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 اإلىداء

 

 إلى مف بمغكا الشأك في الحناف كالعطاء ...   أبي كأمي.
 شارككني حياتي األكلى... إخكاني األعزاء.إلى الذيف 

 إلى مف تشاركني حياتي، كتحمؿ ىمكمي... زكجتي الغالية.
 إلى ميجة القمب كنكر العيف...أبنائي.

 زمالئي كأصدقائي. إلى مف أعانني حتى كصمت إلى ما كصمت إليو...
 إلى الذيف جعمكا فمسطيف ىمان ليـ... األسرل كالشيداء األبرار.

ان ليـ...الدعاة األفاضؿ.إلى مف ج  عمكا رسالة االسالـ ىمن
 إلى مف عٌممني حرفان...أساتذتي الكراـ.

أىدم ليـ ىذا البحث سائال المكلى عٌز كجٌؿ بأسمائو الحسنى كصفاتو العمى أف يككف خالصان لكجيو 
 الكريـ، كأف ينفع بو اإلسالـ كالمسمميف.
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 شكر و تقدير

 

و كفضمو، كمف ثـ  نٌ ػػػ هلل سبحانو كتعالى عمى مػػػػػػػ كقبؿ كؿ شيء ػػػػػػ  أكالن  أتقدـ بالشكر
كؿ الشكر كالتقدير ألستاذ التاريخ اإلسالمي الدكتكر الفاضؿ/ إبراىيـ أحمد أبك شبيكة عمى جيده  

اؼ ، كأحمد اهلل الذم أكرمني بو لإلشر تماـ ىذا البحثكعممو، كالنصح الذم أعانني عمى إ ،كبذلو
عمى ىذه الرسالة العممية. كلقد أفادني بتكجيياتو المفيدة، كآرائو السديدة، كتعميقاتو النفيسة .. 

 فنسألو تعالى أف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو يـك القيامة.

خكاني كزمالئي الذيف كقفكا معي بكؿ ما يممككف مف  كما أتقدـ بالشكر إلى أساتذتي كا 
ػػػػ كؿ مف : األستاذ الكبير حمزة أبك حصيرة  أميف ػػػػػػ كأخص بالذكر ػػػػػأجؿ إتماـ ىذا البحث،  ػػػ

ػػػػػ مدرس ػػػاألستاذ الفاضؿ عمي األسطؿ لسعة صدره لدل ترددم لممكتبة، ك  مكتبة مدرسة الكرمؿ ػػػػػ
ػػػػػ  ػػػػ ابف أخي ػػػػػ، كاألستاذ عبد اهلل أبك عنزة  ػػػان ػػػ لتفضمو بمراجعة الرسالة لغكيػػػػػالمغة العربية ػػ

 لمساعدتو إيام في طباعة كتنسيؽ الرسالة.

كال يفكتني أف أتقدـ بالشكر إلى الجامعة االسالمية بغزة عمى ما تبذلو مف عطاء متجدد 
لألمة اإلسالمية، كغرس العقيدة الصحيحة في نفكس أبنائيا، كقد أكرمني اهلل بالدراسة فييا فأسالو 

 عمييا خير الجزاء، كأف يعينيـ عمى أداء كاجبيـ إنو سميع قريب. سبحانو أف يجزم القائميف
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 المقدمة

جمؿ عممية التدكيف التاريخي، كتعددت المؤلفات ماحتؿ تدكيف الفتكح أىمية كبيرة في 
ىذا المكضكع باإلسالـ، كبالجيد الذم بذلو  رتباطالليا؛ كذلؾ  ان التي اتخذت مف الفتكح عنكان

 .  الذيف التفكا حكؿ الرسكؿ ،في أكؿ عيده  ،الصحابة

سياـ في ىذه الفتكح مثار فخر لمف شارؾ فييا، كألبنائيـ كإلحفادىـ كعمـك ككاف اإل
المسمميف مف بعدىـ. كمف ىنا فقد تكفرت مادتيا متكارثة، حتى كجدت طريقيا إلى صفحات 

 ؛في أكؿ عيده، كمف ثـ إلى الكتب التي اختصت بالفتكح دكف سكاىا حيف تطكر التدكيفالتدكيف 
 عمى أف تككف المؤلفات مختصة بمكضكع كاحد. ان ليككف حريص

عمى ىذه المؤلفات كمؤلفييا، يكضح أف الفتكح كانت تحتؿ أكلكية في الحياة  طالعاالإف 
كممف كتصدل لجمع مادتيا عدد مف المؤرخيف. الثقافية العربية؛ كليذا فقد عينيت عناية خاصة، 

كائؿ الذيف كاف ليـ ، الذم يعد مف مشاىير المؤرخيف المسمميف األالكاقدم ( تصدل لجمع مادتيا)
الفتكح (. سالمي، كعمى كجو الخصكص )الدكر المميز في تسجيمو الكثير مف أحداث التاريخ اإل

خاصة فيما يتعمؽ بمنيجو كمصادره في كتابو فتكح تتناكؿ ىذه الدراسة جانبا مف جكانب الكاقدم؛ ك 
 الشاـ.

 مبررات الدراسة:   

 ثـ الكتابة فيو عدة أسباب:  ،لقد كاف كراء اختيارم ليذا المكضكع

 .نتصاراتاالػػػػػػػػ قرب عصر الكاقدم مف عصر الصحابة الذيف قامكا بالفتكح كحققكا ُ

 كالفتكح.  ،كالسير ،المغازمك  ،فف التاريخماما في إالذم يعد  ،ػػػػػػػػ مكانة الكاقدمِ

 فتكح الشاـ.  ولعرض مكضكعي لممنيج الذم سمكو الكاقدم في كتاب فتقاراالػػػػػػػػ ّ

 سالمي.ػػػػػػػػ بياف المنيجية السميمة لكتابة التاريخ اإلْ

 الشاـ.ثراء المكتبة العممية بدراسة مستفيضة حكؿ شخصية الكاقدم، كمنيجو في فتكح إػػػػػػػػ ٓ
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 أىداف الدراسة:   

 ػػػػػػػػ التعرؼ عمى الكاقدم مف حيث شخصيتو كنشأتو كحياتو العممية.ُ

 عمى مصادر الكاقدم في فتكح الشاـ. طالعاالػػػػػػػػ ِ

 ػػػػػػػػ الكقكؼ عمى المنيج الذم اتبعو الكاقدم في كتابو فتكح الشاـ. ّ

 سالمية.م في كتابة التاريخ مف كجية النظر اإلػػػػػػػػ تبياف الدكر الياـ الذم مثمو الكاقدْ

 الدراسات السابقة:   

دارسة بعنكاف: الكاقدم ككتابو المغازم) منيجو كمصادره ( قاـ بيا الباحث/ عبد العزيز بف  ػػػػػػػػػُ
سالمية في المدينة المنكرة، السعكدية، عاـ سميماف السمكمي، كىي رسالة دكتكراه مف الجامعة اإل

تناكلت شخصية الكاقدم، كاقتصرت عمى منيجو كمصادره في كتابو المغازم فقط. كلقد ، ـََِْ
 ػ في كضع الخطة ليذه الدراسة. ػػػػػػػػػػخاصة  ػػػػػػػػػأفادتني ػ

دراسة بعنكاف: الكاقدم كمنيجو في المغازم قاـ بيا الباحث/ كامؿ عبد الفتاح أحمد، كىي  ػػػػػػػػِ
ـ. كقد بذلت جيدا لمعثكر عمييا، ُٖٗٗزقازيؽ، مصر، عاـ رسالة ماجستير مف جامعة ال

 كالحصكؿ عمى نسخة منيا، كلكف لـ يحالفني الحظ.

 منيج الدراسة:   

كىك  (، ستردادماإل) لقد اعتمدت في كتابة ىذا البحث عمى منيج المنيج التاريخي أك 
المعنى  ستخراجاك  الذم يقكـ عمى استرداد الماضي، كتحميؿ محتكيات النصكص، :ذلؾ المنيج

 مكر التالية: برازه في صكرة عممية مبسطة. ثـ راعيت في كتابتو األا  ك  ،منيا

 خطة الدراسة:    

لقد اقتضت طبيعة المكضكع جعؿ الدراسة في: مقدمة، كثالث فصكؿ، كخاتمة، كىي 
ابقة، عمى النحك التالي: المقدمة: تكممت فييا عف مبررات الدراسة، كأىدافيا، كالدراسات الس
 كالخطة التي  سرت عمييا، كالصعكبات التي كاجيتني، كالمنيج الذم سمكتو في ىذه الدراسة. 
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كؿ: كحمؿ عنكاف: )الكاقدم شخصيتو كثقافتو العممية(، كاشتمؿ عمى مبحثيف. الفصكؿ: الفصؿ األ
يتعمؽ بشخصية، كتناكلت اسمو كلقبو كنسبو ككنيتو، كمكلده كنشأتو، كأخالقو،  كؿالمبحث األ

لو مف اتياـ  كٌجوكثناء العمماء عميو، كشيكخو كتالميذه، كأقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ، كما 
 ،بالتشيع، ككظائفو، ككفاتو. كالمبحث الثاني: يتعمؽ بثقافتو العممية، كتناكؿ: معرفتو بعمـ الحديث

 كالتاريخ، كالقراءة كالتفسير، كعنايتو باألثار، كمؤلفاتو.   ،كالسير ،كالمغازم ،قوكالف

 األكؿ، مبحثالالفصؿ الثاني: كحمؿ عنكاف) كتاب فتكح الشاـ كمصادره ( كاشتمؿ عمى مبحثيف: 
كأىميتو، كتكثيؽ نسبة الكتاب لمكاقدم، ، ؤهـ مف حيث: مضمكف الكتاب كبناتناكؿ كتاب فتكح الشا

مف ركل عنيـ في فتكح  مصادر الكاقدم في كتابو، بحيث اشتمؿ عمى : تناكؿالثانيمبحث الك 
 كمصر.، ك بالد العراؽالشاـ، بالد 

الفصؿ الثالث: كحمؿ عنكاف ) منيج الكاقدم في فتكح الشاـ ( اشتمؿ عمى ثالث مباحث، كىي: 
المبحث لمزاكجة بينيما، ك كالجمعي كا كؿ: يتعمؽ باستخداـ الكاقدم لإلسناد الفردمالمبحث األ

كضع عناكيف لألحداث  ، كتضمف:الكتابالثاني: يتعمؽ بطريقة عرض كتنظيـ المادة العممية في 
جماؿ ثـ التفصيؿ في سياقو لألحداث، حداث كالكقائع، كاإلتحديده الدقيؽ لتاريخ األالرئيسة، ك 

تعمؽ بكتابة الكاقدم لألحداث مف كالمبحث الثالث: ي .الشعرب كاستشياده كاستشياده بالقرآف الكريـ،
ظيار ركح المحبة ا  سالمية، ك سالمي، كتضمف: استخدامو لممصطمحات اإلمنطمؽ التصكر اإل

 سالمي.براز كصايا الخمفاء لقادة الجند اإلا  براز دكر المرأة المسممة، ك ا  ، ك أفراد الجندخكة بيف كاأل

تتمثؿ في أمريف اثنيف، كىما: كلقد كاجيتني في غمار كتابة ىذا البحث عدة صعكبات، 
 نيدرة المراجع التي تناكلت منيجية الكاقدم فيو. نسخة محققة لكتاب فتكح الشاـ، ك  عدـ العثكر عمى

كسعي بإني بذلت ما ف ؛ىذاكمع اشتممت عمى خالصة ما تكصمت إليو مف نتائج. ك الخاتمة: 
ًقٌمة بضاعتي، كصعكبة البحث معالجة قضايا ىذا البحث ما استطعت إلى ذلؾ سبيال، غير أٌف ل

في مثؿ ىذه المكاضيع، كتشعُّب مباحثو أثنتني عف كثير مما أردت. فما كفقنا إليو فبحكؿ اهلل 
 كقكتو كتكفيقو، كما كاف مف خطأ أك نسياف فمف أنفسنا ك الشيطاف. كالحمد هلل رب العالميف. 

  جّل من ال عيب فيو وعال                     ّد الخمالس  إن تجد عيبًا ف

 الباحث                                                                                       
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 ولاأل  المبحث 

 (:شخصيتو) 

 ونسبو وكنيتو ولقبو اسمو  ــــــ            

 ونشأتو مولده  ــــــ                                      

 وصفاتو أخالقو   ــــــ                                      

 عميو العمماء ثناء  ــــــ   

 وتالميذه شيوخو  ــــــ  

 فيو والتعديل الجرح عمماء أقوال  ــــــ                  

و ما  ــــــ                اتيام بالتشيع من لو وجِّ

 وظائفو  ــــــ                                      

 وفاتو ــــــ                                  
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 ونسبو وكنيتو، ولقبو، اسمو،

؛ الف (ِ)بالكاقدم قبمٌ الم ،(ُ)(كاقد بف عمر بف محمد) أنو عمى التاريخية المصادر اتفقت
 . (ّ) اهلل عبد بأبي كالمكنىجده كاف يسمى كاقدان، 

 بعضفي  . كقد جاء(ٔ)(األسممينسبو ) في فذكر إلييـ، فنسب ،(ٓ)األسممييف (ْ)مكلى كاف
 كفي ،(ٕ)(السيمي): يقاؿف ػػػػػػإحدل بطكف بني أسمـ ػػػ ػػػػػػػػػ أف نسبو يرجع إلى بني سيـ المصادر
 كما .(ٖ)(المدني) :فيقاؿ ػػػػػػػػػ سيأتي كما ػػػػػػػػػ( المنكرة المدينة) ميالده مكاف إلى ينسب اآلخر بعضيا
 .(ٗ)(المدني األسممي: )فيقاؿ كالمدني سممياأل بيف ػػػػػػػػػػػػ كذلؾ ػػػػػػػػػػػ المصادر بعض جمعت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،ٓج نساب،األ: السمعاني .ّص ،ّج تاريخ،: الخطيب البغدادم .ّّْص ،ٕج الطبقات،: سعد ابف (1)

 ،ّج الكامؿ،:  ثيراأل ابف. ُّٗص ،ٓج ،األدباء معجـ: الحمكم .432ص ،54ج تاريخ،: عساكر ابن .ٔٔٓص
 ،ُج عيكف األثر،: سيد ابف .ُٖٔص ،ْج الكافي،: . الصفدمِّٖص ،ْج كفيات،: خمكاف ابف .ُٖٔص
،: بردل تغرم . ابفْْٓص ،ٗج سير،: الذىبي. ُِٔص ،َُُج البداية،: كثير ابف .ِٔص  ،ِج النجـك
 . ُٕص ،ِج شذرات،: عمادال ابف .ُْٖص

 انظر،. المذككر جده كىك كاقد ىذا االنتماء يعكد إلى الميممة، الداؿ آخرىا كفي القاؼ ككسر الكاك بفتح (ِ)
 .ُّٓ، صْابف خمكاف: المصدر السابؽ،  .ٔٔٓص ،ٓج المصدر السابؽ،: السمعاني

: السمعاني .ّص ،ّج المصدر السابؽ،: البغدادم الخطيب .ّّْص ،ٕج المصدر السابؽ،: سعد ابف (ّ)
 ،ُٖج ،معجـ األدباء: الحمكم .ِّْص ،ْٓج المصدر السابؽ،: عساكر ابف .ٔٔٓص ،ٓج المصدر السابؽ،

 ،ْج ،الكافي: الصفدم .ِّٖص ،ْ، جكفيات: خمكاف ابف .ُٖٔص ،ّج ،أسد الغابة:  االثير ابف .ِٕٕص
 ،َُُج، البداية: كثير ابف .ْْٓص ،ٗج ،سير: الذىبي .ِٔص ،ُج ،عيكف األثر: سيد ابف .ُٖٔص
 المراجع انساقت كقد .ُٕص ،ِج ،شذرات: عمادال ابف .ُْٖص ،ِج ،النجـك: بردل تغرم ابف .ُِٔص

 ،ِج سالـ،اإل ضحى: أميف أحمد: الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى كمنيا عنو، تشذ كلـ الرأم ليذا الحديثة
. ُُٖص البحث، منيج: الحكيرم .ََُص ،ِج التراث، تاريخ: سيزكيف .ّٓص نشأة،: الدكرم .ّّّص

 .ّٔٗص التاريخ، عمـ: ركزنتاؿ .ٕٔممحـ: المؤرخكف، ص
 .ُُُص الفيرست،: النديـ ابف .ّّْص ،ٕج ،الطبقات: سعد ابف. األسممي بريدة بف اهلل عبد مكلى كاف (ْ)

 . َْٕص ْٓج ،تاريخ: عساكر ابف
 .ُّٗ، صٓ، جاألدباءمعجـ الحمكم:  (ٓ)
  .َُٖص ،ِٔتيذيب،ج: المزم. ْٖٗص، ُج ،تقريب ابف حجر: (ٔ)
(ٕ)

  .ٓٗ، صُُكحالة: معجـ، ج .َِ، صٖجابف أبي حاتـ: الجرح، .ّّْص، ٕج،الطبقاتابف سعد:  
 . ُٖٔص ،ْج ،الكافي: الصفدم. ٔٔٓص ،ٓج ،األنساب: السمعاني (ٖ)
 .ُٕص ،ِج ،شذرات: عمادال ابف. ْٔٗص ،ٔج الميزاف، لساف: حجر ابف (ٗ)
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 بف جعفر بف عيسىبنت  ىي أمو أف ذكر فقد  ؛أمو جية مف فارسي عرؽ الكاقدممي ينٌ ك 
 جد ىك خاثر سائب . كليذا أشير إلى أف(ِ)بالعربية الغناء الثقيؿ غنى مف أكؿ، (ُ)خاثر سائب
 .(ّ)أمو قبؿ مف لمكاقدم

 امرئ بف حارثة بف عامر بف عمرك بف حارثة بف أفصى بف أسمـكقبيمة أسمـ تنسب إلى 
 اهلل رسكؿ نسبيا كقد، (ْ)، كأسمـ إخكة خزاعةقحطاف مف بطف؛ األزد بف مازف بف ثعمبة بف القيس
 إسماعيؿ إلى  (ٓ) كقد اشتير منيـ عدد مف الصحابة الكراـ منيـ: بريدة بف الحصيب .

(ٗ)مالؾ بف كعب بف عةيرب، ك (ٖ)، كسممة بف األككع(ٕ)، كمالؾ بف جبير(ٔ)
 كقد أثنى النبي . 

 .(َُ)عمييـ بقكلو: " ... كأسمـ سالميا اهلل... " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بسائب يعرؼك  ككاف فاجرا،  كسرل، فيء مف أصمو ،ليث بني مكلى المديني جعفر أبك يسار بف السائب (ُ)

نما ،خاثر  بف اهلل عبد إلى منقطعا ككاف ممذكؽ غير خاثر غناء ىذا فقالكا ثقيال صكتا غنى ألنو خاثرا لقب كا 
الطبرم: . الحرة يـك خاثر سائب قتؿ .بالمدينة كتغنى بقضيب، قرع مف أكؿ خاثركسائب  .كالئو إلى فنسب جعفر

: القيسي .ُِِص ،َِج تاريخ،: عساكرابف . ّّّص ،ٖج األغاني، .  األصفياني:ِٖٔ، صّتاريخ، ج
  .ُِٔص ،ِج تكضيح،

 . ّّْص ،ٖج ،األغانياألصفياني:  (ِ)
 .ُِٔص ،ِج ،تكضيحالقيسي:  (ّ)
 .َٓٔ، صُالمناكم: فيض، ج .َِْ ػِّٓص ،ُج  جميرة،: حـز ابف (ْ)
  .ْْ ص ،ُج : الركض،السييمي (ٓ)
: الذىبي .ـ(ّٖٔ/ىػّٔ)سنة مات .حديثان  كستكف كسبعة مائة  لو  بدر، قبؿ أسمـ صحابي األسممي، سيؿ أبك (ٔ)

 .ٔٗ، صُ، جتقريب ابف حجر: .ِْْص ،ُج الثقات، معرفة: العجمي. ُِٓص ،ُج الكاشؼ،
(ٕ)

، ْ. ابف سعد: الطبقات، جالحديبية معو كشيد النبي، صحب. دعبؿ بف ربيعة ابف حباؿ بف جبير بف مالؾ 
 .ُٕٔ، صٓ. ابف حجر: اإلصابة، جُٕ، صٓ. ابف األثير: أسد الغابة، جُِّص

(ٖ)
 الحجازم األسممي إياس أبك: كيقاؿ. مسمـ أبك اهلل، عبد بف سناف: األككع كاسـ األككع، بف عمرك بف سممة 

 ،ُج أنساب،: البالذرم. َّٓص ،ْج ،الطبقات: سعد ابف .الرضكاف بيعة أىؿ مف كىك مؤتة، شيد. المدني
 . ّّّص ،ِج ،تاريخ: ثيراأل ابف .ّٗٔص ،ِج ستيعاب،اال: البر عبد ابف. ُّٓص

 ثالث سنة مات ،، كاف يخدـ النبي الصفة أىؿ مف صحابي ،المدني األسممي مالؾ بف ربيعة أبك فراس( ٗ)
 .َِٖص، ُج ،اإلصابة ابف حجر:  .ُّّ، صْ، جالطبقاتلميجرة. ابف سعد:  كستيف

كجيينة، حديث رقـ  كمزينة كغفار أسمـ ذكر باب المناقب، كتابفي صحيحو،  البخارم أخرجو االماـ (َُ)
 الحديث.  دعاء النبي  باب كتاب فضائؿ الصحابة،  و،صحيح. كاإلماـ مسمـ في ّّٔ، صُُ" . جِِّٓ"
  .ِّّ، صُِج ،"ِْٕٓ"
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   ونشأتو مولده

 خالفة آخر فيـ(، ْٕٕ/قَُّبف كاقد في المدينة المنكرة عاـ) كلد محمد بف عمر
ما  ؛(ِ)كىك ما أجمعت عميو أغمب المصادرػػػػػػػػ أم في نياية الحكـ األمكم ػػػػػػػػ،  (ُ)محمد بف مركاف

، (ّ)ىػ َُِسنة بعد كاف مكلده أف ( الذم يرلـُّْٕ/قْٖٕ)تالذىبي عدا كؿ مف
المذاف أشارا أف  ،(ٓ)(ـُْٗٔ/ قُٕٖ)تبردم تغرم كابف ،(ْ)(ـُِّٔ/ قْٕٔ)تالصفدمك 

 . ـ(ْٕٔ/ىػُِٗ) سنة مكلده كاف

أف الكاقدم أخبر عف مكلده  كىك كحيد؛ لسبب ىػَُّ أنيا كانت سنة الكاقدم كالدة كأرٌجح
 .  (ٔ)"  كمائة ثالثيف سنة أكؿ في كلد أنو أخبرني" : (ـْْٖ/ قَِّ)تسعد بفا قاؿبنفسو 

 نستنتج فأ لنا يمكف كلكف ذلؾ، عف شئيا ترجمتو مصادر تطمعنا فمـ بنشأتو، يتعمؽ كفيما
 قد الكاقدم أف العممية بيئتو ك عصره كعف ،(كالده) ػػػػػػػػػ خاصة ػػػػػػػػػ أسرتو عف الحديث خالؿ مف
  :النصكص ىذه ذلؾ عمى يدؿ كما ،( ان راكي)  عمر كالده كاف فمقد؛ عممية نشأة نشأ

 .(ٕ)"  كاقد بف عمر عنو ركل كغيره الزىرم عف يركم(: " ... ـٓٗٗ/قّٖٓت) الدارقطني كعند

  .(ٖ)" ... كاقد بف عمر إال يكنس عف الحديث ىذا يركم لـ... : "(ـِٕٗ/قَّٔت) الطبراني ك

 .(ٗ)... " حدثني كاقد بف عمر حدثني: " ... قائالن  عنو يركم(  ـُُٕٓ/قُٕٓت)عساكر ابف ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خمفاء آخر الممؾ عبد أبك مكم،األ القرشي أمية، بف العاص أبي بف الحكـ بف مركاف بف محمد بف مركاف ىك (ُ)

 أشير كعشرة سنيف خمس خالفتو ككانت كمائة، كعشريف تسع سنة كؿاأل ربيع في بالخالفة لو بكيع أمية، بني
 .  َِْالسيكطي: تاريخ، ص .ُِٕص ،ْج الكافي،: الصفدم .ُّْص ،ْج العقد،: ربو عبد ابف. أياـ كعشرة

 تاريخ،: البغدادم الخطيب. ُٖٓص ،ُج المعارؼ،: قتيبة ابف. ّّْص ،ٓج الطبقات،كمنيـ: ابف سعد:  (ِ)
 . َِّص ،ُج الديباج،: اليعمرم .ٔٔٓص ،ٓج نساب،األ: السمعاني. ْص ،ّج
 .                                                                                  ْْٓص ،ٗج سير، (ّ)
 .                                                                            ِِٖص ،ْج ،الكافي (ْ)
 . ُْٖص ،ِج ،النجـك (ٓ)
  .ّّْ، صٓالطبقات، ج( ٔ)
 .ِٖٕص ،ُج المؤتمؼ، (ٕ)
  .ٓ، صٖالمعجـ األكسط، ج (ٖ)
 .ِْٕص ،ُٖج تاريخ، (ٗ)
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. (ُ) "... جده عف أبيو عف... عف كاقد بف عمر حدثنا ..." : قائال (ـٕٓٗ/قّٓٔ)تعدم ابفك 
 .(ِ)" ... أشياء ركايتو في كاقد، بف عمر عنو ركل...  " (:ـُٕٗٗ/قَُِْ)تاأللباني عندك 

، كما أنو كاف مف أىؿ المدينة المجاؿ ىذا في ان كبير  ان تأثير  بكالده تأثر قد الكاقدم أف كيبدك
 كيشير رياض ىادم إلى ذلؾ؛ .سالـاإل عمكـ مف ان شيئ مف عممائيا أخذكأنو  ،المنكرة، كأنو نشأ بيا

 .(ّ)آبائيـ عف العمـ كرثكا الذيف الكراـ الصحابة أبناء ببعض اتصاؿ عمى كاف أنوب

 فيو شاع عصر بأنو تميز فيو عاش الذم العصر فٌ أ العممية الكاقدم نشأة في ساىـ كمما
 كالطب ،كالرياضيات :خرلاأل كالعمكـ ،العامة سالميةاإل كالمعارؼ المختمفة، الشرعية العمكـ تمقي

 حركة كظيكر المختمفة، العمكـ في العامة الثقافة عف فضالن  المعمارية، كالفنكف ،كالفمؾ ،كاليندسة
 .(ْ)العربية إلى العربية غير المغات مف النقؿ

 في العباسية الدكلة كانت فمقد ؛المتنكعة كالعمكـ الثقافة في ان مميز  ان عصر ه عصر  كاف لقد
 الكالة لألمصار كعينكا سيطرتيـ، الخمفاء بسط حيث ،ان سياسي ان استقرار  ىناؾ فكاف نشكئيا، مراحؿ
 عصره شيد كما مطمئنة، آمنة سالـاإل دار داخؿ الرحمة كأصبحت ليـ، التابعيف مراءكاأل كالقادة
 ؛(ٔ)الحنطة تجارة في يعمؿ فكاف( ان اطنٌ ح) تاجرا نفسو ىك كافلقد ك  .(ٓ)سالمياإل قتصادلال ان ازدىار 

 .(ٕ)منيـ خذكاأل العمماء الشيكخ كمناقشة، لدركسا حضكر مف تمنعو لـ كالمينة التجارة ىذه أف الإ

 المنكرة المدينة فأ كالشؾ ،مبكرة سف في لو كسعى ،العمـ الكاقدم طمب يالحظ أف الكاقدم قد
 لمتبرؾ الكاليات؛ مختمؼ مف إلييا القادميف العمماء مف بالكثير حفمت ككنيا الغاية؛ ىذه لو حققت

 . ػػػػػػػػػ كما سيمر معنا ػػػػػػػػػػ    الرسكؿ ثرل بزيارة

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِّْص ،ٖج الكامؿ، (ُ)
 . َْٕص ،ٕج سمسمة (ِ)
 ـ. ََِٗ  ،ٔ(:مجمة كمية العمـك اإلنسانية، العراؽ،عبحث عممي،)ٓص النبي، سيرة كتابة في كمنيجو الكاقدم (ّ)
  .ٔص(، اإلنسانية العمـك كمية مجمة) النبي، سيرة كتابة في كمنيجو الكاقدم (ْ)
 .ٔص(، اإلنسانية العمـك كمية مجمة) النبي، سيرة كتابة في كمنيجو الكاقدم (ٓ)
 .ْص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب (ٔ)
(ٕ)

 .ْ، صّالمصدر نفسو، ج 
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 ان،كفير  ان كاجتيد في تحصيمو، فأصاب منو حظ ،مناىمو ردعمى طمب العمـ، كك  أقبؿ الكاقدم
 . (ُ)كقد أحسف اإلفادة مف كقتو في صباه، كما أنو أفاد مف بيئتو الحجازية العممية

 ،النبكة عصر في سالميةاإل الدكلة عاصمة ،المنكرة المدينة في رحمو اهلل الكاقدم نشأ
 النكر كنشر ،الناس لتعميـ ؛مصاراأل إلى  الصحابة خرج العاصمة ىذه كمف .الراشدم كالعصر

لييا المجتمعات، أكساط في  مزدىرة المنكرة المدينة زالت كما ،البالد أطراؼ مف العمماء رحؿ كا 
 سنة بدأ الذم الكاقدم عصر ذلؾ في بما ،السنيف بعشرات النبكة عصر بعد كالعمماء بالعمـ

  .(ِ) ـ(ِّٖ/قَِٕ ) سنة إلى( ـْٕٕ/ىػَُّ)

 ػػػػػػ،ػػ آنفان  نايٌ ب كما ػػػػػػػػ الحنطة بتجارة اشتغالو اءرٌ ج مف مالية لخسارة الكاقدم تعرض أف كبعد
 أضكاء حيث ػػػػػػػػ العباسية الخالفة عاصمةػػػػػػػػ  بغداد إلى كالتحكؿ رأسو، مسقط ىجر إلى بو انتيت
 .(ّ)كالمعرفة العمـ أك كالمكىبة، الطمكح لديو مف تنتظر الثركة كبريؽ الشيرة

أك  المدينةفي  سكاء عمماءال مف كثيرال الكاقدم في القرف الثاني لميجرة عصر في اشتير كقد
، (ٓ)نعيـ أبي بف نافع، ك (ْ)العدكم حفص بف عمر بف اهلل عبيدكمنيـ:  شتى، فنكف فيالعراؽ، ك 

سماعيؿك   ،(ٖ)ىرمز بف يزيد بف اهلل كعبد ،(ٕ)أسامة بف اهلل عبد بف يزيدك  ،(ٔ)األنصارم جعفر ابف ا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٓص الردة، كتابالكاقدم:  (ُ)
(ِ)

    .َٓػػػػػػػػػػػػْٗ، صََِْالكاقدم ككتابو المغازم منيجو كمصادره ) رسالة دكتكراه (،  : السمكمي 

 .ْ، صكتاب الردةالكاقدم:  (ّ)
 بنت خالد أـ أدرؾ إنو يقاؿ ،الثبت الفقيو المدني الخطاب بف عمر بف عاصـ بف حفص بف عمر بف اهلل عبيد (ْ)

 .ٖٓٔص، ُج ،الكاشؼ الذىبي:ق. ُْٕمات، الصحابية خالد
ثبت  ، أصبياف مف أصمو ليث بني مكلى ،المدينة أىؿ اماـ ،المدني نافع بف عبد الرحمف بف أبي نعيـ القارم (ٓ)

، تقريبابف حجر:  .ّّٕ، صٕ. الذىبي: سير، ج قُٗٔ سنة مات  ،كقد كثقو بف معيف كلينو غيره ،في القراءة
  .ٓٗٗ، صُج
: البخارمق. َُٖسنة مات ،ثبت ثقة ،القارئ إسحاؽ أبك ،الزرقي األنصارم كثير أبي بف جعفر بف إسماعيؿ( ٔ)

   .َُٔص ُج ،تقريب ابف حجر:  .ّْٗص ،ُج التاريخ،
 كابف مالؾ عنو ركل ،خباب بف اهلل كعبد الزىرم عفأخذ  ،المدني الميثي الياد بف أسامة بف اهلل عبد بف يزيد (ٕ)

 .ّٓٔ، صِ. العجمي: معرفة الثقات، جّْْص، ٖج، التاريخق. البخارم: ُّٗ، مات سنة عيينة
 
 بف مالؾ عنو ركل المديني، عف يركل بكر، أبك كنيتو ليث، بنى مكلى المدني، ىرمز بف يزيد بف اهلل عبد (ٖ)

 ،ٕج الثقات،: حباف ابف. ُٗٗص ، ٓج الجرح،: ابف أبي حاتـ. قُْٖ سنة مات المدينة، فقياء أحد أنس
 .   ُِص
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. كىؤالء ػػػػػػػػ الذيف سبؽ ذكرىـ ػػػػػػػػ مف عمماء المدينة المنكرة. (ِ)السندم أبك معشرك  ،(ُ)ؽااسح بفاك 
، كابف (ٔ)، كاألصمعي(ٓ)، كسيبكيو(ْ)، كأبك العتاىية(ّ)أما عمماء العراؽ، فمنيـ: أبك حنيفة النعماف

 .(ٗ)الكمبي، كابف سائب (ٖ)، كالكسائي(ٕ)عيينة

 المدينة مف كؿ مدرستي ادكٌ ر  بيف مقارنة دراسة بإجراء (الحشماكم رشيد) الباحث قاـ كلقد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عطاء عف كركل اإلماـ، المدني، مكالىـ المطمبي اهلل عبد أبك كيقاؿ بكر أبك يسار بف ؽاإسح بف محمد (ُ)

 كقد حسف كحديثو بو االحتجاج في كاختمؼ ركل، ما سعة في غرائب كلو العمـ بحكر مف صدكقا كاف كالزىرم،
 .ِِٗص ،ُج الكافي،: الصفدم. ُٔٓص ِج الكاشؼ: الذىبيق. ُُٓسنة مات  جماعة، صححو

ـ( ٕٖٕ/قَُٕ) سنة مات ،بكنيتو مشيكر ىاشـ بني مكلى، معشر أبك ،المدني السندم الرحمف عبد بف نجيح (ِ)
 .ٗٓٓص، ُج ،تقريب.  ابف حجر: ّْٓ، صٕالذىبي: سير: ج

ماـ ،العراؽ فقيو ،حنيفة أبك اإلماـ زكطا بف ثابت بف النعماف (ّ)  كالسادة االسالـ أئمة أحد الرأم، اصحاب كا 
 قَُٓ، مات سنة عاما سبعيف عاش ،المتنكعة المذاىب أصحاب االئمة كأحد ،العمماء أركاف كأحد االعالـ

 .َُٕص،  َُج، البداية  ابف كثير: .ُْٖص ،ِٗج تيذيب،: المزم  .ِِّص،  ِج ،الكاشؼالذىبي: 
 العتاىية كأبك إسحاؽ، أبك ككنيتو الحجاز، مف أصمو سكيد، بف القاسـ بف إسماعيؿ كاسمو: المشيكر الشاعر (ْ)

 قرب بالحجاز بميدة التمر بعيف عنزة، مكلده كاف مكلى أبيو،  جد لقب كيساف كقيؿ سكيد أبا كيساف كيكنى لو لقب
 كمدحو ىرقمة فييا فتح التي اتوك غز  الرشيد ىاركف مع غزا النظـ عمى قادرا حمكىا األلفاظ سيؿ ، شاعرا المدينة

: كثير ابف .ُٕٗ، صَُ. الذىبي: سير، جُْٕٗ، صْالعديـ: بغية، جابف . قُِّسنة  ماتفتحيا.  عند
 .ِٓ، صِعماد: شذرات، جالابف  .ِٓٔص ،ُج ،البداية

 كعب، بف الحارث بني مكلى البصرة، أىؿ مف النحكم بسيبكيو المعركؼ بشر أبك قنبر بف عثماف بف عمرك (ٓ)
الخطيب ق. َُٖ مات في البصرة سنة ،التفاح رائحة كمعناه فارسي لقب كسيبكيو العرب، كحجة النحك، إماـ

   .ِّٓ، صٖ. الذىبي: سير، جْٗٗ، صْ. الحمكم: معجـ، جُٓٗ، صُِالبغدادم: تاريخ، ج
 حجة الحافظ، العالمة ماـاإل ،البصرم سعيد أبك اصمع بف عمي بف الممؾ عبد بف قريب بف الممؾ عبد ىك (ٔ)

 .َْٓص، ٕج الميزاف لسافابف حجر:  .ُٕٓص ،َُج ،سير. الذىبي: ىػُِٓمات سنة  العرب، لساف االدب،
ة، كاف عالما أبك محمد سفياف بف عيينة الياللي، كىك مكلى لبني عبد اهلل بف ركيبة، كلد بالككفة كسكف مك (ٕ)

: أبك نعيـق. ُٖٗ، كمف شيكخو األعمش كابف جريج، ثقة ثبت حافظ إماـ، مات في رجب سنة ناقدا كزاىدا عابدا
 .ْْٗ، صُالذىبي: الكاشؼ، ج.  ُِّ، صِ، جصفة. ابف الجكزم: َِٕ، صٕج ،الحمية

 في كالتجكيد القراءة أئمة أحد ،الكسائي الككفي مكالىـ األسدم فيركز بف قيس بف اهلل عبد بف حمزة بف عمي( ٖ)
، ٔج ،التاريخق. البخارم: ُٖٗسنة  بالرم، مات كالعربية القراء ، كيعتبر شيخالزيات حمزة عف القراءة أخذ بغداد
 .     ِٕٓص،  ٕج تيذيب،:  ابف حجر .ُُّص ،ٗجالذىبي: سير،   .ِٖٔص

 ،كأحاديثيـ العرب كأنساب بالتفسير عالما كاف  ،الككفة أىؿ مف النضر أبك كنيتو الكمبي السائب بف محمد( ٗ)
 ،المجركحيف اف:بابف ح . ّٖٓص، ٔج ،طبقاتابف سعد: ال .جعفر أبي خالفة في قُْٔ سنة بالككفة تكفي

 .ّٗٓص، ٕج الميزاف، ابف حجر:  لساف .ِّٓص،  ِج
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 كالعراؽ، ككاف مما أشار إليو ما يمي: 

أف رٌكاد مدرسة المدينة كاف يحكميا أمريف رئيسيف: أكليما: اختصاص مدرسة المدينة 
دكف  . ثانييما: سيرة الصحابة الكراـ كالتابعيف، كربما تابعي التابعيف بمغازم كفتكح النبي 

 . (ُ)النظر إلى األمكر األخرل

أما رٌكاد مدرسة العراؽ فكاف ىناؾ انفتاح عاـ عمى التاريخ، كالحديث النبكم، كالتفسير، 
 . (ِ)كأياـ العرب، كاألنساب، كاألخبار، كالشعر، كحتى المغازم، كالسير أحيانان 

يظير أف نشأة الكاقدم في المدينة، كانتقالو إلى العراؽ؛ أٌدت بو أف يجمع بيف مختمؼ 
،  .المؤرخيف مف غيره عف الكاقدم زتيٌ م ػػػػػػػػ قادمتاع في ػػػػػػػػػػ  ميزة كىذه العمـك

 البيت العممي الذم نبت فيو الكاقدم، باإلضافة إلى مدرستي أف كما يتضح مما سبؽ
مجاالت متعددة؛ ساىـ  في عظيمة عممية حركةفي عصره  كالعراؽ المتاف شيدتا المنكرة المدينة

عممية، كتكسيع مداركو، كأف يصبح أحد عمماء عصره، كأف يككف  ئةن ة تنشتبشكؿ أك بآخر في تنشأ
 لو بصمة كاضحة في التأليؼ كالركاية. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٖٖجامعة تكريت، كمية اآلداب، ص )بحث عممي( التدكيف التاريخي،مراحؿ   (ُ)

 .ٖٖص اآلداب، كمية تكريت، جامعة( عممي بحث) التاريخي، التدكيف مراحؿ (ِ)
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  وصفاتو أخالقو

 :يمي ما أىميا مف كلعؿ ،كثيرة كصفات بأخالؽ الكاقدم ىمٌ تح لقد

الدخاءذــــ3
(ذ3)

ذ

 أمكاؿ عمى حصؿ ؛(ِ)بالسخاء ان معركف ان كريم ان ادكٌ ج كاف أنو رحمو اهلل الكاقدم عف رؼعي 
 مكاالأ( ٔ)كالمأمكف ،(ٓ)الرشيد كأعطيات، (ْ)البرامكة جكائز مف ناؿ كلقد .(ّ)ينفقيا كاف كلكنو ،كثيرة

 السمطاف مف يٌ إل صار ": نفسو عف الكاقدم يقكؿ .منيا شيء عمى ليبقي يكف لـ كلكنو طائمة،
 أحكالو اضطراب في ان سبب سخاؤه كاف لقدذكذ.(ٕ) " الزكاة فييا عمي كجبت ما درىـ ألؼ ستمائة
ذ.(ٖ) أكفانو ثمف عنده كليس مات إنو قيؿ حتى ،حياتو طكاؿ منو يعاني ظؿ ان اضطراب المادية

في قكلو: " محمد بف عمر بف  (ـََُِ/قٕٗٓ)تابف الجكزمعمى ىذا الخمؽ د كٌ كلقد أ
 .(ٗ) ...، ككاف كريمان "كاقد

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِْٕص ،ّج حياء،اال .بالماؿ كالجكد باإلخكاف البر: بالقكؿ السخاء حقيقة الغزالي أجمؿى  (ُ)
  .َْْص ،ْٓج ،تاريخ: عساكر ابف .ُٗص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب( ِ)
 . َُص كتاب الردة،: الكاقدم( ّ)
 الكزارة، منصب تكلى مف منيـ تبكأ بحيث العباسية، الدكلة عيد في كاسع نفكذ ليا كانت التي سراأل احدل (ْ)

 الشيعي المذىب عمى سالـاإل سرةاأل ىذه اعتنقت كقد بمخ، مجكس مف كاف برمؾ، جدىا إلى سرةاأل ىذه كتنسب
 الدعكة في اشترؾ حيث برمؾ بف خالدىك  البرامكة مف بالعباسييف اتصؿ مف أف عمى مكية،األ الدكلة زمف في

 .َِْص ،َُج البداية،: كثير ابف .ٓٓص ،ُج األرب، نياية: النكيرم. العباسية
 بالخالفة لو بكيع ،سنة الرم في كلد العباسييف، الخمفاء أحد المنصكر، بف محمد الميدم بف جعفر أبك ىاركف (ٓ)

 ثنتاف يكمئذ الرشيد عمر ككاف ،كمائة سبعيف سنة االكؿ ربيع مف لمنصؼ الجمعة ليمة كذلؾ أخكه، مات ليمة
 ،ْج فكات،: الكتبي .سنة كاربعكف خمس العمر مف كلو ،ـَٖٖ/ػىُّٗ سنة خراساف في كمات سنة، كعشريف

 .ِِٔص تاريخ،: السيكطي. ُُٕ، صَُ، جالبدايةابف كثير: . ِِٓص
  ،ػىَُٕسنة كلد العباسييف، الخمفاء أحد الرشيد، بف العباس أبك ،العباس بف اهلل عبد بف ... ىاركف بف اهلل عبد (ٔ)

 ،ـّّٖ/ىػُِٖ سنة ماتك  ،ـُّٖ/ىػُٖٗ سنة صفر شير مف خمسة الخميس يـك االميف، أخيو قتؿ بعد بكيع
ابف عساكر: . سنة ْٖ عمره ككاف ،سنة َِيقارب ما خالفتو فكانت بطرسكس كدفف رجب، شير مف ٖ في

 كما بعدىا.ِْٓص ،تاريخ: السيكطي. ِٕٓ، صّّ، جتاريخ
 . َِص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب (ٕ)
 . ُٕص ،ُج ،عيكف األثر: سيد ابف .َِ ص ،ّج ،الخطيب البغدادم: تاريخ( ٖ)
 .َُٕ، صَُالمنتظـ، ج( ٗ)
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ـذاحلقاءـــ1ذذذذ
(3)

ذ

 كتب فقد ،نفسو المأمكف العباسي الخميفة ذلؾ عمى شيد كقد الحياء، مؽبخ الكاقدم ىمٌ تح
 فيؾ " :بالقكؿ ظيرىا عمى المأمكف عقفك  بذلؾ، كغمو الديف غمبة فييا يذكر رقعة الكاقدم إليو

 الذم فيك الحياء كأما ،ممكت ما ذيرببت يديؾ أطمؽ الذم فيك السخاء فأما كالحياء، السخاء خمتاف
 في فازدد أصبت قد كنت فإف درىـ، ألؼ بمائة لؾ أمرت كقد عميو، أنت ما تبميغنا عف يمنعؾ
ف يدؾ، بسط ذ.(ِ) " نفسؾ عمى فجنايتؾ أصبت قد أكف لـ كا 

وثاراإلذــــ1
(1)

ذ

 عمى تدؿ ػػػػػػػػ ىاشمي أحدىماػػػػػػػػػ  لو (ٓ)صديقيف مع الكاقدم قصة (ْ)أفادت بعض المصادر
 أنفسنا في نحف أما: امرأتي فقالت العيد، كحضر شديدة، ضيقة نالتني ": الكاقدم يقكؿ  يثاره،إ

 صبياف يركف ألنيـ ليـ؛ رحمة قمبي طعكاق فقد ىؤالء صبياننا كأما كالشدة، البؤس عمى فنصبر
 احتمت فمكا الرثة، الثياب مف الحاؿ ىذه عمى كىـ ثيابيـ، كأصمحكا عيدىـ في تزينكا قد الجيراف
 حضر، لما يعم التكسعة سألوأ الياشمي صديقي إلى فكتبت: قاؿ كسكتيـ، في تصرفو بشيء
 اآلخر الصديؽ يإل كتب حتى قرارم استقر فما درىـ، ألؼ فيو أف ذكران مختكم ان كيس إلي فكجو
 فيو فأقمت ،المسجد إلى كخرجت بحالو، الكيس إليو فكجيت صاحبي، إلى شككت ما مثؿ يشكك
 أنا فبينا عميو، تعنفني كلـ مني، كاف ما استحسنت عمييا دخمت فمما امرأتي، مف ان مستحيي ليمي
  كجيت فيما فعمتو عما أصدقني: لي فقاؿ كييئتو، الكيس كمعو الياشمي صديقي كافى إذ كذلؾ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الحؽ، صاحب حؽ في التفريط مف كيمنع القبائح ترؾ عمى يبعث خمؽ بأنو :الحياء حقيقة القيـ ابف أجمؿى  (ُ)

 . ِٗٓص ،ِج ، مدارج
 ،ْج ،كفيات: خمكاف ابف .ِِٗص ،ُٖج ،األدباء معجـ: . الحمكمَِص ،ّج ،تاريخ: الخطيب البغدادم( ِ)

 .ْٔٔص ،ٗج سير،: الذىبي. ّْٗص
 ،اختيارا. مدارج إال يككف ال كىذا ،نفسؾ عمى تؤثره لمف كتخصيصؾ البذؿ ىك بأنو :يثاراإل القيـ ابف أجمؿى  (ّ)
 .ِٕٗص ،ِج
 ،ٓج ،األدباءمعجـ  :الحمكم ػُٗص ،ّج ،تاريخ :الخطيب البغدادم .ّٕص ،ّج مركج،المسعكدم:  (ْ)

 .ّْٗص ،ْج ،كفيات  :ابف خمكاف .ّّٗص
 لـ تذكر تمؾ المصادر كال غيرىما أسماء ىذاف الصديقاف. (ٓ)
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 فأمر الخبر، لو فشرحت فدعاني المأمكف، إلى الخبر كنمي ... جيتو، عمى الخبر فعرفتو إليؾ،
 .(ُ) ... "دينار آالؼ بسبعة لنا

الوفاءذــــ4
(1)

ذ

.  (ّ)نكبتيـ بعد حتى قائمة ظمت بالبرامكة صمتو فٌ أ ،الخمؽ بيذا يومٌ تح عمى يشيد كمما
: " بقكلو لو حبو شديد عف يعبر فيك ،(ْ)خالد بف ليحيي كالحب خالصاإل شديد الكاقدم كاف كلقد
ذ.(ٓ) " خالد؟ بف ليحيى حبي عمى أالـ فكيؼ ػػػػػػػػػ البرامكةػػػػػػػػ ػ أخالقيـ مثؿ رأيت ما فكاهلل

 سنة البرامكة نكبة بعد إال القصة ىذه يركم لـ الكاقدم أف عمى الكممات ىذه تدلنا
 ذ.النكبة ىذه قبؿ ػػػػػػػػ يحيي ػػػػػػػػػػ حب مف لكمو عمى لخكفو بحاجة يكف لـ ألنو ؛ـ(َّٖ/قُٕٖ)

 خالد بف يحيي ذكر فإذا الكاقدم عند ان جالس كنت: " قكلو (ٔ)عبداهلل بف اهلل عبيد عف كلقد ركم
ذ.(ٕ)"  ـحٌ التر  مف كأكثر عميو ـحٌ تر 

إلى منزلة عالية  و، تكصمعمـال سعة مع تحمي اإلنساف بأخالؽ اإلسالـ في اعتقادم أف
كليذا ال مجاؿ لمطعف كالشؾ فيو، كال غرابة لمف  ؛الكاقدم عمى ينطبؽ كىذامف القدر كالمكانة، 

  كما سيأتي ػػػػػػػػػ . ػػػػػػػػػػيتبكأ الكظائؼ اليامة في عصره،   فاليتصؼ بيذه األكصاؼ؛ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(ُ)

 ،ٓج ،ألدباءا معجـ: الحمكم ػُٗص ،ّج تاريخ،: البغدادم الخطيب. ّٕص ،ّج مركج،: المسعكدم 
 .ّْٗص ،ْج كفيات،:  خمكاف ابف. ّّٗص

دامتو الحب عمىحقيقة الكفاء؛ بأنو ثبات اإلنساف  الغزالي أجمؿى  (ِ) . المكت كبعد أخيو اإلنساف مع المكت إلى كا 
 . ُٕٖ، صِإحياء، ج

. ٔٗص ،ِِج نياية،: النكيرم. ُِٕص ،ُج الفخرم،: الطقطقي ابف ،انظر البرامكة، نكبة عف لممزيد (ّ)
 .ُٓص ،ُج تاريخ،: خمدكف ابف. َِْص ،َُج البداية،: كثير ابف. ِٔص ،ُِج ، تاريخ: الذىبي

 تربية ميمة الميدم العباسي الخميفة إليو أسند ،الفارسي عمي أبك ،الرشيد ىاركف كزير برمؾ بف خالد بف يحيى (ْ)
ابف  . سنةَٕ كلو ،ـَٖٓ/ىػَُٗسنة مات. كجكدا كفضال كأدبا عمما عصره رجاؿ أشير يحيي ككاف ىاركف، ابنو

  .ٖٗص ،ٗج سير،: الذىبي. ُِٗ، صٔخمكاف، كفيات، ج
  .ُّْص ،ٓج ،ابف سعد: الطبقات (ٓ)
، كالعمـ الحديث كثيرك  ثقة عالما كاف ،...المديني اهلل عبد أبك ،اليذلي مسعكد بف عتبة بف عبداهلل بف عبيداهلل(ٔ)

 . ِٖٔ، صُ. الذىبي: الكاشؼ، جَُِ، صِ. ابف الجكزم: صفة، جـُّٖ/ىػُٖٗمات بالمدينة سنة 
 .ُّْص ،ٓج الطبقات،ابف سعد:  (ٕ)
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 عميو العمماء ثناء

 سالمية،اإل العمكـ في ثرأ مف لو بما ؛الكاقدم عمى بالثناءالمسمميف  عمماء أسيب لقد
  كذلؾ عمى النحك التالي:

 الناس كاختالؼ ،كاألحكاـ ،كالفتكح ،كالسيرة بالمغازم، ان عالم كاف"  :(ُ)(سعد بف)ايقكؿ
 .(ِ) " بيا ثدٌ كح ككضعيا استخرجيا، كتب في ذلؾ فسر كقد ،عميو اجتمعكا ما عمى كاجتماعيـ

 كلـ بذكره، كغربيا االرض شرؽ طبؽ ممف ىك"  :(ّ)البغدادم( قكلو  الخطيبكجاء عف )
بكتبو في فنكف العمـ، كالمغازم، كالسير ، عرؼ أخبار الناس أمره، كسارت الركباف أحد عمى يخؼ

 . (ْ) كالطبقات "

 .(ٔ) " دىره عالـ الكاقدم إف: " قكلو (ٓ)(الجمحي سالـ بف محمد) كجاء عف

 يفيدني كما المدينة أقدـ كنت: " البغدادم الخطيب عنو نقؿ كما (ٕ)(الفقيو المبارؾ)كيقكؿ
  .(ٖ) " الكاقدم الإ الشيكخ عمى

 عندما سألو أحدىـ عف الكاقدم  البغدادم الخطيب عنو نقؿ كما (ٗ)(الدراكردمكجاء عف )

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الركاية مف أكثر الحجة، الحافظ الكاقدم، كاتب البغدادم، اهلل عبد أبك مكالىـ ياشميال منيع سعد بف محمد (ُ)

 .ْْٔ ص،  ٗج سير، الذىبي،. ُِْص الفيرست، النديـ، ابف. ـْْٖ/قَِّتكفي سنةالكاقدم  شيخو عف
  .ِْٓص ،ٓج ،الطبقات (ِ)
، نشأ ببغداد، المقدميف المؤرخيف الحفاظ أحد ،بالخطيب المعركؼ بكر، أبك البغدادم، ثابت بف عمي بف أحمد (ّ)

 .َُُ، صُِ. ابف كثير: البداية، جِٕٓ، صِ. ابف الجكزم: صفة، جـََُٕ/ىػّْٔكمات سنة
 . ُٖص ،ّج ،تاريخ (ْ)
 مات  ،الشعراء طبقات في كتابا كصنؼ ،األدب أىؿ مف كاف، البصرم سالـ بف اهلل عبيد بف سالـ بف محمد (ٓ)

 .ِّٗ، صٓالبغدادم: تاريخ، ج . الخطيبـْٖٓ/قُِّ سنة
 . ٓص ،ّج الخطيب البغدادم: تاريخ، (ٔ)
، ُّ، جتاريخ. ـٕٕٗ/قُُٖمات سنة  ثقة ،سفياف أخك الثكرم الرحمف عبد أبك مسركؽ بف سعيد بف المبارؾ (ٕ)

 .ُِٔص
 . ٗص ،ّج تاريخ، (ٖ)
 ، دراكرد مف أصمو، المدني مكالىـ الجيني، محمد أبك المحدث، العالـ ماـاإل عبيد، ابف محمد بف العزيز عبد( ٗ)

 .ّٖٓ، صُ. ابف حجر: تقريب، جِٖٕ، صُِ. الذىبي: تاريخ، جـَّٖ/قُٕٖ، صدكؽ، مات سنةبخراساف
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  .(ُ)"  عني الكاقدم سؿ لكاقدم،ا عف تسألنيقكلو: " 

 رأينا ما كاهلل: " ، قكلو عف الكاقدمالبغدادم الخطيب عنو نقؿ كما (ِ)(الزبيرم مصعب) عف كجاء
  .(ّ)"  قط مثمو

 .(ٓ)عف الكاقدم: " مف المتسعيف في العمـ "  (ْ)كيقكؿ )ابف حياف(

: " كاف كاسع العمـ أديبان نبيالن عالمان بالحديث، كالسير، (ٔ)كيقكؿ )القاضي عياض(
كقاؿ . (ٗ)قكلو في الكاقدم: " ... صادؽ المساف كبير القدر "  (ٖ)كجاء عف )الذىبي(. (ٕ)كاألخبار" 

: " (ُِ). كيقكؿ )إسماعيؿ باشا البغدادم((ُُ)عف الكاقدم: " أحد أكعية العمـ "  (َُ))ابف العماد(
 .(ُّ)كاف عالمان محدثان اخباريان " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٗص ،ّج تاريخ، (ُ)
 بأياـ عارفاك  ،بالنسب عالما ،المديني اهلل عبد أبك ،العكاـ بف الزبير بف اهلل عبد بف ثابت بف اهلل عبد بف مصعب (ِ)

 .ُُُ، صُّ، جـ . الخطيب البغدادم: تاريخَٖٓ/قِّٔمات سنة ، ثقة، العرب
 .ٗص ،ّج نفسو، المصدر (ّ)
 المؤرخ، المحدث، ماـاإل، ديباأل خبارم،اإل القرطبي، مكالىـ، مكماأل حياف بف حسيف بف خمؼ بف حياف (ْ)

 .ُّٕص، ُٖ. الذىبي، سير، جـَُٕٔ/ ىػْٗٔمات سنة مركاف، أبك التصانيؼ صاحب النحكم،
  .ُِٕص ،ّج القضاة، أخبار (ٓ)
 كقتو إماـ الفضؿ، أبا يكنى العالمة اإلماـ اليحصبي،.. مكسى بف عمركف بف عياض بف مكسى بف عياض (ٔ)

 كأنسابيـ كأياميـ العرب ككالـ كالمغة بالنحك عالمان  أصكليان  فقييان  عمكمو، كجميع بالتفسير عالمان  كعمكمو الحديث في
  .ََُص ،ُج الديباج،: اليعمرم. ـُُْٗ/قْْٓ سنة مات عاقدان، باألحكاـ بصيران 

 .ِّٔص ،ُج المدارؾ، ترتيب (ٕ)
 كطاؼ القاىرة إلى رحؿ محقؽ، عالمة مؤرخ حافظ الديف، شمس الذىبى قايماز بف عثماف بف أحمد بف محمد (ٖ)

 االعتداؿ كميزاف كالعبر الحفاظ، كتذكرة النبالء، أعالـ سير: منيا المائة تقارب كثيرة تصانيفو البمداف، مف كثيرا
 .ِّٔص ،ٓج ،اإلعالـ: الزركمي. َّٓص ،ِج فكات: الكتبي. ـُّْٔ/ىػْٖٕسنة مات كغيرىا،

 . ُِْص ،ٕج سير، (ٗ)
 صالح، فقيو عالـ، شيخ اهلل، عبد أبك الجميؿ، الشيخ الحراني،.. بف الحسيف بف محمد بف عماد بف محمد (َُ)

 .ّٕٗص ،ِِج سير،: الذىبي. ـُِّْ/ىػِّٔسنة مات اإلنصات، حسف ثقة، المحفكظ، كثير
  .ُٕص ،ِج شذرات، (ُُ)
 .ِّٔص ،ُج اإلعالـ،: الزركمي. ـُْٓٗ/قُّّٗسنة مات البغدادم، سميـ بف أميف محمد بف إسماعيؿ (ُِ)
 .َُص ،ٔج ىدية، (ُّ)
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 .(ِ) " منو أحفظ أحد عف كتبت ما قكلو: " الكاقدم عف سئؿ حيف (ُ)(مكسى بف)مجاىد  كركم عف

 . (ْ)" ... العمـ أكعية مف كاف... ": (ّ)(السخاكم ماـاإل) كيقكؿ

 عمى الناس أميف: " الكاقدم في قكلو (ٓ)(الحربي براىيـ)إ عفكؿ مف الخطيب البغدادم  كنقؿ
 .(ٔ) " اإلسالـ

  .(ٖ)"  األعالـ أحد" قكلو:  (ٕ)(القيسي) كؿ عف كجاء

 .(َُ)ػػػػػػػػػػ أيضا ػػػػػػػػػػ: " أحد األعالـ "  (ٗ) (الخزرجيقاؿ عنو )ك 

 حتراـاك  كبتقدير، رفيعة بمنزلةبثقة، ك  حظي قد الكاقدم أف الثناء، ىذا كؿ خالؿ مف يظير
  .سالـاإل عمكـ حفظ في جيد مف لو كلما عمـ، مف بو اتصؼ لما العمماء؛

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(ُ)
 مكلده كاف ،خراسافمف  أصمو، أبك عمي، الزاىد، نزيؿ بغداد، الخكارزمي عمي أبك فركخ بف مكسى بف مجاىد 
الذىبي:  .ّْٔ، صُّ. الخطيب البغدادم: تاريخ، جـٖٖٓ/ىػِْْ، مات سنةثقةكمائة،  كخمسيف ثماف سنة

 .ُْ، صَُ. ابف حجر: تيذيب، جْٖٗ، صُٖتاريخ، ج
، ُ. ابف سيد: عيكف االثر، جِْْ، صْٓابف عساكر: تاريخ، ج. ُُص ،ّج ،تاريخالخطيب البغدادم: ( ِ)

 .ِّٓ، صٗ.  الذىبي: تيذيب، جَُٗ، صِٔ. المزم: تيذيب، جِٖص
 العالمة االماـ الشيخ .دمشؽ نزيؿ الشافعي، السخاكم، المصرم، ،.. بف محمد بف عمي الحسف أبك الديف عمـ(ّ)

 ،ّج كفيات،: خمكاف ابف .ٓٔ، صُٓ، جاألدباء الحمكم: معجـ. ـُِْْ/قّْٔمات سنة، كاالدباء القراء شيخ
 . ُِّ، صِّالذىبي: سير، ج .َّْص

 . ٔٓٓص ،ِج التحفة، (ْ)
 الحافظ، ماـ،اإل، التصانيؼ صاحب الحربي، البغدادم، بشير بف إبراىيـ بف إسحاؽ بف إبراىيـ إسحاؽ، أبك (ٓ)

، سيرالذىبي:  .ُِٓص ،ُج صفة،: الجكزم ابف .ـٖٖٗ/ىػِٖٓمات سنة ،العراؽ عالـ سالـ،اإل شيخ العالمة،
 . ّٔٓ، صُّج
  .ٓص ،ّج ،تاريخ (ٔ)

(7)
أبك عبد اهلل، كلد بدمشؽ  "الديف ناصر ابف" المعركؼ مشقيدال القيسي محمد بف عبداهلل بف محمد الديف شمس 

: الزركمي. َُِ، صٖ. السخاكم: الضكء، جـُّْٕ/ىػِْٖمات سنة ،مؤرخكال لمحديث، حافظكنشأ بيا. ال
 .ِّٕص ،ٔج عالـ،األ
  .ْٗص ،ٗج تكضيح، (ٖ)
 بعمـ المشتغميف أحد كلد سنة تسعمائة لمميالد، األنصارم الخزرجي الخير أبي بف عبداهلل بف أحمدالديف  صفي (ٗ)

 .َُٔ، صُالزركمي: األعالـ، ج .ـُُٔٓ/قِّٗ، مات سنةفاضؿ عالـ الحديث،
 .ّّٓص ،ُج خالصة، (َُ)



 
 

 

19 
 

 وتالميذه شيوخو

ذ:ذذقوخهأواًلذذ

 بأخبار ان كثير  فيو المسممكف اىتـ الكاقدم فيو عاش الذم العصر أف فيو شؾ ال مما
 السيرة كتابة في كمختص برز منيـ القميؿ أف ال، إعديديف كانكا فيو العمـ طالب فٌ كأ ؛ الرسكؿ
 مف كالخمفاء،  الرسكؿأحداث  عف كتبو فيما ان مميز  ان عمم أصبح يكمئذ كالكاقدم .كتدكينيا النبكية
ذ.(ُ) بعده

  كىـ عمى النحك التالي:الكاقدم،  شيكخ (ِ)كلقد ذكرت بعض المصادر

 العامرم القرشي...ذئب بف أبي المغيرة بف الرحمف عبد بف محمد الحارث أبك :ذئب أبي ابف ػػػػػػػُ
مف  ثمانيف سنة كلد .(ْ)، حٌدث عف جماعة(ّ)الكقت شيخ العابد الثبت االماـ الفقيو، المدني
 .(ٔ) (ـٕٕٔ ق/ُٗٓ) سنة تكفي .(ٓ) كأفضميـ الناس أكرع مف ككاف اليجرة،

 مكثر عالـ...العامرم القرشي سبرة أبي بف محمد بف اهلل عبد بف بكر أبك ىك :سبرة أبي ابف ػػػػػػِ
 . (ٖ)ـ(ٕٕٗ/ قُِٔ) سنة . تكفي(ٕ)حٌدث عف جماعة القضاء، المنصكر كاله .متركؾ لكنو

 .(ٗ)السندم معشر أبك ػػػػػػّ

 . حٌدث (َُ)مكلى الميثييف، صدكؽ كقكم الحديث ،المدني زيد أبك مكالىـ :الميثي زيد بف أسامة ػػػػػْ

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ُٓص محمد، النبي سيرة كتابة في كمنيجو الكاقدم (ُ)
، ُج: األدباءالحمكم: معجـ  .ّص ،ّج تاريخ،  الخطيب البغدادم: .ّّٓ، صٕالطبقات، جابف سعد:  (ِ)

 .َُٖ، صِٔتيذيب، جالذىبي:  .ِٕٕص
 .ُٕٖص ،ُج تقريب،:  حجر ابف. ُُٗ ص  ،ُج تذكرة،:  الذىبي (ّ)
 .ُُٗ، صُلممزيد، انظر: الذىبي: تذكرة، ج (ْ)
 .ُُٗص ، ُج ،تذكرةالذىبي:  (ٓ)
  .ُّٗ، صُالذىبي: تذكرة، ج (ٔ)
  .ْٓٗ، صٕابف حجر: لساف الميزاف، جلممزيد، انظر:  (ٕ)
 . ْٓٗص ،ٕج الميزاف، لساف: حجر ابف. ُُْص ،ِج الكاشؼ،: الذىبي (ٖ)
 .ُُكردت ترجمتو ص (ٗ)
 .ٖٗص ،ُج تقريب،: حجر ابف.  ِِّص ،ُج الكاشؼ،: الذىبي. ََْص ،ُج التعديؿ،: الباجي (َُ)
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 .(ُ)ـ(َٕٕق/ُّٓعف جماعة )

 أفمح بف حميد بف نافع مكلى صفكاف بف أكس النجارم األنصارم :ػػػػػػػ أفمح بف حميد األنصارمٓ

 . (ْ)ـ(ٕٕٓق/ُٖٓ. تكفي سنة)(ّ)ثقة  .(ِ)يقاؿ لو ابف صفيراءك  المدني...، يكنى أبا عبد الرحمف،

. (ٔ)ركل عف جماعة ،(ٓ) حمص عالـ ،الفقيو المحدث ،مف أىؿ الشاـ خالد، أبك :ػػػػػػػ  ثكر بف يزيدٔ
، ـ(ِٕٕ/قُٓٓ) سنة ببيت المقدس تكفي الحديث، كصحيح حافظ، صدكؽ ،العمـ أكعية مف كاف

 .(ٕ)ككاف لو لما مات سبعكف سنة 

 قميؿ ان ثبت ثقة ككاف المدني، عثماف أبك التيمي، ربيعة بف عثماف بف ربيعة :عثماف بف ربيعة ػػػػػػػػٕ
 سبع ابف كىك بالمدينة ـ(ُٕٕ/قُْٓ) سنة كمات عسر، فيو ككاف أكىاـ، لو صدكؽ الحديث،
  .(ٗ)ركل عف جماعة .(ٖ) سنة كسبعيف

 أبك الحافظ االماـ الككفي، الثكرم اهلل عبد أبك مسركؽ بف سعيد بف سفياف :الثكرم سفياف ػػػػػػػػػٖ
تكفي  الككفة، إلى حمؿ ثـ ضياعيا بعض في بجرجاف كلد األعالـ، األئمة أحد الككفي اهلل عبد
  .(ُُ). ركل عف جماعة(َُ)ـ (ٖٕٕ/ قُُٔ) سنة

 أبك األسدم، القرشي، حزاـ بف خالد بف اهلل عىبد بف عثماف بف الضحاؾ :عثماف بف الضحاؾ ػػػػػػػػٗ
 .(ُِ)ـ(ِٕٕ/ قُّٓ ) سنة مات ثقة، كاف عاٌلمة إخباريان صدكقان  الكبير، المدني عثماف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .ّْٕ، صِالمزم: تيذيب، ج .ِِص، ِالبخارم: التاريخ، ج (ُ)
  .ُِّص ،ّج ،الكماؿ تيذيبالمزم:  (ِ)

 .َُْ ص ،ُالتعديؿ،ج: الباجي. ّٖص ،ٔالثقات،ج: حباف ابف (ّ)
 .ِٓٓص ،ُج الكاشؼ،: الذىبي.  ِِّص ،ّج تيذيب،: المزم. ّٓص ،ِج التاريخ،: البخارم (ْ)
  .ْٖ، صُالسيكطي: طبقات، ج  .ّْْص، ٔج ،سير . الذىبي:ُْٖص، ُُج ،تاريخابف عساكر:  (ٓ)
 .ُْٖ، صْالمزم: تيذيب، ج (ٔ)
 .ُِٗ، صٔابف حباف: الثقات، ج (ٕ)
  .َْٕص، ِج ،اإلصابة: حجر ابف. َُّص، ٔج ،الثقات:  حباف ابف. ّٔٗص ،ُج الطبقات،: سعد ابف (ٖ)
  .َُّ، صٔلممزيد: انظر، ابف حباف: الثقات، ج (ٗ)
 . ُُٓص  ،ٗج تاريخ،: البغدادم الخطيب.  ُِٔص ،ُج تاريخ،: السيمي (َُ)
 .ْْٗ، صُالذىبي: الكاشؼ، ج (ُُ)
 .ِٕٗص ،ُج تقريب،:  حجر ابف. ِِْص ،ٓج الطبقات،: سعد ابف (ُِ)
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، ركل المدني األكسي األنصارم اهلل عبد بف جعفر بف الحميد عبد :جعفر بف الحميد عبدػػػػػػػ َُ
 .(ُ)ـ(ِٕٕ/قُّٓ) سنة مات .ثقة بالقدر رمي صدكؽ الحديث، كثير ثقة ككافعف جماعة، 

 الحافظ األكزاعي، عمرك أبك اإلسالـ شيخ عمرك بف الرحمف عبد :عمرك بف الرحمف عبدػػػػػػػػ ُُ
 سنة صفر في مات .(ِ)، ركل عف جماعةكالعبادة العمـ في رأسا ككاف جميؿ، ثقة الزاىد الفقيو

 .(ّ)ـ(ْٕٕ/ قُٕٓ)

، شيخ الحافظ العالمة اإلماـ األمكم، جريج، ابف العزيز عبد بف الممؾ عبد :ػػػػػػػ ابف جريحُِ  الحـر
 سنة مات .(ْ)ركل عف جماعة ثقة، المكي، الكليد، أبا يكنى التصانيؼ، صاحب

 .(ٓ)ـ(َٕٕ/قُُٓ)

 الممؾ عبد فميح كاسـ الخزاعي، المغيرة أبي ابف سميماف بف فميح  :ػػػػػػػ فميح بف سميماف الخزاعيُّ
 ليس ضعيؼ حديث، صاحب عالما صادقا ككاف الخطاب، بف زيد آؿ مكلى ككنيتو، لقبو فميح ك

 .(ٔ)ـ(ٖٕٓ/ قُٖٔ) سنة مات بالقكم،

 صدكؽ محمد، بكمف أىؿ المدينة، أ المدني، األسممييف مكلى زيد بف كثير :زيد بف كثير ػػػػػػػػػُْ
 .(َُ)ـ(ٕٕٓق/ُٖٓتكفي سنة ). (ٗ)، ركل عف جماعة(ٖ)مكلى بني سيـ مف أسمـ ،(ٕ)يخطئ

 لمعمـ، زمانو أىؿ أطمب مف كاف اليمف، عالـ ،األزدم عركة أبك  :األزدم راشد بف معمر ػػػػػػػػُٓ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .ّّّص  ،ُج ،تقريب. ابف حجر: ُْٔص ،ُج ،الكاشؼالذىبي:  .ََْص ُج، الطبقاتابف سعد:  (ُ)

 .638، ص1الذهبي: الكاشف، ج (ِ)

  .ّْٕص ُج ،تقريب ابف حجر: .ّٖٔص، ُج ،الكاشؼالذىبي: ( ّ)
 .ٔٔٔ، صُالذىبي: الكاشؼ، ج (ْ)
. ابف َُّص ِ. العجمي: معرفة الثقات، جِّٓ، صٔ. الذىبي: سير، جُِٔ، صِ، جةابف الجكزم: صف (ٓ)

 . ّٕٓ، صٔحجر: تيذيب، ج
 .ِِّص، ُج ،تذكرة. الذىبي: َُْٓص، ّج ،التعديؿ: الباجي. ُْٓص، ٓج، الطبقاتابف سعد:  (ٔ)
 .ُُّ، صِْالمزم: تيذيب، ج (ٕ)
  .ُُّ، صِْلممزيد: انظر، المزم: تيذيب، ج (ٖ)
 .ْٗٓص ،ُج تقريب،: حجر ابف.  ُُٔص ،ِْج تيذيب،: المزم. ُِٔص ،ٕج التاريخ،: البخارم (ٗ)
 .ّْٓ، صٕابف حباف: الثقات، ج (َُ)
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 .(ُ)ـ(ّٕٕق/ ُْٓحٌدث بو بالبصرة ، ثقة ثبت فاضؿ، مات سنة )

الحافظ مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك بف الحارث، اإلماـ   :ػػػػػػػػػ مالؾ بف أنسُٔ
فقيو األمة شيخ اإلسالـ أبك عبد اهلل األصبحي المدني الفقيو، اماـ دار اليجرة، حٌدث عف خمؽ 

، كاف مالؾ ـ(ٕٓٗ/ قُٕٗ)، كمات سنةّٗكلد سنة . كثير، كحٌدث عنو أمـ ال يكادكف يحصكف
 .(ِ)إماما في الحديث

