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 التَّخصصيَّة مجلَّة المخطوطات والمكتبات لألبحاث 

 

 
واملكتبية يف اجلامعات العربية،  هي جملة علمية فصلية حمكمة من قبل النخبة من علماء الدراسات الرتاثية واملتحفية

 والعاملية تصدر عن املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات.
هندف هلذه اجمللة أن تكون إضاءة على املاضي التليد، لنمضي هبا يف استلهام املستقبل اجمليد، وأن نكون موئال ثقافيا 

يف تعبئة الطاقات والقدرات يف مجع األوعية الثقافية والفكرية هتوي إليه أفئدة وعقول الباحثني وعشاق الرتاث. وأن جنتهد  
والرتاثية املتنوعة، حنرص على التواصل مع اجلوانب احلية من تراثنا الزاخر لنحيا به، ومنضي معه صعدا حنو االبتكار 

ها اإلبداع يف البناء والتجديد والتطوير، فنحارب قطيعة الرتاث، ونتواصل مع عيونه وروائعه ونقدمها للباحث ليصنع من
والنماء، وستسعى اجمللة إىل تقدمي خدماهتا الفنية والتعليمية وفقا للمعايري العاملية، من خالل الكفاءات األكادميية املتميزة 
واملتخصصة، وابستخدام القنية احلديثة؛ مع االلتزام ابإلخالص والتفاين يف أداء العمل، وحتقيق االمتياز والتميز يف خدمة 

لباحثني والدارسني؛ لتحقيق بيئة عمل احرتافية تثمن األفكار واملواهب املبدعة الرائعة امللتزمة بقيم العمل بروح الفريق، ا
واحرتام اجلميع؛ مع مصداقية الرؤية ومتيز األهداف، وتستهدف هذه اجمللة املثقف العام، واملهتم بقضااي الرتاث 

الباحث يف الدراسات العليا، وإخصائي املخطوطات واملكتبات ومراكز واملخطوطات، واملشتغل بتحقيق النصوص، و 
عربية متخصصة تسعى إىل جعل الرتاث علم وفن وأتصيل ومتعة وتثقيف إبطار جذاب  جملة املعلومات، لتكون أول

وستقوم بنشر األحباث من املعرفة، ولتحتل املكانة الرائدة يف جمال الدراسات الرتاثية والواثئق واملخطوطات حمليا وعامليا،  
نرتقي هبا يف آفاق  لتكون جملة فاعلة ذات إضافة جديدة  العلمية والفنية والتطبيقية ذات األصالة والتميز يف صفحاهتا

اإلعالم اإللكرتوين اهلادف لتحلق يف فضاءات اإلبداع والتميز، وتغوص يف أعماق املخطوطات الستخراج مكوانهتا 
ها النادرة لتعيد للمخطوط هباءه، ولإلنسان العريب املسلم ثقته واعتباره، فاملخطوطات متثل اهلوية الرتاثية النفيسة، وجواهر 

الوطنية والتارخيية والعقدية والعلمية، فهي مصدر اعتزاز وافتخار مبا خلفه اآلابء واألجداد من علوم وثقافات ومعارف 
 وفنون.
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 :الملخص

 

يعد مصنف بن أيب شيبة من املوسوعات احلديثية اليت استوعبت األحاديث النبوية املرفوعة واملوقوفة واملقطوعة، وال 
وتدوين كل ما وصله من الروايات يف عصره، واضعا األحاديث يف أبواب ضري يف ذلك، ألّن هدف املؤلف هو مجع 

وفق داللتها الفقهية، من خالل تراجم حمددة بلغت سبعة أنواع، وهي الرتمجة جبملة خربية عامة، والرتمجة جبملة خربية 
الرتمجة ول "َمن"، و جم املصدرة باالسم املوصالرتاخاصة، وبآية قرآنية أو جزء منها، وبلفظ من ألفاظ احلديث، و 

سب علما بأّن املؤلف مل يضع األحاديث وفق ترتيب معني، فمثال ح الرتمجة بصيغة شرطية.بصيغة االستفهام، و 
 الصحة أو الضعف، أو حسب الداللة األلصق بعنوان الرتمجة. 
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  :مقدمةال

 عليه والسالم على خري املرسلني حممد صلى اهللاحلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا، والصالة 
 وسلم، وعلى آله وصحبه أمجعني.

قّيض اهلل تعاىل لدينه علماء أخذوا على عاتقهم محل هذا الدين، ونشره، وبيان فقهه وآدابه، وتصنيف العلوم املختلفة 
ألنبياء، وكان من لسفر، ليكونوا ورثة افيه، فربز يف كل عصر من العصور جهابذة واصلوا الليل بالنهار، وكابدوا وعثاء ا

لمذ على "أبو بكر بن أيب شيبة"، الذي طلب العلم صبيا، وتت احلفاظبني هؤالء العلماء وال ريب، العامل اجلليل، سيد 
 يدي كبار العلماء، وكان شيخا لكبار العلماء من بعده ومنهم اإلمام البخاري رمحهم اهلل.

 وال سيما التصنيف يف علم احلديث، وكان مصنفه من تلك اجلواهر اليت نظمها لنا يف وبرع أبو بكر يف جماالت عديدة
حياته، حىت ارتبط اسم الكتاب بامسه، فكان العقد الذي مجع فيه بإسناده ما بني املرفوع واملوقوف واملقطوع، ليدون لنا 

 من الفوائد احلديثية والفقهية.(، إضافة ملا فيه 14972من حفظه وثيقة جليلة حوت من األحاديث واألقوال )
ويعترب املصنف من أقدم الكتب املؤلفة يف احلديث الشريف، ومن أقدم الكتب اليت رتبت أحاديثها على األبواب، فكل 
من جاء بعده اعتمد عليه وإن مل يصرحوا بذلك، وعلى رأسهم إمام احلديث البخاري رمحه اهلل. فكان ال بد من تسليط 

دقيقة يف املصنف تتمثل بكشف خيوط منهج اإلمام أيب بكر يف مصنفه، يف الرواية والتبويب، ملا الضوء على جزئية 
وقد ُومست هذه   .لذلك دور يف قراءة الصناعة الفقهية واحلديثية اليت متتع هبا أبو بكر بن أيب شيبة، وضمنها يف مصنفه

 ".ي مصنفهمنهج أبي بكر بن أبي شيبة في التبويب والرواية ف" الدراسة بـ

 :أهمية الدراسة

 تكمن أمهية دراسة منهج ابن ايب شيبة يف مصنفه، فيما يلي:
 بيان منهج ابن أيب شيبة يف رواية أحاديث املصنف. .1
 تسليط الضوء على طريقة أيب بكر يف الرتاجم. .1
 معرفة مدى انطباق تراجم املصنف مع األحاديث املندرجة حتت كل ترمجة. .2
 كشف طريقة احلافظ يف ترتيب أحاديث املسألة الواحدة، وفق معايري حمددة.  .7
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 أهداف الدراسة:

 هتدف الدراسة إىل ما يلي:
 إبراز منهج احلافظ ابن أيب شيبة يف مصنفه من حيث التبويب. .1
 تتبع طريقة ابن أيب شيبة يف إيراد روايات الرتمجة، املرفوعة واملوقوفة واملقطوعة منها. .1
 مدى تطابق روايات املسألة الواحدة مع عنوان الباب فالرتمجة.معرفة  .2

 إشكالية الدراسة:

ِكرب حجم مصنف بن أيب شيبة، وطبيعة الروايات اليت ضمنها مصنفه، وعددها، وكثرة األبواب والرتاجم اليت حواها 
وتسليط  بد من دراسته املصنف، وقبل كل ذلك قدم املصنف. ويف املقابل قلة خدمة طلبة العلم للمصنف، كان ال

 الضوء حول جزئية دقيقة تتمثل ببيان منهج ابن أيب شيبة يف مصنفه، خاصة وأنه مل ينص على منهجه رمحه اهلل.

 منهج الدراسة:

 اعتمدت هذه الدراسة على املنهج التايل:
 املنهج االستقرائي: حيث قام البحث على استقراء كافة كتب املصنف وأبوابه. .1
 التحليلي: حتليل ودراسة تلك النتائج ووفق أسس علم مناهج احملدثني.املنهج  .1

 خطة الدراسة:

 املقدمة:
 املبحث األول: التعريف مبصطلح "مناهج احملدثني"، وبـ "أيب بكر بن أيب شيبة" وبـ "ـمصنفه".

 املبحث الثاين: طرق الرواية والتبويب يف مصنف بن أيب شيبة.
 النتائج والتوصيات.اخلامتة: وتشتمل على أهم 
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 وبـ "أبي بكر بن أبي شيبة" وبـ "مصنفه". المبحث األول: التعريف بمصطلح "مناهج المحدثين"،

وحنن نبحث عن منهج أّي مصنف من احملدثني، ال بد وأن جنعل لذلك مدخال نعّرف مبوضوع البحث، مث مبيدان 
ر بن رسم خيوط منهج العامل، وهذا يظهر يف حياة أيب بكالبحث، ويف َمن نبحث، ملا لذلك من أثر يف وضوح الرؤيا ل

أيب شيبة، فعندما ندرك طبيعة نشأته وعائلته نعرف ذاك التميز اليت ُعرف به يف مؤلفاته وال سيما مصنفه الذي ارتبط 
 بامسه، ندرك سّر وجود مؤلفاته وأمهها املصنف.

 المطلب األول: مفهوم مصطلح "مناهج المحدثين".

من أصّل موضوع مناهج احملدثني الشيخ نور الدين عرت، عندما أشار يف كتابه املاتع "حملات موجزة يف مناهج من أوائل 
احملدثني العامة"، حيث أشار إىل أّن املفهوم االصطالحي ملناهج احملدثني هو: "الطرق اليت يتبعها احملدثون يف رواية 

 .1إلسنادية اليت يرمزون إليها من وراء ذلك"احلديث ويف تصنيفه، واملقاصد الفقهية، والفنية وا
وعرفه الدكتور أمني القضاة يف كتابه الدقيق "دراسات يف مناهج احملدثني" بأنه العلم الذي يكشف لنا طريقة املصنف 
يف كتابه، من حيث الرتتيب والتبويب، واختيار الشيوخ والطرق، وصياغة األسانيد، ويبني كذلك شروط املصنف، 

 .2ه اخلاصة به، ومعرفة موضوعه، مبا يعني على فهم ذلك الكتاب، واالستفادة منه على أكمل وجه"ومصطلحات
وأثناء مدارستنا ملساق مناهج احملدثني مع األستاذ الدكتور امني القضاة يف اجلامعة األردنية، وجدنا أنه قد اسرت على 

 .3من خالل الشرط" تعريف جامع خمتصر، حيث قال: "طريقة املصنف للوصول إىل اهلدف
 

  

                                                           
 (.6هـ. )ص 1710، 1دار الفرفور، ط :دمشقعرت، نور الدين، حملات موجزة،  1
 (.2هـ. ص)1721، 1جهينة، ط :عمانالقضاة، أمني حممد، دراسات يف مناهج احملدثني،  2
 هـ.1011من خالل حماضرات الدكتور أمني القضاة يف كلية الشريعة يف اجلامعة األردنية.  3
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 المطلب الثاني: أبو بكر بن أبي شيبة في سطور.

 .امسه ونسبه وكنيته وشهرتهأوال: 
هو أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن ُخواسيت، العبسي، موالهم الكويف. كان يكىن أبو بكر حىت 

، فكان يقال له: جده أيب شيبة ابراهيم بن عثمان مب ُخواسيتغلبت عليه كنيته، واشتهر بابن أيب شيبة نسبة إىل كنية 
 .4)ابن أيب شيبة(، ويقال له: )أبو بكر بن أيب شيبة(

 .مولدهثانيا: 
، وقال الذهيب: "تويف يف سنة مخسة وثالثني ومائتني، وله بضع 5قال اخلطيب البغدادي: ولد سنة تسع ومخسني ومائة"

 .7لم أجد من ذكره، لكنه نشأ بالكوفة وعاش فيها ومات فيها. أما مكان والدته ف6وسبعون سنة"
 .أسرتهثالثا: 

كان أبو بكر من عائلة كرمية ذات علم ودين واعتناء باحلديث، حىت قال فيهم حيىي احلّماين: "أوالد ابن أيب شيبة من 
 .8أهل العلم، كانوا يزامحوننا عند كل حمّدث"

ثقة كّيسا، حىت قال فيه حيىي بن معني: "كان رجال مجيال، ثقة كّيسا، أكيس من فوالده حممد بن إبراهيم، كان عاملا 
 .9يزيد بن هارون". وقد ويل والد أيب بكر القضاء على بعض بالد فارس

وأخو أيب بكر، عثمان بن حممد بن أيب شيبة، كان ثقة حافظا، كثري الرحلة ومالزمة العلماء، وأتقن فنون احلديث 
 .10يهما. وهو من شيوخ البخاري ومسلم وأيب داود وابن ماجه، وكان من أئمة اجلرح والتعديلوالتفسري وصّنف ف

 .عصرهرابعا: 
                                                           

(، وهتذيب 114-11/111النبالء )(، وسري أعالم 1/213(، واللباب )8/266(، األنساب )1/181(، النجوم الزاهرة)10/66انظر: تاريخ بغداد) 4
 (.7-6/2التهذيب)

 (.6/104(، وانظر معجم املؤلفني )10/66تاريخ بغداد ) 5
 (.1/83شذرات الذهب ) 6
 (.6/2(، والتهذيب )1/421(، وهتذيب الكمال )41و 10/66انظر تاريخ بغداد ) 7
 (.6/2(، والتهذيب )11/112انظر سري أعالم النبالء ) 8
 (.8/164(، واألنساب )2/1138كمال )انظر هتذيب ال 9

 (.124-4/123(، والتهذيب )186-11/182(، وتاريخ بغداد )6/164(، واجلرح والتعديل )219انظر العجلي، تاريخ الثقات )ص  10
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ه(، فكانت والدته يف عصر املهدي الذي توىل احلكم من سنة 123ه( إىل سنة )139عاش أبو بكر من سنة )

احلكم  عتصم بن الرشيد الذي توىله(، وكانت وفاة أيب بكر يف عصر املتوكل جعفر بن امل169ه( إىل سنة )138)
(. فعاصر ابن أيب شيبة عهود مثانية من اخللفاء العباسيني هم: املهدي، واهلادي، والرشيد، 174( إىل سنة )121سنة )

 واألمني، واملأمون، واملعتصم، والواثق، واملتوكل.
ه(، واملأمون 192-140رشيد )وقد اتسمت هذه الفرتة باالستقرار واألمن بوجه عام، وخباصة عهدي هارون ال

ه(، وكانت من أزهى العصور اإلسالمية وأجمدها من مجيع النواحي، السياسية، والعسكرية، واحلضارية، 198-118)
 .11والعلمية، واالقتصادية

 .طلبه للعلم، ورحالته العلميةخامسا: 
ابن أربع عشر  ريك النخعي وهواجته أبو بكر بن أيب شيبة إىل حفظ احلديث على صغر سنه، فيسمع احلديث من ش

. فمحمد بن عمرو اجلرجاين 12سنة، قبل السّن اليت كان علماء الكوفة يستحبون ابتداء السماع فيها وهي سّن العشرين
يسأل أبا بكر فيقول: "يا أبا بكر، مسعت من شريك وأنت ابن كم؟ فقال: وأنا ابن أربع عشرة سنة، وأنا أحفظ 

 .13للحديث مين اليوم"
اح أبو بكر بن أيب شيبة يتتبع جمالس احملدثني يف بلده، فينهل منهم حبماس ومذاكرة. ومل يقتصر رمحه اهلل على مث ر 

مشايخ بلده مع كثرهتم وغزارة علمهم، بل رحل يف طلب العلم إىل بغداد، والبصرة، واملدينة املنورة، ومكة املكرمة، وكان 
 .14حيفظ عّمن يلقى يف َحّجة من احملدثني

 .شيوخه، وأقرانه، وتالميذهسا: ساد
 
 

                                                           
 (.1/173(، والشذرات )10/64(، وتاريخ بغداد )7/118-2/219(، ومروج الذهب )9/181-8/117انظر تاريخ الطربي ) 11
 (.1/8(، وفتح املغيث )61(، ومقدمة ابن الصالح )37الكفاية )صالنظر  12
 (6/7التهذيب ) 13
(، هتذيب الكمال 1/721(، تذكرة احلفاظ )6/712(، الطبقات البن سعد )11/113(، سري أعالم النبالء )64-10/66انظر تاريخ بغداد ) 14
(1/1301.) 
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تلقى أبو بكر بن أيب شيبة احلديث من سادة علماء احلديث، من احلفاظ الثقات، ذوي املكانة العالية، واملنزلة الرفيعة 
بني احملدثني، منهم: وكيع بن اجلراح، وعبد اهلل بن املبارك، وابن عيينة، وعبد اهلل بن إدريس، وعبد الرمحن بن مهدي، 

 .15وحيىي بن سعيد القطان. وما زال يتوسع ويستكثر منهم حىت زاد عدد شيوخه على اخلمسني ومائتني
وكان ابن أيب شيبة من أقران مجاعة من الثقات األثبات، منهم: أمحد بن حنبل، واسحاق بن راهويه، وعلي بن املديين، 

 .16بن معني أسّن منهم بسنوات"وقال الذهيب: " هو من أقراهنم يف السّن واملولد واحلفظ، وحيىي 
وقد روى عن أيب بكر بن أيب شيبة مجاعة من العلماء املشهورين، منهم: اإلمامان اجلليالن البخاري ومسلم، وأبو داود، 

 .17وابن ماجه، وأمحد بن حنبل، وأبو حامت، وأبو زرعة الرازيان، والدارمي
 .مكانته العلميةسابعا: 

اشتهروا بالعلم، واحلفظ، والثقة واالتقان، والصالح والتقوى، وقد علت مكانته بني  كان أبو بكر من العلماء الذين
العلماء، فهذا اإلمام أمحد رمحه اهلل قال: " ما رأيت وكيعا قّط شّك يف حديث إال يوما واحدا. فقال: أين ابن أيب 

 .18شيبة؟ كأنه أراد أن يسأله أو يستثبته"
با زرعة يقول: ما رأيت أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة. فقلت: يا أبا زرعة! وقال عبد الرمحن بن خراش:" مسعت أ

. وقال 19فأصحابنا البغداديون؟ قال: دع أصحابك، فإهنم أصحاب خماريق! ما رأيت أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة"
 .20ه"ه وال بعدابن كثري:" أحد األعالم، وأئمة اإلسالم، وصاحب املصنف الذي مل يصنف أحد مثله قّط، ال قبل

 .العلوم اليت برع فيهاثامنا: 
نشأ أبو بكر يف أسرة علمية، إضافة إىل العصر الذي عاش فيه وما فيه من االزدهار والتقدم، وما صاحب ذلك من 

 حبه للعلم وقوة ذاكرته، وحضور ذهنه، فال عجب أن يربع يف عدد من العلوم منها:
 العلم األول: احلديث الشريف. 

                                                           
 (.422-1/421انظر هتذيب الكمال ) 15
 (.1/238)، (37، 1/17(، وينظر التقريب )11/111) سري أعالم النبالء 16
 (.11/111(، سري أعالم النبالء )6/2(، هتذيب التهذيب )1/412انظر هتذيب الكمال ) 17
 (.11/749تاريخ بغداد ) 18
 (.6/7(، والتهذيب )1/712(، وتذكرة احلفاظ )11/113(، وسري أعالم النبالء )10/69تاريخ بغداد ) 19
 (.10/218ة )البداية والنهاي 20
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بكر باحلفظ واملعرفة باحلديث، وما زالت مكانته تعلو شيئا فشيئا حىت صار حمدث الكوفة، وكان جيلس إىل  اشتهر أبو

إحدى اسطوانات مسجد الكوفة، فيحدث باحلديث، واحلفاظ حوله سكوت. وتوارث كبار علماء احلفاظ اجللوس إىل 
م النخعي، مث  عنه، مث علقمة بن قيس، مث إبراهيهذه االسطوانات، أوهلم الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل

. إضافة إىل مصنفاته احلديثية 21منصور بن املعتمر، مث سفيان الثوري، مث وكيع بن اجلراح، مث أبو بكر بن أيب شيبة
 املعمقة ومنها املصنف.

 اجلرح والتعديلالعلم الثاين :. 
دمة كتابه مد على أقواهلم يف الرجال، لذا ذكره ابن عدي يف مقأبو بكر بن أيب شيبة من أئمة اجلرح والتعديل الذين يعت

. وذكره الذهيب يف جزء " ذكر من 22"الكامل يف الضعفاء" يف تابعي التابعني من األئمة الذين يسمع قوهلم يف الرجال
 .24، وذكره السخاوي يف جزء "املتكلمون يف الرجال"23يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل"

 لفقه:العلم الثالث: ا 
يتضح ملن يتأمل مصنف ابن أيب شيبة أن الرجل كان صاحب علم وفقه ومعرفة ودراية حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم، فقد رتب أحاديث املصنف على األبواب الفقهية، واعتىن بكثرة الرتاجم وتنوعها، وتفريع املسائل من ادلتها. 

، روى فيه مجلة وافرة من األحاديث اليت خالف 25على أيب حنيفة"فقد خصص يف املصنف كتابا مساه " كتاب الرد 
فيها أبو حنيفة حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حيث افتتح الكتاب بقوله:" هذا ما خالف به أبو حنيفة األثر 

ن أبا حنيفة أ وذكر" ملسائل، فإذا انتهى من مسألة قال:عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"، مث أخذ يذكر أحاديث ا
 قال: كذا". فكأنه يقول: حكم املسألة كذل، وهذه أدلتها، وقد خالف أبو حنيفة فقال كذا.

 
 

                                                           
 (11/117(، سري أعالم النبالء )1/421(، هتذيب الكمال )40-10/69انظر تاريخ بغداد ) 21
 (.1/80الكامل يف الضعفاء ) 22
 142ص  23
 .97ص  24
 (181-17/178هو يف املصنف ) 25
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وأليب بكر بن أيب شيبة اجتهادات وترجيحات فقهية، منها: ما ذكره يف املصنف يف كتاب الصلوات: باب )من كره أن 

واإلمام راكع، فال تركع حىت تأخذ مقامك من الصف".  إذا جئت" :بعد أن روى عن أيب هريرة قولهيركع دون الصف(، 
 .26قال أبو بكر:" إذا كان هو وآخر، ركع دون الصف، وإذا كان وحده فال يركع"

ومما يدل على مكانته الفقهية تعامل العلماء مع أقواله، فها هو ابن قدامة املقدسي رمحه اهلل ينقل عنه يف املغين مسائل 
 .28شيبة كتابا مساه "السنن يف الفقه" . والبن أيب27فقهية عديدة
 :العلم الرابع: حسن التأليف 

إذا ما نظرنا يف عصرنا احلاضر وجدنا التأليف والتبويب من املهارات العلمية اليت يندر من يتقن فنها، وأبو بكر بن أيب 
مزي مادحا ابن أيب الرامهر  شيبة رمحه اهلل، من أولئك املهرة الذين ذاع صيت حسن تأليفهم، وجودة ترتيبهم. حيث قال

وقال الذهيب واصفا ابن أيب  .29شيبة:" تفرد أبو بكر بن أيب شيبة بتكثري األبواب، وجودة الرتتيب، وحسن التأليف"
 .30صاحب الكتب الكبار"" :شيبة

دب، ألوبلغت مصنفاته على اختالف فنوهنا سبعة عشر كتابا، وأمساؤها: املصنف، واإلميان، واملسند، واألحكام، وا
واألوائل، والتاريخ، والتفسري، وثواب القرآن، واجلمل، والزهد، والسنن يف الفقه، والسنة، وصّفيـن، والفنت، والفتوح، 

 .31واملصاحف
 تاسعا: وفاته:

تويف أبو بكر بن أيب شيبة يف وقت العشاء اآلخرة، ليلة اخلميس، لثمان خلون من احملرم، سنة مخس وثالثني ومائتني، 
 .32العمر مخس وسبعون سنةوله من 

                                                           
 (1/140)، (1/134املصنف ) 26
 (.4/11(،)3/323(،)1/316) (،1/789انظر املغين البن قدامة املقدسي ) 27
 (.1/311(. وتاريخ الرتاث العريب )6/104جاء ذكره يف معجم املؤلفني ) 28
 (.613-617احملدث الفاصل )ص 29
 (.1/221(، والعرب )11/111سري أعالم النبالء ) 30
(، تاريخ 6/104 )(، معجم املؤلفني1/181(، النجوم الزاهرة )1/722(، تذكرة احلفاظ )11/113(، سري أعالم النبالء )183ابن الندمي، الفهرست ) 31

 (،1/311الرتاث العريب )
 (.6/7(، التهذيب )1/117(، الكاشف )11/114سري أعالم النبالء )(، 1/422) (، هتذيب الكمال10/410انظر تاريخ بغداد ) 32
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 المطلب الثالث: مصنف أبي بكر بن أبي شيبة في سطور.

 .أوال: اسم الكتاب
املصنف يف  الكتاب" :املطبوعة يف اهلند كتب عليه اسماختلف اسم الكتاب حبسب نسخ املخطوطات، فالنسخة 

واآلثار"، والنسخة املطبوعة بباكستان كتب عليها اسم:" مصنف ابن أيب شيبة"، ونفسها على النسخة  األحاديث
احملمودية. أما النسخة املطبوعة يف املدينة املنورة بتحقيق الشيخ األعظمي كتب عليها اسم "املصنف"، وهكذا كتب 

 .35، وغريمها34، وابن كثري33الذهيب على غالف النسخة املخطوطة باملكتبة الظاهرية بدمشق، وهبذا مساه
 ثانيا: توثيق نسبة املصنف إىل مؤلفه أيب بكر بن أيب شيبة:

 ميكننا إثبات نسبة املصنف إىل أيب بكر بن أيب شيبة من اآليت:
كل نسخة خمطوطة او منسوخة او مطبوعة كتب على غالفها امسه واسم مؤلفه، ومن ذلك، " مصنف بن أيب  .1

 شيبة".
 الرتاجم اليت عرفت بأيب بكر ذكرت له كتابا امسه املصنف. كثرية هي كتب .1
نفه، وهي و إىل مصأيث منسوبة أليب بكر بن أيب شيبة إّن كثريا من كتب املصنفني القدماء ذكرت أحاد .2

 .36موجودة يف املصنف الذي بني أيدينا، ومنها نصب الراية للزيلعي
وغريهم عددا كبريا من األحاديث من طريق ابن أيب  اجه والنسائي،مأخرج البخاري ومسلم وأبو داود وابن  .7

 .37شيبة، وهي موجودة يف املصنف بأسانيده ومتونه
 .العلمية اليت اشتمل عليها املصنفثالثا: املادة 

 
 

                                                           
 (.11/111(، سري أعالم النبالء )1/721تذكرة احلفاظ ) 33
 (.10/218انظر البداية والنهاية ) 34
 (.7/160األعالم للزركلي ) 35
 . }(110، 180، 96، 30، 1/13){انظر الزيلعي، نصب الراية  36
 يف شيوخ املصنفني يف الصحيحني والسنن. القراءةقلت: هذا يظهر للعيان مبجرد  37
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يعد املصنف موسوعة حديثية أخرج اإلمام أبو بكر بن أيب شيبة فيه عددا ضخما من األحاديث املرفوعة واملوقوفة 

، وعدد أبوابه ( كتابا70وقد بلغ عدد كتب املصنف ) بإسناده إىل منتهاه، واضعا إياها حتت كتب وأبواب.واملقطوعة، 
 .( بابا  3219)

(، واملقطوع 11030(، واملوقوف )4913( حديثا: املرفوع منها )26117أما عدد أحاديث املصنف بلغت )
 ( حديثا. 14972(، علما بأّن عدد أحاديث نسخة كمال احلوت بلغت )14139)

 رابعا: طرق حتّمل ابن أيب شيبة ألحاديث مصنفه:
غالب أحاديث املصنف رواها ابن أيب شيبة بطريق السماع ما بني لفظ "حدثنا" يف الغالب األعم، و"أخربنا" يف بعضها، 

 ومها لفظان يدالن على ما مسعه التلميذ من شيخه.
اظ ال تدل على السماع من الشيخ، وجمموع ما وقفنا عليه كان بألف األحاديثلكن املصنِّف روى عددا قليال جدا من 

 ثالثة عشر موضعا، وبياهنا: 
 .38يف حديث واحد قال: "بلغين" .1
 .39ويف حديث واحد أيضا قال:" وجدت يف كتاب أيب" .1
 ، بصيغة املبين للمجهول.41، وقال يف حديثني "ُحدثت"40"ُحدثنا" أحاديث:وقال يف ثالثة  .2
 .42"حدثنا أصحابنا"وقال يف حديث واحد:  .7
 .43وقال يف حديث واحد: "حدثنا بعض املشيخة" .3
 .45، وقال يف ثالثة أحاديث: "حدثنا شيخ لنا"44وقال يف حديث واحد: "حدثنا شيخ لقيته مبىن" .6

                                                           
 (، باب: من كان يسلم تسليمة واحدة.1/101انظر املصنف ) 38
 (، باب: يف ثواب من بىن هلل مسجدا.1/110انظر املصنف ) 39
 (.3/63)، (1/122) (،1/131املصنف )انظر  40
 (.12/122) (،7/716انظر املصنف ) 41
 (. 4/113(. انظر املصنف )2/128انظر املصنف ) 42
 (.4/113انظر املصنف ) 43
 (.10/23انظر املصنف ) 44
 (.12/31) (،17/210انظر املصنف ) 45
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 المبحث الثاني: منهج ابن أبي شيبة في الرواية والتبويب، في المصنف.

با بأبواب فقهية األحاديث بسنده إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، مبوّ متيز أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه، بإيراده 
علمية، مدونا كل ذلك مبنهجية علمية يف علمي الرواية والدراية، وهو ميدان هذا املبحث الذي سيكشف لنا طبيعة 

 منهجه يف رواية األحاديث حتت األبواب، وكيفية ترامجه ألحاديث الباب.
الذي نطلق نف، و هم ما متيز به عن غريه، ومعرفة الذي لو مل يكن موجودا لكان أفضل للمصويتبع كل ذلك بيان أ

 عليه لفظ املآخذ.

 .المطلب األول: منهج ابن أبي شيبة في الرواية

هدف أبو بكر من مصنفه إخراج األحاديث بأنواعها املختلفة من املرفوعة، واملوقوفة، واملقطوعة، دون شرط معني، مرتبا 
متثل و يات حتت أبواب تناسب موضوعها، ليخرجها لنا بصورة تدل على دقته العلمية، وخربته يف الصناعة احلديثية، الروا

 :منهج الرواية عنده مبا يلي
 املؤلف إخراج كل إسناد مبتنه، إال أنه أحيانا جلأ لالختصار يف األسانيد واملتون. أوال: غلب على 

ر "مثله"، أو ، دون ذكر املنت، ليكتفي بذكأكثربإسناده، مث يسوق إسنادا آخر أو  واالختصار يف املتون: أن يروي املنت
 "حنوه".

ومثال ذلك: قوله يف كتاب الطهارات: حدثنا حفص بن غياث، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد اهلل بن 
اجلنابة".  آن على كل حال إالسلمة، عن علي رضي اهلل عنه قال: " كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقرئنا القر 

حدثنا حفص بن غياث ووكيع، عن ابن أيب ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد اهلل بن سلمة، عن علي، عن النيب صلى 
 .46اهلل عليه وسلم، مثله

غناء إوأما االختصار يف األسانيد: فهو أن جيمع أسانيد احلديث الواحد يف سياق واحد عند احتاد املنت، ويف هذا أيضا 
 عن إعادة املنت بالكلية.

                                                           
 (.3/206)، (1-7/1)، (30-2/79( )1/166( )1/141ف )وانظر املصن؛ ب: من كره أن يقرأ اجلنب القرآن( با101-1/101املصنف ) 46
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ومثال ذلك: قوله يف كتاب الطهارات: حدثنا حسني بن علي بن زائدة، وحدثنا وكيع بن إسرائيل، كالمها عن مساك بن 
حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "ال تقبل صالة 

 .47غلول"إال بطهور، وال صدقة من 
 لطرق التحمل، حيث بنّي االختالف بني الرواة يف صيغ األداء. ثانيا: بيان املؤلف 

ومن األمثلة على ذلك: قوله يف كتاب اجلنائز: حدثنا أبو معاوية وابن منري، عن األعمش، عن املنهال، عن الرباء، 
ن "، فذكر احلديث، مث قال: إال أن اب.األنصارقال: "حرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف جنازة رجل من 

 .48منري: حدثنا األعمش قال: حدثنا املنهال"
 املصنف للزيادة أو النقصان يف اإلسناد الواحد، بني رواية وأخرى. ثالثا: تنبيه 

ومن األمثلة على ذلك: قوله يف كتاب الطهارات: حدثنا وكيع عن سفيان، عن األعمش، عن سامل، وحفص، عن 
: قال: "سئل عبد اهلل عن اجلنب يغسل رأسه باخِلْطِمّي، فقال -ومل يذكر سفياُن سارية- سامل عن ساريةاألعمش عن 

 .49جيزئه إذا غسل أن ال يعبد على رأسه"
 على اختالف الرواة بني رفع احلديث ووقفه. رابعا: ينبه املصنف 

 –عد عن داود، عن ايب عثمان، عن سومثال ذلك: قوله يف كتاب الفنت: حدثنا عبد األعلى وعبيدة بن محيد، 
 .50قال: " تكون فتنة، القاعد فيها خري من القائم.." -رفعه عبيدة، ومل يرفعه عبد األعلى

 على اختالف الرواة بني إسناد احلديث وإرساله. خامسا: ينبه املصنف 
عباس، قال:  س، عن ابنومثال ذلك قوله يف الصالة: حدثنا ابن علّية وابن منري، عن سفيان، عن حبيب، عن طاو 

 " صلينا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف كسوف الشمس مثاين ركعات يف أربع سجدات". مث قال بعده: حدثنا 
 
 

                                                           
 (.4/114)، (7/13)، (2/2)، (1/144)، (1/1وانظر املصنف )؛ من قال ال تقبل صالة إال بطهور ( باب:3-1/7املصنف ) 47
 (.12/779) (،102-11/101) (،2/243وانظر املصنف )؛ (، باب: يف عذاب القرب ومَم هو2/724املصنف ) 48
 (.11/110وانظر املصنف )؛ يغسل رأسه باخلطمي مث يغسل جسده( باب: يف الرجل 1/41املصنف ) 49
 ( احلديث الرابع من كتاب الفنت.13/4املصنف ) 50
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وكيع قال: ثنا سفيان، عن حبيب بن أبس ثابت، عن طاوس، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مبثله، ومل يذكر ابن 

 .51عباس
 يف الرواية سواء كان يف اإلسناد أو املنت أو االثنني مع بيان ممن وقع الشك. لشكسادسا: ينبه املصنف على ا 

 -الشك مين- ومن أمثلة الشك يف اإلسناد: قوله يف الصلوات: حدثنا هشيم، عن العالء بن زيد، عن احلسن أو غريه
 .52حيثما كانت وجوههم"أّن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كانوا يصلون يف أسفارهم على دواهبم 

 وبيان االختالف بينها، والزيادات اليت يف بعضها.سابعا: حترير املصنف أللفاظ الروايات ، 
ومن األمثلة على ذلك: ما أخرجه يف الطهارات: حيث قال: حدثنا وكيع وإسحاق الرازي، عن ابن أيب ذئب، عن 

وا اثنتني قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " استنشققارظ بن شيبة، عن أيب غطفان، عن عبد اهلل بن عباس، قال: 
 . يعين بدل: "استنشقوا".53بالغتني أو ثالثا". وقال وكيع:" استنثروا"

 يف ذكر أحد رجال اإلسناد، بعضهم يسميه واآلخر يبهمه. ثامنا: ينبه على اختالف الرواة 
زيد  مصعب بن املثىن. قال سفيان: عن رجل، عنومثال ذلك قوله يف اجلنائز: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان، عن 

 .54..":وقال ِمسَعر: عن مصعب بن املثىن بن صوحان.
 األسانيد. تاسعا: دفع التوهم واخلطأ الذي وقع يف نسبة بعض الرواة يف بعض 

 .55عن محاد بن سلمة،.."–وليس باألمحر  -ومثال ذلك قوله يف الزكاة: حدثنا أبو خالد األمحر
 الرواة وال سيما شيوخه، أثناء سرد إسناد احلديث. املصنف لبعض عاشرا: توثيق 

 .56عن سعيد بن عبد العزيز،.." –وكان ثقة  –ومثال ذلك قوله يف الطهارات: حدثنا خملد بن يزيد 
 غريب احلديث، وشرح ما حباجة لتوضيح معناه. حادي عشر: بيان املصنف 

 
                                                           

 ( باب: صالة الكسوف كم هي؟.1/764املصنف ) 51
 (.12/104)، (11/121)، (11/17(، )6/762وانظر املصنف )؛ يصلي على راحلته حيثما توجهت به(، باب: من كان 1/793املصنف ) 52
 (.10/191)، (147-9/142( باب: من كان يأمر باالستنشاق. وانظر املصنف )1/14املصنف ) 53
 ( باب: يف الرجل يقتل أو يستشهد، يدفن كما هو أو يغسل؟.132-2/131املصنف ) 54
 (، باب يف الصدقة خيرج هبا من بلد إىل بلد، من كرهه.2/168املصنف ) 55
 : يف املسح على اخلفني، كيف هو؟.( باب1/183)املصنف  56
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عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: مسعت ابن عباس يقول: دعاين ومثال ذلك قوله يف الصلوات: ثنا ابن عيينة، 

 .57قال أبو بكر: يعين السحور يف رمضان، فسمع هيعة.." - عمر ألتغدى عنده

 .المطلب الثاني: منهج ابن أبي شيبة في التبويب

 أوال: أنواع التبويب يف املصنف: 
 "باب" قبلها.الغالب األعّم، يذكر املؤلف ترمجة الباب دون ذكر لفظ  .1
 .58ذكر املؤلف لفظ "باب"، يف سبعة وعشرين موضعا .1
 ،59اقتصر املؤلف على لفظ "باب"، ومل يتبعها برتمجة يف ثالثة مواضع من كتابه: موضعان يف كتاب اإلميان .2

 .60وموضع يف كتاب الرؤيا
اب من البابني حتت كل بوفيما يظهر، يبدو أّن املصنف ترك الرتمجة يف املوضعني األولني، ألن األحاديث اليت 

حتتاج إىل عدة تراجم حىت تستوعب مضامينها، وبعضها ميكن وضعه حتت عدة تراجم. ففي املوضع األول أربعة 
أحاديث يف مثل املؤمن ومثل الكافر، وحديث يف تعاضد املؤمنني، وحديث يف فضل عمار بن ياسر وأّن اإلميان 

ان القلب وصدقه العمل. ويف املوضع الثاين أحاديث كثرية يف أّن اإلمييزيد وينقص، وحديث أّن اإلميان ما وقر يف 
يزيد وينقص، وأّن اإلميان قول وعمل، وهل جيوز للرجل أن يقول: أنا مؤمن؟. وأحاديث يف الشفاعة، ويف شعب 

تكب ر اإلميان، ويف أن القلوب بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء، وهل يكفر املسلم إذا قتل وا
 الكبائر؟ ويف إمث تارك الصالة، ويف فضل النوافل، ويف حقيقة اإلميان وما جيب اإلميان به.

