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ملخص البحث 

 إن االنكفاء عن دراسة جذر الرواية التارخيية والركون إىل دراسة الرواية بحسب 
الرواية  جذر  دراسة  ارتأينا  لذا  التارخيية؛  احلقائق  من  الكثري  غيب  التقليدي  الفكر 
للوقوف عىل ما ُادخل من أخبار،وموضوعات،وحماولة معاجلتها أو قل التعريف هبا 
عىل األقل،ألهنا أصبحت فيام بعد األساس الذي يستند اليه التكفرييون يف فتاواهم، 
رشعنا  املنطلق  هذا  هلم،ومن  جذرا  األموي  العرص  ترشيعات  من  متخذين  وأعامهلم 

باعداد سلسلة من البحوث اخلاصة بعرص النبي حممد  كان منها عنوان بحثنا.

عرص  يعد  الذي  االموي  العرص  يف  سيام  موضوعات  من  ادخل  ما  لبيان  وذلك   
شيوع االخبار والروايات املوضوعة بل نواهتا .
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Abstract 

     Reverting into the traditional ways in studying the narratives 
misses many a historical fact . Thus it is of necessity to delve into 
the root of such narratives to trace what is inserted into them; 
issues، and to rectify them ، in the minimum of the effort. As 
these narratives grow momentum as the cornerstone the kafirizers 
exploit to have their existence and crimes  and consult the 
Umayyad legislations  as their root . That is why it is to focus upon 
certain articles to have the title of the current study on the era of 
the prophet Muhammad to concentrate on what is interpolated in 
particular in the Umayyad time ، the time of the interpolated news 
and narratives in all types
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املقدمة : 

   تعد مرحلة عرص الرسالة النبوية من املراحل املهمة يف التاريخ اإلسالمي،إذ إهنا 
نواة األحداث السياسية، واالجتامعية،واالقتصادية التي جرت يف املراحل التارخيية 
الالحقة لعرص الرسالة،تلك األحداث التي أصابتها يد التحريف والتزوير بام يالئم 
متطلبات الوضاعني الذين كانت قبلة الوضع عندهم هذه املرحلة،وأعني هبا عرص 
ثانيا،وذلك  الكاذبة  لأليدي  املعطاء  مساحتها  عن  أوال،فضال  لقدسيتها  الرسالة 
تلك  عىل  يعتمد  والتابعني  الصحابة  شخصيات  اىل  روايات  من  يفرتون  ما  بنسبة 
الروايات لتربير اعامله، إذ كانت أفعال من أتى بعد وفاة النبي حممد من حكام 
جذورا  هلا  اوجدوا  روايات  الوضاعون  اختلق  لذا  املرحلة،  بتلك  تربيره  مرهون 
ساعدهتم  طرقا  حممد،وسلكوا  النبي  عهد  إىل  ترجع  شبيهة  بروايات  ومهية 
عليه  متفق  صحيح  سند  تركيب  املقلوب،أي  السند  منها:استعامهلم  مبتغاهم  عىل 
وقد  صحيح؛  متن  عىل  منكر  ضعيف  سند  تركيب  بالعكس  كاذب،أو  متن  عىل 
سلكوا طرقا أخرى منها :حتريف األلفاظ،أو إسقاط السند،أو إضعاف الراوي،أو 
اهتامه بالرفض،أو التشيع، أو االلتفاف عىل روايات الفضائل ، كل هذه األفعال مل 
تواجهها مدرسة علمية بالرد عليها،إال ردودا وصفية كانت جل عملها كشف العلة 

ال عالجها،واقصد هنا عالجها من حيث اجلذر.

        وانسجاما مع منهج البحث التارخيي فقد قسمنا بحثنا هذا عىل ثالثة مباحث، 
سبقها مقدمة وتلتها خامتة، جاء املبحث األول حتت عنوان:)جذر الرواية التارخيية 
اختيار  علة  عىل  املفاهيم،والوقوف  ببعض  للتعريف  خصص  املفاهيم(  يف  دراسة 
عنوان البحث،فيام خصص املبحث الثاين لدراسة )مروايات خطوبة السيدة خدجية 
h(،وتسليط الضوء عىل ما حوته بعض الروايات من فرى يف حق السيدة خدجية
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بنقد  رشعنا  فقد  أنموذجا،لذا  خويلد  والدها  ثمل  رواية  تكون  أن  h،وأرتأينا 
الرواية،من حيث أسانيدها،وطرقها،ومتنها.

 أما املبحث الثالث،فقد تناولنا فيه)فرية اخذ خدجية بيد رسول اهلل(، فقد 
خالل  أجلها،من  من  وضعت  التي  وضعها،والعلة  الرواية،وبينا  جذر  فيه  تقصينا 

نقد متنها،وداللة األلفاظ الواردة فيها.
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املبحث األول : جذر الرواية التارخيية .دراسة يف املفاهيم :-

النبي  وفاة  بعد  جاءت  التي  الفكرية  املدخالت  من  كثريًا  الرسالة  عرص  شهد       
حممد سيام يف العرص األموي،إذ كان املنطلق األول يف خلق االفرتاءات حول 
عرص الرسالة، وربام يمكن القول إن القصد وراء ذلك يعود إىل مجلة من األسباب 
االعامل  لرشعنة  تارخيية  حديثية،وأخرى  نصوص  اختالق  مقدمتها  يف  يأيت  التي 
الذي رسنا  املنهج  يسمى بحسب  ما  األموية وعامهلا،وهذا  السلطة  هبا  قامت  التي 
عليه يف جامعة كربالء بجذر الرواية التارخيية، وقبل الولوج اىل هذا املفهوم حري 
التارخيية،  الرواية  جذر  لدراسة  مدخال  تعد  التي  املفاهيم  بعض  عىل  نعرج  أن  بنا 
االصطالح  حيث  من  واملروية(  بني)الرواية،  الفرق  املفاهيم  تلك  مقدمة  يف  يأيت 
املروية هلا مفهومان األول:مطلق ، واآلخر  أو  الرواية  القول إن  التارخيي، فيمكن 
مقيد؛ أما املطلق فللرواية أو املروية هي ذكر األفعال، واألقوال املراد الكالم عليها 
_ برصف النظر عن وحده املوضوع من عدمها – بدون التقييد أو مراعاة  املفاهيم 
املروي عنهم )سلسلة  وثاقة  العلية مدى  باملفاهيم  متنها،ونقصد  الواردة يف  العلية 
السند( وتنايس دراية الرواية،فضال عن عدم مراعاة عنرصي الزمان،واملكان يف فهم 

الرواية.        

       أما املفهوم املقيد للرواية، فهو: التزام الراوي بضوابط متعددة توصل روايته أو 
جتعلها قريبه من احلقيقة التارخيية التي يمكن أن نطلق عليها نسبية علم التاريخ .