 بف مسمـ بف اهلل عبد بف محمد ىك الزىرم أخي بف: الزىرم أخي بف  اهلل عبد بف محمدػػػػػػػػ ُٕ
 .(ّ)ـ(ّٕٕ/ قُْٓ)سنة مات أكىاـ، لو صدكؽ اهلل، عبد أبا يكنى االنصارم، مدني شياب،

 المدني، اهلل عبد بكأ، (ْ)االماـ القدكة الصادؽ الصالح، الفقيو المدني: ػػػػػػػػ محمد بف عجالفُٖ
 سنة بالمدينة تكفي .(ٔ)ثقة، (ٓ)ركل عف جماعة ثقو، كالخير، بالفضؿ مشيكر فاضؿ عالـ

 .  (ٕ)ـ(ٕٕٓ/ قُّٖ)

ككاف ثقة، صدكؽ  نزيؿ بغداد،الجرشي، كيكنى أبا العباس، ىشاـ  :ربيعة بف الغاز بف ىشاـػػػػػػ ُٗ
 .(ٗ)ـ(ِٕٕ/ قُّٓ)تكفي سنة .(ٖ). ركل عنو جماعةعابد

 عقبة بف مكسى أخي بف عقبة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ: عقبة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ ػػػػػػػَِ
 خالفة في مات ثقة، إسحاؽ أبك المدني األسدم القرشي العكاـ بف الزبير آؿ مكلى المطرقي،
 .(َُ)الميدم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُْٓ، صُ، جتقريب. ابف حجر: ِِٖ، صِالذىبي: الكاشؼ، ج (ُ)
 . َِٕ، صُ.  الذىبي: تذكرة، جَُّ، صٕج التاريخ،البخارم:   (ِ)
 . ٖٔٔ، صُ، جتقريب. ابف حجر:  ِْٕ، صُخميفة: طبقات، ج (ّ)
 .ُِٕ، صٔالذىبي: سير، ج (ْ)
 .ََِ، صِالذىبي: الكاشؼ، ج (ٓ)
 .ْٗ، صٖ: الجرح، جبف أبي حاتـا (ٔ)
 .ٕٗص، ُ. السيكطي: طبقات، جِّٗ، صُج، جاليعمرم: الديبا (ٕ)
 .ْٖٔ، صٕابف سعد: الطبقات، ج (ٖ)
  .ِْ، صُْتاريخ، ج الخطيب البغدادم: (ٗ)
 .َُٓ، صُ، جتقريب. ابف حجر: ُّْ، صُ، جالتاريخالبخارم:  (َُ)
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 قاصا ككاف مخزكـ لبنى مكلى المدني، حزرة أبك مجاىد بف يعقكب :ػػػػػػػ يعقكب بف مجاىدُِ
 .  (ُ)ـ(ٕٗٔ/ قَُٓ )سنة باإلسكندرية مات ،صدكؽ  بالمدينة،

 األزدم، الرحمف عبد أبك مكالىـ البصرم كيقاؿ األزدم بشير بف سعيد:  بشير بف ػػػػػػػػػ سعيدِِ
 .  (ِ)ـ(ٖٕٓ/قُٖٔ) سنة مات الصدكؽ، المحدث االماـ البصرة، مف أصمو

 مفتي القدكة، اإلماـ محمد أبك يحيى، أبي ابف العزيز عبد بف سعيد: ػػػػػػػػ سعيد بف عبد العزيزِّ
 .(ّ)ـ(ْٖٕ/قُٕٔ) سنة مات.  الركاية في كمتقنييـ كفقياىـ الشاـ أىؿ عباد مف كاف ، دمشؽ

 بمصر القضاء كلي يحيي، أبك الحضرمي، زياد بف سميماف بف غكث :ػػػػػػػ غكث بف سميمافِْ
 .(ْ)الميدم خالفة في ـ(ٖٕٓ/قُٖٔ ) سنة مات كالميدم، المنصكر أياـ في مرات ثالث

 ماـاإل الحمصي، عمرك أبك الحضرمي، صالح بف معاكية: الحضرمي صالح بف معاكيةػ ػػػػػػِٓ
 .(ٓ)ـ(ٕٕٓ/ ىػُٖٓ )سنة مات االندلس، قضاء عمى كاف الثقة، الحافظ

 مخزكـ، لبني مكلى الككفي، ثـ المدني محمد أبك المخزكمي كثير بف الكليد: ػػػػػػػ الكليد بف كثيرِٔ
 .(ٔ)( ـَٕٕ/ قُُٓ)  سنة تكفي كالسير، بالمغازم عارؼ صدكؽ

 كأنيـ فييا، عاشكا ممف أك المدينة أىؿ مف كانكا الكاقدم شيكخ أغمب أف سبؽ مما يتضح
 في المؤرخيف مف غيره عف امتاز ممف الكاقدم ككف في السر يبرز كىنا متنكعة؛ عمـك أصحاب

 ػػػػػػػػ كذلؾ ػػػػػػػػ الكاضح كمف. ػػػػػػػػػػػ الحقا معنا سيمر كما ػػػػػػػػػػ متعددة مجاالت كفي عممية، ثركة لديو أف
 مف العمـ أخذ عمى حريصان  كاف الكاقدم أف يظير كىذا الثقات؛ مف كانكا الكاقدم شيكخ أغمب أف

 .الكاقدم كتبو بما نثؽ أف  ػػػػػػػػػ األغمب في ػػػػػػػػػ يدفعنا كىذا عمييـ؛ االعتماد يمكف شيكخ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ّٓٗص ،ِج الكاشؼ،: الذىبي. ُِٓص ، ٗج ،: الجرححاتـ أبي ابف (ُ)
 .ٖص ، ْ. ابف حجر: تيذيب، جَّْ، صٕالذىبي: سير، ج (ِ)
 . ِّ، صٖ. الذىبي: سير، جّٗٔ، صٔابف حباف: الثقات، ج( ّ)
 . ِٗٗ، صٖ. ابف الجكزم: المنتظـ، جُٕٓ، صٕابف سعد: الطبقات، ج( ْ)
 . ُٖٓ، صٕالذىبي: سير، ج.  َْٕص، ٕج ،الثقاتابف حباف:  (ٓ)
  .ّٖٓص ،ُج تقريب،: حجر ابف .ّٖٗ، صُابف سعد: الطبقات، ج( ٔ)
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ذثانقا:ذتالمقذه

الذيف أخذكا العمـ عنو، كقد نبغ عدد منيـ في حقؿ العمـك  (ُ)كاف لمكاقدم عدد مف التالميذ   
 اإلسالمية، ككاف مف أشيرىـ عممان كمعرفة كاخباران ما يمي:

 .(ِ)سعد بف ػػػػػػ محمدُ

 الحافظ بغداد، أىؿ مف إسحاؽ، بف محمد بكر أبك ىك الصاغاني كيقاؿ : ػػػػػػػ  أبك بكر الصغانيِ
  .(ْ) ـ(ّّٖ /قَِٕ) سنة تكفي .(ّ)ركل عف جماعة ثبت، ثقة، بغداد محدث الحجة

 الككفي مكالىـ العبسي بكر أبك الحافظ شيبة أبي بف محمد بف اهلل عبد :شيبة أبي بف بكر أبك ػػػػػػػػّ
 .(ٓ)التصانيؼ صاحب

 اإلسالـ أئمة أحد األزد، مكلى البغدادم عبيد أبك سالـ بف القاسـ :سالـ بف القاسـ عبيد أبك ػػػػػػػْ
 كستيفثمانيةن  عاش المشيكرة، التصانيؼ صاحب المشيكر، االديب القاضي الفقيو كلغة، فقيا
 .(ٔ)ـ(ّٖٗ/قِِْ)سنة مات مة،عالٌ  ثقة ككاف سنة،

 جعفر، أبا يكنى البرجالني، البغدادم ثابت بف الخميؿ بف أحمد : البرجالني خميؿ بف أحمد ػػػػػػػػٓ
 .(ٕ)ـ(َْٖ/قِٕٕ )سنة مات صدكؽ، إلييا فنسب البرجالنية محمة يسكف كاف

 الككفي، النحكم جعفر أبك البغدادم، بف ناصح بف عيبىيد بف أحمد: ناصح بف عبيد بف أحمد ػػػػػػػػٔ
 . (ٖ)ـ(ّٖٔ/قِّٕ) سنة مات ضعيؼ، عصيدة، بأبي يعرؼ ىاشـ، بني مكلى

 

  الرمادم، الحافظ، البغدادم أحمد بف منصكر بف سيار أبك بكر :سيار بف منصكر بف أحمد ػػػػػػػ7

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  ْْٓ، صٗ. الذىبي: سير، جّ، صّلكاقدم، الخطيب البغدادم: تاريخ، جانظر حكؿ تالميذ ا (ُ)
 .ُٔص كردت ترجمتو (ِ)
 .ّٕٓص ،ِ لممزيد: انظر، الذىبي: تذكرة، ج (ّ)
 .ْٕٔ، صُابف حجر:  تقريب، ج .ّٕٓص، ِج :تذكرة  الذىبي: .ُّٔ، صٗابف حباف، الثقات، ج (ْ)
 .َْٓ، صُ، جتقريب.  ابف حجر: ِٗٓ،  صُالذىبي: الكاشؼ، ج (ٓ)
 . ُٕٗ، صُ، جتقريب. ابف حجر: ُِٖ، صِ. الذىبي: الكاشؼ، جّْٓ، صِّتيذيب، جالمزم:  (ٔ)
 . ٕٗ، صُ، جتقريب. ابف حجر: ُّّ، صْالخطيب البغدادم: تاريخ، ج (ٕ)
 .َِْ،  صُ، جتيذيب.  المزم: ْٓٔص ،ُ، جاألدباء الحمكم: معجـ (ٖ)
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 .(ّ)ـ(ِٖٖق/ِٓٔتكفي سنة) ،(ِ)المسند كصنؼ السماع كأكثر رحؿ. (ُ)، ركل عف جماعةثقة

 محمد أبك العراؽ، مسند البغدادم، أسامة أبي بف محمد بف الحارث :أسامة أبي بف الحارث ػػػػػػػٖ
 .  (ْ)ـ(ٖٓٗ/قِِٖ) سنة مات ثقة، العالـ، الصدكؽ الحافظ التميمي،

 ثقة، البغدادم، الزيادم، حساف أبك...  عثماف بف الحسف :ػػػػػػػ الحسف بف عثماف بف حمادٗ
 سنة مات. (ٔ)كاألمانة كالثقة المعرفة أىؿ كمف العمماء أحد ككاف .(ٓ)سمع مف جماعة كفاضؿ،

 . (ٕ)ـ(ٖٔٓ/قِِْ)

 الحافظيركم عف أىؿ العراؽ،  بصرم، المنقرم، أيكب أبك: ػػػػػػػػ سميماف بف داكد الشاذككنيَُ
 .(ٖ)ـ(ْٖٖ/قِّْ )سنة مات. مكثؽغير  أنو غير، كاه انو اال الحافظيف افراد مفك  الشيير،

 بغداد، أىؿ مف األزرؽ، بكر أبك محمكد بف الفرج بف محمدزرؽ: األ الفرج بف محمد ػػػػػػػػُُ
 . تكفي في بغداد في المحـر(َُ)مستقيمة كركاياتو فصحاح أحاديثو. (ٗ)ركل عف جماعة صدكؽ،

 .(ُُ)ـ( ْٖٗ/قُِٖ)سنة

 فقيو الثمجي، بابف يعرؼ اهلل عبد أبك االعالـ، أحد البغدادم،: الثمجي ابف شجاع بف محمد ػػػػػػُِ
 .(ُّ)ـ(ٕٖٗ/قِٔٔ) سنة مات. (ُِ)ركل عف جماعة بالكضع، اتيـ العراؽ، أىؿ

 ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .َِْ، صُالذىبي: الكاشؼ، ج (ُ)

 .ِٓٓص ُالسيكطي: طبقات الحفاظ ج (2)

 .ٖٓ، صُ. ابف حجر: تقريب، جَِْص، ُالذىبي: الكاشؼ، ج( ّ)

 .ّٖٖ، صُّ. الذىبي: سير، جُِٖ، صٖالخطيب البغدادم: تاريخ، ج (ْ)
  .ّٕٓ، صٕالخطيب البغدادم: تاريخ، ج( ٓ)
 .ّٔٓص، ٕج ،تاريخالخطيب البغدادم:  (ٔ)
، األدباء . الحمكم: معجـِٕٗ، صُُابف الجكزم: المنتظـ، ج .َّٔص ،ٕج ،تاريخ: البغدادم الخطيب (ٕ)
 . ٗ، صّج
 .ْٖٖص، ِج ،تذكرةالذىبي: . ِٕٗص ،ٖج الثقات،: حباف ابف (ٖ)
 .ّْٓ، صٗ: تيذيب، جابف حجر .ُّٓ، صّالخطيب البغدادم: تاريخ، ج (ٗ)

 .ُٗٓ، ص ّتاريخ، جالخطيب:  ( َُ)
 . ِٖٓ، صُِ. الذىبي: تاريخ، جُٗٓ، صّ، جتاريخالخطيب البغدادم:  (ُُ)
 .ُٓٗ، صٗابف حجر: تيذيب، ج (ُِ)
(ُّ)

 .َٕص ،ّج الضعفاء،: الجكزم ابف. َّٓص ،ٓج ،تاريخ: البغدادم الخطيب 
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: محمد بف يحيى بف عبد الكريـ بف نافع االزدم، أبك عبد اهلل ، ػػػػػػػ محمد بف يحيى األزدمُّ
  .  (ُ)ـ(ٖٔٔ/قِِٓ)سنة  يعرؼ بابف أبي حاتـ البصرم، نزيؿ بغداد. ثقة، مات

ركل  ثقة، البغدادم، الفحاـ بكر أبك الكليد أبي بف الكليد بف أحمد :ػػػػػػػػػ أحمد بف الكليد الفحاـُْ
 .(ّ)ـ(ٖٖٔ/ قِّٕ) سنة اآلخر ربيع شير في مات. (ِ)عف جماعة

 ،القرشي البصرم خالد أبك السمتي، عمير بف خالد بف يكسؼ :ػػػػػػػػػ يكسؼ بف خالد السمتيُٓ 
 .(ٓ)ـ(َُٖ/ىػػػػػػػػػُٖٗ)في رجب سنة مات. (ْ)ركل عف جماعة بالكذب، متيـ ليث، بني مكلى

مف الكاضح ػػػػػػػػػػػ كمف خالؿ ىذه القائمة ػػػػػػػػػ أف الكاقدم كانت لو شيرة كبيرة في الحركة العممية في 
لقاءن، كتأليفان.  زمنو أخذان، كعطاءن، كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ْٔٓ، صٗتيذيب، ج. ابف حجر: ُْْ، صّ، جتاريخالخطيب البغدادم:  (ُ)
 .ُٖٖ، صٓالخطيب البغدادم: تاريخ، ج (ِ)
، ْ. ابف نطفة: تكممة، جِٖٖ، صَِ. الذىبي:  تاريخ، جُٖٖ، صٓ، جتاريخالخطيب البغدادم:  (ّ)

 .ْٗٔص
 .ُِِ، صٗابف أبي حاتـ: الجرح، ج (ْ)
ابف  .ْٕٕ، صُِج، الذىبي: تاريخ .ِِٓص ،ُج الطبقات،: خميفة. ِِٗ، صٕابف سعد: الطبقات، ج (ٓ)

 .ُٔ، صُحجر: تقريب، ج
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 الواقدي في والتعديل الجرح عمماء أقوال

 الذركة إلى بعضال فرفعو كتعديؿ، جرح بيف بالحديث الكاقدم عمـ حكؿاآلراء  تضاربت
 . (ُ) كالكضع بالكذب اتيـ بؿ، التضعيؼ درجة إلى بعضيـ بو كىبط يركم، بما الثقة مف العميا

 :التالي النحك عمىكجاءت أقكاؿ الطرفيف 

ذذلوه:ّدسذالذونذأقوال:ذأواًل

 .(ّ)"  وعن مأرك  فأ حتشـال أ قاؿ ثـ...فضمو مف كذكر الكاقدم كاف لقد: " قاؿ (ِ)(الصغاني) ػػػػػػػ

 .(ٓ)"  أئمة أربعة عنو ثدٌ ح ما ثقة عندم انو لكال كاهلل: " يقكؿ عف الكاقدم (ْ)(الذىمي محمد) ػػػػػػػ

 .(ٕ)"  قط مثمو رأينا ما كاهلل: " فقاؿ الكاقدم يذكر (ٔ)(الزبيرم مصعب) ػػػػػػػػ

 . (ٗ) " ثقة كاقد بف عمر بف محمد: " قاؿ (ٖ)(ىاركف بف يزيد)  ػػػػػػػػػ

 .(ُُ)"  اإلسالـ أىؿ عمى الناس فيمأ: " الكاقدم عف يقكؿ (َُ)(الحربي براىيـإ) ػػػػػػػػػ

 .(ُّ)"  ثقة الكاقدم"  يقكؿ( ُِ)(سالـ بف القاسـ) ػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .َُص كتاب الردة،: الكاقدم (ُ)
 .ِّص كردت ترجمتو( ِ)
 .ِٕٕص ،ُٖج ،األدباء معجـ: الحمكم .ٖص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب (ّ)
الذىبي:  .ـُِٗ/قََّ مات سنة  ثبت، ثقة أبك العالء الذىمي، الككفي، الحسف بف جعفر بف أحمد بف محمد (ْ)

 .ْٔٔص ،ِج تقريب،: حجر ابف .ُُِ، صِالعبر، ج
 .ٗص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب (ٓ)
 ُٕص كردت ترجمتو (ٔ)
  .ٗص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب (ٕ)
 .َُْٖص ،ُج ،تقريب: حجر ابف ـ.ُِٖ/ىػَِٔ مات سنة ثقة مكالىـ، السممي زاذاف بف ىاركف بف يزيد (ٖ)
  .ُُص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب (ٗ)

 .ُٖص كردت ترجمتو (َُ)
 .ِّٗص ،ٓج، األدباء . الحمكم: معجـٓ، صّ، جتاريخالخطيب البغدادم: ( ُُ)
  .ِّص كردت ترجمتو (ُِ)
 .ُِص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب (ُّ)
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 .(ّ)"  مأمكف ثقة: " فقاال الكاقدم عف سئال (ِ)(الزىرم يحيي أبك)ك (ُ)(المسيبي) ػػػػػػػػػ

 .(ٓ) " الرازؽ عبد مف عمينا أحب الكاقدم: " يقكؿ (ْ)(العنبرم عباس) ػػػػػػػػػػ

ذجرحوه:ذالذونذأقوال:ذًاثانق

 .(ٕ)"  بثقة ليس: " قاؿ( ٔ) (النسائي) ػػػػػػػػػ

 .(ٗ)"  كذب الكاقدم تبك: " قاؿ (ٖ)(الشافعي) ػػػػػػػػػ

 .(ُُ) ..."حاديثاأل يقمب الكاقدم كاف: "  يقكؿ (َُ)(حنبؿ بف أحمد) ػػػػػػػػػػ

 .(ُّ)"  ان مقنع يكف لـ: " قاؿ (ُِ)(الجكزجاني ؽاسحإ أبك) ػػػػػػػػػ

 .(ُٔ)"  ضعيؼ: " ان أيض كقاؿ ،(ُٓ)"  حديثو الناس ترؾ:" فقاؿ الكاقدم عف سأؿ (ُْ)(زرعة أبك) ػػػػػػػػ

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 صدكؽ، المدني، المخزكمي عابد بف المسيب كلد مف المسيبي الرحمف عبد بف محمد بف إسحاؽ بف محمد( ُ)

 .ْٓص ،ِج تقريب،  :حجر ابف ػـ ٖٖٓ/قِّٔت
 .ُٓص ،ُّج تيذيب،: حجر ابف .ـَٖٖ/ىػِٖٓمات سنة  ثقة، الذىمي، اهلل عبد بف يحيى بف محمد (ِ)
 .ُُص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب (ّ)
 . ٖٓص ،َِج ،تيذيب :حجر ابف .ـٖٖٔ/ىػِْٔمات سنة  ،ثقة ،البصرم العظيـ عبد بف عباس (ْ)
 .ُُص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب (ٓ)
 .ُِٓص ،ُْج ،سير: الذىبي .ـُٓٗ/قَّّمات سنة ،الحافظ ماـاإل عمي، بف شعيب بف أحمد (ٔ)
 . ْٕٓص ،ٗج ،تيذيب: الذىبي .ُِٕص ،ُج كالمترككيف، الضعفاء: النسائي (ٕ)
 القرشي اهلل عبد أبك الممة، فقيو الحديث، ناصر العصر، عالـ االماـ، عثماف، بف العباس بف إدريس بف محمد (ٖ)
 .ٓص  ،َُج سير،: الذىبي .ـُٖٔ/قَِْمات سنة ،المكلد الغزم المكي، الشافعي المطمبي ثـ
 .ُِص ،ٖج كالتعديؿ، الجرح ابف أبي حاتـ: (ٗ)
  ـّٖٔ/ىػُِْ، مات سنة االعالـ االئمة أحد البغدادم،  حياف .. بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل، عبد أبك (َُ)

 .ُٕٕص ،ُُج سير،: الذىبي
 .ُِص ،ٖج الجرح،: الرازم (ُُ)
 .ُُٖص ،ُج تقريب،: حجر ابف .ـِْٖ/ىػِٗٓ، مات سنة حافظ ،ثقة ،الجكزجاني يعقكب بف إبراىيـ (ُِ)
 .ّٖٔص ،َّج ، تيذيب: حجر ابف. ُٓص ،ّج تاريخ،: البغدادم الخطيب( ُّ)
 .ٓٔص ،ّج سير،: الذىبيـ. ْٖٓ/قَِٔمات سنة الرم، محدث الحفاظ، سيد الكريـ، عبد بف اهلل عبيد (ُْ)
 .ُْص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب( ُٓ)
 .ُِص ،ٖج ،الجرح ابف أبي حاتـ:( ُٔ)
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" كقاؿ ػػػػػػػػػ أيضان ػػػػػػػػػ: . (ِ)"  الحديث يضع الكاقدم: " كرد عنو أنو قاؿ (ُ)المديني( بف )عمي ػػػػػػػػػ
 . (ّ)"  عنو يركل كال بمكضع  لمركاية ليس الكاقدم

 .(ٓ)"  الكاقدم مف شفتيف كذبأ رأيت ما"  :يقكؿ (ْ)(بشار بف بندار) ػػػػػػػػػ

 .(ٕ)"  يضع ممف عندم كاف: " الكاقدم عف قاؿ (ٔ)(راىكيو بف سحاؽإ) ػػػػػػػػ

 .(ٗ)"  متيـ بغداد قاضى األسممي كاقد بف عمر بف محمد: " قاؿ( ٖ)(الساجي زكريا) ػػػػػػػػ

 . (ُُ)"  منو كالبالء محفكظة غير أحاديث يركم: " (َُ)(عدم ابف) كقاؿ ػػػػػػػػػ

 .(ُّ)"  تركو عمى مجمع: " الكاقدم عف قكلو (ُِ)(الذىبي) عف كجاء ػػػػػػػػ

 ػػػػػػػ المسمميف جميكر عند الكاقدم ناليا التي المرمكقة المكانة مف الرغـ عمى أنو يالحظ
 أنو حتى ان مغاير  مكقفا منو كقفكا الحديث أىؿ أف الإ ؛ػػػػػػػ كالتاريخ ،كالمغازم ،السير أصحاب خاصة

 مف ثالث قسـ كذىب حديثو، ترؾ إلى دعكا كآخركف كاتيمو، ضعفو بعضيـ أف ػػػػػػػػػ رأينا كما ػػػػػػػ
 . الثقة مف تجريده إلى حدا مما ؛الحديث ككضع بالكذب اتيامو حد إلى العمماء

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، مات سنة عمي بف عبد اهلل بف جعفر السعدم، البصرم، الشيخ االماـ الحجة، أمير المؤمنيف في الحديث (ُ)

  .ٗٓ، صُُ، جسيرالذىبي:  .ـٖٔٓ/قِّْ
 .َِٗ، صِابف حياف: الضعفاء، ج (ِ)
 .ُّ، صّ، جتاريخالخطيب البغدادم: ( ّ)
مات بف داكد بف كيساف الممقب ببندار، أحد الحفاظ.. البصرم، االماـ الحافظ،  محمد بف بشار بف عثماف (ْ)

 .ّٔٓ، صُ. ابف ما ككال: االكماؿ، جُْٗ، صُِ سير،الذىبي: . ـّٖٓ/قِِٓسنة
  .ُْ، صّ، جتاريخالخطيب البغدادم:  (ٓ)
يو، الحافظ، قاضي نيسابكر، محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ المركزم المعركؼ بابف راىكيو، االماـ العالـ، الفق (ٔ)

 .ْٓٓ، صُّالذىبي: المصدر السابؽ،  .ـَٔٗ/قِْٗمات سنة 
 .ُْ، صّالخطيب البغدادم: تاريخ، ج (ٕ)
 . ُٗٗج،  صُْ، سيرالذىبي:  .ـُٗٗ/قَّٕمات سنةماـ، زكريا بف يحيى البصرم، اإل (ٖ)
 .ُٔ، صّ، جتاريخالخطيب البغدادم:  (ٗ)
 .ِْْج،  صَُ، سيرالذىبي:  .ـِٖٔ/قُُِمات سنة ماـ الحافظ،لككفي اإلزكريا بف عدم مكالىـ ا( َُ)
 .ُٗٔ، صِالذىبي: المغني، ج (ُُ)
 .ُٕص كردت ترجمتو (ُِ)
 .ُٗٔ، صِالذىبي: المغني، ج (ُّ)
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و لو من اتيام بالتشيع  ما ُوجِّ

 الكاقدم برميالمصادر التاريخية  سائر دكف مفـ( َُْٔ/ّْٖ)ت (ُ)النديـ ابف انفرد
 مف كاف  ان عمي أف ركل الذم ىك، ك (ِ)التقية يمـز المذىب حسف يعشٌ يت ككاف"  :بقكلو ،يعشٌ بالت

  . (ّ)"   مريـ بف لعيسى المكتى حياءا  ك ،   لمكسى كالعصا  النبي معجزات

 لمكاقدم اتيامو في النديـ ابف خالد عالؿ ػػػػػػػػػ أحد الكيتٌاب المعاصريف ػػػػػػػػػ جارل كقد
  مستدالن بثالثة أدلة، كىي عمى النحك التالي: ، كأنو يمارس التقية،يعشٌ بالت

 عف المناكير كركاية الحديث بكضع كاتيمكه كذبكه قد الحديث عمماء مف ان كثير  إفػػػػػػػػ الدليؿ األكؿ: 
 داكد، كأبك كالنسائي، كمسمـ، كالبخارم، حمد،أك  الشافعي،: العمماء ىؤالء كمف المجيكليف،
 بف كمصعب ،غانيالص بكر أبي ك الحربي، كإبراىيـ آخركف كثٌقو ىؤالء مقابؿ كفي.  كالترمذم

 العمـ، أىؿ مع تعاممو في التقية يمارس كاف ػػػػػػػػ الكاقدم أم ػػػػػػػػػ الرجؿ أف إلى يشير كىذا. اهلل عبد
 . منو ذلؾ ليا يتبيف لـ كأخرل كذبو، ليا تبٌيف فطائفة

 كاف ان عمي أف ركل أنو منيا مذىبو، مع تتفؽ شيعية ان أخبار  ركل الكاقدم أف ىك :الثاني كالدليؿػػػػػػػ 
حياء ، مكسى معجزات مف العصا كانت كما،  الرسكؿ معجزات مف  معجزات مف المكتى كا 

 . عيسى

 دكف الكاقدم أمر لنا كشؼ ػػػػػػػػػ الفيرست صاحبػػػػػػػػػ  النديـ ابف الشيعي أف ىك: الثالث كالدليؿ ػػػػػػػ

  ." التقية يمـز المذىب، حسف يعشٌ يت كاف" : عنو فقاؿ التباس،

  التاريخية، الكاقدم مركيات في ظاىر يعشٌ كالت األقكل، ىك الثاني كالدليؿ:" بالقكؿ يرجح ثـ
 .(ْ) " الصحابة عمى الدفيف كالحقد

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بكتابو اشتير .كراقنا كاف أنو يظف  ،الشيعي األديب اإلخبارم الفرج أبك ،البغدادم  النديـ بف إسحاؽ بف محمد (ُ)

  .ٕٓٓ، صٔابف حجر: لساف الميزاف، ج. ّٖٗ، صِٕالذىبي: تاريخ، ج . الفيرست
 ينكر التقية ىذه عمى فبناء ،غيره خداع لمشيعي تبيح كىي الحقيقة، بعكس التظاىر ىي الشيعة عند التقية (ِ)

 . َُّٖ، صِ. ابف القيـ: أحكاـ، جِٓٗ، صٔابف تيمية: منياج، ج باطننا، يعتقده ما ظاىرنا الشيعي
 . ُُُ، صُالفيرست، ج( ّ)
 . ٔٔالكذابيف، ص مدرسةخالد عالؿ:  (ْ)
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 عمى النحك التالي:ػ االتياماتكيمكف مناقشة كؿ ىذه 

 .كىك رافضي ؟العمـ أىؿ عند حجة كتجريحيـ الرجاؿ تعديؿ في النديـ ابف قكؿ صار متىأكالن: 
 كقاؿ (ُ)(الشافعي ماـاإل) فيرستو في ذكر قد الرجؿ ىذاٌف فإ ،أصمو مف الدليؿ ىذا أنسؼ كلكي
 . (ِ)" يعشٌ الت في اٌ شديدالشافعي  كافك  " :فيو

  .؟!الكاقدم ػػػػػػػػػ بالتالي ػػػػػػػػ منو يسمـ كيؼف ،ىذا بمثؿ الشافعي يصؼ مف أرل أنو

 أبي)ك ،(ْ) " الطريقة مرضى غير عميو مطعكفبقكلو: "( 3)(ؽاإسح بف)افي تكمـكما   
 .(ٔ)"  حديثو في الغمط كثير كاف أنو غير، فاضالن   ان حبر  ككاف  " :بقكلو (ٓ)(الفزارم إسحاؽ

 ذفإ. بعيد مف كال قريب مف ال يعشٌ بالت الكاقدم كصؼ عمى جميعيا (ٕ)التراجـ كتب تأتي لـ: ان ثاني
 .!صكاب؟ عمى النديـ كابف ،مخطئيف العمماء ىؤالء ىؿ فالسؤاؿ

 سئؿ فقد . عمرك  بكر أبي الخميفتيف مف التبرؤ (ٖ)الركافض الشيعة معتقدات أصكؿ مف: ان ثالث
  .(ٗ) كعمر بكر أبا كيسب يشتـ الذم: قاؿ الرافضي؟ مف أحمد ماـاإل

 يعتمد كال كناقص، محرؼ، بأيدينا الذم القرآف أف ػػػػػػػػ كذلؾ ػػػػػػػػػ معتقداتيـ أصكؿ كمف
  ػػػػػػػػػ الطبرسي النكرم المحدث أف إلى المكسكم حسيف أشار فقد. (َُ) يقرأ كال بو، يكثؽ كال عميو،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِٖص كردت ترجمتو( ُ)
 .ِّٔ، صُالفيرست، ج (ِ)
 .ُُص كردت ترجمتو (ّ)
 .َُٓ، صُ، جالفيرستابف النديـ:  (ْ)
 .َْٓ، صٖ، جتيذيبالذىبي:  الحافظ ، الكبير ماـاإل الشامي، الحارث الفزارم بف محمد بف براىيـإ (ٓ)
 .ُُْ، صُ، جالمصدر السابؽ (ٔ)
 .ْْٓص  ،ٗج ،تيذيبالذىبي:  .ِٔص ،ُج االثر، عيكفابف سيد الناس:  :ينظر :المثاؿ سبيؿ عمى(ٕ)

 .ِّٓص ،ُج ، ابف حجر: تقريب .ُٖٔص ،ْج ، الكافي الصفدم:
 كانا: كقاؿ فأبى، معؾ، نقاتؿ الشيخيف مف ابرأ: لو قالكا ثـ بايعكه كانكا عمي، بف زيد ترككا النيـ بذلؾ سمكا( ٖ)

: الفيكمي. ِٓ، صُالرازم: اعتقادات، ج. " رافضة فسمكا عنو كانفضكا فرفضكه، منيما، أبرأ فال جدم كزيرم
  .ِِّص ،ُج المصباح،

 .  ُٓٔص مناقب،: الجكزم ابف (ٗ)
 .ّٕٖص ،ُج العذاب، صب: األلكسي (َُ)
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الشيعة ػػػػػػػػػػػ قد جمع في إثبات تحريؼ القرآف كتابا ضخمان أسماه: )فصؿ عمماء  أحد
الخطاب في إثبات تحريؼ كتاب رب األرباب(، جمع فيو أكثر مف ألفي ركاية تنص عمى 
التحريؼ، كجمع فيو أقكاؿ جميع الفقياء، كعمماء الشيعة في التصريح بتحريؼ القرآف المكجكد بيف 

 .(ُ)أيدم المسمميف 

أجد فيو ما يحٌط مف شأف  أنني لـقرأت كتاب فتكح الشاـ لمكاقدم، الحظ كبعد أف ي
نما المدح، كالثناء، كاالعتراؼ بأحقيتيما في الخالفة الخميفتيف أبا بكر كعمر   . (ِ)، كا 

 سىكرفيت برأم مستدال ؛يثبت لـ الكاقدم يعشٌ ت أف عمى ترحيني محمدكىذا ما أشار إليو 
 لـ الكاقدم أف كما .الكاقدم يعشٌ ت إلى يشيركف ال الشيعة مؤرخي أف بحجة مالرأ ىذا رد الذم
)عمي بف  الراشديف الخمفاء برابع المتعمقة أخباره في أنو مع عمي؛ لجانب تحيز أم كتبو في يظير

 .(ّ)عميو كالتي عمي جانب في التي قكاؿاأل بذكره الحياد الكاقدم لتـزا ،أبي طالب(

 كاف فمك .(ْ)الكريـ بالقرآف ان كثير  يستشيد ػػػػػػػػػ المذككر كتابو ػػػػػػػػػػ في الكاقدم أف نجد كذلؾ
 .تماما العكس لكجدنا الكاقدم يعشٌ ت حكؿ ػػػػػػػػ النديـ ابف يدعي كما ػػػػػػػػ صحيح مراأل

 . يع؟شٌ بالت لمكاقدم النديـ ابف اتياـ مف الغرض ما فالسؤاؿ ،إذف

 المشاىير؛ بعض مذىبيـ إلى ينسبكا أف الركافض عادة مف إف : "السيممي قاؿ كمالعمو ك 
 .(ٓ)"  سكادىـ تكثير لغرض

 كتابو، في ػػػػػػػ مثال ػػػػػػػ (ٔ)الحديد أبي كأبف أنفسيـ، عف الشيعة ينقمو ما ،ذلؾ كؿ مف كأٌىـ: رابعان 
 : "بقكلو كيبدؤكىا األكلى، عف مختمفة أخرل ركاية فييا يكرد ثـ الكاقدم، عف طكيمة فقرة ينقؿ حيف

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .َٕهلل ثـ لمتاريخ، ص (ُ)
 .ُِٕ، ُٗٔ،  َُٔ، ّٖ، ِٕ، ُٔ،ُٗ، ُّ ،ٕ ص ص انظر، عمى سبيؿ المثاؿ (ِ)
 .ٕٓ، صالمؤرخكف( ّ)
  .ُٕٗ، ُٖٕ، ُِْ،ٗٔ، ٖٓ،  ْْ، ِٓ، ُُ،ٓص ص:  عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، انظر،( ْ)
 .ّٔٓص منيج، (ٓ)
. الغالي الشيعي الشاعر الكاتب حامد، أبك المعتزلي، البغدادم محمد بف اهلل ىبة ابف الحميد عبد الديف عز (ٔ)

 .ُٗٗص ،ُّج البداية،: كثير ابف. ْٔص ،ُٖج الكافي،: الصفدم. ـُِٕٓ/قٓٓٔ سنة تكفي
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 . ما يدؿ داللة قاطعة عمى أنو لـ يعتبر الكاقدم مصدران شيعيان. (ُ) كفي ركاية الشيعة "

خامسان: إذا كاف الكاقدم مف المتشيعيف كما ذىب إلى ذلؾ ابف النديـ؛ ألنو ذكر مكانة اإلماـ عمي 
، فمماذا ال يذكر البف اسحاؽ الذم ذكر في تعظيـ بف أبي طالب كـر اهلل كجيو عند النبي 

 عندما ذكر) أفال ترضى يا عمي أف تككف مني بمنزلة ىاركف مف اإلماـ عمي عند رسكؿ اهلل 
إخبار المشركيف  . ػػػػػػػػػػػػ فضال عف ذلؾ ػػػػػػػػػػػػ ذكر ابف اسحاؽ، أنو لما أراد الرسكؿ (ِ)مكسى(

 . (ّ)بسكرة برآءة قاؿ: " ال يؤدم عني إال رجؿ مف أىؿ بيتي"

 ىؿ ىذا يعني أف ما قالو ابف اسحاؽ بأنو متٌشيع، أك أف ميكلو عمكية؟!.

الكاقدم في كتاباتو يحذؼ مثؿ ىذه العبارة التي سبقو  كالممفت لمنظر في ىذا المكضكع أف
بيا ابف اسحاؽ، كمع ىذا نجد ابف النديـ يعٌمؿ ذلؾ؛ بأف الكاقدم كاف يمـز التقية، في حيف أننا 
نجد الكاقدم في مكاضع عدة يكشؼ عف عدـ تحيزه، بذكره بعض األقكاؿ التي تجانب اإلماـ عمي 

 .(ْ)في حجر عمي لنبي كـر اهلل كجيو مثؿ: قكلو بكفاة ا

 الكاقدم أف بالمالحظة الجدير مف نوإ"  :فقاؿ يعشٌ بالت الكاقدم اتياـ مسألة ىكرفيتس ناقش: سادسان 
ما ؽ،ااسح ابف عف نجدىا التي لعمي المناصرة قكاؿاأل ىذه مثؿ يقؿ لـ أنو إما  اقتبسيا يككف أف كا 

 أفال ؽااسح ابف ذكرىا التي  الرسكؿ عبارة الكاقدم عند تكجد ال ككذلؾ فقط، ممطؼ بشكؿ
 بعث عند  النبي قاليا التي كالعبارة مكسى؟، مف ىاكف بمنزلة مني تككف أف عمي يا ترضى
"  :ان أيض يضيؼ ثـ. بيتي أىؿ مف رجؿ الإ عني يؤدم ال ؽااسح ابف ركاىا كالتي براءة، سكرة

 .(ٓ)"  بالتٌشيع يكصؼ لرجؿ كجيو اهلل كـر عمي لصالح ألحاديث التغيير أك الحذؼ ىذا كيدىشنا

  الذم الكحيد الكتاب ىك( الفيرست) كتاب اف فيشير المسألة، ىذه حكؿ حديثو يختـ ثـ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُِِ، صُْ، جشرح (ُ)
  .ُٗٓص ،ِج ، السيرة :ىشاـ ابف (ِ)
 .ْٓٓ، صِجابف ىشاـ: السيرة، ( ّ)
 .ٕٖػػػػػػػػػ ٕٕ، صٕانظر، ابف سعد، ج( ْ)
 .ُِْص كلى،األ المغازم (ٓ)
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 .(ُ)يع، كأف كتب الرجاؿ عند الشيعة ال تذكرهشٌ الكاقدم بالت يصؼ

سابعان: كما ناقش )جكنس( محقؽ كتاب المغازم لمكاقدم مسألة تشيع الكاقدم، قائال: " كلك سممنا 
البف النديـ أف الكاقدم كاف يمـز التقية، فإف تشيعو كاف ال بد أف يظير عمى نحك ما عند الحديث 
 عف عمي أك في الركاية عنو، كلكف شيئان مف ذلؾ لـ يحدث. بؿ عمى النقيض مف ذلؾ نرل
الكاقدم يذكر أحاديث قد تحط مف قدر عمي أك تيٌكف مف شأنو عمى األقؿ؛ فحيف يصؼ رجكع 

، كذىب عمي إلى النبي إلى المدينة مف أيحد، يذكر أف فاطمة مسحت الدـ عف كجو النبي 
ليأتي بماء، كقبؿ أف يمشي ترؾ سيفو كقاؿ لفاطمة: أمسكي ىذا السيؼ غير ذميـ.  (ِ)الميراس

سيؼ عمي مخضبان قاؿ: " إف كنت أحسنت القتاؿ فقد أحسف عاصـ بف  لنبي كلما أبصر ا
"  (ٔ)، كسيؼ أبي دجانة(ٓ)، كسيؿ بف حنيؼ(ْ)، كالحارث بف الصمة(ّ)ثابت  .(ٕ)غير مذمـك

 أف نرل مثالن  اسحاؽ ابف عند بدر يكـ قريش مف القتمى عدد نقرأ كحيف: "  ػػػػػػػػػػ أيضان  ػػػػػػػػػػ كيضيؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ُِٓص ،المغازم األكلى (ُ)
الميراس بكسر الميـ: حجر مستطيؿ ينقر كيدؽ فيو كيتكضأ منو، كقد استعير لمخشبة التي يدؽ فييا الحب،  (ِ)

فقيؿ ليا ميراس عمى التشبيو بالميراس مف الحجر أك الصفر الذم ييرس فيو الحبكب كغيرىا. الفيكمي: 
 . ِّٖ، صُالمصباح، ج

، سكف البصرة ممف شيد بدرا كاسـ أبى األقمح قيس بف األنصارم، لو صحبة األفمحعاصـ بف ثابت بف أبى  (ّ)
. ِٕٖ، صّعصمة بف النعماف بف مالؾ بف أمية بف ضبيعة بف زيد، استشيد يـك الرجيح. ابف حباف: الثقات، ج

 .  ٕٕٗ، صِابف عبد البر: االستيعاب، ج
بالركحاء فضرب لو النبي لو صحبة خرج إلى بدر ككسر ...الحارث بف الصمة بف عمرك بف عتيؾ بف النعماف (ْ)
 ابف حجر: االصابة، َِٖ، صّبسيمو شيد أحدا كقتؿ يـك بئر معكنة شييدا. ابف الجكزم: المنتظـ، ج .
 . ٖٕٓ، صُج
، يكنى أبا الكليد، مات بالككفة كصمى  سيؿ بف حنيؼ بف كاىب بف عكيـ بف ثعمبة بف الحارث بف مجدعة( ٓ)

عميو عمي سنة ثماف كثالثيف شيد بدرا كأحدا كثبت مع رسكؿ اهلل، يكمئذ كبايعو عمى المكت كجعؿ ينضح عنو 
. ٖٓ، صُبالنبؿ كشيد الخندؽ كالمشاىد كميا مع رسكؿ اهلل، كشيد يـك صفيف مع عمي. خميفة: الطبقات، ج

 . ُْٓ، صٓبف الجكزم: المنتظـ، ج. إٗ، صْالبخارم: التاريخ، ج
كقاؿ عمي إنو استشيد باليمامة كأسند بف إسحاؽ مف  ان نصارم، متفؽ عمى شيكده بدر اسمو سماؾ بف خرشة األ (ٔ)

طريؽ يزيد بف السكف أف رسكؿ اهلل لما التحـ القتاؿ ذب عنو أبك دجانة سماؾ بف خرشة حتى كثرت فيو الجراحة. 
سيفا يـك أحد فقاؿ مف يأخذ ىذا السيؼ بحقو فأخذه أبك دجانة ففمؽ بو ىاـ  كثبت عف أنس أف النبي أخذ

 .ُُٗ، ص ٕ، جاالصابة.  ابف حجر: ُْْٔ، صْ، جاالستيعابالمشركيف. ابف عبد البر: 
 .ُّٓ، صُمتاع االسماع، جإ. نقال عف المقريزم في ُٕ، صُالمغازم، ج (ٕ)
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 .(ُ)" ان عمي كليس حمزة ىك قتمو الذم أف يذكر الكاقدم كلكف، عدم بف طعيمو قتؿ قد ان عمي

ليقضي  (ّ)بالد تيامة (ِ)ى محمد الزيادم لٌ : ذكرت بعض المصادر أف الخميفة المأمكف ك ثامنان 
ه المأمكف القضاء في بغداد، الٌ . قمت: لك كاف الكاقدم مف المتشيعيف لما ك (ْ)عمى المتشيعيف ىناؾ

 ػػ.ػػػكما سيأتي ػػػػ ػػػػكلما قربو منو ػػػػػػ

عميو.  فجاء عف الخطيب البغدادم قكلو: " أنو أعمـ الناس بأمر  مؤرخي المسمميف: ثناء تاسعان 
أميف : " كنقؿ كؿ مف الخطيب البغدادم، كالحمكم، نقالن عف إبراىيـ الحربي قكلو .(ٓ) سالـ "اإل

 .(ٕ)غازم، كالسير" . كقاؿ عنو الذىبي: " رأس في الم(ٔ)الناس عمى أىؿ اإلسالـ " 

(:" إنو كاف عارفان في الحديث، كالفقو، كاألحكاـ، ـُُّّ/قِّٕكقاؿ عنو أبك الفداء)ت
 . (ٖ)كاألخبار. ككاف قد استخرج ىذه العمـك مف الكتب كالمصادر التي حدث بيا " 

عمى إذف، ىؿ يعقؿ لعمماء المسمميف أف يثنكا عمى الكاقدم ػػػػػػػػػػ عمى افتراض أنو شيعي 
 زعـ ابف النديـ ػػػػػػػػػ ؟!. في اعتقادم أف ذلؾ أمر مستحيؿ، كيصعب فيمو كقبكلو.

 عقيدة عمى كاف لـ يكف شيعيان، بؿ الكاقدم أف إٌف كؿ اإلشارات ترٌجح: القكؿ خالصة
ي أكؿ أنو يرجع لو الفضؿ فػػػػػػػػػ غير ما ذكرناه سابقان ػػػػػػػػ ني لذلؾ؛ عأكبر ما يدف كلعؿ السنة، أىؿ

 .اإلسالمية كالفتكحات ،كالمغازم ،مف حفظ لنا السير

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُٕص ،ُج ،المغازم الكاقدم: (ُ)
 سنة مات ، صدكؽ.البخارم بو استشيد اهلل، عبد أبك ،محمد بف زياد بف عبيد اهلل بف الربيع الزيادم البصرم (ِ)

 .ُْٖ، صٗابف حجر: تيذيب، ج .ُٓٓ، صُُالذىبي: سير، ج. ّْٔ، صِج ،التعديؿالباجي:  ق.َِٓ
، كمف الشرؽ كالجنكب الشمالي جباؿ متصمة. الحمكم:  (ّ) ما بيف الحجاز كاليمف، حدىا مف الغرب بحر القمـز

 . ْٗ، صُـ، جج. البكرم: معجـ ما استعّٔ، صِ، جالبمداف معجـ
 .َِْ، صُ. ابف الكردم: تاريخ، جُْٔ، صُأبك الفداء: المختصر، ج (ْ)
 .ٓ، صّج تاريخ، (ٓ)
(ٔ)

  .ِّٗص ،ٓج ،األدباء معجـ. ٓص ،ّج ،تاريخ 
 . ّْٖ، صُتذكرة، ج( ٕ)
 .ِٖ، صِ، جتاريخ (ٖ)
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 وظائفو

الذم كاف  ،(ُ) تذكر المصادر التاريخية أف الكاقدم كاف عمى صمة بالخميفة ىاركف الرشيد
كقبكرىا، كىك مما حمؿ ، ككاف الكاقدم عمى دراية كمعرفة بشكاىد المدينة يزكر المدينة المنكرة

الخميفة عمى االستعانة بو؛ لمكقكؼ عمى تمؾ المشاىد كالقبكر كزيارتيا، ككانت ىذه الحادثة فاتحة 
 . (ِ)لمعالقة مع الرشيد كأبنائو

، الذم كاف عمى مقربة شديدة منو، (ّ)لقد كانت ىذه العالقة بتأثير يحيي بف خالد البرمكي
كاقدم لممشاىد التي طمب تعٌرفيا أثناء مككثو في المدينة، كقد كلقد أيعجب الخميفة مف تشخيص ال
. كلـ يقؼ ىذا التكريـ عند ىذا الحد، بؿ نجد اف الكاقدم تبكأ (ْ)أمر لو الخميفة بعشرة آالؼ درىـ 

 عدة كظائؼ في عيد الدكلة العباسية، كىي عمى النحك التالي:

ذ.هارونذالرذقدـــذالؼضاءذسؾىذاجلانبذالشرقيذمنذبغدادذيفذسفدذ3

. (ٓ)فعندما خرج الكاقدم إلى بغداد كاٌله الخميفة ىاركف الرشيد القضاء في شرقي بغداد
 كتكلى" .... : يقكؿ ابف خمكاف، ك (ٔ)"  بغداد بشرقي القضاء كاٌله قد الرشيد ككافيقكؿ الحمكم: " 

بف ىالؿ ػػػػػػػػػ قاضي . كقد أكرد السيمي في أثناء ترجمتو لألشعث (ٕ)... " بغداد بشرقي القضاء
  .(ٖ)جرجاف ػػػػػػػػػ، أف الكاقدم كاٌله القضاء مف بغداد

 

 

 

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُّص كردت ترجمتو (ُ)
  .ِْٔ، صٓ، جالطبقاتابف سعد:  (ِ)
  .ُٓص كردت ترجمتو (ّ)
 .ِْٔ، صٓج : الطبقات،ابف سعد (ْ)
 .ِْٓ، صٓ، جابف سعد: الطبقات (ٓ)
  .ّّٗ، صٓ، جاألدباء معجـ (ٔ)
 . ّْٖ، صْكفيات، ج (ٕ)
 .ُٕٔ، صُتاريخ: ج (ٖ)
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ادلفديذبعدؽرذالؼضاءذـــ1
(3)

ذ.ادلأمونذسفدذيفذ

 كيبالغ يكرمو فكاف، (ّ)خراساف مف (ِ)المأمكف عاد حتى بغداد بشرقي ان قاضي الكاقدم بقي
 لعبد القضاء ليكك . يقكؿ ابف سعد: " ... (ْ)سنكات أربع الميدم بعسكر القضاءاٌله فك  ،رعايتو في
 :البغدادم قكلو الخطيب كجاء عف .(ٓ)"  سنيف أربع الميدم بعسكر المؤمنيف أمير ىاركف بف اهلل
 المأمكف كاٌله ثـ ": الحمكمكيقكؿ  .(ٔ) " الميدل بعسكر القضاء فكاٌله خراساف مف المأمكف قدـ "

 .(ٕ)" الميدم بعسكر القضاء

 بف محمد منيـ فأكرد بغداد، قضاة عف حديثو عند (ـُٖٗ/قَّٔ)تحياف ابف أشار كلقد
 .(ٗ)بغداد  قاضيب يمقب كاف الكاقدمابف كثير بأف  كلقد أشار .(ٖ)الكاقدم عمر

ذمامةذمبدجدذالرصافةـــذاإل1

ذكر ابف حياف ما يفيد أف المأمكف ػػػػػػػػػػ الخميفة العباسي ػػػػػػػػػػ أمر الكاقدم بأف ييصميى الجمعة 
المأمكف لذلؾ؛ ىك  كعمى ما يبدك أف السبب الذم دعا الخميفة. (َُ)بالناس في مسجد بالرصافة
الذم  ،(ُُ)ماـ حبر القرآف )نافع(اذ أنو أخذ القراءة كركاىا عف اإل ،تمكف الكاقدم مف فف القراءة

 .(ُِ)ماـ مالؾ: " نافع إماـ الناس في القراءة " قاؿ عنو اإل

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لكلده المنصكر جعفر أبك عٌمرىا بغداد مف الشرقي الجانب في بالرصافة بعد فيما عرفت التي المحمة ىي (ُ)

 .ُّٓص ،ْج نفسو، المصدر: خمكاف ابف. إليو فنسبت الميدم
 .ُْصكردت ترجمتو  (ِ)
 .َّٓ، صِ، جالبمداف الحمكم: معجـ ،اليند يمي مما حدكدىا كآخر العراؽ يمي مما حدكدىا أكؿ كاسعة بالد (ّ)
  .ُٖٔص ،ْج ،الكافيالصفدم:  (ْ)
 . ِْٓ، صٓج الطبقات، (ٓ)
 .ْ، صّتاريخ، ج (ٔ)
  .ّّٗ، صٓ، جالبمداف معجـ (ٕ)
 .ِّٔص ،ّج أخبار، (ٖ)
 .ُّٔ، صَُج البداية، (ٗ)
 .َِٕ، صّ، جأخبار (َُ)
 .َُص كردت ترجمتو (ُُ)
 .ّّٕ، صٕ، جأخبارابف حياف:  (ُِ)
 



 
 

 

38 
 

 وفاتو

 :عمى النحك التالي ، كىيأقكاؿ تعددت أقكؿ العمماء حكؿ كفاتو إلى ثالثة

القكؿ األكؿ: أنو تكفي سنة مائتيف كستة مف اليجرة، كىذا ما أشار إليو ابف خمكاف في قكلو: "  
 .(ُ)كمائتيف "  ست سنة كقيؿ... 

، في قكلو: " سعد ابفكىذا ما أشار إليو ، تكفي سنة مائتيف كسبعة مف اليجرةأنو  الثاني:القكؿ  
 يـك كدفف ،كمائتيف سبع سنة الحجة ذم مف خمت ليمة عشرة إلحدل الثالثاء ليمة ببغداد مات

 . (ِ) " الخيزراف مقابر في الثالثاء

، (ْ)كابف النديـ، (ّ)(ـٖٖٗ/قِٕٔابف قتيبة )ت :، كؿ مفرأيو ىذاكقد كافؽ ابف سعد في 
، (ٖ)كالصفدم، (ٕ)(ـُِِّ/قَّٔثير)األ ابفك ، (ٔ)كابف عساكر،(ٓ)(ـُُٔٔ/قِٔٓكالسمعاني)ت

(َُ) الفداء أبك ك، (ٗ)كالذىبي
 .(ُُ)(ـُّٔٗ/قٕٗٗكاليعمرم )ت ، 

 في البغدادم الخطيب إليو أشار ما كىذا اليجرة، مف كتسعة مائتيف سنة تكفي أنو: الثالث القكؿ

  .(ُّ)(ـُِْٗ/قّّٖت)الجزرم ابف ذلؾ في كافقوك  .(ُِ)"كمائتيف تسع سنة... تكفي :"قكلو

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 َّٓ، صْ، جكفيات (ُ)
 .ّّٓص ،ٕج: تالطبقا( ِ)
 ُٖٓص ،ُج ،المعارؼ (ّ)
 . ُُُص ، ُج ،الفيرست (ْ)
 . ٔٔٓص ،ٓج: األنساب (ٓ)
  . َْٕص ،ْٓج ،تاريخ (ٔ)
 . ُٖٔص ،ّج الكامؿ، (ٕ)
 .ُِٔص ،ْج ،الكافي (ٖ)
  . ِْٓص ،ُج ،تذكرة (ٗ)
 .ُٔٔص ،ُج المختصر، (َُ)
(ُُ)

   . َِّص ،ُج الديباج، 
 . َِ، صّتاريخ، ج (ُِ)
 .ّْْ، صِغاية، ج (ُّ)
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مائتيف  سنة كانت كفاة الكاقدم أفػػػػػػػػػ  سعد ابف ىك ما أشار إليو يظير أف القكؿ الراجح
 كسبعة لميجرة ػػػػػػػػػ؛ كذلؾ ألربعة أسباب:

 ػػػػ يعتبر تمميذ الكاقدم ككاتبو ككاف أقرب الناس إليو. ػػػػػ ذلؾ إلى أشرنا كما ػػػػػػػػػ ػػػػػػػ أف ابف سعدُ

 ػػػػػػػػػػ كما أسمفنا ػػػػػػػػػػ .  كالسنة الشير مف الدفف كيكـ الكفاة ليمةػػػػػػػ  لتحديد ابف سعد ِ

 األساسية ػػػػػػػػػػ كما ذكرنا ػػػػػػػػػػ  قد كافقت ابف سعد في قكلو. المصادر أف أغمب ػػػػػػػّ

  قد أجمعت عمى ذلؾ. (ُ)ػػػػػػ أف أغمب المراجع الحديثةْ

 ىمٌ كص، (ِ)ثماف كسبعكف سنة  عمرقدم في خالفة المأمكف، كقد ناىز مف التكفى الكا
 .(ْ) (ّ) سماعة بف محمد عميو

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
. ممحـ: المؤرخكف العرب، ُٔ، صّ. برككمماف: تاريخ األدب، جََُ، صِالتراث، جمنيا: سزكيف: تاريخ (ُ)

. ْٓ. ترحيني: المؤرخكف، صْٗ. حمادة: مصادر السيرة، صُّٔ، صُ. شاكر مصطفى: التاريخ، جُّص
 .ِٕ، صُ. ساعاتي: مكارد البالذرم، جُُٔالحكيرم: منيج البحث، ص

 .ِٓٔ: تاريخ، ص. السيكطيّّْ، صٓابف سعد: الطبقات، ج (ِ)
يد اهلل بف ىالؿ ابف ككيع بف بشر التميمي، أبك عبد اهلل الككفي، كاف أحد أصحاب بحمد بف سماعة بف عم (ّ)

ابف  .ـْٕٖق/ِّّ سنة مات ،كىك مف الحفاظ الثقات ،المأمكف عزلو أف إلى الرأم، ككلي القضاء ببغداد
 .ّّٗص، ُج ،خالصةالخزرجي:  .ُّٕص، ِٓ. المزم: تيذيب، جُٕٗ، صُُالجكزم: المنتظـ، ج

 .ُِٕ ص ،ّج أخبار،: حياف ابف (ْ)
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ذ:ووتضؿن(ذالعؾؿقةذثؼافته)ذالثاني:ذادلبحث

 الحديث بعمم معرفتو ــــــ

 الفقو عمم  ــــــ                                    

 نسابواأل  والسير والتاريخ المغازي عمم ـــــــ                   

 باألثار عنايتو ـــــــ                                    

 التفسير و القراءة عمم ـــــــ  

 مؤلفاتو ــــــ                                    
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 تحصيمو، في كاجتيد ،مناىمو ككرد العمـ، طمب عمى أظفاره نعكمة منذأقبؿ الكاقدم 
  .(ُ)ان كفير  ان حظ منو فأصاب

  خاصة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، العممية الحجازية بيئتو مف أفاد كما ،صباه في كقتو مف اإلفادة أحسففمقد 
 كالتمحيص التدقيؽ إلى ميمو ثـ،  اهلل رسكؿ مسجد في العمـ حمقات عمى قباؿاإل ىذابعد 

  .(ِ)كلىاأل سالـاإل أحداث شيدت التي كالمكاضع كالمشاىد األثار في كالتحقيؽ

 في دائـ حضكر لو ككاف ،(ّ)المنكرة المدينة كفقياء كشيكخ أعالـ مف عمكمو الكاقدم تمقى
 الصحابة بأبناء دائـ اتصاؿ عمى كاف كما ،المساجد في تحصؿ كانت التي كالنقاش الدرس حمقات
 .(ْ)  النبي عاصركا الذيف، ك آبائيـ عف العمـ كرثكا الذيف الكراـ

 أصحاب مف ذلؾ بعد جعمو الحب كىذا كالمعرفة، العمـ بحب شغكفا الكاقدم كاف لقد
 .(ٓ) المتعددة المعرفة حقكؿ في كتبكا الذيف العامة، المعارؼ

 في سالميةاإل مصاراأل إلى كانتقالو ،المنكرة المدينة في الكاقدم عاشيا التي حكاؿألاإف 
 بشكؿ يكتب أف مف ذلؾ بعد مكنتو التي ،كالفقيية العممية مداركو تكسيع في ، أعانتوالعمـ طمب
 ،الفقوك  ،التاريخ بيف جمعكا الذيف بغداد عمماء كبار مف كأف يصبح ،(ٔ) عظيمة شيرة كيحقؽ كاسع

 . (ٕ) كالحديث

أدت بو؛  ػػػػػػػػ شيكخو عف أخذه ما إلىباإلضافة  ػػػػػػػػػػ الخاصة كاتصاالتو مطالعاتوكما كاف ل
 التي حداثكاأل ، النبي كأخبار ،كالطبقات ،كالسير ،المغازم في كتبكا الذيف كبار مف صبحأف ي
 . (ٖ) زمانو في كانت

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ِٕٕ، صُٖ، جاألدباء . الحمكم: معجـّ، صّالخطيب البغدادم: تاريخ، ج (ُ)
 . ْالكاقدم: كتاب الردة، ص (ِ)
 .ٗ، ٖ، ٕحكؿ أسمائيـ، انظر، ص ص ( ّ)
 .ْص، ّ، جالكاقدم: كتاب الردة (ْ)
 .َُِالمغازم األكلى، صىكرفيتس: (ٓ)
(ٔ)

  .ٔص  ،رياض ىادم: الكاقدم كمنيجو في سيرة النبي 
 .ْٓمصطفى: التاريخ، ص (ٕ)
 .ْٓالمرجع نفسو، ص (ٖ)
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  .(ُ) ىػَُٖ سنة بغداد إلى قدـ بعدماػػػػػػػػػػػ  خاصةػػػػػػػػػػػ  كساط،األ مختمؼ في صيتو ذاع كقد

 كالدينية السياسية امكانتي ؛بسبب بغداد تككف أف الطبيعي مف  ، أنومصطفىشاكر يرل 
 في إلييا رحؿ إال كبير عالـ مف ما ألنو ؛سالمياإل المشرؽ في التاريخي لمتدكيف مركز أكبر
 .(ِ) كسعاأل سالمياإل النطاؽ عمى كيعرؼ ،ليشتير قصدىا أك ،العمـ طمب

 العمماء أحد، بعد أف أصبح (ّ)لقد أثنى العمماء عمى الكاقدم كعممو ػػػػػػػػػ كما بينا ذلؾ ػػػػػػػػػ
 العممية الحياة في كأسيـ الفكرية، الحركة العممية جيكده رتثٌ أ فقد عصره، كبعد عصره في عالـاأل

 .(ْ) كالكزراء الخمفاء ثقة كحاز ،ءن كقضا ان،كتأليف ان،تدريس لعصره

 يقكؿإلى بعض ما قيؿ في شأف الكاقدم في ىذا المجاؿ.  شيرن أف المناسب مف كلعؿ
  .(ٓ) "كغيرىا المغازم في الكثيرة التصانيؼ لو ان عالم كاف : "خمكاف ابف

كقاؿ  .(ٔ)" العمـ أكعية أحد ماـاإل مةالعالٌ  كالمغازم، التصانيؼ صاحب : "الذىبي قاؿك 
" عالـ مكسكعة، أحاط بمختمؼ فركع العمـ كالمعرفة، فكاف ذا باع في العمـ، كشيرة في :ساعاتي

 .(ٕ)المغازم، كالفتكحات، كفي عمـ الحديث، كمسائؿ األحكاـ الفقيية، كأخبار اإلسالـ كالمسمميف " 

ما القكؿ: أف الكاقدم كاف يمتمؾ ثقافة كاسعة في عمكـ عدة ػػػػػػػػػػ كقائمة مؤلفاتو ك خالصة
سيأتي تثبت ذلؾ ػػػػػػػػػ. كيمكف لنا أف نبيف ػػػػػػػػػػ بشيء مف التفصيؿ ػػػػػػػػػػػ أىـ العمكـ التي نبغ الكاقدم 

 فييا، كىي عمى النحك التالي: 

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لحقتو ثـ المنكرة، المدينة في الحنطة تجارة يتعاطى كاف حياتو صدر فيكاف مف أسباب انتقالو إلى بغداد أنو ( ُ)

داد. بغ إلى كالشخكص المنكرة المدينة مغادرة إلى معو اضطر ،ثقيؿ ديف فركبو يده، في كاف ما أضاعت خسارة
 ،ْٓج تاريخ،: عساكر ابف .ْص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب. ّّْ، صٕج، ابف سعد: الطبقات

 .َِِص ،ُج مرآة،: اليافعي .َُٕص ،َُج المنتظـ،: الجكزم ابف. ْٗٓص
 .ّّٕ، صُجالتاريخ،  (ِ)
 .ُٕػ ُٔػ ُٓانظر، ص ص  (ّ)
 ُّالكاقدم: كتاب الردة، ص (ْ)
 .ّْٖ، ْكفيات، ج (ٓ)
 .ْْٓ، صٗسير، ج (ٔ)
 .ِٕ، صُمكارد البالذرم، ج (ٕ)
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ذ:ذمعرفتهذبعؾمذاحلدوثأواًل

إال أف الكاقدم كاف  ؛ ػػػػػػػػػػػكما ذكرنا سابقا  ػػػػػػػػػتبايف عمماء الجرح كالتعديؿ في الكاقدم  مع
 استمع ؛ بحيث اهلل رسكؿ مدينة في مقامو مف ان كثير  استفاد قد كأنو بعمـ الحديث،عنده إلماـ 

، كأفمح بف (ّ)، كسفياف الثكرم(ِ)ماـ مالؾ، كلعؿ أشيرىـ: اإل(ُ)آنذاؾ  النبكم الحديث راحشُّ  إلى
ذ.(ٔ)جريح ابفك  (ٓ)، كثكر بف يزيد(ْ)حميد

ذىذه االقكاؿ:كلعٌؿ ما يدٌؿ عمى ذلؾ، أقكاؿ العمماء عف الكاقدم في ىذا الجانب، كأشير 

 .(ٖ)"  الحديث في المؤمنيف أمير ذاؾ كقد ذكر عنده الكاقدم فقاؿ: " (ٕ) الدراكردمػػػػػػػ قكؿ 

 عنا الكاقدم يسئؿ إنما الكاقدم عف سأؿن نحف : "فقاؿ الكاقدم عف يسأؿ (ٗ) العقدل عامر يأبػػػػػػػ 
 .(َُ)"  الكاقدم الإ بالمدينة كاألحاديث الشيكخ يفيدنا كاف ما

 في عممو كذكر، ( الحديث غمط)  كتاب الحديث عمـ في ؼٌ صن الكاقدم أف ذكر النديـ ابفػػػػػػػ 
  .(ُِ) ختالؼاال عند إليو يرجعكف زمنو في الحديث أىؿ بعض كاف كما.  (ُُ)الحديث

 .(ُّ)... " بالحديث ان عالم كاف: " ... الكاقدم عف يقكؿ اليعمرم ػػػػػػػ

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ّ، صّ، جتاريخ: البغدادم الخطيب (ُ)
 .ِِص كردت ترجمتو (ِ)
(ّ)

 .ِِص كردت ترجمتو 
 .ُِص كردت ترجمتو (ْ)
 .ُِص كردت ترجمتو (ٓ)
(ٔ)

 .ِِص كردت ترجمتو 
 .ُٔص كردت ترجمتو (ٕ)
  .ٗ، صّ، جالسابؽ : المصدرالبغدادم الخطيب (ٖ)
: حاتـ أبي ابف .ـُٖٗ/قَِْ، تكفي سنةثقة البصرم الحافظ، العقدم عامر أبك القيسي عمرك بف عبدالممؾ( ٗ)

  .ّْٔص ،ِج تقريب،: حجر ابف . ٕٔٔ، صُالذىبي: الكاشؼ، ج .ّٗٓص ،ٓج الجرح،
  . ٗص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب( َُ)
 .ُُُص الفيرست، (ُُ)
  .َُص ،ّج ،تاريخ :البغدادم الخطيب (ُِ)
 .ُِّص ،ُج الديباج،( ُّ)
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 البخارمقاؿ . ال أنو متركؾإ ،(ُ)ذكر في المركيات الحديثية لو لكاقدماكبما أف 
 .(ّ) "الحديث  متركؾ بغداد قاضى الكاقدم عمر بف محمد ":  (ِ) (ـَٕٖ/قِٔٓ)ت

كما كاف  ،سانيد المتعددة لمحديث الكاحداأل وجمع ىك ،منيج الكاقدم في ركاية الحديث إف
لحرصيـ  ؛ثيفدٌ لـ يرض المحػػػػػػػػػػ ذلؾ ػػػػػػػػػ  مؤرخيفالإف راؽ كىذا خبار التاريخية، يفعؿ في ركاية األ

 صيانة لحديث رسكؿ اهلل  ؛، كدقتيـ المتناىية في عمميـان كمتن ان الشديد عمى ركاية الحديث سند
 كقد .(ْ)نكار كلذلؾ قكبمت ركاية الكاقدم لمحديث بالرفض كاإل ؛مف أف يدخمو مكضكع أك منتحؿ

 :يميما  ؿ فيتتمث كالتي الكاقدم، في الحديث ءعمما مآخذ أىـ عف المصادر أفاضت

 ليس: " (ـٖٓٓ/قُِْاإلماـ أحمد )ت قاؿ الكاحد، بالمتف كمجيئو سانيداأل الكاقدم جمع ػػػػػػُ
 كربما جماعة عف كاحدة سياقة عمى الكاحد بالمتف كمجيئو ،سانيداأل جمعو الإ شيئا عميو أنكر

 .(ٓ) " اختمفكا

 نراجع نزؿ لـ: " فقاؿ آخر بف حنبؿ ػػػػػػػػػػ كذلؾ ػػػػػػػػػ أمران  أحمد ماـاإل عميو أخذ ،حاديثلأل قمبو ػػػػػػِ
 أفعمياكاف  النبي عف سممة أـ عف نبياف عف الزىرم عف معمر عف ركل حتى الكاقدم أمر
 يكنس عف بو تفرد أم ػػػػػػػػػػ غيره يركه لـ يكنس حديث كالحديث ،فيو حيمة ال بشيء فجاء ،أنتما

 . (ٔ) ػػػػػػػػػ الزىرم

 ينقؿ كاف أنو أشؾ ما حديثو أكتب ال: " قاؿ أنو (ـٖٖٖ/قِٕٓ)تداكد أبي عف كردكقد 
 ، المقمكبات الثقات عف يركم ككاف: " ...  (ٖ)(ـٓٔٗ/قّْٓ)تحباف ابف كقاؿ .(ٕ)"  حاديثاأل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(ُ)

 ستة أك خمسة فذكر معاكية أبا يا عندؾ ما الكاقدم فقاؿ فيو يحفظ ما باب عف ىشيـ فسألو دمالكاق دخؿ 
. الذىبي: سير، كالتابعيف كأصحابو ، النبي عف حديثا بثالثيف فحدثو عندؾ ما لمكاقدم قاؿ ثـ الباب في أحاديث

 .ْٗٓ، صٗج
 .ُّٗ، صُِج، سيرالجعفي، ثقة الحافظ. الذىبي:  المغيرة بف إبراىيـ بف اسماعيؿ بف محمد (ِ)
  .ُْ، صّ، جتاريخ: البغدادم الخطيب (ّ)
 .ُِالكاقدم: كتاب الردة ، ص (ْ)
  .ُٔ ػُٓص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب (ٓ)
 .ُٔص ،ّجالخطيب البغدادم: تاريخ،  (ٔ)
 .ّْٗص ،ٗج ،سير: الذىبي( ٕ)
 .ِٗص ،ُٔج ،سير: الذىبي .المجكد الحافظ العالمة، االماـ ،.. حباف بف محمد حاتـ، أبك (ٖ)
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 .(ُ) " ...لذلؾ المعتمد كاف أنو القمب إلى سبؽ ربما أنو حتى ،المعضالت ثباتاإل كعف

 عف كرد كلذلؾ؛ (ّ)سانيداأل يركب بأنو الكاقدم كصؼ أحمد ماـاإل إف. (ِ)لألسانيد تركيبو ػػػػػػّ
 عبد بف حمزة كعف المطمب عبد بنت عاتكة عف يحدث الكاقدم: " قاؿ أنو (ْ)معيف بف يحيي

 مدنييف عف حديثو فكجدنا الكاقدم حديث في نظرنا ": ػػػػػػػػػ أيضان ػػػػػػػػ كقاؿ .(ٓ) "مركب مف المطمب
 أف كيحتمؿ منو، المناكير حاديثاأل تمؾ تككف أف يحتمؿ :فقمنا مناكير أحاديثك  ،مجيكليف شيكخك 

 ثدٌ ح قد فكجدناه ،حديثو يضبط فإنو ،كمعمر ذئب أبي ابف عف حديثو إلى نظرنا ثـ ،منيـ تككف
 .(ٔ) " حديثو فتركنا منو أنو فعممنا بالمناكير عنيما

 عبد يعني ػػػػػػػػػػ لممنبيي يبعث الكاقدم كاف : "أحمد ماـاإل قاؿ. تمييز بدكف حاديثلأل نقمو ػػػػػػػْ
 كتب أك الزىرم كتب مف كتبا عنده أف نرل ككنا ،كتبو في أدخمو: يقكؿ كتبو، يستعير ػػػػػػػػػ المنعـ
 عنو قاؿ كلذلؾ. (ٕ) "... الزىرم عف كفالف فالف يقكؿ يجمع كربما يحيؿ فكاف ،الزىرم أخي ابف

 .(ٖ) " لذلؾ فأطرحكه الثميف بالدر كالخرز بالسميف الغث كخمط " :الذىبي

 كمجيئو الجمعي سناداإل استخداـ مف الكاقدم عمى أخذ ما فأ: قمت سبؽ، ما عمى تعقيبا
 عيبا ىذا كليس: " بقكلو الحربي براىيـإ ذلؾ عمى دٌ كأ فقد ،كحده الكاقدم بو يتفرد لـ الكاحد، بالمتف

 .(َُ) "ؽااسح كابف (ٗ)الزىرم ىذا فعؿ قد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كىك أف يعمد الراكم إلى حديث معركؼ بإسناد كاحد فيركيو بإسناد آخر ليس لو، كىذا نكع مف أنكاع ما استقٌر  (ِ)