وأما املوضع الثالث، فقد ذكر يف ثالثة أحاديث كلها تدل على أّن الرؤيا ثالثة أصناف: رؤيا صادقة، ورؤيا تقع 
 دم وحيزنه. فيصلح الشيطان ليخّوف به ابن آ نتيجة حتديث الرجل نفسه بالشيء يف النهار، ورؤيا إمنا هي تلبيس من

 

                                                           
 : يف قيام رمضان.( باب1/269املصنف ) 57
 (.7/702)، (2/297)، (1/306)، (1/142)، (1/120) (،1/3انظر املصنف ) 58
 .(11/11)، (11/10انظر املصنف ) 59
 .(11/43انظر املصنف ) 60
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أن يرتجم للباب بقوله: "باب يف أقسام الرؤيا"، فيحتمل أن تكون الرتمجة سقطت من الناسخ، وحيتمل أن يكون املؤلف 

 بيض للرتمجة مث نسيها، واهلل أعلم.
 ثانيا: أنواع تراجم األبواب يف املصنف:

 تراجم األبواب، واليت ميكن إرجاعها إىل سبعة أصناف، هي:استخدم املؤلف عدة أساليب يف صياغة 
 الرتمجة جبملة خربية عامة يصلح أن يوضع حتتها أحاديث فيها أحكام شىت يف موضوع عام. .1

. مث ذكر حتته أحاديث يف استحباب 61ومن األمثلة على ذلك: أنه قال يف كتاب الطهارات: "ما ذكره يف السواك"
 النيب صلى اهلل عليه وسلم، ويف أوقاته، ويف فضله ومنافعه، ويف كيفية استخدامه.السواك، ويف مواظبة 

 لة عليهاحتت الباب من أجل الدال الرتمجة جبملة خربية خاصة حتدد املسائل واألحكام اليت سيقت األحاديث .1
 وبيان من قال هبا.

. وقوله يف كتاب 62الوضوء وفضله"ومن األمثلة على ذلك: قوله يف كتاب الطهارات: "باب يف احملافظة على 
 .63الصلوات: "يف فضل التكبرية األوىل"

 الرتمجة بآية قرآنية او جبزء من آية. .2
، وقوله يف كتاب الزكاة: "قوله تعاىل: )وآتوا 64ومثال ذلك قوله يف كتاب الطهارات: "قوله: أو المستم النساء"

 .66وما جاء فيه" 65حقه يوم حصاده(
 أحاديث الباب.الرتمجة بلفظ أحد  .7

 .67ومثال ذلك قوله يف كتاب الصلوات: "صالة القاعد على النصف من صالة القائم"
 الرتاجم املصدرة باالسم املوصول "َمْن". وقد ساقها يف املسائل اخلالفية، واملتفق عليها. .3

                                                           
 .(1/168املصنف ) 61
 (.1/3املصنف ) 62
 .(1/210املصنف ) 63
 .72(. وقوله: )أو المستم النساء(، سورة النساء: آية1/166املصنف ) 64
 171سورة األنعام: آية  65
 (2/183املصنف ) 66
 (1/31املصنف ) 67
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قال يف الرتمجة التالية:  . مث68ومثال ذلك يف املسائل اخلالفية قوله يف الطهارات: "من كان يرى املسح على العمامة"

 .69"من كان ال يرى املسح عليها، وميسح على رأسه"
 .70ومن األمثلة على املسائل املتفق عليها: قوله يف الطهارات: " من قال: ال تقبل صالة إال بطهور"

 الرتمجة بصيغة االستفهام: .6
 .72الصيب بالصالة" . وقوله: "مىت يؤمر71ومثال ذلك قوله يف الصلوات: "قدر كم يسرت املصّلي؟"

الرتمجة بصيغة شرطية يذكر فيها أداة الشرط وفعله، وحيذف جوابه الذي يُعرف من سياق األحاديث اليت يف  .4
 الباب.

. وقوله يف الصلوات: "إذا دخل املسافر يف صالة 73ومثال ذلك قوله يف الطهارات: "املاء إذا بلغ القلتني أو أكثر"
 .74املقيم"

استخدمها اإلمام أبو بكر، يف مصنفه، وقد متيز عن غريه من املصنفني لألحاديث على هذه هي الرتاجم اليت 
 األبواب من أصحاب الكتب الستة وغريهم يف أربعة أمور، هي:

أكثر من الرتاجم اخلالفية، ومن ذكر األحاديث املتعارضة دون ترجيح ألّن اهلدف هو تدوين ما حفظه من  .1
 األحاديث حتت عنوان واحد.

 الرتاجم املصرحة حبكم املسألة، وكلها يف املسائل املتفق عليها.ندرة  .1
 أكثر من استخدام صيغ االستفهام من غريه، فهي أكثر جلبا لالنتباه. .2
 أكثر تفريعا للمسائل. .7

 ثالثا: منهج ابن أيب شيبة يف وضع األحاديث حتت األبواب:

                                                           
 (1/11املصنف ) 68
 (1/12املصنف ) 69
 (1/7املصنف ) 70
 (.1/146املصنف ) 71
 (.1/274املصنف ) 72
 (.1/177املصنف ) 73
 (.1/282املصنف ) 74
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املرويات عدم وجود منهج يف ترتيب األحاديث حتت كل من أدرك هدف املؤلف من املصنَّف، علم من خالل واقع 

باب، لذا مل يكن له منهج يف ترتيب األحاديث من حيث الصحة والضعف، وال من جهة األقرب لعنوان الباب، وال 
من جهة الفقه املقارن حبيث يضع أدلة كل رأي مع بعضها مث خيتمها بالدليل املرجح بينها، ألّن هدفه انصب يف تدوين  

ما حفظه لكل مسألة من املرفوع واملوقوف املرسل. ففي الباب األول من املصنف: "ما يقول الرجل إذا دخل  كل
، أخرج املؤلف حديثا مرفوعا من رواية أنس بن مالك، مث حديثا مرفوعا من رواية زيد، مث قوال لعبد اهلل بن 75اخلالء"

 رواية انس بن مالك، مث قوال للضحاك بن مزاحم. مسعود، مث قوال حلذيفة بن اليمان، مث حديثا مرفوعا من
وهكذا جند األحاديث منثورة حتت أبواهبا من غري نظام معني، فال هي مرتبة حبسب الرفع والوقف والقطع، وال هي مرتبة 

 حبسب القوة والضعف، وال هي مرتبة حبسب الدالالت واملعاين.

 والتبويب، في الميزان.الثالث: منهج ابن أبي شيبة في الرواية طلب لما

 أوال: مزايا منهج ابن أيب شيبة يف الرواية والتبويب:
 :مزايا منهج ابن أيب شيبة يف الرواية : 
 املوقوفة واملقطوعة واملرسلة، إن مل يكن أمهها على اإلطالق. ففيه األحاديثيعّد املصنف من أهم املراجع يف  .1

( حديثا، ومن األحاديث املرسلة قرابة 14139قطوعة )( حديثا، ومن امل11030من األحاديث املوقوفة )
 حديث. (1000)

أخرج املؤلف كثريا من األحاديث بأسانيد وطرق متعددة، وهلذا فائدة كبرية يف تقوية األحاديث واالرتقاء هبا  .1
 إىل درجات أعلى من درجاهتا وهي منفردة.

 ث.أو الرواية، وُيسّهل عملية احلكم على احلدي أسانيد الكتاب عالية. وهذا يقلل من احتمال اخلطأ يف الراوي .2
حفظ لنا الكثري من الروايات الصحيحة واحلسنة والضعيفة، فلو اشرتط الصحة لضاع الكثري من األحاديث  .7

 القابلة للتحسني.
 

                                                           
 (.1/24)، (1/19)، (1/18)، (1/7)انظر املصنف  75
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 اهتم املؤلف ببيان االختالف الواقع يف صيغ األداء بني الرواة، ويف ذلك بيان االتصال من االنقطاع وكيفية .3

 حتمل احلديث.
 :مزايا ابن أيب شيبة يف التبويب : 
 .76متيز املصنف بكثرة أبوابه، وكثرة تفريعه للمسائل، حىت ذكر فيه الكثري من نوادر املسائل .1
 اعتىن املؤلف بشرح وبيان غريب احلديث، وغوامض املتون. .1
وازن واألقوال، فيضعها أمام القارئ ليقارن وخيتار وي األحاديثالكتاب يشبه أن يكون فقه مقارن، فهو جيمع  .2

 بني تلك الروايات واألقوال.
 ثانيا: ما يؤخذ على منهج املصنف يف الرواية والتبويب:

مما ريب فيه فإّن املكانة العلمية والنقدية والفقهية، اليت يتصف هبا أبو بكر بن أيب شيبة، إال أنه كغريه من  
 التتبع على منهجه يف املصنف، ومن ذلك:العلماء مل يسلم من 

 :ما يؤخذ عليه من ناحية منهجه يف الرواية : 
مل يرتب املصنف أحاديث الباب على أساس الصحة والصعف، أو الرفع والوقف، إمنا وضعها كاملة دون أسس  .1

 معينة لغاية اجلمع والتدوين.
حنو فالن"، ويكون قد فصل بينهما يف عدة مواضع يقول املؤلف يف حديث ما: "مثل حديث فالن، أو  .1

 .77حبديث أو حديثني، ويف ذلك إرباك للقارئ
 :ما يؤخذ على املصنف من ناحية منهجه يف التبويب : 
 - أبواب املصنف مل ترتب يف كتبها على أساس وحدة املوضوع، ومن يطالع على سبيل املثال كتاب الطهارة .1

 78باب الوضوء جيد ذلك جليا.
 
 

                                                           
 (.613-617الرامهرمزي، احملدث الفاصل ) 76
 (.2/17( كتاب الزكاة. )2/187( كتاب النكاح. )7/211انظر املصنف ) 77
 .(72-17/ 1انظر املصنف ) 78
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نة أبواب وادرة يف مسألة واحدة. ومثاله ملا فصل يف كتاب البيوع واألقضية يف مسألة بيع العي فصل املصنف بني .1

 79بذكر مائتني وأربعني بابا، بني قوله: "من كره بيع العينة"، وقوله: "من رخص يف العينة"
يف كتاب  مهناك أبواب ال حاجة هلا وميكن إدراج أحاديثها حتت أبواب أخرى يف الكتاب نفسه، فمثال ترج .2

 .80احلج بابا قال فيه: "من رمى اجلمار بالليل ومن كرهه"، مث ترجم بقوله: "من رخص يف الرمي ليال"
بعض الرتاجم توحي بأن املصنف قد مجع حتتها كل األقوال يف املسألة، بينما الواقع يدل أن املذكور أحد  .7

 .81القولني
 حتتها، وأحاديث وضعت يف غري أبواهبا. يف املصنف تراجم غري مطابقة لدالالت األحاديث اليت .3

، وهناك تراجم عامة تدخل حتتها أحاديث 83، ومنها ما فيها خالف املقصود هبا82فمن الرتاجم ما فيها إهبام
، وتراجم 86، وتراجم مطلقة حتتها أحاديث مقيدة85، وهناك تراجم خاصة تدحل حتتها أحاديث عامة84خاصة

 .88معارضة أو خمالفة هلا أحاديث، وهناك تراجم حتتها 87مقيدة حتتها أحاديث مطلقة

 ة:الخاتم

 : اليت توصل إليها الباحث أهم النتائج
عدم اشرتاط ابن أيب شيبة الصحة يف تصنيف أحاديث الكتاب كان سببا يف تدوين األحاديث املرفوعة واملوقوفة  .1

 واملقطوعة.

                                                           
 .(6/342)، (6/74املصنف ) 79
 (7/1/20)، (7/1/19انظر املصنف ) 80
 (32، 31، 26، 1/23انظر املصنف ) 81
 ( 9/378( )1/130( )1/67انظر املصنف ) 82
 (8/300( )1/68( )1/81انظر املصنف ) 83
 (2/91( )1/116انظر املصنف ) 84
 (2/149)، (1/118انظر املصنف ) 85
 (.2/181انظر املصنف ) 86
 (3/16انظر املصنف ) 87
 (124، 1/84انظر املصنف ) 88
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 مع صحة غالبها.يعد كتاب املصنف من مظاّن األحاديث عالية اإلسناد  .1
 املوقوفة واملقطوعة واملرسلة، إن مل يكن أمهها على اإلطالق. ففيه األحاديثيعّد املصنف من أهم املراجع يف  .2

( حديثا، ومن األحاديث املرسلة قرابة 14139( حديثا، ومن املقطوعة )11030من األحاديث املوقوفة )
 حديث. (1000)

، ألحاديث حتت أبواهبا، فهي مل ترتب وفق معيار الصحة أو الضعفخال املصنَّف من منهج واضح يف وضعه ل .7
 أو األقرب لداللة الرتمجة.

 من ناحية منهج ابن أيب شيبة يف التبويب، وجدنا أّن ترامجه تقسم إىل سبعة أصناف، هي: .3
 الرتمجة جبملة خربية عامة. .أ

 الرتمجة جبملة خربية خاصة. .ب
 الرتمجة بآية قرآنية أو جزء منها. .ت
 ة بلفظ من ألفاظ احلديث.الرتمج .ث
 الرتاجم املصدرة باالسم املوصول "َمن". .ج
 الرتمجة بصيغة االستفهام. .ح
 الرتمجة بصيغة شرطية. .خ
من املآخذ عليه أنه مل يرتب األحاديث املسندة، وفق معايري الصحة أو الضعف، ومل يرتب كذلك عناوين  .6

 األبواب وفق تسلسل معريف لكل مسألة.
 مجع مجيع األحاديث املرفوعة واملوقوفة واملقطوعة اليت وصلته باإلسناد. هدف الكتاب العام هو .4

 :التوصيات

إجراء موازنة بني تراجم ابن أيب شيبة يف مصنفه، وبني الكتب اليت صنفت بعده على األبواب، ملعرفة مدى  .1
 الفائدة العلمية املستقاة منه، وال سيما صحيح البخاري، وأصحاب السنن.
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اإلمام ابن أيب شيبة من منظور علم خمتلف احلديث، وبيان أصول الرتجيح لديه، إن كان مرجحا دراسة تراجم  .1

 ملسألة ما.
 :الفهرس

، 1دار املعرفة، ط –، حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، بريوت تقريب التهذيبابن حجر، علي بن أمحد العسقالين، 
 ه.1293

 ه.1707. 1دار الفكر. ط –، بريوت ذيبتهذيب الته ابن حجر، علي بن أمحد العسقالين، 
 ه.1700دار صادر،  - ، بريوتاللباب في تهذيب األنسابابن األثري اجلزري، عز الدين علي بن أيب أكرم، 

 ه.1280دار صادر،  –، بريوت الطبقات الكبرىابن سعد، حممد بن منيع، 
 وزيع.املكتب التجاري للطباعة والت -بريوت، شذرات الذهب في أخبار من ذهبابن عماد احلنبلي، أبو الفالح، 

دار  - ، حتقيق: جلنة من املختصني، بريوتالكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، أبو أمحد بن عبد اهلل اجلرجاين، 
 ه. 1707، 1الفكر، ط

العلمية. ب دار الكت - ، حتقيق: د أمحد أيب ملحم وآخرون، بريوتالبداية والنهايةابن كثري، عماد الدين القرشي، 
 ه.1703. 1ط

 دار الكتاب العريب. -، بريوتتاريخ بغداداخلطيب، أمحد بن علي، 
 ه.1289. 2. طاألعالمالزركلي، خري الدين، 

 ه.1290. 7دائرة املعارف العثمانية. ط - ، اهلندتذكرة الحفاظالذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد، 
 ه.1701. 1، حتقيق: صاحل السمر، مؤسسة الرسالة. طالءسير أعالم النب ،الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد
لي عطية، ، حتقيق: عزت عالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد

 ه.1291، 1دار الكتب احلديثة، ط - وموسى املوسى، القاهرة
 –وت ، حتقيق: حممد عجاج اخلطيب، بري الراوي والواعيالمحدث الفاصل بين الرامهرمزي، احلسن بن عبد الرمحن، 

 ه.1291، 1دار الفكر، ط
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دار املعارف.  - (، حتقيق: أبو الفضل إبراهيم، مصرتاريخ الطبري )تاريخ الرسل والملوكالطربي، حممد بن جرير، 

 م.1964. 1ط
، 1علمية، طدار الكتب ال - ريوت، بفتح المغيث شرح ألفية الحديثالسخاوي، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن، 

 ه.1702
، 1لمية، طدار الكتب الع - ، حتقيق: د. عبد املعطي قلعجي، بريوتتاريخ الثقاتالعجلي، أمحد بن عبد اهلل، 

 ه.1703
 هـ.1710، 1دار الفرفور، ط - ، دمشقلمحات موجزةعرت، نور الدين، 

 هـ.1721، 1جهينة، ط - ، عماندراسات في مناهج المحدثينالقضاة، أمني حممد، 
  .ب املصريةدار الكت - ، بريوتتهذيب الكمال في أسماء الرجالاملزي، مجال الدين يوسف بن عبد الرمحن احلليب، 
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 امللخص:

  شيبة أيب بن حممد   بن   هللا عبد   بكر أيب احلافظ لإلمام واآلاثر" األحاديث يف "املصنف كتاب يعد
 
 ومخس   مائتني سنة َتوّفَ امل

 من كبري عدد على ائهاحتو  الكتاب هذا به ميتاز ومما اهلجري. الثالث القرن يف املؤلفة الكتب وأشهر أهم من اهلجرة من وثالثني

 حاديثألاوآاثر الصحابة والتابعني ابلسند، وعبقرية مؤلفه يف تفنن الكتب واألبواب يف إيراد تلك  األحاديث املرفوعة

 الباحثني من كثري امق وكذلك خمتلفة، بالد يف الكتاب هلذا كثرية وخمطوطات نسخ انتشرت ومجعها وتنسيقها. وقد واآلاثر

 من مرات عدة ابالكت طبع وقد وحتقيقه، الكتاب وآاثر حاديثأ ترقيم طريق عن وذلك الكتاب هذا خبدمة األفاضل والعلماء

 الباحث من خالل هذا البحث هو تسليط الضوء على بعض خمطوطات هذا الكتاب يهدف دولية. خمتلفة مطابع

ومطبوعاته وحتقيقاته املتعددة، كما يهدف إىل توجيه النظر إىل حقيقة التحقيق على املخطوطات وما يرتتب على هذا 
قيق من نتائج، فالنظر السائد عند الباحثني أن املخطوط إذا ما نشر بعد التحقيق من قبل بعض الباحثني انتهى التح

السريع  ايدي التجار الباحثني عن الربحأم، فكثري من املخطوطات عبثت هبا دوره واستغنينا عنه، وهذا خطأ جسي
 النسخ انهيك عن خلوها من املقابالت الضرورية بني فكانت حتقيقاهتم حتقيقات انقصة ومليئة ابألخطاء واهلفوات

املتعددة. ومن هنا كانت إعادة النظر يف التحقيقات مدخال مهما إلعادة النظر يف املخطوط نفسه، وقد كان املصنف 
 مليئة أهنا كما اآلاثرو  األحاديث من الكثري احملققة طبعاهتا بعض من سقطالبن أيب شيبة مثاال على سوء التحقيق حيث 

 وفساد املباين ريبخت إىل أدت مما ومتوهنا واآلاثر األحاديث أسانيد يف والفاحشة اجلسيمة والتحريفات السقطات من بكثري

 واألخطاء هلفواتا وكشف الثمني احلديثي السفر هذا على أجريت اليت التحقيقات بعض بدراسة الباحث قام وقد املعاين.

 النفيس. الكتاب هذا مع للتعامل جديدة اسرتاتيجية ووضع احملققون فيها وقع اليت والسقطات
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 املصنف. مطبوعات املصنف، حتقيقات شيبة، أيب البن املصنف املفتاحية: الكلمات

 املقدمة:

 وتدوينها السنة معجب وأسعَدها القرون أزهى فكان والسنن، األحاديث تدوين يف  الذهيب" "العصر ي عد   اهلجري الثالث   القرن كان

 اإلمام األفذاذ هابذةاجل هؤالء بني من وكان  وصيارفته، النقد وحذاق   وجهابذته احلديث أئمة ظهر ففيه ومتحيصها، ونقد ها

َتوّفَ  شيبة أيب بن حممد   بن   هللا عبد   بكر أبو احلافظ
 
 األحاديث يف "املصنف كتابه نفص اهلجرة، من وثالثني ومخس   مائتني سنة امل

 اإلمام   حكا فقد لمية،ع ومكتبةم  فقيهم  عالم  عنه يستغين قلما الفقهية واآلاثر لألحاديث  موسوعة   الكتاب   ذاه فكان واآلاثر"،

 "هذا الكتب: خلازن قال أجزائه بعضَ  وتصَفحَ  الكتاب هذا األموي الرمحن عبد   بن   حممد   األَنَدلس صاحب   رأى ملا أنه : الذهيب

زانت نا تستغين ال كتاب ه يف نظرفا عنه، خ   وإن املؤلف، عصر يف ابالكت هلذا  النسخة من العديد نسخ مت وابلفعل لنا"، َنْسخ 

 طبع الكتاب  أن ماك العال، خمطوطات مراكز يف موجودة وتعاىل سبحانه هللا بفضل منها الكثري لكن البعض منها فقد قد كان

 على للنيل ابالكت  هذا من جزء حتقيق يف الشرف يل وكان العلمية، الكتب دار منها ودولية، علمية ومطابع مكاتب، عدة من

 ببعض  العلمية الكتب دار طبعة  مبقارنة قمت  التحقيق أثناء ويف الشريف، األزهر جامعة  من املاجستري" " العلمية الدرجة

 وقيمة طوطاتاملخ إىل الرجوع أمهية عندئذ   وعرفت الطباعة، هذه يف جسيمة أخطاء فالحظت املخطوطات، من النسخ

 الكتاب هذا خمطوطات  على الضوء ألقي أن أحاول البحث هذا خالل فمن الرتاث، كتب دراسة يف العلمية التحقيقات

  مباحث ثالثةو  مقدمة  إىل البحث وقسمت العلمية، الكتب دار طباعة يف الواردة األخطاء من مناذج إىل أشري كما ومطبوعاته،

 وخامتة:
 .خمطوطات "املصنف" البن أيب شيبة ومطبوعاتهاملبحث األول: 

 .املبحث الثاين: مناذج من التحقيقات واألخطاء الواردة يف املطبوعة
 .املبحث الثالث: منهجي يف التحقيق

 .اخلامتة، ونتائج البحث
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 .خمطوطات املصنف البن أيب شيبة ومطبوعاته: املبحث األول

بن  –أيب شيبة  –يتميز كتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر، لإلمام احلافظ أبو بكر عبد هللا بن حممد بن إبراهيم 
ي   ه(132) ة مخس وثالثني ومائتني من اهلجرةالكويف املعروف اببن أيب شيبة املتوّف سن (1)عثمان بن خ واْسيت الَعْبس 

 مبميزات عديدة، منها: (2)
 كتابه ثالثة أنواع من املروايت: األحاديث املرفوعة وآاثر الصحابة والتابعني وأحياان يورد بسنده أقوال  مجع املؤلف يف -1

 من بعدهم.
قسم املؤلف كتابه إىل كتب وأبواب فقهية وأورد حتت كل ابب ما يناسبه من أحاديث وآاثر، وقد تفنن يف ترمجة  -1

 األبواب وتنويعها.
لو كان ما ينقله و ل الصحابة والتابعني ونقل آرائهم يف املسائل الفقهية بدقة واستيعاب، اهتم املؤلف برواية أقوا -3

 .خالف مذهبه
كان أداء املؤلف عن شيوخه بدرجة عالية من درجات التحمل وهي قوله: "حدثنا" إال يف مواضع يسرية جدا   -4

    (.3)«ح د  ْثت  »أو  «ذ ك َر َأنَ »أو« بلغين»أو« بلغنا»استبدل هبا صيغا أخرى مثل:
يبة بتكثري وتفرد ابلكوفة أبو بكر ابن أىب ش))الرتتيب، قال الرامهرمزى:  يفلكتب واألبواب وأجاد أكثر املؤلف ا -2

 .(4(()األبواب وجودة الرتتيب وحسن التأليف

نقل املؤلف نص احلديث أو األثر كما هو دون تدخل منه، ولذا جند يف األحاديث واآلاثر كلمات نقلها إلينا  -6
، من كتاب األطعمة، ما رواه املصنف عن ابن  ع يينَة  بلهجة أصحاهبا ومصطلحاهتم  مثال ذلك يف ابب َلْعق  األصاب ع 

                                                           
 نسبا، ال العبسي: بفتح العني وسكون الباء املوحدة ويف آخرها سني مهملة، وهي نسبة إىل عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، فنسبته إيل بين عبس والء 1

م(، 1890ري، )ثحيث إنه ل يكن عريب األصل فأسلم أجداده على أيدي بين عبس فنسب إليهم بوالء اإلسالم. ابن األثري، عز الدين مبارك بن حممد األ
 .312ص1ج ،اللباب يف هتذيب األنساب، لبنان، بريوت، دار صادر

بشار عواد معروف، بريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، هتذيب الكمال، حتقيق: م(، 1890ه، 1400يوسف بن الزكي عبد الرمحن ) املزي، 2
 .32ص16ج
م(، املصنف، )املقدمة(، حتقيق: محد بن عبد هللا اجلمعة وحممد بن إبراهيم اللحيدان، 1004، ه1412ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد هللا بن حممد، ) 3

 .189السعودية، الرايض، دار الرشد، ص
 . 614ه(، احملدث الفاصل، حتقيق: حممد عجاج اخلطيب، بريوت، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ص 1404الرامهرمزي، احلسن بن عبد الرمحن ) 4
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ك ْنَت َتراه يصَنع  ؟ قال:    (5)شهد  طعاَم ابن  َعَباس  ؟ قال: نعْم، قلت  فأيشق لت  لعبيد  هللا بن أيب يَز يَد ك ْنَت ت))قال: 

 .((كنت  أراه  يَلَعق  أصاب َعه الَثالثَ 
الكتاب حمل إعجاب واهتمام لدي األمراء والعلماء  أصبحومن هنا ذاع صيت الكتاب يف اآلفاق يف حياة املؤلف، و 

األندلس: هذا كتاب  أمري األمويوأثنوا على هذا الكتاب ثناء  كبري ا، فقد قال حممد بن عبد الرمحن  والفقهاء والباحثني،
 .)6(نسخه لنا يفال تستغىن خزانتنا عنه فانظر 

وقال ابن  .(( )7( صاحب املصنف الذى ل يصنف أحد مثله قط ال قبله وال بعده))وقال ابن كثري: عن ابن أىب شيبة: 
 :)8(نوننيته يف –رمحه هللا  –القيم 

 *** حممد املولود من عثمان واقرأ كتاب العرش للعبسي وهو))
 ((***  أترامها جنمني بل مشسان واقرأ ملسند عمه ومصنف

 .)9(وغريه  يبمجعت كالم الن اليتمقدمة الكتب  يفوعد  ابن حزم مصنف ابن أىب شيبة 

وقد نسخ الكتاب نسخا خطيا عديدة، ونقلت إىل بالد عديدة وإن كان اليوم قد فقد منها الكثري، كما طبع الكتاب  
 حديثة، وفيما يلي بيان بعض نسخ الكتاب ومطبوعاته: عدة مرات من مطابع متعددة

 وال: خمطوطات الكتاب أ
 صالة العيد، يتوجه فيها إىل اليتتبتدئ ابلساعة  ،القرن السابع أبوهلا وآخرها نقص يفنسخة كتبت  (1)

( ق، معهد املخطوطات العربية 111( )411آبخر كتاب الزكاة، املكتبة الظاهرية حتت رقم ) وتنتهي
 (.103سم فهرس املعهد ص )18× 16( مقاس 422( ميكروفيلم )423حتت رقم )

                                                           
. 14841، رقم احلديث 109ص9ج م(، املصنف، حتقيق: حممد عوامة، اهلند، الدار السلفية1891، ه1401بة، أبو بكر عبد هللا بن حممد، )ابن أيب شي 5

 قلت: هو ختفيف لكلمة " فأي  شيء ".
 الطبعة التاسعة،، السعودية، مؤسسة الرسالة، األرنؤوطشعيب سري أعالم النبالء، حتقيق: م( 1883ه،1413)مشس الدين حممد بن أمحد، الذهيب،  6
 .199ص13ج
لطبعة اشريي، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب،  علىالبداية والنهاية، حتقيق: م(، 1899ه،1409)الدمشقي، أبو الفداء إمساعيل بن كثري ابن كثري،  7 

 .346ص10األوىل، ج
 (.1409، 1401( رقم البيتني )114الكافية الشافية ص ) 8 
 .301ص19، جسري أعالم النبالءمشس الدين حممد بن أمحد، الذهيب،  9 
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 .(444ميكروفيلم )( حديث عمورية 901( نسخة دار الكتب املصرية، وهي انقصة، حتت رقم )1)
ا إال الكراسات األخرية منه فإهنا خبط نسخ حديث.3) بدأ هذه ت ( نسخة ك ت َبت يف القرن السابع خبط مغريب نفيس جد 

بفصل: "يف  وتنتهين كتاب الصالة، سورة احلج سجداتن وكان يسجد فيهما مرتني" م يفاجمللدة بفصل: "من قال: 
ق(. معهد  300ب( ) 298اجل ن ب واحلائض ميواتن ما يصنع هبما" من كتاب اجلنائز، مكتبة مراد مال حتت رقم )

 سم.16×  11( مقاس 103( فهرس املعهد ص )460( ميكروفيلم )429املخطوطات العربية حتت رقم )
بقلم نسخ معتاد، خبط عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن املهندس احلنفي ابملدرسة الشبلية ه 139( نسخة كتبت سنة 4)

ه، وبه أوراق شعر املرأة إذا غسلت كيف يصنع ب يفصالة اجلمعة وتنتهي بفصل  يفاحلسامية، تبتدئ بباب ما يقرأ 
( 469ق( معهد املخطوطات العربية حتت رقم )194/ب( )489مطموسة الكتابة بسبب احرتاق احلرب، أمحد الثالث )

 (.1/104سم فهرس املعهد )16.2×19مقاس 
ي اتمة يف جملدين  : حممودية، وهيف تركيا، لكن ما يزال عليها اسماملكتبة احملمودية ابملدينة املنورة، وهي اآلن  نسخة (2)

ت خبطه، إمنا ندي احلنفي، وعليها وقفيته، والنسخة ليسكبريين، وهذه النسخة يف احلقيقة نسخة الشيخ حممد عابد الس
: هو حمسن بن حمسن الزراقي ه، والناسخ1118من سنة  من شعبان 10استنسخها رمحه هللا لنفسه، واتريخ نسخها 

 رمحه هللا، لكن يف أول النسخة فهرس تفصيلي ابألبواب هو خبط الشيخ حممد عابد السندي.
م حممد بن سعود اإلسالمية، وهي يف احلقيقة نسخة الشيخ حممد مرتضى الزبيدي نسخة مكتبة جامعة اإلما (6)

احلنفي، وكانت عنده يف القاهرة، مث نقلت إىل تونس، وهي اآلن فيها، ومنها صورة يف مكتبة جامعة اإلمام حممد بن 
 سعود اإلسالمية.

وأواخرها آتكل  جملدات، ويف أوائل بعض اجمللداتوهي يف سبعة جملدات، لكن ينقصها اجمللد الثاين، فاملوجود منها ستة 
 يف بعض األسطر.

ه، واتريخ نسخ اجمللد األخري منها يف 141كان اتريخ َنسخ اجمللد األول منها يف يوم السبت الثاين من صفر من سنة و 
ن قي به. والناسخ هو: يوسف بن عبد اللطيف بن عبد البا144يوم السبت الرابع عشر من شهر رمضان من سنة 

 حممود احلراين احلنبلي رمحه هللا.
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ق(، وهي ملفقة من خط مغريب ومشرقي  300ب( ) 298، حتت رقم )إبسطنبول( نسخة مكتبة حممد مراد مال 1)
يف مثاين جملدات، وعلى كل جملد منها ختم أيب اخلري أمحد داماد زاده، ومنها صورة مصورة يف معهد املخطوطات العربية 

 سم.16×  11( مقاس 103( فهرس املعهد ص )460ميكروفيلم ) (429حتت رقم )

 : مطبوعات الكتاباثنًيا

طبع مصنف ابن أىب شيبة رمحه هللا طبعات كثرية وعديدة، وهذا إمنا يدل على أمهية هذا الكتاب واحلاجة املاسة إليه، 
 ومن أهم هذه الطبعات:

 م( وعدد أجزائها مثانية أجزاء.1891-ه1401فية ابهلند طبعة أوىل سنة )( طبعة الدار السل1)

م( وعدد أجزائها مثانية أجزاء، حتقيق األستاذ، 1898-ه1408( طبعة دار الفكر بريوت، لبنان طبعة أوىل سنة )1)
سعيد حممد اللحام. وهااتن الطبعتان غري مرقمتني لألحاديث واآلاثر ترقيم ا متتالي ا، فالثانية اقتصرت على ترقيم كل ابب 

 ه.على حد

م(، عدد أجزائها سبعة أجزاء بتحقيق كمال يوسف 1898-ه1408( طبعة دار الرشد، الرايض، طبعة أوىل سنة )3)
 احلوت.