الفرق بني)الرواية،واملروية( فيمكن تعريف ذلك:انه من حيث  القول عن     بقي 
معها،ومل  الباحث  تعامل  املادة،وطبيعة  حيث  من  قل  أو  اختالف  يوجد  ال  املعنى 
أقف عند احد مّيز بني اللفظني سيام التمييز األكاديمي التارخيي؛ لذا وجب علينا أن 
نفرق بينهام وفق ما تعلمناه من مسرية حياتنا العلمية وعلمناه لطلبتنا يف الدراسات 
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العليا،إذ إن أي معلومة سواء مسندة كانت أم غري مسندة تعد رواية برشط أن تعود 
ملؤلف الكتاب، أي ورد ذكرها بني دفتي الكتاب املراد دراسته أو قراءته، أما ما روي 

عن صاحب هذا الكتاب يف مؤلفات غريه ،فيعد مروية )1( . 

كتابه)تاريخ  يف  تارخيية  معلومات  من  الطربي  أورده  ما  كل  أن  ذلك  ومثال      
ما  كل  املروية،فهي:  للطربي،أما  روايات  يعد  موارده  بمختلف  وامللوك(  الرسل 
العلمية،واملناظرات،واملسايرات، رواة،كاملجالس  عن  تارخيية  معلومات  من  نقل 
نتاجاهتم  تصلنا  مل  الذين  الرواة  عن  نقلت  التي  األخبار  عىل  ذلك  مايطلق  وغالبا 
سيام يف املرحلة الشفهية من الرواية،ويمكن تبسيط ذلك بمثال: إذ إن جهود حممد 
بن  حممد  )مرويات  تعد  للطربي  وامللوك(  الرسل  يف)تاريخ  الواردة  إسحاق  ابن 
إسحاق( ، وكذلك جهود عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم األنصاري يف الطربي أيضا 

تعد مرويات؛أما جممل ما نقله الطربي من مرويات فاهنا تعد روايات له .

نأيت اآلن إىل تعريف جذر الرواية،وما نقصد به ؟وما الفرق بينه وبني اصلها؟  

  يعد جذر الرواية التفسريية أو احلديثية،أو العقدية،أو التارخيية أمرا مهاًم لدى 
أمهية هذه  النبوية، وتأيت هذه األمهية من  الرسالة  الباحث السيام يف مرحلة عرص 
إرجاع  املرويات،ويمكن  من  كثري  لتمرير  جذرا  بعد  فيام  أصبحت  التي  املرحلة 
ذلك إىل العديد من األسباب منها مثال : قدسية هذه املرحلة،وهذا ال خيتلف عليه 
اثنان،ومن هذا املنطلق بدأ الوضاعون ألخبار السرية ينتهلون معينهم، فإذا أرادوا 
لرشعنة  موردا  هلا  وصنعوا   ،حممد النبي  عرص  إىل  أرجعوها  ما  مروية  مترير 
لذا  املسلمني،  النبي حممد كان مقدسا عند  إعامهلم،وأقواهلم ،وبام إن شخص 
وجدوا ضالتهم يف شخصه لتمرير كل ما حيتاجون إليه،فيقومون بخلق أصلٍ 
للرواية تارة،وجذرٍ هلا تارة أخرى، وسوف نعطي بعض األمثلة عىل ذلك بعد أن 
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نميز بني األصل واجلذر.

أوال.التمييز بني جذر الرواية واصلها : 

مفهوم)جذر  إىل  التفت  أو  َعرَف  اطالعنا  بحدود  باحث  أي  يسبقنا  مل 
أنواعها  بجميع  الرواية  يف  الباحثني  لدى  واضح  فراغ  أصلها،وهذا  أو  الرواية( 
)التفسريية،واحلديثية والتارخيية ...( ، وربام يرجع السبب يف ذلك إىل صعوبة تعقب 
الروايات والوقوف عىل أحواهلا،وأحوال رواهتا؛وفضال عن غياب دراسة  جذور 
جذور الروايات التارخيية ، فان مقاصد املؤرخني يف رواياهتم هي األخرى مل يلتفت 
تسد  تعريفات  لوضع  انربيت  فقد  لذا  ؛  اطالعي  حد  عىل  الباحثني  من  احد  إليها 

الفراغ احلاصل يف هذا اجلانب .  

انه:أصل تكوينها،وإنشاء فكرهتا،وبعبارة  الرواية عىل    يمكن أن نعرف جذر 
تأليف  فكرة  األمر  يف  املهم  رسلية  أم  عمدية  علة  سواء  هبا  اإلتيان  علة  أخرى 
الومهي  الرواية سواء  تأليف  تاريخ  اثرًا واضحًا يف  ،واملكان  للزمان  الرواية،ولعل 
أو  سندها  ال  الرواية  بمتن  ترتبط  التأليف  علة  أن  عن  احلقيقي،فضال  أم  منها 

ذيلها؛وهنا يأيت الفرق بني اجلذر واألصل . اذن ما األصل؟ )2( .

  أصل الرواية هو الشخص الذي أتى هبا ، يعني أول من رواها؛وإجيازا سوف 
نعطي مثاال تطبيقا ملا ذكرناه . 

  كلنا يعرف أفعال معاوية وقد وصفه النبي حممد o بأنه من أهل النار،وانه 
نصه:))كنت  ما  العاص  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  عن  ورد  ملته،فقد  غري  عىل  يموت 
الفج  هذا  من  عليكم  يطلع  فقال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممد  النبي  عند  جالسا 
رجل يموت يوم يموت عىل غري ملتي.قال : وتركت أيب يلبس ثيابه فخشيت أن 
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يطلع،فطلع معاوية (()3(.

احلديث  هلذا  جذرا  إجياد  حاولوا  األموي  البيت  إىل  األمور  آلت  وحينام   
فوضعوا هذا احلديث : )) عن عروة بن الزبري قال: حدثتني عائشة قالت : كنت 
عند رسول اهلل إذ اقبل العباس وعيل ، فقال : يا عائشه ان هذين يموتان عىل غري 

ملتي ... (()4(.

        فانظر كيف متت رشعنة احلديث السابق،ورصفه من حديث قيل بحق رجل 
كافر سافك للدماء إىل آخر عابد عارف بحق اهلل تعاىل،وهي فكرة ذكية ترتك املجال 
بن  عيل  ذكر  بطالهنام  عىل  والدليل  باطل،  احلديثني  كال  إن  يقول  بان  القارئ  أمام 
تتم  انه  أيب طالب،والعباس بن عبد املطلب،وليس معاوية،أو عىل األقل 
سوف  املقام،إذ  نطيل  أن  نريد  ال  هنا  ونحن  معاوية  ،و   عيل اإلمام  بني  املقارنة 
تكشف املباحث الالحقة زيف التحريف األموي وكيفية التالعب بجذور املرويات 
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التارخيية وتوظيفها وإجياد جذور واهية هلا .

