو1

 .مػل  بشي هاشع وهػ كات  الػاقجي عبج هللادمحم بغ سعج بغ مشي  أبػ 

 : (2)/ نشؤذو ًطلثو للؼلن2
وشمى  العمىع فىي  ،في سشة ثسىان وسىتيغ بعىج السائىة  ،ولج في البرخة 

وقىىج أفىىاد مىىغ  ،فىىي بيىىجاد والةػفىىة والسجيشىىة ومكىىة ، ولحىىق الةبىىار  ،صىىبا  
 وضهخ ذلظ في كتابه . ،عمسا  عرخ  

 ،حكىغ لىه كثيىخ ذكىخ فىي كتى  التىخاجع  فمع ،وم  أنه كت  في التخاجع  
 . (ٖ)حت  أن تخجسته في "البجاحة والشهاحة" في سصخ واحج

 : (4)/ شٌْخو ًذالهْزه3
ه( ، ٜٛٔه( ، وُسىفيان بىغ ُعَيْيشىة)تٜٗٔالػليىج بىغ ُمدىِمع)ت سس م

ه( ، ومحّسىىج ٜٛٔه( ، وَمْعىغ بىغ عيدى )تٖٜٔوإسىساعيل ابىغ ُعَمّيىة)ت
ه( ومىىغ ٕٓٓحسىىدة أنىىذ بىىغ ِعيىىاض)ت ، وأبىىاه(ٕٓٓفىىجحظ )ت بىىغ أبىىي
 بعجهع.

ه( ، والحدىىيغ بىىغ َفُهىىع ٕٕٛم الحىىارث بىىغ أبىىي ُأسىىامة)تروى عشىىه
 ه( .ٕٔٛبكخ بغ أبي الّجنيا )ت وأبػ ه( ،ٜٕٚ)ت

                                                           

 ( .ٕٙ/ ٖ٘( ، تار خ دمذق )ٕٙٙ/ ٖ( تار خ بيجاد ) ٔ)
 ( ، مقجمة السحقق ز اد مشرػر .ٗٙٙ/ ٓٔ( سيخ أعبلم الشببل  ) ٕ)
 ( .ٖٖٓ/ٓٔ( البجاحة والشهاحة ) ٖ)
 ( .ٕٙٙ/ ٖ( تار خ بيجاد ) ٗ)
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 :  (1)/ هئلفاذو4
أّلىىف ابىىغ َسىىْعج كتىىاب )الّصبقىىات الةبيىىخ( فىىي بزىىعة عذىىخ مجمىىجا ، و 

 )الّصبقات الرييخ( .

 :(2)/ ًفاذو5
 ،وهػ الخاجح فىي وفاتىه  ،يجاد سشة مائتيغ وثبلثيغ لمهجخة تػفي في ب

 وعسخ  اثشان وستػن عاما.

 كالم الؼلواء ًثناإىن ػلْو :/  6
 فقال م َحْرُجق" . ،قال عبج الخهحَسغ بغ أبي َحاِتع م "سألت أبي عشه 

م "دمحم بىىغ سىىعج عشىىجنا مىىغ أهىىل العجالىىة (ٖ)قىىال فيىىه الخصيىى  الَبْيىىَجاِدي
 عم  صجقه ، فإنه يتحخى في كثيخ مغ رواحاته" .وحجيثه يجل 

م "صىىشف كتىىاب الصبقىىات فأحدىىغ ترىىشيفه وأكثىىخ  (ٗ)وقىىال ابىىغ عدىىاكخ
 فائجته وأت  فيه بسا لع يػجج في غيخ " 

م "كىىان مىىغ أوعيىىة العمىىع، ومىىغ نطىىخ فىىي )الصبقىىات( ،  (٘)وقىىال الىىحهبي
 خز  لعمسه" .

                                                           

 ( .ٗٙٙ/ ٓٔأعبلم ) ( سيخ ٔ)
 ( .ٕٙٙ/ ٖ( تار خ بيجاد ) ٕ)
 (.ٕٙٙ/ ٖ( السرجر نفده ) ٖ)
 ( .ٖٙ/ ٖ٘( تار خ دمذق  ) ٗ)
 (.٘ٙٙ/ ٓٔ( سيخ أعبلم الشببل  ) ٘)
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 إال ححي  بغ معيغ" .م "وّثقه غال  الحّفاظ  (ٔ)ابغ تيخي بخدي قال

روا  ابغ سعج عغ الػاقجي  ولعل رأي ابغ معيغ إثخ سساعه لبعس ما
 .(ٕ)مغ السشاكيخ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( ، وهػ مغ مؤلفي كت  التخاجع .ٕٛ٘/ ٕ( الشجػم الداهخة ) ٔ)
 ( .ٖ/ ٔ( الصبقات الةبخى ط دار صادر ) ٕ)
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 : الرؼشّف تالكراب . اثالث
 : (1)/ امسو ًنسثرو1

اشتهخ الةتاب باسسه "الصبقات" أو "الصبقات الةبخى" وكحلظ "الصبقات 
أثبت ذلظ مغ نقل عشه مغ و  ،الةبيخ" كسا ندبه له كل مغ تخجع له 

 السؤرخيغ .

كسا أكج ذلظ العمسا  الحيغ تخجسػا  ،فالةتاب مػثق بالقخا ة والدسا  
وابغ  ، (ٖ)وابغ عداكخ ،(ٕ)مثل الخصي  البيجادي ،له فحكخو  مشدػ ًا إليه

 .(٘)وابغ حجخ ، (ٗ)خمةان

 : (6)/ هنيح ادلئلف يف الكراب2
 يف الرذًّن :  -أ

ػاقجي في كتاب "الصبقات" وقج صخح بحلظ في اعتسج عم  شيخه ال

                                                           

( ، ابغ سعج ومشهجه في " الصبقات الةبيخ" /أ.د. ر اض ٕٛ٘/ ٕ( الشجػم الداهخة ) ٔ)
 هاشع و م. باحث آمشه دحام 

 ( ،ٕٙٙ/ ٖ( تار خ بيجاد ) ٕ)
 ( .ٖٙ/ ٖ٘( تار خ دمذق ) ٖ)
 ( .ٖٔ٘/ ٗ( وفيات األعيان ) ٗ)
 (.ٕٛٔ/ ٜ( تهحي  التهحي  ) ٘)
/د.سالع عبج ( ،مشهج ابغ سعجٖٔ( عمع شبقات السحجثيغ لشافح حديغ حساد )صم ٙ)

( ، ابغ ٕٓٔ( ، جهػد أصحاب كت  الصبقات د.دمحم الدخار )صم ٕٔٔالعال )صم
سعج ومشهجه في الصبقات الةبيخ/أ.د. ر اض هاشع وآمشة حساد، مقجمة السحقق 

 (.. ٜ/ ٔإحدان عباس  )
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ولع حعتسج فقط عم  الػاقجي بل إن شيػخه  ، (ٔ)بجاحة حجيثه عغ السيازي 
وما أخح  مغ الػاقجي حقجر بأقل مغ نرف كتابه  ،يد جون عم  الدتيغ 

فهػ قج يد ج استقرا ًا عم  شيخه أحيانا ؛ بل و حكخ  ،"الصبقات الةبيخ" 
 . (ٕ)"-"ذكخ كشية رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلصكحكخ  لفرل  ،تفاصيل ليدت عشج  

 ،وهػ ُيَخّكد في التخجسة و صيل في الصبقات األول  و قل ذلظ فيسا بعج 
وقج سمظ مدمظ مجرسة ابغ  ،فيأتي لسغ بعجهع بتخجسات مػجدة مخترخة 

وكثيخا ما حفعل ذلظ في أسانيج شيخه الػاقجي ؛  ،إسحاق في جس  األسانيج 
 شه التدم األمانة في العدو واإلسشاد لذيػخه أو ما وقف عميه مغ وثائق.لة

 : (3)يف ركش اوأسانْذ -ب
وكان  ،ُحبلحع عم  ابغ َسْعج اعتساد  عم  ذكخ الخواحات بأسانيجها 

م   ،و عسل عم  إيخاد الخواحات التي ترح عشج   ،حعتشي بانتقا  اإلسشاد 
وقج قيل " مغ نقل إليظ فقج  ، ااترالهالسحافطة عم  إسشادها وكيفية 

 حّسمظ" ومغ أسشج فقج أحال .

و الخغع مغ اقتباسه لسخو ات شيخه "الػاقجي" وغيخ  ؛ إال أنه انتق  
 مشها ما أسشج لخواة معخوفيغ ؛ لةشه لع يمتدم أحيانا بحلظ .

 يف ادلغاصُ ًالسشاّا :  -ج
ِسل بخواحات يحكخ الخبخ الخئيدي عشها عغ مجسػعة مغ الخواة ؛ ثع ُحة

مفخدة بأسانيجها وال حعيج اإلسشاد كالػاقجي لػ بجأ غدوة ججيجة ؛ بل حعصف 
                                                           

 ( .ٖ/ ٕ( الصبقات الةبخى ) ٔ)
 (.ٙٓٔ/ ٔ( السرجر نفده ) ٕ)
 (ٜٜتخاجع الرحابة والتابعيغ/د.سالع عبج العال )صم( مشهج ابغ سعج في الديخة و  ٖ)
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 عم  اإلسشاد الدابق و قػل م "ثع غدوة كحا ..." .

 يف ركش الرفاصْل اجلغشافْح : -د
حت  كأنه  ،يحكخ ابغ سعج تفاصيل لؤلماكغ الجيخافية بجقة كبيخة ججًا 

 لع ُحدبق إليها .و  ،استق  التفاصيل مغ شهػد عيان 

 يف السري ًالرتاخن : -ه
سائل عم  رواحة "الػاقجي"  يخة والذه وقج  ،اعتسج ابغ َسْعج في الدِّ

ولقّمة اهتسام الػاقجي  ،فةتابه أكسل وأشسل  ،أضاف عميها رواحات أخخى 
حكثخ اعتساد ابغ سعج عم  رواحة ِهَذام بغ ُمَحسهج بغ  ،بسا قبل البعثة 

اِئ  الَةمْ  وقج استحجث ابغ َسْعج فيها فرػال لع يحكخ فيها الػاقجي  ،ِبي الده
 ،ومغ ذلظ م ذكخ  لدخّ تيغ لع يحكخهسا الػاقجي  ،شيئا ؛ لةشها قميمة  

 إحجاهسام

ْسخي وَسَمَسة بغ َأْسمع إل  إبي ُسفيان بغ َحْخب بسّكة  سخ ة عسخو الزه
 .(ٔ)قبل الُحَجْيِبَية

 الرتذْة الضهانِ ًادلكانِ : -ً
كسا كان فعل ابغ  ،اهتع بتختي  أحجاث الديخة زمانيا كسا وقعت 

 إْسَحاق وشيخه الَػاِقِجي.