م(، عدد أجزائها تسعة أجزاء )اجلزء 1882-ه1416( طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان طبعة أوىل سنة )4)
 ليها يف التحقيق.اعتمدت ع اليتالطبعة  وهيعبد السالم شاهني، الثامن والتاسع( فهارس علمية، حتقيق: األستاذ حممد 

م( عد أجزائها سبعة عشر جزء ا، اجلزء السادس عشر، 1004-ه1412( طبعة دار الرشد، الرايض، طبعة أوىل )2)
د بن موالسابع عشر فهارس علمية. تقدمي فضيلة الشيخ سعد بن عبد هللا آل محيد حتقيق: محد بن عبد هللا اجلمعة، حم

 إبراهيم اللحيدان.

م( عدد أجزائها ست وعشرين جزء ، حققه وقدم 1006-ه1411( طبعة دار قرطبة، السعودية، طبعة أوىل )6)
(. وتعد هذه الطبعة 16: 11حممد عوامه آخر مخسة أجزاء فهارس علمية من اجلزء ) نصوصه وخرج أحاديثه الشيخ

 من أحسن وأفضل طبعات املصنف. وهللا أعلم.
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 .مناذج من األخطاء الواردة يف املطبوعة: ملبحث الثاينا

وقد طبع الكتاب من مكتبات عديدة مع حتقيقات بعض العلماء املتخصصني، وعندما قمت ابلتحقيق كرسالة علمية 
الحظت أن أغلب هذه املطبوعات ل تسلم من األخطاء، سواء كانت مطبعية أو غري مطبعية، واملؤسف أن بعض 

ه املطبوعات، فمن هنا أحببت التنبي األخطاء تعد من األخطاء الفاحشة، كما أن بعض األحاديث سقطت من بعض
 .هلذا الكتاب العظيم كرسالة علميةعلى مناذج من األخطاء الواردة لبيان أمهية التحقيق 

 : مناذج من التحريفات يف السند أوال
 وحتريفه أو بسقطه من أثناء السند، وفيما أييت بعض وقد حصلت أخطاء كثرية يف سند احلديث سواء بتغيري اسم الراوي

، عْن (10): حَدثنا اْبن  ع َلَيَة، عن ]َأيب  َحياَن[ حدثنا أبو بكر قال (23743)يف سند احلديث رقم   األمثلة لذلك:
، قَاَلْت: َدَخْلت  على َعائ َشَة يف ن َساء  من ن َساء  االْنَصار ، َفَجَعْلَن َيْسأَْلن َ  اَليت  ا عن الظ ر وف  هَ أَب يه ، عْن َمْرمَيَ ب ْنت  طَار ق 

َبذ  فيَها ؟  ...اخل، حترف يف مطبوعة دار الكتب العلمية "أبو حيان" إىل "ابن حيان". بن سعيد بن حي ان  وهو حيىي ي  ن ْ
ثنا عبد  ( 14116ويف سند احلديث رقم ) الكويف، ثقة عابد، مات سنة مخس وأربعني ومائة. حدثنا أبو بكر قال: َحد 

م هنى عن النَ ْفخ  لَ : أَن النيَب صَلى هللا عليه وسقَتادة، عن أبيهعبد  هللا بن أيب  (11)األْعلى، عن َمْعمر، عن حيىي، عن 
 .يف اإلانء

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيعم، عن جعفر  بن ب رقاَن، عن ف رات  بن ]سلماَن[  (23766)ويف سند احلديث رقم 
، عن عائشة قالْت: قال رسول  هللا صل ى هللا عليه وسل م (12) ْسالم أ اإل  أََول  ما ي ْكف))، عن رجل  من جلساء القاسم 

، ي  َقاَل َله    .  ((: الط  الء  ب َشرَاب 
 بزايدة ايء بعد الالم(، وهو خطأ.سليمان ) حترف يف مطبوعة دار الكتب العلمية اسم "سلمان" إىل

 
 

                                                           
 .قد حترف يف مطبوعة دار الكتب إىل: ابن حيان، و 113، اللوحة :املثبت من املخطوطة 10
 .، وقد حترف يف املطبوعة إىل: حيي بن عبد هللا130: ، اللوحةعن عبد هللا: املثبت من املخطوطة 11
 .، وهو خطأ والثواب ما أثبته، وحترف يف "املطبوعة" إىل سليمان )بزايدة ايء بعد الالم(114من املخطوطة، اللوحة:سلمان: املثبت  12
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، عن عمارَة بن ح (23773)ويف سند احلديث رقم  ري ، عن حممد  بن أيب إمساعيل  دثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد  هللا بن من 

قال: دخلت  على أنس  بن مالك  فسألت ه عن النبيذ  ؟ فقال هنى رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم عن  (14)عاصم الَعَنزي (13)
 الد اَبء  واملزَفت.

 .إىل: عمارة عن عاصممطبوعة دار الكتب العلمية عمارة بن عاصم   حترف يف
جال د 13983)ويف سند احلديث رقم 

 
بن  (15)( حدثنا أبو بكر قال: حَدثنا أب و األحوص، عن أيب إسحاَق، عن امل

ينا نبيذا، فسقْتهم من اسق: فقال عبد  هللا اي جارية على عبد  هللا يف حاَجت ه، قال أيب راشد  قال: دخل عمرو بن ح َريث  
 جر   أخضر.

 حترف يف مطبوعة دار الكتب العلمية "اجملالد" إىل "خالد".
 : حدثنا عبد  الواحد بن زايد ، عنال: حدثنا يونس  بن حم َم د  قالحدثنا أبو بكر ق (23785)ويف سند احلديث رقم 

 : اخلمر  حرامم.فتذاكران الشراَب فقال (16)مغفل: كَنا عند عبد  هللا بن م  األحول، عن فضيل  بن زيد  قالعاص
 " عبد هللا بن معقل". "إىل مغفلمن " عبد هللا بن تصحف يف مطبوعة دار الكتب العلمية 

، عن (17)، عن أمينَة نا يزيد  بن هاروَن، عن التيمي   حدثنا أبو بكر، قال: حدث   (23799)ويف سند احلديث رقم 
 هللا صلى هللا عليه وسلم عن نبيذ  اجلر  .عائشَة قالْت: هنى رسول  

 .تب العلمية إىل أميمةدار الكاسم "أمينة" حترف يف مطبوعة 
 
 
 
 

                                                           
 .، وحترف يف املطبوعة إىل: عمارة عن عاصم114اللوحة :: املثبت من املخطوطة، مارة بن عاصمع 13
 أسد.إىل عنزة بن ة هذه النسب-تح العني والنون ويف آخرها زاي والَعَنزي بف : العنربي،إىل، وحترف يف املطبوعة 114:العنزي: املثبت من املخطوطة، اللوحة  14

 .1/361اللباب :
 . ، وقد حترف يف املطبوع إىل: خالد118اجملالد: املثبت املخطوطة، اللوحة:  15
 . وهو صحايب جليل.هللا بن معقلعبد  : ، تصحف يف املطبوعة إىل112لوحة :، ال: املثبت من املخطوطةعبد  هللا بن مغفل 16
 .، وحترف يف املطبوعة إىل أميمة116للوحة :، ااملثبت من املخطوطة 17



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 03 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
أن أاب ب ردة  :، عن عيينَة بن عبد  الرمحن، عن أب يه: حدثنا وكيعم دثنا أبو بكر، قالح ((23804ويف سند احلديث رقم 

 :: فيها نبيذ أليب بكرة، فقال(19)؟ فقيل البيت جرَة فقال: ما هذهرأى يف قدم من سفر، فبدأ مبنزل أيب بكرة، ف (18)
قاء  وددت  أن  .كم حولتموها يف س 

 حترف يف مطبوعة دار الكتب العلمية "أاب ب ردة" إىل " أاب برزة".
، عن م وسى بن طريف 13936) ويف سند احلديث رقم ، عن األْعَمش  ، (20)( حدثنا أبو بكر قاَل: حَدثنا ابن  ف َضيل 

َبذ ل َعلي   زبيبم   .فيشرب ه (22)يف َجرَة  بَ ْيضاَء  (21)عن أبيه قال: كاَن ي  ن ْ
 حترف يف مطبوعة دار الكتب العلمية اسم طريف إىل ظريف.

ري  قال: حدثنا إمساعيل  بن أيب خالد ، عن ( 13880) ويف سند احلديث رقم حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد  هللا بن من 
  ؟ قال: نعم، كان يطبخه مث يشربه: كان مسروق يشرب  الَطالءَ : قلت  له(24)بن أخي مسروق  قال (23)املنتشراملغريَة بن 

 املستنري"."املغريَة بن إىل  "املغريَة بن املنتشر" حترف يف مطبوعة دار الكتب العلمية
، عن بريد بن أيب (25)حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو األحوص، عن أيب إسحاق ( 14004) ويف سند احلديث رقم

مي  الر طب والب سر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما نزل حتر  : ك َنا نَ ْنب ذ  ، عن أنس بن مالك قال(26)مرمي 
 .مث تركنامها (27)اخلمر َهَرقنامها من األوعية 

 

                                                           
 .ثقة ى،األشعر  موسى أىب مربنعا وقيل: احلارث بردة أيب اسم قيل: ، وحترف يف املطبوعة إىل: أاب برزة، 116: املثبت من املخطوطة ، اللوحة :أاببردة 18
مليسة ، وقد وقع التصريح بذلك عند أيب داود الطيالسي ولفظه : )فوقف على امرأة له يقال هلا مليسة فسأهلا(  بكرة امسهاالقائل هو امرأة أيب  فقيل: 19
 . 991رقم  110ص1ج
 إىل الظاء املعجمة . املهملة، وحترف يف املطوعة إىل :موسى بن ظريف، يعين من الطاء 111موسى بن طريف : املثبت من املخطوطة ، اللوحة : 20
 ، وحترف يف املطبوعة إىل : كان نبيذ لعلي ينبذ . 111املثبت من املخطوطة ، اللوحة : زبيب:ينبذ لعلي كان  21
 .ألن الطالء يسد مسامهاالشراب  هاألن اجلرار البيضاء غري مطلية وما زالت على مساميتها تنضح السوائل منها فتتربد وال ختتمر أما اجلرار املطلية فيختمر في 22
 ، وحترف يف املطبوعة إىل : املستنري .113املثبت من املخطوطة ، اللوحة :  املنتشر: 23
 أعلم.القائل : هو إمساعيل بن أيب خالد . وهللا  24
 ، وسقطت من املطبوعة  كلمة " أيب "  .114أيب إسحاق: املثبت من املخطوطة ، اللوحة :  25
 ،  وحترف يف املطبوعة  إىل "يزيد بن أيب مرمي " .114املثبت من املخطوطة ، اللوحة :بريد بن أيب مرمي :  26
 فنهى عن األوعية، مث تركنا مها .، ووقع يف املطبوعة إىل : فلما نزل حترمي اخلمر هذه، 114هرقنا مها من األوعية : املثبت من املخطوطة ، اللوحة :  27
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حترف اسم "أيب إسحاق" يف مطبوعة دار الكتب العلمية إىل "إسحاق"، كما حترف اسم "بريد بن أيب مرمي " إىل "يزيد 

 تركنامها " فلما نزل حترمي  اخلمر َهَرقنامها من األوعية مثبن أيب مرمي "، كما وقع التحريف يف املنت حيث حرفت مجلة " 
 عن األوعية، مث تركنا مها ".فنهى ، فلما نزل حترمي اخلمر هذهإىل " 

 اجبحأبو بكر قال: حدثنا عيسى بن  يونَس، عن األوزاعي، عن أيب عبيد  ( حدثنا14460) ويف سند احلديث رقم

 على عمَر بن عبد العزيز فوجدت ه أيكل ثوما  مسلوقا  مبلح  وزيت  . قال: دخلت  سليمان عن ن  َعيم  بن سالمَة  (28)
 أيب عبيد صاحب".مطبوعة دار الكتب العلمية إىل"  يف" أيب عبيد حاجب حترف اسم "

، عن محزَة بن عبد  هللا : أن  احلسَن كان له كَل (29)أبو بكر قال : حدثنا ابن  ع َلي ة  ( حدثنا14212) ويف سند احلديث رقم
 يوم  بنصف  درهم  حلما  .

 ".إىل " ابن عبد هللا حترف اسم " ابن علية" يف مطبوعة دار الكتب العلمية
، عن إبراهيم بن عبد هللا بن  ( حدثنا14293) ويف سند احلديث رقم أبو بكر قال: حدثنا وكيعم، عن فضيل بن مرزوق 

 اجلر  ى من صيد البحر. قال: (30) احلسن
 احلسن.إبراهيم بن عبد هللا عن : إىل بن عبد هللا بن احلسن إبراهيم اسمحترف يف مطبوعة دار الكتب 

 قالوا:عن عطاء  وطاوس  وجماهد   (31)حدثنا ابن  ع َلَيَة، ]عن ليث[ أبو بكر قال حدثنا)23744 (ويف سند احلديث رقم
 حرامم.قليل ما أسكر كثري ه 

 سقط اسم "الليث" من سند احلديث يف مطبوعة دار الكتب العلمية.
، عن ع مَر بن عامر ، عن ]قتادَة[  (13941)ويف سند احلديث رقم  ثنا َعب اد  بن العو ام   (32)حدثنا أبو بكر قال: حد 

إذا َغاَل فهو مْخرم  سعيدم:ال أبَس بشرب  العصري  ما ل يْغل، قال  قاال:عن َسعيد  بن املسي ب  وعن مَح اد ، عن إبراهيَم 
 فدْعه.إذا غال  إبراهيم:وقال  اجتنْبه،

                                                           
 صاحب. إىل:، وقد حترف يف املطبوعة 141:اللوحة  املخطوطة،املثبت من  حاجب: 28
 هللا.ابن عبد  املطبوعة إىل:حترف يف  ،143 اللوحة: املخطوطة،من  علية: املثبتابن  29
 احلسن.إبراهيم بن عبد هللا عن  إىل:، وقد حترف يف مطبوعة دار الكتب 146اللوحة : املخطوطة،املثبت من  30
 متاما.، وقد سقط من مطبوعة دار الكتب 113اللوحة  املخطوطة،ما بني احلاصرتني أثبته من  31
 قتادة املطبوعة اسم، وقد سقط من 111 املخطوطة، اللوحة:املثبت من  قتادة: 32
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 ن سند احلديث يف مطبوعة دار الكتب العلمية.سقط اسم "قتادة" م
ْسَعر ، عن اثبت  بن ع بيد ، عن بشري  (33)حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ]وكيعم[ ( 14131) ويف سند احلديث رقم ، عن م 

 أنه أيت إبانء من فضة فكرهه. مسعود،بن أيب 
 سقط اسم "وكيع" من سند احلديث يف مطبوعة دار الكتب العلمية.

 األسد،حدثنا مسعر، عن سهل أيب  قال:( حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو اسامة 13814) احلديث رقم ويف سند
 حم ََطما.قال: كان نبيذ  سعد  يف جرَة  خضراء، قال: وال تقول اسقين  (34)عن ]م ْسرد [ 

 سقط اسم "مسرد" من سند احلديث يف مطبوعة دار الكتب العلمية.
 التحريفات يف منت احلديثاثنيا: مناذج من 

ثنا يزيد  بن هارون، عْن َحَجاج، عن عبد  امللك بن إاَيس،  حدثنا( 14112) رقم منت احلديثيف   أبو بكر قال: َحد 
ْن ف َضة   (35)أنَه َكر َه النفَخ يف الط عام   إبراهيَم:عن    َفَكر َهه.والَشراب  مسعود : أنَه أ يت  إبانء  م 

 دار الكتب العلمية حترف لفظ "الطعام" إىل " الصالة".ففي مطبوعة 
شرب  أنَه كان ال ي أبيه:حدثنا أبو بكر قال: حدثنا َجرير، عن ه شام بن ع روة، عن ( 14134) رقم منت احلديثويف 

. (36)يف إانء  م َضَبب  بف َضة ، ويشرب    يف قدح  فيه حلقة مْن َور ق 

 "يشرب" إىل "ال يشرب" يف مطبوعة دار الكتب العلمية. حترفت مجلة

رَْي ، عن حممد  بن أيب إمساعيَل، عن عمارَة بن 13842) رقم منت احلديثويف  ( حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن  من 
َتم  جرارم محرم  ، عن أنس  قال: احلَن ْ  كانت أتتينا من مصَر.  (37) عاصم 

 بوعة دار الكتب العلمية.حترفت كلمة "محر" إىل "مخر" يف مط

                                                           
 املطبوعة. سقط من، وقد 119ما بني القوسني أثبته من املخطوطة، اللوحة : 33
، وقد سقط من 111 اللوحة:أثبته من املخطوطة،  املفتوحة(وقيل بضم امليم وفتح السني وتشديد الراء  الراء،مسرد )بكسر امليم وسكون السني وفتح  34

 متاما.املطبوعة 
 الَصالة. املطبوعة:، ووقع يف 130املثبت من املخطوطة، اللوحة : الطعام: 35
 .واليشرب وهو خطأ إىل:، وحترف يف املطبوعة 119املثبت من املخطوطة، اللوحة : ويشرب: 36
 مخر. إىل:، وحترف يف املطبوعة 111 اللوحة: املخطوطة،املثبت من  محر: 37
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( حدثنا أبو بكر قال: حَدثنا َحْفص بن غ ياث، عن أيب َحنيفة، عن مَحاد، عن َسع يد 13933) رقم منت احلديثويف 

َقع  مابن جبري قال: أشَرْب نبيَذ  . (38)داَم ح لوا  حيْدو الزَب يب  اْلم ن ْ  الل  سان 
 دار الكتب العلمية.حترفت كلمة " حيدو" إىل " عدو" يف مطبوعة 

، عن يزيَد، عن موسى بن عبد  هللا بن يزيد  (13884) رقم منت احلديثويف  حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن  فضيل 
 ي صَنع له هبا طعام...اخل. (39)األنصاري قال: كانْت لعبد الرمحن بن بشر األنصاري قربةم 

 العلمية.يف مطبوعة دار الكتب حترفت كلمة "قربة" إىل "قرية" 
جبري  بنحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد األمحر عن منصور بن حيان عن سعيد  (13941) رقم منت احلديثويف 
إىل الزبيب فنغسل ه من غبار ه مث جنعل ه يف دن   أو يف جابية  فندعه يف الشتاء  (41): نعمد  فقال (40): سأله رجل قال

 اجتنبوها.تلك اخلمر   سعيدم:فقال  ذلك،شهرين ويف الصيف أقل من 
"جنعله" و"ندعه" و ""تعمد" ابلتاء، وهكذا يف لفظ "نغسله العلمية إىليف مطبوعة دار الكتب نعمد" ابلنون حترفت كلمة "
 حرف ابلتاء.

ْختار  قال: سألت  أنسا  عن 13823) احلديث رقمويف منت   
 
، عن امل لَقار وَرة  ا( حدثنا أبو بكر قال: َحَدثنا ابن  إدريس 

؟  َفقال  .ْع ما يريب ك إىل ما ال ي ريب كإَن الَناَس يَ ق ولوَن، قال: فدَ  (42): الأبَس هبما، فقلت  والَرصاص 
 إىل "فقالت".مية يف مطبوعة دار الكتب العلفقلت" حترفت كلمة "   
ْئت  قَال ،عن َحب يب  ْبن  َأيب  َعْمرةَ ، كر قال: حَدثنا أَب و م عاو يةَ ( حدثنا أبو ب13866) احلديث رقم ويف منت   : ج 

رَة  َخْضراءَ  إ ىَل سعيد   َْنز لة  اْلَقار ورَة  ، ه  ؟ قال: نَعمْ (43): أَنَ ْنب ذ  يف َهذ ه فََأْدخَل يَده  فيَها فَ ق ْلت   ،ْبن  ج برْي  جب   .َي مب 
: أَنَ ْنب ذ  يف َهذ ه  دة "فيها".إىل "أنتبذ فيها يف هذه " بزاي "يف املخطوطة، وحترف يف املطبوعة هكذا "فَ ق ْلت 

 حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن علي بن سليم قال: مسعت  ( 13899) احلديث رقمويف منت   
                                                           

 عدو. إىل:، وحترف يف املطبوعة 111اللوحة : املخطوطة،املثبت من  حيدو: 38
 قرية. املطبوعة:، ووقع يف 113 اللوحة:املثبت من املخطوطة،  قربة: 39
 الرجل.ل أقف على اسم هذا  40
 لتاء.اب، وقد حترف يف املطبوعة إىل: "تعمد" ابلتاء، وهكذا يف لفظ "نغسله" و" جنعله" و"ندعه" حرف 111اللوحة : املخطوطة،املثبت من  نعمد: 41
42 :   فقالت. إىل:، وحترف يف املطبوعة 111اللوحة : املخطوطة،املثبت من  فقلت 
 "أنتبذ فيها يف هذ " بزايدة "فيها". إىل:، وحترف يف املطبوعة 111اللوحة : املخطوطة،املثبت من  هذه:أنتبذ يف  43
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: إين   ألشرب  الط  الَء احللَو القارَص   .(44)أنس ا يقول 

 إىل "العارض". يف مطبوعة دار الكتب العلميةالقارص" حترفت كلمة "  
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حممد بن بشر قال: حدثنا عبد هللا بن الوليد املزين ( 14000) احلديث رقم ويف منت  

لك بن ع مري، عن أيب اهليَ 
َ
 ار يف شأن الط  الء، إىل عم : أن احلَجاج دعاه فقال: أر ين  كتاَب عمراجقال: حَدثين  عبد  امل
: هلم فَخرَج وهو حزين، ف  صحيفة  ودواة ... (45)لق َيه الَشْعيب  فسأله، فأخربه عما قال له احلَجاج، فقال له الَشْعيب 

 إىل "سلم". ميةيف مطبوعة دار الكتب العلهلم" حترفت كلمة "   
، عن املنذر ، عن ابن  ( 14018) ويف منت احلديث رقم  ة: أنه  احلََنفيحدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيعم، عن األعمش 

قدي
َ
 .، يعين: ما ط ب  خ على الن  صف(46)كان يشرب  الط  الَء امل

قديحترفت كلمة " 
َ
ْعدي" يف مطبوعة دار الكتب العلمية إىل" امل

َ
 ".امل

ثنا خلف  بن خليفَة، عن منصور  عن ابن  سرييَن: حدثنا( 14461) احلديث رقمويف منت   نَه  كان أَ  أبو بكر قال حد 
ئ االَ يَ َرى  ]ن ي ْ لث وم  َواْلَبَصل  ئ اسقطت كلمة  .أَبْس ا (47) [اب   وطة.وقد أثبتها من املخط مطبوعة دار الكتب العلمية[ من ]ن ي ْ

ثنا عْبَدة  ْبن  س َلْيمانَ  أبو بكر قال: حدثنا( 14491) احلديث رقمويف منت  يَم، ، عْن حد  : كان وا القَأيب  مْنص ور ، عْن إ ْبراه 
ب ون َأْن ال ر ه: كان إ ذا دخَل َيْستح  ، قال إبراهيم : وسأ َفس   ه  م ْن ، َفَحَبسوه  وقَ رَب و َأراد وا َكراَمَتهالَداخل  فَ  عليه م ي فار َق ب يوتَ ه َم الَتْمر 

، فإ ْن أكل منه  َأْكرم وه    ، وإْن ل أَيْكْل فقْد َأْجَزأَ عن ْه ْم.َقر يب 
يء  الَسائل  راهيم : َوأ ْخَرىقال إ بْ  ،أَْهل  اْلبَ ْيت   ولْيس عْند: َيَ   ْنطة ،واحلْ  أَنْ ف َسه ْم َأْن حَيْث وا له  من الَدق يق   (48)وال ي وايت   خ ب ْزم

،عْن أَْهل   (49)في  ْغين   ذلَك،فَ ي  ْعط ونَه  الَتْمرَة َوالَتْمرتنْي  وََنَْو   ائل .ويْسَتق يم  به الس   اْلبَ ْيت 
" إىل "فيعثر". العلمية كلمةحترفت يف مطبوعة دار الكتب    " إىل " وال يداين"، وكلمة " في  ْغين   " وال ي وايت 

                                                           
 العارض. إىل:، وحترف يف املطبوعة 113 اللوحة: املخطوطة،املثبت من  القارص: 44
 سلم. إىل:، وحترف يف املطبوعة 113 اللوحة: املخطوطة،املثبت من  هلم: 45
ْعدي. إىل:وحترف يف املطبوعة  ،112اللوحة : املخطوطة،املثبت من  املقدي: 46

َ
 امل

ء: هو املطبوعة.، وقد سقط من 141اللوحة : املخطوطة،ما بني احلاصرتني أثبته من  47 َء الَلحم  َيينء انَ  يقال: ي  ْنَضج،الذي ل ي ْطَبخ أو ط ب خ أْدََن َطْبخ ول  الين  
ءم ابلكسر َكن يع  . هذا هو  ٌّ  فيقال:وقد ي  رْتك اهلمز وي قَلب ايء  األصل.نَ ْيئا  بوزن انَع يَن يع نَ ْيعا  فهو ين   .2/184النهاية : م شَددا.ين 

:وال  48  يداين.وال  املطبوعة:، ووقع يف 141اللوحة : املخطوطة،املثبت من  ي  َوايت 
 فيعثر. إىل:، وحترف يف املطبوعة 141 اللوحة: املخطوطة،ت من املثب فيغين: 49
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ثنا عْبد  الَرمْحَن  ْبن  يَز يَد ْبن   أبو بكر قال: ( حدثنا14480) رقم منت احلديثويف  ثنا أَب و أ سامَة، قال: حد   قال: اب ر ،جَ حد 

ثنا ب ْشر  ْبن   ،عْن ع رْت يس  ْبن   هللا ،عْن س َلْيماَن ْبن  عبد   ز اَيد ،حد  نَي ي وَضع   :هللا  قال عْبد   قال: ع ْرق وب  ب ْسم   َطَعام ه :َمْن قال ح 
َ  م ا يف اأَلْرض  َويف  اأَلمْساء ،هللا  َخي ْر   َفاء ،رََكة  َوَعافية  ه َم اْجَعْل فيه  ب َ اللَ  َداءم،اَل َيض ر  َمَع امسْ ه   الَسماء ،ّلِل   (50)َفاَل َيض ر ه   َوش 

 َذل َك الطََعام  ما كان.
 " فيضره". العلمية إىليف مطبوعة دار الكتب َفالَ َيض ر ه " حترفت كلمة "   
،  ( حدثنا14214) رقم منت احلديثويف    ، عن األعمش  ثَه  أبو بكر قال: حدثنا حفصم رم قال: مَر جابَعَمْن حد 

: ما  ، قال: فقال له عمر  ، قال كل ما اشتهيَت شيئ هذا؟على عمَر بَلْحم  قد اشرتاه بد ْرهم  اَل ا اشرتيَته قال اشرتيت ه بدرهم 
  من أهل  هذه اآلية  (51) َتك نْ 
   
 (52)   

 " التكن" إىل "ال تكون". العلمية كلمةحترفت يف مطبوعة دار الكتب   
، عن احلسن بن سعد:  قال: حدثناأبو بكر  ( حدثنا14222) رقم منت احلديثويف    عبدة ، عن عثمان بن حكيم 

ينق  ي   فيأكل ه.لعلي   اجلراَد  (53)أن ه كان  
 العلمية." يف مطبوعة دار الكتب " يْبغ ي" إىلحترفت كلمة " ينق  ي   
،عن  حَدثنا زََكر اَي،أبو بكر قال:  ( حدثنا14228) رقم منت احلديثويف    َرأَْيت   :(54) لقاعن اْبن  عمَر،  الَشْعيب   

: قال:، (55)عمَر يَ َتَحَلب  ف وه   ن نَي،اَي أَم رَي  ق  ْلت   َأْشَته ي َجرَاد ا َمْقل يًّا. قال: اْلم ْؤم 
 العلمية.تكررت كلمة " قال" يف دار الكتب 

 أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أيب سلمة الصائغ قال سألت عطاء بن أيب  ( حدثنا14291) رقم منت احلديثويف   

                                                           
 فيضره. إىل:، وحترف يف املطبوعة 141 اللوحة: املخطوطة،املثبت من  يضره:فال  50
 تكون.ال  إىل:، وحترف يف املطبوعة 143 اللوحة:املثبت من املخطوطة،  تكن:ال  51
 .10سورة األحقاف، من اآلية : 52
 يْبغ ي. املطبوعة:، ووقع يف 142اللوحة : املخطوطة،املثبت من  ينقي: 53
 لفظ: قال.تكرر يف املطبوعة  54
 .413ص    1 األثر جيف غريب  . النهايةللَسيالنأي يَ َتهَيأ ر َضاب ه  فوه:يتحلب  55
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 منه.مسني  (56)رابح عن اجلرى قال كل َذْنَب 
 " ريب". العلمية إىليف مطبوعة دار الكتب "  حترفت كلمة " َذْنبَ  
َب اْمرَأَة  ْبن  َسع يد ، عْن َسْعد  ْبن  إ ْسَحاَق، عْن َزيْ نَ  حَدثنا حَيْىَي  قال:حدثنا أبو بكر  (14266) رقم احلديثمنت ويف  

َهااَن، َوالَ  يَ َراانَ َسع يد  كان أَب و   قالْت: َسع يد ،َأيب   ْنه ، الَ أَْدر ي تَ َقذ ر افَ  أَيْك ل ه ،َوََنْن  ََنْك ل  اجْلَرَاَد َفالَ يَ ن ْ   (57) ]أَْو[ م 
 َيْكَره ه  ؟.

 سقطت كلمة "أو" من مطبوعة دار الكتب العلمية. 
 املطبوعة:اثلثا: مناذج من سقوط بعض األحاديث كامال من 

 لذلك:كما أن بعض األحاديث سقط من مطبوعة دار الكتب العلمية، وإليك بعض األمثلة  
الد بن حدثنا خحدثنا أبو بكر قال: األشربة، سقط حديث ]مثال يف ابب من رخص يف الشرب قائما، من كتاب  

ار الكتب من مطبوعة د قائمم[وهو  أيب يشرب  خملد، عن مالك بن أنس، عن عامر بن عبد هللا بن الزبري قال: رأيت  
 العلمية.

ثنا حمَمدويف ابب من كر ه العكر يف النبيذ من كتاب األشربة سقط حديث ]  ،ن  َأيب  بْ  حدثنا أبو بكر قال: حد   َعد ي  
:عن َسع يَد ْبَن  َداو َد،عن   .من مطبوعة دار الكتب العلميةه َو مَخْرم[  َوقال:أَنَه  َكر َه اْلَعَكَر  اْلم َسَيب 

محاد   ال: حدثناق حدثنا أبو بكرويف ابب الطالء، من قال: إذا ذهب ثلثاه فاشربه، من كتاب األشربة، سقط حديث ] 
،عاويَة بن بن خالد ، عن م من  [(58)عن سال  بن سال  قال: َدخْلت  على أيب أ مامَة وهو َيشرب  طالَء الر ب    صاحل 

 مطبوعة دار الكتب العلمية.
ابن   ثناحد قال:حدثنا أبو بكر ]حديث ويف ابب من رخص شرب الطالء على النصف، من كتاب األشربة، سقط  

                                                           
املعجم الوجيز،  وذانب،آخره، ج/ أذانب  شيءريب، والذنب من كل  إىل: دار الكتبوقد حترف يف مطبوعة  ،146اللوحة : املخطوطة،املثبت من  ذنب: 56

 (.)ذ ن ب مادة:
 املطبوعة.، وقد سقط من 142اللوحة : املخطوطة،ما بني القوسني أثبته من  57
: ابلضم دبس الرطب إذا ، و كأنه الربأي الطالء املعقود كثريا بطبخه حىت   الرب:طالء  58 صباح املنري، امل ،الفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقري طبخ.الر ب 

 .114ص1، ج(لبنان، بريوت، املكتبة العلمية، املادة )رب ب
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: أنَه كان يشرب ه على  [ منأيب َغن َية، عن إمْساعيَل، عن قيس   مطبوعة دار الكتب العلمية. الن  صف 
 
ويف ابب من رخص يف النبيذ يف الرصاص، من كتاب األشربة، سقط حديث ]حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص  بن  

، عن العالء  بن املسَيب  قال: رأيت  إبراهيَم وخيث من مطبوعة  شربونه[يمَة واملسيَب بن رافع معهم نبيذ يف رصاص  غياث 
 دار الكتب العلمية.

،  ،حدثنا أبو بكر قال: َحَدثنا وكيعم ويف ابب ما يستحب من األشربة، من كتاب األشربة، سقط حديث ]  عن أم   غ راب 
ْنه  وأيك ل   (59)عن ب نانَة قَالْت: ك ْنت  أنقع   ْنه [لعمثماَن الزَب يَب ع شاء ، فَيشرب  م   لعلمية.من مطبوعة دار الكتب ا م 

، عويف ابب شرب العصري من كرهه إذا غال، من كتاب األشربة، سقط حديث ] ن حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جريرم
 العلمية.من مطبوعة دار الكتب مغريَة، عن إبراهيَم قال: إذا غال فال تشرْبه[ 

ن مغريَة، حدثنا سالمم، ع قال:حدثنا أبو بكر سقط حديث ] كتاب األطعمة  ويف ابب ما قالوا يف أكل حلوم اخليل من 
[ منعن إبراهيَم قال: كان أصحاب نا أيكلوَن حلوَم   .مطبوعة دار الكتب العلمية اخليل 

، عن ابن  قال:حدثنا أبو بكر ويف ابب احلمر األهلية من كتاب األطعمة سقط حديث ]  ،جحدثنا أبو خالد  األمحر   ريج 
ن مطبوعة دار الكتب معن أيب الز بري، عن جابر  قال: هنى رسول  هللا صل ى هللا عليه وسل م عن حل وم  احل م ر  األْهل ي ة[ 

 العلمية.

