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  مقدمة

 ى الذي أنزل الكتاب على عبـده نبراسـاً وهـد          العالمين،الحمد هللا رب    

 الذي تكفل بحفظه ولم يـدع       وهو ولم يجعل فيه خلال وال نقصاً،        للمتقين،

إلى يـوم الـدين،     مين  ألا للباطل أن يدخل عليه منذ أن أنزله على عبده        

 نزل اهللا تعالى علـى قلبـه      ألصالة والسالم على الصادق األمين الذي       وا

 للمؤمنين، فأدى األمانة وبلغ الرسالة ونصح ى وبشرىالفرقان ضياء وهد

في اهللا حق جهاده حتى دخل الناس في دين اهللا أفواجاً، بعد             األمة وجاهد 

  ، الشهوات والـشبهات   وروانغماس في بح    عن الحق  ةأن كانوا في عماي   

  أجمعـين  الميامين والرضوان على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر      

، ومن تبـع   وجاهدوا مع نبيه  بأموالهم وأنفسهمالرسالة،الذين آمنوا بهذه    

  .هدى محمد إلى يوم الدين

  : أما بعد

إن السنة النبوية تعد المصدر الثاني بعد كتاب اهللا تعالى، وقد تكفـل اهللا              

�����  (: فقال تعالى  أن تمسه أيادي التحريف والتبديل    تعالى بحفظ كتابه من      �

�	
���� � ���� ����� ������ ���� � � �� � �� � � �� �� � �� � ولكن اهللا تعالى لم يتعهد بحفظ السنة كما      ،  )�

حفظ القرآن، ولكن اهللا تعالى قيض لهذه السنة من يحفظون سيرة وأقوال            

 ،البيهقيو ، ومالك واحمد  ، ومسلم ،البخاري: أمثال نبيهم عليه السالم من   

وغيرهم، وقد اعتنى علماء آخرون بالسند فتناولوه بـالجرح والتعـديل،           

وآخرون اعتنوا بالمتن من حيث صحتها لنبي الكريم مثل الحاف المـزي           

وابن حجر وغيرهم فقد جعلوا ألوا جهدهم في بيان الصحيح من الـسقيم             

د بـأنهم ثقـات أو      على رجـال الـسن     فائقة   بعنايةمن األحاديث وأكدوا    
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مجروحين، وال ننسى كتاب الموضوعات البن الجوزي وكشف الخفـاء          

للعجلوني وغيرهم الكثير مما يعد أول من اعتنى برجال السند والمتن فلم            

تكن هذه الصنعة أيام النصارى وال اليهود بل هي للمسلمين خاصة وهذا            

م الحـافظ   يعد تميزا عن غيرهم، وأول من ألف في األحاديث هو اإلمـا           

ولـوال أنـه أدخـل األحاديـث        ) الموطأ( مالك بن أنس  صاحب كتاب       

المرسلة، والموقوفة، والمقطوعة، لفاق كتاب كتب كثيرين ممن جاء بعده، 

  .والعتبر أول كتاب مختص بصحيح األحاديث النبوية الشريفة

وقد دفعني على كتابة هذا البحث الموجز والمختصر هـو ذكـر فـضل           

  ضحوا بالغالي والنفيس وأفنوا أعمارهم في البحث والدقـة         العلماء الذين 

جانـب    عن أحاديث النبي الكريم، وهدفي من هذا البحث هـو إبـراز             

األحاديث من غير الكتب الستة المعروفة، وتبين مدى أهمية هذه المؤلفات  

من قيمة، وخصوصاً أن اإلمامان البخاري ومسلم قاال أنهم لم يكتبوا كل            

ذا كان العلماء يأتون تباعاً، وعلى شـروط معروفـة فـي            الصحيح، وله 

  .تقصي هذه األحاديث وتتبع منهج النبي والصحابة في األحاديث

وبعد هذه المقدمة والتعرض لشيء يسير من منهج البيهقي فـي الـسنن             

الكبرى وضعت خاتمة بسيطة في النتائج التي توصلت إليهـا سـأالً اهللا             

يري بحق هؤالء الجهابذة واألجالء، وقد      تعالى أن يغفر لي زالتي وتقص     

  .تقصيت قدر طاقتي قواعد البحث العلمي في هذا البحث

  :الباحث

  أحمد التل
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  :المبحث األول حياة البيهقي 

   مولده-أ

مد بن الحـسين بـن علـي بـن موسـى      أحاإلمام  أبو بكر  هو

اربع وثمانين وثالئمائة بيهق ولد في ، اإلمام الحافظ، البيهقيسروجرديالخ

  .)1(من شعبان) هـ384( للهجرة

وقد ولد في  الخسروجرد من قرى بيهق في نيسابور، ونشأ فـي             

  .)2(بيهق، وهو من أئمة أهل الحديث

قد سمع من أبا الحسن محمد بن الحسين العلوي صاحب أبا حامـد             

بز الشرقي، وهو ابن خمسة عشرة سنة،  وهو أقدم شيخ عنـده، وفاتـه               

السماع من أبي نعيم األسفراييني صـاحب أبـي عوانـة، وروى عنـه              

  )3(باإلجازة في البيوع

وكذلك سمع من أبا عبد اهللا الحاكم، أبا طاهر بن محمش، وأبا بكر             

وأبا عبد  وعبد اهللا بن يوسف بن بانويه،       أبا علي الروذباري،    وبن فورك، 

الرحمن السلمي، وهالل بن محمد الحفار، وأبا الحسين بن بشران، وابن           

   ).4(يعقوب، والحسن بن أحمد بن فراس

ولما استقر في بغداد سمع من عبد اهللا بن يحيى الـسكري، وأبـا              

جناح بن نذير المحاربي، ولمـا  : الحسن القطان، وقد سمع في الكرفة من    

                                                 
، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان،         3،ج1، ط تذكرة الحفاظ انظر الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،        )1(

  .1132ص
،دار العلم للماليين، بيـروت، لبنـان،       1، ج 6،طاألعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال    الزكلي، خير الدين،    )2(

  .116م، ص1984
، مؤسـسة   8،ج1، تحقيق شعيب أرنـؤوط، ط     سير أعالم النبالء   بن أحمد بن عثمان،      انظر الذهبي، محمد  )3(

  .170-163الرسالة، بيروت، لبنان، ص
  .1132، ص3، مصدر سابق،جتذكرة الحفاظانظر الذهبي، )4(
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أبا عبد اهللا نظيـف، وأغلـب الظـن أن    سار إلى مكة المكرمة سمع من    