ثع بالهجخة  ،كان يخاعي الدمان والسكان فيبجأ بسغ سبق لئلسبلم 
و عجها بفتح مكة وهكحا . وكحلظ بسغ سكغ  ،ثع بسعخكة بجر  ،لمحبذة 

حػها هشاك ؛ كسجرسة ومجارسهع التي افتت ،السجيشة ومكة والصائف واليسغ 
                                                           

 ( .ٕ٘ٗ( الصبقات الةبخى  )صم  ٔ)
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 وغيخها . ،ومجرسة ابغ مدعػد في الةػفة  ،السجيشة 

 يف النقذ : -ص
عشج قبخ أمه  -ملسو هيلع هللا ىلص-كخواحة بكائه  ،كان ناقجًا لسا يخو ه مغ األخبار 

؛ لةشه لع  (ٔ)وقبخها باألبػا " ،وليذ قبخها بسكة  ،بسكة قال م "وهحا غمط 
 وال حعمق إال قميبل . ،غ السػاض  حكغ يجلي بخأحه في كثيخ م

 : (2)/ خذهح الكراب ًطثؼاذو3
اخترخ ابغ مشطػر كتاب "الصبقات" وسسا  "مختار الصبقات" وهػ 

واخترخ  "الديػشي" في كتاب "إنجاز الػعج السشتق  مغ  ، (ٖ)مخصػط
 . (ٗ)شبقات ابغ سعج"

خق ومغ خجمة الةتاب فهخسته في كتاب "مفتاح كشػز الدّشة" لمسدتذ
 بتقجحع وتخجسة "دمحم فؤاد عبج الباقي" . ،"وندشظ" 

في ثسان مجمجات  ،م( ٜٗٓٔوقج شب  في "ليجن" لسدتذخقيغ ألسان )
" دار صادر بسقجمة ثع شب  في "بيخوت ،وأضيفت الفهارس في مجمج تاس  

حخز  وُشِب  مشه ما ،و عجها في "دار التحخ خ بسرخ"  ،د. إحدان عباس
 الديخة فقط.

                                                           

 ( .ٓٔ/ ٔ( الصبقات الةبخى ) ٔ)
( مقجمة السحقق ز اد مشرػر ، ورسالة عبجالخحسغ السجخمي في الجكتػرا  ، ابغ  ٕ)

 سعج ومشهجه في الصبقات الةبيخ / أ.د. ر اض هاشع و آمشة دحام .
(ولع أقف عميه بعج ٚ٘/ٔليها دمحم بغ صامل الدمسي في مقجمه تحقيقه )( أشار إ ٖ)

 /https://ar.wikipedia.org/wikiالبحث والتحخي ونقمته مغ 
 ( .ٜٜٓٔ/ ٕ( كذف الطشػن ) ٗ)
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م( ؛ فيسا ٜٛٛٔشبعاته كانت بتحقيق "د. دمحم ز اد مشرػر")وآخخ 
 حخز شبقات التابعيغ؛ فأتع الشاقز مغ الصبعات .

ثع شب  كامبًل في "بيخوت" دار الةت  العمسية بتحقيق دمحم عبج القادر 
 .بعات لػجػد الترحيف والتحخ ف بهاوهي األسػأ مغ الص ،م(ٜٜٓٔ) عصا

فيسا حخز الصبقة  ،م( ٜٜ٘ٔمي" )كسا حققه "د.عبج العد د الدمػ 
َمسي" فيسا حخز الصبقة الخامدة  ،الخابعة مغ الرحابة  و"د. صامل الدُّ

ثع ُشِب  بسخاجعة دقيقة بتحقيق "د.عمي دمحم عسخ" في  ،مغ الرحابة 
وهي أفزل الصبعات حاليًا  ،م( في عذخة مجمجات ٕٔٓٓالقاهخة )

 كسا ُحِفيج ذلظ الباحثػن .  ،الحتػائها عم  ما ُفِقج مغ شبعة "ليجن" 
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 ثانْا : القسن الرطثْقِ 
 . (1)تْنيوا: الؼالقح  أًال

نقل "ابغ سعج" وأفاد مغ كتاب شيخه الػاقجي مغ كتابه "الصبقات" و 
َيخ" و"السيازي" كثيخًا ؛ لةغ كتاب "الصبقات" البغ سعج لع حكغ تةخارًا  "الدِّ

ثيخ مغ الخواحات عغ شيػخ آخخ غ لسؤلفات الػاقجي ؛ بل إنه ححػي الة
وكحلظ فإنه ححػي فرػاًل وتخاجع  ،كسا سبق معشا في مشهجه  ،غيخ  

وقج انتق  مغ رواحات وأسانيج شيخه  ،استججها لع تةغ عشج الػاقجي قبمه 
 ولع يحكخها كمها .

 . (2): الرشاتو ًاالخرالف تني الكراتنيثانْا 
 في الرفحة التالية م وقج حاولت جاهجة تشديقه في ججول حأتي 

نقاط الرشاتو 
 اتن سؼذ يف "الطثقاخ" الٌاقذُ يف "ادلغاصُ" ًاالخرالف

 مػضػ  الةتاب
 اخىىتز بسيىىازي رسىىػل هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص.

بىىل  ،لىىع حخىىتز بالسيىىازي فقىىط 
اممىىىة لدىىىىيخة هىىىػ أول تخجسىىىة ك

 .بعج ابغ إسحاق -ملسو هيلع هللا ىلص-الخسػل

                                                           

 ( .ٜٜ( مشهج ابغ سعج/د.سالع عبج العال )صم ٔ)
عج ( / ابغ سٜ٘( يشطخ م مشهج ابغ سعج في الديخة د.سالع عبج العال)صم ٕ)

ومشهجه في الصبقات الةبيخ أ.د.ر اض هاشع وآمشة دحام / جهػد أصحاب الصبقات 
الػاقجي وكتابه السيازي لمدمػمي )مػاض  متعجدة مغ  ٖٙٔد.العخ ي الفخ اشي صم

 البحث( .
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 لع يتشاولها في كتابه . بػ ةالذسائل والجالئل الش
أول مىىىغ جسىىى  عبلمىىىات الشبىىىػة 
والذسائل الشبػ ة ولع ُحدبق إل  

 ذلظ .

 بع بجأ الةتاب ؟

صىم  -بجأ بهجخة الخسىػل 
إلىىىىىى   -هللا عميىىىىىىه وسىىىىىىمع

وخىىىىىىتع بىىىىىىحكخ  ،السجيشىىىىىىة 
 سخّ ة أسامة بغ ز ج .

وتشىىىىىاول  ، -ملسو هيلع هللا ىلص-بىىىىىجأ بسػلىىىىىج  
ق يتعمىى عبلمىىات الشبىىػة وكىىل مىىا
 بالعهج السكي والسجني .

 اإلسشاد الجسعي

بىىجأ الةتىىاب بإسىىشاد جسعىىي 
 ،لخسدىىة وعذىىخ غ شىىيخا 
ثىىىىىىع هىىىىىىػ حعيىىىىىىج أسىىىىىىانيج  

( ٖ٘مجسػعىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىي )
وقىىىىىىىج حزىىىىىىىيف  ،ػضىىىىىىىعام

 رواحات أخخى بعج 

اسىىىتخجم اإلسىىىشاد الجسعىىىي مثىىىل 
حعيىج تةىخار  كىل  شيخه . لةشه ال

غىىىدوة بىىىل حكتفىىىي بقىىىػا "...ثىىىع 
 غدوة كحا ..."

ةتاب بالقخآن عبلقة ال
 والدشة

حدتذىهج با حىات فىي ذكىىخ  
 لؤلحجاث و حكخ معانيها

اعتسج عم  القىخآن الةىخ ع كسرىجر 
خاصىىىىىة فىىىىىي قرىىىىىز  ،أساسىىىىىي 

 ،األنبيىىا  ووقىىائ  الدىىيخة الشبػ ىىة 
 وكحلظ عم  الدشة الشبػ ة .

 أساس الةتاب
اعتسىىىج عمىىى  ابىىىغ إسىىىحاق 
 فىىىي الدىىىيخة كثيىىىخا لةشىىىه ال

 يشد  ذلظ لذيخه

د  فىي مخو اتىه عمى  أكثخ اعتسا
"الصبقىىات" لمػاقىىجي بىىل و رىىّخح 

 بحلظ عغ شيخه .

 إثبات الخواحات

يػثىىق السىىادة العمسيىىة عىىغ 
كسىىىىا أنىىىىه  ،شخ ىىىىق الدىىىىشج 

يهىىتع بخواحىىة شىىاهج حزىىخ 
 األحجاث ولػ كان مجهػاًل.

وقىىىج اعتسىىىج فىىىي  ،يػثىىىق كىىىحلظ 
مخو اتىىىه عمىىى  شخ قىىىة اإلسىىىشاد 
وإثبىىىىىىىىىات الخواحىىىىىىىىىات بصخقهىىىىىىىىىا 

صىىخق حقىىػي الرىىحيحة وجسىى  ال
لةىىغ  ،الخواحىىات كسىىا هىىػ معمىىػم 

 شّح مغ الخواحات . قج يػجج ما
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االستذهاد بالذعخ 
 واألدب

ثخ مغ الخواحات الذعخ ة حك
  دتذهج بهافي كتابه و 

بىىىل  ،يشىىىجر استذىىىهاد  بالذىىىعخ 
 ،يشىجر وجىػد  فيسىا بعىج الهجىىخة 

صىم  -ماعجا نساذج مىغ رثائىه 
 -هللا عميه وسمع

 السعمػمات الجيخافية

سيىىىىىىد الػاقىىىىىىجي بتصبيىىىىىىق ت
وكىىىان  ،السىىىشهج السيىىىجاني 
صىىم  -ححىىيط بآثىىار الشبىىي 
لجسيىىى   -هللا عميىىىه وسىىىمع
تشاولتهىىىىىىا  األمىىىىىىاكغ التىىىىىىي

األحىىىجاث فىىىي عهىىىج الشبىىىي 
 .ملسو هيلع هللا ىلص

يىىىىىىىحكخ التفاصىىىىىىىىيل الجيخافيىىىىىىىىة 
لؤلمىىىاكغ بجقىىىة مىىىغ كىىىان شىىىاهج 

كسىىا أنىىه لىىع ُحدىىبق  ،عيىىان لهىىا
جن إل  تختي  التخاجع حدى  السى

ي اسىىىىىىتقخ فيىىىىىىه أصىىىىىىحاب التىىىىىى
 .التخاجع

 السشهج الشقجي

قج يحكخ فىي السدىألة أكثىخ 
مىىىغ قىىىػل ثىىىع يىىىخجح بىىىيغ 

و بىىىىىىىيغ رأحىىىىىىىه  ،األقىىىىىىىػال 
 والثابت عشج  أحيانا .