 املبحث الثاين : روايات خطوبة السيدة خدجية ع 

لعل مقصدنا أصبح واضحا عند القارئ الكريم،ومنهجنا يف الكاتبة،وهو:البحث 
التارخيية  أصوهلا  عىل  والوقوف  النبوية  بالسرية  أخلت  التي  الروايات  جذور  عن 
بطبيعة  التعريف  إىل  إضافة   ، الروايات  تلك  واضعي  مقاصد  معرفة  عن  فضال 

مواردها .  

التسلسل  إطاره  حتت  يأيت  الذي  املوضوعي  املنهج  نتبع  أن  علينا  وجب  وقد 
الزمني يف معاجلة املرويات وسوف نختار الروايات الواهية يف مرحلة اخلطوبة كي 
اخلطوبة  مرحلة  مرويات  موارد  عىل  أوال  لنعرج  التارخيي  النقد  ميزان  يف  نضعها 

وأصوهلا التارخيية ، ونظرا لضيق املقام فسوف نختار نامذج من هذه املرويات :-

أوال : فرية ثمل خويلد بن أسد عند اخلطوبة :-

     إن اشد فرية – بحسب اطالعنا عىل املصادر – جاءت عن مرحلة خطوبة 
السيدة خدجيةهو النص الذي نقلته املصادر اإلسالمية حول سكر والد السيدة 
بقرة  أباها اخلمر حتى ثمل ونحرت  خدجية والنص هو:)) إن خدجية سقت 
العبري  العقري،وما هذا  قال:ما هذا  ُحّلة حربة،فلام صحا  ألبسته  بخلوق،و  وخلقته 
افعل هذا،وقد خطبك  أنا  قال:ما فعلت.  وما هذا احلبري؟،قالت: زوجتني حممد. 
أكابر قريش،فلم افعل !(()5(؛يعد نص ابن سعد هذا أقدم نص،وقد تبعه يف ذلك 
امحد بن حنبل بقوله:))حدثنا عبد اهلل حدثني أيب ثنا أبو َكاِملٍ ثنا َمحَّاُد بن َسَلَمَة عن 
رٍ َعِن بن َعبَّاسٍ فِياَم َحيَْسُب َمحَّادٌ َأنَّ َرُسوَل اهلل  صىل اهلل عليه وسلم   ِر بن أيب َعامَّ َعامَّ
ابًا َفَدَعتْ َأَباَها َوُزَمرًا  َجُه َفَصنََعتْ َطَعامًا َوَرشَ َغُب َأنْ ُيَزوِّ َذَكَر َخِدجَيَة وكان َأُبوَها َيرْ
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اهلل  بن عبد  َد  حُمَمَّ َخِدجَيُة ألَبِيَها:إن  فقالت  ثملوا  ُبوا حتى  َوَرشِ َفَطِعُموا  ُقَريْشٍ  من 
َعُلوَن  َيفْ َكاُنوا  َوَكَذلَِك  ًة  ُحلَّ َبَستُْه  َوَألْ َفَخَلَعتُْه  اُه  إِيَّ َجَها  اُه،َفَزوَّ إِيَّ خيطبني،فزوجني 
ما هذا  ما شأين  ،فقال:  ُحلَّةٌ ،َوَعَليِْه  ُخمَلَّقٌ فإذا هو  َنَظَر  ُرُه  ُسكْ َى عنه  رُسِّ فلام  بِاآلَباِء 
َيتِيَم أيب َطالِبٍ الَ لعمري،فقالت:  ُج  ُأَزوِّ َد بن عبد اهلل قال أنا  قالت: زوجتني حُمَمَّ
َراَن  رِبُ الناس انك ُكنَْت َسكْ َسَك ِعنَْد ُقَريْشٍ ُختْ َه َنفْ َخِدجَيُة َأَما تستحي ُتِريُد َأنْ ُتَسفِّ

فلم َتَزلْ بِِه حتى ريض (()6( . 

وعند املوازنة بني النصني السابقني نجد أن رواية ثمل والد خدجيةواضحة 
الرواية  بدراسة  نبدأ  أن  قبل  هنا  بنا  األلفاظ؛وحري  اختالف  عن  النظر  برصف 
نصوص  اخترص  الذي  :310هــ/922م(  )ت  للدواليب      مهام  نصا  نعرض  أن 
الرواية ورفع عنها ألفاظ السكر،والثمل، وربام جاء بذلك لرفع ما يراه  مهمة من 
غري مالئم لشخص السيدة خدجية فضال عن الذين معها يف قصة الثمل هذه، 
الدواليب:)) إن رسول اهلل صىل اهلل عليه واله وسلم  الذي اخترصه  النص  واليك 
ذكر خلدجية فصنعت طعاما ورشابا فدعت أباها ونفرا من قريش فطعموا ورشبوا ، 
فقالت خدجية ألبيها إن حممد بن عبد اهلل خيطبني،فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة 

وكذلك كانوا يصنعون إذا زوجوا نساءهم (()7( .

   ومن اجلدير بالقول هنا إن علة ذكر النصوص السابقة جاء ألهنا شاملة ألغلب 
األلفاظ التي جاءت هبا الروايات التي ذكرت قصة ثمل خويلد بن أسد)8(،وسوف 

نحلل الرواية سندا ومتنا ونكشف عللها ومقاصد واضعيها .

1.سند الرواية : 

 أ.سند رواية ابن سعد وطرقها :-

عند قراءة سند الرواية قراءة دقيقة نجد أن أول من اظهر تلك الفرية ابن سعد 
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يف روايتني:األوىل ذكر فيها سلسة إسناد وهي:))اخربنا خالد بن خداش بن عجالن 
اخربنا معتمر بن سلامن قال سمعت أيب يذكر أبا جملز [سيأيت ذكره] حدث أن خدجية 
...(()9(، والثانية ساقها بقوله:)) اخربنا حممد بن عمر بغري هذا اإلسناد ...(()10(، 

ويقصد بمحمد بن عمر شيخه الواقدي . 

  إن الذي يمعن النظر يف السند األول الذي نقل من طريقه ابن سعد روايته هذه 
جيد فيه طريقني األول قوله : اخربنا خالد بن خداش)11( 

 والطريق الثاين يقول فيه اخربنا معتمر بن سلامن)12(،وان قول معتمر هذا يعتمد 
فيه عىل سامعه من أبيه سلامن)13(،الذي ينقل عن شخص يدعى أبا جملز)14(،وبذلك 
فإن أصل رواية ابن سعد يف هذا املوضع هو:)خالد بن خداش( وسوف نقف عنده 

لنطلع عىل ما يقوله فيه علامء تراجم الرجال : 

قال عنه عيل املديني)15(،الذي كان احد علامء احلديث وأئمته: ))انه ضعيف((
)16(، ووافقه عىل ذلك زكريا الساجي)17(،ونعته ابن حجر: بأنه)) كان خيطئ(()18(.

 ومن اجلدير باإلشارة هنا أن خالد هذا كان يروي عن جماهيل،غري معروفني 
عند رجال احلديث،وغالبا ما ينقل األحاديث املنكرة،إذ كان يروي عن أيب عون بن 
أيب ركبة،وهو جمهول،وأيضا روى عن عبد اهلل بن زيد بن اسلم،وكتب حديثه،علام 
فقد ذكر  املوضوعة  يروي األحاديث  انه  زيدا كان ضعيف )19(،وقد عرف عنه  إن 

اسمه يف طرق أسانيد ألحاديث موضوعة)20(.