  .)5(شيوخه قد فاق المائة شيخ من العلماء األجالء

 المحدث المتقن صاحب التـصانيف الجليلـة واآلثـار          مهو اإلما  

، وقد تفقه على يد أبو الفتح المنيرة تتلمذ على جهابذة عصره وعلماء وقته

، فقد كتب   )6(ناصر بن محمد العمري المروزي، وسمع الحديث من الكثير        

الحديث وحفظه في صباه وبرع في األصول، وقد انفرد باإلتقان والضبط           

 مـن  مـا  : أبو المعالي الجويني  وشهد له العلماء بالتقدم قال،)7(والحفظ

عليه منة إال أبو بكر البيهقي ، فإن لـه منـة علـى     والشافعي إال شافعي

 : الجويني ردا على الذهبي وقال الشيخ الجليل .مذهبه الشافعي في نصرة

 مـذهبا  أصاب أبو المعالي، هكذا هو، ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفـسه 

يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك، لسعة علومه، ومعرفته باالختالف، ولهذا           

  .)8(الحديث يصح فيها تراه يلوح بنصر مسائل مما

رفتـه  عاً حافظاً،فقد جمـع مـا بـين مع        اموقد كان إماما وفقيهاً ج    

بالحديث والفقه، وتتبع نصوص الـشافعي، وقـد جمـع كتابـا سـماه              

  ).9(المبسوط

                                                 
، تحقيق عمـر عبـد      تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم    انظر الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،        )5(

  .439هـ،، دار الكتاب العربي، ص460-405،حوادث سنة1مري،طالسالم تد
، تحقيق عبد الرحمن بن يحيـى المعلمـي،ط         األنسابانظر السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور،         )6(
  .381م، ص1980، نشر محمد أمين، بيروت، لبنان،2،ج2
، دار الكتـب العلميـة،   1علماء،ط، تحقيق لجنة من الطبقات الحفـاظ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،    )7(

  .432بيروت، لبنان، ص
  .169، ص18، مصدر سابق،جسير أعالم النبالءانظر الذهبي،)8(
  .381، ص2، مصدر سابق،جاألنسابانظر السمعاني، ، )9(
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ويذكر أنه رحل ولم يكن عنده من الكتب المصنفه من سنن النسائي           

وابن متاجه والترمذي، بل لم يكن عنده سوى كتـاب الجـامع للحـاكم              

  .)10(على التأليفالنيسبوري، وقد اعتزل في قريته مقبالً 

وقد روى عنه الكثير من الحفاظ ممن يشهد له بالعلم والفضل مـن         

حفيده أبو الحسن عبيد اهللا بن محمد بن أبي بكر البيهقي،  وأبو             :  أبرزهم

عبد اهللا الفراوي، وزاهر بن طاهر الشحامي، وعبد الجبار بـن محمـد             

د الجار بـن    الحواري، وعبد الحميد بن محمد بن اسماعيل الفارسي،وعب       

  .)11(عبد الوهاب الدهان، وغيرهم كما سيأتي الحقاً

وبعد االنمتهاء من تصنيف وترتيب كتابه ارتحل في اعطاء العلـم           

" هجـري 440"وعقد الدروس لطلبة العلم، فقد استقر في نيسابور سـنة           

، وكـان   .)12(فاجتمع عنده األئمة وحضروا مجلسه لقراءة تصانيفه عليهم       

، زوكان بدايـة تـصنيفه      "  سنة 15"للحديث في عمر    أول سماع البيهقي    

   .)13("هجري399"للحديث سنة

  : شيوخه -ب

  :من ابرز العلماء الذي تتلمذ على يديهم

 أبو إسـحاق اإلسـفراييني   إبراهيم بن محمد بن إبراهيم،:  الشيخ •

 . من المحرم10 هـ في 418المتوفي سنة 

                                                 
  .164، ص8، مصدر سابق،جسير أعالم النبالءانظر الذهبي،)10(
هـ، مـصدر سـابق،     460-405، ،حوادث سنة  عالمتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واأل    انظر الذهبي،   )11(

  .440ص
هـ،،مصدر سابق ،   460-405، ،حوادث سنة  تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم    انظر الذهبي، ،    )12(

  .440ص
، 1، تحقيق خليل ابـراهيم، ط     بيان خطأ من أخطا على الشافعي     انظر البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي،        )13(

  .4-2م،ص1980ة البحوث والدعوة واإلرشاد،الرئاسة العامة إلدار
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إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن يوسف، أبو إسحاق الفقيه،   :  الشيخ •

 . هـ في شهر رجب411المتوفي سنة 

 محمد بن الحسن، أبـو إسـحاق األرمـوي،          إبراهيم بن :  الشيخ •

 . هـ في شهر شوال418المتوفي سنة 

إبراهيم بن محمد بن علـي، أبـو إسـحاق النيـسابوري            :  الشيخ •

 .400العطار، المتوفي سنة 

أبـو العبـاس    :  أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن جانجـان       :  الشيخ •

 هـ في شهر ربيـع      416الصرام المعدل الهمداني، المتوفي سنة      

 -.ألولا

لقيه البيهقي في . هـ405ت  الحاكم النيسابوري أبو عبد اهللا: الشيخ •

وكبر انتفاعه به،  تفادة البيهقي من الحاكم،مطلع حياته، وعظمت اس

  رواية8491فقد بلغت مروياته عنه في السنن الكبري 

في وصف الكم الوافر من العلوم التي سمعها البيهقي  الذهبي وقال اإلمام

 .من الحاكم أبي عبد اهللا الحافظ فأكثر جداوسمع 

أبو الفتح المروزي الشافعي، كان إمام الشافعية في زمانه،         :  الشيخ •

في المذهب، وكان مدار الفتوى والمناظرة، وقد أخذ البيهقـي   برع

الفقه، فهو أستاذه في الفقه، وسمع البيهقي جملة  عن المروزي علم

 . رواية65رى، وبلغت الكب من الرمويات أوردها في لسنن

وكان من العلماء البـارعين، وأحـد       . عبد القاهر البغدادي  : الشيخ •

) الفرق بين الفرق(الشافعية في عصره، وهو صاحب كتاب  أعالم
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الصابوني، كان من أئمة األصـول وصـدور    قال عنه أبو عثمان