 .ْٖٔ، صِتسميتو في المصطمح بالمقمكب. ابف حجر: النكت، ج
 .ُّ، صّالخطيب البغدادم: تاريخ، ج (ّ)
مات شيكر، إماـ الجرح كالتعديؿ، ، أبك زكريا البغدادم، ثقة حافظ ميحيى بف معيف بف عكف الغطفاني( ْ)

 .ٕٗٓ، صُ. ابف حجر: تقريب ،جُٕ، صُُ، جسير. الذىبي: ـّٔٗ/قِّٓسنة
 .ُّ، صّ، جتاريخالخطيب البغدادم: ( ٓ)
 .ُِ، صٖابف أبي حاتـ: الجرح، ج (ٔ)
 .ِٖٓ، صّالعمؿ، ج (ٕ)
 .  ْْٓ، صٗسير، ج (ٖ)
محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبداهلل بف شياب الزىرم، أبك بكر، اماـ العمـ، كأحد االعالـ، كحافظ زمانو. ( ٗ)

 . ٕٕ، صِ.  ابف الجكزم: صفة، جُٕ، صٖابف أبي حاتـ، الجرح، ج .ـِْٕ/قُِْمات سنة

 .ُٓ، صّ، جتاريخالخطيب البغدادم:  (َُ) 
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 الجمعي؛ لإلسناد الكاقدم استخداـ بسب إلى ـ(ََُٕـ/ّْٔ)تالبغدادم أشار الخطيب
 يرغبيـ حتى المفردة سانيداأل بكثرة يـكاىم يثقؿ ال كأف طالبو، عمى العممية المادة اختصار كىك
 الذم ىذا لمكاقدم قمنا: " ... يقكؿ ،(ِ)ػػػػػػػػػ السمتي ػػػػػػػػػ تالميذه أحد وعن فينقؿ .(ُ)العمـ طمب في

 عمى رجؿ كؿ بحديث حدثنا ،لو كاحد يميز ال كحيث ،كفالف فالف حدثنا :يقكؿ الرجاؿ يجمع
 ان،جمد كعشريف أحد بغزكة جاءنا ثـ جمعة عنا فغاب :قاؿ ،رضينا قد :لو فقمنا يطكؿ قاؿ حده،
 .(ّ)األكؿ "  األمر إلى ردنا لو فقمنا ،جمد مائة البرمكي حديث كفي

الجمعي كاف منتظمان  سنادهإ فإف ،سناداإل في الكاقدم عمى اآلخذيف مف أخذ كعمى الرغـ
، كيضيؼ إلييا معمكماتو الخاصة التي حدثبحيث يعطي التفاصيؿ اليامة عف كؿ  ؛إلى حد ما

 .(ْ) انفرد بيا الكاقدم دكف سكاه مف مؤرخي السيرة النبكية

 ،كمغازم سير، مف التاريخية لممركيات يصمح كعمى أية حاؿ، قمت: إف اسناده الجمعي
 مدنييف شيكخ عف يركم بأنو بو كصؼ لما الحديث؛ أىؿ عند بو مأخكذ رغي كلكنو، كأحداث
  .(ٓ) " ...المدنييف عكاـ مف الغاية إلى كثير خمؽ عف ركل كأنو "كما قاؿ الذىبي:  .مجيكليف

 الغزكات، في إليو يحتاج ضعيؼ، الكاقدم أف تقرر"  :ـ(ُّْٕق/ْٖٕ)الذىبي قاؿ
 الستة، الكتب فيذه يذكر، أف ينبغي فال الفرائض، في أما احتجاج، غير مف آثاره كنكرد كالتاريخ،
 بؿ ضعفاء، أناس أحاديث إخراج في يترخصكف نراىـ حكاـ،األ في جمع مف كعامة أحمد، كمسند

 يكتب ضعفو مع أنو عندم كزنو أف مع ،ان شيئ عمر بف لمحمد يخرجكف ال ىذا كمع ،كمترككيف
 كأف بحجة، ليس أنو عمى اليـك جماعاإل انعقد قد إذ...بالكضع أتيمو ال ألني ؛كيركل حديثو،
  عمـ كقد: " ... قكلو (ٕ) (ـُِّٖ/قِٖٕ)ت تيمية ابف عف جاء كقد. (ٔ)" الكاىي عداد في حديثو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُٓ، صّتاريخ، ج :البغدادم الخطيب( ُ)
 .ِٔص كردت ترجمتو (ِ)
 . ٕص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب (ّ)
    .ٔٓ، صترحيني: المؤرخكف (ْ)
  .ْْٓص ،ٗج سير،: الذىبي (ٓ)
  .ْٗٔص ،ْج، الذىبي: سير( ٔ)
 .ِٖٖص ،ِِج ،سير: الذىبي. العالمة ،االماـ ،الشيخ ،الحنبمي الحراني القاسـ أبي بف محمد (ٕ)
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 في بمجرده عميو عتماداال كأما بو، كيستأنس بو يعتضدإنما  كأمثالو ىك الكاقدم في الناس كالـ
 .(ُ)"  يصمح ال فيذا العمـ

 ألؼ عشركف  اهلل رسكؿ عمى غربأ أنو الكاقدم عف معيف ابف ذكره ما بخصكصك 
 مظنة العمـ سعة"  :قكلو( بـُّّّ/قّْٕ)تالناس سيد ابف مف الرد جاء ،بيا نسمع لـ حديث
 بذلؾ فكثرت ،العمـ سعة عف مدفكع غير كالكاقدم ،لمتيمة مظنة غراباإل ككثرة ،غراباإل لكثرة

 . (ِ) " غرائبو

 حسنة، زيادات عنده...": قكلو في (ـُِّٕ/قْٕٕ)تكثير ابف إليو أشار ما كىذا
 .(ّ) " مكثار نفسو في صدكؽ كىك ،الكبار الشأف ىذا أئمة مف فإنو ان،غالب محرر كتاريخ

 تضعيؼ مف المحدثيف بعض إليو ذىب ما أف المحتمؿ مف ونأ إلى ،الباحثيف أحد يرل
 كصفكه قد آخريف أف بداللة ؛كالعقائدم المذىبي نتماءاال في معو اختالفيـ ىك كتجريمو، الكاقدم

  .( ْ) كالكثاقة التعديؿ إلى تشير كميا مناقضة مغايرة بأكصاؼ

 ىك ؛ومحاسن مف قيؿ ما ، معلمكاقدم العمماء بعض عداء سبب يككف قد أنو ان أيض ؿمٌ كيع
 .(ٓ) الرشيد ىاركف الخميفة دكف الدكلة مقاليد عمى استحكذ الذم، بف برمؾ خالد بف ليحيى مالزمتو

 كالنفكذ السمطة عف البرامكة بإبعاد الرشيد ىاركف الخميفة قاـ كلما:" قائالن  الباحث سيبكي
 السياسية حكاؿاأل بتغير عادة تتأثر كالتي الناس، عند الكاقدم مكانة عمى النياية تمؾ انعكست

 ان سمب ماإ السمطة مف المقربيف عمى كلىاأل بالدرجة حكاؿاأل تمؾ كتنعكس الدكلة، في تحدث التي
 .(ٔ)"  ان يجابإ اك

 المسمميف عمماء بعض عند ظؿ الكاقدم فأ نجد ذلؾ مع أنو، النياية في الباحث كيخمص

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .     ْٗٔص ،ِٕج الفتاكم، مجمكع (ُ)
 . ِٗص ،ُج ،عيكف االثر (ِ)
 .ِٖٖص ،ّج ،البداية (ّ)
 .ُّص ،الكاقدم كمنيجو في سيرة النبي: ىادم (ْ)
 .ُْص ىادم: الكاقدم كمنيجو في سيرة النبي، (ٓ)
 .ُْص ،ىادم: الكاقدم كمنيجو في سيرة النبي (ٔ)
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 رأيت ما: " الكاقدم عف(ِ) مكسى بفمجاىد  بقكؿ مستشيدا (ُ) كالثقة االحتراـ مف كبير جانب عمى
 .(ّ)"  لمحديث منو أحفظ

 العمماء مف ثالث فريؽكعمى ما يبدك، أف رأم الباحث صائبان، معٌمالن ذلؾ: أف ىناؾ 
 ماإ: " (ْ) الشاذككني قاؿ كما بو، يشيد كال بالكاقدم يطعف فال بالحياد، القكؿ إلى ذىب المسمميف

  .(ٓ)"  الناس كذبأ يككف اف ماا  ك  الناس صدؽأ يككف فأ

 ذلؾ يتبيف بعضيـ، عمى مطبكعة الحيرة بكادر بؿ نجد أف منيـ ػػػػػػػػػػ كذلؾ ػػػػػػػػػػػ مف كانت

ف ،مثمو الدنيا في فما كاذبان  كاف لئف"  :(ٔ) ىشيـ قكؿ مف   .(ٕ) " مثمو الدنيا في فما ان صادق كاف كا 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُْجو في سيرة النبي، صالكاقدم كمني :ىادم (ُ)
 .ُٖص كردت ترجمتو (ِ)
  .ُُص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب( ّ)

 .ِٓص كردت ترجمتو (ْ)
 . ُُص ،ّج السابؽ، المصدر: البغدادم الخطيب (ٓ)
 بغداد، محدث سالـ،اإل شيخ ماـ،اإل ، اـزح أبي بف بشير ابف ىشيـ. الكاسطي مكالىـ السممي، معاكية أبك (ٔ)

 .ِٕٖص ،ٖج ،سير :الذىبي .ـٕٗٗ/قُّٖ، مات سنةثقة كحافظيا،
 .ْٗٓص ،ٗج ،سير: الذىبي (ٕ)
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ذ:ذسؾمذالػؼهًاثانق

  ( ـٕٖٗ/قِْٖت)فاليعقكبي .إلى ذلؾ المصادر تفقد أشار  الكاقدم مف عمماء الفقويعد 
 بف عمر بف محمد: أيامو في الفقياء ككاف" : يقكؿ (ُ)الخميفة العباسي األميف أياـ عف حديثو عند
 . (ِ)... " كاقد

 .(ّ) " كسائر الفنكف فيك ثقة بإجماع، كالفقو، كالسير، أما في أخبار الناس كقاؿ الحمكم:"
خبار ما يدؿ عمى عمك كعبو، كرسكخ عممو، مف األ ان كأثنى عميو الخطيب البغدادم في الفقو، مكرد

 عند ىؿ انظركا :فقاؿ الساحرة قتؿ عف ئؿسي  ،(ْ) مالؾ ماـئمة فيو، فقد ركل أف اإلكثقة العمماء األ
 .(ٓ)بو قنع مالكا فأ فذكركا ...ذلؾ فذاكركه شيء ىذا مف الكاقدم

: فقاؿ بيا؟ فعؿ ما بخيبر  النبي تمٌ س التي المرأة عف سيئؿ كما ركل أف اإلماـ مالؾ
  النبي فعؿ ما اهلل عبد أبا يا: فقاؿ الكاقدم فمقي العمـ، أىؿ كسأسأؿ عمـ، بيا عندم ليس

 فأخبركني العمـ أىؿ سألت قد: مالؾ فقاؿ قتميا؛ أنو عندنا الذم: فقاؿ بخيبر؟ تومٌ س التي بالمرأة
ذ.(ٔ) قتميا أنو

 أف قاؿ مف ":  (ٕ)الحربي براىيـكقد كاف الكاقدم عمى عمـ بفقو فقياء عصره. قاؿ إ
 سألت: يقكؿ ألنو ؛تصدقو فال الكاقدم مف كثؽأ ىك مف عند تكجد (ٖ)ذئب أبي كابف مالؾ مسائؿ
ذ. (ٗ)ذئب  أبي ابف كسألت ،ان مالك

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المنصكر، عقد لو أبكه الخالفة مف بعده، كتسمـ الخالفة  بف الميدم بف دأبك عبد اهلل محمد ابف ىاركف الرشي (ُ)

. ابف عساكر: تاريخ، ّٖٖ، صُىػ. الدينكرم: األخبار، جُٖٗىػ. مات سنة ُّٗ سنة بعد مكت أبيو في بغداد
 .ِّٕ. السيكطي: تاريخ، صّّْ، صٗ. الذىبي: سير، جُِّ، صٔٓج
 .ّْْ، صِتاريخ، ج (ِ)
 . ّّٗص ،ٓج ،األدباء معجـ (ّ)
 .ِّص كردت ترجمتو( ْ)
 . ٖ، صّالخطيب البغدادم: تاريخ، ج (ٓ)
 . ٖ، صّالمصدر نفسو، ج( ٔ)
 .ُٔص كردت ترجمتو (ٕ)
(ٖ)

  .ُٗص كردت ترجمتو 
  .ُِص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب (ٗ)
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 كتبت ما: " قائالن  المجاؿ ىذا في رحمو اهلل الكاقدم عمى (ُ)مكسى بف مجاىد أثنى كقد
 أف يستطيع ال الرجؿ عف فسألو الكيتٌاب؛ ىؤالء بعض مف رجؿ جاءه لقد منو؛ أحفظ أحد عف

 جنبو عمى ييصم ان قاعد ييصم فالف عف فالف حدثنا: يقكؿ فجعؿ اجمس: فقاؿان قائم يصمي
 .(ِ)" بحاجبيو ييصم

 .(ّ)" ...ذلؾ كغير كالفقو ... األخبار في المنتيى حفظو إلى كاف"  : عنو الذىبي قاؿ و

 كمما يبرىف عمى سعة عمـ الكاقدم بيذا الجانب ػػػػػػػػ غير ما ذكرناه ػػػػػػػ، ما يمي:

 في فنكف العمـ... بكتبو الركباف كسارتػػػػػػػ أنو صٌنؼ في الفقو، كما قاؿ الخطيب البغدادم: " 
 . (ْ)" الفقو ككذا

كذكر ابف النديـ لمكاقدم، كتاب )تاريخ الفقياء(، ك)كتاب االختالؼ( " ، كيحتكم عمى 
اختالؼ أىؿ المدينة كالككفة في الشفعة، كالعمرل، كالرقبى، كالكديعة، كالعارية، كالبضاعة، 

 .(ٓ)كالمضاربة، كالغصب، كالسرقة، كالحدكد، كالشبيات، كعمى نسؽ كتب الفقو ما يبقى" 

و عممو بالفقو، منزلة عالية عند الرشيد كالمأمكف، كأكسبتو ثقتيما، فأسندا إليو القضاء، كما ػػػػػػ أحمٌ 
قاؿ، الحمكم: " ككاف الرشيد قد كاٌله القضاء بشرقي بغداد، ثـ كاٌله المأمكف القضاء بعسكر 

 .(ٔ)الميدم " 

ىالن لمقضاء. عمى أية حاؿ، قمت: لك لـ يكف الكاقدم عالمان بالفقو، لما صمح أف يككف أ
كليذا يقكؿ السيد سابؽ: " كال يقضي بيف الناس إال مف كاف عالمان بالكتاب كالسنة، فقييان في ديف 

 .(ٕ)اهلل، قادران عمى التفرقة بيف الصكاب كالخطأ، بريئان مف الجكر بعيدان عف اليكل " 

 ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُٖص كردت ترجمتو( ُ)
  .ُُ، صّ، جتاريخ: البغدادم الخطيب (ِ)
 .ِْٕ، صٔميزاف، ج (ّ)
 . ٔٓٓ، صِ، جالتحفة . السخاكم:ّ، صّالمصدر السابؽ، ج: البغدادم الخطيب (ْ)
 .ُُُالفيرست، ص (ٓ)
 .ِٕٗ، صُٖ، جاألدباء معجـ (ٔ)
 .ِٕٓ، ص ّفقو السنة، ج (ٕ)
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ذندابواألذوالدريذوالتاروخذادلغازيذسؾمثالثًا:ذ

عتبر عند مي  لكنو ػػػػػػػػػػ المشار إليو سابقا ػػػػػػػػػػ، مكقؼ عمماء الجرح كالتعديؿ مف الكاقدم مع
كاف  "نساب. يقكؿ ابف سعد: األ كأالتاريخ،  كأالسير،  كأ ،في المغازم كف ػػػػػػػػػػ سكاء ػػػػػػػػػ المؤرخ
ذ.(ُ)"  كأحاديثيـ ختالؼ الناساك  ،كالسير ،بالمغازم ان عالم

 بيا لو بؿ مدفكع، غير كاألحداث كالسير المغازم في كيشير الخطيب البغدادم أف الكاقدم
 ،كالسير ،المغازم مف العمـ فنكف في بكتبو الركباف كسارت " فيقكؿ: ختصاص،اك  عناية مزيد

   .(ّ)كالتكاريخ ،كالمغازم ،السير أىؿ مف يعتبر الكاقدم أف عمى كثير ابف كأشار. (ِ)..." كالطبقات

 أئمة مف فإنو ،غالبان  محرر كتاريخ ،حسنة زيادات عنده الكاقدم" : ػػػػػػػػػػ أيضان ػػػػػػػػػػ كأضاؼ
 أعمـ الناس كاف( عمى أف الكاقدم ـُْْٖ/قِٖٓكأشار ابف حجر)تذ.(ْ) " الكبار الشأف ىذا

 في إليو يحتاج ضعيؼ الكاقدم أف تقرر كقدكجاء عف الذىبي قكلو: " . (ٓ)بتاريخ اإلسالـ 
ذ.(ٔ) حتجاج...ا غير مف آثاره كنكرد ،كالتاريخ الغزكات

 رأيت" : يقكؿ (ٕ)سمتيال سمعت: قكلو الحربي إبراىيـ كما نقؿ الخطيب البغدادم عف
: فقاؿ تدرس؟ شيء أم: فقمنا يدرس، كىك المدينة، مسجد في سطكانةأ إلى جالسان  يكمان  الكاقدم
  .(ٖ) "المغازم مف جزءان 

 عتماداال عف فضالن  العمماء، مف يعد الكاقدم أف إلى في ىذا الجانب الحمكم أشار كقد

 .(ٗ) كؿاأل عصره في سالمياإل التاريخ في بو كالكثكؽ

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ّّٓص،  ٕ، جالطبقات (ُ)
 .ّ، صّ، جتاريخ (ِ)
 .ُٗٔ، صْ، جالبداية (ّ)
 .ِٖٖ، صّ، جالبداية (ْ)
 .ِّْص ،ٗج تيذيب، (ٓ)
  .ْٗٔص ،ٗج ،سير (ٔ)
 .ِٔص كردت ترجمتو (ٕ)
 .ٕ، صّ ، جتاريخ (ٖ)
 .ّّٗص ،ٓج ،األدباء معجـ (ٗ)
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 ان إمام كاف"  :بالقكؿ ذلؾ في الكاقدم مكانة بيففـ( ُِِٖق/ ُٖٔت  )خمكاف ابف أماك 
 .(ُ) " كغيرىا المغازم في التصانيؼ لو ان عالم

 في كاسعة عمميةثقافة أف الكاقدم كاف ذا إلى ( ـُٖٕٔ/قَُٖٗعماد )تالكأشار ابف 
 .(ِ) " العمـ أكعية أحد ... كصفو قائالن:" حتى، كالتاريخ، كغيرىا، كالمغازم ،السير كتابة

 العمـ سعة في (ّ)(ـٖٕٔ/قُُٓ)تؽاسحإ ابف بعد كاف الكاقدم أف أميف أحمد كيرل
 في (ٓ)(ـٕٖٕ/قَُٕ)تمعشر أبي عمـ مف ان كثير  استفاد قد وأن، ك (ْ)كالتاريخ ،كالسير ،بالمغازم
 ال كاف حتى سالمياإل بالتاريخ تخصص كأنو ،(ٔ)المدينة في تمميذه ككاف ،كالتاريخ ،المغازم
 .(ٕ) الجاىمية أمكر مف كثيرا يعرؼ

 بؿ بالركاية، يكتفي ال ككاف شبابو، منذ المغازم معرفة عمى حريصان  الكاقدم كاف لقد
  .(ٖ)الباب ىذا في مرجعان  فصار يراىا، حتى الغزكة، مكاف إلى بنفسو يذىب

 بكصية أخذه ( المغازم عمـ أم ) الفف بيذا الكاقدم اىتماـ أسباب مف أف ،السمكمي كيرل    
 بف بافأ عف المغازم أخذ أنو(، ـِٖٖ/قُِّ)تىشاـ ابفعف  نيقؿ حيث الشيكخ، بعض
  . (َُ) بتعميميا كيأمر ان كثير   ػػػػػػػػػ الكاقدم أم ػػػػػػػػػ عميو تقرأ تفكان ،(ٗ)(.ـِّٕ/ىػَُٓت)عثماف

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ّْٖ، صْكفيات، ج( ُ)
 . ُٖ، صِشذرات ، ج (ِ)
 .ُُص كردت ترجمتو( ّ)
  .ّّّص ،ِضحى االسالـ: ج (ْ)
 .ُُص كردت ترجمتو (ٓ)
 .ّّّ، صِ، جضحى االسالـ (ٔ)
  ّّٓص ،ِج ، ضحى االسالـ (ٕ)
  ِِْص البحث، منيج: الكافي (ٖ)
 فقياء أحد ،المؤمنيف أمير بف األمير، اإلماـ، أبك سعيد االمكم القرشي المدني، عفاف، بف عثماف بف أباف (ٗ)

مات  ثقة، أنو عمى العمماء اتفؽ، ك عائشة مع الجمؿ شيد ،سنيف سبع المدينة عمى وتكالي تكان .العشرة المدينة
، المعارؼ. ابف قتيبة: َْٓ، صُ. البخارم: التاريخ، جُُٓ، صٓ، جطبقاتال سعد: ابف .ـِّٕ/قَُٓسنة
، ُ، جشذراتعماد: ال. ابف ٕٖ، صُابف حجر: تقريب، ج  .ُْٔص ،ٔج تاريخ،: عساكر ابف. َُِص
  .ٕٗ، صُ، جتيذيب. النككم: ُُّص

 .ٕٔالكاقدم ككتابو المغازم، رسالة دكتكراه، ص( َُ)
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 ابتٌ ك بيف خاصة منزلة يحتؿ الكاقدم أف ػػػػػػػػػ محقؽ كتاب المغازم ػػػػػػػػػ إلى جكنس أشار
 يقـك الذم الفني، العممي التاريخي المنيج تطبيقو إلى ذلؾ كيعكد المسمميف؛ عند كالمغازم السير
 بذكر مغازيو يبدأ مثالن  فيك تتغير، ال منطقية بطريقة لمحكادث المختمفة التفاصيؿ ترتيب عمى
 تاريخ مع كاحدة كاحدة المغازم يذكر ثـ خبار،تمؾ األ عنيـ نقؿ الذيف الرجاؿ مف طكيمة قائمة
 .(ُ)بدقة غزكة لكؿ محدد

 ثـ الغزكة، مكقع عف جغرافية تفاصيؿ يذكر ما ان أف الكاقدم غالبإلى  جكنسكما يشير 
 غزكاتو، ثناءأ المدينة عمى مفيـخستا الذيف سماءأك  ،بنفسو  النبي غزاىا التي المغازم يذكر
 فيذكر ،دحٌ مك  بأسمكب غزكة لكؿ كصفو كاف ،ذلؾ كؿمع  القتاؿ في المسمميف شعار يذكر ان كاخير 

 كاف مما جغرافية كتفاصيؿ ،المدينة عمى المستخمؼ اسـ كيكرر ،ميرىاأك  كتاريخيا الغزكة اسـ كالأ
 . (ِ) الكتاب مقدمة في ذكرىا قد

ػػػػػػػػ االستشياد  قرآف مف الغزكة في نزؿ ما يذكر فأ ،كمو ذلؾ عف فضالن  يفكتو ال كأخيران 
 .(ّ)فييا استشيدكا مف سماءأ يذكر كما ،منو آيات فييا نزؿ قد كاف ذاإ بالقرآف ػػػػػػػػػ

 عرضو في ثابتو خطة يتبع كاف بأنو المغازم؛ في الكاقدم منيج إلى سىكرفيتكما أشار 
 العرض كيتألؼ الغزكة بأخبار كيتبعو كرجكعيا، المدينة مف الغزكة خركج عاـ بذكر فيبدأ لممغازم،

 إلييا يضيؼ التي الفردية الركايات مف كثير مف مككف كاحد رئيس خبر مف الطكيمة الفصكؿ في
 غيابو، في المدينة عمى  النبي نائب حيافاأل غالب في النياية في كيذكر الخاصة، أخباره
 .(ْ) يعالجو الذم لمحادث شاراتإ عمى تحتكم التي كاآليات شعاراأل كبعض

عند  عظيمة منزلة ومٌ أح، المغازم في دمقكالم التاريخي المكحد منيجال أف يبدك ما كعمى
المؤرخيف، كالسيما بعد تطبيقو في كتاباتو التاريخية، كالتي تعتبر عالمة مف عالمات الفطنة، 
 كدليالن عمى إدراكو المسؤكلية العممية، بكصفو مؤرخان ألىـ األحداث في التاريخ اإلسالمي المبكر.

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ّّػ ُّ، صُالمغازم، ج (ُ)
 .ِّ، صُ، جالمغازم (ِ)
 .ّٔالدكرم: نشأة،  ص (ّ)
(ْ)

 .ُِِ صالمغازم االكلى،  
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 كتبو فأسماء ،سالميةاإل الفترة في يقع الكاقدم، عند التاريخي ىتماـلال الثقؿ مركز كاف
 في ؼلٌ أ أنو عمى يدؿ ،(مكة أخبار)ك ،(كالخزرج كساأل حرب)ك، (كالفيؿ الحبشة أـ): مثؿ

  .(ُ)كالمدينة  لمكة التاريخ المبكر

 ػػػػػػػػػ خاصةػػػػػػػػ  سالمي،اإل التاريخ تدكيف في رائدة كمشاركات مساىمات لمكاقدم كانت لقد
 لمباحثيف يعطي الحضارية كمعطياتو سالـاإل بتاريخ وىتماما كأف ،(ِ)مركياتو بطبيعة يتعمؽ فيما

 قبؿ العربي بالتاريخ ييتـ لـ أنو غير ،عممية مكسكعة يمثؿ كاف أنو عمى ،عظيمة داللة كالدارسيف
 .(ّ) ذلؾ سبب لمدارسيف يقدـ كال سالـ،اإل

ػػػػػػػػػ  السيرة في المصنفكف اضطر كليذا في المغازم، كالتاريخ، كالسير؛ الذركة الكاقدم بمغ
 ابفتحريرىا، فيذا  كحاكؿ ،عيابٌ كتت استقصاىا التي كالتفاصيؿ لمدقائؽ ؛لمكاقدم الرجكع إلىمثال ػػػػػػػػ 

 ال منياان كثير  كلعؿ ،ان أخبار  كغيره سعد بف محمد طريؽ مف الكاقدم عف أنقؿ ما ان ككثير "  :يقكؿ سيد
  .(ْ)"  زمانو في ان أيض ذلؾ عمـ انتيى عمر ابف فإلى غيره، عند يكجد

 ان أثر  بعده كترككا العمـ ىذا أذاعكا كالذيف ،السيرة في المتخصصيف مف الكاقدمكليذا اعتبر 
 بسياؽ العديدة سانيداأل ذات الركايات يسكؽ أنو ،السير في الكاقدم منيج كاف قدل .(ٓ) ذلؾ في

 لـ سيؿ، بأسمكبك  ممتعة قصةك النبكية السيرة بذلؾ أعطى كقد بعضيا، في يدمجيا ثـ كاحد،
 .  (ٔ)سانيداأل فييا يكثر

  ،حكاـاأل ىذه صحة مكاقدمل وتترجم في النديـ ابف أثبتيا التي المؤلفات قائمة لقد أكدت
 ،(المغازم) ككتاب ،( السيرة) ككتاب ،( كالمبعث كالمغازم التاريخ) بعنكاف كتاب صنؼ فقد

 الثاني بعد يعتبر الكاقدم أف إلى سالـ العزيز عبد أشاركلقد  .(ٕ) كغيرىا ،(الكبير التاريخ)  ككتاب

 ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ََُ، صِ، جتراثتاريخ السيزكيف:  (ُ)
 .ِص) مجمة كمية التربية لمبنات(، العراؽ،  كثائقيا،  مؤرخا ىادم حمكد: الكاقدم (ِ)
 .ُِص ،الكاقدم كمنيجو في سيرة النبيىادم:  (ّ)
 . ُٓ، صُ، جعيكف االثر (ْ)
(ٓ)

 .ْٗ، صالسيرة حمادة: مصادر 
 . ٓٗ، صحمادة: مصادر السيرة (ٔ)
 .ُُُ، صالفيرست (ٕ)
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 . (ُ)كالتاريخ ،كالسير ،بالمغازم عممو اتساع في ؽااسح ابف

 فقد ابيف،سٌ الن طبقات مف الثالثة الطبقة مف الكاقدم يعتبر ذكره، سبؽ ما عمى كباإلضافة
 . (ِ) كأنسابيا كمراتبيا القبائؿ تصنيؼ في مؤلفنا كضع قد الكاقدم فأ عمي جكاد أشار

. كحدكده ككاجباتو المؤرخ بميمة عميؽ احساس ذا كاف الكاقدم أف مما سبؽ، يتضح
 يذىب كاف إال غزاة فيو حدثت مكضعان  يترؾ لـ المغازم تأريخو عند أنو ،ذلؾ عمى ان شاىد كحسبنا
  .(ّ)لمعاينتو

كما قاؿ ابف كثير  . غيره عند ليس ما عنده يككف أف غرابة فال ىمو ىذا كاف كمفقمت: 
 أئمة مف فإنو ،ان غالب محرر كتاريخ حسنة زيادات عنده كالكاقدم" : الشأف بيذا العارؼ الماىر كىك
 .(ْ)" رامكث نفسو في صدكؽ كىك الكبار، الشأف ىذا

؛ فييا إمامتو عمى ؽمتف إماـ ، كالسير، كالتاريخ،المغازم في الكاقدم أف القكؿ: كخالصة
حتى أعتبر كما قاؿ شاكر مصطفى  ،تامة ثقةو يكلكن ، كالسيرالتاريخ حقؿ في العامميف كأف

 .(ٓ)كؿاأل المؤرخ
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                                                                                                          .ّٔص المؤرخكف، (ُ)

  .ُِّص، ِج، المفصؿ (ِ)

(ّ)
     .ِٕ، صُ، جعيكف األثر. ابف سيد: ْْٓص ، ْٓ، جتاريخابف عساكر:  

                                                                                                   .ِٖٖص ،ّج البداية، (ْ)

(ٓ)
 .ُٔٔص ، التاريخ 
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ذباألثارذ:ذسـاوتهًارابع

 كتحديد كالكقائع، الغزكات آثار بتتبع خاصة عناية ذا كاف الكاقدم أف خباراأل تذكر
 ليـ مكلى كال الشيداء كأبناء الصحابة أبناء مف رجالن  أدركت ما: " قاؿ أنو عنو ركم فقد أماكنيا،

 إلى مضيت عممنيأ فإذا ،قتؿ كأيف مشيده عف يخبرؾ أىمؾ مف ان أحد سمعت ىؿ كسألتو الإ
 إلى مضيت الإ غزاة عممت كما إلييا فنظرت (ُ)المريسيع إلى مضيت كلقد ،فأعاينو المكضع
 بمكة الكاقدم رأل أنو (ّ) (ـٕٖٔ/قِّٓ)تالفركم ىاركف عف كجاءذ.(ِ)"  أعاينو حتى المكضع

ذ. (ٔ) " المكضع أرل حتى (ٓ)حنيف إلى أمضى فأ أريد:" فقاؿ تمضي؟ أيف: فسألو ،(ْ)رككة كمعو

  اهلل رسكؿ مدينة كرد الرشيد ىاركف الخميفة أف الشأف ىذا في الكاقدم لنباىة كيشيد
عمى   جبريؿ نزكؿ كاف ككيؼ كالمشاىد، بالمدينة ان عارف رجالن  لي أرتاد: خالد بف ليحيى فقاؿ
 الكاقدم، عمى ولٌ د كؿه ف خالد، بف يحيى فسأؿ الشيداء، كقبكر يأتيو، كاف كجو أم كمف  النبي
 المشاىد مف ان مشيد كال المكاضع مف ان مكضع يدع فمـ...  الكاقدم فأتاه الرشيد، ىاركف إليو فبعث
 .(ٕ)عميو دليما إال

 يكتب، أك يركم فيما التدقيؽ إلى الكاضح ميمو كىك لمكاقدم، ميزة عف ينبئ سبؽ مما
 .المدققيف العمماء سماتمف  ػػػػػػػػ ييرأ في ػػػػػػػ كتمؾ كجزيئاتو، بتفاصيمو كاىتمامو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المصطمؽ بني إلى اليجرة مف خمس سنة إليو  النبي سار الساحؿ، إلى قديد ناحية في ماء اسـ المريسيع (ُ) 

. ُُٖص ،ٓج ،البمداف معجـ: الحمكم. ِِٓص ،ْج ، السيرة: ىشاـ ابف. قتاؿ دكف القـك كاستسمـ خزاعة، مف
 .ُٔٓص ،ْج تاريخ،: كثير ابف

 .ٔص ،ّج تاريخ،: البغدادم الخطيب (ِ)
 ابف كذكره  بو، بأس ال عثماف، آؿ مكلى المدني، الفركم محمد بف اهلل عبد عمقمة أبي بف مكسى بف ىاركف (ّ)

 .ُْص ،ُُج تيذيب،: حجر ابف .الثقات في حباف
  .ُِٔص، ِ، جالنيايةابف االثير:  انظر،. ركاء كالجمع الماء فيو يشرب جمد مف صغير إناء (ْ)
 بقيادة المسمميف بيف مباشرة، مكة فتح بعد  ىػٖ السنة مف شكاؿ مف العاشر في ىكازف أك حنيف غزكة كانت (ٓ)

: ىشاـ ابف. لممسمميف حميؼ النصر ككاف الطائؼ، بمنطقة كثقيؼ ىكازف قبيمتي مف المشركيف كبيف  الرسكؿ
: كثير ابف .ُِّص ،ِج االثر، عيكف :سيد ابف. َِْص ،ُٕج تاريخ،: عساكر ابف. َُْص ،ٓج السيرة،

 . ٖص ،ِج إمتاع،: المقريزم .ُّٖص ،ْج السابؽ، المصدر
 .ِٕ، صُ، جعيكف األثرابف سيد:  .ْْٓ، ْٓ، جتاريخكر: اابف عس (ٔ)
 .ٔص ،ّج ،تاريخ: البغدادم الخطيب (ٕ)
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ذوالتػدريذالؼراءةذ:ذسؾمًاخامد

 ،(ِ)القراءة في الناس إماـ يعتبر الذم (ُ)(ـٖٕٓ/قُٗٔ)تنافع عف القراءة الكاقدم أخذ
 ابف أكد كقد .(ْ)الذىبي ذلؾ إلى أشار كما ،(ّ)(ـُٖٖ/قِٖٔ)تكرداف بف كعيسى
 بف محمد...  عنو القراءة كأخذ ،نافع تالمذة مف: "... قكلو في ىذا( ـّٖٗ/قِّْ)تمجاىد
ذكلقدرتو في ىذا الجانبذ.(ٓ)"  الكاقدم عمر الجمعة  ميى نجد أف الخميفة المأمكف أمره بأف يص،

(ٔ)ذبالناس في مسجد الرصافة
. 

 أشار مما نستنتجو أف نستطيع ما كىذا نشره، بؿ فقط؛ القراءة لعمـ ان آخذ الكاقدم يكف لـ
كما كاف الكاقدم  .(ٕ) عنو القراءة ركل الكاقدم، كاتب ػػػػػػػػػ سعد ابف ػػػػػػػػػ أف في الجزرم ابف إليو

عمى عمـ بأحكاـ القراءة، كذلؾ يتبيف مف خالؿ ما ركاه عف اإلماـ مالؾ، أنو إذا ترؾ القراءة في 
 .(ٖ)الصالة كميا أف صالتو تجزئو

 الكاقدم عمى ما يشير أف (ـَُْٓ/قَٖٖ)تخمدكف ابفذكر  فقد بالتفسير، يتعمؽ كفيما
 كأمثاؿ..  الكاقدم ك..  إلى ذلؾ انتيى ك...  الكاردة اآلثار كنقمت:" قكلو في المفسريفطبقة  مف
  بقكلو: " محمد بف عمر... لداكدمكىذا ما أشار إليو ػػػػػػػ كذلؾ ػػػػػػػػ ا. (ٗ)... " المفسريف مف ذلؾ

 .(َُ) ..."التفسير ؼنٌ ص الفاضؿ العالـ العالمة

  .(ُُ) التفسير في عظيـ ماـإ بأنو لكاقدما يصؼ كتابو فيف (،ـُُْٖ/قّْٓ)تالعربي ابف

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .َُص كردت ترجمتو (ُ)
 .ّّٕص ،ٕج ،سير: الذىبي( ِ)
 .ُّٖص ،ُِج نفسو، المصدر(.  ىػِٖٔت) صدكؽ...  الثقة، المحدث االماـ كرداف، بف أحمد بف عيسى( ّ)
 .ِّٔص ،ُْج تاريخ،: الذىبي( ْ)
 .ّٔص ،ُج القراءات، في السبعة (ٓ)
 .َِٕ، صّابف حياف: أخبار، ج (ٔ)
 . ّْْص ،ّج نفسو، المصدر (ٕ)
 .َِْ، صُالعدكم: الحاشية، ج (ٖ)
  .ُٓٓص ،ُج تاريخ، (ٗ)
 .ِٗ، صُ، جالمفسريف طبقات (َُ)
 .ّّْص ،ْج القرآف، أحكاـ( ُُ)



 
 

 

58 
 

:} تعالى قكلو تفسير في عنو نيقؿ فقد ذلؾ، في مساىمات(  التفسير في)  لمكاقدم ككانت
اؿه  ارىةه  تيٍمًييًيـٍ  ال ًرجى  كمبدؤىا أصميا ألنو الشراء ىك بالتجارة المراد أف ،(ُ){ المَّوً  ًذٍكرً  عىفٍ بىٍيعه  كىال ًتجى
ًليُّ  المَّوي : } تعالى قكلو في األلكسي كنقؿ. (ِ)تعميـ كال تخصيص فال ييـٍ  آمىنيكا الًَّذيفى  كى  ًمفى  ييٍخًرجي

 كنقؿ .(ْ)كاإليماف الكفر ذكر عمى كالنكر، الظممات تفسير في  اقتصاره. (ّ){ النُّكرً  ًإلىى الظُّميمىاتً 
كحي  اٍلمىالًئكىةي  تىنىزَّؿي : } تعالى قكلو تفسير في عنو كذلؾ  أعظـ مف عظيـ ممؾ  الركح أف (ٓ) { كىالرُّ

 عف (ـَُٖٓ/ قَْٓالماكردم)ت تفسير كفي. (ٔ) ػػػػػػػػ المالئكة مف يخمؽ ػػػػػػػػ  خمقان  المالئكة
  .(ٕ)بالمدينة نزلت سكرة أكؿ نياأ( القدر سكرة) تفسير في رحمو اهلل الكاقدم

 البقرة أف الكاقدم عف (ـُِّٕ/قُٕٔ)تكالقرطبي، كثير ابف مف كؿ تفسير في كجاء
 كالعمماء األئمة مف كاحد غير قاؿ كىكذا ،بالمدينة البقرة نزلت: "... قاؿ. المدينة في نزلت

قىاليكا: } تعالى قكلو تفسير في الكاقدم عف (ـَُّٓ/قِْٕ)تالثعمبي كنقؿ .(ٖ)" كالمفسريف  كى
ٍمؼه  قيميكبينىا ا فىقىًميالن  ًبكيٍفًرًىـٍ  المَّوي  لىعىنىييـٍ  بىؿٍ  غي  .  (َُ) كثيران  كال قميالن  يؤمنكف ال معناه أم: (ٗ){  ييٍؤًمنيكفى  مى

: } قكلو إال لمتعميؿ فإنيا ( لعؿ ) لفظة مف القرآف في ما جميع أف الكاقدم عف نقؿ كما
ـٍ   في ؼنٌ ص أنو ،بالتفسير الكاقدم عمـ عمى يبرىف كمما. (ُِ) لمتشبيو فإنيا (ُُ){ تىٍخميديكفى  لىعىمَّكي
 .(ُّ)( القرآف عمـ في كالترىيب الترغيب) كتاب ك( القرآف ذكر) كتاب كتفسيره، القرآف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ّٕاالية، النكر سكرة (ُ)
  ُٕٕص ،ُٖج المعاني، ركح: األلكسي (ِ)
 .ِٕٓاالية البقرة سكرة (ّ)
 .ِّْص ،ِج ،األلكسي: ركح المعاني (ْ)
 .ْاالية القدر سكرة (ٓ)
  .ِٖٓص ،َُج كالبياف، الكشؼ: الثعمبي .ُّٗص ،ٗج المسير، زاد: الجكزم ابف (ٔ)
 .ُُّص ،ٔجالتفسير،  (ٕ)
 .ُِٗص ،َِج :الجامع. ّٔص ،ُج :تفسير (ٖ)
 .ٖٖاالية البقرة سكرة (ٗ)
 . ٗٗص ،ُج :التفسير (َُ)
 .ُِٗاالية الشعراء سكرة (ُُ)
 .ِٕٔص ،ِج االتقاف،: السيكطي (ُِ)
 .ُُُص  الفيرست،: النديـ ابف (ُّ)
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ذمؤلػاته

 غالماف لو ككاف: " النديـ ابف قاؿ. مكاضيعيا كتنكع نتاجو،إ بغزارة الكاقدم رؼعي 
 بالكتب، مممكءة صندكؽ ستمائة كراءه ترؾ الكاقدم مات كلما. (ُ)"كالنيار الميؿ يكتباف مممككاف
  .(ّ) الكثيرة التصانيؼ صاحب بأنوؼ الكاقدم كصكلقد . (ِ) لينقاله رجميف منيا صندكؽ كؿ يحتاج

ككانت كتبو مف الكثرة؛ بحيث لما انتقؿ مف الجانب الغربي مف بغداد، حممت كتبو عمى 
 .(ٓ) (ْ)عشريف كمائة كقر

( ٔ)لقد كانت عناية الكاقدم بالعمكـ اإلسالمية عامة كالتاريخ خاصة. يقكؿ إبراىيـ الحربي

 .  (ٕ)عف الكاقدم: " كاف أعمـ الناس بأمر اإلسالـ، فأما الجاىمية فمـ يعمـ بيا شيئا " 

 في كبير كاضالع لمكاقدم، كاسعة عممية عف كشفت قد كمؤلفاتو، نتاجوإ غزارة أف كيظير
 حددىا كقد .كالحديث ،كالفقو ،كالتاريخ ،كالمغازم ،كالسيرة ،القرآف في فكَّ د فمقد. يانكَّ د التي العمكـ
 . (ٖ)كتابا كعشريف بثمانية كتابو في النديـ ابف

 كأكرد .(ٗ)سالميةاإل الحقكؿ مف العديد في كالتأليؼ التدكيف في حٌجة عيٌد الكاقدم كليذا
ذ:(َُ)النديـ البف الفيرست في كردت كما كتبو قائمة يمي فيما

 ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  ُُُص الفيرست، (ُ)
 .ُُُص ،المصدر نفسو (ِ)
  .ْْٓص ،ٗج سير،. الذىبي: ُّٗ، صٓ، جاألدباء الحمكم: معجـ (ّ)
 يستعمؿ ما كأكثر بعيره أكقر كقد. كقره يحمؿ جاء: يقاؿ. الحمؿ: بالكسر كالكقر. االذف في الثقؿ: بالفتح الكقر (ْ)

 .ُّْ، صّ.  الجكىرم: الصحاح، جكالحمار البغؿ حمؿ في الكقر
، ُ، جاالثر . ابف سيد: عيكفِّٖ، صْالصفدم: الكافي، ج. ٓ، صّلخطيب البغدادم: تاريخ، جا( ٓ)

  .ُُٖ، صٕ، جسير. الذىبي:  ُٖص
 .ُٖص كردت ترجمتو (ٔ)
 .ّٓٔ، صُْالذىبي: تاريخ، ج. ٓ، صّج، تاريخالخطيب البغدادم:  ( ٕ)
 .ُُُص ،الفيرست (ٖ)
 .ُّص النبي، سيرة في كمنيجو الكاقدم: ىادم (ٗ)
 .ُُُص (َُ)
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 ػػػػػ كتاب التاريخ كالمغازم كالمبعثػُ

 أخبار مكة كتاب ػػػػػػػِ

 الطبقات كتاب ػػػػػػػّ

 فتكح الشاـ كتاب ػػػػػػػْ

 فتكح العراؽ كتاب ػػػػػػػٓ

 الجمؿ كتاب ػػػػػػػٔ

 الحسيف مقتؿ كتاب ػػػػػػػٕ

 السيرة كتاب ػػػػػػػٖ

 أزكاج النبي  كتاب ػػػػػػػٗ

 الردة أك الدار كتاب ػػػػػػػَُ

 حرب االكس كالخزرج كتاب ػػػػػػػُُ

 صفيف كتاب ػػػػػػػُِ

 كفاة النبي  كتاب ػػػػػػػُّ

 أمر الحبشة كالفيؿ كتاب ػػػػػػػُْ

 المناكح كتاب ػػػػػػػُٓ

 السقيفة كبيعة أبي بكر كتاب ػػػػػػػػُٔ

 القرآف ذكر كتاب ػػػػػػػػػُٕ

 سيرة أبي بكر ككفاتو كتاب ػػػػػػػػػُٖ

 مراعي قريش كاألنصار في القطائع، ككضع عمر الدكاكيف، كتصنيؼ القبائؿ  كتاب ػػػػػػػػُٗ
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 الترغيب كالترىيب في عمـ القرآف كغمط الرجاؿ كتاب ػػػػػػػَِ

 مكلد الحسف كالحسيف، كمقتؿ الحسيف كتاب ػػػػػػػُِ

 ضرب الدنانير كالدراىـ كتاب ػػػػػػػِِ

 تاريخ الفقياء كتاب ػػػػػػػػِّ

 اآلداب كتاب ػػػػػػػِْ

 التاريخ الكبير كتاب ػػػػػػػِٓ

 غمط الحديث كتاب ػػػػػػػِٔ

 .تالؼخاال ، ككتابالسُّنة كالجماعة، كذـ اليكل، كترؾ الخكارج في الفتف كتاب ػػػػػػػِٕ

 (ُ)كقد كردت ىذه القائمة مف مؤلفات الكاقدم ػػػػػػػػ كذلؾ ػػػػػػػػ في معجـ األدباء لمحمكم
 مف كؿ ذكر. ك (ّ)، مع اختالؼ طفيؼ في أسماء بعض الكتب(ِ)كالكافي بالكفيات لمصفدم

 تكاجد كأماكف المؤلفات، ىذه بعض مف اقتبسكا الذيف المؤرخيف أسماء ،(ٓ)كمصطفى ،(ْ)سيزكيف

  . المخطكطات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ّْٗ، صٓج (ُ)
  .ُٗٔ، صْج (ِ)
لـ يذكر فيو العبارة االخيرة)تصنيؼ  ُٗبعنكاف )كتاب يـك الجمؿ(. الكتاب رقـ  ٔفي معجـ األدباء، كتاب رقـ (ّ)

يذكره  ُِيذكره باسـ ) كتاب الترغيب في عمـ القرآف (. الكتاب رقـ َِالقبائؿ كمراتبيا كأنسابيا(. الكتاب رقـ 
يذكره باسـ ) السنة  ِٕىما ) مكلد الحسف كالحسيف ( كاالخر )مقتؿ الحسيف (. الكتاب رقـعمى انو كتاباف، أحد

ذكره  ُُ. الكتاب رقـ ُِ، كرقـٖكالجماعة كذـ اليكل(. أما في الكافي بالكفيات، لـ يذكر الصفدم كتاب رقـ 
 العبارة فيو يذكر لـ ُٗقـذكره باسـ ) ذكر القرآف (. الكتاب ر  ُٖباسـ ) حركب االكس كالخزرج(. الكتاب رقـ

أكرده باسـ ) كتاب الترغيب في عمـ  َِالكتاب رقـ .كما فعؿ ياقكت (كأنسابيا كمراتبيا القبائؿ تصنيؼ)االخيرة
ذكره  ِِذكره باسـ ) كتاب مكلد الحسف كالحسيف كمقتمو (. الكتاب رقـ  ُِالمغازم كغمط الرجاؿ (. الكتاب رقـ

 ذكره باسـ ) كتاب اختالؼ أىؿ المدينة كالككفة في أبكاب الفقو (. ِٖالكتاب رقـباسـ ) كتاب ضرب الدنانير (. 
 .َُٔ ػػػػػػػَُِص ،ِج التراث، تاريخ( ْ)
 .ُٔٔػػػػػػػػػػ ُّٔص ،ُج التاريخ، (ٓ)
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 ،(كالفيؿ الحبشة) كتاب :كمنيا ،سالـاإل قبؿ كقعت أحداث كتبوقد جاء في  وأن كيالحظ
 الجاىمية كأما : "الكاقدم عف قكلو في الحربي براىيـإ ذكره ما أف يرجح كىذا .(كالخزرج كساأل)ك
  .طالقوإ عمى ليس. (ُ)"  شيئا فييا يعمؿ فمـ

ذا  : التالية المكضكعات إلى تقسيميا يمكف فأنو الكاقدم مؤلفات تقسيـ حاكلنا ما كا 

 مكضكعاتيا  ،ُِ،ُٗ ،ُٖ ،ُٔ ،ُْ ،ُّ ،ُُ ،َُ ،ٗ ،ٖ ،ٕ ،ٔ ،ِ ،ُرقـ كتاب
. كالتأريخ باألحداث تتعمؽ مكضكعاتيا  ِٓ،ِّ،ُِ، ٕ، رقـ كتاب. كالمغازم ،بالسير تتعمؽ
 ،ِّ ،ّرقـ كتاب. كالحديث ،القرآف بعمـك تتعمؽ مكضكعاتيا ِٕ ،ِٔ ،َِ ،ُٕرقـ كتاب

 ،ُٓرقـ كتاب. بالفتكح تتعمؽ مكضكعاتيا ،ٓ ،ْرقـ كتاب. كالطبقات بالتراجـ تتعمؽ مكضكعاتيا
 .االنسانية كالعمكـ بالفقو تتعمؽ مكضكعاتيا ِٖ ،ِْ ،ِِ

مما سبؽ عرضو يكضح، أف الكاقدم كاف شغكفان بالكتب شغفان عظيمان، حتى قيؿ عنو أنو 
 المؤلفات ىذه معظـ أف. كمع (ِ)لما تكفي لـ يكف لديو كفف، فبعث إليو الخميفة المأمكف بأكفانو 

 قد كبالتالي دراستيا، باإلمكاف لكاف مكجكدة كانت مكف. أسماءىا سكل منيا يبؽ كلـ مفقكدة تعد
 سكل منيا يصمنا كلـ .أخباره الكاقدم فييا فكَّ د التي التاريخية الفترة عمى عديدة أضكاء تسمط
 الشاـ. كفتكح كالردة، المغازم، كتاب

 العمماء مف العديد عنو نقمو ما المدكنات؛ ىذه جميع أٌلؼ الكاقدم أف عمى يؤكد إف الذم
لقد كانت كتب الكاقدم عمدة لممؤرخيف مف بعده اقتبسكا ك  .بعده جاؤكا الذيف كالمؤرخيف كالمحدثيف

 العديد عند قتباساتاال مف العديد ىناؾ لكجدنا التاريخية، المكتبة استعرضنا لكك  .(ّ)منيا الكثير
 :الحصر ال المثاؿ سبيؿ كنذكر بعض ىؤالء عمى .الكاقدم إلى أصكليا في ترجع منيـ،

 الصحابة بحياة المتعمقة النصكص مف العديد( المعارؼ) كتابو قتيبة في ابف عنو نقؿ ػػػػػػػُ
 .(ْ)كفياتيـ كتكاريخ كأكصافيـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  ٓ، صّالخطيب البغدادم: تاريخ، ج (ُ)
 .َِ، صّ: جالخطيب البغدادم: تاريخ (ِ)
  .ُُٖلبحث، صالحكيرم: منيج ا (ّ)

 .ِٖٓ ،َّْ ،َّّ ،ّْ ص، ص ، انظر (ْ)
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 الكبير التاريخ كتاب مف ،( كالممكؾ الرسؿ تاريخ)  كتابو في(  ىػَُّت)  الطبرم عنو نقؿ ػػػػػػػِ
  .(ُ) ىػُٕٗ عاـ حتى كركايات ان نصكصلمكاقدم 

مؤلفات الكاقدم مف أكبر المصادر التي عٌكؿ عمييا الطبرم في  يرل الحكيرم أفكليذا 
 .(ِ)تاريخو

 في المنتظـ) كتابو في الكاقدم عف مقكالتو مف أكثر الجكزم ابف أف : "ىادم رياض يقكؿ ػػػػػػػّ
 العصر مف (ِٖ)ك، الرسالة عصر مف( ِْ:)امني ان نص( ُُّ) بمغت حتى( مـكاأل الممكؾ تاريخ

 .(ّ)العباسي العصر مف( ٓ)ك ،مكماأل العصر مف( ّٖ)ك ،الراشدم

 ػػػػػػػػػ الكاقدم كاتبػػػػػػػػػػ  عف منقكلة نصكص عدة ثراأل عيكف كتابو في الناس سيد ابف عنو نقؿ ػػػػػػػْ 
 .(ْ) سعد ابف

 متباينة المكاقؼ كانت ميما: قمت لمكاقدم العممية الثقافة عف الحديث نياية كفي
 مف كعمـ الكاقدم أف :نقكؿ بسيطة، أك شديدة ختالفاتاال ىذه كانت كميما ،منو أحيانا كمتناقضة

 .المؤلفات مف العديد في ممثالن  تاريخيا ان كحديث ان قديم سالميةاإل مةلأل ـدٌ ق سالمياإل الفكر أعالـ

 مؤلفات ترؾ ألنو ؛رحمو اهلل  الكاقدم عمى يثنكا أف عمى الدارسيف كالباحثيف، يجب كليذا
 كتاب ػػػػػػػػػػػ ان سابق أشرنا كما ػػػػػػػػػػ كصمنا ما أىميا ؿكلع ان.كشرف ان،فخر  لو تككف أف يكفيو ،عظيمة

 (.   الردة) كتاب ك ،(الشاـ فتكح) ككتاب ،( المغازم)

 عف (مصطفى شاكر) المعاصر المؤرخ قالو ما إلى ىنا نشير أف المناسب مف كلعؿ
 المستشرقكف أما ،يكثقكنو فالمؤرخكف ؛بالكاقدم يقبمكف ال الحديث أىؿ كاف إذا أنو: " الكاقدم
 .(ٓ)"  الكثائؽ كاعتماده كالجغرافي الزمني تدقيقو بسبب ؛كؿاأل المؤرخ فيو فيركف

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ُّْص ،ّج كمف. ِْٖص ،ِج مف انظر، (ُ)
 .ُُٖص البحث، منيج (ِ)
 .ّٔػػػػػػػػػػػػّٓص النبي، سيرة في كمنيجو الكاقدم (ّ)
 .َٕص ،ُج (ْ)
 . ُٔٔص ،ُج: التاريخ (ٓ)
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ذ

ذ

ذالػصلذالثاني

 (ذومصادرهذالشامذفتوحذكتاب)
 مبحثين: عمى ويشتمل

ذ:ووتضؿن(ذذالشامذفتوحذكتابه)ذذاالول:ذادلبحثذذ

 وبناؤه الكتاب مضمون ـــــــ                        
 لمواقدي الكتاب نسبة توثيق ـــــــ                        
 الشام فتوح كتاب أىمية ـــــــ                        

 :ووتضؿن(ذالؽتابذمصادر)ذذالثاني:ذادلبحث                  
 الشام بالد فتوح في الواقدي عنيم روى ـ منــــــ                       

 مصر فتوح في الواقدي عنيم روى من ـــــــ                       
 العراق بالد فتوح في الواقدي عنيم روى من ـــــــ            
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 (  )كتاب فتوح الشام ولالمبحث األ 

 :ويتضمن
 وبناؤه الكتاب مضمون ـــــــ

 لمواقدي الكتاب نسبة توثيق ـــــــ     

 الشام فتوح كتاب أىمية ـــــــ 
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 مضمون الكتاب وبناؤه
 

في عيد كؿ مف  اإلسالمية لقد جمع الكاقدم في كتابو فتكح الشاـ جميع الفتكحات
أك مصر،  ،أك العراؽ ،في الشاـ ػػػػػػػػػػ سكاءػػػػػػػػػ  ،عمر بف الخطاب ك يؽ دٌ بكر الص يأبتيف الخميف

 كتفاصيؿ ذلؾ. 

القبائؿ،  بعض مف الردة يؽ الخالفة، كحدكثدٌ بكر الص يافتتح ذلؾ بذكر تكلية أبك 
 ،(ُ)كعزمو بإنفاذ الجيكش لمكاجية الركـ ،حازمان  مكقفان  كالسياسية الدينية الفتنة تمؾ مف ككقكفو

 .(ّ)، كنزكؿ الصحابة، كما فيو مف الفضائؿ(ِ)كختمو بذكر فتح البينسا

، كىـ: (ْ)الركاة مف[  ٔ]  ضـ جمعي إسنادب أما بناء الكتاب فقد صٌدر المؤلؼ الكتاب          
 ،(ٕ)ىشاـ مكلى سعيد كأبك، (ٔ)نصارماأل عبداهلل بف كمحمد ،(ٓ)سفياف بف الحسف بف بكر أبك

 . (َُ) عكؼ بف كمازف ،(ٗ)الزبير مكلى عيؿاسما  ك  ،(ٖ)الحسف أبي بف كمالؾ

 المسجد، في  اهلل رسكؿ لصحابة  الصٌديؽ جمع إلى ػػػػػػػ  البداية فيػػػػػػػ  المؤلؼ أشار        

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .ٓ، صُالكاقدم: فتكح الشاـ، ج (ُ)
 .ُٔٓص ،ُج ،البمداف معجـ: الحمكم النيؿ. غربي األدنى الصعيد مف ربمص البينسا مدينة (ِ)
  .ِْٓ، صِ، جفتكح الشاـالكاقدم:  (ّ)

(ْ)
   .ٓ، صُ، جالمصدر نفسو 

. ابف َِٕ، صُّج ، تيذيبالمزم:  .المدني الزىرم، عكؼ بف الرحمف عبد بف عثماف بف الحسف بف يحيى (ٓ)
 .ٖٗٓص ، ُ، جقريبحجر: ت

 .ِِص ترجمتوكردت  (ٔ)

، ُ: تقريب، جابف حجر  ثقة. ،، مكلى أفمح مف أىؿ المدينةأبك زياد المدني صيفي بف زياد األنصارم (ٕ)
 .ِْٔ، صُ.  السخاكم: التحفة، جِْٗ، صُّ، جالمزم: تيذيب. ِٖٕص

، ٔ. الذىبي: ميزاف االعتداؿ، جالثقات في حباف بف كذكره ،مجيكؿ البصرم الحسف عف الحسف أبي بف مالؾ (ٖ)
  .ّص، ٓج ،الميزاف لساف.  ابف حجر: ٓص

 عف يركل الزبير آلؿ مكلى ىك كقيؿ ،المدينة أىؿ في عداده عفاف بف عثماف مكلى حكيـ أبي بف إسماعيؿ( ٗ)
حباف: . ابف معيف ابف كثقو ،بالمدينة كمائة ثالثيف سنة مات ،إسحاؽ كابف مالؾ عنو ركل المسيب بف سعيد

 .ِّٓ، صُ. ابف حجر: تيذيب، جّٔ، صٔالثقات، ج
 لـ أقؼ عميو. (َُ)
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تو إلى الشاـ، مٌ قبؿ كفاتو مف صرؼ ى خبارىـ بما عـز بو الرسكؿ ا  ك  ،فييـ ان كقيامو خطيب
سالمية لتحريض المسمميف لذلؾ، مصار اإلالكتب إلى األ رسالو إبالغيـ بتحقيؽ ذلؾ. ثـ ا  ك 
 .(ُ)لندائو  ستجابتيـاك 

مة، حيث ذكر أف أكؿ مف صٌ حداث مفبدأ المؤلؼ بسرد مركيات األ ،بعد ىذه المعمكمات
 يأبتبع ذلؾ بكصية الخميفة أ. ك (ّ)  (ِ)ػػػػػػ ) يزيد بف أبي سفياف (ػػبكر ي أب ػػػػعقد لو الًصٌديؽ ػػػػ

، ثـ لعمرك بف (ْ)ػػػػػػ ليزيد بف أبي سفيافػػػػػػ خاصة ػػسالمي ػػػلقادة الجند اإل الصديؽ  بكر
 . (ٔ)  (ٓ)العاص

ثـ ذكر تكجو عمرك بف العاص إلى فمسطيف، كجمعو المسمميف مف المياجريف كاألنصار 
، يخبره فيو بمالقاتو الركـ، (ٖ)إلى أبي عبيدة بف الجراح ان رسالو كتابا  ، ك (ٕ)كمشاكرتو في أمرىـ

ديؽ لخالد بف الكليد االخميفة أبثـ ذكر تكلية . (ٗ)حرازه الغمبة عمييـ في أكؿ مكاجيةا  ك    (َُ)بكر الصِّ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ٔص ،ُج ،الكاقدم: فتكح الشاـ (ُ)
 قيسارية فتح كاف يده كعمى مكة، فتح يـك أسمـ الخير، يزيد لو يقاؿ كاف أمية، بف حرب بف سفياف أبي بف يزيد (ِ)

 عبد ابف. بعدىا كما َْٓص ،ٕج الطبقات،: سعد ابف. ـّٗٔ/ىػُٖ سنة عمكاس طاعكف في كمات. بالشاـ
 .َِٖص ،ٓٔ ج، تاريخ،: عساكر ابف. ُٕٓٓص ،ْج االستيعاب،: البر

  .ٕص ،ُج ،فتكح الشاـ: الكاقدم (ّ)
  .ٖ، صُ، جالمصدر نفسو (ْ)
 سنة الفتح قبؿ يـك الحديبية أسمـ  اهلل رسكؿ صاحب، اهلل عبد أبكالسيمي،  كائؿ بف العاص بف عمرك (ٓ)

 ابف .ـّٔٔ/ىػّْ سنة الفطر يـك بمصر مات، السالسؿ ذات جيش عمى  النبي كاستعممو كىاجر ،ثماف
 . ّٔٔص ،ُج ،سير: لذىبيا .َُٗص ،ْٔ ،ج ،تاريخ: عساكر

 .ُْ، ج، صفتكح الشاـالكاقدم:  (ٔ)
 . ُٔ، صُالمصدر نفسو، ج (ٕ)
 صمى النبي لو شيدو االكليف، السابقيف أحد ،المكي الفيرم القرشي ...ىالؿ بف الجراح بف اهلل عبد بف عامر (ٖ)

 كلوػ، ـ ّٗٔ/قُٖ سنة في عبيدة أبك تكفي ،بدرمعركة  عبيدة أبك شيد ،االمة أميف كسماه بالجنة، كسمـ عميو اهلل
 .ُِٖ، ّ، جالغابة أسد . ابف االثير:ُِْ، صُة، جصف . ابف الجكزم:سنة كخمسكف ثماف

 . ُِ، صُ، جفتكح الشاـالكاقدم:  (ٗ)
 سنة صفر في مسمما ىاجر. المكي المخزكمي القرشي سميماف أبك... اهلل عبد بف المغيرة ابف الكليد بف خالد (َُ)
 اهلل سمو سيؼ خالدا إف: " فقاؿ اهلل، سيؼ ، النبي سماه مؤتة، كغزكة كحنينا الفتح شيد غازيا، سار ثـ ىػ،ٖ

. ُّٔص ،ّج ،االستيعاب: البر عبد ابف. ـِْٔ/ىػُِسنة بحمص كتكفي سنة، ستيف عاش المشركيف، عمى
 .ُِْص ،ّج تيذيب،: حجر ابف. َُٗص ،ِج ،أسد الغابة: االثير ابف
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، (ِ)ثـ أخذ في ذكر المعارؾ التي كقعت بالشاـ .(ُ)لجيكش المسمميف في بالد الشاـ لقتاؿ الركـ
 .(ْ)(ّ)زكربرز في ىذه المعارؾ دكر خكلة بنت األأك 

 كما. (ٓ)[ ْٗ] صفحة إلى[ ْٓ] صفحة مف دمشؽ حكؿ كانت التي المعركة تناكؿ ثـ
 إلى[ ْٗ] صفحة مف ليف الكليد بف خالد كنصيحة النساء، بطكلة عمى بالتركيز الكاقدم اىتـ

[ ٗٓ] صفحة مف الفتح حتى أحداث مف رافقيا كما أجناديف معركة خبارأ بسرد قاـ ثـ. (ٔ)[ٗٓ]
 سالميةاإل الجيكش عمى بف الجراح  عبيدةي أب تكلية إلى المؤلؼ أشار ثـ. (ٕ)[ٖٓ] صفحة إلى
 .(ٖ)الشاـ بالد في

  ػػػػػػػػػ طرابمس قرب ػػػػػػػػػ القدس أبي حصف كقعة عبيدة، يأب تكلية عف الحديث بعد كذكر
 المؤلؼ أخذ ذلؾ بعد  .(َُ)[ٖٗ] صفحة إلى[ ٖٖ] صفحة مف فييا (ٗ)زكراأل بف ضرار كدكر
  حيث تطكرات مف رافقيا كما ،(ُّ)كالرستف ،(ُِ)كقنسريف ،(ُُ)حمص مف كؿ فتكح مركيات بسرد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ِِ، صُالكاقدم: فتكح الشاـ، ج (ُ)
 . ِّ، صُالمصدر نفسو، ج (ِ)
 كمنيا الشاـ، فتكح معارؾ في كثيرة أخبار ليا عصرىا، نساء أشجع مف شاعرة: الكنانية األزكر بنت خكلة (ّ)

: سعد ابف .، تكفيت في أكاخر عيد الخميفة عثماف بف عفافالرـك أسر مف األزكر بف ضرار ألخييا إنقاذىا
  . ِّٓص ،ِ،ج االعالـ . الزركمي:ُٕص ،ٕ،ج البداية: كثير ابف .ّٖٕ ص ،ٖ ج ، الطبقات

 .َْ، صُج فتكح الشاـ،الكاقدم:  (ْ)
 . ُج ،المصدر نفسو (ٓ)
 .ُج نفسو، المصدر (ٔ)
 .ُج نفسو، المصدر (ٕ)
 .ٖٔص ،ُج نفسو، المصدر (ٖ)
: سعد ابف. ـّْٔ/ىػُّ سنة تكفي كركاية، صحبة لو ، بالؿ أبا ، االزكر أبا يكنى االسدم االزكر بف ضرار (ٗ)

 ،ِْج تاريخ،: عساكر ابف. ْٕٔص ،ِج االستيعاب،: البر عبد ابف. بعدىا كما ّٗص ،ٔج الطبقات،
 . َْص ،ٕج ،البداية: كثير ابف. ّٗص ،ّج تاريخ،: الذىبي. ّٖٕص

  .ُ، جفتكح الشاـالكاقدم:  (َُ)
 عاممة، مف رجؿ كيقاؿ حمص، يسمى العمالؽ مف رجؿ باسـ سميت مدنيا أكسع مف بالشاـ مدينة: حمص (ُُ)

 . ّْٕ ص ،ِ ج ،البمداف معجـ: الحمكم. ْٖٔ ص ،ِ ج معجـ،: البكرم نزليا، مف أكؿ ىك
: الحمكم الناقة، أقداـ آثار كفيو ،  النبي صالح قبر  إنو: يقاؿ مشيد جبميا في بالشاـ، بمدة: قنسريف (ُِ)

  ّْٕص الركض،: الحميرم. ِّٗ ص ،ِ ج ،البمدافمعجـ 
 .  ّْص ،ّج ،معجـ البمداف: الحمكم. كحمص حماه بيف العاصي، نير عمى قديمة، بميدة:  الرستف (ُّ)
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حتى جاء الحديث عف مركيات معركة  ،(ُ)[ُْٕإلى صفحة] [ٗٗ] صفحة مف استغرؽ
 .(ِ)[ ُِٖ[ إلى صفحة]ُْٖفحة]ص مف اليرمكؾ، كقد أطاؿ الحديث عنيا

 ختـ ثـ .(ّ)[ِّٔ]صفحة إلى[ ُِٗ]مف المقدس بيت فتح مركيات المؤلؼ ساؽ ثـ
 إلى[ ِّٕ]صفحة مف كقالعيا ،(ْ)حمب مف كؿ فتح مركيات عف بالحديث كؿاأل الجزء المؤلؼ
 .(ٕ)[ َّٓ] إلى[ ِٖٔ]صفحة مف( ٔ)عزاز كفتح ،(ٓ)[ِٕٔ]صفحة

 إلى[ ُ]صفحة مف الدركب داخؿ القبائؿ مرج غزكة بذكر الثاني الجزء المؤلؼ افتتح
[ ُْ]صفحة مف فمسطيف في كالمعارؾ ،(ٗ)الشاـ قيسارية فتح مركيات بذكر بدأ ثـ. (ٖ)[ُّ]صفحة

 .(َُ)[ ِْ] صفحة إلى

 ػػػػػػػ (ُّ)كطرابمس، (ُِ)كعكا، (ُُ)صكر فتكح مف كؿ مركيات بسرد المؤلؼ بدأ ذلؾ بعد
 ػػػػػػػػػ كقراىا مدنيا ػػػػػػػػػ مصر فتكح مركيات بذكر بدأ ثـ .(ُْ)[ ُّ] إلى[ ِٓ] صفحة مف ػػػػػػ الشاـ

 .(ُٓ) [ٖٔ]صفحة إلى [ِّ]صفحة مف ذلؾ كاستغرؽ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1)

 . ُ، جفتكح الشاـ 

 . ُالمصدر نفسو، ج (ِ)

 . ُ، جالمصدر نفسو (ّ)
، ُالبكرم: معجـ، جلممزيد انظر، . قنسريف لجند قاعدة كانت( سكرية) الشاـ بالد شماؿ في تقع مدينةمب : ح (ْ)

 .ّّّػ ِّْ، صِ، ج البمداف . الحمكم: معجـِّْص 
 . ُ، جفتكح الشاـ( ٓ)
 .ٕٖص، ُ، جمعجـ البمدافبميدة فييا قمعة كليا رستاؽ شمالي حمب. الحمكم:  (ٔ)
(ٕ)

 .1ج ،فتوح الشام 

 . ِالمصدر نفسو، ج (ٖ)
بمد عمى ساحؿ بحر الشاـ تعد مف أعماؿ فمسطيف، كانت قديما مف أميات المدف.  اليعقكبي: البمداف،  (ٗ)

 .ْٖٔ. الحميرم، الركض، ص ْٖٕ، ص ْ، ح معجـ البمداف. الحمكم: ٖٗص
(َُ)

 .ِ، جفتكح الشاـ  الكاقدم: 

 .ّٗٔ، صُ، جالركضمف بالد الشاـ بحرية كىي حصينة جميمة، قريبة مف عكا. الحميرم:  (ُُ)
 .َُْ، صُج ،الحميرم: الركضمف ثغكر الشاـ كاسعة بينيا كبيف طبرية يكماف.  (ُِ)
 .ُٔٔ، صُ، عامرة، كثيرة الخيرات كالثمار. القزكيني: آثار البالد، جعمى ساحؿ بحر الشاـمدينة  (ُّ)
(ُْ)

 .ِ، جفتكح الشاـ  الكاقدم:  

(ُٓ)
 .ِج نفسو، المصدر 
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 إلى[ ٕٖ]صفحة مف (ّ)كقرقيسيا ،(ِ)ربيعة كديار، (ُ)بكر ديار فتكح عف يركم أخذ ثـ كمف
 إلى[ َُٕ]صفحة مف ذلؾ كاستغرؽ يمييا كما، (ٔ)كالشمسانية ،(ٓ)كماكسيف .(ْ)[َُٔ]صفحة
 كالحصكف ،(ُُ)الجكدم جبؿ حتى (َُ)كآمد ،(ٗ)كميافارقيف، (ٖ)دارا فتكح تناكؿ ثـ. (ٕ)[ُِْ] صفحة
، (ُٓ)كأرزف، (ُْ)كبدليس ،(ُّ)أسعرد ثـ .(ُِ)[ُٗٓ] صفحة إلى[ ُّْ] صفحة مف تميو التي

 إلى[ َُٔ]صفحة مف اإلسماعيميات فتكح إلى المطاؼ بو يصؿ حتى( ُٕ) كخالط ،(ُٔ)كأرمينية
 مف ذلؾ كاستغرؽ ،(ُِ)كالقادسية ،(َِ)كالحيرة ،(ُٗ)الخكرنؽ فتكح ذكر ثـ .(ُٖ)[ ُٗٔ] صفحة
 فتكح عف حديثو مف قطعو ما ليصؿ أخرل مرة يعكد ان كأخير  .(ِِ)[ُٖٗ]صفحة إلى[ َُٕ]صفحة
 .(ِّ)[ َُّ] صفحة إلى[ ُٖٗ] صفحة مف البينسا فتكح في كتابو خاتمة كليجعؿ مصر،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ْْٗص ،ِج ،البمداف معجـ: الحمكم. لممزيد، انظر: دجمة غربي تقع (ُ)
 . ْْٗص ،ِج ،معجـ البمداف: الحمكم. آمد كقصبتيا عيف، رأس إلى المكصؿ بيف (ِ)
 .  َٔص ،ٕج ،معجـ البمداف: الحمكم.  كبغداد الرقة بيف طكؽ بف مالؾ رحبة قرب الخابكر نير عمى تقع (ّ)
 .ِج ،الكاقدم: فتكح الشاـ (ْ)
 .ّٓٗ، صِيكماف. البالذرم: أنساب، ج أك يـك العيف رأس كبيف بينيا الخابكر، قرل مف قرية (ٓ)
 .َُٕ، صٕالكامؿ، ج .الخابكر قرل أعظـ مفلـ أقؼ عمى تعريؼ ليا ؛ اال أف ابف االثير يقكؿ أنيا  (ٔ)
 .ِج ،السابؽ المصدرالكاقدم:  (ٕ)
  .ََِ، صِ، جمعجـ البمداف. الحمكم: كمارديف نصيبيف بيف جبؿ لحؼ في بمدة( ٖ)

 . ِّٓ، صٓ، جالحمكم: معجـ البمداف. حصيف طيب بمد وهي بكر بديار مدينة أشيرمف  (ٗ)
  .ٔٓ، صُ، جالحمكم: معجـ البمداف. بكر ديار مدف أعظـ كىي، حصيف قديـ بمد (َُ)
 .ُّْ، صُابف كثير: البداية، ج .أرمينية بجباؿ يتصؿ كىك الجزيرة، بالد مف بكر ديار نكاحي في (ُُ)
 . ِج ،فتكح الشاـالكاقدم:  (ُِ)
 .ِٖٗ ػػػ ِٖٖ ، صّ، جمعجـ البمداف. الحمكم:  ميافارقيف مف الجنكب إلى( ُّ)
 .ٕٔٔ، صِ، جالشيكخ ابف عساكر: معجـ .ارمينية نكاحي مف بمدة( ُْ)
 .ِْ، صُالمباب، جانظر، . بكر بديار مكضع قاؿ أنيا االثير ابفلـ أقؼ عمى تعريؼ ليا؛ اال أف  (ُٓ)
 . ّْ، صُ،. البكرم: معجـ، جكثيرة ككران  يضـ الشماؿ جية في كاسع عظيـ قعصلاسـ  (ُٔ)
   .َِِ، صُ، جالحميرم: الركض. الكسطى أرمينية قصبة كىي أرمينية مدفمف ( ُٕ)

  .ِح فتكح الشاـ،الكاقدم:  (ُٖ)

(19)
  .ُٓٓ، صِ، جمعجـ. البكرم:  الحيرة بظير النعماف قصر 

  .َِٕ، صُ، جالركضالككفة. الحميرم:  مف أمياؿ ثالثة بمد بالعراؽ عمى  الحيرة (َِ)
 .ْْٕ، صُ، جالحميرم: الركض. كبيرة قرية كىي الككفةبالقرب مف  (ُِ)
 .   ِج ،فتكح الشاـالكاقدم:  (ِِ)
 .ِالمصدر نفسو، ج (ِّ)
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 توثيق نسبة الكتاب لمواقدي
 يفيد بثبكت نسبة ىذا الكتاب لمكاقدم عمى النحك التالي:  نص كمثاؿ ىناؾ أكثر مف   

مف مصنفاتو كتاب فتكح الشاـ، فعمى سبيؿ المثاؿ ال  فٌ أغمب مف ترجمكا لو ذكركا أ فٌ أ ػػػػػػُ
  :الحصر

   .(ُ)..." الشاـ فتكح كتابك  ...،كالمغازم ،التاريخ كتاب الكتب مف كلوقاؿ ابف النديـ: " ... 