 س َلْيماَن، حَدثنا َعْبَدة  ْبن   ال:قابب األكل والشرب ابلشمال من كتاب األطعمة سقط حديث ]حدثنا أبو بكر  ويف 
،عْن َأيب  َوْجزََة  أَب يه ،ْعن  ع رَوَة،عْن ه َشام  بن  َدَخلت  على  قال: َسَلَمَة، عن عمَر ْبن  َأيب   م َزيْ َنَة،عن َرج ل  م ْن  الَسْعد ي  

ين َك،ب  وَك ْل  هللا ،ب ْسم   َوق َل:اَيب  يَن،  اْجل سْ )) فقال: أَيْك ل،الَنيب    صلى هللا عليه وسلم َوه َو  ا  َيم  من مطبوعة  يَل يَك[وَك ْل مم 
  متاما. دار الكتب العلمية

 
 

                                                           
مادة :)ن ق ع(،  الرتبية والتعليم، القاهرة، وزارةاملعجم الوجيز، مصر، م(، 1001ه 1411جممع اللغة العربية، ). وَنوه: أي تركه يف املاء نقعا الشيءنقع  59

 .631ص 
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، عن يزيَد ابن  ف ضيل   قال: حدثناابب األكل من وسط القصعة من كتاب األطعمة سقط حديث ]حدثنا أبو بكر  ويف
عت  القْصعة   ، عن ابن  عَباس  قال: إذا و ض  من مطبوعة  البَ رْكة [هَتا فإَن َذْرو  َذْرَوهَتا؛فك لوا م ْن َحوال يها، وَذر وا  عن م ْقسم 

 .دار الكتب العلمية

 .منهجي يف التحقيق: املبحث الثالث

 إذاو  العلمية، الكتب دار طبعة يف األثر أو احلديث رقم ذكرت مث (1) برقم مبدوء ا خاص ا ترقيم ا واآلاثر األحاديث برتقيمبدأت 

 وأشرت فقط، بحثيب اخلاص الرقم إعطائه مع موضعه يف وذكرته املخطوطة، من استدركته املطبوعة من األثر أو احلديث، سقط

 اهلامش. يف ذلك إىل
 الرجوع يل رتيس فيما األثر أو احلديث أجد ل فإن  األصلية ومصادرها السنة كتب أمهات من واآلاثر األحاديث وخر جت

 إبراز مع إمجاال   هأخرج أبن وذلك غريها، أو الفقه أو الرتاجم أو التاريخ أو التفسري كتب من  لواحقها يف حبثت منها إليه
 مث داود(، أبو : تلفةخم وأبلفاظ مسلم، : متقاربة وأبلفاظ البخاري بلفظه: أخرجه ) مثال فأقول وجد، إن األلفاظ يف التفاوت 

 ورقم والصفحة، واجلزء والباب الكتاب بذكر وذلك كتبهم، يف خترَيه ومواضع الكتب، أصحاب بذكر تفصيال   بتخرَيه أقوم

 أبلفاظ كان ما على متقاربة أبلفاظ كان ما مث ، متقاربة أبلفاظ كان ما على بلفظه كان ما مقدم ا -وجد إن -األثر أو احلديث

 . خمتلفة
 ذكرت وكذلك احلديث، وعن ومعرفة ابملتابعات السند تقوية يل ليتسىن احلديث منها روي اليت الطرق ذكرت التخريج وعند

 منهج سبح صحيحا األثر أو احلديث كان إن التسعة بالكت إىل العزو التخريج يف وحاولت ،املنت لتقوية الشواهد

 االستيعاب. جهة على العزو حاولت فيها يكن ل أو ضعيفا كان فإن الكلية،
ابن ماجه  –ائي النس –الرتمذي  –أبو داود  –مسلم  –وعند التخريج رتبت كتب السنة على النحو التايل: )البخاري 

ب الكتب بعد ذلك على حسب الوفيات، وقد أخالف أحياان هذا الرتتيب أمحد(، مث أييت ترتي -الدارمي –مالك  –
لعله إما كمراعاة لفظ احلديث أو األثر أو غري ذلك، وإذا كان احلديث قد سبق خترَيه أقول بعد كتابة النص: "سبق 
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سلم( فهو يف الصحيح مخترَيه يف رقم كذا"، وإذا قلت: )البخاري( ففي "الصحيح"، فإن كان يف غريه بينت ه، وإذا قلت: )
، وإذا قلت: )النسائي( ففي   أيض ا وإذا قلت: ) أبو داود، الرتمذي، ابن ماجه، الدارمي( ففي السنن وإال بينت 

 
: )مالك( ففي املوطأ برواية حممد بن احلسن وإال بينت، وإذا قلت: )أمحد( ففي املسند  "اجملتىب" و إال بينت، وإذا قلت 

، وإذا قلت:  )عبد الرزاق( ففي املصنف وإال بينت .  وإال بينت 
ترمجت كل راو على حدة بذكر امسه ونسبه وكنيته ولقبه وسنة وفاته إن وجدت مع بيان  وعند دراسة رجال اإلسناد

الطبقة من "تقريب التهذيب" البن حجر إن كان الراوي من رجال "التهذيب"، وذكرت  بعده بعض من روى عنهم و 
مة فيه من ذلك أقوال األئمن رووا عنه على أن يكون الشيخ، والتلميذ منهم وذلك لبيان اتصال السند، مث ذكرت بعد 

حيث التجريح والتعديل، مث أختم الكالم حبكم احلافظ النهائي يف "التقريب"، وأحياان أقول بعد نقل كالم األئمة " 
قلت: وخالصة القول فيه إنه كذا "، واقتنعت يف معظم األحيان بقول احلافظ ابن حجر يف التقريب ولكين خالفته 

 ، مستندا يف ذلك على "حترير تقريب التهذيب"  (60)ال يؤخذ من قوله ويرتك إال املعصوم أحياان أخرى إيقاان أبن: ك
للدكتور بشار عواد والشيخ شعيب األرنؤوط، وإذا ل أجد يف الراوي جرح ا وال تعديال  وقد ذكره اإلمام البخاري يف 

 "الثقات" حسنت حديثه ."التاريخ" وابن أيب حامت يف "اجلرح" وسكتا عنه، وذكره ابن حبان يف 
وإذا كان الراوي جممعا على ثقته فال أطيل فيه الكالم، وكذا إذا كان جممعا على ضعفه، وأما إذا كان خمتلفا فيه  مثل 

تلطا مثل فأطيل فيه النفس وأشبع فيه القول،، وإذا كان الراوي خم وغريه بن أيب سليمان أبو حممد الَعْرَزمي" "عبد امللك
فأذكر من روى عنه قبل االختالط ومن روى عنه بعد االختالط إن وقفت على ذلك، وإذا  سائب" وغريه "عطاء بن ال

مغرية "كان الراوي اهتم ابلتدليس فقد انقشت هذه التهمة فقد رفضتها أحياان وأثبت براءة الراوي من هذه التهمة  مثل 
سني" البن ينت طبقته من خالل كتاب "طبقات املدلم ْقسم الضيب" من خالل أقوال اجلهابذة، ولئن ثبت تدليسه ب بن

حجر، وإذا كان الراوي قد سبقت ترمجته فأذكر امسه ونسبه وكنيته مث خالصة القول فيه مث أحيل على املوضع األول، 
ويف ترمجة الصحابة سلكت مسلكا وسطا بني اإلَياز والتطويل فذكرت نبذة عن مناقبه ومشاهده إال إذا كان الصحايب 

                                                           
يؤخذ من قوله  إالالنيب ليس أحد بعد  قال:عن جماهد  13" ص  قرة العينني برفع اليدين يف الصالةكتاب "   هللا، البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد 60

بسند صحيح عن ابن عباس موقوفا. العراق، املوصل، مكتبة العلوم 11841رقم  338ص11يف " املعجم الكبري" ج الطرباين َنوهوروى  النيب.ويرتك إال 
 واحلكم.

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 33 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

ن سار بشهرته الركبان مثل أيب هريرة وابن عباس وأمثاهلما فأوجز فيه الكالم، مث ذكرت يف هناية الرتمجة سنة وفاته، مم
 وبعد االنتهاء من الرتمجة ذكرت يف اهلامش أهم املراجع اليت استقيت منها الرتمجة، واختصرت أمساء الكتب اليت أييت 

 
ان" عن كتاب "سري أعالم النبالء" ب "السري" و"ميزان االعتدال" للذهيب ب "امليز ذكرها بني الفينة واألخرى، فمثال عربت 

و"لسان امليزان" ب "اللسان" و"الكامل يف ضعفاء الرجال" البن عدي ب "الكامل" و"الطبقات الكربى البن سعد" 
التاريخ الكبري"  "اجلرح" و"ب "الطبقات" و"كتاب الثقات" البن حبان ب "الثقات" و"اجلرح والتعديل" البن أيب حامت ب

للبخاري ب "التاريخ" و"اإلصابة يف متييز الصحابة " البن حجر ب  "اإلصابة" و"تقريب التهذيب" ب "التقريب" و" حترير 
 تقريب التهذيب" ب "التحرير" .

اإلسناد"،  لوحكمت على اإلسناد بعد دراسة رجاله وتتبع العلل فيه، وذكرت هذا احلكم حتت عنوان "احلكم على رجا
فإن كان رجال اإلسناد كلهم ثقات قلت: إسناده صحيح، وإن كان فيهم صدوق قلت: إسناده حسن فيه فالن صدوق، 
فإن وجدت هلذا الصدوق متابعا ثقة رفعت احلديث إىل الصحيح لغريه، وإن كان أحد الرواة ضعيفا أو ثبت انقطاع يف 

إن اع بني فالن وفالن، مث حبثت عن متابع للراوي الضعيف فالسند قلت: إسناده ضعيف لضعف فالن أو لالنقط
 وجدته رفعت احلديث إىل احلسن لغريه، وكذلك حبثت اتصال السند فإذا ثبت عند أحد متصال أشرت إليه، وإذا 

كان اإلسناد فيه راو مرتوك أو رمي ابلوضع أو الكذب قلت: إسناده ضعيف جدا، وإن كان اإلسناد ضعيف ا ول أجد 
متابعا، حبثت للمنت عن شاهد صحيح أو حسن وذلك لبيان أن املنت له أصل صحيح، فإذا وجدت شاهدا أشري  له

إليه بقولنا "وله شاهد عن فالن" مث نقوم بتخرَيه، وعند احلكم نبهت أيضا على أنه موقوف أو مقطوع ، أما املرفوع 
ان لعلماء وما ل يقبل، وإذا كان أحد الرواة مدلسا، فإن كفلم أشر إليه فإنه هو األصل، ويف املرسل بينت ما قبل منه ا

من الطبقة األوىل أو الثانية من "طبقات املدلسني" البن حجر صححت حديثه، وإن كان من الطبقة الثالثة وغريها 
مام ذا اإلحتسني الظن هب فيما روى عنه اإلمام مسلم بناء على (61)ضعفت حديثه إذا ل يصرح ابلسماع ما عدا أاب الزبري

                                                           
من أكثر من التدليس فلم حيتج األئمة من أحاديثهم إال مبا صرحوا فيه ابلسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا  الثالثة:قال ابن حجر يف "طبقات املدلسني"  61

 .  1لرتاث، ص:ية لمصر، القاهرة، املكتبة األزهر  طبقات املدلسني، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ومنهم من قبلهم كأيب الزبري املكي. ابن حجر،
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، هذا إذا ل يكن املدلس ثقة، وأما إذا كان املدلس ثقة فقد صححت حديثه إذا روى عنه البخاري ومسلم يف (62)
 وإال فأتوقف فيه إذا ل يصرح ابلسماع، وإذا حصل االختالط يف أحد الرواة فإن علمت أحدا فيمن  (63)صحيحيهما 

 
احلديث من طريقه وإن علمت أنه روى عنه بعد االختالط ضعفت روى عنه أنه روى عنه قبل االختالط صححت 

احلديث من طريقه، وإن ل أعلم شيئا من ذلك توقفت فيه وذلك لقول ابن حجر يف " هتذيب التهذيب" عند ترمجة 
 حصل لنا منفيبعد نقل كالم العلماء فيمن روى عنه قبل االختالط ومن روى عنه بعد االختالط "   عطاء بن السائب

 .(64)"جمموع كالمهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهريا وزائدة ومحاد بن زيد وأيوب عنه صحيح ومن عداهم يتوقف فيه
عموما بعد احلكم على احلديث األول من كل ابب أقوم بتعليق إمجايل يف األحكام واآلداب والقضااي املتعلقة أبحاديث 

ا يف ذلك على كتب شروح احلدي يق ث وكتب الفقه، فإذا كان هناك حديث أو أثر حيتاج إىل تعلالباب وآاثره معتمد 
خاص علقت عليه بعد احلكم وأحياان أمجع اببني أو ثالثة يف تعليق واحد نظرا لشدة االرتباط فيما بني هذه األبواب، 

با يف اهلامش غالوقلما أذكر عند التعليق علة يف اإلسناد أو املنت إذا مست احلاجة إىل ذلك، وأشرح األلفاظ الغريبة 
 ابلرجوع إىل كتب غريب احلديث ومعاجم اللغة، وكذلك وضحت يف اهلامش الن  سب وعرفت ابألماكن والبلدان من 

معاجم البلدان وعرفت أيضا مبصطلحات احملدثني الواردة يف أثناء الدراسة ابلرجوع إىل كتب مصطلح احلديث، وفيما 
 أييت مناذج من حتقيقايت:

ْسك ر وقالَ من كتاب األشربة يف اباحلديث األول 
 
رَا وهنَى َعْنه (65) : ه و َحرامم ب َمْن َحَرم امل

 
 يدقال عبد  هللا بن يونس  امل

َمد  بن أىب شيبة  (66)ان  قال:قال: حَدثنا أبو عبد  الرمحن بَق ى بن خَمَْلد    لي  بن َحَدثنا ع قال:أبو بكر عبد  هللا بن حم 
 

                                                           
 حتسني الفقد سأل السبكي املزي هل وجد لكل ما رواه )صاحبا الصحيحني( ابلعنعنة طرق مصرح فيها ابلتحديث فقال كثري من ذلك ل يوجد وما يسعنا إ 62

 .91السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، تدريب الراوي، مصر، القاهرة، املكتبة التوقيفية، صالظن. 
 ،السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، تدريب الراويوما كان يف الصحيحني وشبههما عن املدلسني بعن فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى.  63
 .168ص1ج
 .193ص 1ج الفكر، م(، لبنان، بريوت، دار1894ه 1404، هتذيب التهذيب )أمحد بن علي بن حجر العسقالين ابن حجر، 64
ه، قهو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله أو ما يذم فاعله وميدح اتركه. احمللي، جالل الدين حممد بن أمحد، شرح الورقات يف علم أصول الف َحرَام: 65

 .11مصر، القاهرة، دار الفضيلة، ص
)فيكتبون من "حدثنا" 00)غلب عليهم االقتصار( صيغة من صيغ التحمل واألداء عند احملدثني، قال اإلمام السيوطي "  وهي" نااختصار لكلمة "حدث "ان" 66

 .318السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، تدريب الراوي، ص:الثاء والنون واأللف( وحيذفون احلاء والدال )وقد حتذف الثاء( أيضا ويقتصر على الضمري.
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،م ْسه ر، عن  َباين  عْن أْشربة  ت ْصَنع   (67)سأَله ف عْن أيب ب  ْردَة، عْن أب ْيه قال: بَ َعَثه النيب  صلى هللا عليه وسلم إىل الَيَمن الَشي ْ
    .((حرامم م ْسك ر   كل  ))؟ فقال: ( 70) الذ رَة  و ( 69وامل ْزر  ) (68)هبا: الب ْتع  

 التخريج   أوال:
 وأمحد.داود والنسائي وابن ماجه  البخاري ومسلم وأبو بلفظه:أخرجه 

، 4091رقم  4/1218البخاري: كتاب املغازي، ابب بعث أيب موسى ومعاذ بن جبل إىل اليمن قبل حجة الوداع  -
، وكتاب األحكام، ابب أمر 2113رقم  2/1168)يسروا وال تعسروا(  ابب قول النيب ، وكتاب األدب، 4099

 مطوال. 6121رقم  6/1614وال يتعاصيا  يتطوعان املوايل إذا وجه أمريين إىل موضع أ
( كالمها من طريق 10)1133رقم  1292/ 3كتاب األشربة، ابب بيان كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام   مسلم: -

 به. 00سعيد بن أيب بردة عن أبيه 
 00طريق عاصم بن كليب عن أيب بردة  من 3694رقم  321/ 1أبوداود: كتاب األشربة، ابب النهي عن املسكر -

 مطوال به،
 .2604 رقم 9/300واملزر ابب تفسري البتع  األشربة،كتاب   النسائي: -
 .3381رقم  1/1114كل مسكر حرام   األشربة، اببكتاب   ماجه:ابن  -

                                                           

 اخل(.00عن شراب  ولفظه )سألت  رسول هللاوقد وقع التصريح بذلك عند أيب داود  أبو موسىالسائل: هو  67 
م(، النهاية يف 1818ه،1388األثري، عز الدين مبارك بن حممد األثري، ) عسل. ابنالب ْتع: بكسر الباء وقد تفتح وسكون التاء وفتحها نَبيذ يتخذ من  68 

 .111ص1غريب احلديث واألثر، حتقيق: طاهر أمحد زاوي، بريوت، املكتبة العلمية، ج
َرة،امل ْزر: بكسرفسكون، نبيذم ي  َتَخذ  من  69   .699ص4من الَشع ري أو احل ْنَطة . ابن األثري، النهاية ج وقيل: الذ 
، إبراهيم بن احلريب اخلبز.وهي َحبٌّ ي  ؤَْكل ، يطحن ويصنع منه  ووقع يف مطبوعة دار الكتب: املزر من الذرة، 111اللوحة : املخطوطة،هكذا يف  والذ رة: 70 

 .161ص1غريب احلديث، السعودية، مكة املكرمة، جامعة أم القرى ج ،ه(1402إسحاق، )
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ما  به، 00كلهم من طريق سعيد بن أيب بردة عن أبيه   18121رقم  4/411، و18699رقم  4/410 أمحد: -
   داود.عدا أاب 

 
 
 
 

 .دراسة رجال اإلسناد اثنيا:
راد ي -1

 
مسَ َع من بَقي  بن خْمَلد كثريا  وَصحب ه، وكاَن هو واحلَسن بن َسْعد آخر َمن حد ث  :(71)عبد هللا بن يونس امل

وهو   وثالمثائةثالثني، روى عنه: خالد بن سعد، وعبد هللا بن نصر وآخرون، كان كثري احلديث مقبوال  مات سنة عْنه  
 .)72( ابن َسْبع وسْبعني سنة

تهدا صاحلا، كان إماما جم  عبد الرمحن بَق ى  بن خْمَلد: األندلسي، صاحب التفسري واملسند، قال عنه الذهيب: أبو -1
ال: عدمي املثل، منقطع القرين، يفيت ابألثر، وال يقلد أحدا، وقال ابن ماكو  رابنيا صادقا خملصا، رأسا يف العلم والعمل،

 .)73(مات سنة ست وسبعني ومائتني ابألندلسإمام يف احلديث له رحلة يف طلب العلم 
ي بن عثمان بن خ و  –أيب شيبة  –أبو بكر: هو اإلمام احلافظ أبو بكر عبد هللا بن حممد بن إبراهيم  -3 اْسيت الَعْبس 

 .(76)املعروف اببن أيب شيبة، ثقة حافظ، صاحب تصانيف (75)الكويف  (74)
                                                           

رَادي 71
 
ص  3األنساب ج . ابن األثري، اللباب يف هتذيبراد، وامسه حيابر بن مالك بن أدد، هذه النسبة إىل موفتح الراء وبعد األلف دال مهملة: بضم امليم امل
199. 

م( اتريخ علماء األندلس، حتقيق: بشار عواد معروف، تونس، دار الغرب اإلسالمي، 1009ه،1418هللا بن حممد، )ابن الفرضي، أبو الوليد عبد  72
 .306ص1ج
ابن ماكوال، على بن هبة هللا اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف ، 192ص13ج ،سري أعالم النبالءمشس الدين حممد بن أمحد، الذهيب،  73

 .344ص1ىن واألنساب، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، جاألمساء والك
 نسبا، ال العبسي: بفتح العني وسكون الباء املوحدة ويف آخرها سني مهملة، وهي نسبة إىل عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، فنسبته إيل بين عبس والء 74

 312ص1 هتذيب األنساب، جم بوالء اإلسالم. ابن األثري، اللباب يفحيث إنه ل يكن عريب األصل فأسلم أجداده على أيدي بين عبس فنسب إليه
 .)بتصرف(

: بضم أوهلا وسكون الواو وّف آخرها فاء  75 هذه النسبة إىل الكوفة وهي من أمهات بالد اإلسالم ابلعراق خرج منها من ال حيصى من العلماء يف كل الك وّف 
 .118ص3ابن األثري، اللباب يف هتذيب األنساب، ج فن قدميا وحديثا.

 .32ص16د، لبنان، مؤسسة الرسالة، جم(، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، حتقيق: بشار عوا1893ه،1403احلجاج، ) الزكي أبواملزي، يوسف بن  76
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هند  م وداود بن أيبأيب إسحاق الشيباين وإمساعيل بن مسل عن:: أبو احلسن الكويف، روى (77)على بن م ْسه ر -4
 : بو حامتأ سهل بن عثمان وغريهم، قال العجلي: ثقة، وقال: أبو بكر بن أيب شيبة وأيوب بن منصور و وغريهم، وعنه

 
 

، مات سنة (79)بعد ما أضر، من الثامنة  (78): ثقة له غرائب ويف التقريبثقة صدوق، وذكره ابن حبان يف "الثقات" 
 . (80)تسع ومثانني ومائة 

َباين -2 : أيب بردة بن أيب موسى وابنه سعيد بن ، روى عن(81)سليمان بن أيب سليمان أبو إسحاق الَشْيباين: هو الَشي ْ
 و أبو حامت قال ابن معني، وعنه: الثوري وشعبة وعلي بن مسهر وآخرون، دة وعبد هللا بن أيب أوّف وغريهمبر أيب 

ثقة، من اخلامسة  :ويف التقريب : صدوق صاحل احلديث، وذكره ابن حبان يف "الثقات"،والعجلي: ثقة، وزاد أبو حامت
 .(83) ة تسع وعشرين ومائة وقيل غري ذلكسن ، مات(82)

                                                           
تقريب التهذيب، سوراي، دار الرشيد،  م(1896ه،1406العسقالين، )أمحد بن علي بن حجر  ابن حجر، م ْسه ر: بضم امليم وسكون املهملة وكسر اهلاء. 77
 .402ص
نف )ابن حجر( عن أمحد ، ومحلها  املص العقيليه:" له غرائب بعد أن أضر" قال صاحبا التحرير: لو ل يذكرها لكان أحسن، فهذه احلكاية تفرد هبا  قول 78

صره  وكان حيدثهم من حفظه "، ومن املعلوم أن  أمحد  وثقه ، بل قال عنه : "أثبت من أيب معاوية فقد قيل : إن أمحد قال : "كان قد ذهب ب ينبغيأكثر مما 
شار عواد معروف، بالضرير يف احلديث"، وأطلق توثيقه األئمة : ابن معني  والعجلي وأبو زرعة  والنسائي وابن سعد وابن حبان، ول يذكروا شيئا  من ذلك . 

 .22ص 3ج مؤسسة الرسالة،التهذيب، لبنان،  حترير تقريبم(، 1881ه 1411والشيخ شعيب األرنؤوط، )
أمحد بن علي بن  بن حجر،االطبقة الوسطى من أتباع التابعني، كابن عيينة وابن علية وفاهتم بعد املائة. ينظر: الثامنة: أي يف الطبقة الثامنة للرواة، وهي  79

 .12التقريب ص حجر العسقالين،
البسىت، حممد بن ، 129ص1الدار، جاملدينة املنورة، مكتبة  معرفة الثقات، السعودية، م(،1892،ه 1402احلسن أمحد بن عبد هللا، )العجلي، أبو  80

، ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب حامت 114ص1الفكر، جمصر، القاهرة، دار  حتقيق: السيد شرف الدين أمحد لثقات،م( ا1812ه 1382) حبان،
املزي، يوسف بن الزكي أبو احلجاج، هتذيب الكمال  ،104ص6اجلرح والتعديل، لبنان، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب ج م(،1821ه، 1111الرازي، )

 .402أمحد بن علي بن حجر العسقالين، التقريب، ص ، ابن حجر،132ص 11ج 
، تعليق: عبد هللا (، األنسابم1899ه 1409السمعاين، عبد الكرمي بن حممد، )الشيباين: بفتح الشني املعجمة وسكون الياء، نسبة إىل قبيلة شيبان.  81

 .491ص3عمر البارودي، لبنان بريوت، الطبعة األوىل، ج
 املائة.وفاهتم بعد  مش،كاألعوهي الطبقة الصغرى من التابعني، الذين رأوا الواحد واالثنني من الصحابة، ول يثبت لبعضهم السماع من الصحابة،   اخلامسة: 82

 .12ص:
، املزي، يوسف بن الزكي أبو احلجاج، 391ص1الثقات، جاحلسن أمحد بن عبد هللا، معرفة  العجلي أبو، 301ص4الثقات، ج، البسىت، حممد بن حبان 83

 .132ص4اجلرح، جابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، ، 446ص11هتذيب الكمال ج
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 وحذيفة وعلى أبيه عن: روى ،وهو بكنيته أشهر (84)بن أيب موسى عبد هللا بن قيس األشعريعامر امسه  :أبو ب ردة -6

 ابن وذكره ثقة، لي:والعج سعد ابن قال وغريهم، إسحاق الشيباين أبوو البناين واثبت وبالل سعيد أوالده: وعنه: وغريهم،

  ،(85) لثالثةا من ، ثقة التقريب: ويف ،بردة احلارث والصحيح عامروقد قيل إن اسم أيب  وقال: "الثقات" يف حبان
 

 . (86)  ذلك غري وقيل  ومائة أربع سنة توّف
وعن أيب بكر وعمر  ، صحايب جليل، روى عن النيب عبد هللا بن قيس املعروف أبيب موسى األشعري  هو: أبوه -1

قيل وامرأته أم عبد هللا وغريهم ، مات سنة مخسني و  بردة وموسىوعلي وغريهم، وعنه: أوالده إبراهيم وأبو بكر وأبو 
 .  (87)  بعدها

 .اثلثا: احلكم على اإلسناد
 ثقات. اده صحيح؛ ألن رجال اإلسناد كلهمإسن

 : التعليقرابعا
النوع  : اخلمر، واألشربة املسكرة غري اخلمر،اء على اختالف مذاهبهم على قسمنيتنقسم األشربة املسكرة عند الفقه

 : اخلمر األول
 وحقيقة اخلمر إ منا هي العنب دون سائر اأَلشياء 00 ما َأْسَكَر من عصري العنب: قال ابن منظور: اخلمر معناها يف اللغة

 آابدي: اخلمر ما أسكر من عصري العنب، أو هو عام، والعموم أصح، ألهنا حرمت وما ابملدينة مخر ، قال الفريوز(88)
 .(89)والتمر  إال البسرعنب، وما كان شراهبم 

                                                           
الشني املعجمة وفتح العني، هذه النسبة إىل أشعر وهي قبيلة مشهورة من اليمن. ابن األثري، اللباب يف هتذيب األنساب األْشَعري: بفتح األلف وسكون  84
  .64ص1ج
 .12لتقريب: صاأمحد بن علي بن حجر العسقالين،  ابن حجر،الثالثة: وهي الطبقة الوسطى من التابعني، كاحلسن وابن سريين، وفاهتم بعد املائة.  85
 الطبقات الكربى، لبنان، بريوت، دار صادر،، اهلامشيحممد بن سعد ، ابن سعد، 33األزدي، أبو الفتح، أمساء من يعرف بكنيته، اهلند، الدار السلفية، ص 86
د بن أمح ابن حجر،، 391ص1، العجلي، أبو احلسن أمحد بن عبد هللا، معرفة الثقات ج191ص2الثقات ج، ، البسىت، حممد بن حبان169ص . 6ج 

 .611صالتقريب علي بن حجر العسقالين، 
أمحد  ابن حجر،، 664ص1ج دار الفكر،لبنان، بريوت،  م(، أسد الغابة يف معرفة الصحابة،1882 /ه1412ابن األثري، عز الدين ابن األثري اجلزري، ) 87

 .111ص4ج دار اجليل، لبنان، بريوت،اإلصابة يف متييز الصحابة،  م(،1881،ه1411بن علي بن حجر العسقالين، )
 . 124ص4، مادة )خ م ر(، ج124ص4ابن منظور، مجال الدين أبو الفضل، لسان العرب، لبنان، بريوت، دار صادر، ج 88
 .913خ م ر( صن، بريوت، مؤسسة الرسالة، مادة )م(، القاموس احمليط، لبنا1002ه،1416) آابدي، حممد بن يعقوب أبو الطاهر، الفريوز 89
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ه هللا  تَ َعاىل والك   :وقال الزبيدي وفيني واخت ل ف يف حقيقتها: فق يل هي مْن َعصري  العنب خاص ة  وهو مْذهب َأيب َحن فة َرمح 
و الذي اختاره ، وهلعقن املدار على السكر وغيبوبة ال، ألأو عام أي: ما أسكر من عصري كل شيء م راَعاة  لف قه الَلَغة،

 .(90)اجلماهري
 
 

و يف االصطالح : اختلف الفقهاء يف تعريف اخلمر بناء على اختالفهم يف حقيقتها يف اللغة وإطالق الشرع : فذهب 
أهل املدينة وسائر احلجازيني وأهل احلديث كلهم واحلنابلة وبعض الشافعية إىل أن اخلمر تطلق على ما يسكر قليله أو  

 أو الشعري أو غريها، واستدلوا بقول عمر رضي هللا عنه : اي أيها الناسكثريه، سواء اختذ من العنب أو التمر أو احلنطة 
: إنه نزل حترمي اخلمر يوم نزل، وهي من مخسة أشياء: من العنب والتمر والعسل واحلنطة والشعري واخلمر ما خامر العقل، 

، فأراقوا  مخرا يدخل يف النهيأن كل شيء يسمى  -وهم أهل اللسان  -وأن القرآن ملا نزل بتحرمي اخلمر فهم الصحابة 
املتخذ من التمر والرطب ول خيصوا ذلك ابملتخذ من العنب ، على أن الراجح من حيث اللغة كما تقدم هو العموم، 
مث على تقدير التسليم أبن املراد ابخلمر املتخذ من عصري العنب خاصة، فإن تسمية كل مسكر مخرا من الشرع كان 

 . (91)ة على احلقيقة اللغوية  حقيقة شرعية ، وهي مقدم
وذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية إىل أن اخلمر هي عصري العنب إذا اشتد، وقيده أبو حنيفة وحده أبن يقذف ابلزبد 

، يتبني مما سبق أن إطالق اسم اخلمر على مجيع أنواع املسكرات عند الفريق األول من ابب احلقيقة، (92)بعد اشتداده 
فريق عصري العنب إذا غلى واشتد عند ال اخلمر عندهمر، وأما الفريق الثاين والثالث فحقيقة فكل مسكر عندهم مخ

الثاين، وقذف ابلزبد عند الفريق الثالث، وإطالقه على غريه من األشربة جماز وليس حبقيقة من ابب القياس اللغوي ملا 
مر لغة ما قال أبو حنيفة ولكنه مستعمل يف ، وقال الشيخ الكشمريي : أن أصل معىن اخل(93)فيها من خمامرة العقل

 .(94)أيضا  ، واملعنيان على احلقيقة  -أي اجلمهور –معىن احلجازيني 

                                                           
 .109ص11خ م ر(، ج مادة: ) ، اتج العروس من جواهر القاموس، الكويت، دار اهلداية،بيدي، أبو الفيض، حمم د بن حمم دمرتضى الزَ  90
 .101ص9مكتبة اإلميان، ج م(، نيل األوطار، مصر، املنصورة،1888ه 1410الشوكاين، حممد بن على، ) 91
 .14ص14ج ،والتوزيعبريوت، دار الفكر للطباعة والنشر  لبنان السرخسي، مشس الدين، املبسوط، 92
 .، )بتصرف(111ص. 1العلمية، جدار الكتب بريوت،  لبنانالتفتازاين، سعد الدين، شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه،  93
 .190ص. 3ج مؤسسة ضحى للنشر والتوزيع،حتقيق: حممود أمحد شاكر، مصر، العرف الشذي شرح سنن الرتمذي،  حممد أنور شاه، الكشمريي، 94
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 : األشربة املسكرة غري اخلمرالنوع الثاين
ا أسكر كثريه أن م احملدثني إىل مجهور فقهاء احلجاج ومجهورغريمها، ذهب  أو كاألشربة املسكرة من احلنطة أو الشعري

وروي حترمي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأيب هريرة وسعد بن أيب وقاص وأيب فقليله حرام ولو ل يسكر، 
ومالك  بن عبد العزيزقتادة وعمر ة رضي هللا عنهم، وبه قال عطاء وطاوس وجماهد والقاسم و بن كعب وأنس وعائش

 ق وغريهم،أبو ثور وأبو عبيد وإسحاو والشافعي 
 

سكر، السكر نفسه ال العني، فال حيرم القدر القليل الذي ال ي األشربة املسكرة هو احملرم من سائروذهب احلنفية إىل أن 
وبه قال إبراهيم النخعي من التابعني وسفيان الثوري وابن أيب ليلى وشريك وابن شربمة وسائر فقهاء الكوفيني وأكثر 

 .(95)علماء البصرين 
 -الذي يظهر يل : و ر واألقيسة يف هذا الباب، مث قالتعارض اآلاث اختالفهم:قال ابن رشد يف "بداية اجملتهد" سبب 

أن قوله عليه الصالة والسالم " كل مسكر حرام " وإن كان حيتمل أن يراد به القدر املسكر ال اجلنس  -وهللا أعلم 
ه على ما على الظن من تعليقه ابلقدر ملكان معارضة ذلك القياس لاملسكر فإن ظهوره يف تعليق التحرمي ابجلنس أغلب 

نا صحة هذا إن ل يسلموا ل 000أتوله الكوفيون فإنه ال يبعد أن حيرم الشارع قليل املسكر وكثريه سدا للذريعة وتغليظا 
 . (97(()( 96)ما أسكر كثريه فقليله حرام)): قوله عليه الصالة والسالم

 اخلامتة:

 املطاف أستطيع أن أقول:ويف هناية 
 إن كتاب املصنف البن أيب شيبة كتاب مهم جدا اهتم به العلماء قدميا وحديثا. -
 وله خمطوطات كثرية منتشرة يف مراكز خمطوطات العال وإن كانت أغلبها انقصة. -
 وله طبعات متعددة، بعض منها حمققة من قبل بعض الشخصيات البارزة. -

                                                           
 .484ص11املغين، السعودية، الرايض، دار عال الكتب، ج م(،1001ه 1419ابن قدامة، أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، ) 95
بن عبد هللا، قال الشيخ األلباين: حسن  عن جابر 3691رقم  321ص1جابب النهي عن املسكر، : أبوداود يف سننه، كتاب األشربة، أخرجه بلفظه 96

 . سنن أيب داود مذيلة أبحكام األلباين، بريوت، دار الفكر.صحيح
 .291ص1ج م(، بداية اجملتهد، مصر، القاهرة، دار العقيدة،1004ه 1412ابن رشد احلفيد، حممد بن رشد، ) 97
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األخطاء املطبعية وغري املطبعية لعدم مراجعتهم أو لقلة مراجعتهم ملخطوطات ل تسلم بعض الطبعات من  -
 الكتاب.

ها ست وعشرين جزء ، بتحقيق م( عدد أجزائ1006 /ه1411طبة، السعودية، طبعة أوىل )طبعة دار قر تعترب  -
 من أحسن وأفضل طبعات املصنف.الشيخ حممد عوامه 

 
 

كنه لفالكتاب يف حاجة إىل مزيد من التحقيق والدراسة، وإن كان األزهر قد بدأ مبشروع خلدمة هذا الكتاب  -
 . يف األخري توقف على ما أعلم

 :املصادر واملراجع

، لبنان، بريوت: دار إحياء اجلرح والتعديل م(.1821 /ه1111ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي. ) -
 العريب.الرتاث 

)املقدمة(، حتقيق: . املصنف يف األحاديث واآلاثر .م(1898/ ه1408بو بكر عبد هللا بن حممد. )ابن أيب شيبة، أ -
 بريوت، لبنان: دار الفكر.سعيد اللحام، 

)املقدمة(. حتقيق:  املصنف يف األحاديث واآلاثرم(. 1004/ه1412بو بكر عبد هللا بن حممد. )ابن أيب شيبة، أ -
 محد بن عبد هللا اجلمعة وحممد بن إبراهيم اللحيدان. الرايض، السعودية: دار الرشد.

حتقيق: حممد  .املصنف يف األحاديث واآلاثرم(. 1891 /ه1401ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد هللا بن حممد. )-
 .عوامة، اهلند: الدار السلفية

ار دلبنان، بريوت:  .أسد الغابة يف معرفة الصحابةم(. 1882 /ه1412 اجلزري. )ابن األثري، عز الدين ابن األثري -
 الفكر.

ر حتقيق: طاه النهاية يف غريب احلديث واألثر.م(. 1818/ ه1388ابن األثري، عز الدين مبارك بن حممد األثري. ) -
 أمحد زاوي. بريوت: املكتبة العلمية.