 مقدما مفخما اإلسالم بإجماع أهل الفضل، إماما

وكان من الشيوخ الثقـات     . لفضل الصيرفي أبو سعيد بن ا   :  الشيخ •

وقد الزمه البيهقي وأكثر التلقي عنه، وقد بلغت رواياته  المأمونين،

 1104 عنه في السنن الكبرى

 أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي وهو أكبر شيخ له: الشيخ •

 أبو طاهر الزيادي: الشيخ •

 .وتبحر فيه علم الكالم ابي بكر بن فورك وأخذ عنه:  الشيخ •

 الصوفية ابي علي الروذباري من مشاهير: الشيخ •

 هالل الحفار وابي الحسن بن بشران: الشيخ •

وهنـاك  ،  .أبي عبد اهللا بن لطيف وله أكثر من مائة شـيخ          : الشيخ •

الكثير من الشيوخ الذين منهم البيهقي وأخذ منهم، واسـتفاد مـن            

  .)14(صحبتهم

  :تالميذه -ج

  .أبو عبد اهللا الفراوي •

 "وهو ابن اإلمام البيهقي"  بن احمد بن الحسين البيهقيإسماعيل •

 "حفيد البيهقي"  اهللا بن محمد بن احمد بن الحسين البيهقيعبيد •

 .)15(أبو المظفر القشيري •

                                                 
  .4-2، مصدر سابق، ،صبيان خطأ من أخطا على الشافعي مقدمةبتصرف البيهقي، )14(
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 .ةأبو إسماعيل األنصاري باإلجاز •

 .يحيى بن سدة الحافظ •

 .زاهر بن طاهر الشحامي •

 .محمد بن إسماعيل الفارسي •

 .عبد الجبار الدهان •

 .عبد الجبار الخواري •

 .عبد الحميد الخواري •

 .)16( البحيريعبد الرحمن بن عبد اهللا •

  :ثناء العلماء عليه  -د

 وفهمه وحفظـه،    بورك له في عمله لحسن قصده     : يقول السيوطي 

  .)17("وكان على سيرة العلماء قانعا باليسير

هو الحافظ العالمـة  " قال فيه الذهبي في السير  فقد" وقال الذهبي

وبورك له فـي علمـه، وصـنف    : " ، وقال"الفقيه شيخ اإلسالم  الثبت

وانقطع بقريته مقبالً على الجمع والتأليف، : " وقال ،" نيف النافعةالتصا

، وذكر له كتبـاً  "عشر مجلدات، وليس ألحد مثله  فعمل السنن الكبير في

مطبوع في عشر مجلدات كبـار،  ) الكبرى السنن(أخرى كثيرة، وكتابه 

ارب وتواليفه تق: " كالماً قال فيه ونقل عن الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل

علم الحديث والفقـه، وبيـان    ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد، جمع بين

                                                                                                                                            
، دار التـراث،    1، ج 1، تحقيق أحمد صـقر، ط     مناقب الشافعي انظر البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي،        )15(

  ..44م،ص1971القاهرة، مصر، 
  .170، ص8، مصدر سابق،جالءسير أعالم النبانظر الذهبي،)16(
أبو الحسن عبيد اهللا بن محمد عبد السالم بن خان محمد بن أمان اهللا بن حسام الـدين                  ،المباركفوريانظر  )17(

الجامعة السلفية  ،إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء      ،3ط،مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    ،الرحماني
  .10-4م، ص1984، بنارس الهند،
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: " الـذهبي أيـضاً   ، وقـال " علل الحديث، ووجه الجمع بين األحاديث 

تواليفه مثل  فتصانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة الفوائد، قل من جود

ـ  اإلمام أبي بكر، فينبغي للعالم أن يعتني بهؤالء، سـيما سـننه    رىالكب

".
)18(.  

، ومن أحـسنها    المصنفات في مناقب البيهقي كثيرة    : وقال النووي 

وأثبتها كتاب البيهقي، وهما مجلدين ضخمين، مشتملين على نفائس مـن           

كل فن استوعب فيهما معظم أحوالبه، ومناقبه، بأسانيد صحيحة، والدالئل          

  .)19(" الصريحة

سيرة  كان البيهقي على : "تاريخه"قال الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل في 

  . العلماء ، قانعا باليسير ، متجمال في زهده وورعه

واحد  هو أبو بكر الفقيه ، الحافظ األصولي ، الدين الورع ،: وقال أيضا 

 زمانه في الحفظ ، وفرد أقرانه في اإلتقان والضبط ، من كبار أصحاب

 ، وحفظـه    الحاكم ، ويزيد على الحاكم بأنواع من العلوم ، كتب الحديث          

صباه ، وتفقه وبرع ، وأخذ فن األصول ، وارتحـل إلـى العـراق     من

والحجاز ، ثم صنف ، وتواليفه تقارب ألف جزء مما لم يـسبقه   والجبال

جمع بين علم الحديث والفقه ، وبيان علل الحـديث ، ووجـه    إليه أحد ،

ر ، األحاديث ، طلب منه األئمة االنتقال من بيهق إلى نيـسابو  الجمع بين

، وعقـدوا لـه    مائة فأتى في سنة إحدى وأربعين وأربع لسماع الكتب ،

  . وحضره األئمة "المعرفة" المجلس لسماع كتاب
                                                 

الحـافظ  الشيخ، عبـد الـستار،       وراجع/ 163،ص18، مصدر سابق،ج  سير أعالم النبالء  نظر الذهبي،   ا)18(
  .217م، ص1994،دار القلم، دمشق، سورية،1، طالذهبي

  .45، مصدر سابق، صمناقب الشافعيانظر البيهقي، )19(
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 حـين : حدثنا أبي قال : قال شيخ القضاة أبو علي إسماعيل بن البيهقي 