  .(ِ)... " الشاـ فتكحك  كالمغازم كالمبعث... التاريخ كتاب كلوكقاؿ الصفدم: " 

 المدينة أىؿ ختالؼا عمى يحتكم ،ختالؼاال كتاب الكتب مف كلوكجاء عف الحمكم قكلو: " 
  .(ّ)... ككتاب فتكح الشاـ... " كالككفة

  .(ْ)...، كفتكح الشاـ... " مكة، كأزكاج النبي  خبارأ تصانيفو مفكقاؿ إسماعيؿ البغدادم: " 

كينسب إليو كتاب فتكح  النبكية، كفتح أفريقية...، المغازم كتبو مفكجاء عف الزركمي قكلو: " 
 .(ٓ)الشاـ... " 

، كمنيـ عمى سبيؿ المثاؿ: الفتكح في الكاقدم بمركيات استشيد قد المؤرخيف بعض فٌ أػػػػػػػػ ِ
 أىؿ أمر مف  بكر يأب فرغ لما: " الشاـ فتكح في الكاقدم عف ينقؿ ق(ِٕٗ)تالبالذرم

 . (ٔ) ..."الكاقدم ذكر فيما... الردة

الخطاب  بف عمر مع كشيدقائالن: "  الفتكح في الكاقدم بمركيات ػػػػػػػػ كذلؾ ػػػػػػػػ يستشيد عساكر ابفك 
 الجابية(ٕ)

 .(ٖ)... " الشاـ في فتكح الكاقدم عمر بف محمد ذكره فيما  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُُُ، صالفيرست( ُ)
 . ُٗٔ، صْ، جالكافي (ِ)
 . ّْٗ، صٓ، جمعجـ (ّ)
 . َُ، صٔ، جىدية (ْ)
 . ُُّ، صٔاالعالـ، ج (ٓ)
 .ُُٓص ،ُج فتكح، (ٔ)
(ٕ)

  .ُٗ، صِ، جمعجـ البمدافالصفر. الحمكم:  مرج قرب دمشؽ أعماؿ مف كانت قريةمكضع بالشاـ، كىي  
    .ّٕص ،ٗج تاريخ، (ٖ)
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 جاء. ك (ُ)"  صنفو الذم الشاـ فتكح في الكاقدم ذكره فيما... كما يركم ابف عساكر قائالن: "  
 .(ِ) "... حدثني الكاقدم عمر بف لمحمد الشاـ فتكح كتاب في قرأت... " ده ػػػػػػػػػػػ أيضان ػػػػػػػػػػ قكلو:عن

 مف صرعكا لما أنيـ الكاقدم ذكر كقد ..." :قائالن  اليرمكؾ معركة في الكاقدم عف ينقؿ كثير ابف ػػػػػػػ
 .(ّ)" ... ماء بشربة إلييـ فجئ ماء استسقكا الجراح

 صكركا النصارل أف الشاـ فتكح في الكاقدم ركل كما" : ( نقؿ عنوـَُّٕ/قُٕٕ)تالسبكيػػػػػػػػ  
 .(ْ)" ... المسمميف بعض فكقؼ حائط عمى ىرقؿ صكرة

 كتاب في اهلل رحمو الكاقدم ركل ": يقكؿ حديث الكاقدم عف ( يركمـَُّٔ/قِٕٔ)تالزيمعي ػػػػػػػػ
  .(ٓ)" ... حدثني الشاـ فتكح

ػػػػػػػػػ كما أشرنا سابقان ػػػػػػػػػ قد جٌرحو بعض عمماء الحديث؛ إال أنو مكثؽ بو في  الكاقدم ػػػػػػػ  مع أفٌ ّ
 ،بالمغازم ان عالم ككافالسيرة، كالمغازم، كالفتكح، كالفقو. كما أشار ابف سعد في ذلؾ بقكلو: " 

 . (ٔ)"  ...كالفتكح ،كالسيرة

 فيك الفنكف كسائر كالفقو، ،...الناس أخبار في أما... ": بقكلو كأيضان ما ذىب بو الحمكم
  .(ٕ)"  بإجماع ثقة

 عالـ ىك إال إلو ال الذم كاهلل... ػػػػػػػ  ما أشار إليو الكاقدم في كتابو ػػػػػػ مكضكع الدراسة ػػػػػػػ بقكلو "ْ
، ثقات عف إال أحاديثيا تنقم كما ،دؽصال إال الفتكح ىذه أخبار في تاعتمد ما ،كالشَّيادة الغيب

 . (ٖ)..." الحؽ  قاعدة عف ك

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . َُْص ،ِٕتاريخ، ج (ُ)
  .ْٓٓص ،َْالمصدر نفسو، ج (ِ)
  .ُٓص ،ٕجالبداية،  (ّ)
(ْ)

  .ُّّص ،ِج، األشباه 
(ٓ)

  .ُّْص ،ِج ،الراية نصب 
 .ِْٓ، صٓالطبقات، ج (ٔ)
  .ِٕٗص ،ُٖج ،األدباء معجـ (ٕ)
 .َُٗص ،ُج الشاـ، فتكح( ٖ)
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 لكتب ان ساسيأ ان مصدر  الفتكح في(  ؽااسح ابف) سمفو كتاب دٌ ع الكاقدم فٌ أ زكيفيس يشير ػػػػػػّ
 إلى كأشار الشاـ، فتكح كتاب لو ذكر الكاقدم آثار عف كذلؾ وحديث كعند. (ُ) لو الفتكح

 .(ِ) متعددة سنكات في القاىرة في ان مرار  طبع قد كأنو الكتاب، مخطكطات

أكرد العديد مف ركايات الكاقدم األصمية، بعد أف  (ّ)ػػػػػػ يقكؿ ىادم حمكد أف )ابف حبيش(ْ
 .(ْ)استخمصيا مف بيف النسخ العديدة المتضاربة لفتكح الشاـ، كالتي كانت متكفرة في عصره

 سنة اليند في احداىا ان،مرار  طبع ػػػػػػػػػ فتكح الشاـ ػػػػػػػػػ الكتاب ىذا فٌ أ في زيداف جرجيذىب  ػػػػػػٓ
 كطبع، نساك المستشرؽ بقمـ ،كتعميقات مالحظات مع ،مجمدات ثالث فيـ َُٖٔػػػػػػ ػػ ُْٖٓ

 .(ٓ) كغيرىا ـُِٖٖ سنة مصر في ان يضأ

 أف يشيرك  ،فعالن  مكجكدة كىي إليو تنسب كالعراؽ الشاـ فتكح كتاب فٌ أ مصطفى شاكرػػػػػػػ يؤكد ٔ 
 بعنكاف ىػُّٖٔ سنة مصر في طبع كما البريطاني، بالمتحؼ مخطكط كمصر الشاـ فتكح كتاب
  .(ٔ) " كالعراؽ كمصر الشاـ فتح يتضمناف"  جزئييف في الشاـ فتكح

 أحمد ػػػػػػ إٌف الكثير مف الكتُّاب المعاصريف استقكا بعض معمكماتيـ مف كتاب فتكح الشاـ. كمنيـٕ
 السياسي التاريخ فمسطيف) كتابيا في الحكت نكييض كبياف. (ٕ)(سالمياإل التاريخ) كتابو في شمبي
 عصر تاريخ) كتابو في الحميـ عبد محمد كرجب. (ٖ)(العشريف القرف حتى الكنعانييف عيد مف

 .(ٗ)( الراشدة كالخالفة النبكة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .ََُص ،ِج التراث، تاريخ (ُ)
 .َُّص ،ِج ،المرجع نفسو( ِ)
 خالو، ىك كحبيش حبيش، ابف مرسية، نزيؿ المريي، االندلسي األنصارم محمد بف الرحمفعبد  القاسـ أبك( ّ)

 عمـ في إماما بالقرآف، عالما كاف ق،َْٓػػػػػػػػػػػػػ االندلس في البيرة أعماؿ مف كبيرة مدينة ػػػػػػػػػػػػ بالمرية كلد .إليو فينسب
 .ُُٗ، صُِالذىبي: سير، ج . ىػ ْٖٓ ت .مجمدات خمس في( المغازم) كتاب لوالحديث. 

 .ّالكاقدم مؤرخا ككثائقيا،  ص (ْ)
(ٓ)

 .ْْٓص، ِج ،آداب تاريخ 
 .ُْٔالتاريخ، ص (ٔ)
 .بعدىا ما ِٖٗ ،ُج انظر، (ٕ)
 . بعدىا كما ِٖص انظر، (ٖ)
 .ّّٖص انظر، (ٗ)
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 كتاب لو ، كأفٌ الشاـ فتكح في صنؼ أنو كااتفق لمكاقدم ككتب ترجـ مف أف :القكؿ خالصة
كا كٌ اب شكيتٌ كمع ذلؾ نجد أف بعض ال. المضمار ىذا في عنو المؤرخيف بعض نقؿ كقد ذلؾ، في

 منيـ عمى سبيؿ المثاؿ:  لمكاقدم.  ان ػػػػػػػػحاليػػػػػػػػ  في نسبة الكتاب المكجكد 

  .(ُ)"  إليو نسبتو تصح ال مما كأكثره ،الشاـ فتكح كتاب إليو كينسبػػػػػػ  الزركمي يقكؿ: " 

ليست  ...كأما ما يتناكلو الناس اليكـ باسـ فتكح الشاـ  " ػػػػػػ محقؽ كتاب المغازم )جكنس( يقكؿ:
 .(ِ) "لو إذ أنيا متأخرة عنو

ػػػػػػػ شاكر مصطفى بعد أف سرد قائمة مؤلفات الكاقدم، يقكؿ عند ذكره لكتاب الفتكح )الشاـ كفتكح 
 .(ّ)العراؽ(: " كفي نسبتيا إليو الكثير مف الشؾ " 

كقد بٌيف بعض الكيتٌاب سبب ىذا الشؾ؛ فقد أشار ىادم حمكد في أف الكتاب يحتكم          
  .(ْ) افاتعمى الكثير مف غرائب األمكر كالخر 

أما السيممي فاستطرد في أسباب الشؾ بالقكؿ: " كتاب قصص يختمؼ في سياقو كأسمكبو          
 المتكمؼ، كركاكة كعباراتو عف أسمكب الكاقدم كالعصر الذم عاش فيو، إذ يكثر فيو السجع

 كما كالتابعيف، الصحابة مف لمفاتحيف منسكبة شعارأ مف يكرده فيما الشعرم البناء كضعؼ العبارة،
 أف كما، ...معركفيف غير أبطاالن  كيذكر لألبطاؿ، الخيالي كالكصؼ التفصيالت في يغرؽ أنو

 .(ٓ)"  تراجـ ليـ أجد لـ عنيـ الفتكح ىذه ترك  الذيف الركاة

يتضح مما سبؽ، أف أسباب الشؾ ترجع إلى أمراف أساسياف، كىما:  احتكائو لغرائب         
 تراجـ ليـ ليس كتابو فيرحمو اهلل  الكاقدم عمييـ اعتمد الذيف الركاة مف فٌ أاألمكر كالخرافات، ك 

 .الرجاؿ كتب في

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  . ُُّص ،6ج األعالم، (ُ)

 . ُٔص ، ُج ،المغازم (ِ)
  .ُْٔص التاريخ، (ّ)
 .ّالكاقدم مؤرخا ككثائقيا، ص (ْ)
  .ّٕٓص كتابة، منيج (ٓ)
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  : التالي النحك عمىػػػػػػػػ أسباب الشؾ  ػػػػػػػػ  سباباأل ىذه مناقشة لنا كيمكف

 كؿ: : فيما يتعمؽ بالسبب األأكالن 

 كبار بعض كحتى بؿ ،البداية في المسممكف خباريكفاإل إف"  :الكافي محمد الدكتكر يقكؿ         
 ،كالخرافات باألساطير التاريخية مادتيـ مكفعٌ يط كانكا، لميجرة كالرابع الثالث القرنيف في المؤرخيف
 كتضخيمات مبالغات إلى حيافاأل مف كثير في يميمكف ػػػػػػػػػ كذلؾػػػػػػػػ  ككانكا الشعبية، كالركايات

   .(ُ) "سالباأل ذكر أك مكاؿ،األ مقادير أك الجند، أعداد إلى تطرقكا كمماػػػػػػػػػػػ  خاصةػػػػػػػػػػ  كبيرة،

 كالحشك االستطراد إلى الجنكح أحيانا المؤرخيف عادة مف كاف يرل أنو أخرل ناحية كمف
 الصحيحة التاريخية الركايات كانتك  ،مقدمات كدكف فجأة أخر مكضكع إلى مكضكع مف نتقاؿكاال

 .(ِ) عمييا سطكرماأل الطابع غمبة أك كقكعيا احتماؿ لبعد العقؿ؛ يرفضيا بركايات تختمط

 أىؿ مف الكافة نجد كقدمقدمتو: " ...أما ابف خمدكف فقد فطف ليذه المبالغات فقاؿ في 
 في كتفاكضكا ،منو ان قريب أك لعيدىـ التي الدكؿ عساكر عف الحديث في فاضكاأ إذا العصر
 السمطاف كخراج الجبايات أمكاؿ إحصاء في أخذكا أك ،النصارل أك المسمميف جيكش عف األخبار
 كطاكعكا العكائد حدكد كتجاكزكا ،العدد في تكغمكا ،المكسريف األغنياء كبضائع المترفيف كنفقات
 الثركة أىؿ أحكاؿ كاستنبطت ،عساكرىـ عف الدكاكيف أصحاب استكشفت فإذا ،اإلغراب كساكس

 ذلؾ كما ،يعدكنو ما معشار تجد لـ ؛نفقاتيـ في المترفيف عكائد كاستجميت ،كفكائدىـ بضائعيـ في
 .(ّ)"  المنتقد ك المتعقب عمى كالغفمة المساف عمى التجاكز كسيكلة ،بالغرائب النفس لكلكع إال

 : فيما يتعمؽ بالسبب الثاني: ان ثاني

 الشيداء كأبناء الصحابة أبناء مف رجالن  أدركت ما  "  فمقد أكضح الكاقدم منيجو بالقكؿ:
 . (ْ)... " قتؿ  كأيف مشيده عف يخبرؾ أىمؾ مفان أحد سمعت ىؿ كسألتو الإ ليـ مكلى كال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .ِّٖص البحث، منيج( ُ)
 .ِّٗص نفسو، المرجع  (ِ)
 . ُُص ،ُج المقدمة، (ّ)
 .ٔ، صّالخطيب البغدادم: تاريخ، ج( ْ)
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 بغض مصدر أم مف المعمكمات جمع عمى ان حريص كاف الكاقدم أففي ذلؾ،  الشاىد 
كمما يدٌلؿ عمى ذلؾ أنو  .(ُ)المدنييف عكاـ مف بأنيـ الذىبي صفيـفقد ك  كليذا . حالتو عف النظر

في كتابو اآلخر المغازم، نجد أٌف الكثير ممف اعتمد عمييـ في مغازيو ليس ليـ ترجمة في كتب 
 ،بالمغازم  كىك العالـ . فيؿ يعقؿ أف يشؾ أحد بكتابو المغازم ػػػػػػػػػػ كذلؾ ػػػػػػػػػػ (ِ)تراجـ الرجاؿ

 .(ّ)ا أشار إلى ذلؾ ابف سعد ػػػػػػػػ؟! ػػػػػػػػػ كم كأحاديثيـ الناس كاختالؼ ،كالسير

كىذا البالذرم ػػػػػػػػػػ كذلؾ ػػػػػػػػػػػ في كتابو فتكح البمداف، بحيث نجد أف ىناؾ مف ركاتو ممف          
. فيؿ يعقؿ  ػػػػػػػػػػ كذلؾ ػػػػػػػػػ الشؾ في كتاب (ْ)اعتمد عمييـ ليس ليـ ترجمة في كتب تراجـ الرجاؿ

 البمداف؟!.فتكح 

 كمما سبؽ يتضح أف نسبة ىذا الكتاب لمكاقدم صحيح، مبرران ذلؾ باالتي:         

 ػػػػػػ أٌف ممف ترجـ لو مف المؤرخيف ذكركا أف مف مصنفاتو فتكح الشاـ.ُ

ػػػػػػ أٌف ما أثير مف أنو يحكم عمى خرافات كمبالغات كقصص خيالية، قمت: تمؾ كانت إحدل ِ
 األكائؿ ككبار المؤرخكف في العصكر األكلى لإلسالـ.مميزات اإلخباريكف 

ػػػػػػػ إٌف منيجو في كتابو فتكح الشاـ ػػػػػػػػػ كسيأتي ذكر ذلؾ في مكضعو ػػػػػػػػ يتفؽ كثيران مع منيجو في ّ
بو كتابيو المغازم، كالردة. كنسكؽ ػػػػػػػػػ ىنا ػػػػػػػػػػ بعض األمثمة مف منيجو في المغازم، كدليؿ أف أسمك 

 كمنيجو في ما كتبو كاحد، كال يختمؼ: 

 بف الرحمف عبد حدثني: " المغازم في يقكؿ الركاة، مف جممة عف الحدث بشأف الركاية أخذ ػػػػػػػُ
 .(ٓ)... " مسمـ بف عبداهلل بف كمحمد ابراىيـ بف محمد بف كمكسى المخزكمي يربكع بف سعيد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  ْْٓص ،ٗج سير،( ُ)
 ككتاب الكاقدم بعنكاف ىي كالتي السمكمي ناصر بف العزيز لعبد الدكتكراه رسالة راجع الركاة ىؤالء حكؿ( ِ)

 .كغيرىا ،ِٕٗ ،ِٔٗ ،ِٓٗ ،ِْٗ ،ِّٗ ،َِٗ ،ِٖٗ ،ِٕٖ،ِٖٓص ص ،ُج كمصادره، منيجو المغازم
 . ّّٓص ،ٓج الطبقات،( ّ)
 فتكح كتابو في البالذرم مكارد بعنكاف ىي كالتي ساعاتي محمد لفكزم الدكتكراه رسالة راجع الركاة ىؤالء حكؿ( ْ)

 كغيرىا ،ُِْ ،ُُْ ،ُّٖ ،ُّّ ،ُِّ ،ُُّ ،َُّ ،ُِٗص ص ،ُج البمداف،
  .َِِص ،ُج المغازم،: الكاقدم (ٓ)
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 ذلؾ ان كذاكر  ،كقكعو كقت ان ذاكر  عنو؛ يركم الذم لمحدث تاريخ اعتماد عمى الكاقدم حرص ػػػػػػػِ
خمس كعشريف شيران مف اليجرة ". ك "عمى  األشير نحك قكلو: "... في ربيع األكؿ عمى رأس بعدد

رأس سبعة كثالثيف شيران مف اليجرة ". كفي أحياف كثيرة يذكر السنة بالقكؿ " سنة خمس ". ك  
 .(ُ) "سنة سبع " ، كيعني بيا مف اليجرة

 .(ِ)ػػػػػػػ عرض الكاقدم ركاياتو مسبكقة بألفاظ تحمميا )قاؿ(، ) قالكا(، ) حدثنا (ّ

 . (ّ)، كفقا لسياؽ الركاية التي يكردىاحاديث النبكية الشريفةالكاقدم العديد مف األ يكردػػػػػػػ ْ

 ما أمتي ممؾ كسيبمغ ،كمغاربيا مشارقيا فرأيت األرض لي زكيت"  : كمف ذلؾ قكلو 
 .(ْ)"  منيا لي زكل

 لمحدث ركاية كؿ تبع الشعر أبيات مف العديد يرادإ عمى الركايات بعض في الكاقدم حرصػػػػػػػ ٓ
 ػػ.ػػػػػػػ الشاـ فتكح في كجدناه ما كىذا ػػػػػػػػػ. (ٓ) ػػػػػػػػػػػ خالليا أك فييا قاؿ الذم الشعر أم ػػػػػػػػػػػ يركيو الذم

 فيو كقعت التي لممكضع مكضحة ؛تفاصيؿال بذكر ىتماـاال المغازم في منيجو مف فٌ أ كما ػػػػػػٔػ
 تتبع أنو أك ،المكاضع بيذه معرفتو عمى كاضحة داللة تدؿ التفاصيؿ كىذه يركييا، التي حداثاأل

 إلى  النبي رهيٌ س الذم المكاء عف ركاه ما ،ذلؾ كمثاؿ كمشاىداتو، سؤاالتو خالؿ مف معرفتيا
 في لمسناه ما كىذا ػػػػػػػػ. (ٔ)... ( قديد تريد كأنت الجحفة مف أمياؿ عشرة عمى أنيا) ان مكضح رابغ
 .ػػػػػػػػػػ الشاـ فتكح

ػػػػػػػػػ كىذا ما ػ. (ٕ)كتبيا التي كالكتب  النبي مراسالت ذكرب المغازم في الكاقدم اىتـ كما ػػػػػػػٕ
 ػػػػػػػػػ.ػ الركـ كقادة سالمياإل الجند قادة بيف المراسالت مف الشاـ فتكح فيكجدناه 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ْْْ، ّْْ، ّّْ، ص ص ّ، جِ، جُالمغازم، جانظر، الكاقدم:   (ُ)
 . ُِ، صُالمصدر نفسو، ج (ِ)
  . َُٖٗ، صّالمصدر نفسو، ج (ّ)

(ْ)
. ابف ماجو: السنف،  كتاب الفتف، باب ما يككف مف الفتف، ْٓ، صْأخرجو الطبراني في مسند الشامييف، ج 
  .ْٗ، صُِج
 .ُٖٓص ،ُُّص ،ُج ،المغازم (ٓ)
 . ِص ،ُج نفسو، المصدر (ٔ)
 .ََُٓ ،ّج. ُِٕ ،ُِٓص ص ،ُج نفسو، المصدر (ٕ)
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 في عميو سار ما كىذا ػػػػػػػػػػػ. (ُ) الرسكؿ مغازم في الكريـ بالقرآف ستشيادباال الكاقدم كحرص ػػػػػػػٖ
 فتكح الشاـ ػػػػػػػػػػػػ، كسنبرىف عمى ذلؾ عند الحديث في محكر االستشياد بالقرآف.

، كىذا ما سار عميو في (ِ)في المغازم أف يذكر فيما نزلت بعض اآليات ػػػػػػػ كذلؾ حرص الكاقدمٗ
ٍسبيؾى  النًَّبيُّ  أىيُّيىا يىا} فتكح الشاـ، عندما أشار إلى قكلو تعالى: مىفً  المَّوي  حى ( ّ){اٍلميٍؤًمًنيفى  ًمفى  اتَّبىعىؾى  كى

 اٍلفىٍتحً  قىٍبؿً  ًمفٍ  أىٍنفىؽى  مىفٍ  ًمٍنكيـٍ  يىٍستىًكم ال}كفي قكلو تعالى: .(ْ)  أنيا نزلت في عمر بف الخطاب
قىاتىؿى   .(ٔ)  يؽدٌ الص بكر يأب في نزلت أنيا. (ٓ){كى

 الردة كتاب محقؽ ػػػػػػػػػػػ (الخير أبك)  بيف فقد الردة، كتابو في الكاقدم بمنيج يتعمؽ كفيما
 يتصؿ كما أخباره، يسرد مضى ثـ الردة، كتاب أكؿ في أسانيده الكاقدم جمع فقد: " بالقكؿ ذلؾ ػػػػػػػػػػ
 ىذه مف مادة يفرد أف دكف ذلؾ، كغير ككصؼ، كمحاكرات، كرسائؿ، كخطب، أشعار، مف بيا

 ،( قاؿ)  بمفظ الجديد الخبر يسبؽ خبر إلى خبر مف ينتقؿ عندما أنو غير ،خاص بسند المكاد
كيضيؼ ػػػػػػػػػػػ  .كتابو جميع في بذلؾ التـز كقد ،( الراكم قاؿ)  عبارة يستخدـ نادرة حاالت كفي

 التي الرئيسة لإلحداثعناكيف  كضع الردة كتاب في الكاقدم لمنيج البارزة المالمح كمفأيضا ػػػػػػػػػػػػػ 
 .ػػػػػػػػ الشاـ فتكح في الكاقدم منيج مالمح أبرز أحد ذلؾ كاف كلقد ػػػػػػػ. (ٕ)"  الكتاب حكليا دار

 في معمكماتو مف ان كبير  ان جزء أف ،لمكاقدم الكتاب نسبة بقبكؿ تدفع التي مكراأل مف ؿٌ كلع
 :ذلؾ عمى أمثمة كىذه. خرلاأل التاريخية المصادر في جاء ما مع ان كثير  تتفؽ ؛الشاـ فتكح كتاب

 ،(َُ)البالذرم إليو كؿ مف ذىبكىذا ما  .(ٗ)بالشاـ فتح أكؿ كانت (ٖ)بصرل أف الكاقدم أشار ػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُٔٓص ،ِج ،المغازم (ُ)
 . ُٔٓ، صِج ،نفسو المصدر (ِ)
 . ْٔسكرة االنفاؿ: اآلية  (ّ)
 .َِٓ،  صِفتكح الشاـ، ج (ْ)
 . َُاالية: الحديد سكرة (ٓ)
  .َِٕص ،ِج الشاـ، فتكح (ٔ)
 .ّٓص الردة، كتاب (ٕ)
 .ِِٓص ،ُج معجـ،: الحمكم .حكراف ككرة قصبة كىي دمشؽ، أعماؿ مف: بصرل (ٖ)
 .ّّص ،ُج ،فتكح الشاـ( ٗ)
 . َُِص فتكح، (َُ)
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 . (ِ) كثير كابف ،(ُ) عساكرك ابف 

، كأبي عبيدة بف (ّ) ػػػػػػػػ أشار الكاقدم إلى أف ثالثة مف قادة فتكح الشاـ ىـ: يزيد بف أبي سفياف
( ٔ) الكليد بف خالد مع التقكا قد،  (ٓ) حسنة بف كشرحبيؿ، (ْ)الجراح 

 فاشترككا بصرل عند 
 زدماألك  ،(ٖ)(ـْٖٓ/قَِْ) ت خياط بفا كؿ مف: إليو ذىب ما كىذا. (ٕ)فتحيا في
 .(َُ) (ـُِِّق/َّٔثيراأل ابف، ك)(ٗ)(ـٖٔٓ/قِِْت)

اإلسالمية ػػػػػػػػػػ  جيكشالاجتمعت ( ُُ)أشار الكاقدم أنو بعد اجتماع جيكش الركـ حكؿ أجناديفػػػػػػػ 
. كىذا ما ذىب (ُِ)ـ ّْٔ/قُّكلى سنة في أكاخر جمادل األ كذلؾ ػػػػػػػػػػ بالقرب منيا، ككاف ذلؾ

 .(ُٔ) ، كالذىبي(ُٓ) ، كالطبرم(ُْ) ، كالبالذرم(ُّ)إليو كؿ مف: األزدم

 ، (ُٖ)كاف ما يقارب مائتاف كأربعكف ألفا (ُٕ)ػػػػػػػ أشار الكاقدم إلى أٌف عدد جيكش الركـ في اليرمكؾ

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . بعدىا كما ْٖٓص ، تاريخ (ُ)
 .ٔص ،ٕج البداية، (ِ)
 ٕٔص كردت ترجمتو (ّ)
 .ٕٔص كردت ترجمتو (ْ)
 كغزا الحبشة، إلى ىاجر الكندم، عمر بف المطاع بف اهلل عبد بف شرحبيؿ اهلل عبد أبك ىك حسنة بف شرحبيؿ (ٓ)

 ابف .ُّٗص ،ِج االستيعاب،: البر عبد ابف. الشاـ في ـّٗٔ/ىػُٖ سنة تكفي غزكاتو، في  الرسكؿ مع
  .ُّْص ،ِج اإلصابة،: حجر ابف . َّٔ ،ِج الغابة، أسد: االثير

 .ٕٔص كردت ترجمتو (ٔ)
 .ٔٓص ،ُج الشاـ، فتكح (ٕ)
 .ُُٗص تاريخ، (ٖ)
 .ْٖص تاريخ، (ٗ)
 .ِٕٖ ،ِٖٔص ص ،ِج الكامؿ، (َُ)
 .ُِٗ، صُ، جالبمداف الحمكم، معجـ أجناديف مدينة بفمسطيف جنكب بيت المقدس. (ُُ)
 .ٔٓص، ُ، جفتكح الشاـ (ُِ)
 .ٕٖ، صالمصدر نفسو (ُّ)
 .ُُِص، فتكح (ُْ)
 .ْٓ، صْتاريخ، ج (ُٓ)
 .ِٖ، صّتاريخ، ج (ُٔ)
 .ْٕٗص ،ٓج ،معجـ البمدافالحمكم،  .كاد بناحية الشاـ في طرؼ الغكر يصب فيو نير االردف ( ُٕ)
  .َُٔ، صُ، جفتكح الشاـ (ُٖ)
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 .(ْ)كثير كابف ،(ّ)كالذىبي، (ِ)(ـِٔٗ/قُّْ) تأعثـ كابف ،(ُ)الطبرم إليو ذىب ما كىذا

 عمى الكليد بف خالد فنزؿ ؛ربعاأل جياتيا مف دمشؽ ركاحاص المسمميف أف إلى الكاقدم أشار ػػػػػػػػ
 مف تكما باب عمى العاص بف عمرك كنزؿ الغربي، الباب عمى عبيدة يأب بينما الشرقي، الباب

 أبي بف يزيد كنزؿ الشماؿ، جية الفراديس باب عمى حسنة بف شرحبيؿ كنزؿ الشرقي، الشماؿ
  .(ٕ)كثير كابف ،(ٔ)البالذرم :مف كؿكذىب إلى ذلؾ  . (ٓ)الجنكب جية مف كيساف باب عمى سفياف

 بطمب، (ُُ) كالخراج ،(َُ) بالجزية ان صمح تـ( ٗ) كحماة ،(ٖ)شيزر مف كؿ فتح اف الكاقدم شارػػػػػػػ أ
 . (ُْ)ثيركابف األ ،(ُّ) البالذرمليو كؿ مف إكىذا ما ذىب ، (ُِ) ىميماأ مف

كاف صمحان عمى ( ُٕ) ، كالالذقية(ُٔ) ، كأفامية(ُٓ)ػػػػػػػػ أشار الكاقدم أف فتح كؿ مف معرة حمص
    .(ُٗ). كىذا ما ذىب إليو ػػػػػػػػػ أيضان ػػػػػػػػػ البالذرم(ُٖ)الجزية كالخراج

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .َّص ،ْج ، تاريخ (ُ)
 .ُِٖص ،ُج الفتكح، (ِ)
  .ُُٖص ،ْج ، تاريخ (ّ)
 .ٕص ،ٕج البداية، (ْ)
 .َْص، ُج،الشاـ فتكح (ٓ)
 .ُِٕص، فتكح (ٔ)
 .َِص، ٕج، البداية (ٕ)
 .ّّْ، صّ، جالبمداف : معجـالحمكم ، بينيا كبيف حماة يـك كاحد.بمدة بشماؿ الشاـ قرب المعرة (ٖ)
 .ّْٓ، صِ، جمعجـ البمداف: الحمكم. بشماؿ الشاـ يمر بيا نير العاصي مدينة (ٗ)
 .ُِْما يؤخذ مف اىؿ الذمة عف رقابيـ. الماكردم: االحكاـ، ص( َُ)
 .ُْٔ، صاألحكاـالماكردم، الرض التي افتتحيا المسممكف عنكة. ما يؤخذ مف ا (ُُ)
 .ُُٖ، صُ، جفتكح الشاـ (ُِ)
 .ُّٕفتكح، ص (ُّ)
 .ِّْ، صِالكامؿ، ج (ُْ)
 .ُِٖ، صٓ، جمعجـ البمدافمف أعماؿ حمص كىي مدينة كبيرة بيف حمب كحماة. الحمكم: ( ُٓ)
 .ِٗٔ، صُ،ج معجـ البمدافعماؿ حمص. الحمكم: أأفامية: ككرة مف  (ُٔ)
 .ٔ، صٓ،جمعجـ البمدافعماؿ حمص. الحمكم: أالالذقية: مدينة عمى ساحؿ بحر الشاـ تعد مف  (ُٕ)
 .ِْٓ، صُ:جفتكح الشاـ (ُٖ)
 .ُّٖفتكح: ص (ُٗ)
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 استخمؼ المقدس بيت لفتح تكجيو عند  الخطاب بف عمر الخميفة فأ إلى الكاقدم أشار ػػػػػػػػ
 ابف :مف كؿ اليو ذىب ما كىذا .(ُ)كـر اهلل كجيو طالب بيأ بف عمي)اإلماـ(  المدينة عمى

 .(ّ)الفداء بكأك ، (ِ)عثـأ

. (ْ)اـ بعد فتحيا أي عشرة المقدس ببيت قاـأ  الخطاب بف عمر الخميفة أفٌ  الى الكاقدم شارأ ػػػػػػػػ
 .(ٓ)زدمكىذا ما ذىب اليو األ

 لمكاقدم نسبتو حكؿ شككؾ مف أثير ما فٌ كأ لمكاقدم، الكتاب نسبة يتضح ،سبؽ مما كلعمو
 .محمو غير في

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِّٔص، ُج: الشاـ فتكح (ُ)
 .ِّٗص، ُج، الفتكح (ِ)
 .َُٔص، ُج، المختصر (ّ)
 . ِِْ، صُج، فتكح الشاـ (ْ)
 .ِْٓتاريخ، ص (ٓ)
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 أىمية كتاب فتوح الشام
سالـ، كذلؾ ساسية لفتكح اإلتكمف أىمية كتاب فتكح الشاـ في أنو يعتبر أحد المصادر األ

 يظير مف خالؿ ما يمي:

 . كالفتكح ،كالتاريخ ،السيرالمغازم، ك  في مكانة المؤلؼ ػػػػػػػُ

 حفظو إلى ذلؾ كافكىذا يتضح مف خالؿ ما صٌرح بو كالن مف: الحمكم بقكلو: " ... 
ػػػػػػػػػػ كذلؾ  ابف تغرم بردمك  .(ُ)... " كالكقائع ،الناس كأياـ ،كاألخبار ،كالسير ،المغازم في المنتيى
كالذىبي جاء عنو ػػػػػػػػػػ   .(ِ)... الناس ياـأك  ،كالفتكح ،كالسير ،بالمغازم ان عالم ان مامإ ككاف"  :ػػػػػػػػػػ بقكلو

 .(ّ)"  اإلسالـ بأمر الناس أعمـ كافأيضان ػػػػػػػػػ : " 

 ػػػػػػػ أٌف ىذا الكتاب يعتبر مف أقدـ المصادر األساسية بيف كتب الفتكح. ِ

ككتابو المسمى )فتكح ، (ْ)فمف كتب مف المؤرخيف في الفتكح كاف بعده، كمنيـ: البالذرم
 . كىذا ما أشار إليو ػػػػػػػ أيضان ػػػػػػػػ الدكتكر (ٕ) "الشاـ فتكحتاريخ "  كتاب كلو ،(ٔ)األزدم. ك (ٓ)البمداف(

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .ِّٗ، صٓج، األدباء معجـ (ُ)
، ج (ِ)  . ُْٖ، صِالنجـك
 .ّٓٔ، صُْتاريخ ، ج (ّ)
 التاريخ"  صاحب الكاتب، المصنؼ، ديب،األ العالمة، البالذرم، البغدادم جابر بف يحيى بف أحمد بكر، أبك (ْ)

 لو كحصؿ ،المعتمد أياـ في تكفي ئتيفاكم السبعيف بعد تكفي .لمحفظ البالذر شرب ألنوسمي البالذرم  ". الكبير
ابف كثير:  .ُِٔص ،ُّج سير،: الذىبي. ٕٓ، صٔ. ابف عساكر: تاريخ، جعمره آخر في ككسكاس ىكس

 .ٓٔ، صُُالبداية، ج
يقع الكتاب في ثالثة أجزاء، كيعتبر كتاب ىاـ، كمصدر أساسي في التاريخ لمفترة األكلى مف الفتكحات  (ٓ)

اإلسالمية، يتناكؿ فيو المؤلؼ فتكح الشاـ كالجزيرة كأرمينيا، كمصر، كالمغرب العربي، كالعراؽ، كفارس، ك يسرد 
ؿ اقميـ، كىك يعتبر مف أىـ المصادر عف في ىذا الكتاب بأسمكب مختصر في الغالب ركايات مسندة عف فتح ك

 .ِِٓالفتح العربي في برقة كطرابمس)ليبيا(. الكافي: منيج البحث في التاريخ، ص
 البصرة عمماء مف المخزكمي البغدادم جعفر أبك الغامدم، األزدم سكادة بف عمار بف اهلل عبد بف محمد ىك (ٔ)

الخطيب  .ىػ(ِِْ)ت  عنو، الركاية كأجازكا العمماء كثقو كقد. الحديث كركاية بالحفظ اشتير المعدكديف،
  . َٗٓ، صِٓ، ج تيذيب . المزم:ُْٔ، صٓالبغدادم، تاريخ، ج 

 القاىرة في عامر المنعـ عبد بعناية طبع كما ، ـ ُْٖٓ اليند في مرة ألكؿ طبعيقع الكتاب في جزء كاحد، ك  (ٕ)
 .َُٕٓ، صُ. انظر، مجمة التاريخ العربي، العدد، مصادرىا كبياف الركايات بإسناد كتابو كيتميز ـ، َُٕٗ
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 كتب إليو تنسب الذم ،الكاقدم ... الفتكح كتب أقدـ كمف: " ...  بقكلو سالـ العزيز عبد السيد
 .(ُ)... " كمصر الشاـ فتكح

دفتيو ثركة ػػػػػػػ كذلؾ لمكتاب أىمية أدبية كلغكية كبيرة، فضالن عف أىميتو التاريخية، فيك يضـ بيف ّ
ال يستياف بيا؛ يمكف أف تسيـ في تغيير األفكار الشائعة عف قمة الشعر في صدر  (ِ)شعرية
 . (ّ)اإلسالـ

كما أنو كتاب يزخر بالخطب، كالحكارات، كالرسائؿ، التي تعد حمقات حيكية في تاريخ تمؾ 
 .(ْ)تطكرىاالفنكف األدبية النثرية؛ كالتي تسيـ دراستيا في تحديد مسار تمؾ الفنكف ك 

 األعماؿ دقائؽ ذكر عمى كأتىػػػػػػ كتظير أىمية الكتاب، عندما فٌصؿ الكاقدم مسائمو تفصيالن، ْ
ر . ػػػػػػػػػػػػػػ سنأتي لمحديث عف ىذه التفاصيؿ في محك (ٓ)سترساؿكاال الحقيقة عمى كأنشأه كاألقكاؿ،

 .اإلجماؿ ثـ التفصيؿ ػػػػػػػػػػػ

 الشؤكف في فٌصؿ قد: " بقكلو لمكاقدم الشاـ فتكح كتاب أىمية عف( كتر محٌمد) عٌبركلقد 
 ىذا معالـ حدد الذم بحؽ فيك. تبعكه أك سبقكه الذيف مف اآلخركف نسييا التي اإلدارية

 أك يتصكر أف دكف اإلدارية، الشؤكف كتنظيـ إعداد ذكر إذ ؛األكلى لبنتو ككضع االختصاص،
 عف التنقيب في كيبالغ عنيا، يبحث كاف التي الجزئية التفاصيؿ لكف عنيا؛ يكتب أنو يدرؾ

 .(ٔ)العسكرم اإلدارم العمـ في يكتب أف إلى أكصمتو التي ىي محتكياتيا،

 قصد، كدكف الجانب ىذا في الكاقدم آتانا كقد(: " مؤنس حسيف) يقكؿ آخر جانب كمف

 يحدد أف عمى الحاالت معظـ في يحرص فيك العسكرية، لمخطة رسـ تصكر عمى تعيننا بإشارات

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُُٓالتاريخ كالمؤرخكف، ص (ُ)
 ككاف سالـ،اإل صدر في سالميةاإل الفتكحات شعر اسماىأ رسالة دكتكراه( القاضي المتعاؿ عبد النعماف) كتب (ِ)

 .ُّّص انظر، .الشاـ لمكاقدم فتكح معمكماتو كتاب منيا استمد التي المصادر مف
كجرجي زيداف في: تاريخ آداب المغة ، َُٕٖ، صُمف الذيف تبنكا ىذه النظرة: ابف خمدكف في تاريخو، ج (ّ)

 .ِِِ، صُالعربية، ج
 . ّٗكتر: الريادة في الحركب، ص (ْ)
 .ّٗالمرجع نفسو، ص (ٓ)
 .َْص المرجع نفسو، (ٔ)
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 ان جغرافي الكاقدم ركاه فيما كبير نتفاعاال أف كيرل. السرية إليو تكجيت التي البمد مكضع ان جغرافي
 .(ُ)كالكقائع المعارؾ مف كثير حكؿ

كألىمية ىذا الجانب عند الكاقدم كتب الدكتكر )أرشيد يكسؼ حميداف( بحثان عف تخطيط 
لفتكح الشاـ كمتابعتيما، كقد استقى معظـ معمكماتو العسكرية مف  الخميفتيف أبي بكر كعمر 

 .(ِ)كتاب فتكح الشاـ

 (. الشاـ فتكح في كأثرىا أجناديف معركةاسماه ) ان بحث (طو أميف الديف صالح) كما كتب
  (العقيمي حمد)م . أما(ّ) لمكاقدم الشاـ فتكح كتاب بحثو في عمييا اعتمد التي المراجع مف كافك 

 التي المراجع مف ككاف اإلسالمي ( المنظكر مف كأىميتو القدس فتح)  :بعنكاف ان آخربحثفقد كتب 
 .(ْ) لمكاقدم الشاـ فتكح كتاب البحث ىذا في عمييا اعتمد

 كفيو...الشاـ فتكح كتاب: " بالقكؿ (زيداف جرجي) إليو أشار فيما الكتاب أىمية يظير كما ػػػػػػػٓ

 الفتكح كتب تتناكليا لـ كالتي الحقائؽ ىذه تتبعت كقد .(ٓ)"الفتكح كتب مف سكاه في تكجد ال حقائؽ
 . خرلاأل التاريخية المصادر أكدتيا كقد ،ػػػػػػػػػ سكل كتاب فتكح الشاـ ػػػػػػػػػ

 : كتابو في الكاقدم عند كردت التي الحقائؽ بعض كىذه

 عمى بكر أبي الخميفة أٌمره عندما،  الكليد بف لخالد الجراح بف عبيدة أبي قكؿ الكاقدم ذكر ػػػػػػػ
 عمي، كأمرؾ عمي قدمؾ حيف الصٌديؽ بكر أبي بكتاب فرحت لقد سميماف أبا يا: " فقاؿ عبيدة أبي
 إال أمران  فعمت ال كاهلل: خالد فقاؿ الحرب، في مكاقفؾ أعمـ ألني عميؾ قمبي في حقدت كما

 .(ٔ)"  اإلسالـ ديف في مني أقدـ ألنؾ أبدان  ذلؾ فعمت لما طاعة، اإلماـ أمر لكال ككاهلل بمشكرتؾ،

 إسالـ قبؿ كاف عبيدة أبي إسالـ أف الشاـ فتكح كتاب في جاء الذم النص ىذا مف يظير

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(ُ)

 .ُّٕص ،ُٖعدد ،مجمة المؤرخ العربي 
 .ُٗٓػ ٕ، صّمجمة الجمعية التاريخية السعكدية، عتخطيط الخميفتيف أبي بكر كعمر) بحث عممي(،  (ِ)
 .بعدىا كما ِّٕص ،َّع العربي،المؤرخ  مجمةمعركة أجناديف كأثرىا في فتكح الشاـ )بحث عممي(،  (ّ)
(ْ)

 .بعدىا كما ٖٓص ،َّع ،مجمة المؤرخ العربي فتح القدس كأىميتو مف منظكر اسالمي) بحث عممي( 
 .ْْٓص ،ِج آداب، تاريخ (ٓ)
 .ّٓص ،ُج الشاـ، فتكح (ٔ)
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 أسمـفقد . كىذه حقيقة أكدتيا المصادر التاريخية المختمفة ما عدا كتب الفتكح. خالد بف الكليد 
 قدـ ثـ ،الثانية اليجرة الحبشة أرض إلى كىاجر األرقـ دار  اهلل رسكؿ دخكؿ قبؿ عبيدة أبك

 .(ُ)  اهلل رسكؿ مع كميا كالمشاىد ،كالخندؽ ان،كأحد ان،بدر  فشيد

مف  خمس سنة إسالمو كاف :قيؿف كىجرتو إسالمو كقت في اختمؼ قدف بف الكليد أما خالد
 كقاؿ ،مف اليجرة ثماف سنة إسالمو كاف كقيؿ قريظة، بني مف  اهلل رسكؿ فراغ بعد اليجرة
 ، كلكف(ِ) مف اليجرة ست سنة الحديبية ككانت الحديبية، يكـ اهلل رسكؿ خيؿ عمى كاف: بعضيـ
 .(ّ)مكة  فتحك  الحديبيةصمح  بيف كاف إسالمو أف الصحيح

 ثالث سنة الخالفة تكلى قد  الخطاب بف عمر الخميفة أففي كتابو  الكاقدم أشار
كالتي أفادت   ػػػػػػػػ الفتكح كتب سكل ػػػػػػػػػ التاريخية المصادر أكدتيا كىذه حقيقة .(ْ) اليجرة مف عشر
 .(ٓ) مف اليجرة عشرة ثالث سنة  بكر أبي مف بعيد الخالفة ٌلىك  أنو

 كأىمو نفسو عمى أمف إلييـ أسمـ مف... أنيـ: " المسمميف عمى (ٔ)برغكف قكؿ الكاقدم أكرد
 إال إلو ال أف يشيدكا حتى الناس أقاتؿ أف أمرت: "   قكلو جاء فقد حقيقة كىذه. (ٕ)... " كمالو
 سالـاإل بحؽ إال كأمكاليـ دماءىـ مني عصمكا ذلؾ فعمكا فإذا ،بو جئت كبما بي كيؤمنكا اهلل

 .(ٖ)" اهلل عمى كحسابيـ

   محمدان  كأف اهلل إال إلو ال أف يشيدكا حتى الناس أقاتؿ أف رتأم: "   قاؿ ،ركاية كفي

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   ؛ُّٓص ،ِج الغابة، أسد: األثير بفا (ُ)
، 1، جتقريبابن حجر:  .63ص ،1ج صفة،: الجوزي ابن .ّْٖ، صٕ، جالطبقات: ابف سعد، انظر، لممزيد (ِ)

  .ِٗٗ، صّالنيسابكرم: المستدرؾ، ج .ِٖٖص
 ابف. َِٓص ،ُج السابؽ، المصدر: الجكزم ابف .ِْٕص ،ِج االستيعاب،: البر عبد ابف ،لممزيد، انظر (ّ)

  .ِْٔ، صُابف حجر: تقريب، ج .ُّٓ، صِ، جالمصدر السابؽاألثير: 
 .ٖٖص ،ُج فتكح الشاـ، (ْ)
 أسد: االثير ابف .ٗص ،ُج ،المصدر السابؽ: كزمجال ابف .ِْٕص ،ّج الطبقات،: سعد ابف انظر، لممزيد،( ٓ)

 . َُٔص ، تاريخ:  السيكطي. ّٖٓص ،ٕج تيذيب،: حجر ابف. ْٖٓص ،ِج الغابة،
 .ُُِص ،ِج الشاـ، فتكح في الكاقدم زعـ عمى الرـك قادة أحد (ٔ)
 .ُُِص ،ِج ،فتكح الشاـ (ٕ)
 .ّٗص ،ُج ،ّٖ الحديث رقـ ،أف أقاتؿ الناس أمرت باب اإليماف، كتاب صحيحو، في مسمـ اإلماـ أخرجو (ٖ)



 
 

 

86 
 

 صالتنا، كصٌمكا اهلل، رسكؿ محمدان  كأف اهلل إال إلو ال أف شيدكا فإذا كرسكلو؛ عبده
 .(ُ)" بحقيا إال كأمكاليـ دماؤىـ عمينا حيرِّمت فقد ذبيحتنا؛ كأكمكا قبمتنا، كاستقبمكا

يقكؿ مصطفى البغا:" أف االقتصار عمى الشيادتيف كاؼ لعصمة النفس كالماؿ: كمف 
دمو كاف يقبؿ بالشيادتيف لمف أراد الدخكؿ في اإلسالـ، كيعصـ بذلؾ  الثابت أف رسكؿ اهلل 

 .(ِ) " كيجعمو مسممان 

يتاء الزكاة. فقد  كيدلؿ عمى ذلؾ بأحاديث قكليو صحيحة، لـ يذكر فييا إقامة الصالة، كا 
 فمف اهلل اال الو ال يقكلكا حتى الناس أقاتؿ أف أمرت: "  استشيد بما جاء في الصحيحيف، قكلو 

 .(ّ)" اهلل عمى كحسابو ابحقي الإ كنفسو مالو منى عصـ فقد اهلل اال الو ال قاؿ

 ؛الخمكر شرب كامٌ خ المسمميف معاشر يا: " (ْ)عامر بف سراقة قكؿ رحمو اهلل الكاقدم أكرد
 حامميا لعف حتى الخمر شارب لعف  اهلل رسكؿ فٌ كأ اإلثـ، كتكسب ،العقكؿ تزيؿ فإنيا

 . (ٓ)إليو كالمحمكلة

 كساقييا كشاربيا الخمر اهلل لعف:"  قكلو  اهلل رسكؿ عف جاء فقد ؛حقيقة كىذهقمت: 
 .(ٔ)" إليو كالمحمكلة كحامميا كمعتصرىا كعاصرىا كمبتاعيا كبائعيا

 نص كىك بو، مقطكع بدليؿ ثبتت حرمتيا ألف مستحميا؛ يكفر: " الزحيمي كىبو يقكؿ 
ا آمىنيكاٍ  الًَّذيفى  يىاأىيُّيىا: } اآلية في الكريـ القرآف ٍمري  ًإنَّمى ٍيًسري  اٍلخى ابي  كىاٍلمى ـي  كىاألىنصى  عىمىؿً  مِّفٍ  ًرٍجسه  كىاألىٍزالى

ـٍ  فىاٍجتىًنبيكهي  الشٍَّيطىافً   البيع مف الممؾ أسباب بسائر تمميكيا المسمـ عمى كيحـر .(ٕ){ تيٍفًمحيكفى  لىعىمَّكي
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، ُج ،ِّٗ الحديث رقـ القبمة، استقباؿ فضؿ باب الصالة، كتاب صحيحو، في البخارم اإلماـ أخرجو (ُ)

  .ٕٖص
 .ْْالكافي في شرح األربعيف النككية، ص (ِ)
 .ْْالمرجع نفسو، ص( ّ)
(ْ)

 لـ أقؼ عميو. 
 .ٗٗص ،ُج ،فتكح الشاـ (ٓ)
كالنيسابكرم في  .ِّٔص ّج، ّْٕٔالحديث رقـ، لمخمر يعصر العنب باب السنف،في  داكد أبكأخرجو  (ٔ)

كأبي  .ٕٗص ِج ، ُٕٔٓفي مسنده، رقـ الحديث  أحمدكاالماـ  .ّٕص ِج، ِِّْرقـ الحديث  مستدركو، 
 .ُّْص ٗج، ّٖٓٓه، رقـ الحديث،مسنديعمى في 

 .ٓ اآلية: المائدة سكرة (ٕ)
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نيا بالخمر، انتفاع ذلؾ كؿ ألف كغيرىا؛ كاليبة كالشراء  .(ُ)" المسمـ عمى االنتفاع محرمة كا 

كىذه  ػػػػػػػػػػ يعني المبشريف بالجنة ػػػػػػػػػ. (ّ)أحد العشرة الكراـ (ِ)كأشار الكاقدم أٌف سعيد بف زيد
 معرفة في كاالستيعاب، (ْ)حقيقة أكدتيا المصادر التاريخية، كمنيا: الطبقات الكبرل البف سعد

 البف الصحابة معرفة في الغابة كأسد، (ٔ)عساكر البف دمشؽ كتاريخ  ،(ٓ)البر عبد البف األصحاب
 .(ٗ)حجر البف الصحابة معرفة في كاإلصابة ،(ٖ)لمذىبي النبالء أعالـ كسير  ،(ٕ)األثير

قىاًئمان  سىاًجدان  المٍَّيؿً  آنىاء قىاًنته  ىيكى  أىمَّفٍ : } تعالى اهلل قكؿ أف الكاقدم أشار كذلؾ  يىٍحذىري  كى
ك اآٍلًخرىةى  يىٍرجي بِّوً  رىٍحمىةى  كى  كتب دتياكأ حقيقة كىذه. (ُُ)  عفاف بف عثماف الخميفة في نزلت (َُ){ رى

 التأكيؿ في المنثكر كالدر، (ُّ)لمشككاني القدير كفتح ،(ُِ)لمسمعاني القرآف تفسير: كمنيا ،التفاسير

 كأسباب، (ُٔ)لمسيكطي النقكؿ كلباب، (ُٓ)جزم البف التنزيؿ لعمكـ كالتسييؿ ،(ُْ)لمسيكطي بالمأثكر

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِْٔص ،ٕج كأدلتو، االسالمي الفقو (ُ)
  اهلل، رسكؿ مع المشاىد شيد االكليف السابقيف مف .العدكم القرشي األعكر أبك...  عمرك بف زيد بف سعيد( ِ)

. ابف سعد: سنة كسبعيف بضع ابف كىك ـ،ُٕٔق/ُٓ سنة زيد بف سعيد كتكفي .دمشؽ كفتح اليرمكؾ شيد كقد
 ،ُِج تاريخ،: عساكر ابف .ُْٔص ،ِج االستيعاب،: البر عبد ابفكما بعدىا.  ّٕٗ، صّالطبقات، ج

، ُ. ابف حجر: اإلصابة، جُِْ، ص ُالذىبي: سير، ج .ْْٓص ،ِجابف األثير: أسد الغابة،  .ِٔص
 . ُْْص

 .َّْ، صِفتكح الشاـ، ج (ّ)
 .ّّٖ، صّج (ْ)
 .ْٔٓ، صِج (ٓ)
  .ِٔص ،ُِج (ٔ)

(ٕ)
 . ُْْص ،ُج 

(ٖ)
  .ُٓٔص ،ِج 

(ٗ)
 .124ص ،1ج 

 .ٗاآلية الزمر، سكرة (َُ)

(ُُ)
 .َِٕص ،ِ،جفتكح الشاـ 

  .ُْٔص ،ْج (ُِ)

  .ْٔٔص ،ْج(ُّ)

(ُْ)
 . ّْٕ، صٖج 

(ُٓ)
  .ُٔٓٗ.ص ،ُج 

(ُٔ)
 .ُْٖ، صُج 
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(ُ)الكاحدم لمشيخ النزكؿ
 .(ِ)لمثعالبي القرآف تفسير في الجكاىرو 

 مف نقذناأك  ،باإلسالـ عزناأ قد اهلل أف : "...(ّ) كذلؾ أكرد قكؿ عياض بف غنـ 
ف...،  اليكل تباعا  ك  كالحسد الغؿ قمكبنا عف فأزاؿ،  بمحمد الضالؿ  ردائي العظمة يقكؿ اهلل كا 
 . (ْ) ... "باليأ كال قصمتو فييما نازعني فمف ،زارمإ كالكبرياء

، كالضالؿ الجيؿ مف لمناس نقاذاإ كاف الرسكؿ مبعث أف في غنـ بف عياض قالو ما إف
 بـ األنصار معشر يا" ... :   اهلل رسكؿ عف جاء لما ان ػػػػػػػػػػمصداقحقيقة ال تقبؿ الجدؿ، ػػػػػػػػػػ 

:  قالكا ،بي قمكبكـ بيف اهلل فألؼ ءن أعدا كجئتكـ ،بي اهلل فيداكـ ضالالن  جئتكـ أليس ؛عمي كفنٌ تم
 .(ٓ)..." اهلل رسكؿ يا بمى

 ىذه عمى يؤكد ما (ٔ)كماىاف  الكليد بف خالد بيف دار ان حكار  رحمو اهلل الكاقدم أكرد كلقد
 بعضكـ يغير ،لكـ عقكؿ ال اؿيٌ ج اعكفمٌ ط إنكـ عنكـ يبمغنا كاف: "  ... ماىاف قاؿ. الحقيقة
 عز اهلل بعث حتى أكثرنا شأف كاف ذلؾ:  خالد لو فقاؿ .بعض أمكاؿ بعضكـ كينيب ،بعض عمى
 مف كاليدل ،الشر مف الخير كفيمنا ،سبيمنا كعرفنا ،لرشدنا فيدانا،   محمدا نبينا فينا كجؿ

 .(ٕ)" الضالؿ

 ؛كغيرىما كالحسد ؿٌ الغ عف نياىـ عندما،  اهلل رسكؿ أمر امتثمكا المسممكف أف كما
 بعض، بيع عمى بعضكـ يبع كال تدابركا، كال تباغضكا، كال تناجشكا، كال تحاسدكا ال: "  قاؿعندما 
 ىينا التقكل يحقره، كال يكذبو، كال يخذلو، كال يظممو، ال المسمـ أخك المسمـ إخكانان، اهلل عباد كككنكا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِٕٕ، صُج (ُ)
 . ْٗ، صْج (ِ)
 فتح ، كشيدىا الحديبية قبؿ أىسمـ ، صحبة لو، سعد أىبك، شيقرى ال... شداد أبي بفغنـ بف زىير  بفعياض  (ّ)

تكفي  .اليرمكؾ يـك الخمسة مراءاأل أحد ككاف، الشاـ عمى بف الخطاب عمر أقرها، أىىمي كصالحو ، الجزيرة بالد
  . َّٓ، صْكما بعدىا. ابف االثير: أسد الغابة، ج ّٕٗ، صٕابف سعد: الطبقات، جـ . ُْٔ /ىػَِسنة

  .ُُّ، صِفتكح الشاـ، ج (ْ)
الصحابة، رقـ الحديث  فضائؿ . كفيَُْص،  ّج ، ََُِْه، رقـ الحديثمسندأخرجو االماـ أحمد في  (ٓ)

 ػ .ُٗص،  ٓج ، ّْٕٖفي سننو، رقـ الحديث كالنسائي .ََٖص ِج ،  ُّْٓ
 .ُٕٕ، صُعمى زعـ الكاقدم في كتابو فتكح الشاـ، ج الرـك قادة أحد( ٔ)
 .ُٕٕص ،ُج ،فتكح الشاـ (ٕ)
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 المسمـ كؿ المسمـ، أخاه يحقر أف الشرٌ  مف امرئ بحسب ػػػػػػػػػػػ مرات ثالث صدره إلى كيشير ػػػػػػػػػػ
، كحياة كلقد سار المسممكف عمى ىدم النبي  .(ُ)"  كعرضو كمالو دمو:  حراـ المسمـ عمى

 .(ِ)الصحابة تزخر بالشكاىد كالقصص عمى ما يدؿ عمى ذلؾ

كفيما يتعمؽ بأف العظمة كالكبرياء مف صفات اهلل، فيذه حقيقة أكٌدىا اهلل عز كجؿ في 
 .(ْ)" النار في قذفتو منيما ان كاحد نازعني فمف إزارم كالعظمة ردائي الكبرياء: " (ّ)الحديث القدسي

 بعض استقكا قد المعاصريف الباحثيف بعض فٌ أ فتكح الشاـ، كتاب أىمية عمى يدؿ كمما ػػػػػػػٔ
 فنديؾ أدكرد . أماكغيرىـ( ٕ)الصالبي يكعم، (ٔ)يعم كجكاد ،(ٓ)شمبي أحمد: كمنيـ ،منو معمكماتيـ

 . (ٖ)" الفائدة جزيؿ كتاب كىك الشاـ فتكح تاريخ إليو كيعزل: " ... الشاـ فتكح كتاب عف يقكؿ

 المدارس في يعتبر ان،قرن عشر اثني مف أكثر منذ الشاـ فتكح كتاب أف الحكت بياف كترل
 في تكمف أىميتو أف أشارت كما .(ٗ)الشفيي التاريخ عف نمكذجا التاريخ لكتابة المعاصرة الحديثة

 .  (َُ) الفتكح سيرة تناقمكا الذيف الثقات عمى الفتكح أخبار تدكيف في اعتمد الكاقدمٌف أ

 فضالن  كالعسكرية، كالفقيية، دارية،كاإل دبية،األ أىميتو مكتابل أف يتبيف :القكؿ خالصة
 .كالباحثيف الكُّتاب مف لكثير أساسي مرجع يعتبر أنو ذلؾ عمى يؤكد كمما التاريخية؛ أىميتو عف

 

 ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(ُ)

 .ُٖٔٗص ْج ِْٔٓرقـ الحديث ،المسمـ ظمـ تحريـ باب في صحيحو، مسمـأخرجو االماـ  
 . ّػػػػِػػػُلالطالع عمى شكاىد مف أخالؽ الصحابة في ذلؾ، انظر، الكاندىكلي: حياة الصحابة، ج( ِ)
، كىك غير  عز كجؿ، فالمعنى مف اهلل عز كجؿ، كالمفظ مف النبي  عف ربو  ىك الحديث الذم ركاه النبي (ّ)

 .ّمتعبد بتالكتو، كال متحدل بو. الطاىر: صحيح االحاديث القدسية، ص
 .ٗٓص ْج ، ََْٗ، رقـ الحديثالكبر في جاء ما بابو، سننفي   داكد أبيأخرجو  (ْ)
 . َُّ ،ِٖٗ ،ِٕص ص ،ُج ، التاريخ مكسكعة انظر،( ٓ)
  .بعدىا كما ِّْص ،ٓج المفصؿ، انظر، (ٔ)
 . ٗٔص ،ُاالنييارج كتداعيات االزدىار عكامؿ األمكية الدكلة انظر، (ٕ)
(8)

  .ٓٔص ،ُج القنكع، اكتفاء 
   .ّٖصفمسطيف التاريخ ،  (ٗ)

(َُ)
 .ّٓص المرجع نفسو، 
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 ( الكتاب مصادر)  الثاني المبحث
 :ويتضمن

 الشام بالد فتوح في الواقدي عنيم روى من ــــــ

 بالد العراق فتوح في الواقدي عنيم روى من ــــــ                   

 مصر فتوح في الواقدي عنيم روى من ــــــ                   
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 ال المصادر تكفر بدكف ألنو ؛كبرل أىمية ؿكٌ تش لممؤرخ بالنسبة المصادرإٌف  مقدمة: 
 الف ؛المصادر مف خذاأل عمى تعتمد نقمية معرفة كالتاريخ تاريخي، بحث أم يكتب أف يستطيع
 كما المعممية، التجارب كال، بالغيب كالرجـ الخيار فيو كليس ،كانتيى كقع حدث عف خبر التاريخ

  .(ُ) الفيزيائي كالعالـ كالشاعر كالقاص ديباأل ؿنقي

 كأف، عتناءاال غاية بيا يعتني أف بد فال ،لممؤرخ ىميةاأل بيذه المصادر دامت كما 
 مف كالقرب المصدر في كالثقة الثبكت كدرجة ،محددة نقدية معايير كفؽ الصحيح الترتيب يرتبيا
 ثبكتا أكثؽ ىك مف فيقدـ .الزمني القرب أك ،كالمعايشة المصاحبة قرب سكاء ؛التاريخية الكاقعة
 .(ِ) غيره فع بالخبر ألصؽ ىك مف ركاية كتقدـ .ذلؾ مف أقؿ ىك فم ثـ المتكاتر، كالنقؿ

 وجمع كٌجكىا العممي؛ كاف لو األثر الكبير فيإٌف نشأة الكاقدم في المدينة المنكرة  
  .(ّ)  المتكافرة المصادر مختمؼ مف الفتكحات حكؿ التاريخية المعمكمات

عف شيكخو مف طريؽ الركاية الشفيية، كىؤالء الشيكخ فييـ  فتكح الشاـلقد استقى مادة  
الثقة كالصدكؽ، كفييـ الضعيؼ كالمجيكؿ. كال غرابة أف يككف بيف ىذه المصادر عدد مف 

 .(ْ)المجيكليف ػػػػػػػػػػ الذيف لـ أقؼ عمى ترجمة ليـ ػػػػػػػػػ، كقد كصفيـ الذىبي بأنيـ مف عكاـ المدنييف 

دم الحرص عمى سؤاؿ مف كقع فييـ أك منيـ الحدث كالركاية، لقد كاف منيج الكاق 
بغض النظر عف حاليـ مف ناحية الجرح كالتعديؿ. كما أف الناظر في ىذه المصادر التي اعتمد 
عمييا الكاقدم في كتابو يالحظ التفاكت الكبير في استفادة الكاقدم منيا. فمثال نجده يركم عف 

كلعٌؿ ثالث كعشركف ركاية.  يركم كعف البعض اآلخر أك ثالثة.بعضيـ ركاية كاحدة، أك ركايتيف 
 ىذا التفاكت يدٌؿ عمى سعة عمـ الكاقدم في فف السير، كالفتكح.

كىذا عرض مفٌصؿ لبياف ىذه المصادر، سكاء فيمف ركل عنيـ الكاقدم في فتكح بالد  
 الشاـ، أك العراؽ، أك مصر، كبياف مدل استفادة الكاقدم منيـ.

 ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ُِٕص منيج،: السممي (ُ)
 . ُِٕالمرجع نفسو، ص (ِ)
 . ِِّىرماس: مصادر السيرة، ص (ّ)
 .ْْٓ، صٗسير، ج (ْ)
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 الشام بالد فتوح في الواقدي عنيم روى من

  .(ُ)أكس العدكم بف سعد ػػػػػػػُ

 .(ِ)أبي سفياف   بف يزيد مع الصديؽ بكر أبك نفدىاأ التي السرية كاحدة عف  ركل عنو ركاية

 .(ّ) سالـ بف عدم ػػػػػػػِ

 .(ْ) إلى الشاـ كاحدة في إرساؿ خالد بف الكليد ركل عنو الكاقدم ركاية 

 .(ٓ) محمد بف يسار ػػػػػػّ

 .(ٔ)الشاـ إلى الكليد بف خالد رساؿإ في كاحدة ركاية ركل عنو الكاقدم

  .(ٖ)اهلل  عبد بف سيؿ ػػػػػػػْ

  .(ٗ)ركاية كاحدة في معارؾ الشاـ  ركل عنو الكاقدم

 .(َُ)مالؾ بف سعيد ػػػػػػػٓ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(ُ)

 َِّص ،ُج ،تقريب. ابف حجر:  الخامسة مف أغاليط لو صدكؽ البصرم العبدم أك العدكم أكس بف سعد 
 .ٗ، صُفتكح الشاـ، ج (ِ)
 ابف .ْٔ، صُثير: أسد الغابة، جلـ تذكر كتب التراجـ شيء عنو سكل أنو ابف سعيد العنبرم. انظر، ابف األ (ّ)

 .ُٗٔ، صّالثقات، جمجدعة. انظر،  في حيف ذكر ابف حباف أنو ابف .ُّ ،ُج االصابة،: حجر

(4)
 .ِٔص ،ُج الشاـ، فتكح 

 الضعفاء في: الجكزم كابف .ُِْص ،ٖج ، التاريخ في: البخارم كرد عند كؿ مفلكنو  ؛لـ أقؼ عميو (ٓ)
 يركم ، يسار بف محمد  البصرم .ُِٕص ،ّج الميزاف، في لساف: حجر ابف . كُِْص ،ّج كالمترككيف،

 . أنس عف أبيو عف البناني ثابت بف محمد عف
 .َّص ،ُج الشاـ، فتكح (ٔ)
 انظر، لممزيد،. كأقكاؿ ركايات سكل لو خرلاأل التراجـ كتب تكرد لـ .ُِٖ، صّ، جشذرات ابف عماد: (ٕ)

 ، ُْالمزم: تيذيب، ج .َِٖ، صُ، جالتاريخالبخارم:  .ّٕٗص ،ّج ،المصدر السابؽ
: حجر ابف. ّٕٗص ،ّج ،أسد الغابة: ثيراأل ابف .الحديث منكر ،محمد أبك ،...يكنس بف عبداهلل بف سيؿ (ٖ)

 . ْٖٔ، صُج ،تقريب

 .ّٔص ،ُج الشاـ، فتكح (ٗ)
(َُ)

 .ِٓٓ، صٓالذىبي: تاريخ، ج .مجتيدان  فقييان  كاف المدني، سناف، بف مالؾ بف سعيد 
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 .(ُ)ركل عنو الكاقدم ركاية كاحدة في بطكلة النساء

 .(ِ)الثقفي تميـ بف حبافػػػػػػػ ٕ

 .(ّ)الكاقدم ركاية كاحدة في نزكؿ المسمميف في حمصركل عنو 

  .(ْ)عامر بف مكسى ػػػػػػػٖ

 .(ٓ) حمص في المسمميف نزكؿ في كاحدة ركل عنو الكاقدم ركاية

  .(ٔ) عمر بف سالـ ػػػػػػٗ

 .(ٕ)ركاية كاحدة في كتاب أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب إلى ىرقؿ الكاقدم عنو ركل

 .(ٖ) العالء بف عمرك أبكػػػػػػػ َُ

 . (َُ)مف معارؾ المسمميف في الشاـ( ٗ)كاحدة في مكقؼ جبمة بف األييـ ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ُُ) برقاف بف سيؿ ػػػػػػػػػُُ

 .(ُِ)عزاز فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .َٓ، صُفتكح الشاـ، ج (ُ)
 لـ أقؼ عميو. (ِ)
 .ُُّص ،ُج الشاـ، فتكح (ّ)
 .َّٓ، صِالذىبي: الكاشؼ، ج .ثقة ،الدمشقي عامر أبك... عمارة بف عامر بف مكسى (ْ)
(ٓ)

 .ُّّص ،ُج الشاـ، فتكح 
  .ّّ، صٖ، جتيذيب حجر: ابف .ثقة  المدني، عثماف، أبك سالـ، بف عمر (ٔ)
(ٕ)

 .ُْص ،ِج الشاـ، فتكح 
(ٖ)

  .ُُٓص ،ُْج الكافي،: الصفدم. ثقة صدوق، العريان، اسمه الحصين، عماربن بن العالء بن عمرو أبو 
 زمف كاف فمما ،ىدية  لمنبي كأىدل أسمـ، المنذر أبك ،بالشاـ ، ممؾ نصارل العربالغساني األييـ بف جبمة (ٗ)

. ابف كثير: ِّٓص ّج ،سير. الذىبي: ِٔٓ، صٓ. ابف الجكزم: المنتظـ، جبالرـك كلحؽ ارتد  عمر
 .ّٔ، صٖالبداية، ج

(َُ)
  .ُٗٔص ،ُج ،فتكح الشاـ 

  لـ أقؼ عميو. (ُُ)
 .ِٕٔص ،ُج ،فتكح الشاـ (ُِ)
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 .(ُ)زيد بف عركة ػػػػػػػُِ

 .(ِ) ركاية كاحدة في معارؾ الشاـ الكاقدم عنو ركل

 .(ّ)الحسيف بف أحمد ػػػػػػػػُّ

 .(ْ) ركاية كاحدة في فتح بيت المقدس الكاقدم عنو ركل

 .(ٓ)عاصـ بف الشريد ػػػػػػػػُْ

 . (ٔ)ركاية كاحدة في ذكر فتح عزاز الكاقدم عنو ركل

 .(ٕ) محمد بف الممؾ عبد ػػػػػػػُٓ

 .(ٖ)عزاز فتح ذكر في ركايتيف الكاقدم عنو ركل 

 .(ٗ)الرحمف عبد بف ياسر ػػػػػػػػُٔ

 .(َُ)عزاز فتح ذكر في ركاية كاحدة الكاقدم عنو ركل

 .(ُُ)العالء بف براىيـإ ػػػػػػػػُٕ

 .(ُِ)عزاز فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ِِٔ، صْالزركمي: األعالـ، ج .االسالـ صدر في الفتكح رجاؿ مف الطائي، ميميؿ بف الخيؿ زيد بف عركة( ُ)
(ِ)

 .َِص ،ِج الشاـ، فتكح 
 . َُٓ، صِّالذىبي: تاريخ، ج .ضعيؼ  البغدادم، إسحاؽ أبك إسحاؽ، بف الحسيف بف أحمد (ّ)
 .ِّٔص ،ُج الشاـ، فتكح (ْ)
  لـ أقؼ عميو. (ٓ)
 .ِٕٔص ،ُج ،المصدر السابؽ (ٔ)
(ٕ)

  .ََُ، صٕابف حباف:  الثقات، ج .ثقة الطاىر، أبك المدني، بكر، أبى بف محمد بف الممؾ عبد 
(ٖ)

 .ِْٖ، ِِٕص  ص ،ُج ،المصدر السابؽ 
(ٗ)

  لـ أقؼ عميو. 
(َُ)

 .َِٗ ص ،ُج ،الشاـفتكح  
 .ُِ، صٖالذىبي: ميزاف، ج .صدكؽ الحمصي، ؽ،ااسح أبك... الضحاؾ بف العالء بف ابراىيـ (ُُ)
 .ِٔٗ ص ،ُج ،فتكح الشاـ (ُِ)
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 .(ُ)راشد بف عمر ػػػػػػػػُٖ

 .(ِ)كاحدة في نجدة خالد بف الكليد المسمميف في غزكة مرج القبائؿ  ركاية عنو ركل

 .(ّ) شريح بف سيؼ ػػػػػػػػُٗ

 .(ْ) الشاـ معارؾل المسمميف ستعدادا في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٓ) أكس بف عامر ػػػػػػػَِ

 .(ٔ) كقيسارية ،الشاـ كطرابمس ،كعكا ،صكر فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٕ) مالؾ بف اهلل عبد ػػػػػػػػُِ

 .(ٖ) العيف رأس قمعة فتح كاحدة في ذكر ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٗ) عمراف بف صالح ػػػػػػػِِ

 .(َُ)خالطأك  ،أرمينية فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ُُ) قيس بف ربيعة ػػػػػػػِّ

 .(ُِ) العاص بف لعمرك الصديؽ بكر يأب كصية حكؿ كذلؾ كاحدة، ركاية الكاقدم عنو ركل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(ُ)

 .ُّٗ، صٕ. الذىبي: التيذيب، ججرة، أبك حفص اليمامي، ال بأس بوراشد بف شعمر بف  
 .ٗص ،ِج ،فتكح الشاـ (ِ)
   لـ أقؼ عميو. (ّ)

 .ِْ ص ،ِج ،المصدر السابؽ (4)
  .عميو أقؼ لـ (ٓ)
 .ِٓ ص ،ِج ،فتكح الشاـ (ٔ)

(7)
 .ُْٖص ،ٕج الطبقات،: سعد ابف ثقة. لمعمـ، كراكية فقييا  سعيد، أبا يكنى الجزرم، مالؾ بف اهلل عبد 

 .َُِص ،ِج ،فتكح الشاـ (ٖ)

   .ُِّص ،ٗج تاريخ، : البغدادم الخطيب .بو باس ال شعيب، أبك اهلل، عبد بف عمراف بف صالح (ٗ)
   .ُٔٔص ،ِج ،فتكح الشاـ (َُ)

 لـ أقؼ عميو. (ُُ)
 .ُٓص ،ُج ،فتكح الشاـ (ُِ)
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  .(ُ) قيس بف عمر ػػػػػػػِْ

 .(ِ) ركاية كاحدة في معارؾ الشاـ الكاقدم عنو ركل

  .(ّ)مالؾ بف أسمـ ػػػػػػػِٓ

 .(ْ) دمشؽ معركة ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٓ)عمر بف سعيد  ػػػػػػػِٔ

 .(ٔ) دمشؽ معركة ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٕ) عيسى بف عمر ػػػػػػػِٕ

 .(ٖ)ػػػػػػػ يعني أسكار دمشؽ ػػػػػػػ  سكارالقتاؿ فكؽ األركاية كاحدة في  الكاقدم عنو ركل

 .(ٗ) الضيمرم ناشب بف جديد ػػػػػػػِٖ

 .(َُ) العيف رأس قمعة فتكح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

  .(ُُ) عاصـ بف الشريد ػػػػػػػػِٗ

 .(12)عزاز فتح ذكر في واحدة رواية الواقدي عنه روى 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ِٕٓ، صُابف حجر: تقريب، ج .ثقة صدكؽ، الككفة، أىؿ مف الصباح، أبك قيس، بف عمر( ُ)
  .ّٓص ،ُج ،فتكح الشاـ (ِ)
 لـ أقؼ عميو. (ّ)
  .ْٔص ،ُج ،فتكح الشاـ (ْ)
 .ِّٔ، صُِابف عساكر: تاريخ ، ج .بالشاـ حٌدث البغدادم، الفقيو عمرك أبك الفتح، بف عمر بف سعيد( ٓ)
(ٔ)

 .ْٕص ،ُج ،فتكح الشاـ 
 .ُِٔ، صٓميزاف االعتداؿ، ج :الذىبي . ضعيؼ  الشاـ، أىؿ مف الميثي، عيسى بف عمر( ٕ)
(ٖ)

 .ٕٔص ،ُج ،فتكح الشاـ 
  لـ أقؼ عميو. (ٗ)
  .ُّْص ،ِج ،فتكح الشاـ (َُ)

 لـ أقؼ عميو. (ُُ)
 .ِٕٔص ،ُج ،فتكح الشاـ( ُِ)
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 .(ُ) أنيس بف اهلل عبد ػػػػػػػَّ

 .(ِ)كاحدة في كقعة أبي القدس ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ّ)الزبيدم ركاح بف عاصـ ػػػػػػػُّ

 .(ْ)الشاـ في المسمميف معارؾ مف ييـاأل بف جبمة مكقؼ في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٓ)الحميد عبد بف الممؾ عبد ػػػػػػػِّ

 .(ٔ)كاحدة حكؿ دكر نساء المسمميف في معارؾ المسمميف في الشاـ ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٕ) محمد بف مكسى ػػػػػػػّّ

 .(ٖ)اليرمكؾ معركة في المسمميف شعار ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

  .(ٗ) عمارة بف ىشاـ ػػػػػػػّْ

 .(َُ)اليرمكؾ معركة في المسمميف شعار ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ُُ)الدينكرم سميماف بف اهلل عبد ػػػػػػػّٓ

 .(ُِ) كقالعيا حمب مدينة فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(ُ)

  .ُِٕ، صٕٔ. ابف عساكر: تاريخ ، جمصر فتح كشيد الشاـ، سكف...  األزدم أنيس بف اهلل عبد 
 . ْٗص ،ُج الشاـ، فتكح (ِ)
 لـ أقؼ عميو. (ّ)
 .ُٕٓص ،ُج ،الشاـفتكح  (ْ)
 . ّٔٔ، صُٓابف كثير: البداية، ج . صدكؽ ،...  ميمكف بف الحميد عبد بف الممؾ عبد (ٓ)
(ٔ)

 .ُٕٗص ،ُج ،فتكح الشاـ 
  .ُّٔص ،ُج الضعفاء،: االصفياني .ضعيؼ محمد، أبك المدني،...  إبراىيـ بف محمد بف مكسى (ٕ)
(ٖ)

 .َُِص ،ُج ،فتكح الشاـ 
 .ِِّص ،ٗج الثقات،: حباف ابف .ثقة الضبي،  شبرمة بف القعقاع بف عمارة بف ىشاـ (ٗ)
  .َُِص ،ُج ،السابؽ المصدر (َُ)
 .ُُٗ ،ُِْص ،ٖج انظر، لممزيد،. الكاقدم عف ركايات لو ذكر الطبقات في سعد ابف اف اال لـ أقؼ عميو (ُُ)
 .ِْٕص ،ُج ،فتكح الشاـ( ُِ)
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 .(ُ) سالـ بف نكفؿ ػػػػػػػّٔ

 .(ِ) كقالعيا حمب مدينة فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ّ) األصـ اليشكرم بف اهلل عبد بف سميماف ػػػػػػػػّٕ

 . (ْ)تيف في ذكر فتح عزاز ركاي الكاقدم عنو ركل

 .(ٓ)يحيى بف ػ عامرػػػػػػػّٖ

 .(ٔ) عزاز فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٕ)إسماعيؿ بف زيد ػػػػػػػّٗ

 .(ٖ) عزاز فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٗ)عامر بف سميـ ػػػػػػػَْ

 .(َُ) كقيسارية الشاـ، كطرابمس كعكا، صكر، فتح ذكرركل عنو الكاقدم ركاية كاحدة في 

 .(ُُ) مزاحـ بفا ػػػػػػػُْ

 .(ُِ) كقيسارية ،الشاـ كطرابمس ،كعكا ،صكر فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِٔٗ، صٖجاال اف ابف حباف في الثقات ذكر لو ركايات. لممزيد، انظر،  لـ أقؼ عميو؛( ُ)

(ِ)
 .ِّٔص ،ُج ،فتكح الشاـ 

 . ْٕٗص ،ٕج انظر، لممزيد،. الكاقدم عف ركاية لو ذكر الطبقات في سعد ابف اف اال لـ أقؼ عميو؛ (ّ)

(ْ)
 .ِٖٔػ صِٕٔص ،ُج ،فتكح الشاـ 

  .َْٓص ،ُج خالصة،: الخزرجي.  ثقة خنيس، أبك المعافرم، مالؾ بف حبيب بف يحيى بف عامر (ٓ)
 .ِّٕص ،ُج ،فتكح الشاـ (ٔ)
   .ِِٓص ،ٖج الثقات،: حباف ابف .ثقة الحسف، أبك الصائغ إسماعيؿ بف زيد (ٕ)
 .ِّٗص ،ُج ،فتكح الشاـ (ٖ)
  .ِّٖص ،ْج ،الثقات: حباف ابف.  ثقة يحيى، أبك الحمصي، الكالعي الخبائرم عامر بف سميـ (ٗ)
 .ِٔ، صِ، جفتكح الشاـ( َُ)
 .َٔٓص ،ِج تقريب،: حجر ابف .صدكؽ كىب، أبك مكالىـ، العامرم مزاحـ بف محمد: مزاحـ بفا( ُُ)
 .ِٖص ،ِج ،فتكح الشاـ ( ُِ)
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 .(ُ)عقبة بف قيس ػػػػػػػِْ

 .(ِ)اية كاحدة في ذكر فتح عزازك ركل عنو الكاقدم ر 

 .(ّ) قيس بف ثابت ػػػػػػػػّْ

 .(ْ) كاحدة في ذكر فتح الرستف ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٓ)عكؼ بف اهلل عبد ػػػػػػػػْْ

 .(ٔ)كاحدة في شعار المسمميف في اليرمكؾ  ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٕ) عاصـ بف عباد ػػػػػػػػْٓ

 .(ٖ) عزاز فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

    .(ٗ)الفضؿ بف الرحمف عبد ػػػػػػػْٔ

 .(َُ) اليرمكؾ معركة في المسمميف شعار ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 . (ُُ)ياسر بف عامر ػػػػػػػػْٕ

  .(ُِ) اليرمكؾ معركة في المسمميف شعار ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عليه.لم أقف  (1)
 .ُِٕ، صُفتكح الشاـ، ج (ِ)

  .ُْٕص ،ُج ،تقريب: حجر ابف .ثقة المدني، الغصف أبك مكالىـ الغفارم قيس بف ثابت (3)
  .ُّٖص ،ُج ،فتكح الشاـ (ْ)

 .ِِّ، صُّابف عساكر: تاريخ ، ج .ثقة القاسـ، أبك دمشؽ، أىؿ مف القارئ عكؼ بف اهلل عبد (ٓ)
(ٔ)

 .ُّٖص ،ُج ،فتكح الشاـ 
 لـ أقؼ عميو. (ٕ)
(ٖ)

 .ُٕٔص ،ُج ،فتكح الشاـ 
 .ِّٖص ،ٖج الثقات،: حباف ابف .ثقة ،مكفؽ بف الفضؿ بف الرحمف عبد (ٗ)
 .َِٖص ،ُج ،فتكح الشاـ (َُ)
 لـ أقؼ عميو. (ُُ)
 .ُِٔص ،ُج ،فتكح الشاـ (ُِ)
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 .(ُ)كىب بف زيد ػػػػػػػػْٖ

 .(ِ) عزاز فتح ذكر في ركايات ثالث الكاقدم عنو ركل

 .(ّ)الكليد بف اهلل ػ عبدػػػػػػػْٗ

 .(ْ) كاحدة في طمب النجدة في معارؾ الشاـ ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٓ)عامر بف اهلل عبد ػػػػػػػػَٓ

 .(ٔ) المقدس بيت مدينة ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٕ) مالؾ بف اهلل عبد ػػػػػػػػُٓ

 . (ٖ) العيف رأس قمعة فتكح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٗ)سميماف بف الربيع ػػػػػػػِٓ

 .(َُ)  كآمد ،ميافارقيف فتكح ذكر في احدةركاية ك  الكاقدم عنو ركل

 .(ُُ) أسيد بف اهلل عبد ػػػػػػػػّٓ

 .(ُِ)الرىا حفت ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .ِّّص ،ُج ،تقريب: حجر ابف.  ثقة الككفي، سميماف، أبك الجيني، كىب بف زيد (ُ)
 .َّٔ ػػػ َّٓ ػػػَِص ص ،ِج ،فتكح الشاـ (ِ)
 .ْٓٓ، صُابف حجر: تقريب، ج .صدكؽ محمد، أبك ميمكف بف الكليد بف اهلل عبد (ّ)
  .َُص ،ِج ،فتكح الشاـ (ْ)
 .ٗص ،ٓج ،الطبقات: سعد ابف.  ثقة المدينة، أىؿ مف العدكم، ربيعة بف عامر بف اهلل عبد (ٓ)
 .ُِِص ،ُج ،فتكح الشاـ (ٔ)
(ٕ)

  .ّٔٓص ،ٓج الثقات،: حباف ابف.  ثقة لمعمـ، كراكية فقييا  سعيد، أبا يكنى الجزرم، مالؾ بف اهلل عبد 
 .ِِٖص ،ِج فتكح الشاـ (ٖ)
 .ِّٗص ،ٖج ،الثقات :حباف ابف.  ثقة سميماف، أبك سميماف، بف الربيع (ٗ)
 . ُْٔص ،ِج ،الشاـفتكح  (َُ)
  .ُٖص ،ٓج اإلصابة، حجر ابف ادراؾ. لو... الخكالني أسيد بف اهلل عبد (ُُ)

  .َُٔ، صّ، جالبمداف فراسخ. الحمكم: معجـ ستة بينيما كالشاـ المكصؿ بيف بالجزيرة مدينة (12)
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 .(ُ) عكؼ بف جرير ػػػػػػػْٓ

 .(ِ) حمص معركة ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ّ)العجي عكف بف مسعكد ػػػػػػػٓٓ

 .(ْ) كقالعيا حمب مدينة فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٓ)ربو عبد عف سفياف ػػػػػػػػٔٓ

  .(ٔ) عزاز فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل 

  .(ٕ) الدكسي عمراف بف جابر ػػػػػػػػٕٓ

 .(ٖ) عزاز فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل 

 .(ٗ) اليشكرم فاىـ ػػػػػػػٖٓ

 .(َُ)العيف رأس قمعة فتكح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ُُ)الجكف بف معمر ػػػػػػػػٗٓ

 .(ُِ)العيف رأس قمعة فتكح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .لـ أقؼ عميو (ُ)
 .ُْٕص ،ُج ،فتكح الشاـ( ِ)
 . عميو أقؼ لـ (ّ)
 .ِّٕص ،ُج الشاـ، فتكح (ْ)
  .ِِّص ،ّج الضعفاء،: الجكزم ابف مجيكؿ. ربو، عبد بف سفياف أبك لعمو. ربو عبد عف سفياف (ٓ)

(ٔ)
  .ِٕٖص ،ُج ،فتكح الشاـ 

 . عميو أقؼ لـ (ٕ)
 .ِْٖص ،ُج الشاـ، فتكح (ٖ)
 . عميو أقؼ لـ (ٗ)
 .ُِٗص ،ِج ،السابؽالمصدر   الشاـ، فتكح (َُ)
 .ِْْص ،ِج تقريب،: حجر ابف  .ثقة البصرم، حبيب بف الممؾ عبد: الجكني عمراف ابك لعمو (ُُ)
 .ِّٔص ،ِج الشاـ، فتكح (ُِ)
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 .(ُ) سفياف بف الحسف بف بكر أبك ػػػػػػػَٔ

 .(ِ) كاحدة في ذكر إقباؿ الجند في معارؾ الشاـ ركاية الكاقدم عنو ركل 

  .(ّ)عدناف بف يحيي ػػػػػػُٔ

   .(ْ) ربيعة كأرض ،بكر ديار فتكح كاحدة في ذكر ركاية الكاقدم عنو ركل 

 .(ٓ) عكؼ بف مسممة ػػػػػػػػِٔ

 .(ٔ) دمشؽ حكؿ المعركة في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل 

 .(ٕ)عامر بف فضالة ػػػػػػػػػّٔ

 .(ٖ) الشاـ في المسمميف معارؾ مف ييـاأل بف جبمة مكقؼ في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٗ)عامر بف سميـ ػػػْٔ

 .(َُ) كقيسارية ،الشاـ كطرابمس ،كعكا ،صكر فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ُُ) اليشكرم قبيصة بف عامر ػػػػػػػػػٓٔ

 .(ُِ) كقالعيا حمب مدينة فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ٔٔص كردت ترجمتو (ُ)
 .ٓ، صُ، جالشاـفتكح  (ِ)
 لـ أقؼ عميو.( ّ)
 .ٖٖص ،ِج الشاـ، فتكح (ْ)
  .عميو أقؼ لـ (ٓ)
 .ّٔص ،ُج الشاـ، فتكح (ٔ)
 .عميو أقؼ لـ (ٕ)
(ٖ)

  .ُُٖص ،ُج الشام، فتوح 
  .عميو أقؼ لـ (ٗ)
 . ِٔص ،ِج الشاـ، فتكح (َُ)
  .عميو أقؼ لـ (ُُ)
 .ِٕٔص ،ُج الشاـ، فتكح (ُِ)
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 في فتوح بالد العراقمن روى الواقدي عنيم 

 .(ُ)األعمى عبد بف يكنسػػػػػػ ػُ

 .(ِ) الخكرنؽ فتكح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ّ)بشر بف اهلل عبدػػػػػػػ ِ

 .(ْ) الدجمة في المسمميف كدخكؿ ،يكافاإل فتكح ذكر كاحدة في ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٓ) اهلل عبد بف مكسىػػػػػػػ ّ

 .(ٔ) الدجمة في المسمميف كدخكؿ يكافاإل فتكح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٕ) رقيـ بف زىماف ػػػػػػػْ

 .(ٖ) كالشمسانية ،ماكسيف فتح ذكر كاحدة في ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٗ)كثير بف سكار ػػػػػػػػٓ

 .(َُ) مارديف قمعة فتكح ذكر كاحدة في ركاية الكاقدم عنو ركل

 .              (ُُ)بشر بف مالؾ ػػػػػػػػٔ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(ُ)
 .َِٗص ،ٗج الثقات،: حباف ابف .ثقة المصرم، مكسى، أبك الصدفي، ميسرة بف األعمى عبد بف يكنس 

 .ُٕٕ، صِفتكح الشاـ، ج (ِ)
 ُْٖ، صُ، جتقريبابف حجر:  .ثقة صدكؽ، الككفي، عمير، أبك الخثعمي بشر بف اهلل عبد (ّ)
(ْ)

 .ُٕٖص ،ِج ،فتكح الشاـ 
 .ِِٓص ،ِج ،المصدر السابؽ: حجر ابف. ثقة الككفي، ،... يزيد بف اهلل عبد بف مكسى (ٓ)

(ٔ)
 .َُٗص ،ِج الشاـ، فتكح 

  لـ أقؼ عميو. (ٕ)
(ٖ)

 .َُٕص ،ِج الشام، فتوح 
 لـ أقؼ عميو. (ٗ)
 .َُٖص ،ِج الشاـ، فتكح (َُ)
 ،ٕج ثير،األ بفالالغابة  أسد فيك  ،ّّٗص ،ٖج ، سعد بفال الطبقاتفي  جاء وأن اال لـ أقؼ عميو؛ (ُُ)

 .ُٕص
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 .(ُ) الجكدم كجبؿ ،اليمانية فتكح ذكركاحدة في  ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ِ)يكنس بف محمد ػػػػػػػػٕ

 .(ّ) كأسعرد، كيميرد ،طنز فتح ذكركاحدة في  ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ْ)ؽااسح بف سرائيؿإ ػػػػػػػػٖ

 .(ٓ) كأخالط ،أرمينية فتح ذكر كاحدة في ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٔ)عمر بف أحمدػػػػػػػػػ ٗ

 .(ٕ) الخكرنؽ فتكح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٖ)عدم بف نكفؿ ػػػػػػػػَُ

 . (َُ) (ٗ)نيمشير فتح في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ُُ) تميـ بف عمرك ػػػػػػػػػُُ

 .(ُِ) الدجمة في المسمميف كدخكؿ ،يكافاإل فتكح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُّٓ، صِفتكح الشاـ، ج (ُ)
  .ْٕٓص ،ٗج تيذيب،: حجر ابف .بالكضع متيـ البصرة، محدث العباس، أبك مكسى، بف يكنس بف محمد (ِ)
(ّ)

 . َُٔص ،ِج ،الشاـ فتكح 
  لـ أقؼ عميو. (ْ)
(ٓ)

 . ُٔٔص ،ِج ،الشاـ فتكح 
  .ٗص ،ٖج الثقات،: حباف ابف .ثقة الككفي، جعفر، أبك الككيعي، عمر بف أحمد (ٔ)

  .ُٕٗص ،ِج ،الشاـ فتكح (ٕ)
(ٖ)

 لـ أقؼ عميو. 
 قرب بغداد نكاحي مف كىي(  سير بير) االثير كابف كالبالذرم الطبرم مف كؿ كعند نيمشير، الكاقدم عند (ٗ)

 .ُٓٓص ،ُج ،البمداف معجـ: الحمكم. المدائف
(َُ)

 .ُِٖص ،ِج، الشاـ فتكح 
 .بعدىا كما ٖٓص ،ْج انظر، لممزيد، ركايات، لو ذكر الغابة أسد في االثير ابف أف اال لـ أقؼ عميو؛ (ُُ)
 .ُٖٔص ،ِج ،فتكح الشاـ (ُِ)
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 .(ُ) عاصـ بف محمد ػػػػػػػػػُِ

 .(ِ)نشاكر مدينة فتكح ركاية كاحدة في ذكر الكاقدم عنو ركل

 .(ّ) قبيصة بف عاصـ بف ىالؿ ػػػػػػػػُّ

 .(ْ) قرقيسيا فتح ذكر كاحدة في ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٓ) محمد بف اهلل عبد ػػػػػػػػُْ

 .(ٔ) العراؽ فتكح ركاية كاحدة في ذكر الكاقدم عنو ركل

 .(ٕ)عامر بف أحمد ػػػػػػػػُٓ

 . (ٖ) الخكرنؽ فتكح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٗ) سكيد بف عامر ػػػػػػػػػُٔ

 .(َُ)الخكرنؽ فتكح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ُُ)بشر بف سميماف ػػػػػػػػُٕ

 .(ُِ) الخكرنؽ فتكح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٓٓص ،ٗج الثقات،: حباف ابف. ثقة البصرم، الحذاء، عاصـ بف محمد (ُ)
 .ُْٗص ،ِج الشاـ، فتكح (ِ)
  . ْٗص ،ّج ،ذكر لو ركايات الغابة أسد في ثيراأل ابفاال أف  لـ أقؼ عميو؛ (ّ)
 .ٖٗص ،ِج ،فتكح الشاـ (ْ)
 .َِِ، صُْالذىبي: تاريخ ، ج .ضعؼ كال كثؽ ما المدني، محمد، أبك عمارة، بف محمد بف اهلل عبد( ٓ)
  .َُٕص ،ِج ،فتكح الشاـ (ٔ)
  .ُٓٓص ،ٓج ،تاريخ: البغدادم الخطيبثقة.   .الطائي سميماف بف عامر بف أحمد (ٕ)
 . ُِٕص ،ِج ،الشاـفتكح  (ٖ)
 .ِّْص ،ِج الضعفاء،: الجكزم ابف .الثقات حديث مف ليس سكيد، بف عمير لعمو. سكيد بف عامر (ٗ)
 .ُٕٕص ،ِج ،فتكح الشاـ (َُ)
 .ِٔص ،ٔج ،الطبقات :سعد ابف ؿ. ؽ. ع. ثقة الككفي، الخزاعي بشر بف سميماف (ُُ)
 . ُٖٕص ،ِج ،فتكح الشاـ (ُِ)
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 .(ُ)بشار بف إبراىيـ ػػػػػػػػُٖ

  .(ِ) الخكرنؽ فتكح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ّ) مركاف بف اهلل عبد ػػػػػػػػُٗ

 .(ْ) الخكرنؽ فتكح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل 

 .(ٓ)عدم بف صاعد ػػػػػػػَِ

 .(ٔ) قرقيسيا فتح ذكر كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل 

 .(ٕ) الحرث بف عطية ػػػػػػػُِ

 .(ٖ) قرقيسيا فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٗ)عقيؿ بف اهلل عبد ػػػػػػػِِ

 .(َُ) كأسعرد ،أرزف فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ُُ) حاـز أبى بف قيس ػػػػػػػػِّ

 .(ُِ) الدجمة في المسمميف كدخكؿ ،يكافاإل فتكح ذكركاحدة في  ركاية الكاقدم عنو ركل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(ُ)

 .ْٗ، صُبف بشار الرمادم، أبك إسحاؽ البصرم، صدكؽ. ابف حجر: تيذيب، ج إبراىيـ 

(ِ)
  .ُٖٕص ،ِج الشاـ، فتكح 

(ّ)
 .َّٓ، صٖعبد اهلل بف مركاف الفزارم، أبك حذيفة، الككفي، مستقيـ الحديث. ابف حباف: الثقات، ج 

(ْ)
  .َُٖص ،ِج ،فتكح الشاـ 

 .ُِٕص ،ُج تقريب،: حجر ابف .مقبكؿ محمد، أبك الحراني، البجمي عبيد بف صاعد لعمو. عدم بف صاعد (ٓ)
(ٔ)

 .َُُص ،ِج ،المصدر السابؽ 

 . ِٕٔص ،ُج خالصة،: الخزرجي صدكؽ. الككفي، ركؽ أبك اليمداني، الحرث بف عطية (ٕ)
  .ُُٖص ،ُج ،فتكح الشاـ( ٖ)
(ٗ)

 .ِٔٔ، صٕالميزاف، جابف حجر: لساف  .ثقة الككفي، عقيؿ أبك الثقفي، عقيؿ بف اهلل عبد 
(َُ)

 .ُٗٔص ،ِج ،فتكح الشاـ 
، أبى بف قيس (ُُ)  . ِّص ،ِج تقريب،: حجر ابف .ثقة الككفى، اهلل عبد أبك حاـز
 .ُٖٓص ،ِج ،فتكح الشاـ (ُِ)
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 مصر فتوح في عنيم الواقدي روى من

 .(ُ)عامر بف زياد ػػػػػػػػػُ

  .(ِ)فتكح مصر ذكر كاحدة في ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ّ) عبيد بف أحمد ػػػػػػػػِ

  .(ْ)مصر فتكح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٓ) حفص بف عمرػػػػػػػػ ّ

 .(ٔ)مصر فتكح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٕ) الزناد أبكػػػػػػػػ ْ

 .(ٖ) البينسا فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٗ) سعيد بف عكفػػػػػػػػ ٓ

 .(َُ) البينسا فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ُُ) سالـ بف مسمـػػػػػػػػ ٔ

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .ْٓٗ، صِزياد بف عامر بف أسامة بف عمير، ضعيؼ. ابف حجر: لساف الميزاف، ج (ُ)

  .22، ص2فتوح الشام، ج (ِ)

 . ُْ، صُ، جتقريبأحمد بف عبيد بف ناصح، أبك جعفر، ليف الحديث. ابف حجر:  (ّ)
  .39ص ،2ج ،فتوح الشام (ْ)

 .ُّٖص ،ٕج يذيب،ت: حجر ابف .ثقو حفص، أبك المدني، عابد بف سعد بف حفص بف عمر (ٓ)

 .39ص ،2ج ،فتوح الشام (ٔ)

 .ُّْ، صُالذىبي: تذكرة، ج .ثقو المدينة، فقيو  الرحمف، عبد أبك ، المدني ذككاف، بف اهلل عبد: الزناد أبك (ٕ)
 .ُِٕص ،ِج ،فتكح الشاـ (ٖ)
 لـ أقؼ عميو. (ٗ)
 .ِّٓص ،ِج ،فتكح الشاـ( َُ)
 .ُُٖص ،َُج تيذيب،: حجر ابف .ثقة الككفة، أىؿ مف النيدم، فركة أبك سالـ بف مسمـ (ُُ)
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 .(ُ) البينسا فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ِ) مالؾ بف قيس ػػػػػػػٖ

 .(ّ) البينسا فتح ذكر في ركاية كاحدة الكاقدم عنو ركل

 .(ْ) عكف ػ عبد اهلل بفػػػػػػػٗ

 .(ٓ) البينسا فتح ذكر في ركاية كاحدة الكاقدم عنو ركل

 .(ٔ) العجالني مفرج بف ػ سنافػػػػػػػَُ

 .(ٕ) البينسا فتح ذكر في ركاية كاحدة الكاقدم عنو ركل

 .(ٖ)مازف بف قيس ػػػػػػػػُُ

 .(ٗ) البينسا فتح ذكر في ركاية كاحدة الكاقدم عنو ركل

 .(َُ) المزيد بف حامد ػػػػػػػػُِ

 .(ُُ) البينسا فتح ذكر في ركاية كاحدة الكاقدم عنو ركل

 .(ُِ) نكفؿ بف سناف ػػػػػػػػُّ
 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِْٖص ،ِج الشاـ، فتكح (ُ)
 .ُِٔ، صِْالصفدم: الكافي، ج ، ثقة.صيرمة أبك األنصارم، أنس بف مالؾ بف قيس (ِ)
(ّ)

 .ِٕٔص ،ِج ،فتكح الشاـ 
 .ُٔٓ، صُالذىبي: تذكرة، ج .األعالـ أحد الحافظ، البصرم، مكالىـ المزني، أرطباف بف عكف بف اهلل عبد (ْ)
(ٓ)

 .ِٕٕص ،ِج ،فتكح الشاـ 
  لـ أقؼ عميو. (ٔ)
 .ِٖٕص ،ِج ،فتكح الشاـ (ٕ)
 .155، ص7، جلتاريخالبخاري:  ا .مصر أهل من الحميري، الحجاج بن قيس لعله.  الحميري مازن بن قيس (ٖ)

(ٗ)
 .283ص ،2ج ،فتوح الشام 

 لـ أقؼ عميو.( َُ)
 . َِٗص ،ِج ،فتكح الشاـ( ُُ)
 لـ أقؼ عميو. (ُِ)
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 .(ُ) البينسا فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ِ) رافع بف عبادة ػػػػػػػػُْ

 .(ّ) البينسا فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ْ) المحدث بف محمد ػػػػػػػػػُٓ

 .(ٓ) البينسا فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٔ) يحيي بف الرزاؽ عبد ػػػػػػػػُٔ

 .(ٖ) (ٕ) مريكط فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٗ) عاصـ بف جرير ػػػػػػػػُٕ

   .(َُ)  سكندريةاإل فتكح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ُُ)ؽااسح ابف ػػػػػػػػُٖ

 .(ُِ)مصر فتكحذكر  في ركاية كعشريف ثالث الكاقدم عنو ركل

 ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِِْص ،ِج الشاـ، فتكح (ُ)
 .ّٕص ،ِج ،ّٕٓص ،ُج انظر، ركايات، لو ذكر الغابة أسد في االثير ابف أف اال عميو؛لـ أقؼ  (ِ)
(ّ)

  .َِّص ،ِج ،المصدر السابؽ 
 .ُّْص ،ٖج الغمر، إنباء: حجر ابف .صدكؽ اهلل، عبد أبك الحنبمي،... المحدث بف محمد (ْ)
  .َِِص ،ِج ،فتكح الشاـ (ٓ)
  لـ أقؼ عميو. (ٔ)

(ٕ)
 .  َُْ، ص ُقرية ساحمية مف قرل مصر قرب االسكندرية. القزكيني: آثار البالد، ج 

(ٖ)
 .ٓٔص ،ِج ،فتكخ الشاـ 

  لـ أقؼ عميو. (ٗ)
    .ٕٕص ،ِج ،فتكح الشاـ (َُ)
 .ُُص كردت ترجمتو (ُُ)
    .ُٗ ،ِٓص ص ،ِج ،فتكح الشاـ (ُِ)
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 .     (ُ) يحيى بف يكسؼ ػػػػػػػػُٗ

 .(ِ)مصر فتح في سالمياإل الجيش كبسة في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ّ) اهلل عبد بف نصر ػػػػػػػَِ

 .(ْ)مصر فتح في سالمياإل الجيش كبسة في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٓ) يحيى بف محمد ػػػػػػػُِ

 .(ٔ)كاحدة في نتائج معركة الجيش اإلسالمي في مصر ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٕ)عمرك بف سيؼ ػػػػػػػِِ

 .(ٖ) كزلكبيا ،زباكاحدة في ذكر فتح القمعتيف  ركاية الكاقدم عنو ركل

 .(ٗ)أكس بف زياد ػػػػػػػِّ

 .(َُ) سكندريةركاية كاحدة في ذكر فتكح اإل الكاقدم عنو ركل 

 .(ُُ) اهلل عبد بف محمد ػػػػػػػِْ

 .                                                                                                       (ُِ) البينسا فتح ذكر في ركايتيف الكاقدم عنو ركل ػػػػػػػِٓ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ُٗ.  ُْٓص ،ٖج تاريخ،: عساكر ابف. العباس أبك المنجـ، بف عمي بف يحيى بف يكسؼ (ُ)
(ِ)

 .ٓٓص ،ِج ،فتكح الشاـ 
  .ِْٕص ،ٖحاتـ: الجرح، جابف أبي  .صدكؽ  القاسـ، أبك مركاف بف اهلل عبد بف نصر (ّ)
(ْ)

 .ٕٓص ،ِج ،المصدر السابؽ 
 .َٕٓص ،ِج ،الجرح:  ابف أبي حاتـ .ثقة  المدني، اهلل عبد أبك ،... حباف بف يحيى بف محمد (ٓ)
(ٔ)

 .ّٔص ،ِج ،فتكح الشاـ 
  .ُُٔص ،ُج تذىيب،ال خالصة: الخزرجي .ضعيؼ الككفي، األسدم عمرك بف سيؼ (ٕ)
(ٖ)

 .ٕٗص ،ِج فتكح الشاـ، 
(ٗ)

                                . ُِّص ،ِج تقريب،: حجر ابف. ثقة ك مقبكؿ الككفي، أكس بف يزيد لعمو. أكس بف زياد 
 .ٖٔص ،ِج ،فتكح الشاـ( َُ)

 .ِِص كردت ترجمتو (ُُ)

 .َِٕص ،ِج فتكح الشاـ، (ُِ)
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 .(ُ) اهلل عبد بف قيس ػػػػػػػػِٔ

 . (ِ) البينسا فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 . (ّ) شداد بف أكس ػػػػػػػِٕ

  .(ْ) البينسا فتح ذكر في كاحدة ركاية الكاقدم عنو ركل

 جمع عند الكاقدم أف؛ سنادهإ كتحميؿ ،الشاـ فتكح كتاب عمى طالعاال خالؿ يتضح، كمف   
 يكفيو بؿ الحديثية، المدرسة في الحاؿ ىك كما الراكم في العدالة يشترط ال كاف ،التاريخية مادتو
 عف الحدث يركم أف عمى يحرص وأن إذ ؛الحدث فييـ كقع مف أسرة أفراد أحد الراكم يككف أف

  .راكيو حالة عف النظر بصرؼ أىمو،

ف كاف صاحبيا مجيكؿ الحاؿ، يمكف أف يستفاد منيا  كالذم أرل أف مثؿ ىذه الركايات كا 
 راكييا ممف كقع فييـ الحدث، كىذا ما فعمو الكاقدم.في باب السير، كالتاريخ، خاصة إف كاف 

كما يتبيف أف مصادر الكاقدم في كتابو كانكا مف شيكخو كمف غير شيكخو. كىذا يظير 
 أف الكاقدم كاف حريصان عمى الكصكؿ إلى المعمكمات مف أم مصدر؛ ليكتمؿ المشيد عنده.

رم: "... ففي األبحاث التاريخية كفي اعتقادم، أنو يمكف ايجاد العذر لمؤلفنا. يقكؿ العم
تعتبر الركايات المسندة مف طرؽ ركاة ال يبمغكف مستكل الثقات أفضؿ مف الركايات كاألخبار غير 
المسندة؛ الف فييا ما يدؿ عمى أصميا، كيمكف التحكـ في نقدىا كفحصيا، بخالؼ األخبار الخالية 

 .(ٓ)مف السند " 

ىذا المجاؿ مرده؛ أف ما يكرده مف ركايات، ال كعمى ما يبدك أف تساىؿ الكاقدم في 
 يترتب عمييا أحكاـ أك قضايا أك أمكر شرعية، بؿ ركايات تتناكؿ أخباران تتعمؽ بسير الفتكحات.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ْٕٔص ،ّج الضعفاء،: العقيمي. ضعيؼ صعصعة، أبي بف الرحمف عبد بف اهلل عبد بف قيس (ُ)
 .ِِٔ، صِج ،فتكح الشاـ (ِ)
 .ِٗٓص ،ُج تقريب،: حجر ابف ، ثقة.األنصارم ثابت بف... أكس بف شداد بف أكس (ّ)
  .ِْٓص ،ِج ،فتكح الشاـ (ْ)
 .ِٔدراسات تاريخية، ص (ٓ)
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ذالػصلذالثالث:ذ

ذ)مـفجذذالواقديذيفذفتوحذالشامذ(

 ويشتمل عمى ثالث مباحث:

 ول:ذادتعؿالذالواقديذلإلدـادذ:ذووتؿثل:ادلبحثذاألذذذ

 سناد الجمعي ومواطن ذلكسناد الفردي واإلـــ بالمزاوجة بين اإلــ         

ذادلبحثذالثاني:ذرروؼةذسرضذوتـظقمذادلادةذالعؾؿقةذسـدذالواقدي:ذووتضؿن:ذذ

 ــــــ وضع عناوين لألحداث الرئيسة   

 حداث والوقائعـــ تحديده الدقيق لتأريخ األــ      

 لألحداثجمال ثم التفصيل في سياقو ـــ اإلـــ                        

 ـــ استشياده بالقرآن الكريم ومواطن ذلكـــ                        

 ــ استشياده بالشعر ومواطن ذلكــــ                        

 ووتضؿن:، دالميلألحداثذمنذمـطؾقذالتصورذاإلذهتكتابادلبحثذالثالثذ:ذ

 سالميةـــ  استخدام المصطمحات اإلـــ

 سالميخوة بين أفراد الجند اإللروح األإظياره  ـــــ          

 برازه لدور المرأة المسممةإــــ ــ                       

 سالمي والرسائل المتبادلة في ذلكبرازه وصايا الخمفاء لقادة الجند اإلإـــ ــ           
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ذ:ولاألذادلبحث

ذلإلدـادذالواقديذادتعؿال

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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 :ذلك ومواطن الجمعي سنادواإل الفردي سناداإل بين المزاوجة

مستخدمان ألفاظ متعددة  ساؽ الكاقدم معظـ مركياتو في كتاب فتكح الشاـ باإلسناد الفردم،
سناد الجمعي، كىك جمعو استخدـ اإلكما أنو  ، (( أخبرني)) ك ،(( حدثنا)) ك ،(( حدثني)) كىي: 

  سياؽ كاحد، ختمو بمفظ )) قالكا ((.في  الركاةلعدد مف 

ذذدـادذالػردي::ذاإلأواًل 

سناد الفردم في كتابو فتكح الشاـ في مكاضع كثيرة، كنذكر كقد ذكر الكاقدم ىذا اإل
ذبعضيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

فردم لكاحد  ساؽ المؤلؼ في أكليا إسناد :سالميةاإل لمجيكش الصٌديؽ  بكر يأب كصية ػػػػػػػِ
 .(ُ)بمفظ )حدثني( مف الركاة

 .(ِ) )حدثني( الركاة، بمفظ بكاحد مفح فيو رٌ ص فردممعارؾ الشاـ: ساقيا بإسناد  ػػػػػػػّ

 .(ّ)(حدثني) بمفظ الركاة، مف فردم صٌرح فيو بكاحدمعركة دمشؽ: ساقيا المؤلؼ بإسناد  ػػػػػػْ

الركاة، بمفظ  بكاحد مففيو  حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ : ساقيا  عبيدة بف الجراح يتكلية أب ػػػػػػٓ
 .(ْ)) حدثني (

 .(ٓ)الركاة، بمفظ،) قاؿ( بكاحد مففيو  حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ معركة حمص: ساقيا ػػػػػػٔ

 .(ٔ)بكاحد مف الركاة، بمفظ )حدثني( فيو حرٌ ص فردم بإسناد ساقياػػػػػػ ػدكر جبمة بف األييـ: ػٕ

  بمفظ الركاة، مف كاحدب فيو حرٌ صفردم  بإسناد المؤلؼ ساقيا: نساء المسمميف في المعركة ػػػػػػػػٖ
 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٗص ،ُج ،فتكح الشاـ (ُ)
 .ّٔ، ّٓص ص ،ُج المصدر نفسو، (ِ)

 .ْٔص ،ُج نفسو، المصدر (ّ)

 .ٖٔص ،ُج نفسو، المصدر (ْ)

 .ُْٖص ،ُج نفسو، المصدر (ٓ)

 .175ص ،1ج نفسه، المصدر (ٔ)
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 .(ُ)(حدثني) 

 بمفظ الركاة، مف كاحدب فيو حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ شعار المسمميف في اليرمكؾ: ساقيا ػػػػػػٗ
 .(ِ)(حدثني)

مف الركاة بمفظ، كاحد فيو ب حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ فتح مدينة بيت المقدس: ساقيا ػػػػػػَُ
 .(ّ))حدثنا(

 بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ رحمو اهلل ساقيافتح حمب كقالعيا:  ػػػػػػػُُ
 .(ْ) )حدثني(

 أحاؿ ثـ( حدثني) بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ ساقياػػػػػػػ فتح عزاز: ُِ
 .(ٓ)بمفظ ) حدثنا (، ك) أخبرني ( عميو

 بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ كقيسارية: ساقيا ،الشاـ كطرابمس ،كعكا ،صكر فتح ػػػػػػػِِ
 .(ٔ)( حدثني) بمفظ، الركاة مف

 ،(قاؿ) بمفظ الركاة مف كاحدب فيو حرٌ ص فردم بإسناد ر المؤلؼ فتكح مصردٌ فتكح مصر: ص ػػػػػػػِّ

 .(ٕ)ك)حدثنا( ،(حدثني)ثـ أحاؿ عميو بمفظ 

 بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو صرح فردم بإسناد رحمو اهلل المؤلؼ ساقيافتح مدينة مريكط:  ػػػػػػػِْ
 .(ٖ)حدثني()

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُٖٔ، صُ، جفتكح الشاـ (ُ)
 .ُِٗ، ُِٔ، ُُِ، َِٗ، َِٖ، َُِ، ص صُالمصدر نفسو، ج (ِ)
 .ِّٔ، صُالمصدر نفسو، ج (ّ)
 .ِٕٔ، ِّٔ، ِٓٓ، ِْٕ،  ص صُالمصدر نفسو، ج (ْ)
، ِٖٔ، ِْٖ، َِٖ، ِٕٗ، ِٖٕ، ِٕٔ، ِّٕ، ِِٕ، ُِٕ، ِٖٔ، ِٕٔ،  ص صُالمصدر نفسو، ج (ٓ)

ِٖٕ ،ِٖٖ ،َِٗ ،ِِٗ ،ِّٗ ،ََّ. 
 .ِٖ، ِٕ، ِٔ، ص صِالمصدر نفسو، ج (ٔ)
 . ْٓ، َْ، ّٗ، ّٔ، ّٓ، ِّ،  ص صِالمصدر نفسو، ج (ٕ)
 .ٓٔ، صِالمصدر نفسو، ج (ٖ)
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 .(ِ)(حدثني) بمفظ، الركاة مف كاحدب فيو حرٌ ص فردم بإسناد ساقيا :(ُ)تنيس جزيرة فتح ػػػػػػِٓ

ثـ أحاؿ  (حدثنا) بمفظ، الركاة مفكاحد ب فيو حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ قرقيسيا: ساقيا فتح ػػػػػػػِٔ
 . (ّ)عميو

 بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو ٌرحصفردم  بإسناد المؤلؼ ساقيا :كالشمسانية ،ماكسيف فتحػػػػػػػ ِٕ
 .(ْ)(يحدثن)

 بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسناد رحمو اهلل المؤلؼ ساقيا: (ٓ)مارديف قمعة فتح ػػػػػػػِٖ
 .(ٔ) (حدثني)
 

 بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ ساقيا: كأسعرد كيميرد فتح ػػػػػػػػِٗ
 .(ٕ)(حدثني)
 

 بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ ساقيا الخكرنؽ كالحيرة كالقادسية: فتح ػػػػػػػُّ
 .(ٖ)(حدثني)

 .(ٗ)(حدثني) بمفظ، الركاة مف باثناف فيو صرح فردم بإسناد المؤلؼ نيمشير: ساقيا فتح ػػػػػػػػِّ

 مف بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ ساقيا: الدجمة في المسمميف كدخكؿ يكافاإل فتكح ػػػػػػػّّ
 .(َُ)( حدثني) بمفظ، الركاة

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٗٔ،  ص ُمف البر بيف فرما كدمياط. القزكيني: آثار البالد، ج جزيرة  قريبة( ُ)
 . َُُ، ٖٗ، ِٖ، ص صِفتكح الشاـ، ج( ِ)
 .َُِ، ٖٗ، ص ص ِالمصدر نفسو، ج (ّ)
 .َُٕ، صِالمصدر نفسو، ج (ْ)
 .   َُّ، صُ، جآثار البالدقمعة مشيكرة عمى جبؿ بالجزيرة، مشرفة عمى دارا كنصيبيف . القزكيني:  (ٓ)
 .ُُُ، َُٖ، ص صِ، جفتكح الشاـ (ٔ)
 .َُٔ، صِالمصدر نفسو، ج (ٕ)
 .َُٖ، ُٕٗ، ُٖٕ، ُٕٕ، ُّٕ، ُِٕ، ص صِالمصدر نفسو، ج (ٖ)
 .ُِٖ، صِالمصدر نفسو، ج (ٗ)
 .ُْٗ، َُٗ،  ُٖٓ، ص صِالمصدر نفسو، ج (َُ)
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بكاحد مف الركاة بمفظ، ح فيو رٌ بإسناد فردم ص رحمو اهلل ػػػػػػػػ فتح مدينة نشاكر: ساقيا المؤلؼّْ
 .(ُ))حدثني(

ح فيو بكاحد مف الركاة بمفظ، )حدثني( ثـ أحاؿ رٌ ػػػػػػػ فتح البينسا: ساقيا المؤلؼ بإسناد فردم صّٓ
 .(ِ) عميو بمفظ )حدثنا(، ك) قاؿ(

 بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ دكر خالد بف الكليد في الشاـ: ساقيا  ػػػػػػػّٔ
 .(ّ) (حدثنا)

 .(ْ) (حدثنا) بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ فتح قنسريف: ساقيا ػػػػػػػّٕ

 .(ٓ)(حدثنا) بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ ذكر كقعة اليرمكؾ: ساقيا ػػػػػػػّٖ

 .(ٔ) (حدثنا) بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ ساقياػػػػػػ فتح اإلسكندرية: ّٗ

 بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ ربيعة: ساقيا كأرض بكر ديار فتكح ػػػػػػػَْ
 .(ٕ) (حدثنا)

 بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ ساقيا: كزلكبيا ،زبا القمعتيف فتح ػػػػػػػُْ
 .(ٖ) (حدثنا)

 بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسناد رحمو اهلل المؤلؼ ساقيا: افرٌ كح الرىا فتح ػػػػػػػِْ
 .(ٗ)(حدثنا)

 بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسناد اهلل رحمو المؤلؼ ساقيا: العيف رأس قمعة فتح ػػػػػػػّْ
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .ُٔٗص ،ِج ـ،الشا فتكح (ُ)
 ،  ِٗٔ، ِِٔ، ِْٓ، ِّٕ، َِّ، ِِٕ، ِِِ،  ُِٓ،  ُِْ، َِٕ، ص صِج ، المصدر نفسه (ِ)

 .َّ، ِٔ، ص صُالمصدر نفسو، ج (ّ)

 .َُٓص ،ُج المصدر نفسو، (ْ)

 .َُٓص ،ُج المصدر نفسو، (ٓ)

 .ٕٕ، ٕٓ، ٗٔ، ٖٔص ص ،ِج المصدر نفسو، (ٔ)

(ٕ)
 .ٖٖص ،ِج المصدر نفسو، 

 .ٕٗ ،َٗص ص ،ِج ،نفسوالمصدر  (8)

 .ُُٖص ،ِج ،المصدر نفسو (ٗ)
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 .(ُ) (حدثنا) 

 بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسنادالمؤلؼ  كآمد: ساقيا، ميافارقيف فتكح ػػػػػػْٓ
 .(ِ)(حدثنا)

 .(ّ)(حدثنا) بمفظ، الركاة مف بكاحد فيو حرٌ ص فردم بإسناد المؤلؼ ساقيا :العراؽ فتكح ػػػػػػػْٔ

ذاجلؿعيذدـاداإل:ذًاثانق

 . (ٓ)( قالكا) بمفظ ختمو ،(ْ)الركاة مف( ٔ)فيو ذكر جمعي بإسناد كتابو الكاقدم ردٌ ص ػػػػػػػُ

 بخمسة فيو حرٌ ص جمعي بإسناد المؤلؼ ساقيا: ػػػػػػػ كتاب أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب ِ
 .(ٔ)(قالكا) بمفظ، ختمو ثـ الركاة، مف

 بمفظ، ختمو ثـ ،الركاة مف بثالثة فيو حرٌ ص جمعي بإسناد ساقيا: كأخالط ،أرمينية فتح ػػػػػػػِ
 .(ٕ)(قالكا)

 .(ٖ)(قالكا) بمفظ، ختمو ثـ الركاة، مف بثالثة فيو حرٌ ص جمعي بإسناد ساقيا: مصر فتكح ػػػػػػػػّ

 ما يمي:  سرده ككيفية الكاقدم لمخبر، استقاء كيفية عمى طالعاال خالؿيمحظ، كمف 

 الصحيحة باإلسناد يتقدميا جميعيا الفتكح فأخبار. المحدثيف ساليبأ عميوغمب  الكاقدم فأ ػػػػػػػػػُ

 .( كقيسارية ،الشاـ كطرابمس ،كعكا ،صكر)مف كؿ لفتح ركايتو أخذنا فإذا كالمتصمة،

  أف قاؿ مالؾ بف مكسى حدثني قاؿ سالـ ابف خبرنيأ قاؿ أكس بف عامر حدثني: " يقكؿ  

 ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُّٖ، ُّٔ، ُِٗ، ُِٖ ،َُِص ص ،ِج ،فتكح الشاـ (ُ)
 .ُْٔص ،ِج نفسو، المصدر (ِ)
  .َُٕص ،ِج نفسو، المصدر (ّ)
 .ٔٔحكؿ ىؤالء الركاة، راجع ص (ْ)
  .ٓص ،ُج ،المصدر نفسو (ٓ)
 .ُْص ،ُج نفسو، المصدر (ٔ)
 .ُٔٔص ،ِج نفسو، المصدر (ٕ)
 .ّٗص ،ِج المصدر نفسو، (ٖ)
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 . (ُ)...(قيسارية أبكاب عمى كنزؿ الجابية مف رحؿ المطر ارتفع لٌما العاص عمرك بف

 الصحيحة سانيداأل مف ان عدد ػػػػػػػػ كذلؾ ػػػػػػػػػ لنا ـدٌ يق نجده( عزاز فتحل)كعند ركايتو 
 مازف بف الشديد عف اليشكرم اهلل عبد بف سميماف حدثني: "رحمو اهلل  الكاقدم يقكؿ ،متصمةالك 

 شارفنا لما قاؿ معو عبيدة أبك كجينا لما يكقنا خيؿ في كنت قاؿ عاصـ بف خزعؿ جده عف
 .(ِ)...عزاز

، فكاف يستخدـ لمخبر الكاحد عطاء صكرة متكاممة عف الحدثإػ أف الكاقدم كاف يحرص عمى ػػػػػػػِ
 عف فتح قرقيسيا، يأخذ مف ىالؿ بف عاصـ، مثالن  ركايتوعند ف حتى تكتمؿ الصكرة. عدة مصادر

 كطيب القرل تمؾ أىؿ إلى غساف بف اهلل عبد بعث لما قاؿ عف... عاصـ بف ىالؿ حدثنايقكؿ: "
 مف كالعمكفة بالطعاـ ليأتكىـ المسمميف مف مائة كمعو سيؿ بف اساؿ التميمي أياـ بعد بعث قمكبيـ
 .(ّ) ..."الغارة عمييا شف السمسانية إلى كصمكا فمما معو كمف سيؿ فسار ماسكيف ناحية

 قاؿ الدكسي ...عامر بف نكفؿ حدثنيثـ يمجأ لمصدر آخر كىك نكفؿ بف عامر فيقكؿ: " 
  .(ْ)... مسانيةشال عمى قدمنا حيف ساؼأ بف سيؿ مع كنت

 حدثنا: " يقكؿ .الصكرة لتكتمؿ عامر بف صفكاف كىك ثالث، آخر مصدر إلى يمجأ ثـ
 . (ٓ) قرقيسيا عمى المسمميف كرعس نزؿ لما ... عف عامر بف صفكاف

 أثؽ مف حدثني: " بالقكؿ ،فيكتفي الجمعي، أك الفردم سكاء سناداإل ذكر عف يشذ هنجد أحيانا ػػػػػػػػّ
 أف كيظير .سـباال التصريح دكف. (ٕ)... " الركاة مف بو أثؽ ممف بمغني: " بالقكؿ أك، (ٔ)...بو

 .الكتاب أكؿ في كؿاأل سناداإل إلى ترجع ،المفظ بيذا االحالة أك ،ختصارلال إما يعكد ذلؾ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .ِٕص ،ِج ،فتكح الشاـ (ُ)
 .ُٕٔص ،ُج نفسو، المصدر (2)
(ّ)

 .ٖٗص ،ِج نفسو، المصدر 
(ْ)

 .ٖٗص ،ِج نفسو، المصدر 
 . َُُص ،ِج المصدر نفسو، (ٓ)
 .َِْ ،ُٖٔ ،َُٕ ،ُّٔ ،ُِٔ ،ِٔص ص  ،ِج. ُٔٔ ،ُُٓص ص ،ُج نفسو، المصدر( ٔ)
 .ُِٕ ،ْٖص ص  ،ِج. ُِّ ،ُٓ ،ّّ ،ِٖص ص ،ُج نفسو، المصدر (ٕ)
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 شاذة مركياتو بعض فجاءت ؛الصحيح اإلسناد يمتـز يكف لـ ان ػػػػػػػػأحيانػػػػػػػػ  الكاقدم نرل ذلؾ مع ػػػػػػػْ
ػػػػػػػػػػ  ان كخصكص ػػػػػػػػػػ األخرل الفتكح كتب كمراجعة ،كالتقصي المعارضة عند لمباحث تظير ،كمنكرة

 فيو أكثر حيثمصر(؛  بفتكح) يتعمؽ فيما ػػػػػػػػ التحديد كجو كعمىػػػػػػػػ  الكتاب مف خيراأل القسـ في
 قمت: لعمو اكتفى بمف عميو عماد حديث ذلؾ الحدث. .(ُ)فقط ؽااسح ابف عف

ػػػػػػ نجد الكاقدم ػػػػػػػػ أحيانان ػػػػػػػػ أنو كاف حريصان عمى إعطاء صكرة صادقة لمحدث، فكاف يتكجو إلى ٓ
 حدثنا أخذكا ممف حضر فتكح الشاـ. فعند ركايتو لنزكؿ المسمميف عمى حمص يقكؿ: "الركاة الذيف 

 عف ركايتو عندك  .(ِ)...كآخره كلوأ الشاـ فتكح حضر ممف ككاف... حدثنا قاؿ عامر بف مكسى
 كعند. (ّ)... كمو الشاـ فتكح حضر ممف ككاف ... عدم بف نكفؿ حدثنا: " يقكؿ اليرمكؾ، مكقعة
 .(ْ)... " الشاـ فتكح حضر ممف ككاف ...عقبة عف قيس حدثني: "يقكؿ عزاز، لفتح ركايتو

 :يمي ما يتضح سبؽ مما   

 ذلؾ إلى الحميد عبد صائب أشار كليذا منيجو؛ سمات أحد كانت لمصادره الكاقدم ذكر أف ػػػػػػػػ 
 إلى باإلضافة... عمييا اعتمد التي المصادر يذكر كاف  ،كتاباتو في الكاقدمٌف أ: " بالقكؿ

 .(ٓ)" سناداإل في المحدثيف لمنياج استعمالو

 خالؿ مف المعاصرة عمى تدؿ ألفاظا ،الشاـ فتكح استعرضت التي ركاياتو أسانيد في ومااستخد ػػػػػػػػػ 
  .كأصالتيا الركاية قكة يبرىف مما، "أخبرني" ك" حدثنا" ك" حدثني: " مثؿ ،كالمشافية السماع صيغ

 يمكف ال التي عنده التاريخية الركاية أركاف أحد كثقاتيـ السند رجاؿ اعتبر الكاقدم أف يظيرػػػػ ػػػ

 تتبع في ان إلى حد ماسميم ان منيج اتبع كتابو في الكاقدم أف القكؿ يمكف كليذا ؛عنيا ستغناءاال
 .ينقميا التي الركاية في التحقؽ خالؿ مف صادقة صكرة تككيف في معمكماتو استقى نوأك  الركاية،

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٖٖ، َٖ، ٕٓ، ٖٔ، ُٔ، ُٓ، ْٕ، َْ، ّٓص ص ،ِج ،الشاـفتكح  (ُ)
 .ُّّص ،ُج المصدر نفسو، (ِ)
 . َُٓ، صُالمصدر نفسو، ج (ّ)
 .ُِٕص ،ُج المصدر نفسو (ْ)
 .َُِص التاريخ، عمـ( ٓ)



 
 

 

121 
 

ذ

ذ

ذ

ذ:ووتضؿن:ذالواقديذسـدذالعؾؿقةذادلادةذوتـظقمذسرضذرروؼة:ذالثانيذادلبحث

ذــــذوضعذسـاوونذلألحداثذالرئقدةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذوالوقائعذاالحداثذلتأروخذالدقققذحتدودهذــــ

ذلألحداثذدقاقهذيفذالتػصقلذثمذاالمجالذــــذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذلكذوموارنذالؽرومذبالؼرآنذادتشفادهذــــذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذلكذوموارنذبالشعرذادتشفادهذــــذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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 الرئيسة وضع عناوين لألحداث

  .كضع عناكيف لألحداث الرئيسة  و فتكح الشاـمف المالمح البارزة لمنيج الكاقدم في كتاب

 عمى النحك التالي: الرئيسة كؿ كانت العناكيفففي الجزء األ

 . (ُ)معركة أجناديفػػػػػػػ أخبار 

 .(ِ)ػػػػػػػػ فتكح دمشؽ

 .(ّ)ػػػػػػػػ كقعة حصف أبي القدس قرب طرابمس

 .(ْ)، كقنسريف، كالرستفػػػػػػػ فتكح حمص

  .(ٓ)ػػػػػػػػ معركة اليرمكؾ

  .(ٔ)ػػػػػػػػ فتح بيت المقدس

 .(ٕ)ػػػػػػػػ فتح حمب كقالعيا

 .(ٖ)ػػػػػػػػػ فتح عزاز

 :التالي النحك عمى الرئيسة العناكيف فكانت الثاني الجزء في أما

 .(ٗ)(الدركب داخؿ القبائؿ مرج) غزكة ػػػػػػػػػ

 ػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٗٓفتكح الشاـ، ص (ُ)
 .ٖٓػػػػػػّٔالمصدر نفسو، ص (ِ)
 .ّٖالمصدر نفسو، ص( ّ)
 .ُْٕػ صػػػػػػػػػػػ ٗٗالمصدر نفسو، ص  (ْ)
  .ُْٖ، صنفسو المصدر (ٓ)
 .ُِٗالمصدر نفسو، ص( ٔ)
 .ِّٕالمصدر نفسو، ص( ٕ)
 .ِٕٔالمصدر نفسو، ص( ٖ)
 .ّالمصدر نفسو، ص( ٗ)
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 .(ُ)ػػػػػػػ فتح قيسارية الشاـ

  .(ِ) كطرابمس الشاـ ،كعكا ،فتكح صكر ػػػػػػػػػ

 .(ّ)كدمياط كما كاالىا، كاإلسكندرية ،فتكح مصر ػػػػػػػػػ 

كقمعة مارديف كالريىا كحراف كرأس العيف كدارا )ػػػػػػ فتكح ديار بكر كديار ربيعة كما يمييا مف البالد،  
  .(ْ)(كميافارقيف كآمد كجبؿ الجكدم كالحصكف التي تميو، ثـ إسعرد كبدليس كأرزف كأرمينية كخالط

  .(ٓ)ػػػػػػػػ فتكح العراؽ

 .(ٔ)ػػػػػػػػػ فتكح البينسا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُْ، صفتكح الشاـ (ُ)
 .ِٓالمصدر نفسو، ص( ِ)
 .ِّالمصدر نفسو، ص (ّ)
 .ٖٖالمصدر نفسو، ص (ْ)
 .َُٕالمصدر نفسو، ص (ٓ)
 .ُٖٗالمصدر نفسو، ص( ٔ)
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 والوقائع حداثاأل لتأريخ الدقيق التحديد

 كأعطى التاريخية، الركايات عرضو أثناء لمحكادث التاريخي التسمسؿ بذكر الكاقدم عني
 ولمنيجيت تثبيت في ساعد كىذا ؛كدقيؽ كامؿ نحك عمى التاريخية الحكادث مف كبير عدد تكاريخ
 عرض في طريقتو كانت حيث كقكعيا، زمف كفؽ كاألخبار التاريخية الكقائع بتسمسؿ تمتـز التي

  .متغايرة زمنةكاأل التكاريخ

ػػػػػػػػػػ  ، ػػػػػػػػػػ كأحيانان كالسنة كالشير باليكـ دقيقا ان تحديد كاممة لتكاريخ يؤرخ ان ػػػػػػػػػحيانػػػػػػػػػػ أ فنجده
كىذا التحديد  فقط أك ذكر السنة. الشير يكتفي بذكر ػػػػػػػػ ان كىك قميؿ جد ػػػػػػػػكربما ػ بالشير كالسنة.

 .حداث مف الناحية الزمنيةلضبط مسار األ الدقيؽ ميـ مف الناحية التاريخية

كىك يفكؽ مف تقدمو في تحديد . (ُ)ان محرر  ان ريخكلذلؾ كصؼ ابف كثير الكاقدم بأف عنده تأ
  .(ّ)و في تاريخوىذا النظاـ المتكامؿ لمتكاريخ يعتبر أحد خصائص. إٌف (ِ)تكاريخ الحكادث كضبطيا

 كىذا بياف لتحديد الكاقدم لتاريخ األحداث كالكقائع،  كما جاءت في كتاب فتكح الشاـ: 

  .(ْ)"  اليجرة مف َِ سنة صفر شير في ككاف ذلؾ " :يقكؿ جناديف،أ عمى المسمميفكصكؿ  ػػػػػػػ

 سنة األكؿ جمادم مف خمت ست ليمة بأجناديف الكقعة ككانتػػػػػػػ كقعة أجناديف، يقكؿ الكاقدم: " 
 .(ٓ)" النبكية اليجرة مف عشرة ثالث

 شير مف خمت لثالث بدمشؽ المبايعة ككانت: " الكاقدم يقكؿ الجراح، بف عبيدة أبي تكليةػػػػػػػػ 

  . (ٔ)"  اليجرة مف عشر ثالث سنة شعباف

 مف كعشريف اثنتيف سنة رمضاف شير مف ليمة أكؿ قرقيسيا فتح: " الكاقدم يقكؿ قرقيسيا، فتح ػػػػػػػػػ

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِّْ، صّ، جالبداية (ُ)
 .َّ، صنشأةالدكرم:  .ُِّ، صالمغازم االكلىىكرفيتس،  (ِ)
 .ِّص، ُ، جالكاقدم: المغازم (ّ)
 .51، ص1فتوح الشام، ج (ْ)

 .61ص ،1ج ،المصدر نفسه (ٓ)

(ٔ)
  .88ص ،1ج، نفسه  المصدر 
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 .(ُ) اليجرة

 .(ِ) عشرة " سبع سنة صفرمف  شير ثالث الثالثاء يكـ الكاقعة " ككانت:رغباف، يقكؿ مرج كقعة ػػػػػػػػ

 مف خمكف آمد لسبع عمى نزؿ أف إلى كسار الكاقدم: " نزكؿ عياض بف غنـ عمى آمد، يقكؿ ػػػػػػػ
 .(ّ) االكلى جمادل شير

 شير عاشر ربعاءاأل نيار ذلؾ ككافػػػػػػػ نزكؿ عمرك بف العاص عمى مصر، يقكؿ الكاقدم: " ... 
 .(ْ)"  اليجرة مف كعشريف احدل سنة كؿاأل ربيع

 ذك كلياأ كاممة سنة القكـ مع الصمح كعقد صمح المسمميف مع أىؿ حمص، يقكؿ الكاقدم: " ػػػػػػػ
 .(ٓ)"  اليجرة مف عشرة أربع سنة شكاؿ خرىاآك  القعدة

 مف عشرة خمس سنة رجب في اليرمكؾ كقعة اليرمكؾ، يقكؿ الكاقدم: " ككانت معركة ػػػػػػػ
 .(ٔ)اليجرة

 أياـ لخمسة دخكلو ككاف ،نطاكيةأ كدخؿ عبيدة أبك قاـ : " فعندىا ، يقكؿ الكاقدم(ٕ)فتح أنطاكيةػػػػػػػ 
 .(ٖ)"  اليجرة مف عشرة سبع سنة شعباف مف مضيف

  كقمعة ،كبالس ،كبزاعة ،منبج فتح كقد: "... الكاقدم يقكؿ ، (ُُ)كبالس (َُ)كبزاعة (ٗ)منبج فتح ػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .َُٕص ،ِج ،الشاـفتكح  (ُ)
 .ُِٖ، صِالمصدر نفسو، ج (ِ)
 .ُِْص ،ِج نفسو، المصدر (ّ)

(ْ)
 .َِٕص ،ِج نفسو، المصدر 

 .َُُص ،ُج نفسو، المصدر (ٓ)

  .َِٖص ،ُج نفسو، المصدر (ٔ)

 .ٗٓص  ،ُج البالد، . القزكيني:  آثارالشامية عمى الحدكد مدينة، كىي البحر ساحؿ عمى بالشاـ كبيرة مدينة (ٕ)
 .ّٖ، صُ. الحميرم: الركض، جََِ، صُ، جما استعجـ البكرم: معجـ

  .313ص ،1ج ،السابق المصدر (ٖ)

 ،ْج ،معجـ ما استعجـ: البكرم .مرحمة الفرات كبيف كبينيا كبيرة، مدينة كىي ككرىا، كمف قنسريف بناحية (ٗ)
 . ْٕٓ، صُ، جالركضالحميرم:  .ُِٓٔص

  .َْٗ، صُ، جالبمداف كحمب. الحمكم: معجـ منبج بيف بطناف كادم في حمب أعماؿ مف بمدة (َُ)

 .ِّٖ، صُ، جمعجـ البمداف. الحمكم: كالرقة حمب بيف بالشاـ بمدة (ُُ)
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 .(ُ)"  اليجرة مف عشرة ثماني سنة المحـر مف األكسط في العشر نجـ

 كدخميا... درىـ ألؼ مائة عمى قيسارية أىؿ العاص بف عمرك كصالح" :يقكؿ قيسارية، فتح ػػػػػػػػ
 . (ِ)"  اليجرة مف عشرة تسع سنة الفرد رجب مف كؿاأل العشر في األربعاء يكـ

 مف عشرة تسع سنة في المسمميف عمى الشاـ ساحؿفتح اهلل " الكاقدم: فتح ساحؿ الشاـ، يقكؿ ػػػػػػػ
 .(ّ)"  يجرةال

 سعد بف لقيس مخاطبتو ككانت، يقكؿ الكاقدم: "  (ٓ)مع قيس بف سعد (ْ)حديث المقكقسػػػػػػػػ 
 .(ٔ)"  اليجرة مف عشريف سنة شعباف أكاخر في

 السير في دٌ كج ساعتو مف فسار ، يقكؿ: " ... المنكرةمدينة الإلى  (ٕ)كصكؿ عبد اهلل بف قرط  ػػػػػػػ
 .(ٖ)"  اليجرة مف كعشريف اثنيف سنة شكاؿ مف كسطاأل العشر في فقدميا المدينة كصؿ أف إلى

 العشر في كذلؾ دمياط إلى بالمسير أمرهمسير المسمميف إلى دمياط، يقكؿ الكاقدم: " ... ك  ػػػػػػػػ 
 .(ٗ)"  اليجرة مف عشريف سنة شعباف مف كؿاأل

 لو كتب يكـ أجناديف، يقكؿ الكاقدم: " يكـ  يؽدٌ بكر الص يلمخميفة أب مكاتبة خالد بف الكليد ػػػػػػػ
 .(َُ)"  االخر جمادم مف خمتا لميمتيف الخميس يكـ كاف الكتاب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .َّٔ، صُفتكح الشاـ، ج (ُ)
 .ِّ، صِالمصدر نفسو، ج( ِ)
  .ِّ، صِالمصدر نفسو، ج (ّ)
(ْ)

 . َُٕ ص  ،ُٖ النكيرم: نياية األرب، ج  . القبط عظيـك  ،سكندريةاإل ممؾ ميناء بف جريحكىك  
األنصارم، أبك عبد اهلل، كاف خادـ لرسكؿ اهلل عشر سنيف، ككاف أحد  ىك قيس بف سعد بف عبادة بف دليـ (ٓ)

الفضالء الجمة، مف دىاة العرب، مف أىؿ الرأم كالمكيدة في الحرب مع النجدة كالسخاء كالشجاعة، مات في آخر 
 . ّْٕ، صٓصابة، ج. ابف حجر: اإلُِٖٗ، صّخالفة معاكية في المدينة. ابف عبد البر: االستيعاب، ج

 . ْٕ، صِالمصدر السابؽ، ج (ٔ)
عبداهلل بف قرط األزدم، كاف اسمو شيطاف فسماه رسكؿ اهلل عبداهلل كركل عنو، استعممو معاكيف بف أبي سفياف  (ٕ)

 . ُّٔ، صٓعمى حمص سنة خمس كخمسيف. كقتؿ سنة ست كخمسيف مف اليجرة. ابف حجر: تيذيب، ج
 .ّٓ، صِ، جفتكح الشاـ (ٖ)
 .ٖٓ، صِالمصدر نفسو، ج (ٗ)
  .ُٔ، صُالمصدر نفسو، ج (َُ)
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 الجمعة يـك عمييا فنزؿ...   خالد ككاف: " الكاقدم يقكؿ لحمص،  الكليد بف خالد كصكؿ ػػػػػػػػ
 .(ُ)"  النبكية اليجرة مف عشرة أربع سنة شكاؿ مف

 دخكلو ككاف: " ... الكاقدم يقكؿ المقدس، لبيت  الخطاب بف عمر المؤمنيف أمير دخكؿ ػػػػػػػ
 .(ِ)... " الجمعة يـك إلى بيا قاـأك  ثنيفاأل يكـ

 .(ْ)" صفر شير في المدائف فتح ككاف: " ... الكاقدم يقكؿ ،(ّ)المدائف فتح ػػػػػػػ

يقكؿ ككاف ذلؾ بعد انتياء المسمميف مف معركة القادسية. شير، متكجو المسمميف لفتح ني ػػػػػػػ
 .(ٓ)..." شكاؿ شير مف مضيف أياـ لبضع القادسية مف رحيميـ الكاقدم: " ككاف

 اآلخر ربيع في كذلؾ الجيكش تكاممت الكاقدم: " ... لماػػػػػػ تكجو المسممكف لفتح البينسا، يقكؿ 
 .(ٔ)"  ػػػػػػػػػ النبكية اليجرة مف كعشريف احدل مف السنة المذككرة ػػػػػػػػػ يقصد سنة

 

 مف خركجيـ ككاف القدس لفتحو، يقكؿ الكاقدم: "  بيأ دير المسممكف مف دمشؽ إلى تكجو ػػػػػػػ
 .(ٕ)" شعباف مف النصؼ ليمة دمشؽ في كىي الشاـ أرض

يظير عناية الكاقدم بتحديد التكاريخ؛ كليذا أشار عبد العزيز سالـ إلى ذلؾ بالقكؿ:" أف 
. كيتضح (ٖ)تكاريخ األحداث" الكاقدم كانت عنده زيادة عناية بالتاريخ؛ ػػػػػػػػػػػػػ كخاصة ػػػػػػػػػػػ في تحقيؽ

، كىذا في ذىنو في ران حاض الزماف عنصر كاف ألحداث،ل يؤرخكىك  كاقدمػػػػػػػػ كذلؾ ػػػػػػػػػ أف ال
اعتقادم ميزة أخرل امتاز بيا الكاقدم، أعطت منيجو في التاريخ اإلسالمي ػػػػػػػػػػػ بصفة عامة ػػػػػػػػػػػ 

 أىمية كبرل تجعؿ لدارسي التاريخ مف بعده السير عمى نيجو. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ََُص ،ُج ،فتكح الشاـ (ُ)
  .ِّّص ،ُج ،المصدر نفسو (ِ)
 بيف مدف، سبع كانت ألنيا مدائف العرب سمتو المكضع ىذاو .دجمة حافتي عمى بغداد مف فراسخ سبعة عمى( ّ)

 .ِٔٓ، صُ. الحميرم: الركض، جُٖٓ  ص  ،ُج ،البالد آثارالقزكيني:  مسافة، خرلكاال كاحدة كؿ
 .ُُٗص ،ِج ،فتكح الشاـ (ْ)
 .181ص ،2ج ،المصدر نفسه( ٓ)

 .218ص ،2ج نفسه، المصدر (ٔ)

 . 91ص ،1ج نفسه، المصدر (ٕ)

 . 63التاريخ والمؤرخون ، ص( ٖ)
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 لألحداث سياقو في التفصيل ثم جمالاإل
جماؿ ثـ التفصيؿ، كذلؾ أنو بعد سياقو لعدد انتيج الكاقدم في كتابو فتكح الشاـ طريقة اإل

،  رسكؿال بعد كفاة نو، بٌيف أسناد الجمعي في بداية كتابومف مصادره الرئيسيف في اإل
 كجيو كصرؼ ،الشاـ إلى، عـز أف يبعث بجيكش المسمميف الصديؽ  بكر يأبؼ كاستخال

بالغيـ بما عـز بو. ثـ أخذ . ثـ عٌقب ذلؾ ببياف اجتماعو بصحابة رسكؿ اهلل الركـ لقتاؿ ، كا 
. ثـ (ُ)ليـ بتكضيح أسماء القادة الذيف عقد ليـ ككجييـ لفتح الشاـ، ككصايا الخميفة أبي بكر 

عمى كجو التفصيؿ بعد اإلجماؿ. فأكؿ ما ذكره الكاقدم ىك شرع المؤلؼ بالحديث عف السرايا 
أبي سفياف  بف يزيد مع يؽدٌ الص بكر كأب نفدىاأ التي السرية

 عف. كختـ الكتاب بالحديث (ِ)
 .(ّ)مف أرض مصر البينسا فتكح

 عمى يسيؿ التي السمسة العربية لغتو عمى اعتمد التاريخية مادتو عرض لكحظ أنو عندما
كبأسمكب  ممتع سيؿ نيؽأ شيؽ بأسمكب كمعركضة الغريبة، لفاظاأل مف خالية ككنيا فيميا، القارئ

قصصي بديع يتسـ بالكضكح كالبياف، كيحصؿ مف خاللو الربط بيف معمكمات الحدث في صكرة 
   متكاممة، يسيؿ عمى القارئ حفظيا كفيميا كاإلحاطة بيا.