 لبنان، بريوت: دار صادر. اللباب يف هتذيب األنساب.م(. 1890األثري. )ابن األثري، عز الدين مبارك بن حممد  -
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 . سوراي: دار الرشيد.تقريب التهذيب م(.1896/ه1406أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ) ابن حجر، -
 لبنان، بريوت:اإلصابة يف متييز الصحابة.  م(.1881/ه1411أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ) ابن حجر، -

 دار اجليل.
 . القاهرة، مصر: دار العقيدة.بداية اجملتهدم(. 1004 /ه1412ابن رشد احلفيد، حممد بن رشد. ) -
 . لبنان، بريوت: دار صادر.الطبقات الكربىحممد بن سعد اهلامشي. ابن سعد،  -
 
حتقيق: بشار عواد معروف.  اتريخ علماء األندلس.م(. 1009/ه1418ابن الفرضي، أبو الوليد عبد هللا بن حممد. ) -

 تونس: دار الغرب اإلسالمي.
، السعودية، الرايض: دار املغين م(.1001ه 1419ابن قدامة، أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي. ) -

 عال الكتب.
علي شريي، حتقيق:  البداية والنهاية.م(. 1899ه/ 1409) أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي.ابن كثري،  - 

 دار إحياء الرتاث العريب. بريوت:
لبنان،  .اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنسابابن ماكوال، علي بن هبة هللا.  -

 بريوت: دار الكتب العلمية.
 ، لبنان، بريوت: دار صادر.لسان العربابن منظور، مجال الدين أبو الفضل.  -
 .اهلند: الدار السلفية أمساء من يعرف بكنيته.ي، أبو الفتح. األزد -
حتقيق: د. مصطفى ديب البغا.  اجلامع الصحيح.م(. 1891ه  1401هللا. ) البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد -

 لبنان، بريوت: دار ابن كثري، الطبعة الثالثة.
 لة.مؤسسة الرسا. لبنان: تقريب التهذيب حتريرم(. 1881ه 1411بشار عواد معروف، والشيخ شعيب األرنؤوط. ) -
مصر، القاهرة: دار  حتقيق: السيد شرف الدين أمحد ،لثقاتام(. 1812ه 1382) البسيت، حممد بن حبان. - 

 الفكر.
 دار الكتب العلمية.ريوت: ب لبنان. تنقيح يف أصول الفقهشرح التلويح على التوضيح ملنت ال التفتازاين، سعد الدين. -
 . السعودية، مكة املكرمة: جامعة أم القرى.غريب احلديث ه(.1402احلريب، إبراهيم بن إسحاق. ) -
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ية: ، السعوداألرنؤوطشعيب . حتقيق: سري أعالم النبالءم(. 1883 /ه1413ن أمحد. )مشس الدين حممد بالذهيب،  -
 الطبعة التاسعة.مؤسسة الرسالة، 

. حتقيق: حممد عجاج اخلطيب. بريوت: دار احملدث الفاصله(. 1404الرامهرمزي، احلسن بن عبد الرمحن. ) -
 الفكر، الطبعة الثالثة.

بنان، ل الشيخ حممد حمي الدين عبد احلميد. ق:ي، حتقسنن أيب داودالسجستاين، سليمان بن األشعث أبوداود.  -
 املكتبة العصرية. بريوت:

 .بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لبنان ،املبسوطالسرخسي، مشس الدين.  -
: بريوتتعليق: عبد هللا عمر البارودي، لبنان  األنساب.م(.  1899ه 1409السمعاين، عبد الكرمي بن حممد. ) -

 دار الكتب العلمية.
 . مصر، املنصورة: مكتبة اإلميان.نيل األوطارم(. 1888ه 1410الشوكاين، حممد بن علي. ) -
 املدينة املنورة: مكتبة الدار. . السعودية،معرفة الثقات م(.1892/ه1402العجلي، أبو احلسن أمحد بن عبد هللا. ) -
مؤسسة . لبنان، بريوت: القاموس احمليطم(. 1002/ه1416) آابدي، حممد بن يعقوب أبو الطاهر. الفريوز -

 الرسالة.
 لبنان، بريوت: املكتبة العلمية.. املصباح املنري الفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقري. -
حى مؤسسة ضحتقيق: حممود أمحد شاكر. مصر: . العرف الشذي شرح سنن الرتمذي حممد أنور شاه. الكشمريي، -

 للنشر والتوزيع.
 وزارة الرتبية والتعليم.. مصر، القاهرة: الوجيزاملعجم م(. 1001ه 1411جممع اللغة العربية. ) -
 . مصر، القاهرة: مكتبة اآلداب.معجم بلدان العال(. م1001حممد عرتيس. )  -
 . الكويت: دار اهلداية.اتج العروس من جواهر القاموس. مرتضى الزَبيدي، حمم د بن حمم د أبو الفيض -
. حتقيق: بشار عواد. هتذيب الكمال يف أمساء الرجالم(. 1893ه،1403املزي، يوسف بن الزكي أبو احلجاج. ) -

 لبنان: مؤسسة الرسالة.
 . حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. لبنان، بريوت: دار إحياء الرتاثاجلامع الصحيحالنيسابوري، مسلم بن احلجاج.  -

 وىل.الطبعة األ العريب،
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ABSTRACT 

 
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and may His peace be upon His Prophet 

Muhammad and His family and companions. 

In this paper, great efforts have been done to point out the studies made on Al-

Hafiz Abu Bakr Ibn Abi Shaybah, his works and its places in libraries of 

manuscripts all over the world. The paper also refers to the studies made on Ibn 

Abi Shaybah’s works and to his published works. The researcher tried his best to 

collect all of Al-Hafiz’s works, whether, published, in manuscript or missing. The 

significance of this paper lies in the benefit introduced to scholars and knowledge 

seekers as it stands as a comprehensive collection for Ibn Abi Shaybah’s works 

from numerous and various sources. 

Finally, we seek from Allah (swt) to grant us, and the others the blessings and 

benefit of this work. 

Keywords: Shaybah. Rasd. Collection. Manuscript. Fahrasah. 
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 :الملخص

 احلمدهلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبيه األمني، وعلى آله، وصحبه أمجعني.  

اليت كتبت عنه، كما هـ(  تتبعنا من خالله الدراسات 132هذا العمل املتعلق باإلمام أيب بكر ابن أيب شيبة )ت 
تتبعنا فيها آثاره العلمية، ومواضع وجودها يف مكتبات العامل اخلطية، والدراسات اليت كتبت حوهلا، وما طبع منها، 

 وقد حرصنا على تتبع مجيع مصنفاته؛ املطبوع منها، واملخطوط، واملفقود، مع حماولة االستيعاب ما أمكن.

ون شتغلني فيه؛ ملا فيه من مجع نثار ما تفرق من آثار هذا اإلمام الكبري يف بطوهو رصد مفيد نافع ألهل العلم وامل 
املكتبات الواسعة، السيما النسخ اخلطية لكتابه املصنف الذي توزعت خمطوطات هذا الكتاب النفيس يف شرق العامل 

ويف سراي أمحد  نية،أخرى حمفوظة يف نور عثما ووغربه، ومشاله وجنوبه؛ فمنه نسخة خطية حمفوظة يف باريس، 
الثالث، وأخرى حمفوظة يف القاهرة بدار الكتب املصرية، ونسخ أخرى حمفوظة يف املكتبة الظاهرية بدمشق، وأخرى 

دينة، ونسخة أخرى حمفوظة يف سراي مو يف كوبريلي برتكيا، ونسخة أخرى يف مكتبة مراد مال، وأخرى يف بايزيد، 
وظة يف املكتبة ونسخة أخرى حمفا، وأخرى حمفوظة يف الرباط يف املغرب، أخرى حمفوظة يف مكتبة ال له يل برتكي

املكتبة و  الوطنية بتونس، وأخرى حمفوظة يف ألربت األول، نسخة أخرى حمفوظة يف اجلمعية اآلسيوية بكلكته باهلند،
معة األمريكية ااجلنسخة أخرى حمفوظة يف و  تونك،وأخرى يف مكتبة السعيدية، وأخرى حمفوظة يف رضا برامبور، 

وأخرى حمفوظة يف البنغال، ويف جامعة اإلمام حممد بن مسعود، ونسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة احملمودية ببريوت، 
باملدينة املنّورة، وأخرى حمفوظة يف املكتبة السعودية بالرياض، وأخرى يف مكتبة املتحف العراقي، ونسخة أخرى حمفوظة 

ن خرى يف مركز مجعة املاجد بديب، ونسخة حمفوظة يف املكتبة األزهرية. وهناك عدد موأيف املكتبة النورية بصفاقس 
هذه اجمللدات من الكتاب يف املكتبة الواحدة، ويف بعضها نسخ خطية متعددة من الكتاب، وقد فصلنا وصف هذه 

طريقة صاف كل نسخة بالنسخ بأرقامها، وعدد أوراقها، وسنة كتابتها، وأرقام حفظها، وما تيسر لنا من بقية أو 
 خمتصرة مركزة.

 ونسأل اهلل الكرمي أن ينفعنا مبا عملنا، وأن يعم النفع به، إنه جواد كرمي.

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 75 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 :بن أبي شيبةأبي بكر ترجمة أواًل: 

  هـ(.132ابن أيب شيبة: أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم الكويف )ت 
َعَلُم، َسيُِّد احلُفَّاِظ، َوَصاِحُب الَقاِضي َأيب َشْيَبَة ِإبـْرَاِهْيَم بِن ُعْثَماَن بِن ُخَواْسََت، اإِلَماُم، ال َعْبُد اهلِل بُن حُمَمٍَّد الَعْبِسيُّ اْبنِ 

َصنَِّف(، َو)التـَّْفِسرْيِ(، أَبُو َبْكٍر الَعْبِسيُّ َمْواَلُهُم، الُكْويفُّ.
ُ
ْسَنِد(، َو)امل

ُ
 الُكُتِب الِكَباِر: )امل

ٍر ُهَو َوَلُدُه، َواحلَاِفُظ أَبُو ُعْثَماَن بِن َأيب َشْيَبَة، َوالَقاِسِم بِن َأيب َشْيَبَة الضَِّعْيِف، فَاحلَاِفُظ ِإبـْرَاِهْيُم بُن َأيب َبكْ  َأُخو: احلَاِفظِ 
 َجْعَفٍر حُمَمَُّد بُن ُعْثَماَن ُهَو اْبُن َأِخْيِه، فـَُهْم بـَْيُت ِعْلٍم، َوأَبُو َبْكٍر: َأَجلُُّهم.

ْوِلدِ 
َ
ِدْيِِنِّ يف السِّنِّ َوامل

َ
َواحلِْفِظ، َوََيََْي بُن َمِعنْيٍ َأَسنُّ  َوُهَو ِمْن أَقرَاِن: َأمْحََد بِن َحْنَبٍل، َوِإْسَحاَق بِن رَاْهَوْيه، َوَعِليِّ بِن امل

ُهْم ِبَسنَـَواٍت.  ِمنـْ
َع مِ طََلَب أَبُو َبْكٍر الِعْلَم َوُهَو َصِبٌّ، َوَأْكبَـُر َشْيٍخ لَ  ْنُه، َوِمن: َأيب اأَلْحَوِص َسالَِّم بِن ُه ُهَو َشرِْيُك بُن َعْبِد اهلِل الَقاِضي، َسَِ

َباَرِك، َوَجرِْيِر بِن َعْبِد احَلِمْيِد، َوَأيب َخاِلٍد ا
ُ
نَ ألَ ُسَلْيٍم، َوَعْبِد السَّاَلِم بِن َحْرٍب، َوَعْبِد اهلِل بِن امل َة، مْحَِر، َوُسْفَياَن بِن ُعيَـيـْ

َفَة  َوَعْبِد الَعزِْيِز بِن  -لَِّذي يـَُقاُل: ِإنَُّه تَابِِعيٌّ ا -َوَعِليِّ بِن ُمْسِهٍر، َوَعبَّاِد بِن الَعوَّاِم، َوَعْبِد اهلِل بِن ِإْدرِْيَس، َوَخَلِف بِن َخِليـْ
، َوَعِليِّ بِن َهاِشِم بِن الرَبِْيِد، َوُعَمَر بِن عُ  ، َوَأَخَوْيهَعْبِد الصََّمِد الَعمِّيِّ ؛ حُمَمٍَّد َويـَْعَلى، َوُهَشْيِم بِن َبِشرْيٍ، بَـْيٍد الطََّناِفِسيِّ

ِد الرَِّحْيِم بِن ُسَلْيَماَن، َوَأيب َوَعْبِد اأَلْعَلى بِن َعْبِد اأَلْعَلى، َووَِكْيِع بِن اجَلرَّاِح، َوََيََْي الَقطَّاِن، َوِإَْسَاِعْيَل بِن َعيَّاٍش، َوَعبْ 
 َجاِز، َوَغرْيِ َذِلَك.يََة، َويَزِْيَد بِن املِْقَداِم، َوَمْرُحْوٍم الَعطَّاِر، َوِإَْسَاِعْيَل بِن ُعَليََّة، َوَخْلٍق َكِثرْيٍ بِالِعرَاِق َواحلِ ُمَعاوِ 

َثُل يف قـُوَِّة احلِْفِظ.
َ
 وََكاَن ََبْراً مْن َُبُْوِر الِعْلِم، َوبِِه ُيضَرُب امل

 ْيَسى(.الشَّْيَخاِن، َوأَبُو َداُوَد، َواْبُن َماَجْه، َوَرَوى النََّساِئيُّ َعْن َأْصَحابِه، َواَل َشْيَء َلُه يف )َجاِمِع َأيب عِ َحدََّث َعْنُه: 
ُد بُن ََيََْي، َوَأمْحَُد بُن َحْنَبٍل، َوأَبُو ُزْرَعةَ  ُد بُن َسْعٍد الَكاِتُب، َوحُمَمَّ َوأَبُو َبْكٍر بُن َأيب َعاِصٍم، َوبَِقيُّ  ،َوَرَوى َعْنُه أَْيضاً: حُمَمَّ

ْوِصِليُّ، َوجَ 
َ
ثَا األَْنَدُلِس، َواحَلَسُن بُن ُسْفَياَن، َوأَبُو يَعَلى امل ُد بُن َوضَّاٍح؛ حُمَدِّ َفر  الِفْريَايبُّ، َوَأمْحَُد بُن احَلَسِن عْ بُن خَمَْلٍد، َوحُمَمَّ

ُد بُن َعْبُدْوٍس السَّرَّاُج، َوَصاِلح  َجَزرَُة، َواهلَْيَثُم بُن َخَلٍف الدُّْورِيُّ، َوُعبَـْيُد بُن َغنَّاٍم، َوحُمَمَّ الصُّْويفُّ، َوَحاِمُد بُن ُشَعْيٍب، 
 .مْ َوالَباَغْنِديُّ، َويـُْوُسُف بُن يـَْعُقْوَب النـَّْيَسابـُْورِيُّ، َوَعْبَداُن، َوأَبُو الَقاِسِم البَـَغِويُّ، َوأَُمم  ِسَواهُ 

 َد ُكلِّ حُمَدٍِّث.ََيََْي بُن َعْبِد احَلِمْيِد احِلمَّاِنُّ: َأْواَلُد اْبِن َأيب َشْيَبَة ِمْن َأْهِل الِعْلِم، َكانُوا يـُزَامِحُونـََنا ِعنْ  قَالَ 
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، ُهَو َأَحبُّ ِإيَلَّ مْن َأِخْيِه ُعْثَماَن.  َوقَاَل َأمْحَُد بُن َحْنَبٍل: أَبُو َبْكٍر َصُدْوق 

: َكاَن أَبُو َبْكٍر ثَِقًة، َحاِفظاً لِْلَحِدْيِث.َوقَاَل   َأمْحَُد بُن َعْبِد اهلِل الِعْجِليُّ
َنا  ِدْيِِنِّ، َفَسَرَد مَ َوقَاَل َعْمُرو بُن َعِليٍّ الَفالَُّس: َما َرأَْيُت َأَحدًا َأْحَفَظ ِمْن َأيب َبْكٍر بِن َأيب َشْيَبَة، َقِدَم َعَليـْ

َ
َع َعِليِّ بِن امل

 لشَّيَباِنِّ أَْرَبَع ماَئِة َحِدْيٍث ِحْفظاً، َوقَاَم.لِ 
َأمْحَُد بُن َحْنَبٍل: أَفَقُهُهْم ِفْيِه، وَ َوقَاَل اإِلَماُم أَبُو ُعبَـْيٍد: انـْتَـَهى احَلِدْيُث ِإََل أَْربـََعٍة: فَأَبُو َبْكٍر بُن َأيب َشْيَبَة: َأسَرُدُهْم َلُه، 

ِدْيِِنِّ: أَْعَلُمُهْم بِِه.َوََيََْي بُن َمِعنْيٍ: َأمجَْ 
َ
 ُعُهْم َلُه، َوَعِليُّ بُن امل

ْعُت أَبَا َبْكٍر بَن َأيب َشْيَبَة، َوأَنَا َمَعُه يف َجبَّانَ  ِة ِكنَدَة، فـَُقْلُت َلُه: يَا أَبَا َبْكٍر، قَاَل حُمَمَُّد بُن ُعَمَر بِن الَعاَلِء اجلُْرَجاِنُّ: َسَِ
ْعَت مْن َشرِْيٍك   َوأَْنت اْبُن َكم؟َسَِ

 قَاَل: َوأَنَا اْبُن أَْرَبَع َعْشرََة َسَنًة، َوأَنَا يـَْوَمِئٍذ َأْحَفُظ لِْلَحِدْيِث ِمِنِّ اليَـْوَم.
رَاِهِق ِمْن ِحْفِظ َمْن ُهَو يف َعْشِر الثََّماِننْيَ؟

ُ
 قـُْلُت: َصَدَق َواهلِل، َوأَيَن ِحفُظ امل

، َوَما  ََيََْي بَن َمِعنْيٍ َعْن ََسَاِع َأيب َبْكٍر بِن َأيب َشْيَبَة مْن َشرِْيٍك، فـََقاَل: أَبُوقَاَل اجلُْرَجاِنُّ: َفَسأَْلُت  َبْكٍر ِعْنَدنَا َصُدْوق 
ْثُت َعْن َرْوِح بِن ُعَباَدَة َبَِدْيِث الدَّ  َعُه ِمْن جَّ ََيِمُلُه َأْن يـَُقْوَل: َوَجْدُت يف ِكَتاِب َأيب ِِبطِِّه، َوقَاَل: َوُحدِّ اِل، وَُكنَّا َنظُنُُّه َسَِ

.  َأيب ِهَشاٍم الرِّفَاِعيِّ
رُُهْم، ُكلُُّهْم  قَاَل َعْبَداُن اأَلْهَوازِيُّ: َكاَن أَبُو َبْكٍر يـَْقُعُد ِعْنَد اأُلسطَُوانَِة، َوَأُخْوُه، َوُمْشُكَدانَُة، َوَعْبُد اهللِ  بُن البـَّرَاِد، َوَغيـْ

 ْكٍر فِإنَُّه يـَْهِدُر.ُسُكوت  ِإالَّ أَبَا بَ 
َها اْبُن ُعْقَدَة، فـََقاَل يلَ اْبُن ُعْقَدَة: َهِذِه ِهَي  سطَُوانَُة َعْبِد اهلِل بِن َمْسُعْوٍد، أُ قَاَل اْبُن َعِديٍّ: ِهَي اأُلسطَُوانَُة الَّيِت ََيِْلُس إِلَيـْ

َها بـَْعَدُه َعْلَقَمُة، َوبَعَدُه ِإبـْرَاِهْيُم، وَ  ، َوبَعَدُه ُسْفَياُن الثَـّْورِيُّ، َوبَ َجَلَس ِإلَيـْ عَدُه وَِكْيع ، َوبَعَدُه أَبُو َبْكٍر بُن َأيب بَعَدُه َمْنُصْور 
 َشْيَبَة، َوبَعَدُه ُمَطنيَّ .

دِ 
َ
ٍد احلَاِفُظ َجَزرَُة: َأعَلُم َمْن أَْدرَْكُت بِاحَلِدْيِث َوِعَلِلِه: َعِليُّ بُن امل َشاِيِخ: يْ َوقَاَل َصاِلُح بُن حُمَمَّ

َ
ِِنِّ، َوَأْعَلُمُهْم بَِتْصِحْيِف امل

َذاَكرَِة: أَبُو َبْكٍر بُن َأيب َشْيَبَة.
ُ
، َوَأْحَفظُُهْم ِعْنَد امل  ََيََْي بُن َمِعنْيٍ

ْعُت َعْبَد الرَّمْحَِن بَن ِخَراٍش يـَُقْوُل:  قَاَل احلَاِفُظ أَبُو الَعبَّاِس بُن ُعْقَدَة: َسَِ
ْعُت أَبَا زُ   ْرَعَة يـَُقْوُل: َما َرأَْيُت َأْحَفَظ ِمْن َأيب َبْكٍر بِن َأيب َشْيَبَة.َسَِ



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 06 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 فـَُقْلُت: يَا أَبَا ُزْرَعَة، فََأْصَحابـَُنا البَـْغَداِديُّوَن؟

 .ةَ قَاَل: دَْع َأْصَحاَبَك، فَِإنَـُّهم َأْصَحاُب خَمَارِيَق، َما رَأَْيُت َأْحَفَظ ِمْن َأيب َبْكٍر بِن َأيب َشْيبَ 
َر(، َوَحدَّثَ  ْسَنَد(، َو)اأَلْحَكاَم(، َو)التـَّْفِسيـْ

ُ
بَـْغَداَد ُهَو َوَأَخَواُه؛ بِ  قَاَل اخَلِطْيُب: َكاَن أَبُو َبْكٍر ُمْتِقناً، َحاِفظاً، َصنََّف )امل

 الَقاِسُم َوُعْثَماُن.
 قَاَل ِإبـْرَاِهْيُم نِْفَطَوْيه: يف َسَنِة أَْربٍَع َوَثالَِثنْيَ 

ُ
تَـوَكُِّل الُفَقَهاَء َوامل

ُ
، َفَكاَن ِفْيِهم ُمْصَعُب بُن َعْبِد اهلِل َومائـَتَـنْيِ َأْشَخَص امل ِثنْيَ َحدِّ

، وََكانَا ِمَن احلُفَّاِظ، ابـَْنا َأيب َشْيَبةَ  ؛الزُّبـَرْيِيُّ، َوِإْسَحاُق بُن َأيب ِإْسَرائِْيَل، َوِإبـْرَاِهْيُم بُن َعْبِد اهلِل اهلََرِويُّ، َوأَبُو َبْكٍر َوُعْثَمانُ 
َها الرَّدُّ َعَلى  ثُوا بِاأَلَحاِدْيِث الَّيِت ِفيـْ ُل َأْن َُيَدِّ تَـوَكِّ

ُ
ْعَتزَِلِة َواجَلْهِميَِّة.افـَُقِسَمْت بَينَـُهُم اجَلَوائُِز، َوأََمَرُهُم امل

ُ
 مل

ْنُصْوِر، َواْجَتَمَع َعلَ 
َ
و َبْكٍر يف َمْسِجِد الرَُّصاَفِة، وََكاَن ْيِه ََنْو  مْن َثالَِثنْيَ أَلفاً، َوَجَلَس أَبُ قَاَل: َفَجَلَس ُعْثَماُن يف َمِديـَْنِة امل

 َأَشدَّ تـََقدُّماً مْن َأِخْيِه، اْجَتَمَع َعَلْيِه ََنْو  ِمْن َثالَِثنْيَ أَلفاً.
ِعنْيٍ، َعْن َحْفِص بِن ِغَياٍث، فـََقاَل: ِمْن يْثًا تـََفرََّد بِِه ََيََْي بُن مَ قـُْلُت: وََكاَن أَبُو َبْكٍر َقِويَّ النـَّْفِس َِبَْيُث ِإنَُّه اْسَتنَكَر َحدِ 
َها َهَذا احَلِدْيُث.  أَْيَن َلُه َهَذا؟ فـََهِذِه ُكُتُب َحْفٍص، َما ِفيـْ

َنًة َأَضرَّ َعَلى الرَِّجاِل ْكُت َعَلى أُ : )َما تـََر -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعْن أَُساَمَة بِن َزْيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل  مَّيِت بـَْعِدي ِفتـْ
 ِمَن النَِّساِء(.

ُر َرُسْوُل اهلِل  ْعُت أَُساَمَة بَن َزْيٍد، َوُسِئَل: َكْيَف َكاَن َيِسيـْ ِحنْيَ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعْن ِهَشاِم بِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِْيِه، َسَِ
.َدَفَع ِمْن  ُر الَعَنَق، فَِإَذا َوَجَد َفجَوًة، َنصَّ  َعَرفَاَت؟ قَاَل: َكاَن َيِسيـْ

 قَاَل ِهَشام : َوالنَّصُّ أَرَفُع ِمَن الَعَنِق. َأْخَرَجُهَما: ُمْسِلم .
ْعُت أَبَا ُعبَـْيٍد يـَُقْوُل: َربَّانِيُّو احَلِدْيثِ  َُربَِّع، َسَِ

ِد بِن امل ثـََنا َأمْحَُد بُن حُمَمَّ بـََعة : فََأعَلَمُهْم بِاحَلاَلِل َواحَلرَاِم: َأمْحَُد بُن َحْنَبٍل، أَرْ  َحدَّ
ِدْيِِنِّ، َوَأْحَسنـُُهْم َوْضعاً ِلِكَتاٍب: أَبُو َبْكٍر بنُ 

َ
َأيب َشْيَبَة، َوأَعَلُمُهْم ِبَصِحْيِح  َوَأْحَسنـُُهْم ِسَياَقًة لِْلَحِدْيِث َوأََداًء: َعِليُّ بُن امل

 َسِقيِمِه: ََيََْي بُن َمِعنْيٍ.احَلِدْيِث وَ 
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َُحرَِّم، َسَنَة ََخْس َوَثالَِثنْيَ َومائـَتَـنْيِ.

 1قَاَل الُبَخارِيُّ، َوُمَطنيَّ : َماَت أَبُو َبْكٍر يف امل
 :ومؤلفاته آثارهثانيا: 

 مصنف ابن أبي شيبة )المسند( -3/

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

  2هـ10( ورقة، كتبت يف القرن 191( اجمللد احلادي عشر يف )2035)نسخة حمفوظة يف باريس، رقم. 
 ( 111، 112، 112( جملدات، يف )1( يف )1111 – 1112نسخة أخرى حمفوظة يف نور عثمانية، رقم ،

 هـ.1022( ورقة، كتبت سنة 129، 121، 139، 150
 ( 161، 125، 161( يف )2 – 1( يف األجزاء من )592نسخة أخرى حمفوظة يف سراي أمحد الثالث، رقم ،

 .3هـ132( ورقة، كتبت سنة 111، 113
 ( ورقة، كتبت 119/حديث( اجمللد األخري يف )252نسخة أخرى حمفوظة يف القاهرة بدار الكتب املصرية، رقم )

 هـ.113سنة 
 ( ورقة،  91+  102+  120( جملدات يف )3/حديث( يف )201نسخة أخرى حمفوظة يف الدار املذكورة، رقم )

 .4هـ9بت يف القرن كت
  ( يف نفس الدار.19223وهناك صورة عن النسختني اخلطيتني احملفوظتني بالدار، برقم )ب 
 ( ورقة، كتبت سنة 121/حديث( اجلزء األول يف )121نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة الظاهرية، رقم )هـ.112 
 ( اجلزاء السابع 122نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة، رقم )( ورقة، كتبت يف القرن 113يف )هـ.2 

                                                           
، 133، 131، هتذيب الكمال، ورقة: 11، 66 / 10، تاريخ بغداد 160/  2، اجلرح والتعديل 362/  1، التاريخ الصغري 113طبقات خليفة:    1

، هتذيب التهذيب 312/  10، البداية والنهاية 123/  1، تذهيب التهذيب 511/  1، العرب 590/  1، ميزان االعتدال 533، 531/  1تذكرة احلفاظ 
 .111-11/111نبالء: ، سري أعالم ال13، الرسالة املستطرفة: 22/  1، شذرات الذهب 111، خالصة تذهيب الكمال: 1/  6

  2  انظر: فايدا 213
  3 انظر: فهرس معهد املخطوطات العربية 105/1

  4 انظر: فهرس معهد املخطوطات العربية 105،103/1
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 ( ورقة، كتبت يف القرن 101( يف )11، 11( يف األجزاء )129نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة، رقم )

 .5هـ2
 ( ورقة، كتبت يف القرن 110( اجلزء األول يف )190نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة، رقم )هـ.1 
 6ه1( ورقة، كتبت يف القرن 111زء الثاِن يف )( اجل511تبة املذكورة، رقم )نسخة أخرى حمفوظة يف املك 
  ( كتبت يف 9 – 2( يف اجمللدات من )555 – 550، رقم )112 - 1/116نسخة أخرى حمفوظة يف كوبريلي

 هـ.6القرن 
  ( ورقة، كتبت يف القرن311( قسم واحد يف )532، رقم )111 - 1/116نسخة أخرى حمفوظة يف كربيلي 

 هـ.1
 ( ورقة، كتبت يف القرن 312( يف )1، 1( يف األجزاء )222/1نسخة أخرى حمفوظة يف مراد مال، رقم )هـ.6 
 ( 119وعنها صورة حمفوظة يف مركز مجعة املاجد بديب، رقم.) 
 ( ورقة، كتبت يف القرن 300( اجلزء الثاِن يف )229نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )هـ.1 
  7ه652( ورقة، كتبت سنة 315( يف )1، 1( يف األجزاء )295ى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )نسخة أخر 
 ( ورقة، كتبت يف القرن 121( اجلزء الثاِن يف )292نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )هـ.10 
 ( ورقة، كت122( اجلزء اخلامس يف )296نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم ) هـ.652بت سنة 
 ( ورقة، كتبت سنة 121( اجلزء السادس يف )291نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )هـ.652 
 ( ورقة، كتبت سنة 121( اجلزء السابع يف )292نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )هـ.652 
 ( اجلزء اخلامس من 299نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )(ورقة، كتبت سنة 101 – 1 )هـ.1095 
 ( ورقة، كتبت يف القرن 326( يف )13، 11( يف األجزاء )600نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )

 هـ.11

                                                           

  5 انظر: فهرس معهد املخطوطات العربية 103/1
  6 انظر: فهرس معهد املخطوطات العربية 103/1
  7 انظر: فهرس معهد املخطوطات العربية 103/1
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 ( ورقة، كتبت سنة 161( اجلزء الثامن يف )601نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )هـ.1095 
 8ه9( ورقة، كتبت يف القرن 535( يف )1129م )نسخة أخرى حمفوظة يف بايزيد، رق 
 ( ورقة، كتبت سنة 530( يف )1190نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )هـ.1110 
 ( ورقة، كتبت يف القرن 116( يف )190نسخة أخرى حمفوظة يف سراي، مدينة، رقم )هـ.1 
 ( يف 335 – 333نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )(ورقة، كتبت سنة 333، 313 )9هـ1139 
 ( ورقة، كتبت يف القرن 360( يف )616نسخة أخرى حمفوظة يف ال له يل، رقم )هـ.10 
 ( اجلزء الثاِن، وهو خمطوط قدمي جداً.652نسخة أخرى حمفوظة يف الرباط، رقم ) 
 ( 529931وعنها صورة حمفوظة يف مركز مجعة املاجد بديب، رقم.) 
 ورقة،  129، 110( يف )3، 1[ اجلزء )3523، رقم ]5/91يف املكتبة الوطنية/ تونس  نسخة أخرى حمفوظة )

 (.1/102هـ )سز 151كتبت سنة 

  ورقة، كتبت 192، 129( يف )2، 5[ اجلزء )3523، رقم ]5/91نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة )
 (.1/102هـ )سز 151سنة 

  هـ )سز 153( ورقة، كتبت سنة 135، 122( يف )1،6، اجلزء )5/91نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة
1/102.) 

  هـ.1151( ورقة، كتبت سنة 12( اجمللد الثاِن، يف )16، رقم )15نسخة أخرى حمفوظة يف ألربت األول 

  1/62نسخة أخرى حمفوظة يف اجلمعية اآلسيوية/ كلكته [ 62، رقم III  (163( يف ] )ورقة، كتبت 101 )
 هـ.1120سنة 

  ( 369اجمللد األول، يف ) ( [365حديث  )  359] ، رقم 1/125نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة السعيدية
 هـ.1190ورقة، كتبت سنة 

                                                           

  8 انظر: فهرس معهد املخطوطات العربية 105/1
  9 انظر: فهرس معهد املخطوطات العربية 105/1
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  ورقة،  155( [ اجمللد الثاِن، يف )362) حديث 111، رقم ] 1/126نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة )
 هـ.1190تبت سنة ك

  102( [ اجمللد الثالث، يف )366) حديث 112، رقم ] 1/126نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة )
 هـ، فيها نقص.13ورقة، كتبت يف القرن 

  ( ورقة،  161اجمللد الرابع، يف )( [ 361حديث ) 119] ، رقم 1/126نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة
 هـ.13كتبت يف القرن 

  129( [ اجمللد اخلامس، يف )362) حديث 110، رقم ] 1/126نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة )
 هـ.13ورقة، كتبت يف القرن 

  111( [ اجمللد السادس، يف )369) حديث 111، رقم ] 1/122نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة )
 هـ.13ورقة، كتبت يف القرن 

 1/520 رضا/ رامبور نسخة أخرى حمفوظة يف[ رقم ،.D. 6503 (263 اجمللد األول اجلزء األول، يف ] )
 هـ، فيها نقص.1320( ورقة، كتبت سنة511)

  1/520نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة[ رقم ،D. 6503 (262( اجمللد الثاِن، يف ] )ورقة،  362 )
 هـ، فيها نقص.1320كتبت سنة 

  1/520املكتبة املذكورة نسخة أخرى حمفوظة يف[ رقم ،D. 6503 (266 اجمللد الثالث اجلزء األول، يف ] )
 هـ، فيها نقص.1320( ورقة، كتبت سنة 551)

  1/520نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة[ رقم ،D. 6503 (261  اجمللد األول اجلزء الثاِن، يف ] )
 هـ.1320( ورقة، كتبت سنة 590)

  1/521يف املكتبة املذكورة نسخة أخرى حمفوظة[ رقم ،D. 6503 (262( اجمللد الرابع، يف ] )ورقة،  591 )
 هـ، فيها نقص.1320كتبت سنة 
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  1/521نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة [ رقم ، D.6503 (269( اجمللد اخلامس، يف ] )391 )
 هـ، فيها نقص.1320ورقة، كتبت سنة 

 1/520املذكورة  نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة[ رقم ،D 6503 (265 اجمللد األول اجلزء الثاِن، يف ] )
 هـ، فيها نقص.1321( ورقة، كتبت سنة 505)

  1/160تونك نسخة أخرى حمفوظة يف [ 201، رقم T/  (310( يف ] )هـ 15( ورقة، كتبت يف القرن 129
 تقريباً، فيها نقص.