 -"المعرفة في السنن واآلثـار    "يعني كتاب   -ابتدأت بتصنيف هذا الكتاب     

 وهو من- ء منه ، سمعت الفقيه محمد بن أحمدوفرغت من تهذيب أجزا

رأيـت  :  يقـول    -صالحي أصحابي وأكثرهم تالوة وأصـدقهم لهجمـة       

 في النوم ، وبيده أجزاء من هذا الكتـاب ، وهـو   -رحمه اهللا - الشافعي

: أو قـال  -اليوم من كتاب الفقيه أحمد سـبعة أجـزاء    قد كتبت: يقول 

ي صباح ذلك اليوم رأى فقيه آخـر  وف: قال . بذلك  ورآه يعتد . -قرأتها

قد استفدت : في الجامع على سرير وهو يقول  من إخواني الشافعي قاعدا

  . كذا وكذا اليوم من كتاب الفقيه حديث

الـسمرقندي   سمعت الفقيه أبا محمد الحسن بن أحمـد : وأخبرنا أبي قال 

رأيت : يقول  سمعت الفقيه محمد بن عبد العزيز المروزي: الحافظ يقول 

: هذا ؟ قـال   ما: في المنام كأن تابوتا عال في السماء يعلوه نور ، فقلت 

الحكايـات   سـمعت : ثم قال شيخ القضاة . هذه تصنيفات أحمد البيهقي 

  الثالثة من الثالثة المذكوري

الفوائد ،  هذه رؤيا حق ، فتصانيف البيهقي عظيمة القدر ، غزيرة: قلت 

بهؤالء  إلمام أبي بكر ، فينبغي للعالم أن يعتنيقل من جود تواليفه مثل ا

 ، وقد قدم قبل موته بسنة أو أكثر إلـى نيـسابور ،   "سننه الكبير"سيما 

 وتكاثر عليه الطلبة ، وسمعوا منه كتبه ، وجلبت إلى العـراق والـشام  

والنواحي ، واعتنى بها الحافظ أبو القاسـم الدمـشقي ، وسـمعها مـن               

   .  إلى دمشق هو وأبو الحسن المراديالبيهقي ، ونقلها أصحاب
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 ما من فقيه شـافعي : وبلغنا عن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني قال 

 إال وللشافعي عليه منة إال أبا بكر البيهقي ، فإن المنة له على الـشافعي 

   . لتصانيفه في نصرة مذهبه

نفـسه  ل أصاب أبو المعالي ، هكذا هو ، ولو شاء البيهقي أن يعمل: قلت 

 مذهبا يجتهد فيه ، لكان قادرا على ذلك ، لـسعة علومـه ، ومعرفتـه   

 ولما. باالختالف ، ولهذا تراه يلَّوح بنصر مسائل مما صح فيها الحديث 

سمعوا منه ما أحبوا في قدمته األخيرة ، مرض ، وحـضرت المنيـة ،               

 مائـة  وأربع ثمان وخمسين عاشر شهر جمادى األولى ، سنة فتوفي في

وكفن ، وعمل له تابوت ، فنقل ودفن ببيهق ، وهي ناحية قصبتُها  فغسل

هي محتده ، وهي على يومين من نيسابور ، وعاش أربعا  خُسروِجرد ،

   . وسبعين سنة

وولده  ومن الرواة عنه شيخ اإلسالم أبو إسماعيل األنصاري ، باإلجازة ،

أحمد ، وأبو  د بنإسماعيل بن أحمد ، وحفيده أبو الحسن عبيد اهللا بن محم

الفـراوي ،   زكريا يحيى بن منده الحافظ ، وأبو عبد اهللا محمد بن الفضل

الفارسي ،  وزاهر بن طاهر الشحامي ، وأبو المعالي محمد بن إسماعيل

 الخـواري  وعبد الجبار بن عبد الوهاب الدهان ، وعبد الجبار بن محمد

الرحمن بن عبـد   وأخوه عبد الحميد بن محمد الخواري ، وأبو بكر عبد

 أربعين وخمس اهللا بن عبد الرحمن البحيري النيسابوري ، المتوفي سنة

   . ، وطائفة سواهم مائة
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صاحب ابن  ومات معه الطيب عبد الرزاق بن عمر بن شمة األصبهاني

وشيخ الحنابلة  المقرئ ، وإمام اللغة أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده

   . سين بن الفراء البغداديالقاضي أبو يعلى محمد بن الح

زينـب   أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن هبة اهللا بن أحمد سماعا ، عن

بكر  بنت عبد الرحمن ، أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، أخبرنا أبو

أخبرنا  البيهقي ، أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ،

اليشكري ،  د ، حدثنا عمرو بن العالءأبو بكر بن حجة ، حدثنا أبو الولي

قـال  : قالـت   عن عمران بن حطان ، عن عائـشة  عن صالح بن سرج

يؤتى بالقاضي العدل يـوم القيامـة ،    : -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا

 شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمـرة قـط   فيلقى من

   غريب جدا

ومحمد  نا زين األمناء الحسن بن محمد ،أخبرنا أحمد بن هبة اهللا ، أخبر

الحسن  أخبرنا علي بن: بن عبد الوهاب بن الشيرجي ، وابن غسان قالوا 

البيهقي ،  الحافظ ، أخبرنا أبو القاسم المستملي ، أخبرنا أحمد بن الحسين

الدنيا ،  أخبرنا عبد اهللا بن يوسف ، أخبرنا ابن األعرابي ، حدثنا ابن أبي

: أبـي    المدائني ، حدثنا فطر بن حماد بن واقد ، حـدثنا حدثني أبو علي

مالـك   أي زهد عند! مالك زاهد : يقولون : سمعت مالك بن دينار يقول 

فاها  وله جبة وكساء ؟ إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز ، أتته الدنيا فاغرة

  .)20(ا، فأعرض عنه

                                                 
  .170-163،ص18، مصدر سابق،جسير أعالم النبالءانظر الذهبي، )20(
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ما رأيت : -ين المجتهد  وكان أحد-قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم  )

" المغنـي  " وكتاب  البن حزم، " المحلى" في كتب االسالم في العلم مثل 

  .لقد صدق الشيخ عز الدين: قلت.للشيخ موفق الدين

  .للبيهقي" السنن الكبير : " وثالثهما

  .البن عبد البر" التمهيد : " ورابعها

لعة فيها  فمن حصل هذه الدواوين،وكان من أذكياء المفتين ، وأدمن المطا         

الفقيه أبا محمد الحـسن بـن    سمعت: وأخبرنا أبي قالا، ، فهو العالم حق

عبـد العزيـز    سمعت الفقيه محمد بـن : أحمد السمرقندي الحافظ يقول

نـور،   رأيت في المنام كأن تابوتا عال في السماء يعلوه: المروزي يقول

ــت ــال : فقل ــذا ؟ ق ــا ه ــي  : م ــد البيهق ــصنيفات أحم ــذه ت  .ه

 .سمعت الحكايات الثالثة مـن الثالثـة المـذكورين        : لقضاةثم قال شيخ ا   

قلت، هذه رؤيا حق، فتصانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة الفوائد، قل           