تاريخو، ثـ بذكر قائد السرية أك الكاقعة كعدد مف فيك يبدأ بذكر عنكاف الحدث، ثـ بتحديد 
 معو كىكذا، حتى يأتي عمى تفاصيؿ الحدث.. .

 كما ،)التضاريس(المختمفة ىيئاتيا مع المعارؾ ألرض الطبيعية اآلثار احتكل فكتابو
 بؿ بذلؾ يكتؼ لـبؿ . كقراىا كمدنيا ككديانيا تالليا فذكر الجغرافيكف يصؼ كما األرض كصؼ
. فمكي عالـ أك جكم، راصد فكأنو كمطر، كرذاذ كغبار رياح مف فيو كما الطقس حالة إلى تطرؽ
 عند الحرب فف إلى ألمح كما ،المتقابميف الجيشيف تمركز كأمكنة القتاؿ، مكاقع اأبد ينس لـ فيك

، كعند العرب   .(ْ)كىؤالء ىؤالء حجـ بيف كقارف حدة، عمى جيش كؿ كخصائص كميزة الرـك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٕ،ٔ، ٓ، ص ص ُفتكح الشاـ، ج (ُ)
 .ٗ، صُالمصدر نفسو، ج (ِ)
 .ُٖٗ، صِالمصدر نفسو، ج (ّ)
 .ُِٗ ،ُِٖ  ،ُّْ  ،ٕٗ ،ُٓ ،ِٔ ،ُٖ ص ص ،ُج ،المصدر نفسو (ْ)
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 أنكاع في كأفاض ثناءىا،أك  المعارؾ قبؿ تأجري الذم ستطالعاالإلى محاكالت  أشار كما
 إلى كأشار .(ُ) كالدفاعية اليجكمية كأنكاعيا أسمائيا ذكر مع الطرفيف كال مف المستخدمة األسمحة
لى ،(ِ)القتاؿ في تشتركا قبيمة كؿ إلى بؿ معركة كؿ شعار  أشجع يحممو الذم( الراية) المكاء كا 

لى ،(ّ)مختمفة كأشكاؿ ألكاف ذا كيككف المقاتميف،  لتزاـكاال ،إعطائيا كشركط القتاؿ بدء إشارة كا 
لى ،(ْ)بيا  أك كىزيمة كانتيائيا، بدئيا كتكقيت يركبكنيا، الذيف كاألبطاؿ فييا، كالطعاف المبارزة كا 
 .(ٓ) المتبارزيف أحد قتؿ

 ككيفية ،المتقاتالف الجانباف بيا يقـك التي كالخدع التضميمية األعماؿ إلىأيضان أشار 
لى(ٔ)بيا يقكمكف الذيف كاألشخاص تؤمنيا التي كالطرؽ ،إجرائيا  كتخطيطو المعاكس اليجـك ، كا 
لى ،(ٕ)المرافقة كالكسائط كالقكل بو، يبدأ الذم كالمكاف تنفذه، التي كالقكات بو، القياـ كزمف  قتاؿ كا 
 الذيف كالفرساف المعارؾ، أثناء الصنفيف كتعاكف المشاة، مع أك مستقمة، قتاليا، ككيفية الخيؿ
لى (ٖ)قيادتيا يتكلكف  .(ٗ) المطاردكف يسمكيا التي كالطرؽ ناجح، ىجكـ بعد تككف التي المطاردة كا 

. اإلدارية الشؤكف كتنظيـ إعداد ذكر إذ ؛اإلدارية الشؤكف في فصؿ قد الكاقدم كذلؾ نجد
 التأميف كعف كاإلخالء، اإلمداد محاكر كعف ،(َُ)الساقة عف كافرة معمكمات الكاقدم ساؽ فقد

 بالمعالجة الطبي التأميف كعف كاإلدارية، القتالية كاألعتدة كالسالح كالمباس بالطعاـ المادم
عداد المعنكيات برفع القتاؿ في اإلدارم المسممة المرأة دكر كعف كاإلخالء،   . (ُُ) كالشراب الطعاـ كا 

 ػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِٓٔ، ُِّ، ٕ، ص صِ. جَُِ، ُٕٗ ،ُِْ ، ُٗص ص ،ُج: فتكح الشاـ (ُ)
 .ُّّ ،ُُّ ،ُِٗ، ص صُالمصدر نفسو، ج (ِ)
 .ُّٗ ،ُّٓ ،ُّّ ،َُّ ،ُِٔ ،ُِٓ ،ُِْ ،ُُٖ، ص صُج: نفسو المصدر (ّ)
 ُِٓ، صُج: نفسو المصدر (ْ)
 .َُْ ،ُّْ ،ُُّ ،ُِٗ ،ُِٕ ،َُِ ،ُُٓ ،َُٓ ،َُُ، ص صُج: نفسو المصدر (ٓ)
  .ُُُ،َُُص ، صُج: نفسو المصدر (ٔ)
 .ُّٗ ،ُُّ ،ُِٖ ،ُِٓ ،ُُٖص ، صُالمصدر نفسو،  ج (ٕ)
 .ُِٓ ،ُُٖص ، صُج: نفسو المصدر (ٖ)
  .ُُْ ،ُّٗص ، صُج: نفسو المصدر (ٗ)
: منظكر ابف(. الجيش مؤخرة)يحفظكنو كرائو مف كيككنكف الغزاة جيش يسكقكف الذيف كىـ سائؽ جمع الساقة (َُ)

 .ُٕٔص ،َُج العرب، لساف
 .ُْٕ ،ُّٕ ،ُّٖ ،ُِٖ ،ُُِ ،ُُٕ ،ُُْ ،َُٓ ،ٗٗص ص ،ُج: المصدر نفسو( ُُ)
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 مف المقاتميف الجند أعداد في فٌصؿ قد اهلل رحمو الكاقدم أف كالذكر، اإلشارة يستحؽ كمما
 كما. (ْ) ، كأعداد القتمى(ّ) ، كالحكارات بيف المعسكريف(ِ)كالحالة النفسية ليـ  ،(ُ)الطرفيف كال

 .(ٓ) المدينة في العميا كالقيادة المعركة قيادة بيف المتبادلة الرسائؿ سٌجؿ

كما أعطى الكاقدم نبذة مختصرة في تراجـ الرجاؿ، كصفات كخصائص القادة مف كال 
 . (ٕ) ، باإلضافة إلى المعمكمات الجغرافية(ٔ)الطرفيف 

ذ:الواقديذأنذالؼولذخالصةو

 المعركة فٌ فكأ كدقائقيا، بتفاصيميا المعركة عف شيء كؿ ركٌ يص ناطقان، متحركان  جيازان  كاف ػػػػػػػػ1
  .معيا كيتفاعؿ ،كيتحسسيا كيراىا يسمعيا الباحث أماـ

 بالد لفتكح كسرده كتابو، خالؿ مف عنيا أجاب إال مسألة أية أك القارئ لمباحث يترؾ ػػػػػػػ لـِ
 عند كبخاصة ستراحة،اال بعد نشاطو يستأنؼ لكي بيا يستريح محطات يعطيو أنو كما ،الشاـ
 .أخرل كابتداء معركة انتياء

 ؿكٌ يع ما كىذا. كزمانيا مكانيا لممعارؾ حدد كبذلؾ كاألمكنة، باألزمنة خاصة بصكرة اىتـإنو  ػػػػػػّ
 كاف الكاقدم أف بالقكؿ: " ،(مارغكليكت)عٌقب  كلذا. ما معركة دراسة عند العسكرم الباحث عميو
 .(ٖ)"  التاريخي كالبحث الكتابة، كأصكؿ المنيجية، استكعبت مدرسة، حقان 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِٕٓ،  َُٓ، َٔ، ُٔ، ٗ، ص صُفتكح الشاـ، ج (ُ)
    .ُُُ، ّٖ، ِٔ، ُِ، َُ، ص صُج نفسو، المصدر( ِ)

   .  ِْٓ، ُٕٓ، ُٕٓ،  ُّّ، ُِٗ، ُُِ، ْٔ، ْٓ، ِٓ، ِّ، ِٕ ،َُص ص ،ُج نفسو، المصدر( ّ)

 .ِٖٖ، ِٖٕ. ِّّ، ص صِ. ج ِّْ، ُّٕ، ُْٖ، ِٖ،  ُٗ، ُُ، َُ، ص صُ، جنفسو المصدر(  ْ)
 .َُٗص ،َُٕص ،ُج نفسو، المصدر (ٓ)
(ٔ)

، ِْٔ، ِِْ، َِٔ،  ُٖٗ، ُُٖ، ُّٓ ،ُُّ ،َٗ، ٓٓ، َّ، ِٔ، ُٓص ص ،ُج نفسو، المصدر 
 .ِِ، صِ. جِْٓ

  .ُٗٗ، ٖٔ، َْص  ، صِالمصدر نفسو، ج (ٕ)
 .ُٖص  العرب، المؤرخيف عف دراسات (ٖ)
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 ذلك ومواطن الكريم بالقرآن استشياده
يمحظ أف الكاقدم أكثر مف اإلشارة إلى اآليات القرآنية المتعمقة بالحكادث التي يذكرىا، 

 ذلؾ، في سمكبوأ لو اف يظير . كماذهتو ىاستشيادا في يغالي كال ،المناسب المكاف في فيكردىا
 بعض يذكر كثيرة أحياف ككاف كفي  القرآني. يذكر النص نوأف ،الكريـ القرآف مف آية يذكر فعندما
 مف فقط بذكرىا يكتفي كال ،اآلية معنى يكضح حيافأ كفي، الحدث عف حديثو ثنايا في اآليات

 إلى ذلؾ بالقكؿ: " فاركؽ فكزم ليذا أشارك . يتناكلو الذم المكضكع مع ارتباطان  كثرأ تككف اف جؿأ
 .(ُ)مكضكع البحث"  حداثالكاقدم عزز ركاياتو التاريخية بآيات مف القرآف الكريـ ذات العالقة باأل

 كىذه ىي بعض اآليات التي استشيد بيا الكاقدم عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

ـٍ  األىٍمرً  كىأيٍكًلي الرَّسيكؿى  كىأىًطيعيكاٍ  المَّوى  أىًطيعيكاٍ  آمىنيكاٍ  الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا}  ػػػػػػػ قكلو تعالى:  ًفي تىنىازىٍعتيـٍ  فىًإف ًمٍنكي
ٍيره  ذًلؾى  اآلًخرً  كىاٍليىٍكـً  ًبالمَّوً  تيٍؤًمنيكفى  كيٍنتيـٍ  ًإف كىالرَّسيكؿً  المَّوً  ًإلىى فىريدُّكهي  شىٍيءو  . عند (ِ){ تىٍأًكيالن  كىأىٍحسىفي  خى

  .(ّ) المسمميف لذلؾحديثو عف كصية أبي بكر لممسمميف، كاستجابة 

نيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا}: تعالى ػػػػػػػ قكلو ٍليىًجديكا اٍلكيفَّارً  ًمفى  يىميكنىكيـٍ  الًَّذيفى  قىاًتميكا آمى ـٍ  كى . في (ْ){ ًغٍمظىةن  ًفيكي
 . (ٓ) سياؽ حديثو عف فتح بيت المقدس، كما جرل مف حكار بيف قادة المسمميف كالركـ

ُـّ  كاهلل ًبأىٍفكىاًىًيـٍ  المَّوً  نيكرى  ًلييٍطًفئيكا ييًريديكفى  }ػػػػػػػ قكلو تعالى:  لىكٍ  نيكًرهً  ميًت جاءت في  .(ٔ){ الكافركف كىًرهى  كى
 .(ٕ)سياؽ حديثو عف تجمع الرـك لمكاجية المسمميف في معركة اليرمكؾ

كااٍصبً  آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا }ػػػػػػػ قكلو تعالى:  كا ري اًبري ـٍ  المَّوى  كىاتَّقيكا كىرىاًبطيكا كىصى   . جاءت(ٖ){ تيٍفًمحيكفى  لىعىمَّكي

 ػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .ٗٓالمسمميف، ص عند التاريخي التدكيف (ُ)

(ِ)
   .ٗٓسكرة النساء، االية 

 .ٓ، صُفتكح الشاـ، ج (ّ)

 . ُِّالتكبة، اآلية  سكرة  (ْ)

(ٓ)
 . َُص ،ُج ،فتكح الشاـ 

 .ٖسكرة الصؼ، اآلية  (ٔ)
 .ُِٓص ،ُج ،فتكح الشاـ (ٕ)

 .ََِسكرة آؿ عمراف، اآلية (ٖ)
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 . (ُ) لمجند في سياؽ حديثو عف المعركة التي دارت حكؿ دمشؽ كنصيحة خالد 

ى مىفٍ  فىًمٍنييـٍ  }: ػػػػػػػػػ قكلو تعالى ًمٍنييـٍ  نىٍحبىوي  قىضى مىا }كقكلو سبحانو:  .(ِ){ يىٍنتىًظري  مىفٍ  كى  قىٍكلىييـٍ  كىافى  كى

بَّنىا قىاليكا أىفٍ  ًإالَّ  ٍسرىافىنىا ذينيكبىنىا لىنىا اٍغًفٍر  رى ثىبِّتٍ  أىٍمًرنىا ًفي كىاً  نىا كى ٍرنىا أىٍقدىامى مىى كىاٍنصي ـي  اٍلقىٍكـً  عى  اٍلكىاًفًريفى فىآتىاىي
ٍسفى  الدٍُّنيىا ثىكىابى  المَّوي   . كؿ ىذه اآليات جاءت في سياؽ(ّ){ اٍلميٍحًسًنيفى  ييًحبُّ  كىالمَّوي  اآلًخرىةً  ثىكىابً  كىحي

 .(ْ)اليرمكؾ عند مالقاة الرـك في   عمر ألبي عبيدة بف الجراحأمير المؤمنيف  كصية

. في سياؽ حديث (ٓ){ اٍلميٍحًسًنيفى  ييًحبُّ  كىالمَّوي  النَّاسً  عىفً  كىاٍلعىاًفيفى  اٍلغىٍيظى  كىاٍلكىاًظًميفى  }ػػػػػػػػ قكلو تعالى: 
 .(ٔ) ، كما حدث مف عفك ألىميما مف قبؿ المسمميفكآمد ميافارقيف فتكحل ركايتو

ـٍ  آمىنيكا الًَّذيفى  المَّوي  كىعىدى  }ػػػػػػػػ قكلو تعالى:  ًمميكا ًمٍنكي اتً  كىعى اًلحى  كىمىا األىٍرضً  ًفي لىيىٍستىٍخًمفىنَّييـ الصَّ
لىييمىكِّنىفَّ  قىٍبًمًيـٍ  ًمفٍ  الًَّذيفى  اٍستىٍخمىؼى  ى الًَّذم ًدينىييـي  لىييـٍ  كى لىييبىدِّلىنَّييـٍ  لىييـٍ  اٍرتىضى ٍكًفًيـٍ  بىٍعدً  ًمفٍ  كى  أىٍمننا خى
مىفٍ  شىٍيئنا ًبي ييٍشًركيكفى  ال يىٍعبيديكنىًني ـي  فىأيكلىًئؾى  ذىًلؾى  بىٍعدى  كىفىرى  كى . جاءت في سياؽ حديثو (ٕ){ اٍلفىاًسقيكفى  ىي

  .(ٖ)لممسمميف في الجياد  عف دكر النساء في المعركة، كما جرل مف تحريض أبي عبيدة 

افى  }ػػػػػػػ قكلو سبحانو:  رىاـً  اٍلمىٍسًجدً  ًمفى  لىٍيالن  ًبعىٍبًدهً  أىٍسرىل الًَّذم سيٍبحى ى اٍلمىٍسًجدً  ًإلىى اٍلحى .  (ٗ){  األىٍقصى
  (ُُ)عاصـ بف كقيس (َُ)جاءت في سياؽ حديثو عف فتح عزاز، كما دار مف حكار بيف ىرقؿكقد 

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِٓص ،ُج الشاـ، فتكح (ُ)
 .  ِّ ، اآليةاألحزابسكرة ( ِ)
 . ُْٖسكرة آؿ عمراف، االية (ّ)
 .ُٔٔص ،ُج ،فتكح الشاـ (ْ)
 . ُّْسكرة آؿ عمراف، اآلية (ٓ)
(ٔ)

 .ُِٓص  ،ُج ،فتكح الشاـ 
 .ٓٓسكرة النكر، اآلية  (ٕ)
 . ُّٗ، صُ، جفتكح الشاـ (ٖ)
  .ُسكرة االسراء، اآلية  (ٗ)
 مثاؿ القاؼ كسر ك الراء سككف كالثانية، دمشؽ مثاؿ القاؼ كسككف الراء فتح أكثرىما لغتاف فيوك  ،الرـك ممؾ (َُ)

 .ّٔٔ، صِ، جالمنير لمصباح. الفيكمي: اًخٍنًصرً 
.  ابف سعد: صحبة لو مف أىؿ البصرة كبيا مات، ،طميحة أبك ،المنقرم خالد سناف بف عاصـ بف قيس (ُُ)
 الجرح،: ابف أبي حاتـ .ُُْص ،ٕج التاريخ،: البخارم. َٗ، صُ: الطبقات، جخميفة. ّٔ، صٕج : طبقاتال
   .ْٕٓص، ُج ،تقريب ابف حجر:  .ُِْٗ ص ، ّ، جاالستيعاب ابف عبد البر:.  َُُص ،ٕج
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 .(ُ)  الرسكؿ نبكة حكؿ

ا ًإالَّ  ييًصيبىنىا لىفٍ  قيؿٍ  }قكلو تعالى:  ػػػػػػ  ًإفَّ  النَّاسي  لىييـي  قىاؿى  الًَّذيفى  } كقكلو سبحانو: (ِ){ لىنىا المَّوي  كىتىبى  مى
مىعيكا قىدٍ  النَّاسى  اننا فىزىادىىيـٍ  فىاٍخشىٍكىيـٍ  لىكيـٍ  جى قىاليكا ًإيمى ٍسبينىا كى ـى  المَّوي  حى ًنٍع ًكيؿي  كى  } ، كقكلو عز كجؿ(ّ){ اٍلكى

ـٍ  مىبىتٍ  قىًميمىةو  ًفئىةو  ًمفٍ  كى اًبًريفى  مىعى  كىالمَّوي  المَّوً  ًبًإٍذفً  كىًثيرىةن  ًفئىةن  غى  اأٍلىٍعمىٍكفى  كىأىٍنتيـي  } كقكلو تعالى: ،(ْ){الصَّ
ـٍ  كىالمَّوي  المشركيف، جاءت اآليات ىذه عند فتح البينسا، كما أشيع مف أخبار حكؿ أعداد  .(ٓ){مىعىكي

 .(ٔ)ب الجند مف المسمميف؛ عند ذلؾ ما كاف مف خالد بف الكليد إال تذكيرىـ بيذه اآليات اضطراك 

و تعند ركاي .(ٕ){ًلٍمميتًَّقيفى  كىاٍلعىاًقبىةي  ًعبىاًدهً  ًمفٍ  يىشىاءي  مىفٍ  ييكًرثييىا ًلمَّوً  األىٍرضى  ًإفَّ  }قكلو عز كجؿ:  ػػػػػػ
 .(ٗ) ، كظف أنو لف تسقط بيد المسمميف(ٖ) بعد أف تحصف فييا كلييا )أبي ثكب( ،لفتح جزيرة تنيس

ميكا الطَّيِّبىاتً  ًمفى  كيميكا الرُّسيؿي  أىيُّيىا يىا }قكلو تعالى:  ػػػػػػ اًلحان  كىاٍعمى  آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا }:كلوكق .(َُ){ صى
ٍقنىاكيـٍ  مىا طىيِّبىاتً  ًمفٍ  كيميكا زى كا رى جاءت ىاتيف اآليتيف في سياؽ حديثو لفتح عزاز،  .(ُُ){ اًلمَّوً  كىاٍشكيري

 مف بأف يريح المسمميف كما كتبو أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب ألبي عبيدة بف الجراح 
 .(ُِ) القتاؿ نصب مف أبدانيـ كيريحكف ،مطعميـ في يرغدكف دعيـيك  ،تعبيـ

 لفتح ركايتو عند رحمو اهلل الكاقدم بيا استشيد. (ُّ){ اٍلميٍحًسًنيفى  ييًحبُّ  المَّوى  ًإفَّ  :}تعالى قكلو ػػػػػػ
  عف  الجراح بف عبيد أبي مع( الركـ حكماء) أحد حكار سياؽ في جاءت كقد كقالعيا، حمب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .ُِٖص ،ُج ،الشاـ فتكح (ُ)
 . ُٓسكرة التكبة، اآلية  (ِ)
 . ُّٕسكرة آؿ عمراف، اآلية  (ّ)
 . ِْٗسكرة البقرة، االية (ْ)
 .ّٓسكرة محمد، اآلية  (ٓ)
(ٔ)

 .ُِْص ،ِج ،فتكح الشاـ 
 .ُِٖسكرة االعراؼ، االية (ٕ)
 اال أف الكاقدم يذكر أنو أحد رجاؿ المقكقس. لـ أقؼ عميو؛ (ٖ)
 .ِٖص ،ِج ،فتكح الشاـ( ٗ)
   .ُٓ ، اآليةالمؤمنكفسكرة  (َُ)
 .ُِٕ، االيةالبقرةسكرة  (ُُ)
 .َّٓص ،ُج ،فتكح الشاـ (ُِ)
 .ُٓٗ اآلية البقرة، سكرة (ُّ)
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 . (ُ)اهلل كرحمتو  صفات

ًفيره  ًفييىا لىييـٍ  النَّارً  فىًفي شىقيكا الًَّذيفى  فىأىمَّا } :تعالى قكلوػػػػػػػ  شىًييؽه  زى اًلًديفى  كى  السَّمىكىاتي  دىامىتً  مىا ًفييىا خى
. استشيد بيا الكاقدم عند ركايتو لفتح قنسريف، كقد جاءت في سياؽ حديث أبي عبيدة (ِ){كىاألىٍرضي 

بف الجراح مع أحد القسيسيف مف الركـ عندما ىـٌ القسيس بالسجكد لو
 (ّ) .  

كا الزَّكىاةى  كىآتىكيا الصَّالةى  أىقىاميكا األىٍرضً  ًفي مىكَّنَّاىيـٍ  ًإفٍ  الًَّذيفى  } ػػػػػػػ قكلو تعالى: كؼً  كىأىمىري نىيىٍكا ًباٍلمىٍعري  كى
. استشيد بيا الكاقدم عند ركاياتو لفتكح مصر؛ كقد جاءت في سياؽ كصية أمير (ْ){اٍلميٍنكىرً  عىفً 

 تياكف، عندما بمغو أف مف جنده مف المؤمنيف عمر بف الخطاب ألبي عبيدة بف الجراح 
 .(ٓ) الفرائض كاستمذكا بالدنيا كنسكا ،بالصالة

كىافى  }ػػػػػػػ قكلو تعالى: قِّا كى مىٍينىا حى استشيد بيا الكاقدم عند حديثو عف فتكح  .(ٔ) { اٍلميٍؤًمًنيفى  نىٍصري  عى
( ٕ)العراؽ، كقد جاءت في سياؽ حديث أبي مكسى االشعرم

 عف االسالـ (ٖ)مع رستـ(ٗ). 

 صحة عمى لمتدليؿ ؛القرآنية باآليات االستشياد الى عمديظير أف الكاقدم رحمو اهلل 
 كىذا في اعتقادم ينسجـ كصفة المؤرخ الصادؽ الثبت. كمعمكماتو، ركاياتو

 

  ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِِْ، صُفتكح الشاـ، ج (ُ)
  .َُٕ، َُٔ، اآلية ىكدسكرة  (ِ)

(ّ)
 .َُْص ،ُج ،فتكح الشاـ 

 .ُْ ، اآليةالحجسكرة  (ْ)
 .ّّص ،ِج ،فتكح الشاـ (ٓ)
 . ْٕ ،الرـكسكرة  (ٔ)
.  ـِٔٔق/ِْعبداهلل بف قيس بف حضار بف حرب، اإلماـ الكبير، أبك مكسى. لو صحبة، مات بالككفة سنة  (ٕ)

. المزم: ِٔٓ، صُ. االصفياني: الحمية، جِِ، صٓ. البخارم: التاريخ، جُٔ، صٔابف سعد:  الطبقات، ج
 . ٕٔٔص،  ُ.  ابف حجر: تقريب، جَّٖ، صِ.  الذىبي: سير، جُّّ، صّْتيذيب: ج

. َِّص، ّٖج ،تاريخالذىبي:   .مازندراف ممؾػػػػػػػػػ أحد ممكؾ الفرس ػػػػػػػػػ  قارف بف شيريار بف عمي بف رستـ (ٖ)
 .ِّص ،ٕج البداية، كثير، ابف

 .ُْٕص ،ِج ،فتكح الشاـ (ٗ)
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 ذلك ومواطن بالشعر استشياده

كلقد كاف منيجو االقتباس منو حداث، لقد استشيد الكاقدم بالشعر في سياقو لمركيات األ
التي ساقيا المؤلؼ في كتابو فتكح الشاـ، كىك يشمؿ اسـ  الشعرية كىذا بياف لممادة. (ُ)بإعتداؿ

 بيات.عدد األك  رقـ الصفحات الحدث الذم كرد فيو الشكاىد الشعرية مع

 

 اسـ الحدث

 

 الجزء كرقـ الصفحات كعدد األبيات

 (.ِ)ٕ ،(ْ)ٔ/ُ اقباؿ الجند

 (.ّ)ْٓ ،(ٓ) ّٕ/ُ معارؾ الشاـ

 (.ّ)ْٓ(ِ) ّٓ/ُ           زكراأل بنت خكلة

 (.ّ)ُُِ/ ُ     الكليد بف خالد سرية

 (.ْ)ُِٖ(ِ) ُِٕ ،(ْ)ُُِ(ُ)َُِ/ُ قنسريف فتح

 .(ِ)ُٕٓ/ُ الرستف فتح

 (ّ)ُِٖ ،(ّ)ُُٖ ،(ٔ)ُْٕ/ُ            ييـاأل بف جبمة دكر

 (.ٖ)َِٔ ،(ِ)َِٓ/ُ المعركة في المسمميف نساء

 (.ِ)ُِٓ ،(ّ)َُِ ،(ِ)َِٖ/ُ الشعار

 .(ِ)ِّٔ/ُ عزاز فتح

 ،(ْ)ِْٖ/ُ الدركب داخؿ القبائؿ مرج غزكة

ِٖٓ(ُّ)،ِٖٔ(ٓ)،َِٗ(ِّ)،ِْٗ(ٕ)،ِٕٗ(ٕ). 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .َّالدكرم: نشأة، ص (ُ)
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 (.ْ)َُ/ِ  النجدة

 (.ِ)ُّ/ِ  فمسطيف في المعارؾ

 (.ّ)ِْ/ِ           مصر فتكح

 (.  ٗ)ّْ،(ُ)ُْ/ِ    مريكط مدينة فتح

  (.ُٓ)ْٕ/ِ   سكندريةاإل فتح

 (.ٖ)ٖٗ/ِ ،(ٕ)ْٗ/ِ ،(ٗ)ٖٕ/ِ . الفرماء فتح

 .(ٕ)َُٓ/ِ  كزلكبيا زبا القمعتيف فتح

 (.ٖ)ُُْ /ِ( ْ) َُٖ/ِ  قرقيسيا فتح

 .(ٕ)ُُٕ/ِ كالشمسانية ماكسيف فتح

 (.ْ) َُِ  مارديف قمعة فتح

 (.ٓ)ُْٕ،(ٓ)ُّٗ/ِ العيف رأس قمعة فتح

 (.ٕ)َِٗ/ِ دجمة المسمميف كدخكؿ االيكاف فتكح

 .(ُْ)َِِ(ٔ)ُٕٖ/ ِ كالقادسية كالحيرة الخكرنؽ فتكح

 البينسا فتكح
 

 

 

 

 

 

 

ِ /ِِِ(ِْ )ِِٓ(ِِ )ِِٔ(ُِ،)ِِٕ(ٕ )
ِِّ(ُُ ،)ِّّ (ٗ ،)ِّْ(ّ ،)ِّٖ 

(ْ،)ِْْ(ْ)ِْٔ(ِ،)ِِٓ(ُِ،)ِّٓ(ّ،)ِٓٗ(ّ   ،) 
ِّٔ(ُّ ،)ِٔٓ(ّ،)ِٔٔ 

(ٖ،)ِْٖ(ٔ،)ُِٗ(ُُ،)ِِٗ(ٕ ،)
ِّٗ(ٔ،)ِْٗ(ّ،)َُّ (ُُ)َِّ(ُِ ،)
َّّ(ِٓ)َّْ(ٖ،)َّٓ(ِٕ.) 
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 يالحظ مف خالؿ دراسة الشكاىد الشعرية في كتاب فتكح الشاـ ما يمي: 

 . ان بيت (ْٓٓأكرد في كتابو مف الشكاىد الشعرية ما يقارب مف) ػػػػػػػ أف المؤلؼ

 . قائمييا إلى األبيات عزك عمى حريصان ػػػػػػػ أف المؤلؼ كاف 

 األبيات في أغمبيا جاءت منسجمة مع الكاقعة أك الحادثة.ػػػػػػ أف ىذه 

نممس أف معظميا طغى عمييا الطابع ف ،النفس في كقعػػػػػػ أف ليذه األبيات الشعرية قيمة ك 
، كالعطاء، كالبذؿ. كذلؾ ال تخمكا مف المديح الجيادم، فيي تغرس في نفس القارئ التضحية

 .كصحابتو الكراـ  لمرسكؿ 

 الصدؽ قاعدة عمى الفتكح ىذه أخذنا كقد أف الكاقدم كاف محقان عندما قاؿ: " ليذا أعتقد
 ىذا عمـ انتشر كال ،لممسمميف البالد كانت ما لكالىـ إذ؛  كالصحابة  اهلل رسكؿ فضؿ ألثبات
 .(ُ)..." الديف

 القمكب يرقؽ كما المتنكعة، الخير خالؿ عمى يحث ما الشعرية بياتاأل ىذه ثنايا في نجد كذلؾ ػػػػػػ
 .كالجزاء باآلخرة كالتذكير كالقناعة الزىد مف

 كعمى: "  شعرية أبيات مف لمبالذرم البمداف فتكح كتاب في جاء ما حكؿ القاضي النعماف يقكؿ ػػػػػػ
 .(ِ)..." لمكاقدم الشاـ فتكح ككذلؾ غيره، كتاب يركييا ال أشعار بركاية ان أحيان ينفرد فإنو... الرغـ

  .أشعار مف كتابو في الكاقدم أكرده ما أىمية يعزز ماكىذا يظير أف ما أشار إليو القاضي 

 مف الفتكح كتب في جاء ما عف (ة)ابتساـ صايم الباحثة تعقيبسرد  المناسب مف كلعؿ
 بخصائصو ىك كما فبقي أسمكبو، في الشعر يختمؼ لـ اإلسالـ مجيء بعد"  :تقكؿ ،أشعار

 التي المعاني الشعراء فيجر عمييا، يدكر التي كالقيـ كالمعاني األغراض في اختمؼ كلكنو كبحكره،
 بالخمر، كالفخر باألكثاف، كالقسـ حياة، منيج ارتضكه الذم اإلسالمي الديف كتعاليـ تتنافى

 . (ّ)... الجنة في كالرغبة كتكحيده اهلل تقكل مف اإلسالمية القيـ محميا كحؿ القبمية، كالعصبيات

 ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .َِّص ،ِج الشاـ، فتكح (ُ)
  .ُٔص، ََِٖ، مصر،  رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة االسالمية، الفتكح شعر (ِ)

 .َُُص ،ََُِ غزة، فمسطيف، االسالمية، الجامعة( ماجستير رسالة)  اإلسالمي، الفتح شعر (ّ)
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 لمحالة كفقا العربي الشعر في جديدة مضاميف كذلؾ كظيرتكتردؼ الباحثة بالقكؿ: "... 
 في كامتدت اتسعت التي العربية الجزيرة شبو في الناشئة اإلسالمية الدكلة بيا مرت التي السياسية
 يسمى ما إثرىا عمى نشأ كالتي ،(اإلسالمية الفتكح) باسـ ذلؾ بعد عرؼ فيما المجاكرة البمداف
 بطكالت دجٌ يم عمييا، ان شاىد لممكاقع، مؤرخا السيؼ مع جنب إلى جنبا كسار، الفتكح بشعر

 .(ُ)..." اهلل ديف بإعزاز كيفخر المجاىديف

 الجياد، مياديف في فقط قيؿ ما عمى الفتكح فترة في الشعر اقتصركتسيب قائمة: " ... 
 عيد قريب كاف الفتكح شعر كألف. فقط الفتكح في قيؿ ما إال الشعراء شعر مف العرب ديكاف كخال

 كالرثاء كالحماسة كالفخر الجاىمييف الشعراء لدم معركفة لمضاميف تطرؽ فقد الجاىمي؛ بالشعر
 في كاإلنسانية االجتماعية القيـ لتغير نظرا المعاني، في كبير تغيير عمييا طرأ أنيا إال كالمدح،
 مضاميف اإلسالمي الشاعر استحدث كما. الجاىمية في عميو كانت عما اإلسالـ صدر عصر
 . (ِ)...قبؿ مف الجاىمي الشاعر يطرقيا لـ جديدة

 ،الفتكح شعراء إلييا تطرؽ التي القديمة المضاميف أىـ فمفكتستطرد الباحثة تقكؿ: "...  
 ،(الفتح أحداث سرد) كالكصؼ الجمعي،ك  ،الفردم: بشقيو الفخر الجديدة؛ مفاىيميـ عمييا كأدخمكا
رادة كالحنيف، المستحدثة المضاميف إلى اإلشارة ذلؾ يميك  .كغيرىا كالرثاء كالمدح،  النصر، كا 
 بو سادت جديد عصر كليدة ألنياك  ...، قبؿ مف العربي الشعر يعرفيا لـ كالتي الشيادة، كمقصد

 نفكس في فتغمغمت  محمد نبيو لساف عمى الحنيؼ اإلسالمي الديف بيا نادل جديدة، قيـ
 كجنة ،تعالى رضكانو سبيؿ في المكت كعاقبة، اهلل بنصر كاثقيف لمفتح انطمقكا الذيف المسمميف
 .(ّ)" المتقكف كعد التي الفردكس

 بيا ليدافعػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ كمنيا الشعر مف الكسائؿ كسيمة ليدع يكف المؤلؼ لـ القكؿ: أف خالصة
اإلسالـ، أك غرس القيـ كالمبادئ السامية التي نادل بيا اإلسالـ في نفكس المسمميف. كأنو  عف

 اعتبر الشعر أحد ىذه الكسائؿ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . َُِ، صالفتح اإلسالمي صايمو: شعر (ُ)
 .َُِالمرجع نفسو، ص (ِ)
 .َُّص: المرجع نفسو (ّ)
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ذ:ذذالثالثذادلبحث

ذدالميذاإلذالتصورذمـطؾقذمنذلألحداثذالواقديذكتابة

ذووتضؿن:

ذدالمقةدتخدامهذادلصطؾحاتذاإلاذذـــــذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذدالمياإلذاجلـدذأفرادذبنيذخوةاألذلروحذإزفارهذـــــذذذذذذذ

ذادلدؾؿةذادلرأةذلدورذبرازهإذــــذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذدالمياإلذاجلـدذلؼادةذاخلؾػاءذوصاواذبرازهإذــــذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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ذ
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ذ
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 سالميةاستخدام المصطمحات اإل

أف يعرؼ أف  ،سالميسالمي يمـز الكاتب أك مف يتصدل لمتاريخ اإلف منيج كتابة التاريخ اإلإ
 .(ُ) سالميةمف ذلؾ تحرم استعماؿ المصطمحات اإل ،ىناؾ قكاعد في أسمكب العرض

لقد كاف مف تأثير الغزك الفكرم لممسمميف، أف شاعت بينيـ مصطمحات كألفاظ كمفاىيـ 
غريبة عف عقيدتيـ كثقافتيـ، حتى كادت المصطمحات اإلسالمية أف تختفي، ككقع في ذلؾ كثير 

المسمميف الذيف كتبكا في التاريخ اإلسالمي. فقد شاع استعماؿ كثير مف المصطمحات مف الكيتٌاب 
نما في أغمب الكتب  الدخيمة عمى الفكر اإلسالمي، ليس في مجاؿ التاريخ اإلسالمي كحده، كا 

 .(ِ) اإلسالمية

إف الدارس لكتب الكاقدم كمنيا كتاب فتكح الشاـ، يالحظ اف الكاقدم قد فطف لذلؾ، كليذا 
نجده تحرل في كتابتو استعماؿ المصطمحات كاأللفاظ اإلسالمية، ككأٌف الكاقدم كاف في مخيمتو 

 أنو يكتب لألجياؿ اإلسالمية المتعاقبة.

كىذه نماذج لبعض المصطمحات اإلسالمية التي كردت في الكتاب،ػػػػػػػػػػػ عممان أنني رجعت 
 أف ىذه المصطمحات اسالمية ػػػػػػػػػ. ؛ لمتأكد(ّ)إلى بعض المصادر المتخصصة في ىذا الشأف

 .(ْ)( مرة، كبدكف ) أؿ التعريؼ ( مرتيف ُْػػػػػػػ الجياد، تكررت مقترنة بػ ) أؿ التعريؼ( )

              .(ٔ)مرة( ُِٕ() التعريؼ أؿ)  كبدكف ،(ٓ)(ِِ() التعريؼ أؿ)  بػ مقترنة تكررت الفتح، ػػػػػػ

 ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كما بعدىا. ُّٕ، صالسممي: منيج كتابة (ُ)
 .ِْٓالمرجع نفسو، ص (ِ)
معجـ ك كتاب ـ. ََِٔ، ُمكتبة النيضة اإلسالمية، ط ،اتينمعجـ المصطمحات االسالمية ألنكر الز  (ّ)
 .ـََِِ ،ُ، دار األفاؽ العربية، القاىرة، طفي المصباح المنير لمدكتكر رجب ابراىيـ سالميةالمصطمحات اال
 ،ُِْ، ُُِ، َِٗ، َِِ، ُٕٔ، َُٔ، ّٗ، َٓ، ِٕ، ُِ، ُِ، ٕ ،ٔص ، صُفتكح الشاـ، ج (ْ)

، ُٖٓ، ُّّ،ُِٕ، ُِٔ،ُُٓ،ٖٔ، ٕٔ، ٕٓ، ُٓ، ٗ، ّ، ص صِ. جُِٗ، ِْٖ، ِٕٕ، ِٕٔ،ِّٓ
 .ُْٗ، ُُٓ، ص ص ِ. جُِٔ، ِّٗ، ِِٓ، َِْ، ُٖٗ، ُٖٔ

 ،ََُ،ٗٗ ،ُٗ ،ِٕص ،ِج. ِّٓ ،ُِٕ ،َُِ ،ٖٗ ،ٖٔ ،ّٕ ،ِْ ،ُٖص ص ،ُج ،المصدر نفسو (ٓ)
ُٕٖ، ُٕٗ، ُُٖ، ُٖٖ، ُٖٗ، ُٗٗ،َِّ، َِّ،ِِٓ. 

 .نفسو المصدر عمى االطالع يمكف كليذا. الصفحات عدد كؿ نسرد أف مجاؿ ال (ٔ)
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 .(ُ) مرة( ِٗ()التعريؼ أؿ) كبدكف ، ( مرةٖٓ)(التعريؼ أؿ) بػ مقترنة تكررتالنصر،  ػػػػػػػ

 .(ِ)( مراتٓ)تكررت ػػػػػػػ اليقيف، 

 .(ّ) مرة( ُُ()التعريؼ أؿ) كبدكف( مرات، ٓ)(التعريؼ أؿ) بػ مقترنة تكررت، ػ القضاءػػػػػػ

 .(ْ)( مراتُُ)تكررت القدر،  ػػػػػػػ

                          . (ٓ)مرة( ّٔ()التعريؼ أؿ) كبدكف ، ( مرةُٗ)(التعريؼ أؿ) بػ مقترنة تكررتالحؽ، ػػػػػػ ػ

 .(ٔ) كاحدة مرة( التعريؼ أؿ) كبدكف ( مرات،َُ) (التعريؼ أؿ) بػ مقترنة تكررت ػػػػػػػ اليدل،

 .(ٕ) مرات( ٔ()التعريؼ أؿ) كبدكف، مرات( َُ( )التعريؼ أؿ) بػ مقترنة تكررت العدؿ، ػػػػػػػ

 .(ٖ) مرات( ٖ()التعريؼ أؿ) كبدكف ،مرات( ْ( )التعريؼ أؿ) بػ مقترنة تكررت الثبات، ػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، ُٖ، ِٔ، ٗٓ، ٖٓ، ٔٓ، ٓٓ، ّٓ، ِٓ،  ْْ،  ّْ، ِٔ،ُٖ،ُٕ، ُّ،ٗ، ص  صُـ، جفتكح الشا (ُ) 

ٖٓ ،ٖٕ ،ِٗ ،َُُ ،ُُِ ،ُُٗ ،ُِّ ،ُّْ ،ُّٖ ،ُّٓ ،ُْٓ ،ُِٔ ،ُٔٔ ،ُٕٔ ،ُٕٗ ،َُٖ ،
ُٖٕ ،ُٖٖ ،ُٖٗ ،ُُٗ ،ُّٗ ،َِْ ،َِٕ ،ُِِ ،ُِٓ ،ُِٔ ،َِْ ،ِِٔ ،ِٕٕ ،ِّٖ ،ِْٖ ،
، ِِْ،  َِّ،ُٖٕ، ُْْ، ُّٖ، ُِّ، ُِِ، ِٕ، ٖٓ، ْٓ، َٓ، ٕ، ٔ، ص صِ. جَّٓ، ِٔٗ
ِِٔ ،ِٕٕ ،ِِٗ ،َِّ ،ِّٕ ،ِٕٓ . 

 .55، ص2. ج312، 311، 298، 87، ص ص1المصدر نفسه، ج( ِ)

 ، صِ.جِّٓ،َِٗ، ،ُ. جّٓ، ّْ، ِٕ، ص ص ِ.جِٖٔ،ُُٓ، ص صُالمصدر نفسو، ج (ّ)

 .194، 168، 161، 156، 138، 119،118ص
 . ِِٗ،ُٕٗ،َُٗ،ََُ،ّٗ، ُٓ، ُٔ، ِ. جِٖٔ،ُْٔ،ُّٓ،ُّْ، صُنفسو، ج المصدر (ْ)
، ٓٗ، ْٗ، ٕٖ، ْٖ، ُٖ،ٔٔ، ٓٔ، ٗٓ، ْٔ، ِٕ، ِٓ، ُٔ، ُُ، َُ، ٗص ص ُالمصدر نفسو، ج (ٓ)

ُُّ،ُُّ،ُْٓ،ُٓٔ،ُّٕ،ُٕٗ،ُٖٓ،ُٖٗ ،َُٗ ،ََِ ،ُِْ ،ِّّ ،ِّٔ ،ُِٓ ،ِٓٔ ،ِْٔ ،
، ِ.جََّ،ِٗٗ.َُّ، ََّ، ِٗٗ، ِٖٗ، ِٕٗ، ِٓٗ، ِّٗ، ِٓٗ ،ِّٕ،ِِٕ،ُِٕ،َِٕ،ِٓٔ،ِْٔ

، َُِ، ٓٗ، ْٗ، ّٗ، ٕٖ ، ّٖ، ُٖ، ،ْٕ، ِٕ، ٔٔ، ٗٓ، ْْ، ّْ، ِْ، ّٗ،ّٓ،َّ، ِٗ،ُٓص ص 
ُُّ ،ُُْ ،ُُٔ ،ُِِ ،ُِّ ،ُُّ ،ُّٓ ،ُِْ ،ُْٕ،ُْٗ ،ُْٓ،ُٓٔ ،ُٕٔ ،ُٕٓ ،ُّٗ،َِٓ ،

 ،ُِٖ،ُِِ،َُِ،َِٔ،َِّ،ََِ،ُّٗ،ُُٗ،ُٕٖ،ُٕٗ،ُٕٔ،ُْْ،ُُّ،َُٖ،ٕٓ،ّٗ،ِٔ،ِٓ،ِِ،ُج
 .َِٔ،ُٖٗ،َُٗ،ُٕٕ،ُِٔ،ُّٓ،ُُٔ،َُْ،ّٔ،ْٖ،ُْ،ِٕ،ٕ،ِ.ج ص صِٓٔ،ِِْ،ِّٔ،ُِّ

 . ِّٔ، ُٕٗ، ِٖ، ُِ، ص ص ِ. جُٖٗ، ُّٗ، ُُٗ، ُُْ، ُُِ، ٕٖ، ص صُالمصدر نفسو، ج (ٔ)
 .َُُ،ٔٗ،ٖٔ،ُج. َِْ ،ُِْ ،ُّٕ ،ّٗ ،ْٕ ،ِٔ ،ِج. ِٓٗ ،ِٖٗص ص ،ُج ،المصدر نفسو (ٕ)
 .ُٖٔ،َُْ،ُٗ،ِج. َِْ،َُِ،ُٔٗ،ِٖ،ُٗ،ُج. ِٕٕ ،َِٗ ،َِْص ،ُج نفسو، المصدر (ٖ)
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 .(ُ)( مرةُٖ))أؿ التعريؼ( ، كبدكفمرات( ْ)(التعريؼ أؿ) بػ مقترنة تكررت الخالفة، ػػػػػػػ

 .(ِ) ( مرةٗٔ) تكررتأمير المؤمنيف،  ػػػػػػػ

 .(ّ)ات مر ( ْ()التعريؼ أؿ) كبدكف ،مرة( ِٖ) (التعريؼ أؿ) بػ مقترنة تكررتالجزية،  ػػػػػػػ

 .(ْ) مرتيف (التعريؼ أؿ) كبدكف ،( مراتٓ)(التعريؼ أؿ) بػ مقترنة تكررتالخراج،  ػػػػػػػ

 .(ٓ) مرة كاحدة( التعريؼ أؿ) كبدكف، ( مراتٕ) (التعريؼ أؿ) بػ مقترنة تكررتالزكاة،  ػػػػػػػ

 .(ٔ) مرة( ِٗ( )التعريؼ أؿ) كبدكف ،مرة( ِٔ()التعريؼ أؿ) بػ مقترنة تكررت الغنيمة، ػػػػػػػ

 . (ٕ)(التعريؼ أؿ)بدكف تذكر كلـ ،كاحدة مرة كردت التمكيف، ػػػػػػ

 .(ٖ) مرة( ِِ) تكررت القيامة، يكـ ػػػػػػػ

 .(ٗ)مرتيف كردت الغركر، دارػػػػػػػػػ 

 ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .ِٕ، ِٔ، ُٔ، َٔ، ُٓ، ُّ، ُِ، ٖ، ٕ، ٔ، ٓ، صُ. جٖٓ، ِّ، ِ. جْٖ، صُج فتكح الشاـ، (ُ)
، ُٖٔ، ُٕٔ، ُٔٔ، ُّٓ، ُِٓ، ُّّ، ُُٗ، َُٔ، ََُ، ٕٗ، ٕٖ، ْٖ، ِٕ، صُالمصدر نفسو، ج( ِ)

ُٔٗ ،َُٕ ،ُٕٓ ،َِِ ،َِٔ ،ُِٕ ،ُِٖ ،ُِٗ ،َِِ ،ِِٔ ،ِِٕ ،ِِٖ ،ِِٗ ،َِّ ،ُِّ ،
، ُِ، ِ. جَّٔ، َّٓ، َّْ، َّّ، ِٕٗ، ِٕٔ، ِّٓ، ِِٓ، ُِٓ، ُِْ، ِّٔ، ِّٓ، ِّّ، ِِّ
ِْ ،ّّ ،ْْ ،ّٓ ،ٓٓ ،ّٔ ،ُُِ ،ُُْ ،َُٕ ،ُٕٗ ،َُٖ ،ُّٖ ،ُُٗ ،ُِٗ ،ُّٗ ،ُٕٗ ،َِْ. 

، ُِٗ، ُُٕ، َُِ، ٖٓ، ُٕ، ٗٓ، ٕٓ، ِْ، ِّ، ِٗ، ِٓ، ُُ، َُ، ٖ، صُالمصدر نفسو، ج (ّ)
، ْ، ِ. جَِٖ، ِّْ، ِّٓ، ِِّ، ِِٕ، ِِٓ، ُِٓ، ُٖٖ، ُٖٕ، ُْٕ، ُٕٓ، َُْ، ُّٗ، ُّّ
ُٗ ،ِٕ ،ُْ ،ِْ ،ْٕ ،َٓ ،ُٔ ،ِٔ ،ٕٕ ،ٖٖ ،َُٔ ،ُُٖ ،ُِْ ،ُِٓ ،ُٓٓ ،َُٔ ،ُّٔ ،ُٔٓ ،

ُٖٔ ،ُٔٗ ،ُّٕ ،ُٕٓ ،ُْٖ ،َِٔ ،َِٖ ،ُِِ ،ِِٔ ،ِّْ ،ِّٕ ،ِّٗ ،َِْ ،ُِْ ،ِّْ. 
 . ِِٖ، ُِٗ،ُ. جَُٕ، ِٖ، ص ص ِ. جُُٓ، َُْ،  َُّ، ص صُالمصدر نفسو، ج (ْ)
 .َِّ، ُ. جّّ، ِٕ، ِّ، ص ص ِ. جِٖٗ، ُٖٕ، ُْ، ٖ، ص صُالمصدر نفسو، ج (ٓ)
، ُِٖ، ُِٕ، ُُٕ، ُُْ، ٖٗ، ُٗ، ٖٗ، ْٖ، ِٖ، ٖٕ، ٕٓ، ْٕ، ُٗ، ص صُالمصدر نفسو، ج (ٔ)

 .ِٖٗ، ِٖٖ، ُِّ، ُٖٗ، َُٖ، ُٕٗ، ُٗٔ، ص صِ. جَّّ، ُِٓ، ُِٗ
 . ِٗ، صِالمصدر نفسو، ج (ٕ)
. ِٖٖ، ُِٖ، ِٗٔ، ِْْ، ِِْ،  ُِْ، ِّْ، ُِّ، ِِٖ، ُْٗ، ٕٖ، ص صُالمصدر نفسو، ج( ٖ)
  .ِْٔ، ُّٗ، ُٕٓ، ُْٖ، ُّٕ، ُّٔ، ّٖ، ْٔ، ِٓ، ْٗ، ُّص ص  ،ِج

 .ُٔٗ ،ُِٓص ،ِج ،المصدر نفسو (ٗ)
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 .(ُ)، كردت مرة كاحدةالسالـ دار ػػػػػػػ

 .(ِ)، كردت مرة كاحدةالبكار دار ػػػػػػػ

 .(ّ)كاحدة مرة كردت ،القرار دار ػػػػػػػ

 .(ْ)( مرةِٕالمياجريف، تكررت) ػػػػػػػ

 .(ٓ)( مراتَُكبدكف )أؿ التعريؼ( ) ،( مرةّٖاألنصار، تكررت مقترنة ب )أؿ التعريؼ() ػػػػػػػ

 .(ٔ) مرة( ْْ( )التعريؼ أؿ) كبدكف ،مرة( ّٖ()التعريؼ أؿ) ب مقترنة تكررت، ماـاإل ػػػػػػػ

 .(ٕ)كاحدة مرة( التعريؼ أؿ) كبدكف ،مرتيف( التعريؼ أؿ) بػ مقترنة تكررت الحالؿ، ػػػػػػػ

 .(ٖ) كاحدة مرة( التعريؼ أؿ) كبدكف ،مرتيف( التعريؼ أؿ) بػ مقترنة تكررت الزىد، ػػػػػػػ

 .(ٗ) كاحدة مرة( التعريؼ أؿ) كبدكف ،كاحدة مرة( التعريؼ أؿ) بػ مقترنة كردت الخشكع، ػػػػػ

 .(َُ)( مراتّمرات، كبدكف ) أؿ التعريؼ( )( ٓػػػػػػػ الدىر، كردت مقترنة بػ ) أؿ التعريؼ ( )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86، ص2فتوح الشام، ج( ُ)

 .137ص ،2ج نفسه، المصدر (ِ)

 .196ص ،2ج نفسه، المصدر( ّ)

، ِِٗ، ُِٕ، ُِِ، ُٔٗ، ُْٗ، ُِٗ، ُْٕ، ُُٕ، ُُٔ، ُٕ، ُٔ، ُْص ص ،ُج نفسو، المصدر (ْ)
 .ِّٕ، ِِٕ، ِٔٓ، ِّٕ، ُِٓ، َِٔ، َِْ، ُٓٗ، ُٖٕ، ُْٕ، ُْٔ، ُُْ، ُّ، ِ. جَّْ، ِِْ

، ُٕٖ،ُْٕ،ُٕٔ، ُٓٔ، ُُٔ،ُٗٓ، ُٔٓ، ُٕ، ُٔ، ُْ، ُّ، ُِص ،ُج نفسو، المصدر (ٓ)
، ُٖٕ، ُْٕ،ُْٔ، ُُْ، ُّ، ِ. جَّْ، َِٗ، ِِْ، ِِٗ، ُِٕ، َِٓ، ، َِّ، ُْٗ،ُّٗ،ُِٗ

 . 175، 161، 158، 118، 1ج .ِّٕ ،ِِٕ، ِٔٓ، ِّٕ، ِّٔ، ِّّ، ُِٓ، َِٔ، َِٓ، َِْ، ُٓٗ

، َْ، ُ. جُِٔ، َُٕ، َُٔ، ٗٓ، ْٓ، ِ. جُُّ، ٖٔ، ِٔ، ّٓ، ٔص ص ،ُج نفسو، المصدر (ٔ)
ّٓ ،ٔٔ ،ٖٓ ،ِٖ ،ٕٗ ،ٗٗ ،َُُ ،َُٔ ،َُُ ،ُُٓ ،ُُٖ ،ُِٕ ،ُِٕ ،ُّْ ،ُْٔ ،ُْٕ ،ُٓٓ ،

، َِ، ْص ص، ِ. جِِٗ، ِْٓ، َِْ، ِِٗ، ُِّ، َُِ، َِٖ، َِْ، ُٖٗ، ُٕٗ، ُُٗ، ُِٔ
ٔٗ ،ُُٖ ،ُِٖ ،ُِّ ،َُٓ ،ُٕٓ ،ُٕٕ ،َُٖ ،َِٗ ،َُِ، ِّْ. 

 .ِٕٓ ،ُّٗ ، ّٖص ص ،ِج ،المصدر نفسو (ٕ)
  .ُّٗ ،ِج. ِٖٗ،ِٓٔص ص ،ُج نفسو، المصدر (ٖ)

(9)
  .ٖٔ، ِ. جِٓٔ، ص صُ، جالمصدر نفسو 

 .ٕٔ، ِ. جِْٗ، ٕٔ، ِ. جِّٖ، َِٖ، ُٖٖ، صُالمصدر نفسو، ج (َُ)
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 .(ُ) كاحدة مرة( التعريؼ أؿ) كبدكف مرة كاحدة؛( التعريؼ أؿ) بػ مقترنة التكاضع، كردت ػػػػػػػ

 .(ِ)مع )أؿ التعريؼ( مرتيف كردت  ،العطاءػػػػػػ ػ

 .(ّ)( مرة بدكف ) أؿ التعريؼ(َْ( مرة؛ ك)ِٗ)( التعريؼ أؿ)  بػ مقترنة تكررت، الصبر ػػػػػػػ

 .(ْ)( مرةَٕ، تكررت)إف شاء اهلل ػػػػػػػ

 .(ٓ)كذلؾ مرة كاحدةٌبؿ اهلل، كردت مع)منؾ( مرة كاحدة. كمع )منكما(  تق ػػػػػػ

 .(ٔ)( مراتّان، تكررت)جزاؾ اهلل خير  ػػػػػػ

 .(ٕ)مرة( ِّ)تكررت هلل، الحمد ػػػػػػػ

 .(ٖ)مرات( ٖ)تكررت كجيو، اهلل كـر ػػػػػػ

 .(ٗ)مرات( ٓ)تكررت كالسالـ، الصالة عميو ػػػػػػػ

 ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  ِّّ، ّٔ، ص صُفتكح الشاـ، ج (ُ)
 .  ُٕٓ، َٗ، صُالمصدر نفسو، ج (ِ)
، ُٓٗ، ُْٗ، ُّٗ، ُُٖ، ُِْ، ُُٓ، ٓٗ، ّٗ، َٔ، َْ، ّٖ، َِ، ٕ، ص صُالمصدر نفسو، ج( ّ)

، َِٓ، َِِ، ُْٖ، َُٖ، ُْْ، ُِٗ، ٖٔ، ِ. جِْٗ، ِٕٕ، ِٓٔ، ُِٔ، َُِ، َِّ، َُِ، ُٖٗ
، ِ. جِّٖ، ِٔٓ، ُِٖ، ُٕٔ، ُُٔ،  ُِٓ، ٕٗ، ٕٖ، ُٕ، َٕ، ٕٔ، ْٗ، ْٖ، ْٔ، ِٔ، ُ. جِِٔ

، ِْْ، ِِْ، ِِّ، ُِّ، ُِٕ، ُِٓ، ُٖٓ، ُٓٓ، ُّٖ، ُّٔ، ُُّ، ٕٖ، ْٕ، ُّ، ِْص ص 
ِْٖ ،ِّٔ ،ِٔٓ ،ِٕٔ ،ِٕٕ ،ِٕٖ. 

، ٖٗ، ٖٔ، ٕٗ، ٕٕ، ِٕ، ّٔ، ُٔ، َٔ، ٗٓ، ٖٓ، ّٓ، ْْ،  َْ،ُٕ، ص صُالمصدر نفسو، ج (ْ)
ٗٗ ،ُُٓ ،ُِٗ ،ُّٔ ،ُّٖ ،َُْ ،ُِْ ،ُٖٔ ،َُٕ ،ُُٖ ،ُُٗ ،َِٖ ،َِِ ،ِِٔ ،ِِٕ ،ُِْ ،

، ُٕ، ُُ، ص ص ِ. جَّْ، ِٗٗ، ِْٖ، َِٕ، ِٗٔ، ِّٔ، ُِٔ، َِٔ، ِٗٓ، ِٖٓ، ِّٓ، َِٓ
27 ،39 ،65 ،91 ،112 ،114 ،153 ،156 ،157 ،161 ،166 ،185 ،198 ،199 ،212 ،215 ،217 ،

225 ،239 ،241 ،249 ،262 ،264. 
 . ُٗٓ، ُُْ، ص صِالمصدر نفسو، ج (ٓ)
  .َّ، ِ. جِٗٗ، َِٓ، ص صُالمصدر نفسو، ج (ٔ)
، ِّّ، ِِٗ، ِِٕ، ُٕٔ، ُٕٓ، ُْٔ، ُِٗ، ُِٕ، ُِٓ، ُِْ، ٓ، ص صُالمصدر نفسو، ج (ٕ)

 .ِٗٓ، ِٖٓ، َِْ، ُٖٗ، ُْٖ، ُِ، ِ. جِٗٗ، ِٓٔ، ِٖٓ، ِْْ، ِِْ، ِّٓ
 .ُِٔ، ُّٗ، ُِٗ، ِ. جَّٓ، ِّٕ، ُٗٔ، ُٖٔ، ٖٔ، ُ، ص صُالمصدر نفسو، ج (ٖ)
 .ْٓ، ِ. جُِٖ، ِِٕ، َُٖ، ْٖ، ُٖ، ٓ، ص صُمصدر نفسو، جال (ٗ)
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 .(ُ) مرة( ُْ( ) التعريؼ أؿ)  كبدكف ،(ِٔ( ) التعريؼ أؿ)  بػ مقترنة تكررت الصمح، ػػػػػػػ

 .(ِ)مرة كاحدة تكررتالمرسميف،  خاتـ ػػػػػػػ

 .(ّ)( مرةِٕ، تكررت)مةاأل أميف ػػػػػػػ

 .(ْ)( مراتْػػػػػػػ سيؼ اهلل، تكررت)

 .(ٓ)( مراتٔ( مرات، كبدكف ) أؿ التعريؼ ( )ٖ) أؿ التعريؼ () بػ مقترنة تكررت، الظمـ ػػػػػػػ

 .(ٔ)( مرات، كلـ تذكر معرفة بػ )أؿ التعريؼ(ّخيانة، تكررت ىكذا بدكف ) أؿ التعريؼ() ػػػػػػػ

 .(ٕ)( مراتٕ( مرات، كبدكف ) أؿ التعريؼ ( )ّ)أؿ التعريؼ() بػ مقترنة تكررت ػػػػػػػ الكذب،

 .(ٖ) مرات( ْ( )التعريؼ أؿ)  كبدكف ،مرة( ُٔ()التعريؼ أؿ)  بػ مقترنة تكررت النفير، ػػػػػػػػ

 .(ٗ) كاحدة مرة( التعريؼ أؿ)  كبدكف ،مرات( ٖ()التعريؼ أؿ)  بػ مقترنة تكررت الفداء، ػػػػػػػ

 ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، َُُ، ََُ، ٕٖ، ْٖ، ّٖ، ِٖ، ّٕ، ِٕ، ُٕ، ٖٔ، ْٔ، ٗٓ، ِْ، َُ، ص صُ، جفتكح الشاـ (ُ)

َُِ ،َُّ ،َُْ ،َُٔ ،َُٕ ،ُُٕ ،ُُٗ ،َُِ  ،ُِٔ ،ُِٖ ،ُِٗ ،َُّ ،ُُّ ،ُّٕ ،
ُّٗ،ُٕٓ ،ُِٔ ،ُّٔ،ُُٕ ،ُٖٗ ،ُِّ ،ُِْ ،ِِٕ ،ِّٕ ،ِّٖ ،ُِْ ،ِِْ ،ِْْ ،ِْٔ ،ِْٔ ،

، ُْٖ، ُْٔ، ُِٔ، ُّٓ، ُِْ، َُْ، َُٓ، َُّ، ّٕ، ُٓ، ُّ، ص صِ. جَّٔ، َّٓ، َّّ
، ُٕٓ، ُِْ، ُّٗ، َُّ، ُِٔ، َُٔ، َُٓ، َُّ، ص ص ُ. جِّٓ، ِّْ، ُِْ، ِّٖ، ُِِ
 .ِِٕ، ُْٖ، َُٖ، ٖٓ، ص صِ. جِْٖ، ُِْ

 .ُٕص ،ُج نفسو، المصدر (ِ)

، ُٕٔ، ُُٕ، َُٔ، ََُ، َٗ، ٕٓ، ٖٓ، ْْ، ّٖ، ّٕ، َِ، ُٓ، ُّص ص ،ُج نفسو، المصدر (ّ)
 .ِّ، ِ. جِْٖ، ِٔٔ، ِِِ

 .ُِٔ، َِٕ، َِٓ، ُّٗص ص ،ِج نفسو، المصدر (ْ)

، ُْٗ، ُِّ، ُ. جُِٓ، َُٕ، ّٓ، ِ. جُٖٗ، ُٖٓ، ٖٓ، ّّ، ٖص ص ،ُج نفسو، المصدر (ٓ)
 .ُّٗ، ُّٕ، ٕٓ، ِ. جُٖٗ

 .ِّٔ، ُِّ، ُِّ ص ، صُج نفسو، المصدر (ٔ)

 . ِٖٓ، َُِ، ُٖٗ، ُِّ، ُُٗ، ٕٓ، ص صُ. جُّٗ، ْٖ، ِ. جَِّص ص ،ُج نفسو، المصدر (ٕ)

 ،ٗ ،ٖ ،ِج. ِْٕ ،ِْْ ،ِِِ ،ُُٗ ،ُِٓ ،ُِْ ،ُُِ ،ُُٖ ، ُُٓص ص ،ُج المصدر نفسو، (ٖ)
 .ٗ ،ِج. ُِْ ،ِٖ ،ْٔص ص ،ُج. َِٕ ،ِٗٔ ،ِْْ ،َِْ ،ُِٗ

 .َِٖ، صُ.جُِّ، ُُِ، ص ِ. جِٕٓ، ُِٔ، َِٔ، َِٓ، ُُٖ، ِْ، ص صُالمصدر نفسو، ج (9)
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 .(ُ)ػػػػػػػ الربا، كردت مرة كاحدة

 .(ِ)مرتيف(  التعريؼ أؿ)  بدكف كردت بؿ ،(التعريؼ أؿ) مع تأتي لـ  الشكرل، ػػػػػػػػ

 .(ّ)مرة ( ُٓ( ) التعريؼ أؿ)  كبدكف مرة، (ُّ( )التعريؼ أؿ) بػ مقترنة تكررت العيد، ػػػػػػ

  .(ْ)( مراتٔ) أؿ التعريؼ( مرتيف، كبدكف ) اؿ التعريؼ ( ) بػ مقترنة تكررت ،المسمـ ػػػػػػ

 .(ٓ)مرات( ْ) (التعريؼ اؿ) كبدكف ( مرات،ْ)(التعريؼ أؿ) بػ مقترنة تكررت ،المؤمفػػػػػػػ 

 .(ٔ)مرات( ٔ( ) التعريؼ اؿ)  كبدكف ،مرات( ٓ( )التعريؼ أؿ)  بػ مقترنة تكررت ،ػ الكافرػػػػػػ

 .(ٕ)مرة كاحدة (التعريؼ اؿ) كبدكف ،مرات( ّ)(التعريؼ أؿ)  بػ مقترنة تكررت ،المشرؾ ػػػػػػػ

 .(ٖ) مرات( ْ()التعريؼ أؿ)  بػ مقترنة تكررت القصاص، ػػػػػػػ

 .(ٗ)مرات( ٔ( )التعريؼ اؿ) كبدكف ،(مرتيف()التعريؼ أؿ)  بػ مقترنة تكررت الشرذمة، ػػػػػػػ

 .(َُ)مرة( ٗٔ( )التعريؼ اؿ) كبدكف ،(مرتيف()التعريؼ أؿ)  بػ مقترنة تكررت الجماعة، ػػػػػػ
 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ُْٗ، صُفتكح الشاـ، ج (ُ)
 .َِٕ، صِ. جُُٗ، صُالمصدر نفسو، ج (ِ)
، ص ِ. جِْٓ، ِّّ، ُِْ، َُّ، ُِٕ، َُٕ، َُٓ، ْٕ، ٓٔ، ّٕ، ص صُالمصدر نفسو، ج (ّ)

 . ْٕ، صِ. جِِْ، ُٖٔ، ُِْ، ُُٕ، َُٖ، َُٔ، ْٕ، ٖٔ، ِٔ، ص صُ. جُِٔ، ُٕٔ، ُٔٔص
 . ُِٖ، َٕ، ٗٓ، ٔٓ، ِٖ، صِ. جَُّ، ص صُ. جَٕ، ُِ،  ِ. جُِٖ، صُالمصدر نفسو، ج (ْ)
 .ْٖ، ّٕ، ُٓ، ِ. جَِّ، صُ. جُْٗ، ُْٗ، ٗٔ، ِ. جِٔٔ، ِٓٔ، صُالمصدر نفسو، ج (ٓ)
، ِ. جِّٖ، ُِٓ، ُُْ، ص صُ. جِِّ، َُِ، ٓٗ، ِ. جِٔٔ، َِٔ، ص صُالمصدر نفسو، ج (ٔ)

ٗٔ ،ُِٔ ،َِٖ. 
 .ّٖ، صِ. ج َِ، ِ. جُِٖ، َِٔ، ص صُالمصدر نفسو، ج( ٕ)
 .ِْٗ، َِِ، ِ. جُٖٖ، ََُ، ص صُالمصدر نفسو، ج (ٖ)
 .ِْْ، ُُٕ، َُُ، َُْ، ِ. جُّٔ، ِٓ، صُ. جِٗ، ِ. جُِْ، ص صُج المصدر نفسو،( ٗ)
، ِِٕ، ُُِ، ُّٖ، ُِٕ، ُٓٔ، ُُٔ، ٖٔ، ُٔ، ٕ، صُ. ج َِٔ، َِّ، ص صُفتكح الشاـ، ج (َُ)

، ُُٖ، ُٕٓ، ُْٔ، ُْٓ، ُُٗ، ُُّ، َُّ، ّٕ، َٕ، ٔٔ، ٔٓ، ِْ، َّ، صِ. جِّٕ، ِْٔ، ِّٗ
ُّٖ ،ُٖٗ ،ُٗٗ ،َِٖ ،ُِّ ،ُِِ ،ُِٓ ،ُِٕ ،ِِْ ،َِّ ،ُِّ ،ِِّ ،ِّْ ،ِّٖ ،ِّٗ ،
َِْ ،ُِْ ،ِِْ ،ِْٓ ،ِْٕ ،ِْٖ ،ِِٓ ،ِْٓ ،ِٓٓ ،ِٓٗ ،ُِٔ ،ِّٔ ،ِْٔ ،ِٔٓ. 
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   .(ُ)( مراتٓ()التعريؼ أؿ)  كبدكف ػػػػػػ الغزكة، كردت مع )أؿ التعريؼ( مرة كاحدة، 