يشتقىىىىي الخواحىىىىات و ختبهىىىىا دون 
 ،تعميىىق عميهىىا إال مىىا نىىجر وقىىّل 
وقج يخّجح بعىس الخواحىات عمى  

 بعس أحيانًا .

االعتبار الدمشي 
 احاتوالسكاني لمخو 

حقجم الػاقجي تحجيىجا زمشيىا 
 ،دقيقىىا لةىىل غىىدوة وسىىخ ة 
ووصىىىىىىفه لؤلمىىىىىىاكغ كىىىىىىان 

 بالػقػف عميها بشفده.

صىىىىىى  اهتسامىىىىىىه بهىىىىىىا جعمىىىىىىه حق
الخواحىىىىىىىىىىات عىىىىىىىىىىغ تدمدىىىىىىىىىىمها 

 .عو كخر بعس التخاج ،التار خي
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 : ادلضاّا ًادلآخز لكال الكراتني . ثالثا
 : كراب ادلغاصُ : أًالا 
 (1)ممْضاذو : 
ي الخواحىىات مذىىافهة عىىغ شىىيػخه فقىىج صىىخح بالدىىسا  / أخىىح الػاقىىجٔ
 مشهع .

ُحعشىىى  بالتدمدىىىل  ،/ سىىىياق الةتىىىاب مىىىشطع متدىىىق يشاسىىى  الجسيىىى  ٕ
 السشصقي لؤلحجاث .

 سسعه مغ شيػخه . / كت  الػاقجي كل ماٖ

/ مشهجه مصخد في كىل الةتىاب ؛ بحيىث يىحكخ األصىل فىي اليىدوة بعىج ٗ
 ذلظ يػرد الخواحات األخخى .

اقىىىجي مىىىغ سىىىبقه فىىىي التحجيىىىج الىىىجقيق لتىىىػار خ األحىىىجاث / فىىىاق الػ ٘
 ( حجثًا لع ححجد ابغ إسحاق تار خها .ٕ٘وقج ضبط ) ،والسيازي 

فقىج فّرىل  ،/ تسيد الػاقجي بالجقة في ذكىخ تفاصىيل اليىدوات الةبيىخة ٙ
 ،( صىفحة فىي مباحىث فىي أحىجاثها ٓ٘ٔالقػل بعج أحىجاث غىدوة بىجر بىىى )

الػاقىىجي أسىىسا  الىىحيغ شىىهجوا اليىىدوة وأسىىسا  "وفىى  السيىىازي الهامىىة يىىحكخ 
 . (ٕ)الحيغ استذهجوا أو قتمػا فيها"

"وإذا كانىىت  ،/ حدتذىىهج بىىالقخآن الةىىخ ع و ىىحكخ تفدىىيخًا مىىػجدًا  حاتىىه ٚ
اليدوة قج ندل فيها آحات كثيخة مغ القخآن، فىإن الػاقىجي حفخدهىا وحىجها مى  

                                                           

 ( .ٕٙٓ( يشطخ م الػاقجي وكتابه السيازي لمدمػمي )صم  ٔ)
 (.ٖٔ( يشطخ م ميازي الػاقجي )السقجمة/  ٕ)
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 .(ٔ)تفديخها و زعها ف  نهاحة أخبار اليدوة"

 هتع بالجراسة السيجانية لسكان الحجث وشبيعته الجيخافية ./ اٛ

بىل و عّقى  و بىيغ رأحىه  ،/ يشقج الخواحات التي يخد فيها خبلفىًا و ىخّجح ٜ
 .أو"...وهػ أثبت..."بقػله "...والثابت..." أو "...والسجتس  عميه عشجنا..." 

  (2)ادلآخز ػلْو : 
لةىىّشهع أصىىحاب  ،/اعتسىىج فىىي رواحاتىىه عمىى  مجاهيىىل غيىىخ معىىخوفيغ ٔ

 الحجث الَسْخِوي.

ولىىع ُحرىىّخح  ،/ حدىىتخجم الػاقىىجي جسىى  األسىىانيج فىىي بعىىس رواحاتىىه ٕ
 ثع حجي  بالستغ واحجًا . ،بجسي  مغ سس  مشهع مخو ات الحجث 

فقىىىج روى  ،/ تخكيىىى  األسىىىانيج وقمىىى  األحاديىىىث عمىىى  بعىىىس الىىىخواة ٖ
ظ ِفىي اْلَػاِقىِجّي َأنىه َكىاَن عبجهللا بغ اإلمام أحسج م "َسِسعت أبىي َحُقىػل َمىا َأشى

حقمبهىىا َحْعِشىىي َأَحاِديىىث َوذكىىخ ِمْشَهىىا َحىىِجيث َنبَهىىان َعىىغ أم َسىىمَسة )أفعسيىىاوان 
 . (ٖ)َأْنُتَسا( َحُقػل م حِحيل َحِجيث َمْعَسخ ُيػُنذ َعغ َمْعَسخ"

قالىىه الىىّحهبي م "وخمىىط  وقىىج سىىبق مىىا ،/ نقمىىه لؤلحاديىىث دون تسييىىد ٗ
 فاّشخحػ  لحلظ" . ،خز بالجّر الثسيغ والخ ،اليّث بالدسيغ 

                                                           

 (.ٖٔالسرجر نفده )صم(  ٔ)
 ( .ٓٔٔ( الػاقجي وكتابه السيازي لمدمػمي )صم ٕ)
 ( .ٕٗٙ/ ٖ( العمل ومعخفة الخجال ألحسج )ٖ)
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 ثانْا : كراب "الطثقاخ الكربٍ" :
 (1)ممْضاذو : 
واهىىىتع بالذىىىسائل  -ملسو هيلع هللا ىلص-/ اعتشىىى  بىىىاألحػال السختمفىىىة لحيىىىاة الشبىىىي ٔ

فةأنسىا وضى  الشىػاة  ،وتسيىد بهىا عّسىغ قبمىه بىل وسىبقهع إليهىا  ،السحسجحة 
وذكىخ مىغ عبلمىات الشبىػة مىا  ،بعىج   األول  لةت  الذسائل التي جا ت مىغ

 كان بجاحة لةت  الجالئل أحزا .

/ تسيد باألخبار السدشجة وانتقى  مىغ السخو ىات األسىانيج الشطيفىة فىي ٕ
 أغم  األحػال .

و بىىيغ  ،/ كىىان يشقىىج أحيانىىًا أخبىىار الدىىيخة التىىي أخىىحها مسىىغ سىىبقه ٖ
 الخصأ فيها .

وأثبتها مغ قبمىه  ،ديخة / تخك األشعار التي قيمت في بعس أحجاث الٗ
 كسثل أبيات كع  بغ األشخف في رثا  قتم  بجر مغ السذخكيغ .

 ،فىىىىي األمرىىىىىار  -رضىىىىىػان هللا عمىىىىيهع-/ ذكىىىىخ تفىىىىخق الرىىىىحابة ٘
 والسجارس التي أنذئػها هشاك .

  (2)ادلآخز ػلْو : 
 ،/ لىىع يػجىىج فىىي الةتىىاب نقىىجًا وال عخضىىًا وال تحمىىيبًل لمػقىىائ  واألحىىجاثٔ

                                                           

( يشطخ م جهػد أصحاب كت  الصبقات / د. دمحم الدخار، جهػد أصحاب الصبقات /د.  ٔ)
 العخ ي الفخ اشي .

بعيغ لمجكتػر /سالع عبج ( يشطخ م مشهج ابغ سعج في الديخة وتخاجع الرحابة والتا ٕ)
 (.ٜ/ ٔ( ، مقجمة السحقق إحدان عباس  )ٕٔٔالعال )صم
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الخواحات وذكخ األسانيج ؛ مى  أن شخرىيته شخرىيًة ناقىجة ؛  واكتف  بجس 
 إذ ُحعّج مغ رجال الجخح والتعجيل .

وإن كانىىت  ،/ ذكىىخ بعىىس اإلسىىخائيميات السشةىىخة واليخ بىىة فىىي كتابىىه ٕ
 قميمة .

/ شخ قتىىىه فىىىي العىىىخض الدمىىىاني لؤلحىىىجاث التار خيىىىة جعمتهىىىا مبتىىىػرة ٖ
سكىىاني فقىىج اضىىصخ لتةىىخار أمىىا العىىخض ال ،مقصعىىة ال تجتسىى  فىىي محىىل واحىىج

 التخاجع .

وهىػ  ،عابه السحجثػن عم  الػاقىجي كىان مىغ ابىغ سىعج أحزىا  / وماٗ
وإدخىىال حىىجيث الخجىىال فىىي بعىىس ؛ إذا كثىىخت  ،جسىى  األسىىانيج لسىىتغ واحىىج 

 الخواحات وتذابهت .