  62ت اجلامعة األمريكية/ بريو نسخة أخرى حمفوظة يف  [ 191 . 02 ; 1135، رقم MS–  ً111 سابقا ]
 ( ورقة، فيها نقص.125اجمللد الثامن، يف )

 ( ورقة، كتبت سنة 101( يف  )163نسخة أخرى حمفوظة يف البنغال، رقم )هـ.1120 
 ( سنة 112ف( تتضمن اجلزء األول يف ) 1121نسخة أخرى حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن مسعود، رقم )

 10هـ1119( سنة 335( تتضمن اجلزء الثاِن، يف )1123ورقم ) هـ.1119
 ( ورقة.111ونسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة احملمودية باملدينة املنّورة، يف ) 
 ( 5211(، )1303وعنها صورة حمفوظة يف اجلامعة اإلسالمية، رقم.) 
 ( 5211، 365نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة السعودية بالرياض، رقم)  ( ورقة،  222دين، عدد أوراقه )جملّ يف

 هـ.15كتبت يف القرن 
 ( 32/1وعنها صورة حمفوظة يف جامعة امللك سعود، رقم .)ف 
 ( صفحة، كتبت235( يف )9052نسخة أخرى حمفوظة يف مكتبة املتحف العراقي، رقم )  هـ، تتضمن 2يف القرن

 11اجلزء األخري من الكتاب 
  ( ورقة، تتضمن قطعة من اجلزء اخلامس.110( يف )1، رقم )50بصفاقس نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة النورية 

                                                           

  10 انظر: " فهرست املخطوطات واملصورات " 196/3 
  11 انظر: " خمطوطات احلديث النبوي " 130 
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 ( ورقة.116( يف )5911نسخة أخرى حمفوظة يف مركز مجعة املاجد بديب، رقم ) 
 ( ورقة.111( يف )5913نسخة أخرى حمفوظة يف املركز املذكور، رقم ) 
 ف-1021 احلفظ رقم الرياض، يف االسالمية والدراسات للبحوث فيصل امللك مركز يف خطية نسخة 
 (ورقة ناقصة األول واآلخر.13نسخة حمفوظة يف املكتبة األزهرية يف ) 
 طبعات الكتاب: -ب

  :م.1906هـ، 1315، سنة أبي تراب عبد التواب الملتانينشر بتحقيق 
  :جملد، من 11م، 1911 - 1910يف اجمللس العلمي، سنة  حبيب الرحمن األعظمي،طبع بتحقيق تعليق

 .1ورات اجمللس العلمي، طمنش
  :ومباي، مية، يف الدار السلف عبد الخالق األفغاني، عامر العمري األعظمي، مختار أحمد الندوي،وطبع بتحقيق

 جملد، سلسلة مطبوعات الدار السلفية.12م، يف 1919هـ 1399سنة 
  :هـ 1506م، وطبع سنة 1966يف مطبعة العلوم الشرقية َبيدر آباد، سنة  عبد الخالق األفغاني،وطبع بتصحيح

 جملد.12م، يف 1926
  :القسم ص، 522هـ، يف 1502يف دار عامل الكتب، الرياض، سنة  عمر بن غرامة العمروي،وطبع بتحقيق(

 األول من الجزء الرابع: الجزء المفقود(.
 1م، ط1992هـ 1516نشر سنة ، راهيم اللحيدانحمد بن عبد اهلل الجمعة، محمد بن اب طبع بتحقيق. 
  ،اً جملد 16هـ، يف 1512طبع يف مكتبة الرشد، الرياض ، 
  جزءا. 16م، يف 1921وطبع يف إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية بكراتشي، سنة 
  :م، يف 1929هـ 1509يف دار التاج، توزيع مكتبة الرشد، الرياض، سنة  كمال يوسف الحوتوطبع بتحقيق

 .1جملدات، ط1
 :حوث في دار مكتب الدراسات والباإلشراف الفِن واملراجعة والتصحيح: سعيد اللحام،  وطبع بضبط وتعليق

 .1جملدات، ط9م، يف 1995هـ 1515سنة  الفكر 
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  :م، يف 1992هـ 1516الكتب العلمية ببريوت، سنة يف دار محمد عبد السالم شاهين، وطبع بتحقيق

 جملدات. 9م، يف 1002يف الدار املذكورة، سنة  1، طبع ط1جملدات، ط9ص، يف 2195
  :هـ 1516سنة  حمد بن عبد اهلل الجمعة؛ محمد بن إبراهيم اللحيدان،ونشر بدراسة وحتقيق وختريج

 .1م، ط1992
  :جملد، 16هـ، يف 1512 مكتبة الرشد، الرياض، سنة يف محمد بن إبراهيم اللحديدان،وطبع بتحقيق 
  :جملد، 16م، يف 1006يف دار القبلة، املوزع احلصري دار املنهاج، جدة، سنة  محمد عوامة،وطبع بتحقيق

 . 1ط
  :1جملداً، ط 12م، يف 1002يف دار الفاروق احلديثة، سنة أسامة بن إبراهيم بن محمد، وطبع بتحقيق. 
 تحقيق أبي عبد الرحمن عادل يوسف العزازي، أبو الفوارس أحمد فريد المزيدي طبع ب 
  1م، يف جملدين، ط1991هـ 1512طبع يف دار الوطن، الرياض، سنة. 
  :يقوم الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري بتحقيق مصنف ابن أيب شيبة، وقد قابل الكتاب على أربع فائدة

( َخسة آالف رواية 2.000عشرة نسخة خطية، وقد ذكر أنه استدرك على النسخة املطبوعة من الكتاب )
ديث، وذلك احل ساقطة ! وسيخرج يف قرابة )عشرين( جملداً، وقد سلك منهجًا خمتصرًا يف بيان سبب ضعف

بوضع خٍط حتت املوضع الذي فيه العلة، مع االعتناء بضبط اإلسناد واملنت، وقد ذكر الشيخ هشام احلاّلف أنه 
قابل الشيخ سعد الشثري يف مكة وذكر أنه يراجعه وسينتهي منه إن شاء اهلل قريباً. مالحظة هذا الكالم وقع سنة 

صف الكتاب. مث نشر الكتاب كما وعد الشيخ الدكتور يف ، وقد انتهت دار اشبيلية بصف ن10/01/1001
 جزء 12، يف 1012سنة دار كنوز إشبيليا 

 زوائد مصنف ابن أبي شيبة 
 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية -/أ

 هـ(.225تأليف: ابن حجر العسقالني أحمد بن علي )ت

 (.424ذكره الحافظ ابن حجر في "المجمع المؤسس": رقم )
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 النسخ الخطية للكتاب: -أ

 ( كتبت سنة 135نسخة حمفوظة يف املكتبة احملمودية يف املدينة املنورة, رقم )( 620هـ, يف ) 920حديث
 12ورقة، وعليها تصحيحات وتعليقات

 طبعات الكتاب: -ب
  ة ب العلميوأعيد طبعه يف دار الكت حبيب الرحمن األعظميطبع بوزارة األوقاف الكويتية بتحقيق الشيخ

 ببريوت.

 أحاديث من مصنف ابن أبي شيبة -/ب

 ال يعرف من انتقاها

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

  )(.123 – 121ج( ضمن جمموع، من الورقة )3259، رقم )1/10نسخة حمفوظة يف دار الكتب املصرية )فؤاد 
  جمموع، من ( ضمن 1111، رقم )309-3/1/302نسخة أخرى حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود

 هـ.6( كتبت يف القرن 122-166الورقة )
 فهارس الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة 

 ومباي.مإعداد: الدار السلفية، 

  ،1جملدات، ط5ص، يف 1116م، 1922هـ 1509ومباي، سنة مطبع يف الدار السلفية. 
 فهرس أحاديث وآثار الكتاب المصنف 

 هـ(532اهلل بن محمد، ابن أبي شيبة )ت  بكر، عبد تأليف: أبي

 إعداد: سمير طه المجذوب

                                                           

  12 انظر: " املنتخب من خمطوطات كحالة 151
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  1جملدات، ط5ص، يف 1561م، 1929طبع يف عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، سنة. 
 فهرس مصنفي عبد الرزاق، وابن أبي شيبة 

استخراج: أم عبد اهلل بنت محروس العسلي؛ ترتيب محمد بن حمزة بن سعد؛ إشراف: أبي عبد اهلل محمود بن 
 محمد الحداد 

  1، ط1م، يف جملدين، سلسلة فهرس الفهارس؛ 1912هـ 1502طبع يف دار طيبة، الرياض، سنة. 
 النحر - المصنف البن أبي شيبة من أول كتاب الحج إلى باب الوقوف على الجمار يوم 
 محمود أحمد ميرة اهلل بن حمد بن حمود اللحيدان، إشراف: د. إعداد: د. عبد 
  ،أطروحة دكتوراه، نوقشت يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها

 هـ.1510
  اب الحدود : من كتةالمرفوعحاديث بي شيبة على الكتب الستة من األأبي بكر بن أزوائد مصنف الحافظ

 الى نهاية كتاب فضائل القرآن : دراسة و تخريج و تعليق
 إعداد: عبد الرحمن بن محمد بن غنيم الحازمي؛ إشراف: د. غالب بن محمد الحامضي 
  ص.253م، يف 1999هـ 1510أطروحة ماجستري، نوقشت يف جامعة أم القرى، سنة 
  (.111922الوطنية، رقم )ومنها نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد 
  زوائد مصنف ابن أبي شيبة على الكتب الستة من األحاديث المرفوعة: من بداية كتاب اإليمان واإلسالم

 إلى نهاية كتاب الزهد: جمع ودراسة وتخريج
 إعداد: د. يوسف محمد علمي؛ إشراف: د.محمد أحمد يوسف القاسم 
 هـ 1511ية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، أطروحة دكتوراه، نوقشت يف جامعة أم القرى، كل

 ص، يف جملدين. 220م، 1001
 ( 320111ومنها نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية، رقم.) 
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  زوائد مصنف الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة على الكتب الستة من األحاديث المرفوعة: من كتاب األوائل

 وكتاب الفتنو كتاب الرد على أبي حنيفة 
  إعداد: عبد الرحمن بن قاسم بن حسن مهدلي؛ إشراف: د.غالب بن محمد أبو القاسم الحامضي 
  ،هـ 1519أطروحة ماجستري، نوقشت يف جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة

 ص.251م، يف 1999
 ( 116266ومنها نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية، رقم.) 
  زوائد مصنف الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة على الكتب الستة من األحاديث المرفوعة: من كتاب األطعمة

 إلى آخر كتاب الديات
  إعداد: حزيمة بنت صافي بن سليمان سراج؛ إشراف: د.غالب بن محمد الحامضي 
 هـ 1510الكتاب والسنة،  أطروحة ماجستري، نوقشت يف جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم

 ص.262م، 1000
 ( 191269ومنها نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية، رقم.) 
  ج من كتاب ودراسة وتخري -زوائد مصنف ابن أبي شيبة على الكتب الستة من األحاديث المرفوعة: تحقيق

 الحج حتى نهاية كتاب األدب
 .لستار فتح اهلل سعيد عبد ا إعداد: د. محمد سعيد الزيد؛ إشراف: د 
 .أطروحة دكتوراه، نوقشت يف جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة 
   زوائد مصنف الحافظ ابن أبي شيبة على الكتب الستة من األحاديث المرفوعة من كتاب الحج وحتى نهاية

 كتاب العقيقة: دراسة وتخريج و تعليق
 الستار فتح اهلل سعيد  ن صالح الزير؛ إشراف: د.عبدإعداد: د. محمد بن سعد ب 
  ،ص، يف جملدين.222م، 1991هـ 1512أطروحة دكتوراه، نوقشت يف جامعة أم القرى 
 ( 162163ومنها نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية، رقم.) 
  األعيان والنذور -زوائد مصنف ابن أبي شيبة على الكتب الستة: من أول المصنف إلى آخر كتاب 
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 الوهاب فايد عبد الحميد النقيب؛ إشراف: د. إعداد: د. حسين عبد 
  ،3هـ، يف 1510أطروحة دكتوراه، نوقشت يف جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة 

 جملدات.
 .ومنها نسخة حمفوظة يف اجلامعة األردنية بعّمان 
  نةدراسة نقدية مقار  -شيبة من عهد أبي بكر الصديق إلى عهد معاوية: مرويات الطبري عن ابن أبي 
 .سعدة محمد بن جبر أبو إعداد: د. خالد محمد علي يماني؛ إشراف: د 
  ،أطروحة دكتوراه، نوقشت يف جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم احلضارة والنظم اإلسالمية

 هـ.1510
  كتاب   الطهارة إلى آخر -الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري: من أول كتاب إتحاف السادة

 األذان مع دراسة البن أبي شيبة أحد أصحاب المسانيد
 .سعدي مهدي الهاشمي إعداد: د. سليمان علي محمد السعود؛ إشراف: د 
 ،هـ.1501قسم السنة،  أطروحة دكتوراه، نوقشت يف اجلامعة اإلسالمية، كلية احلديث الشريف 
  األحاديث واآلثار المتعلقة بااليمان بالرسل واليوم اآلخر والقدر في مصنف ابن أبي شيبة: ترتيبا ودراسة

 عقدية
 إعداد: د. محمد بن حسن بن سعيد العمري؛ إشراف: د.عامر ياسين النجار 
  ،ص، يف 1001م، 1003ـ ه1515أطروحة دكتوراه، نوقشت يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 جملدين.
 .ومنها نسخة حمفوظة يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 
 ( 319121نسخة أخرى حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية، رقم.) 
  ًدراسة عقدية  و األحاديث واآلثار المتعلقة بمسائل اإليمان والصحابة في مصنف ابن أبي شيبة: ترتيبا 
  .الرمحن بن حممد احلواس؛ إشراف: د.عامر ياسني النجار طارق بن عبدإعداد: د 
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  ،ص، يف 1360م، 1003هـ 1515أطرحة دكتوراه، نوقشت يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 جملدات.3
 .ومنها نسخة حمفوظة يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 
  (.312010فهد الوطنية، رقم )نسخة أخرى حمفوظة يف مكتبة امللك 
 كتاب الجنائز(  -) كتاب الطهارة مراسيل مصنف ابن أبي شيبة جمعا ودراسة نقدية 
  ن أبو شريعة، َبث مقدم لدرجة دكتوراه القرآن والسنة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا، محاملؤلف: إميان عبد الر

 1002أغسطس 
  ومصنفه أبي شيبةابن 

 نهات ياطقينإعداد: د. 

  م.1999تركيا، سنة  -أطروحة دكتوراه، نوقشت يف أرضروم 
 ( 532 تمن أعالم المحدثين أبو بكر ابن أبي شيبة)هـ 

 عبد المحسن العباد تأليف: 

 (.65-67، من الصفحة )6دد عم، ال6556-6556، سنة جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة نشرت يف 
قد و  اإلسالم، وقد أخذ الخطيب البغدادي إجازة روايته في دمشق، انظر مشيخته(التاريخ )يتناول فجر  -5/

 ( وأسماه: "جزء فيه التاريخ ألبي بكر ابن أبي شيبة"..626سمعه الحافظ ابن حجر )المعجم المفهرس رقم 

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

 ( ورقة111/جمموع( يف )12نسخة حمفوظة يف املكتبة الظاهرية، رقم )13أ 
 (.21 – 56/جمموع( من الورقة )19سخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة، رقم )ن 
 

                                                           

  13 ويبدو أهنا هي نفس النسخة املوجودة يف برلني رقم )9509( يف )113( ورقة، كتبت حوايل سنة 1120هـ.
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  :"6/101، وعمر كحالة يف "معجم املؤلفني": 5/112ذكره الزركلي يف "األعالم. 
 التاريخ عند ابن أبي شيبة/ 

 تأليف: سليمان الرحيلي 

  (. 291-229، من الصفحة )105-103هـ، العدد 1511-1516نشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية، سنة 
 كتاب اإليمان  -3/

 (.5/22/أ( وفي "المجمع المؤسس": )32ذكره الحافظ ابن حجر في "المعجم المفهرس": )

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

 ( ضمن  119نسخة حمفوظة يف املكتبة الظاهرية، رقم )(،193-120( ورقة، من )15جمموع، يف )حديث 
 هـ.613كتبت سنة      
 ( 1120وعنها صورة حمفوظة يف مركز مجعة املاجد بديب، رقم.) 
 .نسخة أخرى حمفوظة يف مكتبة حامد الفقي مبصر 
 ( 2025ف، 6161، 1310وعنها صور حمفوظة يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، رقم)ف 
 طبعات الكتاب:  -ب

 م1966يف دمشق سنة  طبع 
  "ين : محمد ناصر الدحققه وقدم له وخرج أحاديثه وعلق عليهطبع ضمن أربع رسائل "من كنوز السنة

م، 1923هـ 1503، سنة 1هـ، كما طبع ط1326يف املكتب اإلسالمي ببريوت، سنة  -رحمه اهلل  -األلباني 
، 1ص، سلسلة من كنوز السنة ط152م، 1922هـ 1502، وطبع يف دار األرقم بالكويت، سنة 1ص، ط61

 ص.95م، 1001هـ 1511وطبع سنة 
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 «  شرح كتاب اإليماِن للحافظ أبي بكر ابِن أبي شيبة» 
 ، املكتبة الشاملة.1، حماضرات نشرت على موقع أرشيف منتدى األلوكةشيخ عبد الّرزّاق الَبدرلل 
 كتاب األدب   -4/

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

  ب( تتضمن اجلزء األول 123 –أ 131/جمموع( من الورقة )12/1املكتبة الظاهرية، رقم )نسخة حمفوظة يف
 هـ.1والثاِن، كتبت يف القرن 

 ( 21وعنها صورة حمفوظة يف مركز مجعة املاجد بديب، رقم.) 
 طبعات الكتاب: -ب

  :1ص، ط531م، 1999يف دار البشائر اإلسالمية، سنة  محمد رضا القهوجي،طبع بتحقيق. 
 كتاب الّسن ن ِفي اْلِفْقه واْلح ِديث كتاب اْلفُتوح  -2/

 14ذكره البغدادي  
كتاب فيه ذكر خلق آدم عليه السالم وخطيئته وتوبته، وأبواب في والدة النبي صلى اهلل عليه وسلم وغير   -6/

 ذلك.

 النسخ الخطية للكتاب : -أ

  ( القطعة األخرية من الكتاب.21-56ورقة )( من ال19، رقم )جمموع 12نسخة حمفوظة يف املكتبة الظاهرية 
 األوائل -7/

 (.5/323/ب( وفي "المجمع المؤسس": )47ذكره الحافظ ابن حجر في "المعجم المفهرس": )

                                                           

  14 انظر: "هدية العارفني" 550/1.
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 النسخ الخطية للكتاب: -أ

 طبعات الكتاب: -ب

َصنَّف، وهو اجلزء الثالث عشر منه.
ُ
 طبع كجزء من امل

 المغازي /2

 هـ(532بن محمد، ابن أبي شيبة )ت  اهلل تأليف: أبي بكر، عبد

  :1ص، ط522م، 1999هـ 1510يف دار اشبيليا للنشر، سنة عبد العزيز بن إبراهيم العمري، طبع بتحقيق. 
 / أْقِضية رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم. "تراجع"3

 (.  591حممد بن فـَرَج بن الطَّالَّع الُقرُطِب )ت  -أ

 ه.   1392بتحقيق الدكتور األ عظمي ، ببريوت ،طبع ه، مُثَّ  1359طبع يف مصر ،  -ب

( وابن الطَّالَّع 220: "أحكام النَِّّب صلى اهلل عليه وسلم ". " ويف " كشف الظنون" : تُويّف ) 1/262يف "الصلة"  -ج
نف يف اجمللد السابع املضمن يف كتابه الكبري املص استدرك يف كتابه هذا على ابن أيب َشْيبة يف كتابه: "أقضية الرسول"

، وقد َرَوى ابن َوضَّاح عن ابن أيب َشْيبة: أن هذه األقضية َوَرد فيها مائة حديث، مما َقَضى فيه النَِّبُّ صلى من املطبوعة
 ه وسلم ، أو أََمر بالقضاء فيه..اهلل علي

 بى حنيف ة.أكتاب الرَّد على من رد على  /30

 15البغدادي يف هدية العارفنيذكره 

 ة،بي حنيفأعلى  ةبي شيبأفي التحدث عن ردود ابن  ةالنكت الطريف/ 

                                                           

  15  بغدادي، هدية العارفني، ج1، ص550
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 ه( 1311)ت  حممد زاهد بن احلسن بن علي, الكوثريتأليف  

 21936[ 3205]نسخة حمفوظة يف املكتبة األزهرية برقم 

  1ص، ط115م، 1952هـ 1362طبع يف مطبعة األنوار بالقاهرة، سنة. 
  1ص، سلسلة من تراث الكوثري، ط302م، 1000هـ 1510املكتبة األزهرية للرتاث، سنة ويف. 

 بي حنيفة في غير مسائل العباداتأبي شيبة على أالمسائل التي اعترض فيها ابن / 

 إعداد: عبد اهلل بن محمد بن صالح الخضيري؛ إشراف: د. خالد بن زيد الوذيناني

 ص.512م، يف 1006هـ 1511العايل للقضاء، سنة أطروحة ماجستري، نوقشت يف املعهد 

 (.326211ومنها نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية، رقم )

 على أبي حنيفة. أبي شيبةاعتراضات ابن /

 إعداد: د. عطاء اهلل جارب

 .أطروحة دكتوراه، نوقشت يف إسطنبول برتكيا 
 التفسير  /33

  : "355/ 33ذكره الذهبي في "سير أعالم النبالء . 
مرويات اإلمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه اهلل في التفسير: من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس: جمعاً / 

 ودراسة 
 إعداد: د. عادل بن سعد بن خليل الجهني؛ إشراف: د.حكمت بشير ياسين 
  هـ 1511، اإلسالمية، قسم التفسريأطروحة دكتوراه، نوقشت يف اجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي والدراسات

 ص.111م، يف 1000
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 ( 195111ومنها نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية، رقم.) 
 مرويات اإلمام أبي بكر بن أبي شيبة في التفسير: )من الفاتحة إلى آخر اإلسراء(: جمعاً ودراسة/ 

 بشير ياسينإعداد: د. عبد القدوس راجي بن محمد موسى؛ إشراف: د.حكمت 

  ،هـ 1513أطروحة دكتوراه، نوقشت يف اجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية، قسم التفسري
 ص.292م، يف 1001

 ( 192513ومنها نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية، رقم.) 
 أبو بكر بن أبي شيبة وأثره في التفسير/ 

 امعة اإلسالمية ببغداد،كلية اآلداب.أطروحة جامعية، نوقشت يف اجل 
 الفتن /35

  :"6/101ذكره عمر كحالة يف "معجم املؤلفني. 
 كتاب األحكام  /33

  :"5/112ذكره الزركلي يف "األعالم. 
 كتاب ثواب القرآن  /34

  :"5/112ذكره الزركلي يف "األعالم. 
 / كتاب الجمل 32
  16ذكره البغدادي 
  ،،،العرش وما ورد فيه / 

 
 

                                                           

  16 لبغدادي، هدية العارفني، ج1، ص550
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 ،مالحظة: هذا الكتاب لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة وليس لعبد اهلل بن أبي شيبة كما نسبه بعضهم وهماً 

 فلينتبه !! وإنما ذكرناه للبيان والتوضيح.

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

  (.119 – 106( ضمن جمموع، من الورقة )191، رقم )حديث 11نسخة حمفوظة يف املكتبة الظاهرية 
 الخاتمة 

وآثاره مجيعاً وما قامت عليها  هـ(132)ت لقد تبني لنا بعد هذه اجلولة املاتعة النافعة يف احلافظ أيب بكر ابن أيب شيبة 
 من دراسات وأعمال.

تاب كوقد حتصل لنا من آثاره يف هذه الدراسة املتواضعة َخسة عشر مصنفاً، منها مثانية مصنفات مفقودة، وهي:  
كتاب و  ،الفنت، كتاب  التفسري، حنيَفة يبأكتاب الرَّد على من رد على  ،كتاب اْلفُتوح  ، واحلَِْديثالّسَنن يف اْلِفْقه 

 وكتاب اجلمل. ،كتاب ثواب القرآنو ، األحكام

 أما كتاب األوائل، وكتاب األقضية، فهما جزء من كتابه الكبري املصنف. 

كتاب ، و اإلميان ، وكتابالتاريخفقط؛ وهي: املصنف، و وعلى هذا فإنه خيلص لنا من مصنفاته املوجودة ست مصنفات 
، ككتاب فيه ذكر خلق آدم عليه السالم وخطيئته وتوبته، وأبواب يف والدة النِب صلى اهلل عليه وسلم وغري ذلو   ،األدب

 .املغازيوكتاب 

 المراجع والمصادر:

ي تتبع بلدان العالم المتعددة ف رجعنا إلى عشرات المراجع من كتب الفهارس الخاصة بالمكتبات الخطية في
 النسخ الخطية لمصنفات الحافظ ابن أبي شيبة، عزفنا عن ذكر تفاصيل طبعاتعا اختصارا.

التاريخ األوسط )مطبوع ،  هـ126حممد بن إَساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف: البخاري، -
حلب ,  -دار الوعي , مكتبة دار الرتاث  :حممود إبراهيم زايد الناشر :ققاحمل (:املؤلف (خطأ باسم التاريخ الصغري

 .1391األوَل،  :القاهرة الطبعة
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هدية العارفني أَساء املؤلفني ، هـ 1399إَساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباِن البغدادي )املتوىف: البغدادي، -
أعادت طبعه  1921الة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول طبع بعناية وك :الناشر (:وآثار املصنفني املؤلف

 لبنان -دار إحياء الرتاث العريب بريوت  :باألوفست

: املتوىف) حامت أيب ابن الرازي احلنظلي، التميمي، املنذر بن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حممد ابن أيب حامت، أبو-
 الرتاث حياءإ اهلند دار – الدكن آباد َبيدر - العثمانية املعارف دائرة جملس طبعة: ، الناشراجلرح والتعديل (هـ311
 م.1921 هـ 1111 األوَل،: بريوت، الطبعة – العريب

هتذيب ، ه221أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالِن )املتوىف:  ابن حجر العسقالِن، -
 .هـ1316الطبعة األوَل،  :املعارف النظامية، اهلند الطبعةمطبعة دائرة  :الناشر (ـ التهذيب

اخلزرجي، أمحد بن عبد اهلل بن أيب اخلري بن عبد العليم اخلزرجي األنصاري الساعدي اليمِن، صفي الدين )املتوىف: -
 احلافظ المةصحيح اخلالصة للعخالصة تذهيب هتذيب الكمال يف أَساء الرجال )وعليه إحتاف اخلاصة بت (هـ913بعد 

مكتب املطبوعات  :عبد الفتاح أبو غدة الناشر :احملقق :املؤلف (البارع علي بن صالح الدين الكوكباِن الصنعاِن
 .هـ 1516اخلامسة،  :حلب / بريوت الطبعة -اإلسالمية/دار البشائر 

اريخ ، ت هـ(563: وىفأبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتاخلطيب البغدادي، -
 1001 -هـ 1511الطبعة: األوَل، ، بريوت –الناشر: دار الغرب اإلسالمي ، معروفالدكتور بشار عواد ، بغداد

  .16عدد األجزاء: ،م

 خليفة خياط العصفري، كتاب الطبقات، رواية أيب عمران التسرتي، حتقيق أكرم ضياء العمري.-

، تذكرة احلفاظ، هـ(152مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهِب )املتوىف:  الذهِب، -
 .م1992 -هـ1519الطبعة: األوَل، ، لبنان-الناشر: دار الكتب العلمية بريوت

احملقق:    ال،لرجا تذهيب هتذيب الكمال يف أَساء، حممد بن أمحد بن عثمان الذهِب أبو عبد اهلل مشس الدينالذهِب، -
 حالة الفهرسة: مفهرس على العناوين الرئيسة، أمين سالمة وآخرون -غنيم عباس غنيم 
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  .1512سنة النشر: ر، الناشر: الفاروق احلديثة للطباعة والنش   

، أعالم النبالءسري ، هـ(152مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهِب )املتوىف: الذهِب، -
 .م1006-هـ1511الطبعة: ، القاهرة -الناشر: دار احلديث

غرب،  من خرب يف ، العرب(هـ152: املتوىف) الذهِب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين الذهِب، مشس-
 بريوت. – العلمية الكتب دار: زغلول، الناشر بسيوِن بن السعيد حممد هاجر أبو: احملقق

هـ ميزان االعتدال يف نقد 152الذهِب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهِب )املتوىف: -
 1321األوَل،  :لبنان الطبعة -دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت  :علي حممد البجاوي الناشر :حتقيق (:الرجال املؤلف

 .م1963 -هـ 

شذرات الذهب ، هـ(1029عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري احلنبلي، أبو الفالح )املتوىف: ابن العماد، -
 –الناشر: دار ابن كثري، دمشق ، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، حققه: حممود األرناؤوط، يف أخبار من ذهب

 .م1926 -هـ  1506الطبعة: األوَل، ، بريوت

، هـ(1352د اهلل حممد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس احلسِن اإلدريسي الشهري بـ الكتاِن )املتوىف: أبو عبالكتاِن،  -
ر: دار البشائر الناش، احملقق: حممد املنتصر بن حممد الزمزمي، الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة

 .م1000-هـ1511الطبعة: السادسة ، اإلسالمية

، البداية والنهاية، هـ(115لفداء إَساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف: أبو اابن كثري، -
 م 1922 -، هـ 1502الطبعة: األوَل ، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، املؤلف: احملقق: علي شريي

املزي )املتوىف:  مد القضاعي الكلِبيوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب حماملزي، -
 1500الطبعة: األوَل، ، بريوت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، احملقق: د. بشار عواد معروفل، ذيب الكماهتهـ(151

– 1920. 
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ABSTRACT 

 

 

I studied and investigated this script which consists of forty Prophetic hadiths and 

is divided into three sections: the virtue of praying for the blessings on the Prophet 

(Allah's blessings and peace be upon him), the virtue of the jihad for Allah's sake 

and the virtue of the Ikhlas surat "Say, Allah is One". They were collected by the 

writer from various books of the Sunna. He also referred to the resource from 

which he selected hadiths.  

I obtained this copy from a hadith collection of three scripted theses kept in 

Azhariya library in Egypt. I asked Allah for guidance whether to set out studying 

them or not. Caring for documentation through authentic references, I tried to 

document these hadiths from these authentic references. As a later stage, I 

documented according to other available references. This is all in order to keep on 

the priority of investigation principles. I did my best to mention the status of the 

hadith according to books of status judgment (takhrij). One may find an opinion 

of such contemporaries who investigated and judged the status of the book in 

question. This is in order to make it easy for the reader, at least, to know the hadith 

status. This investigation is preceded by a study I did about the writer's life, book 

and my own procedure of investigation. It is to be known that the resources dealing 

with the writer are quite rare, but I did my best to obtain information of his.       
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َل ثالثة أبواب مهمة  ي؛ َفضل الصالة وهقمت بتحقيق ودراسة هذا املخطوط؛ الذي َضمَّ أربعوَن حديثا نبويا؛ وقد َشَِ
على النيب صلى اهلل عليه وسلم، وفضل اجلهاد يف سبيل اهلل، وفضل قراءة سورة اإلخالص "قل هو اهلل أحد". وقد 

نَّة املتنوعة، وقد أشاَر للكتاب الذي ينتقي منه ذلك احلديث.  مجعها املؤلف من كتب السُّ
ة مبصر، رسائل خمطوطة؛ حمفوظة يف املكتبة األزهري وقد حصلت على هذه النسخة يف داخل جمموع حديثي ضمن ثالثة

وقد استخرت اهلل تعاىل بالعكوف على حتقيقها ودراستها، وقد حاولت توثيق هذه األحاديث من مصادرها األصيلة، 
لى ع مراعيا بذلك توثيقها من املصادر اليت أشار إليها املؤلف أواًل ومن ُثمَّ توثيقه من املصادر األخرى؛ بغية احلفاظ

أولويات أصول التحقيق، وقد حاولت جاهدا أن أذكر احلكم على احلديث وبيان حاله؛ وذلك باالعتماد على أقوال 
أصحاب كتب التخريج، وقد أذكر قول من قام بتحقيق وختريج ذلك الكتاب من املعاصرين، لكي َيْسهل للقارئ بيان 

علما أن  بدراسة عن حياة املؤلف وكتابه ومنهجي بالتحقيق،حال ذلك احلديث على أقل تقدير، وقد َسَبقتم التحقيق 
 املصادر اليت تكلمت عن املؤلف كانت شحيحة جدا، لكنين حاولت أن آيت بكل ما استطعت الوصول إليه من أخباره.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 :الملخص
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 المقدمة

ته الغمّر امليامني، الطيبني الطاهرين، وصحاباحلمدم هلِل َرّب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد، وعلى آله 
 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

؛  أما بَ ْعدم
روري أن أَتَشرَّف بتحقيق هذا املخطوط املبارك؛ الذي َضمَّ قرابة ن َدواعي سم

َ
كما هو بَ نّيٌ أربعوَن حديثا نبويا، و  (1)فإنَّه مل

َل ثالثة أبواب مهمة وهي؛ من عنوانِِه؛ وقد  بيل َفضل الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم، وفضل اجلهاد يف سَشَِ
 اهلل، وفضل قراءة سورة اإلخالص "قل هو اهلل أحد".

نَّة املتنوعة، وقد أشاَر للكتاب الذي ينتقي منه ذلك احلديث، كما سيأيت ذكره يف منهج  وقد مجعها املؤلف من كتب السُّ
 لومة.رمحهم اهلل يف الكتابة يف هذا النوع من التأليف فكتب األربعني كثرية جدا ومعاملؤلف، وقد اعتاد علماؤنا السابقون 

وقد حصلت على هذه النسخة يف داخل جمموع حديثي ضمن ثالثة رسائل خمطوطة؛ حمفوظة يف املكتبة األزهرية مبصر، 
وقد بذلت  حققها من قبل،وقد استخرت اهلل تعاىل بالعكوف على حتقيقها ودراستها، علما أنين مل أقف على من 

جهدي للحصول على نسخة أخرى فلم أقف على غري هذه النسخة، وقد حاولت توثيق هذه األحاديث من مصادرها 
األصيلة، مراعيا بذلك توثيقها من املصادر اليت أشار إليها املؤلف أوالً ومن ُثمَّ توثيقه من املصادر األخرى؛ بغية احلفاظ 

يق، وقد حاولت جاهدا أن أذكر احلكم على احلديث وبيان حاله؛ وذلك باالعتماد على على أولويات أصول التحق
أقوال علماء احلديث، وكذا أقوال أصحاب كتب التخريج، وإن مل أجد قوهلم بذلك، فإنين أذكر قول من قام بتحقيق 

َبقتم التحقيق تقدير، وقد سَ وختريج ذلك الكتاب من املعاصرين، لكي َيْسهل للقارئ بيان حال ذلك احلديث على أقل 
بدراسة عن حياة املؤلف وكتابه، ومنهجي يف حتقيق هذا الكتاب، علما أن املصادر اليت تكلمت عن املؤلف كانت 

 شحيحة جدا، لكنين حاولت أن آيت بكل ما استطعت الوصول إليه من أخباره.
فيه من خطأ أو زلل فهو من نفسي، وما كان وأخريا أقول أنَّ هذا العمل هو عمل بشري فهو غري معصوم، فما كان 

 فيه من صواب فهو من توفيق اهلل تعاىل يل.

                                                           
 ( حبديثني خمتلفني كما سيأيت، وأبقى تسلسل األرقام إىل األربعني. وقد أبقيتم الرتقيم والتسلسل كما هو.53هي أربعون حديثا؛ لكنه كرر احلديث رقم ) (1)
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 القسم الدراسي:

 َحياتُه:

 تمسعفنا َمصادر ترمجته مبييد من أخباره وأحواله، إالّ نتف يسرية؛ ومل أقف على من عمل له دراسة من املعاصرين؛ مل
 لذا سوف أقتصر يف دراسيت هذه على ما توافر لديَّ من أخباره. 

 :(2)امسهم وَنَسبهم ولقبهم وكنيتهم 
َلْيَمان بن طه بن أيب العباس أمحد بن أمحد بن سليمان،  ، الشافعي، احلسيين، (4)، اخلَْربمويت(3) األكراشي، احَلرِيِشىسم

 مقرئ مصري، من فضالء الشافعية، نسبته إىل )أكراش( من قرى الدقهلية مبصر.
 :(5)مؤلفاته
 َحاِشَية االخضري على الّسلم. -1
 َحاِشَية على رَِساَلة اْلكْرَماِن يف اْلَكاَلم. -1
َليْ  -5  .(6)َمان بن طه بن َعبَّاسَحِظريَة االيتناس يف مسلسالت سم
ورَة يس. -4  َخواص سم

                                                           
 5للبغدادي ج، وإيضاح املكنون 404ص 1، وهدية العارفني للبغدادي ج571ص 1مصادر ترمجته: فهرس الفهارس واالثبات لعبد احلي الكتاِن، ج (2)

 .791ص 1، ومعجم املؤلفني لكحالة ج117ص 5، واألعالم لليركلي ج404ص
، 140ص 4اِن جعوردت يف خامتة خمطوطتنا، وفهرس الفهارس، ويف ايضاح املكنون: )احلريشي(. احَلرِيِشى َهِذه النِّْسَبة ِإىَل احَلريشة/ األنساب للسمهكذا  (3)

 ومل أقف على من ذكر شيئا عن هذه النسبة يف كتب األنساب واملشتبه والبلدان. ومل يشر السمعاِن إىل أكثر من ذلك،
 وقد وردت نسبته )احلريثي( بدال من )احلريشي( يف باقي مصادر ترمجته أعاله، وقد أثبتنا ما جاء يف نسخة املخطوط وباقي املصادر.