 .(ِ)مرات( ٕ()التعريؼ أؿ) بدكفو مرات، (ٔ()التعريؼ أؿ) بػ مقترنة تكررتػػػػػػػ السرية، 

 .(ّ)اتمر  (ّ()التعريؼ أؿ) كبدكف ( مرات،ُٔ)(التعريؼ أؿ) بػ مقترنة ػػػػػػ الشجاعة، تكررت

 .(ْ)( مرةِٖػػػػػػػ البركة، كردت مقترنة بػ )أؿ التعريؼ( مرة كاحدة، كبدكف ) أؿ التعريؼ( )

يظير مما سبؽ، أف استخداـ الكاقدم لممصطمحات اإلسالمية في كتاباتو؛ ما يشير إلى 
القرآف ػػػػػػػػػػػ، ككأنو يريد أف يقكؿ لمباحثيف كالدارسيف مف بعده: اعتزازه بمغتو اإلسالمية ػػػػػػػػػػ لغة 

حافظكا عمييا كاجعمكىا كسيمة مخاطباتكـ دائمان، كال تحيدكا عنيا. كىذا ػػػػػػػػ في اعتقادم ػػػػػػػػ ييعد مف 
 مقاتومنط في ساساأل ىي مقتضياتياب سالميةاإل العقيدةأف  كاضحة داللة كيدؿ الكفاء ليذه المغة،

 ة.المنيجي
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 .ُٕٔ، ُٗ، ْٓ، ّ، ِ. جَٗ، صُ. جُٕٔ، صِفتكح الشاـ، ج (ُ)
 . ُْ، ِ. جِٕٖ، ُِّ، َُُ، ّٗ، ٕٖ، صُ. جُِ،ِ. جْٗ، َٗ، ٖٔ، ص ص، ُالمصدر نفسو، ج (ِ)
، ُُِ، ٗٓ، ّ. جُِٓ، ََِ، ُٓٗ، ُّٖ، َُٓ، ٓٔ، ُٓ، ْٕ، ْْ، ٗ، ص صُو، جالمصدر نفس (ّ)

 .ُٕ، ِ. جُُٖ، َّ، ُ. جِْٔ، ُِٔ ،ُِّ
 ،ُْٗ ،ُْٖ ،ُٗٓ ،ُُٔ ،ٗٗ ،ٕٗ ،ّٓ ،ِٔ ،ِّ،ُْ ،ٕص ،ُج. ُٖٗص ص ،ِج نفسو، المصدر (ْ)

 ،ِٕٔ ،ِٕٓ ،ِِٕ ،ُٗٗ ،ُّٔ ،ُْٓ ،ُُٓ ،ُِْ ،ُٗ ،ُٖ ،َٖ ،ٗٓ ،ٔ ،ِج. ِٕٓ ،َِٕ ،ُِٔ
َِٗ. 
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 سالمياإل الجند أفراد بين خوة والمحبةاأل لروح إظهاره
 

  جاء عف ابف مسعكد، فقد استيؿ ىذا المحكر ببياف فضؿ أصحاب رسكؿ اهلل 
 فبعثو محمد فاختار ،الناس قمكب خير  محمد قمب فكجد العباد قمكب في نظر اهلل قكلو: " إف

 دينو أنصار فجعميـ ،أصحابو لو فاختار بعده الناس قمكب في نظر ثـ ،بعممو كانتخبو برسالتو
 .(ُ)"  سيء اهلل عند فيك ان سيئ هرأك  كما ،حسف اهلل عند فيك ان حسن المؤمنكف رآه فما ،نبيو ككزراء

 األمة ىذه أبر كانكا إنيـ،   النبي بأصحاب فميتأس متأسيان  منكـ كاف مف" :   كقاؿ
 ةلصحب كجؿ عز اهلل اختارىـ، أخالقان  كأحسنيا ىديان، كأقكميا تكمفان، كأقميا عممان، كأعمقيا قمكبان،
قامة نبيو،  . (ِ)"  المستقيـ اليدل عمى كانكا فإنيـ ،آثارىـ في كاتبعكىـ فضميـ، ليـ فاعرفكا دينو كا 

ىـ خير الخمؽ بعد األنبياء  كال يشؾ عاقؿ يؤمف باهلل كاليكـ األخر أف أصحاب النبي 
كلد آدـ..، كصحابتو ىـ خير قرف كأمة  كالمرسميف ) عمييـ أفضؿ الصالة كالتسميـ (، كأنو 

 .(ّ)كجدت عمى كجو األرض

، اختارىـ اهلل كاصطفاىـ فالصحابة الكراـ ىـ حممة اإلسالـ كحفظتو بعد رسكؿ اهلل 
ىـ ككصفيـ بأكصاؼ الكماؿ في غير ما آية مف لصحبة نبيو كنشر رسالتو مف بعده. عٌدليـ كزٌكا

 . (ْ) كتاب اهلل

اؿه  اٍلميٍؤًمًنيفى  ًمفى  }فقد قاؿ تعالى:  دىقيكا ًرجى مىٍيًو  المَّوى  عىاىىديكا مىا صى  نىٍحبىوي  قىضىى مىفٍ  فىًمٍنييـٍ عى
ًمٍنييـٍ  ا يىٍنتىًظري  مىفٍ  كى مى اؿه :} ػػػػػػػػػ أيضان ػػػػػػػػػػ  تعالى قاؿك  .(ٓ){ تىٍبًديالن  بىدَّليكا كى ارىةه  تيٍمًييًيـٍ  ال ًرجى  بىٍيعه  كىال ًتجى
قىاـً  المَّوً  ًذٍكرً  عىفٍ  يتىاءً  الصَّالةً  كىاً  افيكفى  الزَّكىاةً  كىاً  ا يىخى اري  اٍلقيميكبي  ًفيوً  تىتىقىمَّبي  يىٍكمن  .(ٔ){  كىاألىٍبصى

ليكفى  كىالسَّاًبقيكفى :} تعالى قاؿ ارً  اٍلمييىاًجًريفى  ًمفى  األىكَّ ٍنييـٍ  المَّوي  رىًضيى  ًبًإٍحسىافو  اتَّبىعيكىيـٍ  كىالًَّذيفى  كىاألىنصى  عى

 ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ّٕٓ، ُألصفياني: الحمية، جا .ّٕٗص،  ُ، جََّٔرقـ : المسند،أحمداالماـ  (ُ)

 .ُٗٓص  ،ِج ،الحجة :األصبياني (ِ)
 .َّٓ، ُ، ج الحميةاالصفياني:  (3)

 .ُٗ، صُالمصرم: أصحاب الرسكؿ، ج (ْ)
 . ِّسكرة االحزاب، اآلية (ٓ)
 .ّٕاآلية النكر، سكرة (ٔ)
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كا ٍنوي  كىرىضي نَّاتو  لىييـٍ  كىأىعىدَّ عى اًلًديفى  األىٍنيىاري  تىٍحتىيىا تىٍجًرم جى ـي  اٍلفىٍكزي  ذىًلؾى  أىبىدنا ًفييىا خى  .(ُ){ اٍلعىًظي

مَّده  } كقكلو سبحانو كتعالى: مىى أىًشدَّاءي  مىعىوي  كىالًَّذيفى  المَّوً  رىسيكؿي  ميحى مىاءي  اٍلكيفَّارً  عى  بىٍينىييـٍ  ريحى
دنا ريكَّعنا تىرىاىيـٍ  كًىًيـٍ  ًفي ًسيمىاىيـٍ  كىًرٍضكىاننا المَّوً  ًمفى  فىٍضالن  يىٍبتىغيكفى  سيجَّ كدً  أىثىرً  ًمفٍ  كيجي ثىميييـٍ  ذىًلؾى  السُّجي  مى
ثىميييـٍ  التٍَّكرىاةً  ًفي مى ٍرعو  اإًلٍنًجيؿً  ًفي كى رىهي  شىٍطأىهي  أىٍخرىجى  كىزى مىى فىاٍستىكىل فىاٍستىٍغمىظى  فىآزى رَّاعى  ييٍعًجبي  سيكًقوً  عى  الزُّ

ـي  ًليىًغيظى  ًمميكا آمىنيكا الًَّذيفى  المَّوي  كىعىدى  اٍلكيفَّارى  ًبًي اتً  كىعى اًلحى ٍغًفرىةن  ًمٍنييـٍ  الصَّ  .(ِ){ عىًظيمنا كىأىٍجرنا مى

إنيـ نكع فريد مف الرجاؿ لـ تعرؼ البشرية ليـ نظيران في تاريخيا الطكيؿ الممتد عبر 
الزمف. لقد حازكا قصب السبؽ في كؿ شيء؛ فيـ قمة في التقكل كالكرع، كآية في التجرد 
كاإلخالص، كمشعؿ في العمـ كالعمؿ، كنبراس في الدعكة كالحركة، كاألخكة كالمحبة. قاؿ سبحانو 

 .(ّ){ ًإٍخكىةه  اٍلميٍؤًمنيكفى  ًإنَّمىا} كتعالى: 

ا أىنفىٍقتى  لىكٍ  قيميكًبًيـٍ  بىٍيفى  كىأىلَّؼى } كقاؿ سبحانو:  ًميعنا األىٍرضً  ًفي مى  قيميكًبًيـٍ  بىٍيفى  أىلٍَّفتى  مىا جى
لىًكفَّ  ًكيـه  عىًزيزه  ًإنَّوي  بىٍينىييـٍ  أىلَّؼى  المَّوى  كى  .(ْ){حى

كالمحبة؛ كليذا كاف لزامان عمى المؤرخ المسمـ ػػػػػػػػػ لقد ظيرت بينيـ أركع صكر األخكة 
المنتمي لعقيدتو ػػػػػػػػػ أف يبرز ىذه الصكر، كأف ال ييمميا. كليذا نجد الكاقدم رحمو اهلل حرص عمى 

 السميـ. سالمياإل هتصكر  إبراز ىذه الصكر انسجامان مع

كلعؿ أكؿ مشيد مف  ركاىا الكاقدم في كتابو. ان مشيد ةكىنا نكتفي بسرد خمس عشر 
 لدعكة اليمف قبائؿ استجابة مف سالمي، ما ركاه الكاقدمخكة كالمحبة بيف أفراد الجند اإلمشاىد األ

 (ٓ)أنس قدـ حتى األياـ تمرٌ  فما: " ... يقكؿ. الركـ لمكاجية الشاـ لبالد لمتكجو يؽدٌ الص بكري أب
  إال أحد عمى كتابؾ قرأت ما اهلل عمى كحقؾ اهلل رسكؿ خميفة يا: كقاؿ ،اليمف أىؿ بقدكـ رهشٌ يب

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .111، اآليةالتوبةسورة  (ُ)
 29سورة الفتح، اآلية (2)
 .11 اآليةسورة الحجرات،  (ّ)

 .63سورة االنفال، اآلية (ْ)

 أبك اإلسالـ، راكية المحٌدث، المقرئ، المفتي، اإلماـ، النجار، بف عدم بف ... الٌنضر بف مالؾ بف أنس ىك (ٓ)
الذىبي:   .ِٕص،  ِج ،التاريخ البخارم:ىػ. ّٗسكف البصرة. مات سنةالنبي،  خادـ ،يالمدن ،ماألنصار  حمزة

 . ُِٔ، صُ، جاإلصابة ابف حجر: . ُِٖص ،ُج مرآة،: اليافعي  .ِّٗ، صُج ،تيذيب
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 كقد النضيد، كالزرد كالعديد العدد في تجيزكا كقد دعكتؾ، كأجاب كرسكلو اهلل طاعة إلى كبادر
 أبطاؿ كىـ ان،غبر  ان شعث أجابكؾ كقد ،رجاؿ كأم الرجاؿ، بقدكـ ان مبشر  اهلل رسكؿ خميفة يا إليؾ أقبمت
 أشرفكا كقد ،بيـ ككأنؾ ،كاألطفاؿ كالنساء كاألمكاؿ بالذرارم إليؾ ساركا كقد ،كشجعانيا اليمف
 .(ُ)"  ان عظيم ان سركر  بقكلو بكر أبك فسر :قاؿ ،لقائيـ إلى فتأىب إليؾ ككصمكا عميؾ

 إنؾ اهلل رسكؿ خميفة يا: كقالكا ،يؽدٌ الص عند أكابرىـ فاجتمع  : "قائالن  كيردؼ الكاقدم
 أضر قد كالمقاـ ،أىبتنا مف كفرغنا جيشنا تكامؿ كقد ،الجياد في رغبة كلؾ هلل فأسرعنا بأمر أمرتنا

 عزمت فيما لتدٌ ب قد كنت فإف ،نازؿ كالعسكر عيش كال حافر كال جيش بمد ليست بمدؾ ألف بنا
: ػ بكر أبك قاؿ كالميـ مف فرغكا فمما ،بذلؾ كخاطبكه الجميع كأقبؿ ،بمدنا إلى بالرجكع فأمرنا عميو

نما ،األضرار لكـ أريد ما كاهلل أما ،غيرىـ مف حضر كمف اليمف أىؿ يا  إنو: قالكا تكاممكـ أردنا كا 
 .(ِ) "تعالى اهلل بركة عمى فاعـز أحد كرائنا مف يبؽ لـ

أف يجعؿ ربيعة  (ّ)اتضح عند كصية أبي بكر الصٌديؽ ليزيد بف أبي سفياف المشيد الثاني
 يقكؿ. كالمحبة الرضى يزيد فأظير ،يخالفو كالفي مقدمة جيشو، كأف يشاكره في أمره  (ْ)بف عامر
 فارس ألؼ عمى كأمره ،راية لو كعقد ،سفياف أبي بف يزيد بكر أبك دعاه مف أكؿ ككاف: " الكاقدم

 أقبؿ ثـ فارس، ألؼ عمى كأمره ،راية لو فعقد... عامر بني مف رجالن  بعده كدعا ،الناس سائر مف
 عممت قد فاخرمكال العال ذكم مف عامر بف ربيعة ىذا: لو كقاؿ سفياف أبي بف يزيد عمى بكر أبك

مقدمتؾ، كشاكره في أمرؾ، كال تخالفو. فقاؿ  في فاجعمو عميو؛ كأمرتؾ ،إليؾ ضممتو كقد ،صكلتو
 .(ٔ)يؽ كعانقيـ كصافحيـ دٌ أبا بكر الص الخميفة . كبعد ذلؾ استكدعيـ(ٓ)ككرامة "  ان يزيد حب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٔص ،ُج الشاـ، فتكح( ُ)
 .  ٕ، صُج المصدر نفسو، (ِ)
 . 67ص وردت ترجمته (ّ)

(ْ)
ركل  ، لو صحبة،كقد قيؿ إنو ديمي مف رىط ربيعة بف عباد ،ربيعة بف عامر بف اليادم األزدم كيقاؿ األسدم 

ألظكا بيا ذا الجالؿ كاإلكراـ. ابف عبد البر:   :قاؿرسكؿ اهلل حديث كاحد مف كجو كاحد أف  النبي  عنو عف
ابف حجر: . ْْٔ، صْالصفدم: الكافي، ج .ِّٓ، صِابف االثير: اسد الغابة، ج. ِْٗص ،ِج ،االستيعاب
  .َِٕ، صُتقريب، ج

 . ٕص ،ُج ،فتكح الشاـ (ٓ)
 .ٖص ،ُج نفسو، المصدر (ٔ)
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ألىؿ  ان تابك (ُ)يؽ مع عبداهلل بف حذافة دٌ بكر الص اكظير المشيد الثالث عندما أرسؿ أب
لمجياد. يقكؿ الكاقدم: " ... كختـ الكتاب كدفعو إلى عبد اهلل بف حذافة مكة كالطائؼ يستنفرىـ 

فاجتمعكا إليو فدفع إلييـ الكتاب ... كقالكا:  ،كصرخ في أىميا ،كسار حتى كصؿ مكة ،فأخذه
ككتب أبك بكر  ،كتالحؽ أىؿ مكة خمسمائة رجؿ...،  حمد قنا قكؿ نبيو مدٌ اجبنا داعي اهلل كص

 .(ِ)فخرجكا في أربعمائة رجؿ "  ،لمطائؼ

كتكميؼ خالد بف الكليد لقيادة  ،المشيد الرابع فيبرزه الكاقدم عند الحديث عف معارؾ الشاـ
ير أبك عبيدة بف الجراح. يقكؿ الكاقدم: " ك لما قدـ األم يسالمي مع أف في الجيش أبالجيش اإل

ككاف أبك عبيدة  ،كصافحو ،كأقبؿ عميو، عبيدة سأؿ عف خالد فقالكا: إنو في ميداف الحرب ...
فقاؿ أبك عبيدة لخالد: يا أبا سميماف لقد فرحت بكتاب أبي بكر ، لمحبة رسكؿ اهلل  ان يحب خالد

ألني أعمـ مكاقفؾ في الحرب  ؛كما حقدت في قمبي عميؾ ،يؽ حيف قدمؾ عمي، كأمرؾ عميدٌ الص
إال بمشكرتؾ، ككاهلل لكال أمر اإلماـ طاعة لما فعمت ذلؾ أبدا؛ ألنؾ  ان فقاؿ خالد: كاهلل ال فعمت أمر 

كأنت الذم قاؿ فيؾ: أبك عبيدة أميف ىذه ، قدـ مني في ديف اإلسالـ، كأنت صاحب رسكؿ أ
 .(ّ)ـ لخالد جكاده فركبو" دٌ كق ،األمة. فشكره أبك عبيدة

فكؽ  ػػػػػػػػػػ كخاصة ػػػػػػػػػػكيبرز الكاقدم المشيد الخامس عند اشتعاؿ القتاؿ في معركة دمشؽ 
سالمي الزاحؼ. يقكؿ ف مف قمؽ كخكؼ مف مصير الجيش اإلي، كما أصاب المسممػػػػػػػػػسكاراأل

خالد كمف " ... كسار خالد حتى أتى دمشؽ، ككاف المسممكف كأبك عبيدة قد أيسكا مف  الكاقدم:
فيـ في أعظـ القمؽ كاليأس، إذ قدـ عمييـ خالد كالمسممكف؛ فخرجكا إلى لقائو كىنئكه  ،معو

 .(ْ)ـ المسممكف بعضيـ عمى بعض" مٌ كس ،بالسالمة

مف خاللو قمة  كالذم يظيركىنا يبرز المشيد السادس،  ،كيستطرد الكاقدم بذكر المشاىد
 كمبايعة ،يؽ دٌ الصأبي بكر عند كفاة  ػػػػػػػػػػػػ خاصةػػػػػػػػػػ . لقادة الجند نقيادكاال ستسالـكاالالخضكع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ابف مات. السابقيف أحد ك المياجريف، قدماء مف. السيمي حذافة أبك عدم، فب قيس بف حذافة بف اهلل عبد(ُ)

 .ْٖٔص ،ُج ،تقريب: حجر ابف. ُٓص ،ِج سير،: الذىبي .عنو اهلل رضي عثماف خالفة في بمصر حذافة
  .ُِ، صُفتكح الشاـ، ج (ِ)

  .ّٓ، صُالمصدر نفسو، ج (ّ)

 .83 ،1ج ،المصدر نفسه (ْ)
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 ،المسمميف عمى  عمر صاحبا فأشرؼ: " الكاقدم يقكؿ ،المسمميف عمىان أمير  الخطاب بف عمر
 فقرأ ،... إلييما المسمميف كجمع ،... نزال حتى فاقبال بقدكميما كفرحكا ،إلييما عناقيـأ طالت كقد

 كالنحيب، بالبكاء عظيمة ضجة لمناس ارتفع  يؽدٌ الص بكر أبي كفاة إلى انتيى فمما ،الكتاب
 كما لعمر كالطاعة فالسمع ،عمر استخمؼ كقد قبض، قد بكر أبك كاف أف: كقاؿ ، خالد كبكى
 .(ُ)" بو أمر

. يقكؿ (ِ)المشيد السابع، فيظير عند الحكار الذم دار بيف خالد بف الكليد كجبمة بف األييـ
ذاالكاقدم: " ...   محمد أصحاب مف نتـأ مف: كيقكؿ صكتو برفيع ينادم كىك األييـ بف بجبمة كا 

 خالد لو المكمـ فكاف .الدمار بكـ ينزؿ أف قبؿ مف اخبركنا التابعيف العرب مف انتـ مف المعركفيف
 كاإلسالـ القبمة بأىؿ المعركفيف المختار محمد أصحاب مف نحف بؿ: لو كقاؿ بالخطاب كبادره
 كاحدة كممتنا اهلل جعؿ كقد ،شتى قبائؿ مف اآلف فنحف انسابنا عف سؤالؾ كأما ،كاألنعاـ كراـكاإل

 بؿ أميرىـ لست: خالد فقاؿ ،العرب ىؤالء أمير أنت فتى يا جبمة فقاؿ ...، عمييا مجتمعكف كنحف
 .(ّ) ...المؤمنكف خكانيإ كىـ ،اإلسالـ في خكىـأ

 الذم تمثاليـ عيف عف ان تعكيض ػػػػػػػػػػ الركـ أف بحيث قنسريف؛ فتح في ظير ،الثامف المشيد
 نفسو الجراح بف عبيدة أبك فآثر. الخطاب بف عمر المؤمنيف أمير عيف أرادكا ػػػػػػػػػػ المسممكف أصابو

: عبيدة أبك فقاؿ: "  ... الكاقدم قاؿ. أمير المؤمنيف عيف الإ ذلؾ الركـ كرفض المؤمنيف، بأمير
 أمر يمي الذم األكبر ممككـ بعيف إال بذلؾ نرضى ال: قالكا صنع ما مثؿ بي صنعكاأف أنا ىا

 عيف( ْ)األعالج ذكر حيف المسمميف كغضب. ذلؾ مف تمنع ممكنا عيف أف :فقاؿ ،كميا العرب
 أييا :المسممكف فقاؿ ،ذلؾ عف  عبيدة أبك فنياىـ ،األعالج بقتؿ كامٌ كى،  الخطاب بف عمر

 .(ٓ)"  عينو دكف عيكننا كنفقأ بأنفسنا فنفديو مامناإ دكف نحف األمير

  ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .ٖٖ، صُفتكح الشاـ، ج (ُ)
 .ْٗص كردت ترجمتو (ِ)
 .َُُ، ُ، جفتكح الشاـ (ّ)
. ِْٓص ِج المنير، المصباح: الفيكمي. كأعالج عمكج كالجمع. العجـ كٌفار مف الرجؿ ػػػػػػػػ بالكسر ػػػػػػػػ العمج (ْ)

 نفسو عف بقكتو يدفع ألنو بو سمي الشديد الغميظ الكافر العمج كقيؿ. ُّٖص المحيط، القامكس:  آبادم الفيركز
 . ِٖٓص ،َُج الطالبيف، ركضة: النككم. الداء لدفعو العالج سمي كمنو

 .َُٓ ،ُج ،فتكح الشاـ (ٓ) 
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 (ِ)كالبطميكس( ُ)شعبة بف المغيرة بيف دار الذم الحكار في رحمو اهلل الكاقدم ساقو ،التاسع المشيد
 كرسكلو عبده محمدا أف كأشيد هللا إال إلو ال أف أشيد المغيرة فقاؿ: " ... يقكؿ. سالـاإل عف
 قاؿ .فييا اهلل يعصي ال ساعة فقاؿ ،الساعات أفضؿ ما عربي يا: ... البطميكس لو فقاؿ...

 مثؿ كحـز رأيؾ مثؿ رأم لو مف قكمؾ في فيؿ عقمؾ رجحاف لي باف لقد العرب أخا يا صدقت
 .(ّ)..." كمشكرتيـ رأييـ عف يستغني ال رجؿ ألؼ مف أكثر كعسكرنا قكمنا في نعـ: قاؿ ؟حزمؾ

المشيد العاشر، يسكقو الكاقدم عند حديثو عف مكقعة اليرمكؾ، كما حدث مف تبادؿ آراء 
 بيف المسمميف في كيفية مكاجية الركـ ػ بحيث كصميـ الخبر عف أعداد ىائمة مف جيش الركـ ػ 

 أىؿ مف رجؿ فتكمـ: " ... الكاقدم يقكؿ. سالمياإل الجند مشكرة الجراح بف عبيدة بيأ كرغبة
 الذم نتأك  ،القرآف مف آية فيؾ نزلت كقد ،كمكاف رفعة لؾ رجؿ أنت األمير أييا: كقاؿ السبؽ

  عبيدة أبك األمة ىذه كأميف ،أميف أمة لكؿ " :  فقاؿ األمة ىذه أميف  اهلل رسكؿ جعمؾ
 نماإ : عبيدة أبك األميف فقاؿ ،لممسمميف الصالح فيو يككف بما عمينا أنت أشر الجراح بف عامر

 .(ْ) "...المكفؽ كاهلل كأشير كتشيركف كأقكؿ تقكلكف منكـ رجؿ أنا

 مف رسالة حامالن  المدينة إلى( ٓ) قرط بف عبداهلل مجيء عند ظير ،عشر الحادم المشيد
: " الكاقدم يقكؿ ان،مدد منو ان طالب الخطاب بف عمر المؤمنيف أمير إلى الجراح بف عبيدة يأب

 المنبر كرقى  عمر فقاـ المسمميف خكانناإ أمر مف الكتاب ىذا في ما عمى أطمعنا... قاؿ
 ،عمييـ كشفقة خكانيـإ إلى شكقا بالبكاء كاجٌ ض فيو ما سمعكا امٌ فم ،الناس عمى الكتاب كقرأ ان،خطيب
  كلك ،إلييـ بنا ابعث المؤمنيف أمير يا: كقاؿ،  (ٔ)عكؼ بف الرحمف عبد ءن بكا الناس أكثر ككاف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 َٓالمغيرة بف شعبة بف مسعكد الثقفي،  صحابي، أسمـ قبؿ الحديبية، ككلي إمرة البصرة ثـ الككفة مات سنة  (ُ)
 .ُٕٗ، صٔج: اإلصابة ابف حجر: .ُْْٔ، صْفي الككفة. ابف عبد البر: االستيعاب، ج ـ َٕٔ/ق
. لـ أقؼ عميو؛ (ِ)  اال أف الكاقدم يشير أنو أحد قادة الرـك
 .ِٗٓ، ِفتكح الشاـ، ج (ّ)
 . ُِٓ، ُالمصدر نفسو، ج (ْ)
  .ُِٕص كردت ترجمتو (ٓ)
 عبد كقيؿ عمرك، عبد الجاىمية في اسمو ككاف البدرييف السابقيف كأحد العشرة، أحد عكؼ، بف الرحمف عبد (ٔ)

 كسبعيف اثنتيف عاش كلقد ،ـّٓٔق/ِّ سنة كمات سنيف، بعشر الفيؿ بعد كلد. الرحمف عبد النبي فسماه الكعبة،
 .ّْٕص ،ْج اإلصابة،: حجر ابف. بالبقيع كدفف سنة،
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 بيما بخؿأ كما ،كمالي نفسي إال أممؾ ما فكاهلل ،المسمميف ظيكر بؾ لشدت الشاـ إلى أنت قدمت
 .(ُ)" إخكانيـ عمى كجزعيـ المسمميف شفاؽإ إلى كنظر ...، المسمميف عمى

فتح حمب كقالعيا، ػػػػػػػػػػػ كخاصة ػػػػػػػػػػ عندما كيركم الكاقدم المشيد الثاني عشر، عند ذكر 
، كجعمو قائدان عمى الجند الزاحؼ إلى حمب. يقكؿ: (ِ)أخذ األمير أبي عبيدة بف الجراح برأم دامس

 كالقبكؿ بالطاعة كأمرتكـ ،عميكـ ان دامس أمرت قد إني المسمميف معاشر: عبيدة أبك ليـ قاؿ" ... 
 تريد ال إنؾ عممنا إذ رأم كال أمر مف لؾ نخرج لـ غمؼأ ان عمج عمينا أمرت كلك :قالكا ،... ألمره
 كاف مف مف ان كائن قبمؾ مف عمينا كليتو لمف ثـ لؾ ثـ هلل كالطاعة فالسمع، كحياطة لمديف ان نصح إال

 .(ّ) ..."أجمعيف الناس

 بيف حكار دار عندماػػػػػػػػػ  كذلؾػػػػػػػػػػ  ،حمص فتح عند عشر الثالث المشيد الكاقدم كيسكؽ
: قاؿ: " ... الكاقدم يقكؿ ،الجند قيادة عف عزلو حكؿ (ْ)الركـ قساكسة أحد كبيف الكليد بف خالد
 ىك عمر أف أعمـ: خالد فقاؿ ،غيرؾ ىلٌ كك  الخطاب بف عمر عزلؾ فمـ كميا أخبارؾ أسمع زلت ما
 ألنو ؛عمينا فرض فطاعتو ،...بذلؾ أمرنا اهلل فٌ فإ ،نخالفو فال أمرنا كميما الخميفة كىك ماـاإل

 .(ٓ)" المنكر عف كينيى بالمعركؼ كيأمر بالعدؿ يحكـ

 المسمميف أخالؽ عف العرب متنصرم أحد شيادة كىى ػػػػػػػ الكاقدم ركاه عشر الرابع المشيد
: لو كقاؿ لخـ مف المتنصرة مف برجؿ فدعا: " قاؿ. أخبارىـ ليتجسس (ٔ)ماىاف أرسمو عندما ػػػػػػ

 الميؿ في رىباف...  قكـ مف جئتؾ إني: فقاؿ ،...أخبارىـ لي كتجسس العرب ىؤالء فادخؿ اذىب
 عمى ىكاىـ يغمب ال ،رجمكه زنا كلك قطعكه كبيرىـ كاف كلك منيـ كاحد سرؽ كلك ،بالنيار ليكث
 .(ٕ)...عندىـ مطاع إنو إال فييـ مف كأضعؼ كأميرىـ غالب عندىـ الحؽ بؿ ،الحؽ

 ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُٔٔص ،ُج فتكح الشاـ، (ُ)
  .ِْٓ، صُ. جكندة ممكؾ مف طريؼ بني مكالي مف مكلىاال أف الكاقدم يشير أنو  لـ أقؼ عميو؛ (ِ)
 .ِٗٓص ،ُج ،فتكح الشاـ (ّ)
 .ٖٓص ،ِج. لكقا بف نكنمس القس أنو الكاقدم يذكر (ْ)
 .ٗٓ، صِج فتكح الشاـ، (ٓ)
 . ْص ،ٕج ، البداية انظر،. الرـك قادة أحد أنو يشير كثير ابف اف اال عميو لـ أقؼ عميو؛ (ٔ)
 .ُٖٗ ،ُج ،فتكح الشاـ (ٕ)
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 كأىؿ المسمميف بيف كقع الذم الصمح عند جاء ، كالذمعشر الخامس بالمشيد كنختـ
 كعبركا: " ... الكاقدم يقكؿ.  الكليد بف خالد مع الصمح لعقد منيـ كفد ذىب فقد؛ لغكب حصف
 كسممكا فاستقبمكىـ ،الحصف أىؿ مف أنيـ عممكا كالمسممكف خالد رآىـ فمما خالد عسكر إلى الشط
ذا ،خالد قبة إلى معيـ كمشكا ،بيـ كابٌ كرح ،عمييـ  حكلو أصحابو ككجكه ،التراب عمى جالس ىك كا 
نخاطبو،  حتى األمير كـأي: كقالكا ،...عمييـ مكامٌ فس حاجب ليـ كليس ،اهلل ذكر مف يكثركف كىـ
 .(ُ)... " جمعنا كالديف شممنا اإلسالـ ألف ؛الذؿ بعيف أخاه يمحظ مف كال أمير فينا ليس: فقالكا

 تكاضع مف أجمعيا، خالؽاأل لمكاـر المسمـ اتياف يتطمب كالمحبة خكةاأل معانى تحقيؽإٌف 
تحقيؽ  أف انطباع يعطى كىذا. السابقة المشاىد ىذه خالؿ مف الحظناه ما كىذا. كغيرىا كايثار

كاف مف  ،كلىاألفي العصكر  لحياتيـبراز الصكرة المشرقة ا  كجمع كممتيـ، ك  ،كحدة المسمميف
 الالحقة جياؿ المسممة في كؿ العصكرفي تسجيمو لمتاريخ؛ لتقتدم األ كمنيجيتو أىداؼ الكاقدم

 بذلؾ.

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُٗٓ، صِفتكح الشاـ، ج (ُ)
 



 
 

 

156 
 

 المسممة المرأة لدور برازهإ
 في المرأة تكف لـ حراء؛ غار في مرة أكؿ  محمد الرسكؿ عمى الكحي نزؿ أف منذ

 في المشاركة أك المبادرة مف المشرؽ اإلسالمي التاريخ مدل عمى مستبعدة تكف كلـ عنو، معزؿ
 .(ُ) أحداثيا بكؿ األمة مسيرة

 مف  عاد لقد تكىـ، بال بارزان  غمكض، بال كاضحان  الكحي بداية منذ المرأة دكر لقد كاف
 الخير كتستشرؼ بؿ قمبو، تطمئف رضي اهلل عنيا )خديجة( بزكجو فإذا ،رأل مما خائفان  حراء غار
 مما لزكجيا تستكثؽ( نكفؿ بف كرقة) عميا ابف لدل ساعية كسكينة، أمنان  خكفو فتحيؿ رأل، مما
 عبء ذلؾ بعد متحممة،  محمد بعد اهلل يكٌحد إنساف أكؿ بذلؾ كتككف ،كتأكيدان  ثقة فتزيده رأل

 .(ِ)قبؿ مف امرأة تاريخ يعرفو لـ نحكو  عمى الرسالة

 سبعة سابع كىي ،اإلسالـ في شييدة أكؿرضي اهلل عنيا  (ّ) (خياط بنت سميةلقد كانت )
ذا .اإلسالـ في  دخمكا ممف عشر السابع الرقـ ىي رضي اهلل عنيا (بكر أبي بنت أسماءٌف)أ ثبت كا 

 الرجاؿ دخكؿ في سببان  النساء كانت كربما اإلسالـ، في الدخكؿ إلى النساء مسارعة تبيف اإلسالـ؛
 .(ْ) قمبا كأطيب نفسان، كأسمح اندفاعان، كأكثر عاطفة، أرؽ فيف اإلسالـ،

 بشيء آمنت إذا فالمرأة  ،الكثير يفعؿ أف يمكنو الصفات بيذه يتصؼ مف أف في شؾ كال
خكتيا زكجيا إقناع عمى كعممت صعكبة، بكؿ إليو كالدعكة نشره في ؿتبا لـ   .(ٓ) بو كأبنائيا كا 

  بأخييا تزؿ لـ ،كأسممت،   اهلل رسكؿ عنيا عفا لما ،(ٔ)(الطائي حاتـ بنت سفانة) فٌ أ ذكريي 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ْٓ ص السيرة،السباعي:  (ُ)
  .ِٕ ص ،المرجع نفسو (ِ)
 كجؿ عز اهلل في يعذب ممف ككانت ،قديما بمكة أسممت ياسر بف عمار أـ كىي ،المغيرة بف حذيفة أبي مكالة (ّ)

 شييدة أكؿ فيي .كبيرة عجكزا ككانت ،فماتت قبميا في فطعنيا جيؿ أبك يكما بيا فمر تفعؿ فمـ دينيا عف لترجع
  .ٗٓص، ِج ،ةصف: الجكزم ابف . ُّٖٔص ْج االستيعاب،: البر عبد . ابفاهلل رحميا اإلسالـ في

   .ّٕ ص ،السيرةالسباعي:  (ْ)
 .ّٕالمرجع نفسو، ص (ٓ)
(ٔ)

 كأعطاىا عمييا مف ثـ أياما فحبسيا طئ مف سبايا في  اهلل رسكؿ عمى بيا فقدـ سبيت حاتـ بف عدم أخت 
 قدمت كقد و،عن حكت. ك  اهلل رسكؿ عمى بالقدـك حاتـ ابف عدم أخييا عمى فأشارت مأمنيا إلى كردىا نفقة
 .َُٕ، صٕ، جاإلصابة: حجر ابف .أخييا طمب في الشاـ
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 (ِ) امرأة ككذلؾ. اإلسالمي الصؼ في جنديان  مسممان  عاد حتى  اهلل رسكؿ مف اليارب( ُ)(عدم)
 الطكاؿ المسافات قاطعة زكجيا، طمب في المرأة ىذه تخرج ألـ.  (ّ)جيؿ أبي ابف عكرمة
 .(ْ) اإلسالـ؟ صناديد أحد ليككف بو كعادت ،تومنٌ أ حتى كمخاطرة مجازفة

 قدرتيا مف التقميؿ أك ،قدرىا المرأةبخس  يحاكؿ مف عمى الطريؽ يقطعاف النمكذجاف ىذاف
 .(ٓ) إيجابية أكثر كمساىمة فٌعالة، مشاركة في كينضبط ،الصؼ بيا ينتظـ أف عمى

بالقياـ بدكرىا الفٌعاؿ في الجياد طيمة عصر النبكة: مف تربيتيا استمرت المرأة المسممة 
لمجيؿ المسمـ أكالن، ثـ رعاية لمزكج المسمـ ثانيان، كدفعان لو إلى الجياد كالبذؿ، ثـ صبران كاحتسابان 
عند المصيبة ثالثان، ثـ حضكران لممعركة تسقي الظمأل، كتداكم الجرحى رابعان، ثـ حمالن لمسالح 

 .(ٔ)معدك حيف الضركرة أخيران جيادان ل

لعبت المرأة نفس الدكر.  ،الفتكحات عصر في ػػػػػػػػػ كخاصة ػػػػػػػػػػ الراشديف الخمفاء عيد كفي
 .الشاـ فتكح كتابو في إبرازه ( الكاقدم)  ػػػػػػػػػ مؤلفنا ػػػػػػػػ حاكؿكىذا ما 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عدم بف حاتـ الطائي، أبك طريؼ الككفي، صحابي شيير، ككاف ممف ثبت في الردة، كحضر فتكح العراؽ،  (ُ)

. ابف كثير: ِ، صٕكىك ابف مائة كعشريف سنة. ابف أبي حاتـ: الجرح، ج ـٕٖٔق/ ٖٔمات سنة كمات سنة 
 . ّٕ، صُٗ. الييثمي: مجمع، جٕٔ، صٓالبداية، ج

فقبؿ أف يبني بيا حمميا األشعث معو  يا أخكىا األشعث بف قيس مف رسكؿ اهلل قتيمة بنت قيس الكمبية زٌكج (ِ)
، ِإلى حضرمكت، فتكفي رسكؿ اهلل قبؿ قفكليما، فتزكجيا عكرمة بف أبي جيؿ. ابف سيد: عيكف االثر، ج

 . ََُ، صٔ. المقريزم: إمتاع، جُّٗ، صٓ.  ابف كثير: السيرة، جّْٗص

بف المغيرة بف عبد اهلل بف عمر بف مخزـك القرشي المخزكمي ، كاسـ أبي جيؿ عكرمة بف أبي جيؿ بف ىشاـ  (ّ)
نما كنَّاه رسكؿ اهلل كالمسممكف ابي جيؿ كبقي عميو،  ككنية عكرمة ىك عثماف، أسمـ  عمرك، ككنيتو أبك الحكـ، كا 

فتح رسكؿ اهلل مكة ىرب  بعد الفتح بقميؿ، ككاف شديد العداكة لرسكؿ اهلل في الجاىمية، ككاف فارسا مشيكرا، كلما
منيا كلحؽ باليمف، ككاف رسكؿ اهلل  لما سار إلى مكة لفتحيا قد أمر بقتؿ عكرمة كنفر معو، كلما أسمـ دعا لو 
الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بخير. فسار إلى الشاـ، كاستشيد بأجناديف كقيؿ: يـك اليرمكؾ، كقيؿ يـك مرج الصفر 

. ابف حجر: ُِٔ، ص ٔ. ابف كثير: البداية، ج ٔٔٓ، ص ّأسد الغابة، ج . ابف األثير: ـّْٔ/ىػ ُّعاـ 
 .ّْْ، ص  ْاإلصابة، ج 

  .ّٕ،  صالسباعي: السيرة (ْ)
 .ْٕالمرجع  نفسو، ص  (ٓ)
 .ّّٖالغضباف: المنيج، ص (ٔ)
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 بؿ المسممة؛ المرأة لدكر بيا بأس ال مساحة أفرد قد الكاقدم أف يمحظ ،لكتابو القارئ فٌ إ
، (ِ)(المعركة في المسمميف نساء)ك ،(ُ)(النساء بطكلة: )منيا عدة، عناكيف الدكر ليذا عنكف قد

  .(ّ)( زكراأل بنت خكلة) لدكر خاصا عنكانا كأفرد

 عمى النساء تحريض في زكراأل بنت خكلة دكر ىك عنو الكشؼ الكاقدم حاكؿ ما أكؿ
، أسر مف أنفسيف خالص  النساء بعض كقعت ػػػػػػػػػ بيـ الزكاج مف عمييف عرض ما كرفض الرـك

 . ػػػػػػػػػػ دمشؽ حكؿ دارت التي المعركة في سراأل في

 عمكج بأنفسكف أترضيف...  :خكلة ليف فقالت: " ... بالقكؿ المشيد ىذا الكاقدم نقؿ كقد
، ني، ... بيا نتحدث التي كبراعتكف شجاعتكف فأيف الشرؾ، ألىؿ ان عبيد أكالدكف كيككف الرـك  كا 
 .(ْ)... " الكالب الركـ خدمة مف بكـ نزؿ كما ،المصائب ىذه مف أىكف عميكف القتؿ أرل

كبعد استجابة النساء المأسكرات لنداء خكلة، تضع خكلة خطة لكيفية المكاجية كالخركج. 
 اهلل فمعؿ ؛المئاـ ىؤالء عمى بيا كنحمؿ ،األطناب كأكتاد الخياـ أعمدة خذكا ... " :ليف فقالت

 ،الخياـ أعمدة مف ان عمكد كاحدة كؿ تناكلت ثـ...، العرب ةعرٌ م مف نستريح، أك عمييـ ينصرنا
 كأـ، (ٓ) رةيعف كرائيا مف كسعت ،الخيمة عمكد عاتقيا عمى خكلة كألقت ،كاحدة صيحة كصحف

 .(ٗ)... النعماف بنت كسممة، (ٖ) عممكؽ بنت كمزركعة ،(ٕ) زراع بنت كسممة ،(ٔ)عتبة بنت أباف

 رجالن  ضربت ما فأكؿ ماميفأ خكلة فيجمت: " ... قائالن  المشيد بذكر الكاقدم يستطرد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ْٗص ،ُج الشاـ، فتكح (ُ)
 .ُُٖص ،ُج نفسو، المصدر (ِ)
 .َْص ،ُج نفسو، المصدر (ّ)
  .ْٕص ،ُج ،المصدر نفسو (ْ)

 كانكا العرب مف حيٌ  كجديس. كسيدىا جديس عظيـ غفار بف األسكد أخت جديس، بف غفار بنت عفيرة(ٓ)
 .ِْص ،ِج تاريخ،: خمدكف ابف. ُٓص ،ُج الطكاؿ، األخبار الدينكرم:. األكلى عادنايناسبكف 

بف بي  معاكية كخالة ،ىند أختبف عبد مناؼ، شيخ الجاىمية،  شمس عبد بف ربيعة بف عتبة بنت أباف أـ (ٔ)
 .ُٕٗ، صَٕ. ابف عساكر: تاريخ ، جالفتح كشيدت بالشاـ كانتسفياف، 

 عميو.لـ أقؼ  (ٕ)
(ٖ)

 .ِٖٕص ،ُج الشاـ، فتكح. زمانيا فصحاء مف كانت كأنيا العربيات، النساء مف أنيا الكاقدم يشير 

(ٗ)
 .ْٕص ،ُج ،فتكح الشاـ 
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 ،بالنسكة ىـ فإذا ؛الخبر ما ينظركف الركـ كالتفت ان،صريع فتجندؿ ،بالعمكد ىامتو عمى القكـ مف
 فمنضربف فعالنا ىذه: رةيعف فقالت ما ىذا ،كيمكف يا :بطريؽ فصاح بأيدييف كالعمد أقبمف كقد

 إلييف يدنكا ال النساء تزؿ كلـ...،  أجالكـ نصراـاك  عماركـأ قطع مف بد كال ،األعمدة بيذه بالقكـ
 .(ُ) " فيقتمنو باألعمدة النساء بادرت ،جكاده عف تنكس فإذا ،فرسو قكائـ ضربف إال الركـ مف أحد

 أف بمغني كلقديختـ الكاقدم حديثو عف ىذه المكاجية بذكر اجمالي عدد قتمى الركـ قائالن: "     
 .(ِ)... " الركـ مف ان فارس ثالثيف قتمف النسكة

زكجة  (ّ)ثـ حاكؿ الكاقدم إبراز بطكلة النساء عند فتح قنسريف ػػػػػػػػػػ خاصة ػػػػػػػػػ دكر أـ تميـ
دما أحدؽ الركـ بخالد بف الكليد كالمسمميف، فنادل األمير أبي عبيدة . كذلؾ عنخالد بف الكليد 

 .عمى المسمميف بالنفير، فيٌب المسممكف لذلؾ 

 تبادركا  عبيدة بيأ قكؿ المسممكف سمع فممانقؿ الكاقدم ىذا الحدث بتفاصيمو قائالن: " 
 أبك األمير فبينما :قاؿ ،معو كمف ان خالد يريدكف كساركا ،خيكليـ كركبكا ،كالزرد السالح لبس إلى

 في كيكر الخيؿ أماـ كىك ،جكاده بو يسرع فارس إلى نظر إذ ؛الخيؿ أكائؿ في المقدمة عمى عبيدة
... جكاده، لسرعة ذلؾ عمى يقدركا فمـ ،بو الحقكا أف المسمميف مف رجاالن  عبيدة أبك فأمر ،ان كر  سيره
 يرحمؾ بنفسؾ ارفؽ ،المكد كالبطؿ المجد الفارس أييا رسمؾ عمى عبيدة أبك األمير بو نادل ثـ
 خالد زكجة تميـ أـ ىي إذا ،الفارس مف عبيدة يأب قرب فمما النداء، سمع حيف الفارس فكقؼ. اهلل
 .(ْ) الكليد" بف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ْٖص ،ُ، جفتكح الشاـ (ُ)
 . ْٖ، صُالمصدر نفسو، ج (ِ)
 عمى فأنبو نكيرة بف مالؾ استدعى خالدا إف: كقيؿ نكيرة. بف مالؾ ىي ليمى بنت سناف المنياؿ، زكج تميـ أـ (ّ)
 إف: مالؾ فقاؿ الصالة؟ قرينة الزكاة أف تعمـ ألـ: لو كقاؿ الزكاة، منعو كعمى سجاح، متابعة مف منو صدر ما

 اضرب ضرار يا. بصاحبؾ؟ كليس صاحبنا أىك: خالد فقاؿ. ذلؾ يزعـ كاف  اهلل رسكؿ يعني - صاحبكـ
يذكر الماكردم في  .ِّٖ، صّْعساكر: تاريخ ، ج ابفلممزيد، انظر، . ثـ تزكجيا عنقو، ضرار فضرب عنقو،

أف الذم جعؿ خالدان يقدـ عمى قتؿ مالؾ، ىك منعو لمصدقة التي استحؿ بيا دمو كبذلؾ  ْٕاالحكاـ السمطانية ص
حكـ نساء  أف ُُُ، صَُفسد عقد المناكحة بينو كبيف أـ تميـ. كيشير االماـ السرخسي في المبسكط، ج

؛ كليذا لما صارت أـ تميـ في السبي اصطفاىا خالد لنفسو، المرتديف إذا لحقف بدار الحرب أف يسبيف كال يقتمف
  .ِّٔص ،ٔج البداية،: كثير ابففمما حٌمت بنى بيا. 

(4)
 .ُُٓص ،ُج ،فتكح الشاـ 
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 حممت ما: عبيدة يأب ليا فقاؿيتابع الكاقدم بنقؿ ما دار بينيما مف حكار، قائالن: " ... 
 ان خالد أف كتقكؿ ،بالنداء كتضج تصيح نتأك  سمعتؾ إني األمير أييا: فقالت مامناأ المسير عمى

 هلل: عبيدة أبك فقاؿ ،ترل كما إليو كأسرعت... ، أبدا يخذؿ ما ان خالد أف :فقمت األعداء بو أحاطت
 .(ُ)" كعكنو اهلل بركة عمى سيرم ،تميـ أـ يا درؾ

 تطير كالخيؿ ،العرب نساء مف ... جماعة في كنت" : تميـ أـيركم الكاقدم ما جاء عف 
 ،الككاكب كأنيا القتاؿ في تمكح كالصكاـر سنةاأل كنظرنا ،كالقتاؿ الغبرة عمى شرفناأ حتىان، طير  بنا
 كبر ذلؾ فعند ،عدكىـ بيـ كقع قد القكـ أف كقمنا ،ذلؾ فانكرنا: قالت ،يسمع حس لممسمميف كما

 بعسكر المسمميف جيش أحاط حتى ،ساعة إال تكف فمـ...، المسممكف كحمؿ ،عبيدة أبك األمير
  .(ِ)" ...الزعقات كارتفعت ،األصكات تمٌ كع ،جانب كؿ مف السيكؼ ككضعكا ،الكافريف

 الكليد بف خالدييحٌدث الكاقدم عف شجاعة أـ تميـ، فيركم أنيا دخمت ساحة المكاجية، ك 
ذا ،ىي يفأ مف األصكات إلى متشكؼ سرجو في ثابت  بيف الركـ فرساف يسكؽ خرج قد بفارس كا 
 أنا: فتقكؿ لو ،البطؿ الفارس أييا أنت مف قائالن لو: ،إليو الكليد بف خالد فأسرع ؛منو كييربكف يديو

 يقكؿ. (ّ)أعدائؾ عمى بيا نصرتي  التي المباركة بالقمنسكة أتيتؾ كقد ،سميماف أبا يا تميـ أـ زكجتؾ
 ،أكاخرىـ عمى أكائميـ بمٌ ق إال الركـ عمى كحمؿ ،رأسو عمى القمنسكة خالد كضع ما" ...  :الكاقدم
 ،الفرار إلى كركنكا ،األدبار الركـ تلٌ ك  حتى بعيد غير كاف فما ،عظيمة حممة المسممكف كحممت

 .(ْ)" سيرأك  كجريح قتيؿ إال القكـ في يكف كلـ

. كالشيادة الصبر عمى أزكاجيف كحثيف اليرمكؾ، مكقعة في النساء دكر الكاقدم أبرز كما
 يـك كؿ كأف الحرب، ضراـ كآخرىا نار شرر أكليا كقاؿ اليرمكؾ، كقعة شيد قد ككاف" ...  :يقكؿ
 تجعؿ المرأة فصارت ،نساؤىـ المسمميف كاستقبؿ ،...اآلخر اليكـ مف صعبأ القتاؿ مف يأتي

 .(ٓ) ..."اهلل كلي يا بالجنة أبشر: لو كتقكؿ ،زكجيا كجو عف بو تمسح مرطيا

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ُُٓ، صُفتكح الشاـ، ج (ُ)

(ِ)
 .ُُٔص ،ُج نفسو، المصدر 

 .ُُٔص ،ُج نفسو، المصدر (ّ)

 .ُُٔص ،ُج المصدر نفسو، (ْ)

 .ُٖٔص ،ُج المصدر نفسو، (ٓ)
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 يجعؿ أف ، الجراح بف عبيدة أبي عمى سفياف أبي بف يزيد يقترح المعركة خضـ كفي
 مر كالصبر، كاستجابتيف لذلؾ قائالن: " ...فكؽ التالؿ؛ لتحريض المسمميف عمى المكاجية  النساء
 ،التؿ عمى كعمكف ففعمف ،بذلؾ فأمرىف ،رأيت ما الرأم نعـ: قاؿ ،التؿ ىذا عمى يعمكف أف نساءنا
 أعمدة بأيديكف خذف :عبيدة أبك ليف فقاؿ ،كاألكالد األطفاؿ فٌ كمعي فٌ كأكالدى فٌ أنفسي فٌ كحص
 لنا األمر كاف فإف ،القتاؿ عمى المؤمنيف ضفرٌ كح ،يديكفأ بيف الحجارة كأجعمف ،كالخياـ البيكت
 .(ُ)" ؾسُّر ي بما أبشر األمير أييا :النساء تفقال ...،عميو أنتف ما عمى فكف ،كالظفر

كيسيب الكاقدم عف دكر النساء المسممات في المكقعة، مبرزان شجاعتيف كبراعتيف، قائالن: 
 الرـك جمكع كتكاثرت ،الرحى تدكر كما الحرب بينيـ كدارت منكرة حممة الركـ عمى كحممكا" ... 
 مف ككانت، غفار تبن عفيرة بنا صاحت المسمميف ميمنة انكشفت فمما،  ...المسمميف ميمنة عمى

 ،يديكفأ عمى كالدكفأ كاحممف ،كالرجاؿ دكنكف العرب نساء يا :كنادت ات،ز ر البا المترجالت
 .(ِ)..."  بالحجارة الخيؿ كجكه يرجمف النسكة فأقبمت ،بالتحريض كاستقبمنيـ

 األزكر، بنت خكلة كانت: " قائال اليرمكؾ مكقعة في النساء بطكلة عف الكاقدم كيتحدث
 ابنة كنعـ ،(ٓ)ىاشـ بنت كسممى ،(ْ)عاصـ بف مالؾ ابنة ككعكب ،(ّ)األنصارية  ثعمبة بنت كخكلة
 الفرساف ضفرٌ تح... متحزمات (ٖ)الحميرية جرير ابنة كلبنى ،(ٕ)ربيعة بف عتبة ابنة كىند ،(ٔ)فياض

     كاف كما ،اليرمكؾ مكقعة في لممسمميف العصيب المشيد الكاقدم ركٌ صكما  . (ٗ)"  ...القتاؿ عمى

 ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 192، ص1فتوح الشام، ج (ُ)

  .195ص ،1ج فسه،ن المصدر (ِ)

: سعد ابف. زكجيا منيا ظاىر التي المجادلة كىيصحابية،  الخزرجية، األنصارية ... ثعمبة بنت خكلة (ّ)
 .ُُْ ص ،ٖ ج اإلصابة،: حجر ابف. ْٗ ص ،ٔج الغابة، أسد: االثير ابف. ّٖٕ ص ،ٖ ج الطبقات،

  .ُٕ، صٕ. جمعركة اليرمكؾ دكرىا في أشار إلى في البداية، اال أف ابف كثير؛ لـ أقؼ عمى ترجمتيا (ْ)

 .ُٕص ،ٕج. اليرمكؾ معركة في دكرىا إلى أشار البداية، في كثير ابف أف اال ؛عمى ترجمتيا أقؼ لـ (ٓ)
 . ُٕص ،ٕج. اليرمكؾ معركة في دكرىا إلى أشار ، البداية في كثير ابف أف اال ؛عمى ترجمتيا أقؼ لـ (ٔ)
 زكجة كدىاء، رأم ذات قريش نساء سيدات مف كانت  مناؼ، عبد بف شمس عبد بف ربيعة بف عتبة بنت ىند (ٕ)

: عساكر ابف. عمر خالفة في ماتتك  ،اليرمكؾ شيدت الفتح، يـك أسممت معاكية، ككالدة حرب، بف سفياف أبي
  . ُّٔص ،ُج امتاع،: المقريزل .َٔص ،َٕج البداية،: كثير ابف. ُٔٔ ،َٕج ، تاريخ

  .ُٕص ،ٕج إلييا، أشار اليرمكؾ معركة عف حديثو عند البداية في كثير ابف أف اال ؛عمى ترجمتيا أقؼ لـ (ٖ)

 .ُٔٗص ،ُج ،فتكح الشاـ (ٗ)
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 فكشفكىـ ،الركـ عمييـ تكاثرت حتىلمنساء مف دكر في تحريض المقاتميف، قائالن: " ... 
 حماة يفأ الديف أنصار يفأ :امرأة فصاحت ،بالتؿ كأحاطكا ،النساء عميو الذم بالتؿ الصقكىـ حتى

 يداكل الصديؽ بكر أبي بنت أسماء زكجتو عند ان جالس (ُ)العكاـ بف الزبير ككاف، المسمميف
 .(ِ) " الكقت ىذا مثؿ في ان جالس اهلل يراني كال ،الديف نصارأ مف أنا إني كاهلل :الزبير فقاؿ ...،عينو

ييجمؿ الكاقدم دكر النساء في مكقعة اليرمكؾ. ناقالن شيادة عبداهلل بف قرط، قائال: " 
 كلـ القتاؿ، إلى كيبرزف ،الماء كيسقيف الجرحى يداكيف المشاىد...، شيدف الالتي النساء ساعدتنا

 كجكه كيضربف ،المكت قتاؿ يقاتمف كجعمف ،...اليرمكؾ يكـ النساء قاتمت ما مثؿ قاتمت امرأة لأر 
 . (ْ)" السقاـ كداكيف الجركح كشددف ،الطعاـ فأصمحف النساء كأما: " ... يقكؿك . (ّ)" بالعمد الخيؿ

 مف خيراأل اليكـ في ػػػػػػػػػ خاصة ػػػػػػػػػ النساء دكر ييمؿ لـ ػػػػػػػػػػػػػ كذلؾ ػػػػػػػػػػ ،البينسا فتكح كعند
 ،(ٓ)نصاريةاأل نسيبة كقاتمت بالمعصـ، السكر دكراف بيـ كداركا ،الركـ بيـ فأحدقت: " يقكؿ ،الفتح
 .  (ٖ) ان شديد قتاالن  الميمة تمؾ في كنظائرىف ،(ٕ)المنذر ابنة كنعمانة بكر، أبي ابنة كأسماء ،(ٔ)أباف كأـ

 ـدٌ يق أف أردا أنو ؛الجياد في المسممة المرأة لدكر الكاقدم استعراض خالؿ مف يتضح
 إلى الالحقة العصكر في المرأة تدفع أف ؿٌ لع كالفتكح؛ نتصاراتاال في المرأة لدكر حقيقية صكرة

 ككأفٌ  الكاقدم، كنباىة كعي عمى ذلؾ ؿٌ يد كما. ككاجبيا دكرىا لتأخذ ؛كائؿاأل بالمسممات االقتداء
 .المسممة المرأة صكرة فييا كهشٌ ت زماف سيأتي أنو ،لو ألمحت بصيرتو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كأحد .سنة عشرة ست لو ، حدث كىك أسمـ ،كحكاريو  اهلل رسكؿ عمة ابف،  اهلل عبد أبك ،الزبير بف العكاـ (ُ)

، ْ، جاالستيعاب. ابف عبد البر: اليرمكؾ كشيد ،كغيرىما كأحدا بدرا شيد ،بالجنة اهلل رسكؿ ليـ شيد الذيف العشرة
 . ُْٗ، صُ، جتيذيب. النككم: ُِّ، صُ. ابف الجكزم: صفة، جَّٖص

 . َِّص ،ُج ،فتكح الشاـ (ِ)
 .َِٖ ػَِٕص ،ُج ،نفسو المصدر (ّ)
  . ُُِص ،ُج ،المصدر نفسو (ْ)

 الصحابة، ككانت نساء كبار مف ككانت البصرة، أىؿ في تعد  النبي عف ركت، عمارة أـ، كعب بنت نسيبة (ٓ)
 .ِِٔ، صُ. ابف الجكزم: صفة، جُْٕٗ، صْ، جاالستيعاب ابف عبد البر:.  اهلل رسكؿ مع كثيرا تغزك

 .ُّٔ، صّٓالمزم: تيذيب، ج
 . َُٔص كردت ترجمتو (ٔ)
  لـ أقؼ عميو. (ٕ)
 . ِِٖص ،ِج فتكح الشاـ، (ٖ)
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 سالمياإل الجند لقادة الخمفاء وصايا برازهإ

د العرب، كجعميـ أمة كاحدة، كجعميـ يحسكف بكيانيـ، حٌ سالـ ك ال شؾ فيو أف اإلمما 
، كتحقيؽ ىذه الرسالة كاف مف منطمؽ إسالمي ديني بحت. فمقد كاف الخميفة كىك كبأف ليـ رسالة

في المدينة يرسؿ أكامره ككصاياه لمقكاد في بالد الشاـ، كالعراؽ، كمصر، إذا ما اقتضت الضركرة 
 .(ُ)طة القتاؿ، أك بترؾ جبية، كالمحاؽ بأخرل، كااللتزاـ بأخالؽ اإلسالـ في الجياد بتغيير خ

كال يمكف تصكر أف يخرج المسممكف لمقتاؿ دكف خطة كاضحة، أك دكف أكامر ككصايا، 
كىـ يعممكف أنيـ يكاجيكف أعتى دكلتيف في العالـ في ذلؾ الكقت. أٌما أف تييبيـ الفرس كالركـ فمـ 

في ذلؾ الحيف؛ ألنيـ لـ يقاتمكا بكثرة عدد أك عدة، فقد كانكا يعممكف أنيـ أقمة إذا ما  يدر بخمدىـ
قكرنت أعدادىـ بأعداد كعدد أعدائيـ مف الركـ كالفرس، كلكنيـ كانكا يقاتمكف بقكة اإليماف كاليقيف 

إذا لـ  الذم مأل نفكسيـ، كممؾ عمييـ جكانحيـ كميا، حتى أف أحدىـ كاف يبكي كيحزف أشد الحزف
ينؿ الشيادة، ككاف يسرع لمحاؽ بالجيش، أك الدخكؿ في معركة تالية، حتى يستشيد كما استشيد 

 .(ِ)إخكاف لو مف قبؿ، كيناؿ رضا ربو كالفكز برضكانو كجٌنتو 

إٌف ذلؾ ما كاف ذلؾ ليحدث لكال التريبة اإليمانية التي ترٌبى عمييا الخمفاء كالصحب الكراـ 
، كما كاف الخمفاء كالصحابة الكراـ ليخرجكا عف ىدم نبييـ؛ كلقد رسكؿ اهلل التي رٌباىـ عمييا 
: قاؿ سارية بف العرباض عف، كأمرنا باتباع سنتيـ، كاالىتداء بيدييـ. فقد جاء حثنا رسكؿ اهلل 

 منيا ككجمت العيكف منيا ذرفت بميغة مكعظة كعظنا ثـ الفجر صالة  اهلل رسكؿ بنا ىمٌ ص "
ان اختالف فسيرل منكـ يعش مف إنو :فقاؿ ،فأكصنا ،مكدع مكعظة كأنيا :اهلل رسكؿ يا فقمنا ،القمكب
ياكـ ،بالنكاجذ عمييا فعضكا ،بعدم الميدييف الراشديف الخمفاء ةنكس بسنتي فعميكـ ان،كثير   كا 

 .(ّ)"  ضاللة محدثة كؿ فإف األمكر كمحدثات

سيد الصٌديقيف كخير الصالحيف بعد األنبياء كالمرسميف؛ فيك أفضؿ  فأبي بكر 
 متخذان  كنت لك"  :، كأعمميـ كأشرفيـ عمى اإلطالؽ. فقد قاؿ فيو رسكؿ اهلل أصحاب رسكؿ 

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُِٔػ ُِٓعبد الحميـ: تاريخ عصر النبكة، ص (ُ)
(ِ)

  .ُِٔالمرجع نفسو، ص 

(ّ)
 .ِٖٗص، ِج، ُّٕٗرقـ   ،الشامييف مسند في الطبراني أخرجو 
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كفي عمر بف الخطاب  كقاؿ فيو رسكؿ اهلل  .(ُ)" كصاحبي أخي كلكف بكر، أبا تخذتال خميالن 
 "اقتدكا بالذيف مف  بعدم: أبي بكر كعمر " :(ِ). 

كقد كردت األحاديث الكثيرة كاألخبار الشييرة في فضائؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب 
 فقد قاؿ فيو رسكؿ اهلل   لقد كاف فيمف قبمكـ مف األمـ محدثكف فإف يؾ في أمتي أحد " :

قكلو: " قمت: يا رسكؿ اهلل أم الناس أحب إليؾ؟  . كجاء عف عمرك بف العاص (ّ)فإنو عمر" 
قاؿ: عائشة، قمت: يا رسكؿ اهلل مف الرجاؿ؟ قاؿ: أبكىا. قمت: ثـ مف؟ قاؿ: عمر بف الخطاب. ثـ 

 .(ْ) عد رجاالن 

تمثالف صفحات مشرقة مف التاريخ اإلسالمي،  مف الصٌديؽ كالفاركؽ  إف حياة كؿ
الذم بير كؿ تاريخ كفاقو، كالذم لـ تحك تكاريخ األمـ مجتمعة بعض ما حكل مف الشرؼ كالمجد، 

 .(ٓ)كالدعكة في سبيؿ اهلل كالمبادئ السامية 

لقد كانت قمة الفتكحات كذركتيا في عيدم كؿ مف: أبي بكر الصديؽ كعمر بف الخطاب 

؛ ليذا نجد أف الكاقدم اقتصر في كتابو فتكح الشاـ عمى الفتكحات في عيدييما؛ كلذا كانت (ٔ) 

 .  مجمؿ الكصايا التي كردت في كتابو كانت ليما 

ػ كصايا مستقمة ػػػػػػػػػ كأحيانان ػػػػػػػػػ كانت مف ضمف األكامر لقد كانت ىذه الكصايا ػػػػػػػػػ أحيانان ػػػػػػػ
التي كانت في المكاتبات، كالرسائؿ التي كاف تبعث لألمراء كالقكاد المسمميف. ػػػػػػػػ كأحيانان ػػػػػػػػ ضمف 

   الخطب المسجدية.