  وفضال عام تقدم من توثيق كشف سوء نقل ابن سعد عن شيخه خالد ، فإن 
الطريق الثاين الذي اعتمد عليه ابن سعد يكشف عن شخصية أخرى ربام ومهية ، 

عرف عنها العلل وكثرة املوضوعات يف النقل إال وهو أبو جملز .
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  أبو جملز،هو: الحق بن محيد السدويس عده ابن سعد من الثقات)21(،وروى 
عنه العديد من الروايات،إال إن ابن سعد رسعان ما تقهقرت ثقته فيه،ولكن دون 
إعالن ذلك، فاملتتبع لروايات ابن سعد يف الطبقات جيد ذلك جليا، فقد نقل أن أبا 
جملز كان ينقل عن بعض املوايل،من أمثال عكرمة موىل عبد اهلل بن عباس، وعكرمة 
هذا كان قد روى عنه ابن سعد يف اثناء ترمجته له ، أخبارًا تدل عىل تعاطيه اهلدايا من 
األمراء وقبوله إياها، فقد سئل عن سبب جميئه إىل سمرقند - بعد أن شوهد بصحبة 

غالم وقطع من احلرير- فأجابه احلاجة إىل ذلك )22(. 

انه رأى عكرمة وعاممته متخرقة فقال له:أال  وقد نقل عن احد أهل سمرقند 
يتختم  كان  انه  عن  األمراء)23(،فضال  من  إال  نقبل  ال  فقال:إنا  عاممتي  أعطيك 
بالذهب،فقد شوهد ويف يده خاتم من ذهب)24(،ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن امحد 
بن حنبل كان منصفا يف نقله عن أيب جملز،فقد ذكر انه حدث عن رجال مل يدركهم 

وهذا يدل عىل موضوعية ابن حنبل يف علله )25( .

يدعي  كام  الواقدي  شيخه  طريق  عن  فهو  سعد  البن  الثاين  اإلسناد  أما    
بقوله:))اخربنا حممد بن عمر بغري هذا اإلسناد(()26(،ولكن مل يذكره !! وذلك داللة 
واضحة عىل عدم صحة الرواية أو ضعفها الن ابن سعد كثريا ما كان ينقل طرق 
الذي  بالطريق  يرصح  مل  به،فلامذا  رصح  ما  إذا  صحيحها،سيام  سقيمها،و  اإلسناد 

نقله عن شيخه . 

  نقول : هذا احد أساليب الوضع يف الرواية التارخيية وهي اإلتيان برواية مع 
أو  الراوي  شيوخ  احد  أما  فالن،وفالن  عن  وردت  بأن  ذيلها  يف  والتعليق  سندها 
معارص له عىل رشط انه عرف عنه معارصته له ، وهو يقرتب عن معنى اإلرسال 
اخلفي الذي رصح به علامء اجلرح والتعديل،إال انه خيتلف عنه بالترصيح اجلزئي مع 

املقارنة اخلفية، التي تتخذ من ذيل الرواية مقصدا وغاية للوضع )27( .
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ب. سند رواية امحد بن حنبل وطرقها :-

هو  كام  إليرادها  فسلك  خويلد  ثمول  حول  حنبل  بن  امحد  رواية  أما      
أيب  أبيه،والثاين عن  : األول عن  الذكر ثالثة طرق  السند سابق  واضح من خالل 
كامل،والثالث:عن محاد بن سلمه ؛أما والده فلم أجد علة – بحدود اطالعي عىل 
املصادر التي ترمجت له – يف حياته من حيث القدح؛وأما أبا كامل،وهو:فضيل بن 
حسني اجلحدري،فلم أجد من يقف عنده بجرح،أو تعديل إذ اكتفت املصادر التي 

ترمجت له بذكر سنة وفاته )237هـ/851م( وعدته من البرصيني )28(.

 وأما الطريق الثالث لسند ابن حنبل فهو محاد بن سلمة ، الذي نقل عن عامر 
بن ايب عامر وسوف نقف عند محاد وعامر لنرى ما قالته املصادر االسالمية بحقهام : 

ّمحاد بن سلمة : 

  هو ّمحاد بن سلمة بن دينار اخلزاز،من أهل البرصة،تويف سنة)167هـ/ 783م(
فيه)30(،ففي  العلامء  أقوال  تناقضت  إذ  به،  الوثوق  يمكن  ال  سلمة  بن  فحاّمد   ،)29(

القارئ حول شخصه ،فابن  سياق كالمهم عليه يطلقون عبارات تثري الشك عند 
ألحد  يرتجم  بالزندقة،فعندما  ُعرفوا  شيوخ  من  ينقل  كان  ّمحاد  أن  يذكر  حبان 
ابن  )32(،عن  بكرة  أيب  عن  زنديقا.يروى  كان  كأنه  شيخ  يقول:))  املجروحني)31(، 
مسعود)33(:إن اهلل تبارك وتعاىل إذا غضب انتفخ عىل العرش حتى يثقل عىل محلته.
روى عنه ّمحاد بن سلمة ، كان كذابا ال حيل ذكر مثل هذا [ احلديث ] وال كتابته (( 

 .)34(

  أما ابن عدي فاهتمه بالتدليس)35(،وسوء احلفظ)36(،فضال عن ذلك كان يسء 
اللفظ  ينتقص من العلامء،فقد ورد عنه انه قال :)) ما ولد يف اإلسالم مولود أرض 
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عىل اإلسالم من أيب جيفة،يعني أبا حنيفة (()37(.

أيب  ابن  إن  فيقال  كتبه،  يف  َيُدس  كان  ما  كثريا  محاد  فان  تقدم  عام  وفضال    
العوجاء)38(، كان ربيبه فكان يدس يف كتبه األحاديث املنكرة)39(،وكان الذهبي يعد 
يقول عن محاد:))  وكان  بن سلمة )40(  الزنديق شيخًا حلامد  السالم  عبد  بن  أيوب 
يغلط(()41(،وسواء أكان هو بنفسه غري موثق أو ُدس يف حديثه ، نصل إىل نتيجة أنه 

ال يمكن اعتبار مروياته،سيام ذات املتون الركيكة.

عامر بن أيب عامر:

سابقة  الثمل  رواية  سلمة  بن  ّمحاد  عنه  نقل  الذي  هو:الشخص  عامر،        
الذكر،وهو :موىل بني هاشم،ويقال موىل بني احلارث بن نوفل، يكنى، أبا عمرو، 

وقيل أبو عمر، ويف قول آخر،أبو عبد اهلل،تويف بعد سنة)120هـــــ/737م()42(. 