 نسبة إىل )خربوت( مدينة برتكيا. (4)
، ما خال عنوان رسالتنا هذه اليت بني أيدينا؛ ولعله لورودها ضمن جمموع مل يتيسر وضوحها ملن ترجم 404ص 1لعارفني جذكرها البغدادي يف هدية ا (5)

 له، واهلل أعلم. 
( 04/151) 506(، ونسخة أخرى يف مكتبة امللك عبد العييي باملدينة املنورة برقم: 1/ 109توجد منه نسخة يف املكتبة اخلديوية مبصر برقم )خمطوط،  (6)

 (.0506مركي امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية بالرياض، برقم:) (، ونسخة أخرى يف:59/151) 503،
ابن أيب العباس أمحد بن أمحد بن  ياألكراشوقال: )تأليف العالمة سليمان بن طه  571ص 1قلت: وقد ذكرها عبد احلي الكتاِن يف فهرس الفهارس ج

، أوهلا " احلمد هلل الذي رفع العلماء بعلو االسناد " قال يف أوهلا: " هذا جمموع لطيف ومصنف ظريف، 1149سليمان احلريشي... فرغ منها مؤلفها عام 
 .(. أه مجعت فيه ما وقع يل من األحاديث املسلسالت الشريفة واألسانيد الظريفة
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 ذيل اْلَفَوائِد وفرائد اليََّوائِد على كتاب اْلَفَوائِد والصالت والعوائد. -3
 شرح ديباجة ام اْلبَ رَاِهني للسنوسي. -6
َيان على خممَْتصر اْلبَ َيان -7  .(7)مورد التِّب ْ
م، وبَعضمها يف َفضِل الصالِة َعلى النَّيب َصلى اهللم َعليِه َوَسلَّ رسالة فيها: أْربَ عموَن َحديثاً بَ ْعضمَها يف َفْضِل  -4

َو اهللم أَحد  .(8)اجِلَهاد، وبَعضمَها يف َفضِل قمْل هم
 أقوال العلماء فيه:

َمة... من أَخصِّ تالميذ احلافظ اليبيدي"  (9)قال فيه الشيخ عبد احلي الكتاِن: "الَعالَّ
  (10)القاهرة، وتوىل مشيخة القراء مبقام السيدة نفيسة إىل أن تويف"وقال فيه اليركلي: "تعلم يف 

 (11)وقال فيه عمر رضا كحالة: "عامل مشارك يف بعض العلوم"
 وفاته:

 ه (.1199اتفقت مصادر ترمجته على أنَّ وفاته كانت يف سنة )

 َمنهجُه في كتابِه:  

ا يف فضل وبعد فهذه أربعون حديثا بعضهيف املقدمة؛ فقال: ) ي عن شيٍء من منهجه يف كتابه هذاَتَكلََّم األكراش
، مجعها العبد حدأالصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم، وبعضها يف فضل اجلهاد، وبعضها يف فضل قل هو اهلل 

ها ظبن طه األكراشي ...، من كتب عديدة .. واقتداًء باألئمة األعالم وحذفت أسانيدها ليسهل حف الفقري؛ سليمان
على أمثايل..( وهذا تصريح بَ نيِّ بعنوان الرسالة، وبيان منهجه يف تقسيمها، علما أنه قد ذكر، عنوان الرسالة يف لوحة 

  العنوان ويف خامتة الرسالة.
َل هبا حديثني اثنني خمتلفني.  وقد كرر الرقم اخلامس والثالثني مرتني َشَِ

                                                           
 .10116( 314جد منه نسخة يف املكتبة األزهرية، مبصر، برقم حفظ: )خمطوط، تو  (7)
 احملقق الذي بني أيدينا.وهو املخطوط  (8)
 .571ص 1فهرس الفهارس ج (9)
 .117ص 5األعالم ج (10)
 .136ص 4معجم املؤلفني ج (11)
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صحيح واحلسن والضعيف وأحيانا؛ املوضوع على حسب أقوال كتب وقد وقع اختياره على بعض األحاديث؛ فمنها ال

التخريج وهي قليلة جدا، لكن غالبها كان من الصحيح واحلسن، وقد أشار إىل مضان وجودها من مصادر التخريج 
شهور ماشارة عامة، وأحيانا يشري إىل جيء حديثي ملتأخر عن القرون األوىل؛ علما إنَّ هذا احلديث قد رموَي من متقدم 

من كتب احلديث املعروفة، كما سيأيت مبواضعه، وعند ذكره للحديث فإنه يذكر اسم الصحايب الذي روى هذا احلديث 
ْكم منه عليه إالَّ أنه يف بعض األحاديث يذكر حكم صاحب الكتاب الذي أخذ منه هذا  ُث يذكر احلديث بعده بال حم

 احلديث.
 وصُف المخطوط:

، وهي خبط املؤلف نفسه، كما جاء ذلك بنهاية املخطوط، وهذه (12)حمفوظة باملكتبة األزهريةاملخطوط نسخة واحدة 
داللة واضحة على ندرة هذه النسخة، وقد بذلت جهدي للحصول على نسخ أخرى فلم أقف على غري هذه النسخة، 

عدد من  موع حيوي علىومل تشر فهارس املخطوطات إىل غري هذه النسخة، وهي نسخة اشبه ما تكون خمبأة ضمن جم
 املخطوطات.

وكتبت خبط نسخي واضح ومقروء، وإنَّ عدد أوراقها اربعة ورقات مع صفحة العنوان، وكل ورقة تضم صفحتني، 
 ( سطرا، وكل سطر حيوي عشرة كلمات على الغالب األعم.51 - 19والصفحة فيها حنو )

 تاريُخ النَّسخ:

ا؛ وتاريخ نسخها كما جاء يف خامتة املخطوط؛ يوم األربعاء يف حمرم احلرام، إنَّ هذه النسخة هي خبط مؤلفها كما أشرن
 ه ( أي قبل وفاته بعشر سنني.1149سنة )

 َمنهجَي في َتحقيِق الَمخطوط:

خطوط. -
َ

 قممتم بنسِخ امل
 

                                                           
 ( حديث. األزهرية/ مصر.67966/ 4396برقم ) (12)
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َتواه، فجعلت كل حديث مستقال عن اآلخر،  - جعلت و قممتم بتنظيم النَّّص على َشكِل َفقرات لتسهيِل فهم حمم

 نص احلديث باللون الغامق للتميي.
 َضبطتم النَّّص وَشّكلتم الكلمات اليت حتتاج إىل تشكيل باحلركات اإلعرابية. -
مل ادخل شيئاً يف نص املخطوط إاّل نادراً، وإذا أردت أن أدخل كلمة أو حرفاً فأضعه بني قوسني للتمييي، ُث  -

 ر الذي اعتمدته.أشري يف اهلامش عن َسَبِب ذلك وكذا أذكر املصد
وإذا َوَجدتم خطًأ يف نص املخطوط ويف نص احلديث، فإنين أثبت النصَّ كما جاء يف املصدر احلديثي لذلك  -

 احلديث، وأشري إىل ذلك يف اهلامش. 
وثَّقتم األحاديَث من مصادرها األصيلة، وقمت بتخرجيها والسيما من الكتب التسعة وغريها، وإذا كان يف  -

 اكَتِفي به غالبا، وذلك حسب ختريج صاحب املخطوط لذلك حلديث. أحدمها الصحيحني أو يف
أما فيما يَ تَ َعلَّق باحلكِم على احلديث؛ فأنين غالبا ما أذكر أقوال العلماء املتقدمني بذلك إن وجدت، وكذا  -

راد ختريج احلديث منه، على الغالب. حققوا ذلكأذكر أقوال املعاصرين ممن 
م

 الكتاب امل
ىل بدايِة كل صفحة من املخطوط؛ وذلك بوضع أرقمًا تسلسلية لكل ورقة، وقسمتم الَوَرَقَة على أشرتم إ -

صفحتني، ورميت للورقة باألرقام التسلسلية، ورميت للصفحات باحلروف )أ، ب(، ووضعت ذلك بني قوسني 
  (.ب-1داخل النص، مثال ذلك عن الصفحة الثانية من الورقة الثانية:)
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 من صور المخطوط نماذج

 لوحة عنوان المخطوط؛ وهو واضح على شمال اللوحة.
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 اللوحة األوىل بعد لوحة العنوان: 
 

 
  
 
 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 89 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 )َنصُّ الِكَتاب الُمَحقَّق(

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                      أ( - 1)
صالة على اصطفَى، وبعد؛ فهذه أربعون حديثا؛ بعضها يف فضل ال احلمدم هلِل وَكَفَى، وَسالٌم على عبادِه الذينَ 

النيب صلى اهلل عليه وسلم، وبعضها يف فضل اجلهاد، وبعضها يف فضل قل هو اهلل أحد، مجعها العبد الفقري؛ سليمان 
م "َنضََّر اهللم البن طه األكراشي العباسي احلسيين الشافعي، من كتب عديدة؛ َرجاَء أن أدخل يف قوله عليه الصالة والس

َعَها" َع َمقاليت فَ َوَعاَها؛ فأدَّاَها َكَما مسَِ واقتداًء باألئمة األعالم وَحَذْفتم أَسانيَدها لَيْسهل ِحفظها على أمثايل  (13)امرأ مسَِ
 من القاصرين، جعلها اهلل خالصة لوجهه الكرمي، وسببا للفوز جبنات النعيم.

 اهلل عليه وسلمباب في فضل الصالة على النبي صلى 

 وفيه ثالثة عشر حديثا:

 الحديث األول
اللَُّه َعَلْيِه بها  َمْن َصلَّى َعَليَّ َواِحَدة  َصلَّىعن أيب هريرة رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: " 

 .(15)َرَواهم اللؤلؤي يف جيء له  (14)"َعْشر ا
 
 

                                                           
( كالمها عن زيد بن ثابت مرفوعا، وسنن الرتمذي 150برقم حيث ) 44ص 1(، وسنن ابن ماجه ج5661)برقم حديث  560ص 5سنن أيب داود ج (13)

 ( عن عبد اهلل بن مسعود مرفوعا، وقال: هذا حديث حسن صحيح.1637برقم حديث ) 551ص 4ج
رقم احلديث  136ص1، وسنن أيب داود ج443وص 573وص 571ص 1(، ومسند أمحد ج959رقم احلديث ) 17ص 1صحيح مسلم ج (14)

رقم  75ص 6(، ومسند أيب يعلى ج1196رقم احلديث ) 30ص 5(، وسنن النسائي ج443رقم احلديث ) 533ص 1(، وسنن الرتمذي ج1351)
 (، مجيعهم عن أيب هريرة مرفوعا به.906رقم احلديث ) 147ص 5(، وصحيح ابن حبان ج6493احلديث)

(، وكذا َرَواهم الطرباِن يف املعجم 15090(، وَرَواهم أيضا عن ابن عمر برقم حديث )4344طلحة به رقم احلديث )وَرَواهم عن الطرباِن يف املعجم الكبري عن أيب 
 ( كالمها عن أنس بن مالك مرفوعا به.1767، و1671األوسط برقم احلديث )

 مل أقف عليه فيما توافر لدي من مصادر. (15)
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 الحديث الثاني

( عن عبد اهلل بن عمرو بن ولم ْعتم َعْبَد اهلِل ْبَن َعْمرٍو، يَ قم َمْن َصلَّى َعَلى : "(16)العاصي رضي اهلل عنهما، يقول: )مسَِ
ََ َأْو لُِيْكِثرْ بْ َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصاَلة ؛ َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَماَلِئَكُتُه َسْبِعيَن َصاَلة ؛ فـَْلُيِقلَّ عَ   ".د ٌ ِمْن َذِل

 .(17)َرَواهم أمحد بإسناد حسن موقوفا
 الحديث الثالث

إ ، ِلََّ َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَصلِّي َعَليَّ ، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )(18)عن عامر بن ربيعة رضي اهلل عنه )عن أبيه(
إ ، فـَْلُيِقلَّ اْلَعْبُد ِمْن  ََ َأْو لُِيْكِثرْ َصلَّْت َعَلْيِه اْلَماَلِئَكُة َما َصلَّى َعَليَّ  (.َذِل

 .(19)َرَواهم ابن ماجه بإسناد جيد
 الحديث الرابع

ح َعشراإ ، وحين َمْن َصلَّى َعَليَّ حين ُيصبِ عن أيب الدرَداء رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 
 ". يُمِسي َعشرا؛ أدركته َشفاعتي

                                                           
 وما بني احلاصرتني أثبتناها من مصادر ختريج احلديث كما سيأيت. (16)
(، وقال حمقق املسند: الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف ألجل ابن هليعة فإنه سيء احلفظ، 6603رقم حديث ) 174ص 11مسند أمحد ج (17)

 5، وكذا قال ابن حجر يف اللسان ج349ص 1 يف مييان االعتدال ج، والذهيب147ص 3وعبد الرمحن بن مريح فإنه جمهول كما قال أبو حامت يف اجلرح ج
رقم  17ص 11قال َعِقَب احلديث يف جممع اليوائد ج اهليثميأنَّ ابن حجر  أه ، إالأنه: رجل مشهور.  137ولكنه قال يف تعجيل املنفعة ص ،453ص

َنهم املنذري يف الرتغيب والرت 17145احلديث ) الن القول يف ذلك. 1366برقم ) 513ص 1هيب ج(: اسناده حسن، وكذا َحسَّ صِّ  ( ومل ي مفَّ
ىَّ على لقلت: وقد جاء يف نص املخطوط عن عمرو بن العاصي موقوفا، ومل يذكر عبد اهلل بن عمر، ونص احلديث فيه تصحيف كثري وهو كما يأيت: "َمن ص

 عني صالة، فليقل من ذلك وليكثر" فأثبتنا ما جاء يف املسند. النيب َصلىَّ اهلل عليه وسلم واحدة؛ َصلىَّ اهلل عليه ومالئكته هبا سب
 وما بني احلاصرتني )عن أبيه( أثبتناها من مصادر ختريج احلديث كما سيأيت. (18)
ابعه ت ( وقال َعِقَبهم حمقق السنن الدكتور بشار عواد: اسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد اهلل لكن907رقم احلديث ) 171ص 1سنن ابن ماجه ج (19)

اح اليجاجة. ، وقال املنذري هذا احلديث حسن يف املتابعات كما نقله البوصريي يف مصبوهو ثقةعليه عبد الرمحن بن القاسم بن حممد عند أيب نعيم يف احللية 
 أه .

وط: "حديث حسن"، ومسند (، وبَ ْعَد احلديثني قال حمقق املسند شعيب األرناؤ 13717( و )13714رقم احلديث ) 446 – 443ص  5ومسند أمحد ج
(، وجاء يف مجيع هذه الصادر عن عامر بن 1437رقم احلديث ) 116ص 5(، وشعب اإلميان للبيهقي ج7196رقم احلديث ) 566ص 6أيب يعلى ج

 ربيعة عن أبيه أنه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم به.
 ختريج احلديث أعاله، وقد جاء نص احلديث يف املخطوط على النحو اآليت: )منقلت: ونص احلديث الذي بني قوسني أثبتناه من سنن ابن ماجه ومصادر 

  وفيه تصحيف واهلل أعلم. من ذلك عبدا وليكثر( أه .  فَ ْليمِقلَّ صالة مل تيل املالئكة تصلي عليه ما صلى علي،  صلى عليَّ 
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 .(20)نادين؛ أحدمها جيدَرَواهم الطرباِن يف ممعَجمِه الكبري بإس

 الحديث الخامس
لىَّ َعليَّ في يوم من صعن عبد الرمحن بن عيسى الثقفي رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 

 .(22)َرَواهم احلافظ ابن بشكوال (21)")خمسين مرة( صافحتُه يوم القيامة
 الحديث السادس

صلى  صالة علي نور على السراطإ ، فمنعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 
يوم الجمعة ثمانين مرة؛ غفرت له ذنوب ثمانين سنةإ ، قيل يا رسول اهلل: كيف الصالة عليَ؟ قال قول  عليَّ 

 "صلي على محمد عبدك ونبيَ ورسولَ النبي األمي اللهم
 

 
                                                           

رتغيب مسند أيب الدرداء الذي مل يطبع إىل وقت الناس هذا، وأخرجه املنذري يف المل أقف عليه يف املطبوع من املعجم الكبري ولعله من اجليء املفقود من  (20)
رقم  76ص 10( وقال عقبه: "َرَواهم الطرباِن بإسنادين أحدمها جيد" أه ، وقد تابعه ابن حجر اهليثمي يف جممع اليوائد ج947رقم ) 161ص 1والرتهيب ج

  ... ورجاله وثقوا" أه .( وزاد: "17011)
: 505ص 1(. وقال احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء ج61رقم احلديث ) 44أخرجه ابن أيب عاصم يف "الصالة على النيب" صقلت: و 

(، ألن خالد بن معدان مل يسمع من أيب الدرداء. كما قال 1145رقم ) 514ص 1"وفيه انقطاع" أه . وكذا قال أيضا يف كتابه "املغين عن محل األسفار" ج
وقد حسنه السيوطي، وقال احلافظ  : "104(، وقال الشوكاِن يف "حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني" ص4411رقم ) 110ص6وي يف فيض القدير جاملنا

ت األحاديث الواردة قدمد تالعراقي فيه انقطاع، وقال اهليثمي َرَواهم الطرباِن بإسنادين أحدمها جيد إال إن فيه انقطاعا ألن خالدا مل يسمع من أيب الدرداء، وق
تضي أن األجر قيف فضل الصالة عليه صلى اهلل عليه وسلم، واعلم أن هذه األعداد الواردة يف هذه األحاديث ويف مجيع هذا الكتاب ويف سائر كتب احلديث ت

جر بالعدد على العدد املذكور حصل له األ املذكور لفاعلها حيصل بفعلها فإن نقص من ذلك من أجره بقدره؛ ألن اهلل سبحانه ال يضيع عمل عامل وإن زاد
 املقدر واستحق ثواب ما زاد" أه .

رقم احلديث  616ص 11(، ُث ضعفه يف "السلسلة الضعيفة" ج11505رقم احلديث ) 1044ص 1وقد حسنه األلباِن يف "صحيح اجلامع الصغري" ج
 (. 596برقم حديث ) 100ص 1(، وكذا ضعفه يف "ضعيف الرتغيب والرتهيب" ج3744)

 ضودوالدر املن، وقال: َرَواهم ابن بشكوال من طريق أيب املظرف عبد الرمحن بن عيسى، 141القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع للسخاوي، ص (21)
جه ابن بشكوال يف القربة ، عن ابن بشكوال أيضا، وقال حمققه يف اهلامش: "اخر 179، صاهليثمييف الصالة والسالم على صاحب املقام احملمود البن حجر 

 " أه . 90
 ج أعاله. يقلت: ومل أقف على كتاب القربة هذا. وقد ورد يف املخطوط )يف يوم مخس مرات( بدال من )يف يوم مخسني مرة( وأثبت ما جاء يف مصادر التخر 

خلف بن عبد امللك بن مسعود بن بشكوال اخليرجي األندلسي، من أهل قرطبة والدة ووفاة، من علماء األندلس املشهورين، وله مصنفات عديدة  (22)
 .511ص 1األعالم لليركلي ج، و 140ص 1وفيات األعيان وأنباء أبناء اليمان البن خلكان جه (/ 374)ت
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 .(23)قطين يف سننه، وقال حديث حسن َرَواهم ابن شاهني والضياء املقدسي، والدار

 الحديث السابع
ائتي صالة يوم الجمعة م من صلى عليَّ عن أيب ذر رضي اهلل عنه قال: )أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال(: " 

 .(24)َرَواهم الديلمي يف مسند الفروس ".غفر له ذنوب مائتي عام
 الحديث الثامن

ي يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِلنَّ َأْوَلى النَّاِس بِ عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 
 .(25)َرَواهم الرتمذي وابن حبان ".ب( َعَليَّ َصاَلة   -1َأْكثـَُرُهْم )

 

                                                           
(، وأخرجه ابن عراق يف 5415برقم ) 404ص 1(، والفردوس مبأثور اخلطاب للديلمي ج11رقم احلديث )الرتغيب يف فضائل األعمال البن شاهني  (23)

وقال: "وحسنه العراقي ومن قبله أبو عبد اهلل بن 199والقول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع للسخاوي ص، 551ص 1تنييه الشريعة املرفوعة ج
وَرَواهم  ، مجيعهم عن أيب هريرة به.111ص اهليثمياملنضود يف الصالة والسالم على صاحب املقام احملمود البن حجر  والدر ،أه .النعمان، وحيتاج إىل نظر" 

( كالمها عن أنس بن مالك 796رقم ) 464ص 1يف األحاديث الواهية ج العلل املتناهية، وابن اجلوزي يف 449ص 15تاريخ بغداد ج البغدادي يفاخلطيب 
 به.

قطين يف كتابه  ولكن أخرجه الدرا ،للدار قطينومل يمذَكر يف كتب التخريج اليت وقفت عليها؛ أنه يف السنن  للدار قطينقلت: ومل أقف عليه يف السنن املطبوع 
وابن شاهني معاً يف األفراد عن قطين  ( وقال: أخرجه "الدار144"األفراد" كما ذكر ذلك غري واحد؛ ومنهم السيوطي يف اجلامع الكبري )مجع اجلوامع( رقم )

قطين يف األفراد عن أيب هريرة، ُث قال  (: أخرجه "األزدي يف الضعفاء والدار3191رقم ) 514ص 4أيب هريرة" أه . وكذا قال املناوي يف "فيض القدير" ج
عفاء ال ابن حجر يف ختريج األذكار: واألربعة ضقطين: تفرد به حجاج بن سنان عن علي بن زيد فلم يروه عن حجاج إال السكن بن أيب السكن ق الدار

 وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر وضعفه ابن حجر" أه .
عن أيب ذر مرفوعا به، وقال  196مل أقف عليه يف مسند الفردوس املطبوع؛ ولكن أخرجه السخاوي يف القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع ص (24)

( عن الديلمي يف مسنده عن أيب ذر مرفوعا به، وكذا 3316أه ، والسيوطي يف مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري رقم احلديث )بعده: "أخرجه الديلمي وال يصح" 
 ( عن الديلمي يف مسنده عن أيب ذر مرفوعا به. 1141رقم احلديث ) 307ص 1أخرجه املتقي اهلندي يف "كني العمال" ج

علناه صلى اهلل عليه وسلم، وهذا خطأ بَ نيِّ وأثبتنا ما جاء يف مجيع مصادر التخريج أعاله، وهو ما ج قلت: مل يرد يف نص املخطوط أنه مرفوعا للنيب
 بني قوسني يف النص.

رقم احلديث  191ص 5( وقال الرتمذي َعِقَبهم: هذا حديث حسن غريب،  وصحيح ابن حبان ج444رقم احلديث ) 534ص 1سنن الرتمذي ج (25)
(، والصالة على النيب البن أيب 51747رقم احلديث ) 513ص 6(،  ومصنف عبد الرزاق ج339رقم ) 177ص 3لبخاري ج(، والتاريخ الكبري ل911)

(، 3011رقم احلديث ) 15ص 3(، ومسند أيب يعلى املوصلي ج506رقم احلديث ) 136ص 1(، ومسند ابن أيب شيبة ج14رقم احلديث ) 57عاصم ص 
 5(، وشَعبم اإلميان للبيهقي ج130رقم احلديث ) 115(، والدعوات الكبري للبيهقي ص9679ديث )رقم احل 17ص 10ومعجم الطرباِن الكبري ج

 .  334ص 5(، واألحكام الشرعية الكربى لعبد احلق اإلشبيلي ج1461رقم احلديث ) 119ص
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 الحديث التاسع

ذا َصلَّى من سره أن َيكَتاَل بالمكَيال األوَفى لهلل صلى اهلل عليه وسلم: "عن علي رضي اهلل عنه قال: قال رسول ا 
َعلينا أهل البيتإ ، َفليَـُقل أللُهمَّ اجعل َصلواتَ وبركاتَ على محمد النبيإ ، وأزواجه أمهات المؤمنين. وذريتهإ ، 

 .(26)َرَواهم النسائي "وأهل بيتهإ ، كما صليت على لبراهيم لنَ حميد مجيد
 العاشرالحديث 

َّ  عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "  َردَّ اللَُّه َعَلىَّ َما ِمْن َأَحٍد ُيَسلُِّم َعَلىَّ ِل
 .(27)َرَواهم أبو داود بإسناد جيد "ُروِحي َحتَّى َأُردَّ َعَلْيِه )السَّاَلَم(

 الحديث الحادي عشر
إ ، َوَصلَّى َعَلى َمْن قـََرَأ اْلُقْرآَن َوَحِمَد الرَّبَّ نه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "عن أيب هريرة رضي اهلل ع 

َر َمَكانَهُ   .(28)َواهم البيهقي يف الشعبرَ  ".النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّمإ ، َوَاْستَـْغَفَر رَبَُّه فـََقْد طََلَب اْلَخيـْ

                                                           
 544ص 3ه كامال؛ امليي يف "هتذيب الكمال" جمل أقف عليه فيما توافر لدي من كتب النسائي املطبوعة ولكن أخرج هذه الرواية عن النسائي بسند (26)

( مل ينسب هذه الرواية للنسائي! واكتفى بذكرها بال نسبة، 544ص 10ومل يعلق عليها حمقق الكتاب الدكتور بشار. وحىت أن امليي يف "حتفة األشراف" )ج
 وذكر رواية أيب داود بسنده عن أيب هريرة به.

قال: "وروى النسائي يف مسنده عن أيب  45جالء األفهام يف فضل الصالة على حممد خري األنام" ص"وذكر رواية النسائي هذه أيضا ابن قيم اجلوزية يف كتابه 
ن علي رضي اهلل ة عاألزهر حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حبان بن يسار الكاليب عن عبد الرمحن بن طلحة اخلياعي عن حممد بن علي عن حممد بن احلنفي

 عنه قال: قال رسول اهلل من سره أن يكتال...احلديث" أه .
، والسخاوي 414ص 1(، وابن عدي يف "الكامل يف الضعفاء"ج591برتمجة رقم ) 514ومن أخرجها عن علي رضي اهلل عنه به: العقيلي يف "الضعفاء" ص 

كامل وابن عبد الرب والنسائي يف مسند علي ويف سنده راو جمهول وآخر أختلط يف آخر عمره َرَواهم ابن عدي يف الوقال بعده: " 35يف "القول البديع" ص
ريباً ق وللحديث علة أخرى عمرو بن عاصم عن حبان هكذا جعله من مسند علي وَرَواهم موسى بن إمساعيل عن حبان فجعله من مسند أيب هريرة كما تقدم

 رواية موسى أرجح أحفظ من عمرو ولغري ذلك وقد تقدم حديث على هذا بلفظ آخر قبل بيسري" أه .قلت وبني عمرو وموسى من االختالف غري ذلك و 
، والبيهقي 47ص 5(، والبخاري يف التاريخ الكبري ج944رقم احلديث ) 575ص 1ومن أخرجه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعا به: أبو داود يف سننه ج

 .47ص 5(، ويف "شعب اإلميان" ج1646)رقم احلديث  131ص 1يف كتابيه: السنن ج
َب احملقق شعيب األرناؤوط عليه بقوله: 10417رقم احلديث ) 317ص 1(، ومسند أمحد ج1045رقم احلديث ) 169ص 1سنن أيب داود ج (27) ( وَعقَّ

(، وكذا َرَواهم يف 1744رقم احلديث ) 597ص 4(، وسننه الصغرى ج10369رقم احلديث ) 143ص 3"إسناده حسن"، والبيهقي يف سننه الكربى ج
 (. 1479رقم احلديث ) 159ص 5(، وشعب اإلميان ج5564رقم احلديث ) 354ص 7اآلثار جمعرفة السنن و 

 قلت: وما بني القوسني )السالم( مل ترد يف نص املخطوط وأثبتناها من مصادر التخريج أعاله.
 (، وَضعََّف احلديث؛ لَضْعِف أحد رواة السند وهو أبَّان ابن أيب عيَّاش. 1917رقم احلديث ) 451ص 5شعب اإلميان ج (28)
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 الحديث الثاني عشر

ِِْلُه َمْن قَاَل: اللَُّهمَّ صَ رمَوْيِفِع بن ثابت رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "عن  لِّ َعَلى ُمَحمٍَّد وَأْن
  (30)َرَواهم الطرباِن يف معجمه الكبري(29)"َشَفاَعِتي(اْلَمْقَعَد اْلُمَقرََّب ِعْنَدَك يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَجَبْت َلُه )

 الثالث عشر الحديث
" : ِة اْلَوَداِع، يَ قمولم ْعتم النَّيبَّ َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِحجَّ َِّ َوَجلَّ لِ عن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه قال: مسَِ نَّ اللهَه َع

ْسِتْغَفاِرإ ، َفَمِن اْستَـْغَفَر بِِنيٍَّة َصاِدَقةٍ  َِانُُهإ ، ُغِفَر َلُهإ ، وَ  َقْد َوَهَب َلُكْم ُذنُوَبُكْم ِعْنَد اَِ َمْن قَاَل: ََ ِلَلَه ِلََّ اللَُّه رََجَح ِمي
  (31)َرَواهم أبو داود " َوَمْن َصلَّى َعَليَّ ُكْنُت َشِفيَعُه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

 باب في فضل قل هو اهلل أحد 
 وفيه أربعة عشر حديثا:
 الحديث الرابع عشر

 

                                                           

( وقال الذهيب: قال أمحد مرتوك، وتقريب التهذيب برقم 110، والكاشف للذهيب رقم الرتمجة )19ص 1قلت: انظر ترمجته يف: هتذيب الكمال للميي ج
 حجر: مرتوك. ( وقال فيه ابن 141)

 ه.اوردت يف نص املخطوط )الشفاعة( بدال من )شفاعيت( فأثبتنا األخرية من معجم الطرباِن الكبري ومصادر خترجيه األخرى اآليت ذكرها يف أدن (29)
رقم احلديث  104ص 4(، ومسند أمحد ج5143رقم احلديث ) 511ص 5( ومعجمه األوسط ج4441( و )4440رقم احلديث ) 16ص 3ج (30)

 6( وقال حمقق املسند؛ شعيب األرناؤوط: اسناده ضعيف لضعف ابن هليعة، وجلهالة حال؛ وفاء احلضرمي وهو ابن شريح أه ، ومسند البيار ج17116)
ثابت وحده.  ن( وقال البيار: وهذا احلديث ال نعلم أحدا يرويه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هبذا اللفظ إالَّ رمَوْيِفع ب1513رقم احلديث ) 199ص

 (.731رقم احلديث ) 109ص 1أه .، ومعجم الصحابة للبغوي ج
م الطرباِن: جقلت: وما بني القوسني )شفاعيت( أثبتناها من مصادر التخريج أعاله، وقد وردت يف نص املخطوط )الشفاعة(، وقد وردت يف رواية أخرى يف مع

 )َشَفْعتم َلهم(.
داود؛ ألن املصادر املذكورة يف أدناه قد ذكرت ذلك، ومل أقف على من نسبه أليب داود يف كتب التخريج واألطراف  قلت: أظنه ابن أيب داود وليس أيب (31)

 وغريها، ُث أنين مل أجده يف كتب أيب داود املطبوعة.
 أما املصادر اليت أخرجته:

عن ابن  115ص قيم اجلوزيةفضل الصالة على حممد خري األنام البن جالء األفهام يف (، و 16رقم احلديث ) 33فضل التهليل وثوابه اجلييل البن البناء ص 
 16عن ابن أيب داود به، وكني العمال للمتقي اهلندي ج 91ص 11للمقرييي ج من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع للنيبإمتاع األمساع مبا و أيب داود به، 

 (.44169احلديث ) رقم 119ص
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َرُضوَن ُأسَِّست السموات السَّْبُع واألقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: 
 (32)"السَّْبُع على؛ ُقل ُهَو اهللُ أَحد

 .(33)َرَواهم الشريف يوسف األرميوِن يف جيء له
 الحديث الخامس عشر

َفَكأَنََّما قـََرَأ ثـُُلَث  ُهَو اهللُ أَحد؛ َمْن َقرأ ُقلْ عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 
 .(34)َرَواهم أمحد والنسائي "اْلُقْرآنِ 

 الحديث السادس عشر
ُه َأَحد ٌ َمرَّة  َمْن قـََرَأ ُقْل ُهَو اللَّ عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "

ا َفَكأَنََّما )َخَتَم اْلُقْرآِن َوَمْن قـََرَأَها َمرَّتـَْيِن َفَكأَنََّما قـََرأ ثـُُلَثِي اْلُقْرآِن َوَمْن قـََرَأَها َثالث  َواِحَدة  َفَكأَنََّما قـََرَأ ثـُُلَث 
 .(35)َرَواهم الرافعي "اْلُقْرآَن(

                                                           
(، واخللعيات )خمطوط( أليب احلسن اخللعي اجليء العشرون وكالمها عن أنس به 5434رقم احلديث ) 136ص 4اجملالس وجواهر العلم للدينوري ج (32)

يف ترمجة )موسى بن حممد  110ص 4(، وأورده الذهيب يف مييان االعتدال ج1013برقم ) 115ص 1مرفوعا، وأطراف الغرائب واألفراد للمقدسي ج
 وقال عنه: موضوع. 34ص 1وغريه: مرتوك أه .، والسلسلة الضعيفة لأللباِن ج الدار قطيني البلقاوي( كذبه أبو حامت وأبو زرعة، وقال الدمياط

ه ( له تصانيف عديدة./ هدية العارفني 940يوسف بن عبد اهلل بن حسن األرميوِن املصري الشافعي، تلميذ اجلالل السيوطي، املتوىف يف حدود سنة ) (33)
 . 364ص 1للبغدادي ج

 قلت ومل أقف على جيئه املذكور فيما توافر لدي من مصادر. 
رقم احلديث  197ص 53(، ومسند أمحد ج7برقم حديث ) 50ص 1ابن أيب شيبة ج (، ومسند1601برقم حديث ) 115ص 4مسند الطيالسي ج (34)

(، 646برقم حديث ) 413( وعمل اليوم والليلية أيضا ص10435برقم ) 134ص 9( وقال حمققه األرناؤوط: صحيح لغريه، وسنن النسائي ج11173)
(، واألوسط 4669برقم حديث ) 156ص 9يف معامجه: الكبري ج ( وقال: هذا حديث حسن، والطرباِن1496برقم حديث ) 17ص 3وسنن الرتمذي ج

(، 1119برقم حديث ) 135ص5(، وشرح مشكل اآلثار للطحاوي ج163برقم حديث ) 114ص 1(، والصغري ج1053برقم حديث ) 194ص 1ج
 (.1197برقم حديث ) 156ص 4وشعب اإلميان للبيهقي ج

 .43ص 5ج َرَواهم يفعن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه مرفوعا به، وكذا  517ص  5التدوين يف أخبار قيوين للرافعي القيويين ج (35)
جم األوسط للطرباِن وانظر: املعقلت: وما بني القوسني )ختم القرآن( أثبتناها من لفظ الرافعي كما يف أعاله، وقد وردت يف نص املخطوط )قرأ القرآن كله(، 

ب عن ابن عمر عن 944برقم حديث ) 135ص 1له أيضا ج (، واملعجم الصغري3996برقم حديث ) 116ص 6ج ( وبكليهما أخرجه من حديث الضَّ
( عن 7برقم حديث ) 45( عن ابن عمر مرفوعا بنحوه، وص1برقم حديث ) 54أبيه رضي اهلل عنهما بنحوه، وفضائل سورة اإلخالص للحسن اخلالل ص 

ب عن ابن عمر عن أبيه رضي اهلل عنهما بنحوه، ودالئل  574ص 1األصبهاِن جالنعمان ابن بشري بنحوه أيضا، ودالئل النبوة أليب نعيم  من حديث الضَّ
وقال:  107 -106ص17مبثل طريق أيب نعيم يف الدالئل حبديث الّضب، وأورده شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ج 57ص 6النبوة للبيهقي ج

َو اللَّهم َأَحٌد" َوأَن ََّها تَ ْعِدلم ث ملمَث اْلقمْرآِن ِمْن َأَصحِّ اأْلَ  اأْلََحاِديثم اْلَمْأثمورَةم َعْن النَّيبِّ " َحاِديِث َوَأْشَهرَِها َحىتَّ قَاَل طَائَِفٌة ِمْن َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم يف َفْضِل "قمْل هم
اِظ   وَرٍة ِمْن اْلقمْرآِن َأْكثَ رم ممَّا َصحَّ َعْنهم يف َفْضِل ": ملَْ َيِصحَّ َعْن النَّيبِّ َصلَّى اللَّهم كالدار قطيناحلْمفَّ َو اللَّهم َأَحٌد" َوَجاَءْت اأْلََحاِديثم َعَلْيِه َوَسلََّم يف َفْضِل سم قمْل هم
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 الحديث السابع عشر

ل صالة اهلل أحد دبر ك من قرأ قل هوعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "
 ".مكتوبة عشر مرات؛ أوجب اهلل له رضوانه ومغفرته

 أ(  -5) (36)َرَواهم البخاري يف تارخيه
 الحديث الثامن عشر

ختمها( من قرأ قل هو اهلل أحد )حتى يعن معاذ بن )انس( رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "
قال )رسول اهلل ف (طاب( لذا نستكثر )يا رسول اهللي الجنة )فـ(قال عمر )بن الخعشر مرات بنى اهلل له بيتا ف

 .(38)َرَواهم أمحد(37)"صلى اهلل عليه وسلم( اهلل أكثر وأطيب
 الحديث التاسع عشر

للَّهُ َأَحد ٌ ِلْحَدى ا َمْن َمرَّ َعَلى اْلَمَقاِبِر َوقـََرأَ ُقْل ُهوَ عن علي رضي اهلل عن قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 
 .(39)في يف جيء لهَرَواهم السل ".َعْشَرَة َمرَّة إ ، ثُمَّ َوْهَب َأْجَرُه ِلأْلَْمَواِت؛ )ُأْعِطَي( ِمَن اأْلَْجِر )بَِعَدِد اأْلَْمَواِت(

                                                           

( به، وقال عن الرافعي عن علي به. 1714برقم حديث ) 394ص1" وذكر احلديث كما يف النص أعاله. أه ، وكني العمال للمتقي اهلندي جبِاأْلَْلَفاِظ َكَقْولِهِ 
 أه .