/ يخكد في التخجسة و صيل في الصبقات األول  و قىل ذلىظ فيىأتي لسىغ ٘
 ترخة .بعجهع بتخجسات مػجدة مخ

ووجىػد بعىس الخواحىات  ،/ اعتساد  عم  بعس الزعفا  في رواحاته ٙ
 الذاذة والسشةخة
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  (1)ساتؼا : اوأهثلح الرطثْقْح
ا 
َ
 القِر

ُ
س
ْ
ذ
َ
 (2)ت

} قالػام َوَلّسا َتَحّيَغ َرُسػُل هللِا َصمه  َّللاهُ َعَمْيِه َوَسمهَع اْنِرَخاَف اْلِعيِخ ِمْغ 
ُه ِلْمِعيِخ، َوَ َعَث َرُسػُل هللِا َصمه  َّللاهُ َعَمْيِه َوَسمهَع َشْمَحَة الّذاِم، َنَجَب َأْصَحابَ 

ْبَغ ُعَبْيِج هللِا َوَسِعيَج ْبَغ َزْ ٍج، َقْبَل ُخُخوِجِه ِمْغ اْلَسِجيَشِة ِبَعْذِخ َلَياٍل، 
 -اِر ِمْغ اْلَحْػَرا ِ َيَتَحّدَداِن َخَبَخ اْلِعيِخ، َحّت  َنَداَل َعَم  َكَذٍج اْلُجَهِشّي ِبالتهْجبَ 

َفَأَجاَرُهَسا، َوَأْنَدَلُهَسا، َوَلْع َيدَااَل  -َوالتهْجَباُر ِمْغ َوَراِ  ِذي اْلَسْخَوِة َعَم  الّداِحلِ 
ُمِقيَسْيِغ ِعْشَجُ  ِفي ِخَباٍ  َحّت  َمّخْت اْلِعيُخ، َفَخَفَ  َشْمَحُة َوَسِعيٌج َعَم  َنَذٍد ِمْغ 

إَل  اْلَقْػِم، َوِإَل  َما َتْحِسُل اْلِعيُخ، َوَجَعَل َأْهُل اْلِعيِخ َحُقػُلػَنم َحا  اأْلَْرِض، َفَشَطَخا
َكَذج ، َهْل َرَأْيت َأَحًجا ِمْغ ُعُيػِن ُمَحّسٍج؟ َفَيُقػُلم َأُعػُذ ِبَاِا، َوَأّن  ُعُيػُن 

ا ُثّع َخَخَجا، َوَخَخَج َمَعُهَسا ُمَحّسٍج ِبالتهْجَباِر؟ َفَمّسا َراَحْت اْلِعيُخ َباَتا َحّت  َأْصَبحَ 
َكَذٌج َخِفيًخا، َحّت  َأْوَرَدُهَسا َذا اْلَسْخَوِة. َوَساَحَمْت اْلِعيُخ َفَأْسَخَعْت، َوَساُروا الّمْيَل 
 َوالّشَهاَر َفَخًقا ِمْغ الّصَمِ . َفَقِجَم َشْمَحُة ْبُغ ُعَبْيِج هللِا َوَسِعيٌج اْلَسِجيَشَة اْلَيْػَم اّلِحي
اَلَقاُهْع َرُسػُل هللِا َصمه  َّللاهُ َعَمْيِه َوَسمهَع ِبَبْجٍر، َفَخَخَجا َحْعَتِخَضاِن الّشِبّي َصمه  

َوُتْخَ اُن َبْيَغ َمَمٍل َوالّدَياَلِة َعَم  اْلَسَحّجِة،  -َّللاهُ َعَمْيِه َوَسمهَع، َفَمِقَياُ  ِبُتْخَ انَ 
.َوَقِجَم َكَذٌج َبْعَج َذِلَظ َفَأْخَبَخ الّشِبّي َصمه  َّللاهُ -الّذاِعخِ  َوَكاَنْت َمْشِدَل اْبِغ ُأَذْيَشةَ 

َعَمْيِه َوَسمهَع َسِعيٌج َوَشْمَحُة إَجاَرَتُه إّحاُهَسا، َفَحّياُ  َرُسػُل هللِا َصمه  َّللاهُ َعَمْيِه 
إّني َكِبيٌخ َوَقْج َنِفَج ُعْسِخي، َوَسمهَع َوَأْكَخَمُه َوَقاَلم َأاَل َأْقَصُ  َلظ َيْشُبَ ؟ َفَقاَلم 

َوَلِةْغ َأْقِصْعَها اِلْبِغ َأِخي. َفَقَصَعَها َلُه َقاُلػام َوَنَجَب َرُسػُل هللِا َصمه  َّللاهُ َعَمْيِه 
                                                           

 ( يشبيي مبلحطة أنه ال يتزح السشهج كامبل في هحا السثال . ٔ)
 ( .ٜٔ/ ٔ( ميازي الػاقجي ) ٕ)
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 َوَسمهَع اْلُسْدِمِسيَغ َوَقاَلم َوَهِحِ  ِعيُخ ُقَخْ ٍر ِفيَها َأْمَػاُلُهْع، َلَعّل هللَا ُحْيِشسُكُسػَها.

َأْسَخَ  َمْغ َأْسَخَ ، َحّت  إْن َكاَن الّخُجُل َلُيَداِهُع َأَباُ  ِفي اْلُخُخوِج، َفَةاَن فَ 
ِمّسْغ َساَهَع َسْعُج ْبُغ َخْيَثَسَة َوَأُبػُ  ِفي اْلُخُخوِج إَل  َبْجٍر، َفَقاَل َسْعٌج أِلَِبيِهم إّنُه 

ُجػ الّذَهاَدَة ِفي َوْجِهي َهَحا! َفَقاَل َلْػ َكاَن َغْيَخ اْلَجّشِة آَثْخُتظ ِبِه، إّني أَلَرْ 
َخْيَثَسُةم آِثْخِني، َوِقْخ َمَ  ِنَداِئظ! َفَأَب  َسْعٌج، َفَقاَل َخْيَثَسُةم إّنُه اَل ُبّج أِلََحِجَنا 

 ِمْغ َأْن ُحِقيَع. َفاْسَتَهَسا، َفَخَخَج سهع سعج قتل ِبَبْجٍر.

َمْيِه وسّمع بذخ كثيخ مغ أصحابه، كخهػا َوَأْبَصَأ َعْغ الّشِبّي َصمه  َّللاهُ عَ 
ُخُخوَجُه، َوَكاَن ِفيِه َكبَلٌم َكِثيٌخ َواْخِتبَلٌف. َوَكاَن َمْغ َتَخّمَف َلْع ُيَمْع أِلَّنُهْع َما 
َخَخُجػا َعَم  ِقَتاٍل، َوِإّنَسا َخَخُجػا ِلْمِعيِخ. َوَتَخّمَف َقْػٌم ِمْغ َأْهِل ِنّياِت َوَ َراِئَخ، 

ػا َأّنُه َحُةػُن ِقَتاٌل َما َتَخّمُفػا. َوَكاَن ِمّسْغ َتَخّمَف ُأَسْيُج ْبُغ ُحَزْيٍخ، َفَمّسا َلْػ َضشّ 
ِ اّلِحي َسّخك  َقِجَم َرُسػُل هللِا َصمه  َّللاهُ َعَمْيِه َوَسمهَع َقاَل َلُه ُأَسْيُجم اْلَحْسُج لِلِّ

ّق، َما َتَخّمْفت َعْشظ َرْغَبًة ِبَشْفِدي َعْغ َوَأْضَهَخك َعَم  َعُجّوك! َوَاّلِحي َبَعَثظ ِباْلحَ 
 َنْفِدظ، َواَل َضَشْشت َأّنظ ُتبَلِقي َعُجّوا، َواَل َضَشْشت إاّل َأّنَها اْلِعيُخ.

َفَقاَل له رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلصم َصَجْقت! َوَكاَنْت َأّوَل َغْدَوٍة َأَعّد هللُا ِفيَها 
ْسبَلَم، َوَأَذّل ِفيهَ  َوَخَخَج َرُسػُل هللِا َصمه  َّللاهُ َعَمْيِه َوَسمهَع ِبَسْغ  ا َأْهَل الّذْخِك.اإلِْ

 -َمَعُه َحّت  اْنَتَه  إَل  َنْقِ  َبِشي ِديَشاٍر، ُثّع َنَدَل ِباْلُبْقِ  َوِهَي ُبُيػُت الّدْقَيا
َيْػَم اأْلََحِج  -ُيػِت اْلَسِجيَشةِ اْلُبْقُ  َنْقُ  َبِشي ِديَشاٍر ِباْلَسِجيَشِة، َوالّدْقَيا ُمّتِرٌل ِببُ 

ْثَشَتْي َعْذَخَة َخَمْت ِمْغ َرَمَزاَن.  اِل

َفَزَخَب َعْدَكَخُ  ُهَشاَك، َوَعَخَض اْلُسَقاِتَمَة، َفَعَخَض َعْبُج هللا بغ عسخ، 
ٍخ، َوَزْ ُج وأسامة ابغ َزْ ٍج، َوَراِفُ  ْبُغ َخِجحٍج، َواْلَبَخاُ  ْبُغ َعاِزٍب، َوُأَسْيُج ْبُغ َضِهي

 ْبُغ َأْرَقَع، َوَزْ ُج ْبُغ َثاِبٍت، َفَخّدُهْع َوَلْع ُحِجْدُهْع.
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َفَحّجَثِشي َأُبػ َبْةِخ ْبُغ إْسَساِعيَل، َعْغ َأِبيِه، َعْغ َعاِمِخ ْبِغ َسْعٍج، َعْغ 
ُل هللِا َصمه  َأِبيِه، َقاَلم َرَأْيت َأِخي ُعَسْيَخ ْبَغ َأِبي َوّقاٍص َقْبَل َأْن َحْعِخَضَشا َرُسػ

َّللاهُ َعَمْيِه َوَسمهَع َيَتَػاَرى، َفُقْمتم َما َلظ َحا َأِخي؟ َقاَلم إّني َأَخاُف َأْن َيَخاِني 
َرُسػُل هللِا َصمه  َّللاهُ َعَمْيِه َوَسمهَع َوَ ْدَتْرِيَخِني َفَيُخّدِني، َوَأَنا ُأِحّ  اْلُخُخوَج، 

َة. َقاَلم َفُعِخَض َعَم  َرُسػِل هللِا َصمه  َّللاهُ َعَمْيِه َوَسمهَع َلَعّل هللَا َيْخُزُقِشي الّذَهادَ 
 َفاْسَتْرَيَخُ ، َفَقاَلم اْرِجْ !

َفَبَة  ُعَسْيٌخ، َفَأَجاَزُ  َرُسػُل هللِا َصمه  َّللاهُ َعَمْيِه َوَسمهَع. َقاَلم َفَةاَن َسْعٌج 
ِه ِمْغ ِصَيخِِ ، َفُقِتَل ِبَبْجٍر َوُهَػ اْبُغ ِسّت َحُقػُلم ُكْشت َأْعِقُج َلُه َحَساِئَل َسْيفِ 

 َعْذَخَة سشة.
َفَحّجَثِشي َأُبػ َبْةِخ ْبُغ َعْبِج هللِا َقاَلم َحّجَثِشي َعّياُش ْبُغ َعْبِج الّخْحَسِغ 

ِمْغ ِبْئِخِهْع اأْلَْشَجِعّي َأّن الّشِبّي َصمه  َّللاهُ َعَمْيِه َوَسمهَع َأَمَخ َأْصَحاَبُه َأْن َحْدَتُقػا 
َيْػَمِئٍح، َوَشِخَب َرُسػُل هللِا َصمه  َّللاهُ َعَمْيِه َوَسمهَع ِمْغ َماِ  ِبْئِخِهْع. َفَحّجَثِشي َعْبُج 
اْلَعِد ِد ْبُغ ُمَحّسٍج، َعْغ َعْسِخو ْبِغ َأِبي َعْسٍخو، َأّن الّشِبّي َصمه  َّللاهُ َعَمْيِه َوَسمهَع 

َب ِمْغ ِبْئِخِهْع َذِلَظ اْلَيْػَم. َحّجَثِشي َعْبُج اْلَعِد ِد ْبُغ ُمَحّسٍج، َعْغ َكاَن َأّوَل َمْغ َشخِ 
ِهَذاِم ْبِغ ُعْخَوَة، َعْغ َأِبيِه، َعْغ َعاِئَذَة، َأّن َرُسػَل هللِا َصمه  َّللاهُ َعَمْيِه َوَسمهَع 

 َكاَن ُحْدَتْعَحُب َلُه ِمْغ ُبُيػِت الّدْقَيا َبْعَج َذِلَظ.