   ولعل عينة بسيطة  لبعض املرويات التي نقلت عنه تكشف لنا كيفية تعامل 
عليه(( يتابع  ال  بقوله:))  البخاري  ضّعفه  فقد   ، رواياته  مع  اإلسالمية  املصادر 

عباس  ابن  عن  عامر  أيب  بن  عامر  اآلتية:عن  الرواية  عنه  نقل  أن  بعد  )43(،وذلك 

قال:))تويف النبي صىل اهلل عليه وسلم  وهو ابن مخس وستني(()44(، وكان يرسل 
يف احلديث،فقد كان يروي عن عمر بن اخلطاب،واإلمام عيل إرساال)45(، وكان 
يروي عن أيب هريرة املوضوعات،فقد روى عن أيب هريرة أن النبيo قال:)) إن 

موسى عليه السالم لطم عني ملك املوت فأعوره(()46(.
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2.متن الرواية :

    أما متن الرواية فهو حماولة لتأسيس إباحة رشب اخلمر وان تعزى هذه احلالة 
اىل ارشف رجال قريش ابتداًء من خويلد بن أسد والد السيدة خدجية ومرورا 
خلدجية،وذلك  اخلطابني  ضمن  من  كان  انه  املصادر  نقلت  الذي  طالب  بايب 
إلجهاض روايات فضائله ودوره يف خطوبة السيدة خدجية،إذ إن متن الرواية 
مل يستثن أية شخصية من شخصيات قريش،ناهيك عن أن املتن يعطي تصورا آخر، 
إذ يظهر أن خدجية تستعمل املحرمات لتمرير رغباهتا يف الزواج، ناهيك عن 
الثملني  مع  موجودًا  كان  حممدoالذي  النبي  شخص  حتى  يستبعد  مل  النص  أن 

بحسب رواية ابن سعد .

أن  أرادوا  بعدهم  جاءوا  الذين  واحلكام  األمويني  أن  جليا  لنا  يظهر  وهنا   
جيدوا جذرا روائيا ألعامهلم القبيحة التي منها رشب اخلمر،فدسوا األخبار بمهنية 
احد  وهذا   خدجية السيدة  لوالد  املسمومة  سهامهم  سددوا  مدروسة،بحيث 

أساليب الوضع يف الرواية يقصدون شخصًا فيعلقون األخبار بذمة آخر .  

 أما عنرص الزمان يف هذه الرواية ففيه استعبار واضح وهو أن أبا خدجية   
تويف بحسب إمجاع املصادر يف حرب الفجار)47(،عندها كان عمر الرسولأربعة 
عرش عاما ، هذا إذا ما علمنا أن النبي مل يقرتن بخدجية- بحسب املصادر- 
قبل اخلمس والعرشين عاما من عمره الرشيف)48(،أي إن هناك فرق عرشة اعوام 
تقريبا يف الرواية، أضف إىل ذلك أن الذي وافق عىل زواج السيدة خدجية هو 

عمها عمرو بن أسد )49(. 
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-:)بيد رسول اهللاملبحث الثالث : )فرية اخذ خدجية

مما الشك فيه أن من أهم الفرى خطورة تلك الرواية التي نقلها لنا برهان الدين 
احللبي والتي اخرتنا من نصها اآليت:)) ذكر الفاكهي عن أنس ريض اهلل تعاىل عنه 
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان عند أيب طالب فاستأذن أبا طالب يف أن يتوجه إىل 
خدجية ... ولعله بعد أن طلبت منه صىل اهلل عليه وسلم احلضور إليها وذلك قبل أن 
يتزوجها فأذن له وبعث بعده جارية له يقال هلا نبعه فقال:انظري ما تقول له خدجية 
، فخرجت خلفه فلام جاء صىل اهلل عليه وسلم إىل خدجية أخذت بيده فضمتها إىل 
صدرها ونحرها ثم قالت : بأيب أنت وأمي واهلل ما أفعل هذا اليشء ولكني أرجو 
أن تكون أنت النبي الذي سُيبعث ، فإن تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي وادع اإلله 
الذي سيبعثك يل (()50(،فقال هلا النبي حممدبحسب رواية احللبي:))واهلل لئن 
أبدا ، وإن يكن غريي فإن اإلله  أنا هو لقد اصطنعت عندي ماال ال أضيعه  كنت 

الذي تصنعني هذا ألجله ال يضيعك أبدا (()51( . 

أوال: سند الرواية :-

احللبي )ت:1044  نقله  الذي  كام هو واضح من سندها  الرواية  جاءت هذه 
هـ/1634م( عن الفاكهي صاحب كتاب أخبار مكة املتوىف سنة)280هــ/893م( 
الذي انفرد فيها وقد اُختلف يف وثاقة الفاكهي من عدمها، إال إن اشمل نص َعّرفنا 
– هو قول املعلمي )ت: 1386 هـ/1968م(  التوثيق طبعا  بالفاكهي وحاله -يف 
يف كالمه عن الفاكهي و األزرقي ما نصه:)) الفاكهي وان كان كاالزرقي يف انه مل 
يوثقه احد من املتقدمني ، فقد أثنى عليه الفايس)52( ... ونزهه من ان يكون جمروحا 
، وفضل كتابه عىل كتاب األزرقي تفضيال بالغا (( ؛وأضاف املعلمي قائال:)) ومع 



٣٩

قبله  ومن  الفايس  نجد  والفاكهي]  األزرقي  [أي  عليها  يتفقان  التي  فاألخبار  هذا 
أو يشريان  الفاكهي  بنقل رواية األزرقي ويسكتان عن رواية  ُيعنيان غالبا  الطربي 

إليها إشارة (( )53( . 

املعلمي بشاهد تارخيي عن طبيعة تعامل املصادر االسالمية مع  وقد استشهد 
مرويات الفاكهي بقوله:)) قيل لشعبة رمحة اهلل عليه:ما لك ال حتدث عن عبد امللك 
بن أيب سليامن وقد حسن احلديث عنه ؟ ،فقال:من حسنها فررت(( )54(،وهي إشارة 

واضحة اىل إنكار مرويات الفاكهي عند املعلمي . 

الكتاب األمر الذي دعاهم اىل حماولة االلتفاف  القول حفيظة بعض  أثار هذا 
عليه واإلتيان بآراء خالية من روح املوضوعية هدفها عدم اخلروج عن جادة املدرسة 
التقليدية وهي املدرسة التي تدعو إىل تقديس النصوص والعمل عىل مهامجة كل من 

حياول نقدها فهذا أبو تيمية احد الباحثني امُلحدثني )55( . 

     يرد عىل قدح املعلمي بالفاكهي بقوله:)) بداية مل ُيرتَجم للفاكهي رمحه اهلل 
ترمجًة تليق به وبكتابه ، مع عظيم فائدة كتابه وغزارة مادته ونفاسة مروياته ، وقد 

شهد بذلك كثريٌ من أهل العلم ممن اطلع عىل كتابه (( )56(. 

 ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن هذا القول غريب فقد استعمل أبو تيميه اإلطالق 
–بحسب  التوثيق  النفائس،واستند يف هذا  يف توثيق الفاكهي ومروياته وعدها من 

قوله - اىل شهادة كثري من أهل العلم ومل يرصح بأحدهم !! . 

ومل يقف السيد الباحث عند هذا املقام ، بل اخذ يأيت باألدلة الواهية لتوثيق   
انه لديه رحالت علمية بني األمصار اإلسالمية ، وهذا ليس  الفاكهي منها مثال : 
دلياًل عىل توثيقه فهناك عدد غري قليل من العلامء الذين كانوا لدهيم رحالت علمية 
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إال إهنم كانوا غري ثقات ؛ وأضاف الباحث دليال آخر يوثق به الفاكهي بحسب رأيه 
بقوله:

)) إن ممن روى عن الفاكهي وتتلمذ له اإلمام العقييل ... واإلمام العقييل إمام 
ناقد عارف ، ال ختفى عليه مرويات الفاكهي ((؛وعند رجوعنا إىل ما نقله العقييل 
فلم نجد إال حديثني فقط أحدامها عن احلج،إذ ذكر احلديث  الفاكهي  عن شيخه 
اجلندي  عيس  بن  اهلل  عبد  وهو   855 رقم  الرتمجة  يف  له  املرتجم  تضعيف  باب  يف 

بقوله:إسناده جمهول فيه نظر أي إن ما ُاسند عن اجلندي جمهول)57( .

    والثاين:عن تعجيل الفطور وتأخري السحور )58(،وقد نقل العقييل هذا احلديث 
-الذي عده ضعيفا وعد من رواه كذلك – عن شيخه الفاكهي إذ ذكر يف الرتمجة رقم 
2028 وهي ترمجة حييى بن سعيد بن سامل القداح بأنه أي حييى:يف حديثه مناكري)59( .

    ومن املهم أن نذكر هنا أن العقييل مل يكن يعتمد عىل الفاكهي يف تضعيف احد 
اآليت  النص  اذكر  وسوف  بقوله:)حدثنا(  املنكر  احلديث  عنه  ينقل  بل   ، توثيقه  او 
لغرض التوضيح : )) حدثنا حممد بن إسحاق الفاكهي قال : حدثنا سلمة بن شبيب 
قال : حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد بن عيسى ...عن ايب هريرة قال : قال رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم : ... (( )60(  .   

بقوله  العقييل  التوثيق،فيوثق  يف  اإلطالق  لصفة   ) تيميه  )أبو  الباحث  ويعود 
أعاله:ال ختفى عليه مرويات الفاكهي !! . 

خدجية السيدة  ضم  لرواية  علة  إجياد  الباحثني  احد  حاول  نفسه  الوقت  ويف 
يد الرسول إذ علق هذا األمر برقبة احللبي بقوله:)) مل أجد هذا النص أي 
ولعله بعد أن طلبت منه صىل اهلل عليه وسلم احلضور إليها وذلك قبل أن يتزوجها 
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(( ويضيف الباحث : )) ولعل هذا النص هو ما أثار اإلشكال عند البعض،وبعد 
البحث وجدت أن النص من رشح احللبي ... فهذه الزيادة وذلك قبل أن يتزوجها  

ال أصل هلا يف الرواية(()61( . 

يمكن اإلجابة عن هذه الرتنحات بقولنا: إن النص الذي مل جيده الباحث عند 
ابن حجر يف فتح الباري كام زعم ، عليه الرجوع إىل اجلزء السابع من فتح الباري،فقد 
ورد احلديث يف الصفحة 100 منه )62( ،أما بالنسبة للزيادة التي أشار إليها الباحث 
فأين هو من باقي النصوص التي وردت يف أصل الرواية ، والتي تظهر- كام سنرى 
يف مناقشة متنها – أن أبا طالب كان يتجسس عىل النبي حممد o ، وهنا يبدو لنا 

احلقد عىل شخص أيب طالب  وإبعاد مناقبه عنه .   

ثانيا: متن الرواية :-

التارخيي ، منها  النقد  إن النص السابق الذكر فيه ألفاظ عديدة ال تصمد أمام 
وضمتها  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  بيد  أخذت  خدجية  إن   : أخطرها  بل  مثال 
إىل صدرها ونحرها ، فأراد واضع هذه الرواية القول إهنا بعيدة عن روح التوحيد  
، االمر الذي ينسحب سلبا عىل فكرة اإلمامة عند مريدي وشيعة النبي حممد
،إذ إن العصمة واإلمامة توجب طهارة نسب اإلمام ، وكذلك إمامة الصالة ، 
وقد غرسوا يف النص ما يؤكد ذلك بان جعلوا خدجية تنعت اهلل عز وجل ، باإلله 
بقوهلا:)) وادع اإلله(( والنبي يوافقها النعت الذي جاء عىل لساهنا بقوله:))وإن 

يكن غريي فإن اإلله الذي تصنعني هذا ألجله ال يضيعك أبدا ((.

     ومن األساليب التي اتبعها أعداء أهل البيت عليهم السالم هي حماولة سد 
الثغرات يف الرواية فقد يشكك احدهم بقوله : من الذي نقل احلوار الذي دار بني 
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النبي o وخدجية ؟ ، فغرس الواضعون جارية أليب طالب تدعى : )نبعه( ، حتى 
يعلم القارئ مصدر اخلرب او الرواية ، او عىل األقل يكون شكه فيها اقل وقعًا من 

تركها مطلقة .

       فضال عن أن متن الرواية فيه إساءة واضحة لشخص أيب طالب الذي فدى 
الرسول o بنفسه وأوالده،فقد أظهرته الرواية انه املتجسس عىل حركات النبي

تلبيس  )من حيث  الدقة  غاية يف  أسلوب  هنا  الوضاعون  ،وأفعاله،واستعمل 
طالب  أيب  []عند  ))كان   النبي عند  استئذان  نص  زرعوا  بان  الروايات( 
فاستأذن أبا طالب يف أن يتوجه إىل خدجية ((،ولعل املدقق يف هذه الرواية يكشف 
فضيلة  إبعاد  حماولتهم  وهو  إال   البيت أهل  أعداء  أساليب  من  آخر  أسلوبًا 
خطوبة خدجية للنبي عن أيب طالب كام مر بنا وهذا يتناقض مع احلقائق التارخيية 
قول  حتى  بل   o الرسول  عن  الدفاع  يف  املرشفة  ووقفته  طالب  ايب  عن  املنقولة 
الرسول o بحقه ، مما ينفي ما ذهبوا اليه من حماوالت وضع الروايات وتزييفها .
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اخلامتة

بعد االنتهاء من البحث  يف الروايات املوضوعة يف خطوبة النبي للسيدة 
خدجية توصلنا إىل النتائج االتية:

1. لقد شاب سرية الرسولكثري من الروايات املفتعلة التي ورد ذكرها يف 
املصادر اإلسالمية،فكانت تلك املرحلة املبكرة من تاريخ اإلسالم،ونقصد مرحلة 
املوضوعات،والسبب يف  واملدينة،جماال خصبا النطالقة  الرسوليف مكة  حياة 
ذلك هو:أن اغلب الترشيعات سواء العبادية،أو االجتامعية،أو السياسية ، أسست 
يف تلك املرحلة من عرص النبي،لذا فأي فعل ُيرغب يف إجياد رشعنة له،ُخيتلق 

له جذر من تلك املرحلة.