 ابكت في لقادة الجند، كما جاءت كىذا بياف مفصؿ لكصايا كؿ مف أبي بكر كعمر 
 الشاـ. فتكح

  ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، رقـ  خميال متخذا كنت لك  النبي قكؿ ، باب النبي أصحاب فضائؿ كتاب أخرجو البخارم في صحيحو، (ُ)

 .ُّّٖ، صّ، جّْٔٓ
 .َُْص ْج، ُّٖٔأخرجو الطبراني في المعجـ االكسط، رقـ  (ِ)
 .ُْٖٔص ْج ، ِّٖٗو، رقـ صحيحأخرجو االماـ مسمـ في  (ّ)
 .َِٗ، صُٓ، ج الصحابة مناقب عف كسمـ عميو اهلل صمى إخباره كتابأخرجو ابف حباف في صحيحو،  (ْ)
 .ٖالصالبي:  سيرة عمر، ص (ٓ)
  .ٔٔخطاب: العسكرية العربية، ص (ٔ)
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  يقدّ الص بكر يأب الخميفة وصايا: أوالً 

 عـز عندما الكصية، ىذه جاءت كقد . سفياف أبي بف ليزيد كانت الكصايا ىذه كأكؿ
 جيكش ألربعة األلكية كعقد الجياد، إلى الناس فدعا الشاـ، لبالد الجيكش تسيير عمى  يؽصدٌ ال

، ككصؿ الشاـ لبالد تقدمت التي الجيكش أكؿ بف أبي سفياف يزيد جيش ككاف. الشاـ لفتح أرسميا
 .(ُ) إلييا

 نفسؾ عمى تضيؽ فال سرت إذاكقبؿ رحيؿ جيش يزيد أكصاه الخميفة أبي بكر قائالن لو: " 
 األمر في كشاكرىـ ،أصحابؾ عمى كال قكمؾ عمى تغضب كال ،مسيرؾ في أصحابؾ عمى كال

 ًإذىا: }عدكىـ عمى نصركا كال ظممكا قكـ فمحأ ال فإنو ؛كالجكر الظمـ عنؾ كباعد ،العدؿ كاستعمؿ
كا الًَّذيفى  لىًقيتيـي  ـي  فىال زىٍحفان  كىفىري لُّكىي مىفٍ  اأٍلىٍدبىارى  تيكى لًِّيـٍ  كى ًئذو  ييكى فان  ًإالَّ  ديبيرىهي  يىٍكمى رِّ يِّزان  أىكٍ  ًلًقتىاؿو  ميتىحى  ًفئىةو  ًإلىى ميتىحى
ٍأكىاهي  المَّوً  ًمفى  ًبغىضىبو  بىاءى  فىقىدٍ  مى ـي  كى يىنَّ ًبٍئسى  جى ذا ،(ِ){اٍلمىًصيري  كى  ان كلد تقتمكا فال عدككـ عمى نصرتـ كا 
 إذا تنقضكا كال ،عاىدتـ إذا تغدركا كال ،المأككؿ بييمة تعقركا كال ،طفالن  كال امرأة كال ان شيخ كال

 تيدمكا كال ،فدعكىـ اهلل في ترىبكا إنيـ يزعمكف ان رىبان الصكامع في قكـ عمى كستمركف ،صالحتـ
 ،رؤكسيـ أكساط حمقكا قد الصمباف كعبدة الشيطاف حزب مف آخريف قكما كستجدكف ،صكامعيـ

 يد عف الجزية يعطكا أك ،اإلسالـ إلى يرجعكا حتى بسيكفكـ فاعمكىـ ،العظاـ مناحيض كأنيا حتى
 .(ّ)" صاغركف كىـ

. كجاءت ىذه الكصية  كالكصية الثانية مف أبي بكر الصٌديؽ كانت لعمرك بف العاص 
 في كاستحيو ،كعالنيتؾ سرؾ في اهلل اتؽقبؿ أف يتكجو بجيشو إلى فمسطيف. فقد تقدـ إليو قائالن: " 

 اؿمٌ ع مف فكف ،سابقة منؾ أقدـ ىك مف عمى لؾ تقدمتي رأيت كقد ،عممؾ في يراؾ فإنو ،خمكاتؾ
 ضعؼ، أىؿ فييـ فإف السير؛ في بيـ كارفؽ معؾ، لمف ان كالد ككف ،اهلل كجو بعممؾ كأرد ،خرةاأل
ياؾ ...المشرككف كره كلك كمو الديف عمى ليظيره دينو ناصر كاهلل ، إليو ندبتؾ عما ان كاني تككف أف كا 

ياؾ  كأعرؼ فأكرميـ ،بدر أىؿ مف كاألنصار المياجريف معؾ فٌ أ عمرك يا كاعمـ، ... كالكىف كا 

 ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ِٖ، صَُابف كثير: البداية، ج .ِٔص ،ِج الكامؿ،: االثير ابف .ٖٔٓ، صِالطبرم: تاريخ، ج (ُ)

(ِ)
 .ُٔسكرة األنفاؿ، اآلية  

 .ٖص ،ُجفتكح الشاـ، (ّ)
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 ألني بكر أبك نيكألَّ  إنما فتقكؿ الشيطاف نجدة تداخمؾ كال ،بسمطانؾ عمييـ تتطاكؿ كال حقيـ،
ياؾ ،خيرىـ  فأذٌ  ،الصالة ثـ كالصالة أمرؾ مف تريد فيما كشاكرىـ ،كأحدىـ ككف ،النفس كخداع كا 

 في رغب بمف ٌميكص ابرز ثـ ،العسكر أىؿ يسمعو بأذاف إال صالة ٌميتص كال ،كقتيا دخؿ إذا بيا
 كأمر ،عدكؾ مف كاحذر ،صالتو أجزأتو كحده ىااٌل ص كمف ،لو فضؿأ فذلؾ ،معؾ الصالة

 كأقـ ،أصحابؾ عمى بالميؿ الجمكس كأطؿ ،عمييـ اٌ مطمع ذلؾ بعد أنت كلتكف ،بالحرس أصحابؾ
 .(ُ)" الناس ستارأ تكشؼ كال ،معيـ كأجمس ،بينيـ

ذا ،العدك القيت إذا اهلل كاتؽكمما جاء في الكصية ػػػػػػػػػ أيضان ػػػػػػػػػ "   أصحابؾ كعظت كا 
 في يفعمو كما يعممو فيما تعالى اهلل إلى ينفرد فاإلماـ ،رعيتؾ لؾ تصمح نفسؾ صمحأك  فأكجز،
ني ،رعيتو  عمييـ ككف ،حميتيا عمى قبيمة كؿ فاجعؿ ،العرب مف مررت قد مف عمى كليتؾ قد كا 
 عمى ؼمٌ كخ ،مامؾأ فيككنكا طالئعؾ قبمؾ كقدـ ،سيرؾ في عسكرؾ كتعاىد ،الرفيؽ الشفيؽ كالكالد
ذا ،ترضاه مف الناس  قراءة أصحابؾ كالـز ان،فخر  منؾ ذلؾ فيككف تتأخر كال ،فاصبر عدكؾ رأيت كا 
 زىرة عف كأعرض ،بينيـ العداكة يكرث ذلؾ فإف ،منيا كاف كما الجاىمية ذكر عف نييـأك  القرآف
} . إذ يقكؿ اهلل: (ِ)القرآف في الممدكحيف األئمة مف ككف ،سمفؾ مف مضى بمف تمتقي حتى الدنيا

عىٍمنىاىيـٍ  ٍينىا ًبأىٍمًرنىا يىٍيديكفى  أىًئمَّةن  كىجى ٍيرىاتً  ًفٍعؿى  ًإلىٍيًيـٍ  كىأىٍكحى ـى  اٍلخى قىا يتىاءى  الصَّالةً  كىاً  كىانيكا الزَّكىاةً  كىاً   لىنىا كى
اًبًديفى    .(ّ){ عى

، عندما أمره بأف ينقؿ بجيشو مف العراؽ إلى   الكليد بف لخالدكالكصية الثالثة، كانت 
ني...،  " :إليو  كتبفقد  الشاـ، كأف يتكٌلى قيادة الجيكش بيا.  ،المسمميف جيكش عمى يتؾلٌ ك  قد كا 

 في يجاىد ممف ككف ،اهلل عداءأ كقتاؿ ،كجؿ عز اهلل مرضاة إلى تسارع كأف ،الركـ بقتاؿ كأمرتؾ
ـٍ  ىىؿٍ  آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا} .(ْ) جياده حؽ اهلل مىى أىديلُّكي ارىةو  عى ـٍ  ًتجى  .(ٓ){ أىًليـو  عىذىابو  ًمفٍ  تيٍنًجيكي

 

 ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ُْ،ُفتكح الشاـ، ج (ُ)
 .ُْص ،ُج نفسو، المصدر (ِ)
 .ّٕسكرة االنبياء، اآلية  (ّ)
 .ِّص ،ُ، جفتكح الشاـ (ْ)
 .َُالصؼ، اآلية سكرة (ٓ)
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ذاذذاخلؾقػةذ)أمريذادلؤمـني(ذسؿرذبنذاخلطابذ:ذوصاوًاثانق

، فبعد نزكؿ أمير المؤمنيف لبيت المقدس، عيد فتح بيت المقدسبي فكانت أكؿ ىذه الكصايا 
ذخطب خطبة في المسمميف، تضمنت فييا كصيتو، كمما جاء فييا:

 الذم ،سكاه شيء كؿ كيغني يبقي الذم كجؿ عز اهلل بتقكل أكصيكـ نيإف بعد أما" 
 قمكبكـ بيا طيبة أمكالكـ زكاة كادٌ أ الناس أييا ،أعداءه يفني كبمعصيتو أكلياءه ينفع بطاعتو
 حرزأ مف الكيس فإف ،بو تكعظكف ما أفيمكا ان،شككر  كال مخمكؽ مف جزاء بيا تريدكف ال ،كأنفسكـ

  نبيكـ نةسُّ  نةسُّ بال كعميكـ ،مبتدعاتيا األمكر شر أف إال ،بغيره اتعظ مف السعيد كأف دينو
 الشفاء فيو فإف القرآف كالزمكا ،البدعة في االجتياد مف خير السنة في االقتصاد فإف ؛فالزمكىا
 فميمـز الجنة بحبكحة أراد مف ...،يمكنيـ الذيف ثـ يمكنيـ الذيف ثـ أصحابي الزمكا...، كالثكاب
 سرتو كمف الشيطاف حبائؿ مف فإنيف بامرأة منكـ أحد يخمكف كال ،الشيطاف مف كتعكذكا ،الجماعة
 .(ُ)"  الصالة كالصالة ،مؤمف فيك سيئتو كساءتو حسنتو

، كقد كالكصية الثانية مف الفاركؽ عمر بف الخطاب كانت ألبي عبيدة بف الجراح 
تعددت الكصايا لو، ككاف أكليا: عندما عزؿ خالد بف الكليد، ككٌلى مكانو أبا عبيد بف الجراح عمى 

" كقد تضمف الكتاب كصية جاء فييا:  ،خالد كعزؿ بتكليتو إليو كتابان  كتب. فقد المسمميف في الشاـ
ني  رجاء ىمكة إلى المسمميف تنفذ كال ،سكاه... ما كيفني يبقي الذم اهلل بتقكل أكصيؾ ... كا 

 مع يككف نماإ النصر فإف ،النصر لكـ أرجك إني تقؿ كال ،كثير جمع إلى سرية تنفذ كال ،غنيمة
ياؾ، باهلل كالثقة اليقيف  عنيا كالو ،عينيؾ الدنيا عف كغض ،اليمكة إلى المسمميف بإلقاء كالتغرير كا 
نما، ... قمبؾ  ان سفر  منتظر كأنؾ كأنت ،سمفؾ فييا تقدـ كقد ،الخمار ستر اآلخرة كبيف بينؾ كا 

 ،غيرىا إلى منيا الراحؿ فييا الناس فأحـز ،زىرتيا كىبت نضرتيا مضت قد دار مف كرحيالن 
 .(ِ)استطعت"  ما المسمميف كراع ،التقكل زاده كيككف

، الخطاب بف عمرأمير المؤمنيف  عمى عبيدة أبي خبر أبطأ أف بعد جاءت فقد: كثانييا
   جاء لو كصية تضمنت ان كتاب إليو فكتب ، ػػػػػػػػ قنسريف فتح ػػػػػػػػ كالفتح الكتب مف شيء عميو يرد كلـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ِّ، صُفتكح الشاـ، ج (ُ)
 .ٕٖص ،ُنفسو،ج المصدر (ِ)
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 كأحذركـ كجؿ، عز اهلل معصية عف كأحذركـ كعالنية، ان سر  كجؿ عز اهلل بتقكل كآمرؾ" : فييا
ـٍ  كىأىٍبنىاؤيكيـٍ  آبىاؤيكيـٍ  كىافى  ًإفٍ  قيؿٍ }  :(ُ)حقيـ في اهلل قاؿ ممف تككنكا أف نياكـأك  ٍخكىانيكي  كىأىٍزكىاجيكيـٍ  كىاً 

تيكيـٍ  ٍفتيميكىىا كىأىٍمكىاؿه  كىعىًشيرى ارىةه  اٍقتىرى ًتجى مىسىاًكفي  كىسىادىىىا تىٍخشىٍكفى  كى ٍكنىيىا كى ـٍ  أىحىبَّ  تىٍرضى  كىرىسيكًلوً  المَّوً  ًمفى  ًإلىٍيكي
كا سىًبيًموً  ًفي كىًجيىادو  تَّى فىتىرىبَّصي  .(ِ){فىاًسًقيفى الٍ  اٍلقىٍكـى  يىٍيًدم ال كىالمَّوي  ًبأىٍمًرهً  المَّوي  يىٍأًتيى  حى

 كخطب ،المنبركثالثيا: فقد كانت عند مالقاة الركـ في اليرمكؾ. فقد صعد أمير المؤمنيف 
 ليس إنو كاعممكا ،معكنتنا مف لكـ خير اهلل نصر فإف، تضمنت كصية جاء فييا : " ... خطبة
نما ،القميؿ الجمع ييـز الكثير بالجمع  : }يقكؿ كجؿ عز اهلل كأف ،النصر مف اهلل أنزؿ بما ييـز كا 

لىفٍ  ـٍ  تيٍغًنيى  كى ٍنكي لىكٍ  شىٍيئان  ًفئىتيكيـٍ  عى  القميؿ العصابة اهلل ينصر كربما (ّ){اٍلميٍؤًمًنيفى  مىعى  المَّوى  كىأىفَّ  كىثيرىتٍ  كى
 قىضىى مىفٍ  فىًمٍنييـٍ  : }تعالى قاؿ كقد ،اهلل عند مف إال النصر كما ،الكثيرة العصابة عمى عددىا
ًمٍنييـٍ  نىٍحبىوي    .(ْ){ يىٍنتىًظري  مىفٍ  كى

 بمف تيأس كال ،المسمميف مف معؾ بمف العدك لؽأف كما جاء في الكصية ػػػػػػػػػ أيضان ػػػػػػػػػػ : " ...   
 في عدكىـ عف عجزكا كما،  اهلل رسكؿ يدم بيف صرع مف رأيت فقد ،المسمميف مف عصر 

 في جاىدكا بؿ ،تعالى اهلل جنب في المكت لقاء ييابكا كلـ ،اهلل سبيؿ في قتمكا حتى كثيرة مكاطف
مىا } .(ٓ)جياده حؽ اهلل سبيؿ بَّنىا قىاليكا أىفٍ  ًإالَّ  قىٍكلىييـٍ  كىافى  كى ٍسرىافىنىا ذينيكبىنىا لىنىا اٍغًفٍر  رى  أىثىبِّتٍ  أىٍمًرنىا ًفي كىاً 
نىا ٍرنىا ٍقدىامى مىى كىاٍنصي  .(ٔ) {" اٍلكىاًفًريفى  اٍلقىٍكـً  عى

 فكف ...: " البي عبيدة  منيفؤ الم أمير قاؿفقد  ،حمب فتح عند كانت: كخامسيا
 . (ٕ) " ان عضد كالمسمميف لإلسالـ

  في أكصيؾ أف تحتاج كما... : "قائالن ػػػػػػػػػ أيضان ػػػػػػػػػػ  أكصاه ،عزاز فتح عند كانت :كسادسيا

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .َُٔص ،ُجفتكح الشاـ،  (ُ)
 .  ِْ ، اآليةسكرة التكبة (ِ)
 .ُٗ ، اآليةاألنفاؿسكرة  (ّ)
 .ِّ ، اآليةاألحزابسكرة  (ْ)
 .ُٕٔص ،ُجفتكح الشاـ،  (ٓ)
 .ُْٖاآلية عمراف، آؿ سكرة (ٔ)
 . ِِٓص ،ُج ،فتكح الشاـ (ٕ)
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 .(ُ)" كممكو أىمو فارؽ قد فإنو ؛معو مف كعمى ،النفقة في عميو أكسع، ركمية صاحب فمنطانكس

 ٌضؿكف ،المسمميف بيف الغنيمة قسـأف: " قاؿ البي عبيدة كسابعيا: كانت عند فتح دمشؽ،
 ،كفعاليـ صبرىـ عمى كاشكرىـ ىـالكأك  ،المسمميف كاحفظ ،حقو حؽ ذم كؿ كأعط ،السبؽ أىؿ
 .(ِ)أمرم يأتيؾ حتى بمكضعؾ كأقـ

.  كعمرك بف العاص نصيب مف كصايا )الفاركؽ( (ّ)عامر بف سعيد كما كاف لكؿ مف 
المدينة إلى الشاـ ليمحؽ  ره مفيٌ سعقد لو لكاءن، ك  عندمافقد جاءت كصيتو لسعيد بف عامر، 

، اهلل تتقي أف إال منيـ رجؿ بخير كلست الجيش ىذا عمى كليتؾ إني كمما أكصاه: "  .بالمسمميف
 كال ،قكييـ تؤثر كال ،صغيرىـ تحتقر كال ،أعراضيـ تشتـ كال ،استطعت ما بيـ فأرفؽ سرت فإذا
 تعالى كاهلل ،الطريؽ جادة عمى بيـ ترقد كال ،السيؿ بيـ كاقطع المفاكز بيـ تسمؾ كال ،سكاؾ تتبع

 .(ْ)" المسمميف مف معؾ مف كعمى عميؾ خميفتي

 كميف في جيشو ككقع ،(مصر) خيراأل نزؿ أف بعد العاص بف لعمرك كصيتو كجاءت
 جاء كمما كصية، تضمنت ان كتاب إليو فكتب بو، يستنجد المدينة في لمفاركؽ أرسؿ عندىا ،محكـ
 عمى إال يككف ما ماـاإل فإف ،الحذر كاستعمؿ ،لعدكؾ تأمف كال ،أمرؾ في النشاط فاستعمؿ: " فييا
ياؾ يعيننا كاهلل، حذر  فتح عند جاءت العاص بف لعمرك أخرل كصية كفي. (ٓ)" طاعتو عمى كا 

 كاربط باهلل  فاستعف: " ... جاء فيو كتاباأمير المؤمنيف عمر بف الخطاب  إليو كتب فقد مصر،
 في اهلل بتقكل كعميؾ ،...االحكاـ كيعممكا الديف شرائع ليقيمكا أمير بمد لكؿ األمراء رسؿأك  الخيؿ،
نو بالمعركؼ كأمر ،الظالـ مف المظمكـ كأنصؼ ،معؾ كمف نتأ كالعالنية السر  ،المنكر عف كا 
 .(ٔ)" الئـ لكمة اهلل في تأخذؾ كال ،القكم مف الضعيؼ حؽ كخذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .َّٓص ،ُفتكح الشاـ،ج (ُ)
  .َِٖص ،ُنفسو،جالمصدر ( ِ)
 بعدىا كما فشيدىا كىاجر ،خيبر قبؿ أسمـ صحابي، ،جمح بني أشراؼ مف ،الجمحي ذيـخ بف عامر بف سعيد (ّ)

. َُّص ٕج،البداية. ابف كثير: ّْٓص ،ّج ،التاريخ خالفتو. البخارم: في مات، ك حمص إمرة عمر هككالٌ 
 .ْٓص، ْج ،تيذيبابف حجر: 

 .ُٗٔص ،ُ، جفتكح الشاـ (ْ)
  .ْٓص ،ِج المصدر نفسو، (ٓ)
 .َِٔص ،ِج نفسو، المصدر (ٔ)
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 حكـ عمى تشتمؿ ،المستكل عاليةك  بميغة كصايا أنيا يجد ،الكصايا ىذه في المتأمؿ إف
 :يمي ما يستنتج أف لو يمكفك  في مجالي الحرب كالسمـ. باىرة

 ػػػػػػػ أف تقكل اهلل عز كجؿ ىي أىـ عكامؿ النجاح في العمؿ.

 ػػػػػػػ التحذير مف المعصية كالذنكب كالبدع، كالتعصب لألنساب . 

 ػػػػػػػػ الحرص عمى مشكرة الجند.

 ػػػػػػػ االلتزاـ بتعاليـ اإلسالـ عند القتاؿ.

 ػػػػػػػ أف القتاؿ إنما شرع ليدؼ سامي كىك تحقيؽ العبكدية هلل.

 األمناء مف ذكم النباىة.ػػػػػػػ االىتماـ بأمر حراسة المسمميف، كاختيار الحراس 

 ػػػػػػػ اإليجاز في المكعظة فإف كثير الكالـ ينسي بعضو بعضا.

 .منيـ حتراساال مع ،لمتفاكض كالصمح قدمكا إذا العدك رسؿ إكراـ ػػػػػػػ

 .نفسو مف المسمميف ينصؼ كأف. قسمتيا قبؿ الغنيمة مف األخذ كىك الغمكؿ، القائد يتجنب أف ػػػػػػ

  .الفشؿ في فيقع جنده، عمى يسرم جبنو فإف يجبف، ال كأف عداء،األ لقاء في القائد يصدؽ أف ػػػػػػ

 ؿٌ لع: قمت .الكصايا؟ ىذه برازإ عمى الكاقدم حرص لماذا كىك منطقيا، ىنا السؤاؿ كيبدك
 عمى الحياة في رحمتيا مكاصمة عمى يعينيا ما المجيد تاريخيا في جياؿاأل تجد أف مرجعو ذلؾ
يظير،  كىذا. الناس دنيا في كدكرىا رسالتيا، حقيقة خاللو مف كتعرؼ رشيد، كىدل صحيح منيج

 .الكاقدم( مؤلفنا) لقمـ المحرؾ ىك كاف سالمياإل الديف أف ؛لمشؾ مجاالن  يدع ال مماك 
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 الخاتمة

التي تعرفنا مف خالليا عمى شخصية الكاقدم كمنيجو كمصادره في كتابو الدراسة بعد ىذه 
مف ىذا البحث ػػػػػػػػػ أف أطرح خالصة ما تكصمت إليو مف  االنتياء، يطيب لي ػػػػػػػػػ بعد فتكح الشاـ

 نتائج، كىي عمى النحك التالي:

ـ. كأف كفاتو كانت في بغداد ْٕٕىػ/ َُّػػػػػػ أف مكلد الكاقدم كاف في المدينة المنكرة في عاـ 
 .كالكفاة المسكف بغدادم صؿ،األ مدنيبأنو  كليذا أشير إليو؛  ـ.ِّٖىػ/َِٕعاـ 

ػػػػػػػ برز الكاقدم كشخصية مثقفة في العمكـ اإلسالمية. كالمغازم كالسير، كالفتكح، كالتاريخ، كالفقو، 
 .عممية تنشئة تنشئتو في كبغداد المنكرة المدينة مف كؿ كمساىمة كالحديث، كالتفسير.

 .مكاضيعيا كتنكع نتاجو،إ بغزارة الكاقدم عرؼػػػػػػ 

لقا ءن كعطا ان،أخذ زمنو في العممية الحركة في كبيرة شيرة لمكاقدم كانتػػػػػػ    .فان كتألي ءن،كا 

 كتمؾ ،بالتفاصيؿ كالجزئيات ىتمامواك  يكتب، أك يركم فيما التدقيؽ إلى الكاضح الكاقدم ميؿػػػػػػػ 
 .المدققيف العمماء سمات مف

لى تقرب الدكلة العباسية منو؛ػػػػػػ أدل سعة عمـ الكاقدم، كاتصافو باألخالؽ  كتكليتو  إلى شيرتو، كا 
 .. ككفاءة ثقة محؿ كاف أنو إلى يشير كىذاكظائؼ عدة، 

 عند أىؿ التاريخ.  ثقة ػػػػػػ مع ضعؼ الكاقدم في ركاية الحديث؛ إال أنو 

 .السنة أىؿ عقيدة عمى كافػػػػػػ تبيف أف تشيع الكاقدم لـ يثبت، كأنو 

 اىيف نسبة الكتاب لمكاقدم، كأف ما أثير حكلو مف شككؾ ليست في محميا.ػػػػػػػ اتضح بالبر 

 وأىميت عف فضال كالعسكرية، كالفقيية، دارية،كاإل دبية،كاأل الحضارية، أىميتو مكتابػػػػػػ تبيف أف ل
 .باحثيفكال الكُّتاب مف لكثير أساسي مرجع يعتبر أنو ذلؾ عمى يؤكد كما التاريخية؛

 بؿ الحديثية؛ المدرسة في الحاؿ ىك كما الراكم في العدالة يشترط ال الكاقدم كافظير أف  ػػػػػػػ
 الحدث يركم أف عمى يحرص أنو إذ الحدث؛ فييـ كقع مف أسرة أفراد أحد الراكم يككف أف يكفيو
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كما تبيف أف مصادر الكاقدم كانت مف شيكخو كغير  .راكيو حالة عف النظر بصرؼ أىمو، عف
 شيكخو، كىذا يظير عمى حرص الكاقدم عمى جمع المعمكمات.

 خالؿ مف المعاصرة عمى تدؿ ألفاظا ،الشاـ فتكح استعرضت التي ركاياتو أسانيد في ومااستخد ػػػػػػػػ
  .كأصالتيا الركاية قكة يبرىف مما" أخبرني" ك" حدثنا" ك" حدثني: " مثؿ كالمشافية السماع صيغ

 التي الرئيسة لألحداث عناكيف كضع فتكح الشاـ كتاب في الكاقدم لمنيج البارزة المالمح مفػػػػػػ 
 .الكتاب حكليا دار

 عمى يسيؿ التي السمسة العربية لغتو عمى اعتمد التاريخية، مادتو عرض عند الكاقدم أف ظير ػػػػػػػ
 ، ممتع سيؿ نيؽأ شيؽ بأسمكب كمعركضة الغريبة، لفاظاأل مف خالية ككنيا ؛فيميا القارئ

 الحدث معمكمات بيف الربط خاللو مف كيحصؿ كالبياف، بالكضكح يتسـ بديع قصصي كبأسمكب
  .بيا حاطةكاإل كفيميا حفظيا القارئ عمى يسيؿ متكاممة صكرة في

 في كىذا كمعمكماتو، ركاياتو صحة عمى لمتدليؿ ؛القرآنية باآليات االستشياد الى الكاقدم عمدػػػػػػػ 
 .الثبت الصادؽ المؤرخ كصفة ينسجـ اعتقادم

كأنيا  المتنكعة، الخير خالؿ عمى ثتحٌ  تبيف أف األبيات الشعرية التي استشيد بيا الكاقدم ػػػػػػػ
 عف يدافعكاف  تغرس في المسمميف حب الجياد كالتضحية، كاالعتزاز باإلسالـ. كىذا أظير، أنو

  . السامية كالمبادئ القيـ غرسنو كاف حريصان عمى أك  سالـ،اإل

 الديف ، كأفالمنيجية منطمقات الكاقدم في ساساأل ىي كمقتضياتيا سالميةاإل العقيدةػػػػػػ تبيف أف 
 كىك التاريخي، التدكيف حركة مجاؿ في جديدة بميزة فمقد جاء و.لقمم المحرؾ ىك كاف سالمياإل

 فتكح ػػػػػػػ ان كتاب فأنتج كالجامعة، الكاحدة سالميةاإل العقيدة مع التاريخي التدكيف خصائص التقاء
 مف ذلؾ: .المحمدية مةاأل حياة مف يجابياإل الجانب ركاياتو في جمع فقد جديد؛ تكجو ذا ػػػػػػػ الشاـ

براز  بيف أفراد الجند اإلسالمي، المحبةك  األخكة ركح ظيارها  ك ، اإلسالمية بمغتو اعتزازه  المرأة دكر هكا 
  ) أبي بكر الصديؽ كعمر بف الخطاب ( لقادة الجند. الخمفاء كصايا، ك المسممة
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 

  (م 1111/ ىـ 614ت)الشيباني،  محمد بن الكرم أبي بن عمي ثير،ابن األ: 
 .ـ ُٕٗٗ/ ىػ ُّٗٗ بيركت، صادر، دار ،" التاريخ في الكامؿ " ػػػػػػػػػُ
 . ـُّٕٗ/ ىػَُّٕلبناف،  بيركت، التراث، إحياء دار ،" الصحابة معرفة في الغابة أسد "ػػػػػػػػِ
  مثنى، د. ت.ال مكتبة العراؽ، بغداد،  ،" األنساب تيذيب في المباب"  ػػػػػػػػّ

 

 (م1114ىـ /646ت) المبارك، الدين ابن األثير، مجد: 
 دمشؽ، الحمكاني، عبدالقادر األرناؤكط، مكتبة ،ح، ت" الرسكؿ أحاديث مف األصكؿ جامع"  ػػػػػػػػػْ

 ـ.ُٗٔٗىػ/َُّْ، ِسكريا، ط
 المكتبة الطناحي، كمحمكد، الزاكم أحمد طاىر تح، ػػػػػػػػػ " النياية في غريب الحديث كاالثر"،ٓ

 .ـ ُِٖٗ /ىػ َُّْ ،ُط ، لبناف،بيركت العممية،

 

 ،(:م856/ ىـ 141 ت) سوادة بن عمار بن اهلل عبد بن محمد األزدي 
 ،ُط مصر، القاىرة، مؤسسة عامر، اهلل عبد المنعـ عبد تح، ،"الشاـ فتكح تاريخ"  ػػػػػػػػٔ

 .ـَُٕٗ/ىػَُّْ
  

  م(:  969ىـ/  156األصفياني، أبو الفرج عمي بن الحسين، )ت 
 ـ. ُِٖٗىػ/ َُْْ، ُ" األغاني "، المكتبة المصرية،  القاىرة، مصر، ط ػػػػػػػػٕ
 

 ،(م1144/ىـ515 ت)  ،التيمي الفضل بن محمد ابن سماعيلإ األصبياني: 
  المدخمي، ىادم بف ربيع بف محمد تح، ،" السنة أىؿ عقيدة كشرح المحجة بياف في الحجة"  ػػػػػػػػػٖ 

 . ـُٗٗٗ/  ىػُُْٗ ،ِط ، السعكدية الرياض، ، الراية دار
 

 (م 916/ ىـ 114 ت) الكوفي، أحمد محمد أبو أعثم، ابن: 
 .ـ ُٖٔٗ/ ىػ َُْٔ ،ُط لبناف، بيركت، العممية، الكتب دار ،" الفتكح"  ػػػػػػػػػٗ
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 ،(:م 1144/ ىـ 491 ت) المالكي، بن خمف بن سميمان الباجي 
 كالشئكف األكقاؼ كزارة البزار، أحمد تح، ،"البخارم عنو خرج لمف كالتجريح التعديؿ" ػػػػػػػػَُ

 .ت. د المغرب، اإلسالمية،
 

 ،( :م 874/  ىـ 156 ت) البخاري الجعفي إبراىيم بن إسماعيل البخاري 
/  ىػ َُْٕ ،ّط لبناف، بيركت، كثير، ابف دار البغا، مصطفى تح، ،"البخارم صحيح" ػػػػػػػُُ

 . ـ ُٕٖٗ
 . ت. د لبناف، بيركت، الفكر، دار الندكم، ىاشـ السيد تح، ،"الكبير التاريخ"  ػػػػػػػُِ

 

 ( :م 1474/ ىـ 461 ت) بكر، أبو عمي بن أحمد الخطيب، البغدادي 
 .ت. د.  لبناف بيركت، العممية، الكتب دار ،" السالـ مدينة أك بغداد تاريخ"  ػػػػػػػُّ

 

 ،(م 1944ه/487 ت) ، محمد بن العزيز عبد بن اهلل عبد البكري : 
 مصر القاىرة، كالترجمة، التأليؼ لجنة مطبعة السقا، مصطفى تح،"  استعجـ ما معجـ"  ػػػػػػػُْ
 .ـُْٓٗ/  ىػُّْٔ ،ُط
 

 ،(:م 891/ ىـ 179 ت) جابر، بن يحيى بن أحمد البالذري 
/ قَُُْلبناف، بيركت، الكاثكليكية، المطبعة عباس، إحساف. د تح، ،" األشراؼ أنساب"  ػػػػػػػُٓ

 . ـُٕٗٗ
 .ـ َََِ/ ىػَُِْ ،ُط لبناف، بيركت، العممية، الكتب دار ،" البمداف فتكح"  ػػػػػػػُٔ

 

 ،(:م914/  ىـ197 ت) عيسى بن محمد عيسى أبو الترمذي 
 .ـُٖٗٗ قُُْٗ ،ِط لبناف، بيركت، الجيؿ، دار معركؼ، بشار تح، ،" الترمذم سنف"  ػػػػػػػُٕ

 

 (:م 1469/  ىـ 871 ت)  ،المحاسن أبي الدين جمال ،بردي تغري ابن  
 كالنشر، لمتأليؼ العامة المصرية المؤسسة ،" كالقاىرة مصر سمكؾ في الزاىرة النجكـ"  ػػػػػػػػُٖ

 ـ ُّٔٗ/  ىػ ُّّٖ ،ُط مصر، ، القاىرة
 

 (:م1118/ ىـ718ت) ،أحمد الدين تقي تيمية، ابن  
 لبناف،، بيركت،  العربية دار قاسـ، بف محمد بف الرحمف عبد: جمع"،  الفتاكل مجمكع " ػػػػػػػػُٗ
 . ـُٕٗٗ/ ىػُُْٖ ،ُط
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 .ـُٖٓٗ/ ىػَُْٔ،ُط قرطبة، مؤسسة سالـ، رشاد محمد تح، ،" النبكية السنة منياج"  ػػػػػػػَِ
 

 م(:1471ىـ/876) ت  ،الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخموف 
 " الجكاىر الحساف في تفسير القرآف "، مؤسسة العممي لممطبكعات، بيركت، لبناف، د. ت. ػػػػػػػُِ

 

 م(:1415ىـ/ 417بن محمد بن إبراىيم النيسابوري، )ت  الثعمبي، أحمد 
" الكشؼ كالبياف"، تح، أبي محمد بف عاشكر، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف ،  ػػػػػػػػِِ
 ـ.ََِِىػ/ُِِْ،ُط
 

 (:م1419/ ىـ811 ت) ،محمد الخير أبو الدين شمس الجزري، ابن 

  .ـُِّٗ/ ىػ ُُّٓ ،ُط بيركت، العممية، الكتب ،" القراء طبقات في النياية غاية" ػػػػػػػػ ِّ

 

 (:م1144/  ىـ741) ،الغرناطي أحمد بن محمد جزي، ابن 
 .ـُِٕٗ/ىػُّّٗ ،ِط العربي الكتاب دار ،"التنزيؿ لعمكـ التسييؿ"  ػػػػػػػػػِْ

 

 (م 1144/ ىـ 597 ت) الفرج، أبو الدين جمال الجوزي، ابن: 
 .ـ َََِ/ ىػ ُُِْالقاىرة، الحديث دار عمي، بف أحمد تح، ،" الصفكة صفة " ػػػػػػػِٓ
 ،ُط العممية، الكتب دار عطا، القادر عبد محمد تح، ،" كالممكؾ األمـ تاريخ في المنتظـ " ػػػػػػػػِٔ

 .ـ ُِٗٗ/ ىػ ُُِْ لبناف، بيركت،
 لبناف، بيركت، العممية، الكتب دار ،ُط القاضي، عبد تح، ،" كالمترككيف الضعفاء " ػػػػػػػػِٕ

 .  ـ ُٖٔٗ/  ىػ َُْٔ
 . ـُْٖٗ/ ىػَُْْ،ّط لبناف، بيركت، اإلسالمي، المكتب ،" التفسير عمـ في المسير زاد " ػػػػػػػػِٖ
 .ـُٕٕٗ/ ىػَُِْ ،ّط بيركت، الجديدة، اآلفاؽ دار ،" حنبؿ بف أحمد اإلماـ مناقب"  ػػػػػػػػِٗ

 

 (م1447 ىـ /198، ) تحماد بن إسماعيل ،الجوىري: 
  لممالييف العمـ دار عطار، الغفكر عبد أحمد ،تح ،" العربية كصحاح المغة تاج :الصحاحػػػػػػػػ " َّ

 . ـُٕٗٗ ق/َُْْ ،ِط ، لبناف، بيركت
 

 م(: 918/  ه117ابن أبي حاتم، عبد الرحمن محمد بن إدريس الرازي، )ت 
 ـ. ُّٓٗىػ/  ُّّٕ، ُلبناف، طػػػػػػػ " الجرح كالتعديؿ "، دار الكتب العممية بيركت، ُّ
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 ( :م 965/  ه154ت)  ،حاتم أبو ،أحمد بن حبان بن محمد حبان، ابن 
 .ـُٕٓٗ/ىػُّٓٗ ،ُط لبناف، بيركت، الفكر، دار أحمد، الديف شرؼ: تح، ،" الثقات" ػػػػػػػ ِّ
 . ـُٕٔٗ/ىػُّٔٗ ،ُط مصر، القاىرة، زايد، محمكد تح، ،"المحدثيف مف المجركحيف" ػػػػػػػػ ّّ
 األرناؤكط، شعيب تحقيؽ الديف، عالء األمير ترتيب حباف، ابف صحيح بترتيب اإلحساف ػػػػػػػػػّْ

 .ـُٖٖٗ/ىػَُْٖ ،ُط لبناف، بيركت، الرسالة، مؤسسة
 

 ،(  م 1448/  ىـ 851 ت)  ،عمي بن أحمد ابن حجر: 
 . ـ ُْٖٗ/  ىػ َُْْ ،ُطلبناف،  بيركت، ، الفكر دار ،"  التيذيب تيذيب"  ػػػػػػػػّٓ
 .ـُٖٕٗ/ ػى ُّٖٗ ،ُلبناف، ط ، بيركت ، الفكر دار ،" الصحابة تمييز في اإلصابة"  ػػػػػػػػّٔ
 .ـ ُٖٖٗ/  ػى َُْٖ ،ِط حمب، الرشيد، دار عكامة، محمد ،تح"  التيذيب تقريب"  ػػػػػػػػّٕ
  د. ت.  ،السعكدية كالدعكة، البحكث دار باز، بف العزيز عبد ،تح"  البارم فتح"  ػػػػػػػػّٖ
  ، لبناف، د. ت.بيركت ، اإلسالمية الكتب دار ،"  الميزاف لساف"  ػػػػػػػػّٗ
 اإلسالمية لمشؤكف األعمى المجمس حبشي، حسيف. د ،تح ،"العمر بأخبار الغمر إنباء"  ػػػػػػػػَْ

 .ـَُٕٗ/ ىػُُّٗ مصر، القاىرة،

 العممي البحث عمادة المدخمي، ىادم بف ، تح، ربيع" الصالح ابف كتاب عمى " النكت ػػػػػػػػُْ
 .ـُْٖٗ/ىػَُْْ ، ُط ،السعكدية العربية المممكة المنكرة، المدينة اإلسالمية، بالجامعة

 

  ( :م 1157/ ىـ 655 ت) الحميد، عبد الدين عز الحديد، أبي ابن 
 إحياء دار مصر، القاىرة، ،ِط إبراىيـ، الفضؿ أبك محمد تح، ،" البالغة نيج شرح"   ػػػػػػػػػِْ

 .ـ ُٖٓٗ/ ىػ ُّٖٓ العربية، الكتب

 ( :م 1461/ ىـ 456 ت) األندلسي، سعيد بن أحمد بن عمي حزم، ابن 
 .ـ ُّٖٗ/ ىػ َُّْ ،ُط لبناف، بيركت، العممية، الكتب دار ،" العرب أنساب جميرة"  ػػػػػػػػّْ

 

 م(: 855ىـ/141ابن حنبل، أحمد اإلمام الشيباني، )ت 
، ُػػػػػػػػ "العمؿ كمعرفة الرجاؿ"، تح، كصي اهلل عباس، المكتب اإلسالمي، بيركت، لبناف، طْْ

 ـ. ُٖٖٗىػ/ َُْٖ
،  ُػػػػػػػػ " فضائؿ الصحابة "، تح،  كصي اهلل محمد عباس، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، طْٓ

 ـ.  ُّٖٗىػ/  َُّْ
 قرطبة، مصر، د. ت.ػػػػػػػ " مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ " ، مؤسسة ْٔ
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 م (: 1118ىـ /  616، ياقوت بن عبد اهلل، ) ت الحموي 
 " معجـ البمداف " ، دار صادر ، بيركت ، لبناف، د. ت.  ػػػػػػػْٕ
 " معجـ األدباء " ، مطبعة دار المأمكف، مصر، المطبعة األخيرة ، د. ت.  ػػػػػػػْٖ

 

 م(:1544ىـ/914الحميري، محمد بن عبد المنعم، ) ت 
" الركض المعطار في خبر األقطار"، تح، إحساف عباس، دار الكتب العممية، بيركت،  ػػػػػػػػْٗ

 .ُْٖٗىػ/ َُْْ، ُلبناف، ط
 

  (:م918/ىـ146 ت) وكيع، خمف، بن محمد حيان، ابن 
 .ت. د لبناف، بيركت، الكتب، عالـ ،" القضاة أخبار"  ػػػػػػػػػَٓ

 

  ،م(:1417ىـ / 911، ) ت صفي الدين أحمد بن عبد اهلل الخزرجي 
" خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ "، مكتبة المطبكعات اإلسالمية، بيركت،  ػػػػػػػػُٓ

 ـ.ُٕٗٗىػ /  ُّٗٗ، ّلبناف، ط
 

 ( م 1445/ ىـ 848 ت) محمد، بن الرحمن عبد خمدون، ابن: 
 كمف كالبربر كالعجـ العرب أياـ في كالخبر المبتدأ كديكاف العبر كتاب" ػػػػػػػ " تاريخ "، المسمى:ِٓ

 .ـ ُُٖٗ/ ػى َُُْ ،ّط بيركت، الكتاب، دار ،"األكبر السمطاف ذكم مف عاصرىـ
 .ُّٕٗ، ُ، طتكنس الثقافي، النادم النجار، إبراىيـ ،تحػػػػػػػػ " المقدمة " ، ّٓ

 

 ،(م 1881/ ىـ 681 ت) بكر، أبي بن محمد بن أحمد ابن خمكان: 

 د. ت. .بيركت صادر، دار عباس، إحساف ،تح ،" الزماف أبناء كأنباء األعياف كفيات " ػػػػػػػػػْٓ
 

 (م 854 ىـ/ 144 ت) العصفري، ىبيرة أبي بن خميفة خياط، ابن: 
  .ـ ُٓٗٗ/ ػى ُُْٓ ،ُط، لبناف، بيركت العممية، الكتب دار ،" خياط بف خميفة تاريخ " ػػػػػػػػػٓٓ
ق/ َُِْ، ُ، دار طيبة، الرياض، السعكدية، طالعمرم ضياء أكـر. د ،تح "، " الطبقات ػػػػػػػٔٓ

  ـ.ُِٖٗ
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  م(:  995ىـ/  185الدار قطني، عمي بن عمر القطني البغدادي، )ت 
، ُ" الضعفاء كالمترككيف"، تح،  مكفؽ عبد اهلل عبد القادر، مكتبة المعارؼ، الرياض، ط ػػػػػػػٕٓ

 ـ.  ُْٖٗىػ/  َُْْ
 ـ.  ُٔٔٗىػ/  ُّٖٔ، ُ" السنف " ، دار المعرفة "، بيركت، لبناف، ط ػػػػػػػػٖٓ
 بيركت " المؤتمؼ المختمؼ"، تح،  مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي، ػػػػػػػػٗٓ

 ـ . ُٖٔٗىػ /  َُْٔ،  ُ، لبناف، ط
 

   م(:888ىـ / 175أبو داود،  سميمان بن األشعث السجستاني، )ت 
  " سنف أبي داكد "، تح،  محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الفكر، بيركت، لبناف، د. ت.ػػػػػػػػَٔ

 

 ( م1517/ ىـ945ت)  ،محمد بن أحمد ،الداودي،   
 السعكدية ،كالحكـ العمكـ مكتبة، الخزم صالح بف سميماف ،تح "، المفسريف طبقاتػػػػػػػػ " ُٔ
 . ـُٕٗٗ /ىػُُْٕ،ُط
 

  م(: 881 ه/181حنيفة أحمد بن داود، )تالدينوري، أبو 
، ُ" االخبار الطكاؿ" تح، عبد المنعـ عامر، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، مصر، ط ػػػػػػػِٔ

 ـ.َُٔٗىػ/ َُُْ
 

 م ( 1147ىـ /  748بن عثمان، ) ت ، محمد بن أحمد الذىبي: 
" سير أعالـ النبالء "، تح،  شعيب األرناؤكط كحسيف األسد، مؤسسة الرسالة، بيركت،  ػػػػػػػػّٔ
  . ـ ُُٖٗىػ / َُُْ، ُط

 ـ.ُْٓٗىػ /  ُّْٕ، السعكدية،ُ" تذكرة الحفاظ "، دار إحياء التراث العربي، ط ػػػػػػػػْٔ
" العبر في خبر مف عبر "، تح،  أبك ىاجر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ، دار الكتب  ػػػػػػػػٓٔ

 ـ . ُٖٓٗىػ / َُْْ ُالعممية، بيركت، لبناف، ط
" تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ " ، تح، د. عمر عبد السالـ تدمرم،. دار  ػػػػػػػػٔٔ

 الكتاب العربي، بيركت، لبناف، د. ت. 
، ُ" ميزاف االعتداؿ في نقض الرجاؿ " تح،  عمي البجاكم، دار المعرفة، بيركت، لبناف، ط ػػػػػػػػٕٔ

 ـ. ُُٔٗىػ/  ُِّٖ
" الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة "، تح، محمد عكانة، دار القبمة لمثقافة  ػػػػػػػػٖٔ

 ـ. ُِٗٗىػ/ُُّْاإلسالمية، جدة، السعكدية، 
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، ُفي الضعفاء "، تح، نكر الديف العتر، دار إحياء التراث، بيركت، لبناف، ط" المغني  ػػػػػػٗٔ
 ـ.ُُٕٗىػ/  ُُّٗ

  

 ه(1148ىـ/ 646الرازي، محمد بن عمر بن الحسين، )ت 
" اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف " ، تح، عمي سامي النشار، دار الكتب العممية،   ػػػػػػػَٕ

 ـ.ُُٖٗق/َُِْ، ُبيركت، لبناف، ط
 

  م ( : 1164ىـ/  761الزيمعي، عبد اهلل بن يوسف أبو محمد، ) ت 
 ـ. ُُْٖىػ/ُِٕٓ، ُ" نصب الراية "، تح، محمد يكسؼ، دار الحديث، القاىرة، ط ػػػػػػػػُٕ

 

 ،(:م1174/  ىـ771 ت) عمي، بن الوىاب عبد الدين تاج السبكي 
  بيركت، العممية، الكتب دار معكض، كعمي المكجكد، عبد عادؿ تح، ،"كالنظائر األشباه"  ػػػػػػػػِٕ

 . ـَُٗٗ/ىػُُُْ ،ُط لبناف،
 

 ،(:م1497/  ىـ941 ت)  الرحمن، عبد بن محمد السخاوي 
 .  ـُّٗٗ/ىػ ُُّْ،ُط بيركت، العممية، الكتب دار ،" المدينة تاريخ في المطيفة التحفة"  ػػػػػػػػػػّٕ
  

 ،(: م1494/ ىـ481 ت) أحمد، بن محمد الدين شمس السرخسي 
 ( .ـُٕٕٗ ،ُّٖٗ ،ّط لبناف، ، بيركت المعرفة، دار ،" المبسكط"  ػػػػػػػػْٕ
 .ت. د لبناف، بيركت، الحياة، مكتبة دار منشكرات ،"  االمع الضكء"  ػػػػػػػٕٓ

 

 (: م 844/ ىـ114ت)  الزىري، البصري منيع بن محمد سعد، ابن 
 .ـ ُٖٓٗ/ ىػ  َُْٓ لبناف، بيركت، صادر، دار ،" الكبرل الطبقات"  ػػػػػػػػٕٔ

 

  م(: 1167ىـ/  561السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور، ) ت 
ىػ/  َُْٖ، ُػػػػػػػ " األنساب "، تح، عبد اهلل الباركدم، دار الكتب العممية، بيركت، طٕٕ

 ـ.ُٖٖٗ
 

 ،(م1496/ىـ 489 ت) محمد، بن منصور المظفر أبي السمعاني: 
 الرياض، الكطف، دار غنيـ، عباس بف كغنيـ إبراىيـ بف ياسر تح، ،" القرآف تفسير" ػػػػػػػػٖٕ

 .ـُٕٗٗ/ ىػُُْٖ ،ُط  السعكدية،
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 ،(:م 1415/ ىـ 417 ت) إبراىيم، بن بوسف بن حمزة السيمي 
/ ىػَُْٕ  ،ْط لبناف، بيركت، الكتب، عالـ خاف، عبدالمجيد محمد تح، ،"جرجاف تاريخ"  ػػػػػػػٕٗ

 . ـُٕٖٗ
 

 ،(:م1185/ ىـ581ت) أحمد، بن اهلل عبد بن الرحمن عبد السييمي 
 الكتب دار الككيؿ، الرحمف عبد تح،"  ىشاـ البف النبكية السيرة شرح في األنؼ الركض"  ػػػػػػػػَٖ

 .ـُٕٔٗىػُّٕٖ ،ُط مصر، القاىرة، الحديثة،

 

 ( :م 1111/ ىـ 714 ت) اهلل، عبد بن محمد الفرج أبو الناس، سيد ابن 
 ُُّٗ ،ْط لبناف، بيركت، الجيؿ، دار ،"كالسير كالشمائؿ المغازم فنكف في األثر عيكف" ػػػػػػػػػُٖ
 .ـ ُْٕٗ/ ىػ
 

 ،(: م 1545/ ىـ 911 ت) بكر، أبي بن الرحمن عبد الدين جالل السيوطي 
 . ـ ََِْ/ ىػُِْٓ ،ِط القاىرة، الفجر، دار مصطفى، جماؿ تح، ،"الخمفاء تاريخ" ػػػػػػػِٖ
 .ـُٕٕٗ/  ىػُّٖٗ ،ْط لبناف، بيركت، المعرفة، دار ،" القرآف عمكـ في االتقاف"  ػػػػػػػػّٖ
 .ـُِٖٗ/ىػَُّْ لبناف، بيركت، الفكر، دار ،"المأثكر التفسير في المنثكر الدر"  ػػػػػػػػػْٖ
، إحياء دار ،" النزكؿ أسباب في النقكؿ لباب"  ػػػػػػػػٖٓ  .ـُٕٗٗ/ىػ ََُْ بيركت،  العمـك
  .ـُِٖٗ/ َُّْ ،ُط لبناف، بيركت، ، العممية الكتب دار ،"  الحفاظ طبقات"  ػػػػػػػػػٖٔ

 

 ،(:م1814/ىـ1154ت) الشوكاني، محمد بن عمي بن محمد الشوكاني 
 لبناف، بيركت، الخير، دار ،"التفسير عمـ مف كالدراية الركاية فني بيف الجامع القدير فتح"  ػػػػػػػػػٕٖ
 . ـُِٗٗ/  ىػُُّْ ،ُط
 

 ،(:  م 1161/  ىـ 764 ت)  أيبك، بن خميل الدين صالح الصفدي 
 .ـُٕٗٗ/  ىػُّٗٗ بيركت، صادر، دار العمماء، مف جماعة تح،"  بالكفيات الكافي"  ػػػػػػػػٖٖ

 

 ،(:م971/ىـ164ت)  أحمد، بن سميمان القاسم، أبي الطبراني 
 ،ُط السعكدية، الرياض، المعارؼ، مكتبة الطحاف، محمكد تح، ،" األكسط المعجـ"  ػػػػػػػػٖٗ

 . ـُٖٓٗ/ىػَُْٓ
 لبناف، بيركت، الرسالة، مؤسسة السمفي، عبدالمجيد بف حمدم تح، ،"  الشامييف مسند"  ػػػػػػػػَٗ
 .ـُْٖٗ/ ىػ َُْٓ ،ُط
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 ،(م 911/ ىـ 114 ت) جرير، بن محمد الطبري: 
  بيركت،  سكيداف، دار إبراىيـ، الفضؿ أبك محمد  تح، ،" كالرسؿ كالممكؾ األمـ تاريخ"  ػػػػػػػػػُٗ

 . ـُٕٓٗ/ىػُّٖٔ ،ُط لبناف،
 ،ُط مصر، القاىرة، الحمبي، البابي مصطفى مطبعة ،" القرآف تأكيؿ عف بياف جامع"  ػػػػػػػػِٗ

 .ـُْٓٗ/ىػ ُّٓٔ
 

 ( م 1149/ ىـ 749 ت)  طباطبا، بن عمي بن محمد الطقطقي، ابن: 
 ت. د لبناف، بيركت، صادر، دار ،"اإلسالمية كالدكؿ السمطانية اآلداب في الفخرم"  ػػػػػػػّٗ

 

 ،(م 1474/ ىـ 461 ت) القرطبي، اهلل عبد بن يوسف ابن عبد البر:  
أحمد عبد  عادؿ كالشيخ معكض عمي الشيخ ،تح ،"األصحاب معرفة في االستيعاب" ػػػػػػػػْٗ

 .ـُٓٗٗ/ ػىُُْٓ العممية، الكتب دار لبناف، بيركت، ،ُطالمقصكد، 
 

 (م 871 ىـ/157) ت ،عبداهلل بن عبد الرحمن، الحكم عبد ابن: 
ىػ ُُْٔ، ُالفكر، بيركت، لبناف، ط دار ،الحجيرم محمد ،تح"،  كأخبارىا مصر فتكح  "ػػػػػػػػٓٗ
 ـ.ُٔٗٗ/
 

 (م 1919 ىـ/ 118 ت) محمد، بن أحمد ربو، عبد ابن:  
  .ـ َُٗٗ/ ػى ،ُُُْ ،ِطلبناف،  بيركت، اليالؿ، كمكتبة دار ،" الفريد العقد " ػػػػػػػٔٗ

 
 

 ،(:م 1416/  ىـ 844 ت)  الكوفي، صالح بن اهلل عبد بن أحمد العجمي 
 المنكرة، المدينة الدار، مكتبة البستكم، العظيـ عبد العميـ عبد تح، ،" الثقات معرفة"  ػػػػػػػٕٗ

 . ـُٖٓٗ/ ىػَُْٓ ،ُط السعكدية،
 

 ،(:م1771/ىـ1189 ت)  المالكي، الصعيدي عمي العدوي 
 دار البقاعي، محمد الشيخ يكسؼ تح،"  الرباني الطالب كفاية شرح عمى العدكم حاشية"  ػػػػػػػٖٗ

 .ـُِٗٗ/قُُِْ لبناف، بيركت، الفكر،
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 م(:975ىـ/ 165 )ت ،الجرجاني عدي بن اهلل عبد عدي، ابن 
 . ـُٖٓٗ / ىػ َُْٓ ،ِلبناف، ط ، بيركت، الفكر دار  ،" الرجاؿ عفاءضي  في الكامؿ"  ػػػػػػػػٗٗ

 

 (م 1161/ ىـ 664ت) ،أحمد بن عمر الدين كمال العديم، بنا 
 .ت. د بيركت، الفكر، دار زكار، سييؿ. د  تح، ،" حمب تاريخ في الطمب بغية" ػػػػػػػ ََُ

 

 ( م1148ىـ/  541ت )  ،إسحاق بن إسماعيل إسحاق يابن العربي، أب: 
، بيركت،  ط عامر ، تح،"  أحكاـ القرآفػػػػػػػ " َُُ  .ـََِٓ ، ىػُِْٔ، ُصبرم، دار ابف حـز

 

 ،( م 1175/ ىـ 571 ت) اهلل، بن ىبة حسين بن عمي ابن عساكر: 
 ،ُلبناف، ط بيركت، الفكر، دار ،مركمعال غرامة بف عمر ،تح ،" دمشؽ مدينة تاريخ " ػػػػػػػػػَُِ

  ـ.ُْٗٗ/ىػُُْٓ
 

 ،(: م 911/ ىـ 111 ت)  حماد، بن موسى بن عمرو بن محمد العقيمي 
 لمنشر األصمعي دار السمفي، إسماعيؿ بف المجيد عبد بف حمدم تح، ،"الضعفاء" ػػػػػػػػَُّ

 .ـ َََِ/ ىػ َُِْ  ،ُط السعكدية، الرياض،  كالتكزيع
 

 (م 1678/ ىـ 1489 ت) الحنبمي، الحي عبد الفالح أبو، عماد ابن: 
 ، لبناف، د. ت.بيركت الفكر، دار ،"ذىب مف أخبار في الذىب شذرات "ػػػػػػػػَُْ

 

 (: م 1111/ ىـ 711 ت) عمي، بن إسماعيل الفداء، أبو 
 .ـَُٔٗ/  ىػُِّٓ  مصر، القاىرة، الحسينية، المطبعة ،"البشر تاريخ في المختصر"  ػػػػػػػػَُٓ

 م(1111ه/545الغزالي، محمد بن محمد )أبو حامد(، ) ت: 
 ـ.ُْٖٗ، ِ" إحياء عمـك الديف"، دار االعتصاـ، القاىرة، مصر،  ط ػػػػػػػػػَُٔ

 

 (:م 1414/  ىـ 817 ت)  الدين، محي محمد آبادي، الفيروز 
 . ـُٕٖٗ/  ىػَُْٕ ،ِط لبناف، بيركت، الرسالة، مؤسسة ،" المحيط القامكس"  ػػػػػػػػػَُٕ

 

 ،(:م 1168/ ىـ 774 ت)  المقرئ، عمي بن محمد بن أحمد الفيومي 
  .ت. د لبناف، بيركت، الفكر، دار ،"الكبير الشرح غريب في المنير المصباح"  ػػػػػػػػَُٖ
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  م(: 1149ىـ/ 544القاضي، عياض بن موسى، )ت 
ػػػػػػػ " ترتيب المدارؾ لمعرفة أعالـ مذىب مالؾ "، تح، أحمد بكير، دار مكتبة الحياة، بيركت، َُٗ

 ـ.َُٕٗىػ/  ُّٕٖ، ُلبناف، ط
 

 ( م 889/ ىـ 176 ت)  ،مسمم بن اهلل عبد قتيبة، ابن : 
 .ـُٗٔٗ/ىػُّٖٗ بمصر، القاىرة، المعارؼ، دار عكاشة، ثركت تح،"  المعارؼ"  ػػػػػػػػَُُ

 

 ،(:  م 1171/ ىـ 671 ت)  فرج، بن بكر أبي بن أحمد بن محمد القرطبي 
 .ـُّٓٗ/ ىػُِّٕ ،ِط القاىرة، الشعب، دار البردكني، أحمد تح، ،"القرطبي تفسير" ػػػػػػػػػُُُ

 

 ،(:  م1181/ ىـ681ت) محمود، بن محمد بن زكريا القزويني 
 . ت. د لبناف، بيركت، صادر، دار"  العباد كأخبار البالد آثار"  ػػػػػػػػػُُِ

 

 ،(: م 874/ ىـ161ت) سالم، الحسين بن محمد بن( االمام)مسمم القشيري 
 .ـ ُٕٖٗ/ ىػ َُْٕ لبناف، بيركت، العربي، الكتاب دار ،" مسمـ صحيح"  ػػػػػػػػػُُّ

 

 م(:1418ه/ 811القمقشندي، شياب الدين أبو العباس أحمد بن عمي، )ت 

، ُبيركت، لبناف، ط ػ " نياية األرب في معرفة أنساب العرب "، دار الكتب العممية،ػػػػػػػػػُُْ
 ـ.ُٖٓٗق/ َُْٓ

 

 ،(: م1419/ ىـ841ت) عبداهلل، بن محمد الدين، ناصر البن القيسي 
/ ىػُُْْ ،ِط لبناف، الرسالة، مؤسسة العقسكسي، محمد تح، ،"المشتبو تكضيح" ػػػػػػػػُُٓ

 .ـُّٗٗ
 

  م(:1154ىـ/ 751ابن القيم،  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، ) ت 
ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج" ػػػػػػػػػُُٔ   دار الفقي، حامد محمد تح، ،"نستعيف كا 

 . ـُّٕٗ/  ىػُّّٗ،ِط لبناف، بيركت، العربي، الكتاب
، ابف دار العاركرم، تكفيؽ شاكر البكرم، أحمد يكسؼ تح، ،" الذمة أىؿ أحكاـ"  ػػػػػػػػػُُٕ  حـز

 .ـُٕٗٗ/  ُُْٖ  ،ُط السعكدية، الدماـ،
 

 ،(:م1917/ ىـ 1145 ت) ،جعفر بن محمد الكتاني 
 .ت. د لبناف، بيركت، العممية، الكتب دار ،" المستطرفة الرسالة"  ػػػػػػػػُُٖ
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 ،(: م 1161/ ىـ 764 ت) ،شاكر بن محمد الكتبي 
 . ُّٕٗ/ ىػُّّٗ لبناف، بيركت، الثقافة، دار عباس، احساف تح، ،"  الكفيات فكات" ػػػػػػػػػ ُُٗ

 

 ،(م 1171/ ىـ 774 ت) إسماعيل، الفداء أبو ابن كثير:  
 ،ُط العربي، بيركت، لبناف،  التراث إحياء دار، شيرم عميتح،  ،" كالنياية البداية "ػػػػػػػػ َُِ

  .ـُٖٖٗ / ىػ َُْٖ

 

 (:م888/ىـ175 ت)  القزويني، يزيد بن ابن ماجو، محمد 
 .ـُِٖٗ/  ىػ َُِْ بيركت، الفكر، دار الباقي، عبد محمد تح، ،" ماجو ابف سنف " ػػػػػػػػُُِ

  

 (:م1481/ه475ت) اهلل، ىبة بن عمي كوال، ما ابن 
 الكتب دار ،" كالكنى األسماء في كالمختمؼ المؤتمؼ عف االرتياب رفع في اإلكماؿ"  ػػػػػػػػػُِِ

 (.ـُٖٖٗ/ قُُُْ ،ُط لبناف، بيركت، العممية،
 

 ،(:م1458/ ىـ454ت) البصري، حبيب بن محمد بن عمي الماوردي 
 . ـُٖٕٗ/ىػُّٖٗ ،ّط لبناف، بيركت، العممية، الكتب دار ،" السمطانية األحكاـ"  ػػػػػػػػُِّ
 .ت. د لبناف، ، بيركت ، العممية الكتب دار ،"  التفسير"   ػػػػػػػػػُِْ

 

 (م916ىـ/  114 )ت البغدادي العباس بن موسى بن أحمد مجاىد، ابن: 
، ِالقاىرة، مصر، ط المعارؼ، دار ضيؼ، شكقي. د ،تح ،"القراءات في السبعةػػػػػػػػػػ " ُِٓ

  ـ.ُٕٗٗ/ىػََُْ
 

 ،(: م 1141/ ىـ 741 ت) يوسف، الحسن أبو المزي 
 بيركت، الرسالة، مؤسسة معركؼ، عكاد بشار  تح، ،" الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب"  ػػػػػػػػػُِٔ
 .ـ ُِٗٗ/ ىػُُّْلبناف،

 

 ،(:  م 947/  ىـ 146 ت)  عمي، بن الحسين بن عمي المسعودي 
 الرياض مكتبة الحميد، عبد الديف محي محمد  تح،"  الجكىر كمعادف الذىب مركج"  ػػػػػػػػػُِٕ

 .ـُّٕٗ/ ىػ ُّّٗ  ،ٓط السعكدية، الرياض، الحديثة،
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 ،(:  م1441/ ىـ845 ت)  المقريزي، عمى بن أحمد الدين تقى المقريزي 
 عبد محمد تح، ،" كالمتاع كالحفدة كاألمكاؿ األنباء مف لمرسكؿ بما األسماع إمتاع"  ػػػػػػػػُِٖ

 .ُٗٗٗ/َُِْ ،ُط لبناف، بيركت، العممية، الكتب دار الحميد،

 

 ،(: م1611/ىـ1411ت) الرؤوف، عبد محمد المناوي 
 بيركت، المعرفة، دار ،" النذير البشير أحاديث مف الصغير الجامع شرح القدير فيض"  ػػػػػػػػػُِٗ
 .ـُِٕٗ/  ىػُُّٗ،ِط لبناف،

 

 (م 1161/ ىـ711ت) المصري،مكرم  محمد الدين جمال منظور، ابن:  
 ، لبناف،  د. ت.بيركت صادر، دار ،" العرب لساف " ػػػػػػػػػَُّ

 

 (م 1446/ ىـ 418 ت) ق،اإسح محمد النديم، ابن: 
 .ـ ُٗٔٗىػ /ُُْٔ، ُط بيركت، العممية، الكتب دار الطكيؿ، يكسؼ ،تح ،" الفيرست "ػػػػػػػػػُُّ

  

  م(:916ىـ /  141الرحمن، )ت النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد 
ي، القاىرة ، " سنف النسائي " ، تح، عبد الغفار سميماف البندارم، مطبعة مصطفى الحمب ػػػػػػػػػُِّ

 .ـُْٔٗىػ / ُّّٖمصر، 

 

 م(:981ه/169األنصاري، عبداهلل بن محمد بن جعفر، )ت  
عبدالغفكر عبدالحؽ حسيف البمكشي ػػػػػػ " طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا "، تح، ُّّ

 .ُِٗٗق/  ُُِْ، ِمؤسسة الرسالة ، بيركت، لبناف، ط
 

 (: م 1418/ ىـ 414 ت) االصفياني، اهلل عبد بن أحمد نعيم، أبو 
. " ـَُٗٗ/ىػُُُْ ،ُط لبناف، بيركت، الفكر، دار ،"األصفياء كطبقات األكلياء حمية"  ػػػػػػػػػُّْ
  ،ُط لبناف، بيركت، العممية، الكتب دار حسف، كسركم سيد تح، ،" أصبياف تاريخ"  ػػػػػػػػػُّٓ

 .ـَُٗٗ/ىػ َُُْ
 

 (م1111 / ىـ619) الغني، عبد بن محمدمعين الدين  نقطة، ابن: 
 ، المكرمة مكة القرل، أـ جامعة النبي، ريب عبد القيكـ عبد تح، ،" اإلكماؿ تكممة"  ػػػػػػػُّٔ

  .ـُُٗٗ/قَُُْ،ُط السعكدية،
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 ،(:م1178/ ىـ 676ت) حسن، بن مري بن شرف بن محيي النووي 
 . ـ ُٔٗٗ/  ىػُُْٕ ،ُط لبناف، بيركت، الفكر، دار ،" األسماء تيذيب"  ػػػػػػػػػػُّٕ
 . ـُِٕٗ/  ىػُّٖٗ ،ِط بيركت، التراث، إحياء دار ،" مسمـ صحيح شرح المنياج"  ػػػػػػػػػُّٖ
 .ت. د بيركت،، العممية الكتب دار، معكض عمي أحمد عادؿ تح،"،  الطالبيف ركضة"  ػػػػػػػػػُّٗ

 

 ،(: م 1111/ ىـ 711 ت) الوىاب، عبد بن أحمد النويري 
 القاىرة، المصرية، الكتب دار البجاكم، عمي محمد تح، ،" األدب فنكف في األرب نياية" ػػػػػػػػَُْ

 .ـُِّٗ/ ىػُّْْ مصر،
 

 ،(:م1415/ ىـ 445ت)  ،محمد بن المَّو عبد بن محمد النيسابوري 
 العممية، الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى تح، ،" الصحيحيف عمى المستدرؾ"  ػػػػػػػػػُُْ

 .ـَُٗٗ/ ىػُُُْ ،ُط لبناف، بيركت،
 

 (م 818/ ىـ111 ت) المعافري، ىشام بن الممك عبد بن محمد ىشام، ابن:  
 ـ.ََِْ/ ػى ُِْْ ،ُط القاىرة، الجديد، الغد دار جاد، أحمد ،تح ،" النبكية السيرة " ػػػػػػػُِْ

 

 ،(: م 1445/  ىـ 847 ت)  ،بكر أبي بن عمي الييثمي 
  .ـُٕٖٗ/ىػ َُْٕ ،ُط القاىرة، لمتراث، الرياف دار ،" الفكائد كمنبع الزكائد مجمع"  ػػػػػػػػػُّْ

 

 ،(:م1475/ىـ 468ت)  ،النيسابوري أحمد بن عمي الحسن أبو الواحدي 
 . ت. د لبناف، بيركت، العممية، الكتب دار زغمكؿ، بسيكني كماؿ تح، ،" النزكؿ أسباب" ػػػػػػػػػػُْْ

 

 ،(: م 811/ىـ 147 ت)  واقد، بن عمر بن محمد ،اهلل عبد أبي الواقدي 
 . ت. د االردف، عماف، المحتسب، مكتبة ،"  الشاـ فتكح"   ػػػػػػػػػُْٓ
 .ـُْٖٗ/ىػَُْْ ،ّط بيركت، الكتب، عالـ جكنس، مارسدف تحقيؽ، ،" المغازم"  ػػػػػػػػػُْٔ
 .ـَُِّ/ىػُّْْ ،ُط االردف، الفرقاف، دار الخير، أبك محمكد تح، ،" الردة كتاب"  ػػػػػػػػُْٕ

 

  :م(: 1148ىـ/  749ابن الوردي ، زين الدين عمر بن مظفر، )ت 
 ـ.ُٔٗٗىػ / ُُْٕ، ُلبناف، طػػػػػػػػ " تاريخ ابف الكردم"، دار الكتب العممية، بيركت، ُْٖ
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 ،(م 1166/ ىـ 768 ت) سميمان، بن عمي بن أسعد بن اهلل عبد اليافعي:  
 .ـ ُٕٗٗ/ ىػُُْٕ ، ُط لبناف، بيركت، العممية، الكتب دار ،" الجناف مرآة " ػػػػػػػػُْٗ

 

 ،(م 897/ ىـ 184 ت)واضح، بن جعفر بن يعقوب أبي بن أحمد اليعقوبي:  
 ، د. ت.بيركت صادر، دار ،" اليعقكبي تاريخ " ػػػػػػػػَُٓ
  .ـ ُٖٖٗ/ ىػ َُْٖ لبناف،  بيركت،  التراث، إحياء دار ،" البمداف كتابػػػػػػػػػ " ُُٓ

 

 م(:919ه /147أبو يعمى، أحمد بن عمي بن المثنى الموصمي، ) ت 
،  ُدمشؽ، سكريا، طػػػػػػػػ " مسند أبي يعمى "، تح، حسيف سميـ أسد، دار المأمكف لمتراث، ُِٓ

 ـ. ُْٖٗىػ  / َُْْ
 

 ،(م 1196/ ىـ 799 ت) محمد بن عمي بن إبراىيم الدين برىان اليعمري: 
 ،التراث دار النكر، أبك محمد ،تح ،" المذىب عمماء أعياف معرفة في المذىب الديباج ػػػػػػػػ "ُّٓ

 .ت .د مصر، القاىرة،
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 ثانيا:  المراجع 

 ،الجواد عبد رجب إبراىيم : 

 مصر، القاىرة، العربية، اآلفاؽ دار ،"المنير المصباح في االسالمية المصطمحات معجـ"  ػػػػػػُ
 .ـََِِ ،ُط

 األلباني، محمد ناصر الدين : 

 الرياض المعارؼ، دار ،" األمة في السيئ كأثرىا كالمكضكعة الضعيفة األحاديث سمسمة " ػػػػػِ
 .ـُِٗٗ/ىػُُْْ ،ُط السعكدية،

  ،(:م1911/ىـ1141ت)  محمود، السيد الدين شياب األلوسي 

 . ت. د لبناف، بيركت، العربي، التراث إحياء دار ،" القرآف تفسير في المعاني ركح"  ػػػػػػػػػػّ

 السمؼ، أضكاء طبعة البخارم، عبداهلل دراسة، ،" األصحاب سب مف عمى العذاب صب"  ػػػػػػػػْ
 .ـُْٗٗ/قُُْٕ ،ُط السعكدية، الرياض،

 ،أحمد أمين: 

 .ـ ُٖٗٗ مصر، لمكتاب، العامة الييئة ج،ّ ،"  اإلسالـ ضحى"  ػػػػػػػٓ

 البغا، مصطفى:   

  ـ.ُِٖٗ، ِ" ، مؤسسة عمكـ القرآف، ط النككية االربعيف شرح في الكافي " ػػػػػػٔ

 ،( :م 1914/ ىـ 1119 ت) مير، بن أمين محمد باشا إسماعيل البغدادي 

 ،ِط لبناف، بيركت، الفكر، دار ،"المصنفيف كآثار المؤلفيف أسماء في العارفيف ىدية" ػػػػػػػٕ

 . ـُِٖٗ/ ىػَُِْ

 ،أحمد محمد ترحيني : 

  العممية، بيركت، لبناف، د. ت. الكتب دار "، العرب عند كالتاريخ المؤرخكف " ػػػػػػػ ٖ
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 ،رشيد الحشماوي: 

 المدينة مدرسة بيف مقارنة دراسة لميجرة، كالثاني االكؿ القرنيف في التاريخي التدكيف مراحؿ "ػػػػػػػػ ٗ
                                                                                                ، د. ت.اآلداب كمية تكريت، جامعة" كالعراؽ
 حمادة، فاروق: 

 ـ.ََِّ، ّ"مصادر السيرة النبكية كتقكيميا"، دار القمـ، دمشؽ، ط ػػػػػػَُ

 ،نوييض بيان الحوت: 

 االستقالؿ، دار ، "التاريخ السياسي مف عيد الكنعانييف حتى القرف العشريف  فمسطيف " ػػػػػػػػُُ

 ـ.ُُٗٗ ،ُ لبناف، ط بيركت،

 محمود، الحويري: 

 ،ُالمصرم لتكزيع المنشكرات، القاىرة، مصر، ط "، المكتب منيج البحث في التاريخ " ػػػػػػُِ

  .ـُٖٗٗ

 :خطاب، محمود شيت 

 ـ.ُُٖٗػػػػػػػ " العسكرية العربية االسالمية " ، طبعة خاصة بالحرس الكطني السعكدم، 11

 ،العزيز عبد الدوري:  

 .ـَََِ، ُاإلمارات، ط كالتاريخ، لمتراث زايد مركز العرب"، عند التاريخ عمـ " نشأة ػػػػػػػُْ

 و:الزحيمي، وىب 

 .  ـُٕٔٗ  ،ّط دمشؽ، الفكر، ، دار " كأدلتو االسالمي الفقو ػ "ػػػػػػُٓ

 ،الدين خير الزركمي:  

 دار كالمستشرقيف، كالمستغربيف العرب مف كالنساء الرجاؿ ألشير تراجـ قامكس ،" األعالـ " ػػػػػػُٔ

  .ـُٖٔٗ ،ّط لبناف، بيركت، لممالييف، العمـ
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  أنور اتي،نالز: 

 . ََِٔ، ُسالمية، القاىرة، طسالمية، مكتبة النيضة اإلاإل المصطمحات ػ " معجـػػػػػػُٕ

 زيدان، جرجي: 

 .ُٔٓٗ القاىرة، مصر، اليالؿ، العربية"، دار المغة آداب " تاريخ ػػػػػػػُٖ

 ،السيد سابق: 

 .ُٕٗٗ ،َِمصر، ط  القاىرة، العربي، لإلعالـ الفتح دار ،" السنة فقوػػػػػػػ " ُٗ

 ،العزيز عبد السيد سالم:  

 د. ت.  القاىرة، مصر، لمطباعة، العربية النيضة دار ،" العرب كالمؤرخكف التاريخػػػػػػػػ" َِ

 ،مصطفى السباعي: 
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 الممخص بالمغة العربية
تناكلت الدراسة أحد كأىـ المؤرخيف العرب كالمسمميف، كىك )الكاقدم( أبك عبد اهلل محمد 

ـ(،  كمنيجو كمصادره في كتابو فتكح الشاـ. فدرست شخصيتو، مف ِّٖق/َِٕبف عمر )ت
حيث نشأتو، كأخالقو، كرأم العمماء فيو، كما كجيو لو مف اتياـ بالتشيع. كلقد تبيف لنا مف خالؿ 

في المصادر المتنكعة أف الكاقدم ثقة في ذاتو، كثقة عف أىؿ السير كالتاريخ،  طالعكاالالبحث 
 أما أىؿ الحديث فتباينت مكاقفيـ فيو بيف مجرح كمعدؿ، كأنو مف أىؿ السنة كالجماعة. 

كما تعرضت الدراسة لثقافة الكاقدم العممية، كقد أكضحت الدراسة أف الكاقدم كاف يمتمؾ 
لمعرفة في العمـك االسالمية المختمفة، بعد أف درس في المدينة المنكرة عمى أيدل قدران كبيران مف ا

 مشايخيا الكبار، كبعد أف عاش في عصر الدكلة العباسية ػػػػػػػ عصر العمـ كالعمماء ػػػػػػػػ.

كبحثت الدراسة في كتاب الشاـ مف حيث مضمكنو كبنائو، كأىميتو، كتكثيؽ نسبة الكتاب    
أف تـ التشكيؾ فيو، كمصادر الكاقدم فيو. كقد أكضحت الدراسة أىمية الكتاب في  لمكاقدم بعد

مجاالت متعددة، كبعد أف أصبح مصدران أساسيان لمكثير مف الكيتٌاب. كما أكضحت صحة نسبة 
المغازم أك  والكتاب لمكاقدم، بعد أف تبيف أف أسمكبو كمنيجو في مؤلفاتو كاحد ػػػػػػػػ سكاء في كتاب

الردة ػػػػػػػػ ػ كما تبيف أف مف ركل عنيـ في كتابو الكاقدم، منيـ القكم  وفتكح الشاـ أك كتاب وكتاب
الصدكؽ، كمنيـ الضعيؼ المتيـ، كمنيـ مف ىـ مف شيكخو كمف غير شيكخو، كمنيـ مف ىـ مف 
عكاـ الناس الذيف ال ترجمة ليـ في كتب التراجـ، كىذا يظير حرصو عمى الحصكؿ عمى 

 بغض النظر عف حالة الراكم، كىذا ال بأس بو في الدراسات التاريخية. المعمكمات

كما تعرضت الدراسة لمنيج الكاقدم في كتابو، مف حيث: استخدامو لإلسناد الفردم    
جماؿ حداث، كاإلكالجمعي، ككضعو عناكيف لإلحداث الرئيسة، كتحديده الدقيؽ لتأريخ الكقائع كاأل

ظياره اسالمية، ك قرآف الكريـ، كالشعر، كاستخدامو لممصطمحات اإلثـ التفاصيؿ، كاستشياده بال
براز دكر المرأة المسممة في الفتكح، كالتعرض لكصايا ا  خكة بيف المسمميف، ك لركح المحبة كاأل

سالمي. كىذا كمو أكضح أف الكاقدم كاف يكتب مف منطمؽ التصكر الخمفاء لقادة الجند اإل
ٌؿ اىتمامو سالمي كاف ىك المحرؾ لقممو، كأف الديف اإلسالمي السميـ، اإل براز الجانب إكأف جي
 مة.يجابي مف حياة األاإل

 



 
 

 

197 
 

ABSTRACT 
This study focused on one of the most important Arab and Muslims 

historian is (Al-Waqadi- 207 H) , his methods, sources in his own book 

"Fotouh Al-Sham". I have studied his personality from bringing up, 

manner, and scientists' opinions and accusation of being  "shaiai". During 

search and reading from various sources, I found out that Al Waqadi had 

self-confidence and also trusted from other historian and Sera people. 

While Al – Hadeeth people had different opinions , but researcher found 

out he was one of Al Sona people. I have studied his cultural sciences. 

This study shows that Waqadi had great deal of different Islamic sciences 

as he was thought by greatest intellectuals at Al-Madina where he lived 

during Al-Abbasi Regim " The age of science and scientists. This study 

concentrated on Al Sham book from the content, structure, importance and 

lineage to him after some suspicions and his sources. This study pointed 

out the importance of this book in many aspects. 

 

It became an essential source for many writers. This study proved 

that Al Waqadi was the real writer of Al sham book. Since his styles and 

syllabus were the same in all his writings. [Al Maghazi – Al Sham and 

Reda books]. 

 

The characters in his book were honest and dishonest, whether they 

his previous teacher or not and also some of ordinary people who had no 

translation in Al Targem book. 

The study showed his great care of getting information despite the teller 

himself and this is acceptable in historical studies. 

 

This study clarified Al Waqadi syllabus in his writing from using 

predicates, accuracy of dates and events, summarizing, details, quoted 

from the holy Quran, poetry and used of Islamic terms, showing the lovely 

spirit among Muslims and the role of women in Al Islamic Fotouh, and the 

instruction of khaliphs to their soldiers. 

 

This gave a clear image that Al Waqadi wrote through accurate 

Islamic vision and his great care was to point out the positive sides of the 

Islamic nation. 

 