تواليفه مثل االمام أبي بكر، فينبغي للعالم أن يعتني بهوالء سيما  من جود

، وقد قدم قبل موته بسنة أو أكثر إلى نيـسابور، وتكـاثر   "الكبير  سننه" 

وسمعوا منه كتبه، وجلبت إلى العراق والـشام والنـواحي،    ه الطلبة،علي

أبو القاسم الدمشقي، وسمعها من أصـحاب البيهقـي،    واعتنى بها الحافظ

وبلغنا عن إمام الحرمين أبي ، الحسن المرادي ونقلها إلى دمشق هو وأبو
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ـ  ما من فقيه شافعي إال: المعالي الجويني قال ا وللشافعي عليه منة إال أب

  .)21 (.في نصرة مذهبه بكر البيهقي، فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه

كان على سيرة العلماء قانعا باليسير من الدنيا       : وقال عبد الغافر الفارسي     

  "، مجمال في زهده وورعه

كان اإلمام البيهقي أحد األئمة المسلمين، وهداة المـؤمنين،         : وقال السبكي 

ين، فقيه جليل، حافظاً كبير، أصـولي نحريـر،        عاة إلى حبل اهللا المت    دوال

زاهدا ورع، قانت هللا، قائم بنصرة الذهب أصوالً وفروعاً، جبل من جبال            

  " العلم

البيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث،     " : ابن تيمية " وقال شيخ اإلسالم    

  )22(" وأنصرهم للشافعي

اً إتقاناً، ثقـة،    أقرانه حفظ وكان واحد زمانه وفرد     ": قال ابن ناصر الدين   

  " وعمدة

  )23(" كان زاهدا بالدنيا بالقليل: "وقال البن خلكان

  : مؤلفاته -د

 السنن الكبير في عشر مجلدات •

                                                 
  .193-168،ص18، مصدر سابق،ج أعالم النبالءسيرانظر الذهبي، )21(
، 1،ج1، ضبط عبد المعطي قلعجـي،ط     دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة     انظر مقدمة البيهقي،    )22(

  .116م، ص1988دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
ان للطباعة والنـشر    ، دار الجن  1،تحقيق عامر احمد حيدر،ط   الزهد الكبير انظر البيهقي، أحمد بن الحسين،      )23(

  .15م، ص1987والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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 السنن واآلثار في أربع مجلدات •

 .األدب في الحديث •

 .األربعين الصغرى •

 .األربعين الكبرى •

 .كتاب األسرار •

 "وقد ورد عن السبكي باسم كتاب اإلسراء" كتاب األسرى •

 .األسماء والصفات في مجلدتين •

 .االعتقاد •

 . على الشافعياالنتقاد •

 .اإليمان •

 .إثبات عذاب القبر •

 .أحكام القرآن •

 .البعث والنشور •

 .خطأ من أخطأ على الشافعي •

 .تخريج أحاديث األم •

 .الترغيب والترهيب •

 .الجامع في الخاتم •

 . الجامع المصنف في شعب اإليمان •

 .جزء من الرواية •

 الخالفيات •

 .لدعوات الكبيرا •

 "للجويني" رسالة انتقد فيها المحيط  •
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 .في حديث الجويباري •

 .الزهد الكبير •

 .السنن الصغير •

 .السنن الكبرى •

 .فضائل األوقات •

 .فضائل الصحابة •

 .القراءة خلف اإلمام •

 .القدر •

 .ما ورد في حياة األنبياء •

 .المبسوط •

 .المعارف •

 .المدخل إلى السنن •

 .مناقب اإلمام أحمد •

 .افعينصوص الش •

 .دالئل النبوة •

 معالم السنن •

 .الرؤية •

وقد طبع السنن الكبرى في الهند بمطبعة أثرة المعارف النظامية فـي            

هـ، وهو مكون من عشرة مجلـدات،       1355-1344حيدر آباد سنة    

للعالمة عالء الدين بن علي بـن عثمـان         " الجوهر النقي " وفي ذيله   

  .هـ745 توفي سنة" ابن التركماني" المارديني الشهير 
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وأما كتاب السنن واآلثار طبع الجزء األول منه في مـصر بتحقيـق             

 األعلى لشؤون اإلسالمية، لجنـة إحيـاء        أحمد صقر، ونشره المجلس   

  .أمهات كتب السنة

وأما كتاب األسماء والصفات فقد طبع في حيدر آبـاد بالهنـد سـنة              

  .هـ1333

 الكتـب   وكذلك كتاب دالئل النبوة توجد منه عـدة أجـزاء فـي دار            

  .)24 (المصرية

وتوجد مخطوطة لسنن اآلثار المجلد الثاني فـي خزانـة الـشاويش            

  .ببيروت وعليه خط ابن حجر العسقالني

 متاب شعب اإليمان في خزانة الرباط وتعـود هـذه           نوتوجد نسخة م  

  )25 (.هـ433النسخة سنة 

  :صفات البيهقي -هـ

  فيما  نقله  عنه  الحافظ  ابن  عساكر             إسماعيلقال عبد الغافر بن     

 الدين الـورع واحـد      األصولي بكر الفقيه الحافظ     أبو هو   (:والذهبي  

 أصـحاب  والضبط من كبار     اإلتقان في   اقرأنهزمانه في الحفظ وفرد     

 من العلوم كتب الحديث وحفظه مـن       بأنواعالحاكم ويزيد على الحاكم     

 العـراق والجبـال     إلى  وارتحل األصولصباه وتفقه وبرع واخذ من      

                                                 
  .105، ص18، مصدر سابق،جسير أعالم النبالءانظر الذهبي، )24(
، دار العلم للماليين، بيـروت،      1،ج6،ط تراجم ألشهر الرجال   ساألعالم قامو انظر الزركلي، خير الدين،     )25(

  .116م، 1994لبنان، 
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 احـد   إليه جزء مما لم يسبق      ألفوالحجاز ثم صنف وتواليفه تقارب      

جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث ووجه الجمـع بـين             

  .)26( )كما مر سابقاً ()، وقد حضر مجلسه األئمة األحاديث

 حسن  واإلتقانكان واحد زمانه في الحفظ      (: وقال عنه ابن الجوزي   

 وهـو مـن كبـار    واألصولف وجمع بين علم الحديث والفقه       التصني

 عبد اهللا ومنه تخرج وسافر وجمع الكثيـر ولـه           أبي الحاكم   أصحاب

  .)27( )التصانيف الكثيرة الحسنة

 ويميز  لإلخبارلكن البيهقي ينقي    .... (ابن تيمية  شيخ اإلسالم    وقال  

  .)28( ) وسقيمهاصحيحهابين 

 إال وللشافعي عليه منة إال من شافعي ما(: الحرمين الجويني إماموقال 

  . .)29 ()البيهقي فان المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه

  :وفاته  -و

توفي في عاشر شهر جمادى األولى، سنة ثمان وخمسين وأربـع           

وعمل له تابوت، فنقل ودفن ببيهق، وهـي ناحيـة    مائة فغسل وكفن،

                                                 
 تقديم وتعليـق محمـد زاهـد        ،تبيين كذب المفتري   ،الحسين بن هبة اهللا    ابو القاسم علي بن      ،ابن عساكر )26(

  .267-266، ص هـ1348 ، ، سورية مطبعة التوفيق ، دمشق،الكوثري
 مطبعة دائرة المعرف العثمانية ، حيدر آبـاد       ،  8،ج1،طالمنتظم في تاريخ الملوك واالمم      ، البن الجوزي )27(
  .242ص.هـ 1359،
، الريـاض،  العامة للبحوث العلمية واإلفتـاء  الرئاسة، 1،جمجمع الفتاوىالحليم، بن تيمية، احمد بن عبد )28(

  .154المملكة العربية السعوديةص
  .220ص ،م2007،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،3،ج2،طتذكرة الحفاظ ،لذهبيا)29(
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، وعاش نيسابور ي على يومين منمحتده، وه قصبتُها خُسروِجرد، هي

  .)30 (أربعا وسبعين سنة

هـ، وأن عمره كان يناهز أربع   458 أنه توفي سنة     لوأرجح األقوا 

ـ           ه تـوفي سـنة     وسبعين عاماً، مخالفاً بذلك  ياقوت الحموي فـي أن

  .)31(هـ454

هكذا هو، ولو شاء البيهقي أن يعمـل        :" قال أبو المعالي  الجويني    

ذلك، لسعة علومه، ومعرفتـه  يجتهد فيه لكان قادرا على  مذهبا لنفسه

  .)32 (الحديث يصح فيها باالختالف، ولهذا تراه يلوح بنصر مسائل مما

  ): السنن الكبرى(سبب تأليف البيهقي لمصنفه -ز

بيهقي من تأليفه أن يجمع األحاديث المرفوعة والموقوفة        أراد اإلمام ال  

والمقطوعة مرتبة على أبواب الفقه ليثبت صحة مذهب اإلمام الـشافعي،           

  .وأنه قائم على الكتاب والسنة

 ومـا  εثم خرجت بعون اهللا عز وجل سنن المـصطفى      :"قال رحمه اهللا  

مائتي جزء  احتجنا إليه من آثار أصحابه على هذا الترتيب، في أكثر من            

بأجزاء خفاف، وجعلت له مدخالً في اثني عشر جزءاً؛ لينظر فـي كـل              

واحد منهما من أراد معرفة ما عرفته من صحة مذهب الشافعي رحمـه             

  ".اهللا على الكتاب والسنة

                                                 
  .169، ص18، مصدر سابق،جسير أعالم النبالءانظر الذهبي، )30(
  .3، مصدر سابق، صان خطأ من أخطأ على الشافعيبيانظر البيهقي، )31(
  .69، ص18انظر المصدر سابق، مؤسسة الرسالة،ج)32(
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لكن ذلك لم يمنعه من اإلنصاف، ونصرة الحق ولو خالف رأي إمامه            

  .قهية متميزةالشافعي، كما أن ضمن كتابه صناعة حديثية وف

، ولذا  εكان مقصد اإلمام البيهقي أن يكون كتابه جامعاً لسنن النبي         وقد  

سماه السنن، لكنه توسع في عمله، فجمع األحاديث الموقوفة والمقطوعة،          

  .فأصبح الكتاب أقرب إلى المصنفات منه إلى السنن
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  :منهج البيهقي في السنن الكبرى:  المبحث الثاني

 :في السنن الكبيرمنهجه 

 شعرا أو أثرا أو حكاية أو حديثًا ابفهو ال يخرج في كت .مسند كتاب أنه.1

 .اإلسنادإال ب

 يعتني بالمتون، أما بالنسبة للمتون فقد قام منهجه فيها علـى كـشف  .2

اختالفات ألفاظها وبيان غريبها، والتنبيه على عللها واضـطرابها ومـا           

 منها من أحكام يستنبط

 منظم وفق األبواب الفقهية، قام البيهقي بتقسيم كتابه السنن الكبرى إلى.3

تاب الصالة، ثم قسم الكتب إلى وحدات       كتب كلية مثل كتاب الطهارة، وك     

منه وهي البواب، واألبواب وحدة جامعة للعديـد مـن األبـواب     أصغر

جماع أبواب مـا يوجـب   (و) جماع أبواب الحديث(مثالً  الفرعية فيقول

 إلخ) الغسل

مستوعب ألحاديث األحكام، جعل البيهقي كتابه مـستوعبا ألحاديـث          .4

درجاتها مع التمييز بينهـا، فإنـه يـذكر    من أخبار وآثار بجميع  األحكام

 به، ويذكر لضعيف ليحذر منه الصحيح ليعمل

 تعرض له فـي  فقهية تكراره للحديث، وقد يكرر البيهقي الحديث لفائدة.5

االسـتدالل، فـال    الباب، أو لعلو في اإلسناد، فإن منهجه قائم أساسا على

 هدف ما يخرج النص في الباب إال لمقصد استداللي يهدف من ورائه إلى
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ـ       .6  فـي ذكـر     ىاختصاره ألسماء شيوخه، استعمل البيهقي طريقة الكن

الرواية عنهم في غالب األعم من منهجه في الكتـاب، وقـد    شيوخه عند

بعض األحول، وكان مقصده في ذلـك األسـلوب    هم بأسمائهم فييذكر

 تكرارهم في األسانيد اإلجالل لهم، وطلب االختصار لكثرة

 استعماله لآليات القرآنية، درج اإلمام البيهقي على إيراد المناسب من.7

أما ، يلةل جاستنباطاتفي الكثير من األبواب مستنبطًا منها  اآليات القرآنية

  .باقي مؤلفات اإلمام البيهقي فهي كثيرة، وعظيمة المنافع منها

  