تغري  يف  مؤثرا  دورا  الفكري  وتوجههم  األمويني،  سياسية  2.لعبت 
املوضوعات،فقد حرص األمويون، يف ظل تعسفهم وحكمهم  احلقائق،واختالق 
القمعي،عىل تدوين روايات تدعم سياستهم،وتكسبهم الرشعية،وإلصاقهم بالنبي

 أفعال شبيهة بأفعاهلم.

3. كان الوضع نتاج عملية حتريف منظمة بدأت منذ عهد النبي،وتطورت 
أقالم مؤرخيهم  براعة ال نظري هلا يف تسخري  األمويون  أبدى  العهد األموي،إذ  يف 

املأجورة ، لكتابة ما يشاؤون،بالرتغيب ورشاء الذمم تارة،وبالرتهيب تارة أخرى.

4.أما طريقة الوضع يف األخبار،فقد سلك الوضاعون طرقًا خمتلفة ،فتارة نجد 
الوضع السندي،وهو وضع سند صحيح ألخبار مكذوبة،وكذلك التالعب بالسند 
من حيث اإلرسال والتدليس والقلب،فضال عن التالعب بمتون األخبار،وألفاظها، 

سواء بتحريفها أو باختالقها.
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5. ومن طرق الوضع أيضا، اختالق جذور ومهية للرواية،وكانت هذه الطريقة 
كثريًا ما تستعمل لرشعنة بعض األفعال التي تتوافق مع منهج الوضاعني الفكري، 

والسيايس،أو لرضب معتقد،أو أصلٍ من أصول الدين.

املتخصصني  غري  عىل  يصعب  الوضع  يف  أسلوب  للوضاعني  كان   .6
مالحظته،وهو الدس يف املتن،فكان عبارة عن الفاظ توضع عىل لسان شخصيات 
انتشارا  األسلوب سبب  املذهبية،وهذا  ميوهلم  مع  تتامشى  ما  فكرة  لتثبيت  الرواية 

كبريا للموضوعات.
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)62( فتح الباري،ج7، ص100 .

ثبت املصادر 

ـــــــــ األصبهاين،أبو بكر، حممد بن احلسن بن 
فورك )ت:406هـ/ 1015م(:

1. مشكل احلديث وبيانه،ط2، حتقيق،موسى 
بريوت  الكتب)  عامل  دار  عيل،  حممد 

:1406هـــ/1985م(. 

خلف  بن  ،سليامن  الوليد  الباجي،أبو  ــــــــ  
)ت:474هـ/1801 م(:

،ط1،حتقيق،أبو  والتجريح  2.التعديل 
اللواء  دار  حسني،  لبابة 

)الكويت:1406هـــ/1968م(.

ــــــ البخاري،أبو عبداهلل ،حممد بن إسامعيل بن 
إبراهيم اجلعفي)ت: 256هـ/ 869 م(:

،حممود  حتقيق  األوسط،ط1،  3.التاريخ 
إبراهيم زايد، فهرس أحاديثه يوسف املرعيش 

، دار املعرفة )بريوت : 1406 ه  /1986م(.

4. التاريخ الكبري،حتقيق،السيد هاشم الندوي 
،دار الفكر)بريوت: بال تاريخ(.

جابر  بن  حييى  بن  أمحد  البالذري،  ــــ 
)ت:279هـ/892م( :

األرشاف،ط1،حتقيق،سهيل  5.انساب 

الفكر)بريوت  زركيل،دار  زكار،رياض 
:1417هـــ/ـ1996م(.

بن  امحد  بكر،  أبو  ـــــــالبيهقي، 
احلسني)ت:458هـ/ 1065م(: 

القادر  عبد  حتقيق،حممد  الكربى،  6.السنن 
عطا،دار الباز)مكة: 1414هـــ/1994م(. 

ـــــــ ابن اجلــوزي،أبو الفرج،عبــد الرمحان بن 
علـي بـن حمــمد)ت:579هـ/1183م(:

واملرتوكني،ط1،حتقيق،عبد  7.الضعفاء 
بريوت  العلمية)  الكتب  القايض،دار  اهلل 

:1406هـ/ 1985م(.

 : ) ت  امحد  بن  بن حبان  ابن حبان،حممد  ــــــ 
354هـ/ 965م (:

العثامنية  املعارف  8.الثقات،ط1،دائرة 
)اهلند:1393هـ/1973م(.

والضعفاء  املحدثني  من  9.املجروحني 
واملرتوكني ،ط1، حتقيق، حممود إبراهيم زايد ، 

دار الوعي )حلب :1396هـ/1976م(.

فقهاء  أعالم  و  األمصار  علامء  10.مشاهري 
دار  إبراهيم،  األقطار،ط1،حتقيق،مرزوق 

الوفاء) املنصورة :1411 هـ/1991م( .

ت  العسقالين)  عيل  بن  حجر،أمحد  ابن  ــــــ 
:852هـ/ 1448م (:      
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التهذيب،ط2،حتقيق:عبد  11.تقريب 
 : العلمية)بريوت  الكتب  عطا،دار  القادر 

1415هـ/1994م(.    

التهذيب،ط1،دارالفكر)بريوت:14 12.هتذيب 
04هـ/1983م( .

31.فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ط2، 
دار املعرفة ) بريوت :بال تاريخ(.

مؤسسة  ،ط2،  امليزان  لسان   .14
األعلمي)بريوت: 1391هـ/1971م(

بن  حممد  بن  أمحد  حنبل،  ابن  ــــــ 
حنبل)ت:241هـ/855م(:

حتقيق  الرجال،ط1،  ومعرفة  15.العلل 
املكتب  عباس،  حممد  بن  اهلل  وختريج،ويص 

اإلسالمي )بريوت: 1408هـ/1987م(.

بال  صادر)بريوت:  حنبل،دار  أبن  16.مسند 
تاريخ(

ـــــــ ابن خياط ،خليفة بن خياط ) ت:240هـ/ 
854م(:

زكار،  ،سهيل  حتقيق  خياط،  ابن  17.تاريخ 
دارالفكر)بريوت :1414هـ/ 1993م(.

محاد)ت:  بن  أمحد  بن  حممد  الدواليب،  ـــــ 
310هـ/922م(:

،ط1،حتقيق،سعد  النبوية  الطاهرة  18.الذرية 
املبارك)بال مكان:1407هـ/1986م(.

بن  امحد  بن  الدين،حممد  ،شمس  الذهبي  ــــ 
عثامن) ت: 748هـ/1347م(:

البن  املوضوعات  كتاب  تلخيص   .19
اجلوزي،ط1، حتقيق، أبو متيم يارس بن إبراهيم 
بن حممد، دار مكتبة الرشد) الرياض: 1419 

هـ / 1998م(. 