ّجَثِشي اْبُغ َأِبي ِذْئٍ ، َعْغ اْلَسْقُبِخّي، َعْغ َعْبِج هللِا ْبِغ َأِبي َقَتاَدَة، َعْغ َفحَ 
َأِبيِه، َأّن َرُسػَل هللِا َصمه  َّللاهُ َعَمْيِه َوَسمهَع َصّم  ِعْشَج ُبُيػِت الّدْقَيا ، َوَدَعا 

اِهيَع َعْبُجك َوَخِميُمظ َوَنِبّيظ، َدَعاك َيْػَمِئٍح أِلَْهِل اْلَسِجيَشِة َفَقاَلم المُهّع، إّن إْبخَ 
أِلَْهِل َمّةَة! َوِإّني ُمَحّسٌج َعْبُجك َوَنِبّيظ، َأْدُعَػك أِلَْهِل اْلَسِجيَشِة، َأْن ُتَباِرَك َلُهْع 
 ِفي َصاِعِهْع َوُمّجِهْع َوِثَساِرِهْع! المُهّع، َحّبْ  إَلْيَشا اْلَسِجيَشَة، َواْجَعْل َما ِبَها ِمغْ 
اْلَػَ اِ  ِبُخّع، المُهّع، إّني َقْج َحّخْمت َما َبْيَغ اَلَبَتْيَها َكَسا َحّخَم إْبَخاِهيُع َخِميُمظ 
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 َمّةَة! َوُخّع َعَم  ِميَمْيِغ ِمْغ اْلُجْحَفِة{.انته  

 هالحظاخ ػلَ النص :
/ بىىجأ الػاقىىجي بقػلىىه "قىىالػا" دون تفرىىيل مىىغ هىىع ؟ وهىىحا إشىىارة إلىى  ٔ

 فةأنه ححيل إليه . ،الحي بجأ بحكخ  أول الةتاب  اإلسشاد الجسعي

 / بيان وتػضيح لمتار خ والػقت الحي تست فيه األحجاث .ٕ

/ ذكخ السػاض  جيخافّيًا و يان محّمها وهحا دأبه فيها ألنىه كىان حخىخج ٖ
 إليها بشفده .

 / بيانه ألسسا  وتفاصيل مغ شاركػا باألحجاث .ٗ

و دتذىهج  ،وأسىخاهع كىحلظ  ،الةفىار / ثع هػ يحكخ أسسا  القتم  مغ ٘
ومغ شىارك  ،ومغ استذهج مغ السدمسيغ فيها  ،بسا ورد في سػرة األنفال 

 مغ قخ ر واألنرار .

/ أسىىه  كثيىىخا فىىي تفاصىىيل بىىجر الةبىىخى حتىى  تجىىاوز السائىىة صىىفحة ٙ
 عشها فقط .

 / ُحبلحع تدمدل األحجاث وتتابعها في أسمػب قرري .ٚ
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عه َغْدَوُة َرُسػِل َّللاهِ صّم  هللا عميه وسمع َبْجُر اْلِقَتاِل، َوُ َقاُل َبْجٌر } ثُ 
اْلُةْبَخى، َقاُلػام َلسها َتَحيهَغ َرُسػُل َّللاهِ صّم  هللا عميه وسمع اْنِرَخاَف اْلِعيِخ ِمَغ 

ْأِم الهِتي َكاَن َخَخَج َلَها ُيِخ ُجَها َحته  َبَمَغ َذا اْلعُ  َذْيَخِة َبَعَث َشْمَحَة ْبَغ ُعَبْيِج الذه
َداِن َخَبَخ اْلِعيِخ، َفَبَمَيا  َّللاهِ التهْيِسيه َوَسِعيَج ْبَغ َزْ ِج ْبِغ َعْسِخو ْبِغ ُنَفْيٍل َيَتَحده

ا َوَكَتَع التهْجَباَر ِمْغ َأْرِض اْلَحْػَراِ ، َفَشَداَل َعَم  َكَذجٍّ اْلُجَهِشيِّ َفَأَجاَرُهَسا َوَأْنَدَلُهسَ 
ِت اْلِعيُخ ُثعه َخَخَجا َوَخَخَج َمَعُهَسا َكَذجٌّ َخِفيًخا َحته  َأْوَرَدُهَسا َذا  َعَمْيِهَسا َحته  َمخه
اْلَسْخَوِة، َوَساَحَمِت اْلِعيُخ َوَأْسَخَعْت َفَداُروا ِبالمهْيِل َوالشهَهاِر َفَخًقا ِمَغ الصهَمِ ، 

اْلَسِجيَشَة ِلُيْخِبَخا َرُسػَل َّللاهِ صّم  هللا عميه وسمع َخَبَخ َفَقِجَم َشْمَحُة َوَسِعيٌج 
اْلِعيِخ َفَػَجَجاُ  َقْج َخَخَج َوَكاَن َقْج َنَجَب اْلُسْدِمِسيَغ ِلْمُخُخوِج َمَعُه َوَقاَلم َهِحِ  ِعيُخ 

َمْغ َأْسَخِ  ِإَل  َذِلَظ َوَأْبَصَأ  ُقَخْ ٍر ِفيَها َأْمَػاُلُهْع َلَعله َّللاهَ َأْن ُحْيِشَسُةُسػَها، َفَأْسَخ َ 
َعْشُه َبَذٌخ َكِثيٌخ َوَكاَن َمْغ َتَخمهَف َلْع ُيَمْع أِلَنهُهْع َلْع َحْخُخُجػا َعَم  ِقَتاٍل ِإنهَسا 
ْبِت  َخَخُجػا ِلْمِعيِخ َفَخَخَج َرُسػُل َّللاهِ صّم  هللا عميه وسمع ِمَغ اْلَسِجيَشِة َيْػَم الده

ْثَشَتيْ  َعْذَخَة َلْيَمًة َخَمْت ِمْغ َشْهِخ َرَمَزاَن َعَم  َرْأِس ِتْدَعَة َعَذَخ َشْهًخا ِمْغ  اِل
َه َشْمَحَة ْبَغ ُعَبْيِج َّللاهِ َوَسِعيَج ْبَغ َزْ ٍج ِبَعْذِخ َلَياٍل،  ُمَهاَجخِِ ، َوَذِلَظ َبْعَجَما َوجه

َخَجْت َمَعُه اأْلَْنَراُر ِفي َهِحِ  اْلَيدَاِة َوَخَخَج َمْغ َخَخَج َمَعُه ِمَغ اْلُسَهاِجِخ َغ، َوخَ 
َوَلْع َحُةْغ َغدَا ِبَأَحٍج ِمْشُهْع َقْبَل َذِلَظ َوَضَخَب َرُسػُل َّللاهِ صّم  هللا عميه وسمع 
َعْدَكَخُ  ِبِبْئِخ َأِبي ِعَشَبَة، َوِهَي َعَم  ِميٍل ِمَغ اْلَسِجيَشِة َفَعَخَض َأْصَحاَبُه َوَرده َمِغ 

َتْرَيَخ َوَخَخَج ِفي َثبَلِثِساَئِة َرُجٍل َوَخْسَدِة َنَفٍخ َكاَن اْلُسَهاِجُخوَن ِمْشُهْع َأْرَ َعًة اسْ 
َوَسْبِعيَغ َرُجبًل، َوَساِئُخُهْع ِمَغ اأْلَْنَراِر َوَثَساِنَيٌة َتَخمهُفػا ِلِعمهٍة َضَخَب َلُهْع َرُسػُل 

                                                           

 ( .ٔٔ/ ٕ( الصبقات الةبخى ) ٔ)
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َوُأُجػِرِهْع َثبَلَثٌة ِمَغ اْلُسَهاِجِخ ِغم ُعْثَساُن  َّللاهِ صّم  هللا عميه وسمع ِبِدَهاِمِهعْ 
اَن َخمهَفُه َرُسػُل َّللاهِ صّم  هللا عميه وسمع َعَم  اْمَخَأِتِه ُرَقيهَة ِبْشِت  ْبُغ َعفه
َرُسػِل َّللاهِ صّم  هللا عميه وسمع َوَكاَنْت َمِخ َزًة َفَأَقاَم َعَمْيَها َحته  َماَتْت، 

َداِن َخَبَخ اْلِعيِخ َوَخْسَدٌة َوَشْمَحُة بْ  ُغ ُعَبْيِج َّللاهِ، َوَسِعيُج ْبُغ َزْ ٍج َبَعَثُهَسا َيَتَحده
ِمَغ اأْلَْنَراِر َأُبػ ُلَباَبَة ْبُغ َعْبِج اْلُسْشِحِر َخمهَفُه َعَم  اْلَسِجيَشِة، َوَعاِصُع ْبُغ َعِجيٍّ 

ُ  ِمَغ اْلَعْجبَلِنيُّ َخمهَفُه َعَم  َأْهِل اْلَعالِ  َيِة، َواْلَحاِرُث ْبُغ َحاِشٍ  اْلُعَسِخيُّ َرده
سهِة  ْوَحاِ  ِإَل  َبِشي َعْسِخو ْبِغ َعْػٍف ِلَذْيٍ  َبَمَيُه َعْشُهْع، َواْلَحاِرُث ْبُغ الرِّ الخه

ْوَحاِ ، َوَخػهاُت ْبُغ ُجَبْيٍخ ُكِدَخ َأْحًزا َفَهُؤاَلِ  َثَساِنَيٌة اَل اْختِ  بَلَف ِفيِهْع ُكِدَخ ِبالخه
ِبُل َسْبِعيَغ َبِعيًخا َيَتَعاَقُ  الشهَفُخ اْلَبِعيَخ َوَكاَنِت  ِعْشَجَنا َوُكمُُّهْع ُمْدَتْػِجٌ  َوَكاَنِت اإلِْ
اْلَخْيُل َفَخَسْيِغم َفَخٌس ِلْمِسْقَجاِد ْبِغ َعْسٍخو َوَفَخٌس ِلَسْخَثِج ْبِغ َأِبي َمْخَثٍج اْلَيَشِػيِّ 