  )السنن الكبرى( منهج اإلمام البيهقي في كتابه

، فقـد    دخل في صلب الموضوع مباشرة     لم يجعل لكتابه مقدمة بل     •

  .ب الطهارة، باب التطهير بماء البحركتا:" فقالبدأ

، بـاب   الطهـارة كتـاب   أول ما بدأ كتابه بموضوعات فقهية مثل         •

 .التطهير بماء البحر 

الطهـارة، والـصالة،     بكتـاب    رتب كتابه ترتيباً فقهياً  فقد بـدأ        •

 ......والحيض

، وكتـاب   سمى عناوين المواضيع تحت مسميات كتاب الطهـارة        •

 .ه مسميات فقهيةالصالة، وكتاب الحيض، وهذ

كتاب الطهارة، : تحت كل فرع من أفرع الكتاب مسمى أبواب، مثل •

،كتاب الحيض، باب أكثر الحيض، كتـاب       باب التطهير بماء البحر   
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. الصالة، باب رواية من روى النهـي عـن اآلذان قبـل الوقـت             

 ...وهكذا

 مع موضوعات الكتاب، باستفتح بآيات من الذكر الحكيم تتناس •

 :كتاب الطهارة، باب التطهير بماء البحر، قال تعالىوالباب مثل 

���	��  �!  "#�� �! ������$�% % � � �� � �� � � � � � � &��'�(��:48  

ينوع قبل الدخول في أي موضوع بين اآليات والقرآنية واألحاديث           •

 .النبوية حتى يستطيع الدخول في صلب الموضوع

 .يذكر األسانيد في كل حديث •

ل الدخول في مواضيع    فعي في أول الكتاب قب     لقد استفتح بقول الشا    •

" قال أبو عبد اهللا محمد بن ادريس الـشافعي        : السنن الكبرى، فقال    

ظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طـاهر مـاء           ": رضي اهللا عنه  

 ... .البحر وغيره

يذكر الحديث بأكثر من رواية وسند، أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن             •

ريا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيـى        عبد اهللا الحافظ، وأبو زك    

أخبرنا أبـو عبـد اهللا      : رحمهما اهللا تعالى، وفي رواية أخرى قال      

 ...الحافظ، حدثنا علي بن حمشاذ العدل

ء وضوع الباب الفقهي، مثل طهارة ما     يث التي تخدم م    يذكر األحاد  •

كنا عند رسول اهللا يومـاً فجـاءه        : سمع أبو هريرة يقول   ...البحر،

 فيكون األحاديـث مختـصة بـصيد        ،... قال يا رسول اهللا   صياد ف 

 .البحر
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يذكر أقوال الصحابة، ويذكر لصحابي أكثر من قول مثـل قـول             •

وقول " كان يكره االغتسال بماء المشمس    ) : " رضي اهللا عنه  (عمر

 ."ال تغتسلوا بماء المشمس:" آخر له

لهـم  ال" و" اللهم أغسل قلبي بماء وثلـج     : " ينوع بذكر المتون مثل    •

 ".أغسل خطاياي

وقد تابع يحيى بـن     : يذكر تعليقات العلماء في مسألة معينة فيقول       •

سعيد األنصاري، ويزيد بن محمد القرشي سعيداً على روايتـه إال           

 ....أنه اختلف فيه على يحيى بن سعيد

وفي إسناده من   : قال الشافعي : يحكم على رجال سند الحديث، مثل      •

 .ال أعرفه

 مـع الموضـوع  فيـصبح        تلفة بما يتناسـب   يات المخ اربط الرو  •

موضوع متكامل، مثل باب التطهير بماء البحر، ثم باب التطهيـر           

 .بالعذب منه واألجاج

 .لقد أكثر من ذكر أحاديث الصحيحين للبخاري ومسلم •

 .يتحرى الصحة من األحاديث التي يتناولها ويستدل عليها البيهقي •

بوري، وكذلك أبو   االنيسروايات شيخه اإلمام الحاكم     كان يكثر من     •

 .بكر الحارث

 ... .يستدل برأي العلماء فيقول قال الشيخ •

أخرجه  مـسلم    : " راوي مثل  يذكر اسم مخرج الحديث، وكذلك ال       •

 " بن سعيدعن قتيبه

أي المتفق عليها بين البخـاري      " أحيانا يذكر األحاديث المشتركة      •

 .رواه البخاري ومسلم: مثل" ومسلم



 26

افعي ويخالف بعض العلماء فـي عـدة أحكـام      يكثر من أقوال الش    •

وقد اعتمد الشافعي كذا معلال السبب المخالفة بأقوال        : " يقول: مثال

 "رحمه اهللا: " الشافعي 

 .أخبرنا أنبأنا: يذكر األحاديث ب عدة صيغ مثل •

 .أحيانا يذكر سبب نزول اآلية •

وهـذه زيـادة    : " يعلق أحيانا على األحاديث، ويحكم عليها مثـل        •

 ".ظةمحفو

وهذا االخـتالف ثابـت     :"  يذكر االختالف في السند والمتن، مثل      •

 ".بالسند والمتن

 . موصوالً وأحياناً مرسالً، ويرجح بينهماايذكر اإلسناد أحيان  •

يعلق ابن التركماني على بعض مواضـيع البيهقـي فـي الـسنن              •

 .الكبرى

 )33( .693-3بدأ الجزء األول من ص  •

  

  

  

  

  

                                                 
، دار الكتب   1، تحقيق محمد عبد القادر عطا،ج     السنن الكبرى  احمد بن الحسين بن علي ،          البيهقي، انظر)33(

  .693-3، ص1999العلمية، بيروت، لبنان، 
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  :الخاتمة

بو بكر البيهقي من أئمة الحديث العقيدة لمـا لـه مـن             يعد اإلمام أ  

مؤلفات نفيسة في الحديث والخعقيدة اإلسالمية، وهو عمود من أعمدة          

الحضارة اإلسالمية التي أرستها أيادي علماء الهدى والنـور والـذين       

����ٍ�      َ����َ�َ�� )الحديث المرفوع ( في صدق فيهم قول النبيَ�َ)ْ'�ُ� ا%$��ِ# ْ!�ُ� ُ

َ)ْ'�ُ� ا%�/�ْ�َ�ِ� ْ!�ُ�     َ����َ�َ�� ح َو . 1ُ4ْ�5َ ْ!�ُ� 1ٍ2ْ�3َ ا0َْ)�َ/جُ     ، َ���َ�َ�� ْ!ِ� ُ,+ُ*َ(