الدين  نور  حتقيق،  الضعفاء،  يف  20.املغني 
عرت)بال مكان: بال تاريخ(.

رواية  له  من  معرفة  يف  21.الكاشف 
وخرج  عليه  علق  الستة،ط1،  كتب  يف 
للثقافة)  القبلة  دار  عوانه،  ،حممد  نصوصه 

جده:1413هـ/1992م(.

ط1،  الرجال،  نقد  يف  االعتدال  22.ميزان 
عبد  أمحد  ،عادل  معوض  حممد  عيل  حتقيق، 
 : )بريوت  العلمية  الكتب  دار  املوجود، 

1414هـ/ 1995م(. 

حممد  بن  الرمحن  عبد  حممد،  الرازي،أبو  ـــــ 
التميمي احلنظيل) ت:327هـ / 938م(:

الرتاث  إحياء  والتعديل،ط1،دار  23.اجلرح 
العريب )بريوت :1271هـ/ 1952م(.

اهلل  شكر  24.املراسيل،ط1،حتقيق، 
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 ( الرسالة  مؤسسة  قوجاين،دار  اهلل  نعمة 
بريوت:1397هــ/1977م(. 

ــــ ابن سعد ، حممد بن سعد ) ت : 320هـ/ 
932م (:

الكربى،حتقيق،إحسان  25.الطبقات 
1377هـ  صادر)بريوت:  عباس،دار 

/1958م(. 

ـــــــ السمعاين، أبو سعد ،عبد الكريم بن حممد 
بن منصور التميمي )ت: 265هـ/ 6611م(:

،ط1،حتقيق،عبد  26.األنساب 
البارودي،دار  عمر  اهلل 

اجلنان)بريوت:8041هـ/7891م(.

عبد  الفضل،  ،أبو  الدين  السيوطي،جالل  ـــــ 
الرمحن بن أيب بكر) ت:119هـ/ 5051م (:

األحاديث  يف  املصنوعة  الآلىلء   .27
صالح  الرمحن  عبد  املوضوعة،ط1،حتقيق،أبو 
العلمية  الكتب  عويضة،دار  بن  حممد  بن 

)بريوت: 1417 هـ / 1996م(.

ـــــ الصاحلي الشامي)ت:942هـــ/1535م(:

والرشاد،ط1،  اهلدى  28.سبل 
عبد  أمحد  وتعليق،عادل  حتقيق 
الكتب  معوض،دار  حممد  املوجود،عيل 

العلمية)بريوت:1414هـــ/1993م(

بن  أمحد  بن  سليامن  القاسم  الطرباين،أبو  ـــــــ 

أيوب )ت:360هـ /970م(:

بن  الكبري،ط2،حتقيق،محدي  29.املعجم 
العريب  الرتاث  إحياء  دار  السلفي،  املجيد  عبد 

)القاهرة: بال تاريخ(.

عدي  بن  اهلل  عبد  أمحد  أبو  عدي،  ابن  ـــــ 
اجلرجاين)ت: 365 ه ـ/975م(:

الرجال،ط3،قرأها  ضعفاء  يف  30.الكامل 
ودققها،حييى خمتار غزاوي،دار الفكر)بريوت: 

1409هـ/1988م(.

بن  أمحد  بن  الطيب،حممد  أبو  الفايس،  ــــ 
عيل)ت: 238هـ/2841م(:

31.شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام،ط1، دار 
الكتب العلمية)بريوت:1421هـــ/2000م(.

أيب  بن  القادر  عبد  حممد،  أبو  القريش،  ــــ 
الوفاء)ت:775هـ / 1373م(:

32.اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ،دار مري 
حممد )كراتيش: بال تاريخ(.

أبو الفضل، حممد بن طاهر  القيرساين،  ابن  ــــ 
املقديس )ت:507هـ/1113م(:

األحاديث  يف  التذكرة  33.معرفة 
حيدر  أمحد  الدين  املوضوعة،ط1،حتقيق،عامد 
بريوت:1406  الثقافية)  الكتب  مؤسسة  دار 

هـ / 1985م(.
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الرحيم  الدين ،أمحد بن عبد  العراقي، ويل  ـــــ 
بن احلسني )ت:826هـ/1422م( 

رواة  ذكر  يف  التحصيل  34حتفة 
الرشد  نوارة،دارمكتبة  املراسيل،حتقيق،عبداهلل 

)الرياض :1420هـ/1999م(.

العقييل ، حممد بن عمرو بن موسى بن محاد ) 
ت : 322هـ/ 933م (:

املعطي  ط2،حتقيق،عبد  الكبري،  35.الضعفاء 
 : بريوت   ( العلمية  الكتب  قلعجي،دار  أمني 

1418هـ/1997م(.

)ت:300هــــ  سليامن  بن  حممد  الكويف،  ــــــ 
/912م(:

املؤمنني،ط1،  أمري  اإلمام  مناقب   .36
 : مطبعة  املحمودي،  باقر  حتقيق،حممد 

النهضة)بال مكان:1412هــ/1991م(.

عبد  بن  يوسف   ، احلجاج  أبو   ، املزي  ـــــــ 
الرمحن )ت:742هـ/1341م(:

أسامء  يف  الكامل  37..هتذيب 
معروف،مؤسسة  عواد  الرجال،حتقيق،بشار 

الرسالة)بريوت:1408 هـ/1987م (.

املنقري،ابن مزاحم)ت:212هـــ/827م(:

ورشح  حتقيق   ، ط2   ، صفني  38.موقعة 
املدين  مطبعة   ، هارون  حممد  السالم  عبد   ،

)مرص:1382هـــ/1962م(

أيب  بن  عيل  الدين  نور  احلسن  أبو  اهليثمي،  ـــ 
بكر املرصي)ت807هـ / 1404م(:

الكتب  الفوائد،دار  ومنبع  الزوائد  39..جممع 
العلمية،)بريوت: 1408هـ / 1987م(.

ثانيا: املراجع

القمي)ت  طاهر  حممد   ، الشريازي  ـــ 
:1098هــ/1686م(:

1.كتاب األربعني ، ط1، حتقيق،مهدي الرجائي 
،مطبعة أمري)بال مكان:1418هــ/1997م(.

حييى)ت  بن  الرمحن  عبد   ، املعلمي  ـــــ 
:1386هـــ /1968م(:

نبينا  وعىل  عليه  إبراهيم  مقام  2.كتاب 
الراية)بال  والسالم،ط1،دار  الصالة 

مكان:1417هـــ/1996م(.

ثالثا: املحارضات و مواقع االنرتنيت

سلسة  صيهود،  احلسني  عبد  1.اخلفاجي،اياد 
الدكتوراه،جامعة  طلبه  عىل  ألقيت  حمارضات 

كربالء، للعام الدرايس 2016-2015.
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