َّللاهِ صّم  هللا عميه وسمع َأَماَمُه َعْيَشْيِغ َلُه ِإَل  اْلُسْذِخِكيَغ َحْأِتَياِنِه  َوَقِجَم َرُسػلُ 
ِبَخَبِخ َعُجوِِّ  َوُهَسام َبْدَبُذ ْبُغ َعْسٍخو، َوَعِجيُّ ْبُغ َأِبي الدهْغَباِ  َوُهَسا ِمْغ 

َفَعِمَسا اْلَخَبَخ، َوَرَجَعا ِإَل  ُجَهْيَشَة َحِميَفاِن ِلؤْلَْنَراِر َفاْنَتَهَيا ِإَل  َماِ  َبْجٍر 
ْأِم َأنه َرُسػَل َّللاهِ  َرُسػِل َّللاهِ صّم  هللا عميه وسمع َوَكاَن َبَمَغ اْلُسْذِخِكيَغ ِبالذه
صّم  هللا عميه وسمع َيْخُصُج اْنِرَخاَفُهْع َفَبَعُثػا َضْسَزَع ْبَغ َعْسٍخو ِحيَغ َفَرُمػا 

ْأِم ِإَل  ُقَخ ْ  ٍر ِبَسةهَة ُحْخِبُخوَنَهْع ِبَسا َبَمَيُهْع َعْغ َرُسػِل َّللاهِ صّم  هللا ِمَغ الذه
عميه وسمع َوَ ْأُمُخوَنُهْع َأْن َحْخُخُجػا َفَيْسَشُعػا ِعيَخُهْع َفَخَخَج اْلُسْذِخُكػَن ِمْغ َأْهِل 

ُفػُف َوَأْقَبَل َأُبػ ُسْفيَ  اَن ْبُغ َحْخٍب ِباْلِعيِخ َوَقْج َمةهَة ِسَخاًعا َوَمَعُهُع اْلِقَياُن، َوالجُّ
َخاُفػا َخْػًفا َشِجيًجا ِحيَغ َدَنْػا ِمَغ اْلَسِجيَشِة َواْسَتْبَصُؤوا َضْسَزًسا َوالشهِفيَخ َحته  
َصَج، َفَقاَل ِلَسْجِجيِّ ْبِغ َعْسٍخو َهْل َأْحَدْدَت َأَحًجا  َوَرَد َبْجًرا َوُهػَ َخاِئٌف ِمَغ الخه

سهٍج؛ َفِإنهُه َوَّللاهِ َما ِبَسةهَة ِمْغ ُقَخِشيٍّ َواَل ُقَخِشيهٍة َلُه َنرٌّ َفَراِعًجا ِمْغ ُعُيػِن ُمحَ 
م َوَّللاهِ َما َرَأْيُت َأَحًجا ُأْنِةُخُ  ِإاله َراِكَبْيِغ َأَتَيا  ِإاله َقْج َبَعَث ِبِه َمَعَشا، َفَقاَل َمْجِجيُّ

ِإَل  ُمَشاِخ َعِجيٍّ َوَ ْدَبٍذ، َفَجاَ  َأُبػ ُسْفَياَن َفَأَخَح ِإَل  َهَحا اْلَسَةاِن َوَأَشاَر َلُه 
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َأْبَعاًرا ِمْغ َبِعيَخْ ِهَسا َفَفتهُه َفِإَذا ِفيِه َنًػى، َفَقاَلم َعبَلِئُف َيْثِخَب َهِحِ  ُعُيػُن 
َصَمَق َسِخ ًعا، ُمَحسهٍج، َفَزَخَب ُوُجػَ  اْلِعيِخ َفَداَحَل ِبَها َوَتَخَك َبْجًرا َحَداًرا، َوانْ 

َوَأْقَبَمْت ُقَخْ ٌر ِمْغ َمةهَة، َفَأْرَسَل ِإَلْيِهْع َأُبػ ُسْفَياَن ْبُغ َحْخٍب َقْيَذ ْبَغ اْمِخِئ 
ُجػِ ، َفَأَبْت ُقَخْ ٌر َأْن َتْخِجَ   اْلَقْيِذ ُحْخِبُخُهْع َأنهُه َقْج َأْحَخَز اْلِعيَخ َوَ ْأُمُخُهْع ِبالخُّ

وا اْلِقيَ  ِة َوِهَي َعَم  َسْبَعِة َوَردُّ ُسػُل َأَبا ُسْفَياَن ِباْلَهجه اَن ِمَغ اْلُجْحَفِة، َوَلِحَق الخه
اُنَها َبُشػ َضْسَخَة  َأْمَياٍل ِمْغ ُعْدَفاَن ِإَذا ُرْحَت ِمْغ َمةهَة َعْغ َحَداِر الصهِخ ِق َوُسكه

َقاَلم َواَقْػَماُ  َهَحا َعَسُل َعْسِخو ْبِغ َوَناٌس ِمْغ ُخدَاَعَة، َفَأْخَبَخُ  ِبُسِزيِّ ُقَخْ ٍر، فَ 
ِهَذاٍم َحْعِشي َأَبا َجْهِل ْبِغ ِهَذاٍم َوَقاَلم َوَّللاهِ اَل َنْبَخُح َحته  َنِخَد َبْجًرا، َوَكاَنْت 
 َبْجٌر َمْػِسًسا ِمْغ َمَػاِسِع اْلَجاِهِميهِة َحْجَتِسُ  ِبَها اْلَعَخُب ِبَها ُسػٌق، َوَ ْيَغ َبْجرٍ 
َواْلَسِجيَشِة َثَساِنَيُة ُبُخٍد َوِميبَلِن َوَكاَن الصهِخ ُق الهِحي َسَمَةُه َرُسػُل َّللاهِ صّم  هللا 
ْوَحاِ  َواْلَسِجيَشِة َأْرَ َعُة َأحهاٍم ُثعه َبِخ ٌج  ْوَحاِ  َوَ ْيَغ الخه عميه وسمع ِإَل  َبْجٍر َعَم  الخه

َمِع، ُثعه ِباْلُسْشَرَخِف، ُثعه َبِخ ٌج ِبحَ  اِت َأْجَحاًل، ُثعه َبِخ ٌج ِباْلَسْعبَلِة َوِهَيم َخْيُف الده
  َبِخ ٌج ِباأْلَِثيِل، ُثعه ِميبَلِن ِإَل  َبْجٍر...

 هالحظاخ ػلَ النص :
 .ترار وعجم تةخار الدشج الحي سبقهبجأ بقػله "ثع" و قرج بحلظ االخ/ٔ

 ،حىىجاث التىىي حسىىخ بهىىا / يىىحكخ كثيىىخا مىىغ التفاصىىيل الجيخافيىىة فىىي األٕ
 واألماكغ حرفها وصفا دقيقا وكأنسا مخ بها .

كسىىىا بىىىّيغ عىىىجد  ،/ يىىىحكخ تفاصىىىيل لىىىع يىىىحكخها شىىىيخه و صيىىىل فيهىىىا ٖ
السذىىىاركيغ مىىىغ األنرىىىار ومىىىغ السهىىىاجخ غ ومىىىغ تخمىىىف لعىىىحر و عزىىىها 

 باألسسا  .
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 خامتح
 ًفْيا ذٌصلد للنرائح الرالْح :

ىىَيخ السىىخحمتيغ  /السيىىازي تتشىىاول السخحمىىة السجنيىىةٔ  بيشسىىا تتشىىاول الدِّ
 السكية والسجنية .

وهىػ  ،/حعجُّ كتاب "السيازي" مغ السرادر السهسة في  الديخة الشبػ ىة ٕ
الةتاب الحي وصل إليشا؛ بيشسا ُفِقىج كتىاب "الصبقىات" الىحي اعتسىج عميىه ابىغ 

 سعج .

 ./كان مشهج الػاقجي مّصخدا في كل الةتاب في سخد اليدوات والدخاحا ٖ

بالسيازي والديخ مغ  -رغع سعة عمسه و تشػ  ثقافته-/اهتع الػاقجي ٗ
 بجاحة حياته .

مغ باب االحجاز والتدهيل  ،/كان "الػاقجي" حجس  األسانيج لستغ واحج٘
 وعجم اإلشالة.

 /سب  كثخة اليخ   عشج "الػاقجي" راج  لةثخة عمسه ومحفػضاته .ٙ

 /رمي الػاقجي بالتذي  تهسٌة باشمة .ٚ

ولىىع ُحدىىبق لةثيىىخ  ،دقىىة "الػاقىىجي" فىىي تفاصىىيل األحىىجاث وتأر خهىىا /ٛ
 مشها .

/وقػف "الػاقجي" عم  السػاقى  الجيخافيىة جعىل مىغ كتابىه مرىجرًا فىي ٜ
 هحا السجال .
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/حعتبخ "الػاقجي" إماما فىي السيىازي والدىيخ ومىغ أعمىع الشىاس بهىحا ٓٔ
جيث و شبيىىي وإنسىىا هىىػ متىىخوك فىىي الحىى ،وقىىجم فيىىه لجىىػدة الترىىشيف  ،الفىىغ

 التثبت في كبل السجاليغ .

/مسىىا يؤخىىح عميىىه أنىىه حجسىى  األسىىانيج لسىىتغ واحىىج و خكىى  األسىىانيج ٔٔ
 و قم  األحاديث و شقمها دون تسييد.

وهىح فىي  ،/ الدب  في الصعغ عمى  "الػاقىجي" هىػ جسعىه لؤلسىانيج ٕٔ
 الحجيث بيشسا البج مغ مخاعاة االختراص الحي تسيد به في "السيازي" .

وُ عىىجُّ "ابىىغ  ، -ملسو هيلع هللا ىلص-/"الصبقىىات" أول مىىغ تىىخجع سىىيخة كاممىىة لمشبىىي ٖٔ
 سعج" أول مغ كت  في الذسائل والجالئل الشبػ ة .

/اسىىتفاد ابىىغ سىىعج مىىغ عمىىع أسىىتاذ  ، وقىىج كىىان لىىه دور فىىي تختيىى  ٗٔ
 رواحاته ، وكثيًخا ما كان يد ج عميه .