���ُ� ْ!�ُ�   َ���َ�َ��: ، C�Dَ  َوَه�ُروُن ْ!ُ� ِ):َ<? ْ!ِ� اْ%ِ�ْ<ِ=:ِ� ، 3َِ>:ِ� ْ!ِ� َ;ِ$:8َ9ََ�ُ

���ِ� ْ!ِ� َأ,M+َب Jُ�ِ�Kَ اْ%�Iَ�َِزي َ���َ�َ��: ، C�Dَ  ِإ3َْ��َقَ� ، َ����َ�َ��  َأْ�َ�ُ� ْ!ُ� ُ

: ، ��Dََل   َ)ْ'�ِ� ا%$��#ِ   َ)ْ� ، َأِ!R َوا1ٍQِ ، َ)ْ� اPِ�َ(ْ0َ ، َ)ِ� َأُ!+ َ!ْ=ِ/ ْ!ِ� َ):��ٍش

 َT�$�3َا%$�ُ# َ)َ$ْ:ِ# َو ?�$Kَ #ِ�$%َل َر3ُ+ُل ا�Dَ : "         R�5ِ #ُ�UV9َ,ُ ِد ا%$��ُ# ِ!�ِ# َ;ْ:�ً/ا/ِ�,ُ �ْ��َ

�ِ,U�%ا " .   

  :لبيهقي نستنتج ما يلي انسن لالميسر من بحث االنتهاءوبعد 

  حرص البيهقي على أحاديث النبي الكريم سندا ومتناً -1

 .التزم بنقل عن العدول الثقات من أمثال الشافعي -2

أكثر من ذكر األحاديث الصحيحة مـن الكتـب الـستة            -3

 .والسنن

، وقد أكثـر مـن       ا%�:�<�!+ري اهتم كثيراً بكتاب الحاكم      -4

 .ذكره

 .ذ وال سيما بنه وحفيدهقد تتلمذ على يديه عدة تالمي -5

 .التزم في منهجه منهجا علميا حياديا -6
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واحدة أكثر من روايـة     تم كثيرا بالسند وذكر الرواية ال     اه -7

 .وراوي للحديث

 .اهتم بعلل األحاديث وما يصح منها وما ال يصح -8

 .تعرض للحديث بذكر استدالالته التي تناولها الحديث -9

 .ليه يذكر الحديث وتخريجه، وتعليق العلماء ع -10

 .ينبه على غرائب األحاديث -11

 .وصل إلى مرتبة االجتهاد في الحكم على األحاديث -12

 إبداعه في ترتيب منهجه وسـهولته وال سـيما ترتيـب         -13

الكتاب على الفقه مما يدل على ارتباط الحـديث بالفقـه           

 .والتفسير

 .اتبع المنهج االستقرائي في أكثر كالمه -14

  .عية العلمية السعوديةالجم: ولمن اراد المزيد عليه بموقع * 

-sunnah/ar/sa.org.sunnah.www://http

-18-05-08-2010-574/methods-modern/sciences

49-58 

  . رحم اهللا اإلمام المحدث وأوحد زمانه أبو بكر البيهقي

  والحمد هللا رب العالمين
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 :المصادر والمراجع

مية، ، دار الكتب العل   3،ج1، ط تذكرة الحفاظ الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،       1(

  .بيروت، لبنان

،دار العلـم   1، ج 6،طاألعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال    الزكلي، خير الدين،    )2(

  .م1984للماليين، بيروت، لبنان، 

، تحقيق شعيب أرنؤوط، سير أعالم النـبالء الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،     )3(

   .، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان8،ج1ط

تـاريخ اإلسـالم ووفيـات المـشاهير      بن عثمـان،      الذهبي، محمد بن أحمد    )4 (

هــ،، دار   460-405،حوادث سنة 1، تحقيق عمر عبد السالم تدمري،ط     واألعالم

  الكتاب العربي، 

، تحقيق عبد الرحمن بن     األنساب السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور،         )5(

   .م1980، نشر محمد أمين، بيروت، لبنان،2،ج2يحيى المعلمي،ط 

، تحقيـق لجنـة مـن       طبقـات الحفـاظ   سيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،       ال)6(

   .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1العلماء،ط

، تحقيق  بيان خطأ من أخطا على الشافعي      البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي،        )7 (

  .م1980، الرئاسة العامة إلدارة البحوث والدعوة واإلرشاد،1خليل ابراهيم، ط

، 1، تحقيق أحمد صقر، ط    مناقب الشافعي هقي، أحمد بن الحسين بن علي،       البي)8 (

  .م1971، دار التراث، القاهرة، مصر، 1ج

أبو الحسن عبيد اهللا بن محمد عبد السالم بن خان محمد بن            ،المباركفوريانظر  )9 (

مرعــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة ،أمــان اهللا بــن حــسام الــدين الرحمــاني

 بنـارس   ،الجامعة السلفية   ،ث العلمية والدعوة واإلفتاء     إدارة البحو ،3ط،المصابيح

  .م1984،الهند

   .م1994،دار القلم، دمشق، سورية،1، طالحافظ الذهبيالشيخ، عبد الستار، )10(
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، ضـبط عبـد   دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة مقدمة البيهقي،  )11 (

  .م1988ن، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا1،ج1المعطي قلعجي،ط

، دار  1،تحقيق عامر احمد حيـدر،ط    الزهد الكبير البيهقي، أحمد بن الحسين،     )12(

   .م1987الجنان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

 ،تبيين كذب المفتـري    ، ابو القاسم علي بن الحسين بن هبة اهللا        ،ابن عساكر )13 (

   . هـ1348 ، ، سوريةدمشق مطبعة التوفيق ، ،تقديم وتعليق محمد زاهد الكوثري

مطبعـة دائـرة    ،  8،ج1،طالمنتظم في تاريخ الملوك واالمم      ، البن الجوزي )14(

  .هـ 1359 ،المعرف العثمانية ، حيدر آباد

العامة للبحـوث   الرئاسة، 1،جمجمع الفتاوىبن تيمية، احمد بن عبد الحليم، )15(

  .، الرياض، المملكة العربية السعوديةالعلمية واإلفتاء

   ،م2007،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،3،ج2،طتذكرة الحفاظ ،لذهبيا)16(

  

، تحقيق محمـد عبـد      السنن الكبرى  البيهقي،  احمد بن الحسين بن علي ،          )17 (

  .1999، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1القادر عطا،ج
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