 التخاجع ./ال تػجج تخجسة وافية البغ سعج في كت  ٘ٔ

/تطهخ أهسية كتاب "الصبقات" فىي تشىػ  مادتىه ، وفىي دقىة السؤلىف ٙٔ
 لمخواحات الحجيثية . -وفق مشهج السحجثيغ-في ذكخ األسانيج 

/ ال يػجىىىج فىىىي كتىىىاب "الصبقىىىات" جخحىىىا وال تعىىىجحبًل لمخجىىىال و كتفىىىي ٚٔ
 بجس  الخواحات ؛وذلظ م  تخرره فيها .

فىىىي تفاصىىىيل السعمػمىىىات  /تتبىىىيغ دقىىىة ابىىىغ سىىىعج فىىىي "الصبقىىىات"ٛٔ
 الجيخافية .

/ ابىىىىغ سىىىىعج هىىىىػ أول مىىىىغ ذكىىىىخ تفىىىىخق الرىىىىحابة فىىىىي األمرىىىىار ٜٔ
 ومجارسهع فيها .
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/وجػد الخواحات اليخ بة والسشةخة رغىع حىخص ابىغ سىعج عمى  انتقىا  ٕٓ
 الخواحات .

 ذٌصْح :
حيىىث  -رحسىه هللا-ومىغ التػصىيات مىىا وصى  بىىه الذىيخ ابىغ عثيسىىيغ 

يػجىج شالى  عمىع ححىخص عمى  هىح  السدىألة و ىشقح  قال م "وإنشي أتسش  أن
الديخة الشبػ ة وسىيخة الخمفىا  الخاشىجيغ مسىا شىابها مىغ ا ثىار الزىعيفة أو 

 السكحو ة" . 

 ،قمىىت م ومسىىا حدىىاعج عمىى  ذلىىظ أن هىىؤال  رووا األحىىجاث بأسىىانيجها 
و يشىت مىا فىيهع مىغ  ،وأسانيجها مغ الخواة الحيغ تخجست لهىع كتى  الخجىال 

 جيل .جخح وتع
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 الفياسط
 : فيشط ادلصادس ًادلشاخغ : أًالا 
 دراسة فىي الدىيخة الشبػ ىة"  ابغ سعج ومشهجه في الصبقات الةبيخ"، 

 ،أ.د. ر اض هاشع هادي َو الباحثة آمشة دحام ."دراسة في الديخة الشبػ ة" 
 ،( السجمىج الثىامغ ٔ/٘ٔالعىجد ) ،مشذػر في مجمة كمية العمىػم اإلسىبلمية 

 م . ٕٗٔٓ-ىهٖ٘ٗٔ
 السؤلفم فىاروق بىغ  ،أعبلم الديخة الشبػ ة في القخن الثاني لمهجخة

الشاشىىخم مجسىى  السمىىظ فهىىج لصباعىىة السرىىحف  ،محسىىػد بىىغ حدىىغ حسىىادة
 الذخ ف بالسجيشة السشػرة

 السؤلىفم عبىج الذىاف  دمحم عبىج  ،أوائل السؤلفيغ فىي الدىيخة الشبػ ىة
 المصيف. 
  الفجا  إسىساعيل بىغ عسىخ بىغ كثيىخ  السؤلفم أبػ ،البجاحة والشهاحة

هىىىىىىى(السحققم عمىىىىىىي ٗٚٚالقخشىىىىىىي البرىىىىىىخي ثىىىىىىع الجمذىىىىىىقي )الستىىىىىىػف م 
 -، هىىىى ٛٓٗٔشيخي/الشاشىىىخم دار إحيىىىا  التىىىخاث العخ ىىىي الصبعىىىةم األولىىى  

 م ٜٛٛٔ
  تىىاج العىىخوس مىىغ جىىػاهخ القىىامػس السؤلىىفم محّسىىج بىىغ محّسىىج بىىغ

الده يىىجي )الستىىػف م عبىىج الىىخزّاق الحدىىيشي، أبىىػ الفىىيس، السمّقىى  بسختزىى ، 
 هى(السحققم مجسػعة مغ السحققيغٕ٘ٓٔ
  تار خ بيجاد السؤلفم أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسىج بىغ

هىى(السحققم الىجكتػر بذىار عىػاد ٖٙٗمهجي الخصيى  البيىجادي )الستىػف م 
هىى ٕٕٗٔبيخوت الصبعىةم األولى ،  -معخوف/الشاشخم دار اليخب اإلسبلمي 

 م ٕٕٓٓ -
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 األوسىىط )مصبىىػ  خصىىأ باسىىع التىىار خ الرىىييخ(السؤلفم دمحم  التىىار خ
بىىىغ إسىىىساعيل بىىىغ إبىىىخاهيع بىىىغ السييىىىخة البخىىىاري، أبىىىػ عبىىىج هللا )الستىىىػف م 

مكتبىىىة دار  ،هىىىى(السحققم محسىىىػد إبىىىخاهيع زايىىىج الشاشىىىخم دار الىىىػعي ٕٙ٘
 ٜٚٚٔ - ٜٖٚٔالقاهخة الصبعةم األول ،  ،حم   -التخاث 
 قاسىىع عمىىي بىىغ الحدىىغ بىىغ هبىىة هللا تىىار خ دمذىىق السؤلىىفم أبىىػ ال

هىىىى(السحققم عسىىىخو بىىىغ غخامىىىة ٔٚ٘السعىىىخوف بىىىابغ عدىىىاكخ )الستىىىػف م 
 ٘ٔٗٔالعسخوي الشاشخم دار الفةخ لمصباعىة والشذىخ والتػز ى  عىام الشذىخم 

 م ٜٜ٘ٔ -هى 
  تىىجر   الىىخاوي فىىي شىىخح تقخ ىى  الشىىػاوي السؤلىىفم عبىىج الىىخحسغ بىىغ

هىى(حققهم أبىػ قتيبىة نطىخ ٜٔٔ م أبي بكخ، جىبلل الىجيغ الدىيػشي )الستىػف
 دمحم الفار ابي الشاشخم دار شيبة

  تهىىحي  التهىىحي /أبػ الفزىىل أحسىىج بىىغ عمىىي بىىغ دمحم بىىغ أحسىىج بىىغ
 ،هى(مصبعة دائخة السعارف الشطاميىة، الهشىجٕ٘ٛحجخ العدقبلني )الستػف م 

 هىٕٖٙٔالصبعة األول ، 
  بىغ إدر ىذ الجخح والتعىجيل السؤلىفم أبىػ دمحم عبىج الىخحسغ بىغ دمحم

بىىىىىغ السشىىىىىحر التسيسىىىىىي، الحشطمىىىىىي، الىىىىىخازي ابىىىىىغ أبىىىىىي حىىىىىاتع )الستىىىىىػف م 
بحيجر آباد الىجكغ  -هى(الشاشخم شبعة مجمذ دائخة السعارف العثسانية ٕٖٚ
هىىى  ٕٔٚٔبيىىخوت الصبعىىةم األولىى ،  -الهشىىج دار إحيىىا  التىىخاث العخ ىىي  -

 م ٕٜ٘ٔ
 بغ أحسىج سيخ أعبلم الشببل  السؤلفم شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم 

 -هىىى(الشاشخم دار الحىىجيثٛٗٚبىىغ عثسىىان بىىغ َقاْحسىىاز الىىحهبي )الستىىػف م 
 مٕٙٓٓ-هىٕٚٗٔالقاهخة الصبعةم 
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  ثْيَغ ِفىْي َنْقىِج حْيَحُة ُمَحاَوَلىٌة ِلَتصِبْيىِق َقَػاِعىِج الُسَحىجِّ يخُة الشهَبػ هُة الره الدِّ
ْيَخِة الشهَبػ هِة السؤلفم د. أكخم ضي ا  العسخي الشاشخم مكتبة العمىػم رَواَحاِت الدِّ
 م ٜٜٗٔ -هى  ٘ٔٗٔوالحكع، السجيشة السشػرة الصبعةم الدادسة، 

  الرىىىارم السدىىىمػل عمىىى  شىىىاتع الخسىىىػل السؤلىىىفم تقىىىي الىىىجيغ أبىىىػ
العباس أحسج بغ عبج الحميع بغ عبج الدبلم بغ عبج هللا بغ أبي القاسع بىغ 

هىى(السحققم دمحم ٕٛٚف م دمحم ابغ تيسيىة الحخانىي الحشبمىي الجمذىقي )الستىػ 
محي الجيغ عبج الحسيج الشاشخم الحخس الػششي الدعػدي، السسمةة العخ يىة 

 الدعػدحة
   الزىىعفا  والستخوكىىػن السؤلىىفم أبىىػ عبىىج الىىخحسغ أحسىىج بىىغ شىىعي

هىى( السحقىقم محسىػد إبىخاهيع ٖٖٓبغ عمي الخخاساني، الشدائي )الستىػف م 
 هىٜٖٙٔاألول ، حم  الصبعةم  -زايج الشاشخم دار الػعي 

  الزعفا  والستخوكػن السؤلفم أبػ الحدغ عمي بغ عسىخ بىغ أحسىج
بغ مهجي بغ مدعػد بغ الشعسان بىغ ديشىار البيىجادي الىجارقصشي )الستىػف م 

هى(السحققم د. عبج الخحيع دمحم القذقخي، أستاذ مداعج بكمية الحىجيث ٖ٘ٛ
 لسجيشة السشػرةبالجامعة اإلسبلمية الشاشخم مجمة الجامعة اإلسبلمية با

   الصبقىىىات الةبىىىخى السؤلىىىفم أبىىىػ عبىىىج هللا دمحم بىىىغ سىىىعج بىىىغ مشيىىى
الهاشىىىسي بىىىالػال ، البرىىىخي، البيىىىجادي السعىىىخوف بىىىابغ سىىىعج )الستىىىػف م 

بيىىىخوت الصبعىىىةم  -هىىىى(السحققم إحدىىىان عبىىىاس الشاشىىىخم دار صىىىادر ٖٕٓ
 .  مٜٛٙٔ األول ،
  مىىغ بعىىجهع الصبقىىات الةبىىخى، القدىىع السىىتسع لتىىابعي أهىىل السجيشىىة و

السؤلىىفم أبىىػ عبىىج هللا دمحم بىىغ سىىعج بىىغ مشيىى  الهاشىىسي بىىالػال ، البرىىخي، 
هى(السحققم ز اد دمحم مشرىػر ٖٕٓالبيجادي السعخوف بابغ سعج )الستػف م 

 السجيشة السشػرة -الشاشخم مكتبة العمػم والحكع 
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  نافىىح حدىىيغ  ،عمىىع شبقىىات السحىىجثيغ مرىىشفات ومشىىاهج السىىؤلفيغ
وقج نذخ في مجمة  ،غدة -الجيغ في الجامعة اإلسبلمية  حساد /كمية أصػل

 .ٕالعجد ،ٕٔجامعة األزهخ بيدة السجمج 
  العمل ومعخفة الخجال السؤلفم أبػ عبىج هللا أحسىج بىغ دمحم بىغ حشبىل

بىغ دمحم هىى(السحققم وصىي هللا ٕٔٗبغ هبلل بغ أسىج الذىيباني )الستىػف م 
 مٕٔٓٓ -هى ٕٕٗٔلثانية، الصبعةم ا الخ اض ،عباس الشاشخم دار الخاني

   العىيغ السؤلىفم أبىػ عبىج الىخحسغ الخميىل بىغ أحسىج بىغ عسىخو بىىغ
هى(السحققم د مهجي السخدومي، د ٓٚٔتسيع الفخاهيجي البرخي )الستػف م 

 إبخاهيع الدامخائي الشاشخم دار ومكتبة الهبلل
  عيػن األثخ فىي فشىػن السيىازي والذىسائل والدىيخ السؤلىفم دمحم بىغ

 بىغ أحسىج، ابىغ سىيج الشىىاس، اليعسىخي الخ عىي، أبىػ الفىتح، فىىتح دمحم بىغ دمحم
 -هىىى(تعميقم إبىىخاهيع دمحم رمزىىان الشاشىىخم دار القمىىع ٖٗٚالىىجيغ )الستىىػف م 

 بيخوت
  الفهخسىىىت السؤلىىىفم أبىىىػ الفىىىخج دمحم بىىىغ إسىىىحاق بىىىغ دمحم الىىىػراق

البيىىىىىىىجادي السعتدلىىىىىىىي الذىىىىىىىيعي السعىىىىىىىخوف بىىىىىىىابغ الشىىىىىىىجحع )الستىىىىىىىػف م 
لبشىىىان  -وت الشاشىىىخم دار السعخفىىىة بيىىىخ  إبىىىخاهيع رمزىىىان هىىىى(السحققمٖٛٗ

 م . ٜٜٚٔ -هى ٚٔٗٔالصبعةم الثانية 
  القىىامػس السحىىيط السؤلىىفم مجىىج الىىجيغ أبىىػ شىىاهخ دمحم بىىغ حعقىىػب

هى(تحقيقم مكتى  تحقيىق التىخاث فىي مؤسدىة ٚٔٛالفيخوزآبادى )الستػف م 
سىالة لمصباعىة الخسالة بإشىخافم دمحم نعىيع العخقُدػسىي الشاشىخم مؤسدىة الخ 

 . مٕ٘ٓٓ -هى  ٕٙٗٔالصبعةم الثامشة، لبشان  -والشذخ والتػز  ، بيخوت 
  مرىىصف  بىىغ عبىىج هللا /كذىىف الطشىىػن عىىغ أسىىامي الةتىى  والفشىىػن

كاتىى  جمبىىي القدىىصشصيشي السذىىهػر باسىىع حىىاجي خميفىىة أو الحىىاج خميفىىة 
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بيىىجاد )وصىىػرتها عىىجة دور  -مكتبىىة السثشىى   هىىى نذىىخمٚٙٓٔ)الستىىػف م 
ية، بشفذ تخقيع صفحاتها، مثلم دار إحيا  التخاث العخ ي، ودار العمىػم لبشان

 الحجيثة، ودار الةت  العمسية(
  لدىىان العىىخب السؤلىىفم دمحم بىىغ مكىىخم بىىغ عمىى ، أبىىػ الفزىىل، جسىىال

هىى(الشاشخم ٔٔٚالجيغ ابغ مشطػر األنراري الخو فعى  اإلفخ قى  )الستىػف م 
 هىٗٔٗٔ -بيخوت/الصبعةم الثالثة  - دار صادر
  مخو ىىات اإلمىىام الدهىىخي فىىي السيىىازي/السؤلفم دمحم بىىغ دمحم العىىػاجي

 مٕٗٓٓهى/ٕ٘ٗٔالصبعةم األول  
  بحىث مقىجم إلى   ،مرادر الديخة الشبػ ة بيغ السحجثيغ والسىؤرخيغ

جىىىىائدة األميىىىىخ نىىىىاحف بىىىىغ عبىىىىجالعد د آل سىىىىعػد العالسيىىىىة لمدىىىىشة الشبػ ىىىىة 
السؤلف م د. عصية مختار  ،ه ٕٚٗٔالجورة الثالثة  ،والجراسات السعاصخة 

 عصية حديغ .
  مرىىىادر الدىىىيخة الشبػ ىىىة السؤلىىىفم ضىىىيف هللا بىىىغ ححىىىي الدهخانىىىي

 الشاشخم مجس  السمظ فهج لصباعة السرحف الذخ ف بالسجيشة السشػرة
  السرباح السشيخ في غخ   الذخح الةبيخ السؤلفم أحسج بغ دمحم بىغ

هىىى(الشاشخم ٓٚٚنحىىػ عمىىي الفيىىػمي ثىىع الحسىىػي، أبىىػ العبىىاس )الستىىػف م 
 بيخوت -السكتبة العمسية 

  معخفة أنػا  عمىػم الحىجيث السؤلىفم عثسىان بىغ عبىج الىخحسغ، أبىػ
هى(السحققم عبىج ٖٗٙعسخو، تقي الجيغ السعخوف بابغ الربلح )الستػف م 

مىاهخ حاسىيغ الفحىل الشاشىخم دار الةتى  العمسيىة الصبعىةم  -المصيف الهسيع 
 م ٕٕٓٓ/ هى  ٖٕٗٔاألول  سشة الشذخم 
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  المية السؤلفم أحسج بغ فارس بىغ زكخ ىا  القدو شىي معجع مقاييذ
هىىىىىى(السحققم عبىىىىىج الدىىىىىبلم دمحم ٜٖ٘الىىىىىخازي، أبىىىىىػ الحدىىىىىيغ )الستىىىىىػف م 

 م.ٜٜٚٔ -هى ٜٜٖٔ هارون/دار الفةخ عام الشذخم
  ، السيازي السؤلفم دمحم بغ عسخ بىغ واقىج الدىهسي األسىمسي بىالػال

هىى(تحقيقم مارسىجن جىػنذ ٕٚٓجي )الستىػف م السجني، أبػ عبج هللا، الػاقى
 م . ٜٜٛٔ/هٜٓٗٔ –بيخوت الصبعةم الثالثة  -الشاشخم دار األعمسي 

  بقمىع /د.حىاكع السصيىخي/ كميىة  ،السيازي والديخ عمساؤهع وشبقاتهع
بحث محكع بسجمة قصا  أصػل الىجيغ جامعىة  ،الذخ عة في جامعة الةػ ت 

 القاهخة.-األزهخ
 د.  ،لدىىىىيخة وتىىىىخاجع الرىىىىحابة والتىىىىابعيغ مىىىىشهج ابىىىىغ سىىىىعج فىىىىي ا

إسساعيل عبجالعال. في مػق  جام  البحػث والخسائل العمسية عمى  الذىبكة 
 العشةبػتية دون تفاصيل .

  ميدان االعتجال في نقج الخجىال السؤلىفم شىسذ الىجيغ أبىػ عبىج هللا
هى(تحقيقم عمي ٛٗٚدمحم بغ أحسج بغ عثسان بغ َقاْحساز الحهبي )الستػف م 

لبشان الصبعةم  - البجاوي الشاشخم دار السعخفة لمصباعة والشذخ، بيخوت دمحم
 م ٖٜٙٔ -هى  ٕٖٛٔاألول ، 
  الشجػم الداهخة في ممىػك مرىخ والقىاهخة السؤلىفم يػسىف بىغ تيىخي

بخدي بغ عبج هللا الطاهخي الحشفي، أبىػ السحاسىغ، جسىال الىجيغ )الستىػف م 
 لقػمي، دار الةت ، مرخهى(الشاشخم وزارة الثقافة واإلرشاد اٗٚٛ
   عبىج العد ىد الدىمػمي  ،الػاقجي وكتابه السيازي مشهجه ومرادر، 

 -هٕ٘ٗٔ ،نذىىىىىخ م الجامعىىىىىة اإلسىىىىىبلمية بالسجيشىىىىىة الصبعىىىىىة م األولىىىىى  
 وأصمه رسالة دكتػرا  . .مٕٗٓٓ



 

 وكتاب الطبقات البن شعددراشة موجسة مقارنة بني كتاب املغازي للوقادي 

444 

  وفيىىات األعيىىان وأنبىىا  أبشىىا  الدمىىان/السؤلفم أبىىػ العبىىاس شىىسذ
 هىى(ٔٛٙبغ أبي بكخ ابىغ خمةىان )الستىػف م الجيغ أحسج بغ دمحم بغ إبخاهيع 

 بيخوت -دار صادر  السحققم إحدان عباس.

 ادلٌاقغ االلكرتًنْح :
http://islamstory.com/ar/ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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 ثانْا : فيشط ادلٌضٌػاخ
 ٘ٙٗ ......................................................... مقجمة

 ٖٚٗ ........................................... م القدع الجراسي أوالً 

 ٖٚٗ .......................... كتاب السيازي لمػاقجي السبحث األول م

 ٖٚٗ .......................... تعخ ف السيازي لية واصصبلحا. مأوال 

 ٘ٚٗ ...... التعخ ف بالسؤلف ، وتحقيق في كبلم العمسا  حػله م ثانياً 

 ٕٛٗ ...................................... م التعخ ف بالةتاب . ثالثاً 

 ٙٛٗ .......................كتاب الصبقات البغ سعج السبحث الثاني م

 ٙٛٗ .......................... م تعخ ف الصبقات لية واصصبلحا. أوالً 

 ٜٛٗ ..................................... م التعخ ف بالسؤلف . ثانياً 

 ٕٜٗ ...................................... م التعخ ف بالةتاب . ثالثاً 

 ٜٚٗ ......................................... ثانيا م القدع التصبيقي

 ٜٚٗ .......................................... م العبلقة بيشهسا . أوالً 

 ٜٚٗ ....................... م التذابه واالختبلف بيغ الةتابيغ . ثانياً 

 ٓٓ٘ ........................... لةبل الةتابيغ . م السداحا والسآخح ثالثاً 

 ٗٓ٘ ........................................ م األمثمة التصبيقية اً رابع
 ٔٔ٘ ......................................................... خاتسة

 ٗٔ٘ ....................................................... رسالفها
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 ٗٔ٘ .............................. م فهخس السرادر والسخاج  مأواًل 

 ٕٔ٘ ..................................... م فهخس السػضػعات ثانياً 

 

 