 يف كني(، واملتقي اهلندي 174برقم حديث ) 74ص 1مل أقف عليه يف تاريخ البخاري املطبوع، وقد أخرجه: ابن اآلبنوسي البغدادي يف مشيخته ج (36)
 (.1751برقم حديث ) 399ص1العمال ج

صادر ختريج احلديث اآلتية، وقد جاء يف نص خمطوطتنا )جبل( بدل من: )أنس( وهو تصحيف؛ قلت: مجيع ما بني القوسني أثبتناه من مسند أمحد ومن م (37)
 لعدم وقوفنا على من ذكر ذلك. ومعاذ بن أنس اجلهين صاحب النيب صلى اهلل عليه وسلم.

 10 ، ومعجم الطرباِن الكبري ج(، وقال حمققه الشيخ شعيب األرناؤوط: اسناده ضعيف. أه13610برقم حديث ) 576ص 14مسند اإلمام أمحد ج (38)
برقم حديث  143ص 7(، وجممع اليوائد للهيثمي ج1179برقم حديث ) 130ص 1(، والرتغيب والرتهيب للمنذري ج597برقم حديث ) 145ص

 (. 5536برقم حديث ) 160ص 5(، وغاية املقصد يف زوائد املسند للهيثمي أيضا ج11353)
(، ونقله عن السلفي؛ القرطيب يف كتابه التذكرة بأحوال املوتى وأمور 34رقم احلديث ) 101 -101ص 1ج فضائل سورة اإلخالص للحسن اخلالل (39)

 وعياه للدار 99ص1، وبريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية حملمد بن حممد أبو سعيد اخلادمي ج197ص 1، والرافعي يف "تاريخ قيوين" ج176اآلخرة ص
 ، عن القاضي أيب يعلى بإسناده عن علي رضي اهلل عنه به، وقال: َرَواهم الدار111راءة للميت البن أيب السرور املقدسي صقطين أه .، والكالم على وصول الق

قطين عن علي رضي اهلل عنه به، وانتفاع  ، عن الدار114ألمحد بن أبراهيم السروجي ص نفحات النسمات يف وصول إهداء الثواب لألمواتقطين أيضا أه ، و 
، ويف مجيع هذه 171ص 1، وكشف اخلفاء للعجلوِن ج1114ص 5، ومرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ج61بإهداء التالوات، البن الربِن صاألموات 

 : )موضوع(.وقال عنه 174ص  7سلسلة الضعيفة جاملصادر عن علي رضي اهلل عنه مرفوعا به. واأللباِن يف ال
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 الحديث العشرون

اِحَدٍة( َخْمَس َعْشَرَة رَْكَعتَـْيِن يـَْقَرُأ ِفي ُكلِّ )وَ َمْن َصلَّى بـَْعَد اْلِعَشاِء )اآلِخَرِة( عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: "
 .(40)لفي يف جيئه".َرَواهم سعيد بن منصور، والسَمرَّة  "ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحد ٌ" بـََنى اللَُّه َلُه )َأْلَف َقْصٍر( ِفي اْلَجنَّةِ 

 الحديث الحادي والعشرون
رٍَّة؛ ُغِفَر َلُه َمْن قـََرَأ ُقْل ُهَو اهلُل َأَحد ٌ )ِمائـََتْي( مَ اهلل عليه وسلم: "عن أنس رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى  

َماَءإ ، َواأْلَْمَواَلإ ، َواْلُفُروَجإ ، َواأْلَْشرِبَةَ   .(41).َرَواهم ابن عدي والبيهقي"َخِطيَئُة َخْمِسيَن َسَنة  ِلَذا اْجتَـَنَب َأْرَبَع ِخَصاٍل؛ الدِّ
 الحديث الثاني والعشرون

ٍةإ ، ُقْل ُهَو اللَُّه َمْن قـََرأَ لَيلة اْلُجُمَعِة ِمائََة َمرَّ عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 
 (42)َرَواهم أبو نعيم" َأَحد ٌإ ، فـََقْد َأدَّى ِمْن َحقِّ َما َأدَّْت َحَمَلُة اْلَعْرِش ِمْن َحقِّ اْلَعْرشِ 

                                                           

ن مصادر التخريج أعاله، وقد جاءت يف نص املخطوط )َحَصَل(، وكذا )بعدد األموات( أثبتناها من قلت: وما بني القوسني )أعطي( أثبتناها م
 مصادر التخريج وقد وردت يف نص املخطوط )بعدد من فيها من األموات(.

 قلت مل أقف على من رواه عن ابن عباس، ومجيع من أخرجه فيما يأيت؛ رواه عن قيس عن جرير مرفوعا به. (40)
(، وقال املقدسي عقبه وبه حدثنا اخلالل، حدثنا ابن شاذان، 33رقم احلديث ) 54ص 1عبد الغين املقدسي عن السلفي به، يف أخبار الصالة له ج َرَواهم 

قال يف ترمجة )عمرو بن جرير البجلي(، و  136ص6أه . والكامل يف الضعفاء البن عدي ج حدثنا أمحد بن سفيان، حدثنا أمحد بن عبيد ما صّح فذكره.
أه ، وذخرية  واملنت. دَعِقَبه: وهذه األحاديث عن امساعيل بن أيب خالد غري حمفوظة هبذا اإلسناد كلها ولعمرو بن جرير غري ما ذكرت من احلديث مناكري اإلسنا

 َخاِلد، َعن قيس، َعن جر ير. َوَهَذا مل َرَواهم َعْمرو بن جرير: َعن ِإمْسَاِعيل بن أيب( وقال بعده: "3401رقم احلديث ) 1515ص4احلفظ البن القيسراِن ج
 .يل غري َعْمرو، َوِبه يعرف" أه يروه َعن ِإمْسَاعِ 

 )قلت(: مل أقف عليه يف سنن سعيد بن منصور املطبوعة، وال يف تفسريه املطبوع ايضا.
 )قصرين(.وما بني القوسني: )ألف قصر( أثبتناها من مصادر التخريج أعاله وقد وردت يف أصل املخطوط: 

وقال البيهقي َعِقَبهم: تفرد به اخلليل بن  131ص4يف ترمجة )اخلليل بن مرة(، والبيهقي يف شعب اإلميان ج 304ص 5الكامل يف الضعفاء البن عدي ج (41)
قد وردت يف نص ن للبيهقي، و مرة وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم أه ، قلت: وما بني القوسني )مائيت( أثبتناها من الكامل البن عدي وشعب اإلميا

 165ص6، وفيض القدير له أيضا ج457ص1والتيسري بشرح اجلامع الصغري للمناوي ج ،190ص1املخطوط )مائة(، وتنييه الشريعة املرفوعة للكناِن ج
ه بل جاه وسكتا عليه واألمر خبالف( وقال عقبه: وهذه األربعة ألهنا أمهات الكبائر )عد هب عن أنس( بن مالك وظاهره أن خمرجيه خر 4930برقم حديث )

( وقال: 11335برقم حديث ) 1136ص1قاال تفرد به اخلليل بن مرة وهو من الضعفاء الذين ال يكتب حديثهم أه ، واأللباِن يف اجلامع الصغري وزيادته ج
 ضعيف.

 وفيه )يوم اجلمعة( بدال من )ليلة اجلمعة(.( 77رقم احلديث ) 507ص 1تنييه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة البن عراق ج (42)
بلفظ: "من صلى يوم اجلمعة أربع ركعات يقرأ يف   (،14رقم حديث ) 31وجاء يف: "من فضائل سورة اإلخالص وما لقارئها"، للحسن اخلالل البغدادي ص

( عن اخلالل أيضا به أيضا ولكنه قال: 111برقم حديث ) 61 -61كل ركعة )قل هو اهلل أحد( مرة ... به، ومثله يف أخبار الصالة لعبد الغين املقدسي ص
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 لعشرونالحديث الثالث وا

للَُّه َأَحد ٌ ِلْحَدى َمْن َمرَّ َعَلى اْلَمَقاِبِر َوقـََرأَ ُقْل ُهَو اعن علي رضي اهلل عن قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "
 (43)"َعْشَرَة َمرَّة إ ، ثُمَّ َوْهَب َأْجَرُه ِلأْلَْمَواِت )ُأْعِطَي( ِمَن اأْلَْجِر )بَِعَدِد اأْلَْمَواِت(

 ابع والعشرونالحديث الر 
َحد ٌ ِلَلى آِخرَِها َمْن قـََرَأ ُقْل ُهَو اللَُّه أَ عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 

ََ اْليَـْوَم َعَمُل َخْمِسيَن صِ  ا رُِفَع َلُه َذِل ْبَل َأْن يَُكلَِّم َأَحد   (44)"َرَواهم السلفييق ادِّ ِمائََة َمرٍَّة بـَْعَد َصاَلِة اْلَغَداِة قـَ
 الحديث الخامس والعشرون

لَُّه َأَحد ٌ ِمائـََتْي َمْن قـََرَأ ِفي يـَْوٍم ُقْل ُهَو العن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "
 .(45)"َرَواهم أبو يعلىَعَلْيِه َدْين ٌ َمرَّة إ ، ُكِتَب َلُه َأْلف ٌ َوَخْمُسِمائَِة َحَسَنٍةإ ، ِلََّ َأْن َيُكوَن 

 
 
 

                                                           

وقال عقبه: فيه مروان بن حممد ذاهب احلديث،  41)يف كل ركعة قل هو اهلل أحد مئة مرة...( ومثله يف تذكرة املوضوعات حملمد طاهر الصديقي اهلندي ص
اهلل اْبن وهب، قَاَل يف اللَِّسان اَل يعرف، َوِفيه َغريه من مل أَقف َلهم على َحال أصال وَ َوِفيه ، وقال ابن عراق الكناِن عقبه: 507ص 1تنييه الشريعة املرفوعة جو 

 أعلم أه .
 سبق خترجيه يف احلديث رقم: التاسع عشر. (43)
اهلل عنه مرفوعا ، كالمها: عن الرباء بن عازب رضي 591ص 3، والفردوس مبأثور اخلطاب للديلمي ج46فضائل سورة اإلخالص للحسن اخلالل  ص (44)

( عن الرباء بع عازب أيضا مرفوعا به، وقال اهلندي بعده: "وفيه سليمان بن الربيع وهو 1754برقم حديث  ) 399ص 1به، وكني العمال للمتقي اهلندي ج
 ضعيف عن كادح بن رمحة وهو كذاب" أه .

ه ، أ ثابت عن أنس به، وقال حمققه )حسن سليم أسد(: اسناده ضعيف.، عن أيب الربيع عن حامت بن ميمون عن 105ص 6مسند أبو يعلى املوصلي ج (45)
وقال: ال جيوز االحتجاج حبامت بن ميمون حبال، وتاريخ أصبهان أليب  ،171ص  1، واجملروحني البن حبان ج459ص 1والكامل يف الضعفاء البن عدي ج

وقال ابن اجلوزي َعِقَبهم: هذا حديث موضوع على رسول اهلل  144ص 1، واملوضوعات البن اجلوزي ج101ص 6، وتاريخ بغداد ج596ص  1نعيم ج
التيسري بشرح اجلامع الصغري للمناوي ، و 433ص 5، والتدوين يف أخبار قيوين للرافعي ج94ص 1، وطبقات احلنابلة البن أيب يعلى جأه  صلى عليه وسلم.

مكنه وفاؤه ومل يفعله، واحلديث عن أنس بن مالك وإسناده ضعيف. أه . والفوائد ، وقال املناوي عقب احلديث: يظهر أن حمله إذا كان حاال وأ457ص 1ج
 ص أه . وضعيف اجلامع الصغري وزيادته لأللباِن ، وقال عقبه: هو موضوع، يف اسناده حامت بن ميمون ال حيتج به حبال.504ص  1اجملموعة للشوكاِن ج

 وقال: ضعيف.   455



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 999 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 الحديث السادس والعشرون

يََّة َعَرَفَة َأْلَف َمْن قـََرَأ ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحد ٌ َعشِ عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "
َِّ َوَجلَّ َما َسَألَ   .(46)أبو الشيخَواهم رَ  "َمرٍَّةإ ، َأْعطَاُه اللَُّه َع

 الحديث السابع والعشرون
َأَحد ٌ َأْلَف َمرٍَّة؛  َمْن قـََرَأ ُقْل ُهَو اهللعن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 

 .(47)َرَواهم الرافعي ".فـََقْد اْشتَـَرى نـَْفَسُه ِمَن اهلل
 باب في فضل الجهاد:
 :وفيه ثالثة عشر حديثا

 الحديث الثامن والعشرون
؛ َجاِهُدوا ِفي َسِبيِل اهللِ ب( قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "-5عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه قال ) 

أمحد، والطرباِن، واحلاكم أخرجه  ."فَِإنَّ اْلِجَهاَد ِفي َسِبيِل اهلِل بَاب ٌ ِمْن َأبـَْواِب اْلَجنَِّة يـَُنجِّي اهلُل ِبِه ِمَن اْلَهمِّ َواْلَغمِّ 
 (48)وصححه

 الحديث التاسع والعشرون
ْساَلُم ثَ عن فضالة بن عبيد رضي اهلل عنه قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: " اَلثَُة َأبـَْياٍت: ُسْفَلىإ ، اْْلِ

ْساَلُم َدَخَل َعَلْيِه َعامَّ  ُهْم ِلََّ قَاَل: َأنَا ُمْسِلم ٌ. َوَأمَّا ُة اْلُمْسِلِميَنإ ، َفاَل ُيْسَأُل َأحَ َوُعْلَياإ ، َوُغْرَفة ٌإ ، فََأمَّا السُّْفَلى: فَاْْلِ  د ٌ ِمنـْ

                                                           
َوِفيه اْبن وهب، قَاَل يف اللَِّسان اَل يعرف، َوِفيه َغريه من مل أَقف َلهم على َحال أصال ، وقال الكناِن بعده: "507ص 1تنييه الشريعة البن عراق الكناِن ج (46)

، 114ص1صن احلصني للشوكاِن ج، وحتفة الذاكرين بعدة احل105ص 6، وفيض القدير للمناوي ج600ص 1كني العمال للمتقي اهلندي جأه ، و  َواهلل أعلم"
 ، ومجيعهم عن أيب الشيخ )ابن حبان( به.164ص 4وحتفة األحوذي للمباركفوري ج

وقال  454ص1، والتيسري بشرح اجلامع الصغري جعن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه مرفوعا به 167، 106ص 1التدوين يف أخبار قيوين للرافعي ج (47)
َذيْ َفة بن اْلَيَمان َأي جَيَْعل اهلل ثَ وَ  عقبه: وكذا قال املناوي يف فيض  ه ،أاب قرَاَءهتَا عتقه من النَّار َويَ ْنَبِغي قرَاَءهتَا َكَذِلك َعن اْلَميِّت )اخليارى يف فَ َوائده( َعن حم

 1133ادته لأللباِن أيضا ص(، واجلامع الصغري وزي3776برقم حديث ) 455، وضعيف اجلامع الصغري وزياته لأللباِن ص105ص 6القدير له أيضا ج
 ( ويف كليهما قال عنه: موضوع. 11349برقم حديث )

، ومعجم الطرباِن 155ص 1وقال حمققه األرناؤوط: حسن مبجموع طرقه وهذا اسناد ضعيف، واجلهاد البن أيب عاصم ج 533ص 57مسند أمحد ج (48)
 حيح اإلسناد ومل خيرجاه.وقال: ص 44ص  1، واملستدرك على الصحيحني للحاكم ج13ص  6األوسط ج
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ُد ِفي َسِبيِل اهلِلإ ، ََ يـََناُلَها ااْلُعْلَيا: فـَتَـَفاُضُل َأْعَماِلِهْمإ ، بـَْعُض اْلُمْسِلِميَن َأْفَضُل ِمْن بـَْعٍض. َوَأمَّا اْلُغْرَفُة اْلُعْلَيا: فَاْلِجهَ 

 (49)أخرجه الطرباِن يف املعجم الكبري ".ِلََّ َأْفَضُلُهمْ 
أقول: قوله اإلسالم ثالثة أبيات إىل آخره من استعارة احملسوس للمعقول، وأتت سفلى وعليا على تأويل األبيات بالباق، 

 أو املراتب.
 الحديث الثالثون

بِاللَِّه  اَل: ِليَمان ٌ قَ ُسِئَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ اأَلْعَماِل َأْفَضُل؟ عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: 
ُرور ٌ  قَاَل: َحج   َماَذا؟ قَاَل: ثُمَّ ِفي َسِبيِل اهلِل  قَاَل: اْلِجَهادُ َماَذا؟  قَاَل: ثُمَّ ورسولهإ ،   (50). أخرجه البخاري ومسلم"َمبـْ

 والثالثون الحديث الحادي
ولم اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم "  اْلُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل  َمَثلُ عن النعمان بن بشري رضي اهلل عنه قال: قَاَل َرسم

َلُه َحتَّى يـَْرِجَع َمَتى يـَْرِجعُ    (51)اِنأخرجه أمحد والبيار والطرب  ".الصَّائِِم نـََهارَُه َواْلَقائِِم لَيـْ
 الحديث الثاني والثالثون

َِّ َوَجلَّ فـَُواَق نَاَقٍة َحرََّم اللَُّه َمْن قَاَتَل ِفي َسِبيِل الَعْن َعْمرِو ْبِن َعَبَسَة َعْن النَّيبِّ َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  لَِّه َع
  (52)". أخرجه أمحدَعَلى َوْجِهِه النَّارَ 

                                                           
(، وجامع املسانيد 599برقم حديث ) 117ص 1(، والفردوس مبأثور اخلطاب للديلمي ج411برقم حديث ) 514ص 14املعجم الكبري للطرباِن ج (49)

َعِن  الطَّبَ رَاِنُّ ِمْن ِرَوايَِة َأيب َعْبِد اْلَمِلكِ َرَواهم  (، وقال اهليثمي:9411برقم حديث ) 174ص 3(، وجممع اليوائد ج4691برقم حديث ) 51ص 7والسنن ج
 (.10634برقم حديث ) 511ص 4اْلَقاِسِم َوأَبمو َعْبِد اْلَمِلِك مَلْ أَْعرِْفهم، َوبَِقيَّةم رَِجالِِه ثَِقاٌت. أه .، وكني العمال للمتقي اهلندي ج

 (.161برقم حديث ) 61ص 1(، وصحيح مسلم ج1319برقم حيث ) 155ص 1صحيح البخاري ج (50)
( وعلق عله حمققه الشيخ شعيب 14401برقم حديث ) 530ص 50مسند اإلمام أمحد ج(، و 1616برقم حديث ) 619ص 5موطأ اإلمام مالك ج (51)

ائيل بن يونس، ر حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف يف رفعه ووقفه على مساك، والصحيح وقفه، فقد رفعه حسني بن علي، وهو اجلعفي، ووقفه إسقائال: 
عكرمة. ن فحسن احلديث يف غري روايته ع -وهو ابن حرب -وسالم بن سليم وحفص بن مجيع، كما سريد. ورجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني، غري مساك

 10(، وصحيح ابن حبان ج7671برقم حديث ) 146ص 14(، ومسند البيار ج19660برقم حديث ) 147ص 3، ومصنف ابن أيب شيبة ج أه
برقم حديث  555ص 4(، واملعجم األوسط له أيضا ج157برقم حديث ) 117ص 11(، واملعجم الكبري للطرباِن ج4611برقم حديث ) 441ص

ِحيِح. أه .لم َرَواهم َأمْحَدم َواْلبَ يَّارم َوالطَّبَ رَاِنُّ َورَِجالم َأمْحََد رَِجا( وقال اهليثمي َعِقَبهم: 9414برقم حديث ) 173ص 3(، وجممع اليوائد ج4747)   الصَّ
(، وعبارة )عيَّ وجل( ساقطة من املخطوط وأثبتناها من املسند، وقال حمقق املسند الشيخ شعيب عقبه: 19444برقم حديث ) 149ص 51املسند ج (52)

بن معني، وأبو زرعة،  حيىي حديث قوي لغريه، وهذا إسناد ضعيف، عبد العييي بن عبيد اهلل، وهو ابن محية بن صهيب بن سنان الشامي احلمصي، ضعفه"
وهو  -يِد ابِن عقبةمحم وأبو حامت وأبو داود والنسائي، ومل يرو عنه غريم إمساعيل بن عياش، وباقي رجاله ثقات غري ابن عياش، فصدوق يف روايته عن أهل بلده، و 
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 والثالثونالحديث الثالث 

ِبيِل اللَِّهإ ، َواللَُّه َمَثُل الُمَجاِهِد ِفي سَ عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال مسعت رسول اهلل صلى اله عليه وسلم يقول: " 
 يـَتَـَوفَّاُه َأْن يُْدِخَلُه الَجنََّةإ ، نْ َأْعَلُم ِبَمْن ُيَجاِهُد ِفي َسِبيِلِهإ ، َكَمَثِل الصَّائِِم الَقائِِمإ ، َوتـَوَكََّل اللَُّه لِْلُمَجاِهِد ِفي َسِبيِلِهإ ، بِأَ 

ا َمَع َأْجٍر َأْو َغِنيَمةٍ   (53)أخرجه البخاري، ومسلم ".َأْو يـَْرِجَعُه َساِلم 
 الحديث الرابع والثالثون

إ ، َوَلْم ُيَحدِّ عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: "  ُِ ِه نـَْفَسُهإ ، َماَت ْث بِ َمْن َماَت َوَلْم يـَْغ
 (54)". أخرجه مسلمَعَلى ُشْعَبٍة ِمْن نَِفاقٍ 

 الحديث الخامس والثالثون
ِه اأْلُمَِّة ِلنَّ ِلُكلِّ َأَمٍة َرْهَبانِيَّة إ ، َوَرْهبَ عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: " ِِ انِيَُّة َه

 أ(  -4) (55)البيهقي ".أخرجهاْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اهللِ 
 
 

                                                           

األول إىل جده،  ان يف "الثقات" يف موضعني: نسبه يف املوضعفروى عنه مجع، وذكره ابن حب -ابن رومان بن زمرارة القرشي الفلسطيين، وقد ينسب إىل جده 
-1/549اريخ الكبري" تفقال: محيد بن رومان، ويف الثاِن إىل أبيه، فقال: محيد بن عقبة، وكذا فعل ابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل"، وذكره البخاري يف "ال

 ، ومل يذكر فيه جرحاً وال تعدياًل..530
لب، ُث ترتك سويعة تمرضع الفصيل لتدر، ُث حتلب. وقد ذمكوقال السندي: قوله يف  ر: فمواق ناقة؛ بضم فائه وتمفتح: هو َقْدرم ما بني احللبتني، فإن الناقة حتم

 تفسريه غري ذلك" أه .
 حَيِْلب مَها"(أه . نَّاَقِة َقْدرم َما مَتمدُّ رَْأَسَها لِلَِّذي)قَاَل أَبمو َبْكٍر: "َوف مَواقم ال(، وقال ابن أيب عاصم عقبه: 154برقم حديث ) 544ص 1واجلهاد البن أيب عاصم ج

َو َضِعيٌف" أه .9410برقم حديث ) 173ص 3وجممع اليوائد ج ، َوِفيِه َعْبدم اْلَعيِيِي ْبنم عمبَ ْيِد اللَِّه، َوهم  (، وقال اهليثمي عقبه: "َرَواهم َأمْحَدم
(، واللفظ له، وورد يف املخطوط )مبا نال أجر...( فأثبتنا مبا يف رواية البخاري: )مع أجر..(، 1747برقم حديث ) 16 -13ص 4صحيح البخاري ج (53)

 (.1476برقم حديث ) 1496ص 5وصحيح مسلم ج
)ومل حيدث نفسه بالغيو( بدال من: )ومل حيدث نفسه به( واليت وردت يف  املخطوط:(، وورد يف 1910برقم حديث ) 1317ص 5صحيح مسلم ج (54)

 (، فأثبتنا ما جاء يف رواية مسلم.1304برقم حديث ) 514ص 1رواية أيب داود يف سننه ج
يف إسناده ضع( وقال حمققه األرناؤوط: "15407برقم حديث ) 517ص 11(، ومسند أمحد ج5915برقم حديث ) 93ص 6شعب اإلميان ج (55)

َيِن" أه . -وهو ابن احَلَواري -لضعف زيِد العمي
م

 7لى املوصلي جومسند أيب يع وقد أمِعلَّ باإلرسال. سفيان: هو الثوري، وأبو إياس: هو معاوية بن قمرة امل
 ( وقال حمققه حسني سليم أسد: اسناده ضعيف.4104برقم حديث ) 110ص
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 الحديث الخامس والثالثون
َياَحِة، قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اهللم عَ   وَل اللَِّه، اْئَذْن يل يف السِّ اًل قَاَل: يَا َرسم ِلنَّ ِسَياَحَة ُأمَِّتي َلْيِه َوَسلََّم: "َعْن َأيب أمَماَمَة، َأنَّ َرجم

 (56)".أخرجه احلاكم وصححهاْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اللَِّه تـََعاَلى
 الحديث السادس والثالثون

ر ٌ ِمْن َأْلِف يـَْوم ٌ ِفي َسِبيعن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: "  ِل اللَِّه َخيـْ
 .(57)وصححه".أخرجه احلاكم يف املستدرك فـَْليَـْنظُْر ُكلُّ اْمِرٍئ لِنَـْفِسهِ  ِسَواُهإ ،يـَْوٍم ِفيَما 

 الحديث السابع والثالثون
 ِفي َسِبيِل اللَِّه َمَقاُم الرَُّجِل ِفي الصَّفِّ عن عمران بن حصني رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "

 (58)".أخرجه احلاكم وصححهَأْفَضُل ِعْنَد اللَِّه ِمْن ُعَباَدِة َرُجٍل ِستِّيَن َسَنة  
 
 
 
 

                                                           
(، وقال احلاكم عقبه: "هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه"، وقال الذهيب يف التلخيص: 9415برقم حديث ) 45ص 1املستدرك على الصحيحني ج (56)

(، 7760برقم حديث ) 145ص 4(، وقال األلباِن هبامشه: )صحيح(، واملعجم الكبري للطرباِن ج1446برقم حديث ) 3ص 5"صحيح"، وسنن أيب داود ج
 (.5911برقم حديث ) 94ص 6، وشعب اإلميان له أيضا ج(14306برقم حديث ) 171ص 9والسنن الكربى للبيهقي ج

( وقال فيه احلاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه" وقال الذهيب يف التلخيص: "على شرط 1541برقم حديث ) 77ص 1ج (57)
 .أه  البخاري"

عبارة: ط أثبتنا ما جاء يف املستدرك، وكذا مل ترد يف املخطو قلت: وقد جاء يف املخطوط: "جهاد يوم يف سبيل..." بدال من "يوم يف سبيل..." ف
 كل امرئ لنفسه" وقد أثبتناها من رواية املستدرك أيضا.  "فلينظر

برقم  97ص 6، وشعب اإلميان للبيهقي ج470 -469ص 10(، وصحيح ابن حبان ج4564برقم حديث ) 500ص 4والسنن الكربى للنسائي ج
 (.  5914حديث )

 1349ص 5الدارمي ج ، وسننَهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلبمَخارِيِّ ومََلْ خيمَرَِّجاهم"(، وقال احلاكم َعِقَبهم: "1545برقم حديث ) 74ص 1جاملستدرك  (58)
مساعه من عمران"  ت( وقال حمقق الكتاب حسني سليم أسد: "يف اسناده علتان: ضعف عبد اهلل بن صاحل، واالنقطاع فإن احلسن مل يثب1441برقم حديث )

( وقال حمققه مشهور 5437برقم حديث ) 133ص 4(، واجملالسة وجواهر لعلم للدينوري ج159برقم حديث ) 549ص 1أه ، واجلهاد البن أيب عاصم ج
 503ص 4ج (، واملعجم األوسط له أيضا577برقم حديث ) 164ص14آل سليمان: "اسناده ضعيف واحلديث حسن" أه ، واملعجم الكبري للطرباِن ج

 (.5916برقم حديث ) 96ص 6(، وشعب اإلميان له أيضا ج14974برقم حديث ) 161ص 9(، والسنن الكربى للبيهقي ج4704برقم حديث )
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 والثالثون الحديث الثامن

ِبيِل اللَِّهإ ، َوُدَخاُن ََ َيْجَتِمُع ُغَبار ٌ ِفي سَ عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "
ا اإ ، َوََ َيْجَتِمُع ُشح  َوِليَمان ٌ ِفي قـَْلِب َعْبٍد َأبَد   (59)اكم وصححه". أخرجه احلَجَهنََّم ِفي َجْوِف َعْبٍد َأبَد 
 الحديث التاسع والثالثون

ِل اهلِلإ ، َتَحاتُّ ِلَذا رََجَف قـَْلُب اْلُمْؤِمِن ِفي َسِبيعن سلمان رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "
ُق النَّْخَلةِ  ِْ  (60)".أخرجه الطرباِنَخطَايَاُهإ ، َكَما تـََتَحاتُّ ِع

 الحديث األربعون
َفُر َلُه في َأوَِّل ِللشَِّهيِد ِعْنَد اهلِل َسبُع ِخَصاٍل يـُغْ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " عن عبادة بن الصامت قال: قال

َِوَُّج ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِنإ ، وَ  اِب اْلَقْبِرإ ، َدفْـَعٍة ِمْن َدِمِهإ ، َويـََرى َمْقَعَدُه ِمَن اْلَجنَِّةإ ، وُيَحلَّي ُحلَِّة اِْليَماِنإ ، َويـُ َِ ُيَجاُر ِمْن َع
َِِع اأَلْكَبِرإ ، َويُوَضُع َعَلى رَْأِسِه تَاُج اْلَوقَاِر الياقوتُة منه َخير ٌ ِمَن الدنيا وَما ِفيَهاإ ، وَ وَ  ُيَشفَُّع ِفي َسْبِعيَن يـَُؤمَُّن ِمَن اْلَف

  (61)"أخرجه احلاكم، والبيار، والطرباِنِلْنَسان ا ِمْن َأقَارِبِهِ 

                                                           
(، 1111برقم حديث ) 133ص 1(، ومل حيكم احلاكم على هذه الرواية يف املطبوع، ومسند احلميدي ج1593برقم حديث ) 41ص 1املستدرك ج (59)

( وقال حمققه األرناؤوط: "صحيح بطرقه 7440برقم حديث ) 430ص 11(، ومسند أمحد ج1401برقم حديث ) 149ص 1منصور ج وسنن سعيد بن
(، 4113برقم حديث ) 55ص 13( وقال حمققه األلباِن: "صحيح"، ومسند البيار ج141برقم حديث ) 106وشواهده" أه ، واألدب املفرد للبخاري ص

( وقال حمققه األرناؤوط: "حديث 5131برقم حديث ) 45ص 4(، وصحيح ابن حبان ج4505برقم حديث ) 173ص 4والسنن الكربى للنسائي ج
 (.5931برقم حديث ) 117ص 6(، وشعب اإلميان له أيضا ج14974رقم حديث ) 161ص 9صحيح لغريه" أه ، والسنن الكربى للبيهقي ج

ا( من نص املخطوط وأثبتناها من نص الطرباِن كما جاء يف معجمه، واملعجم (، وقد سقطت )إذ6046برقم حديث ) 153ص 6املعجم الكبري ج (60)
"نم ( وقال الطرباِن َعِقَبهم: "ملَْ يَ ْرِو َهَذا احلَِْديَث َعِن اأْلَْعَمِش ِإالَّ َعْبدم اْلَعيِيِي، تَ َفرََّد ِبِه: َعْمرمو بْ 4543برقم حديث ) 144ص 4األوسط له أيضا ج   احلْمَصنْيِ

، َرَواهم الطَّبَ رَاِنُّ يف اأْلَْوَسِط َواْلَكِبريِ  ( وقال اهليثمي عقبه: "9411برقم حديث ) 176ص 3، وجممع اليوائد ج567ص 1ة األولياء أليب نعيم جأه ، وحلي
َو َضِعيٌف"  أه . َوِفيِه َعْمرمو ْبنم احلْمَصنْيِ َوهم

يد ما ذكره؛ فيما جاء يف رواية الطرباِن اليت ذكرها اهليثمي يف جممع اليوائد كما هكذا يف نص املخطوط )سبع خصال( ولكنه ذكر مثان خصال، ويؤ  (61)
، رقم احلديث 145 – 141ص 7( وقال حمققه األرناؤوط: "رجاله ثقات" أه ، ومسند البيار ج17145برقم حديث ) 410ص 14سيايت، ومسند أمحد ج

برقم حديث  195ص 3انية اطلقها بال عدد، وذكرها ست خصال، وجممع اليوائد ج( وقال يف الرواية األوىل ست خصال، ويف الث1697( و)1696)
َوِهَي َكَذِلَك،  َرَواهم َأمْحَدم َهَكَذا َقاَل ِمْثَل َذِلَك، َواْلبَ يَّارم َوالطَّبَ رَاِنُّ ِإالَّ أَنَّهم َقاَل: " َسْبَع ِخَصاٍل "(، ولكنه قال: "ست خصال"، وقال اهليثمي عقبه: "9316)
( وقال األلباِن َعِقَبهم: َرَواهم أمحد والطرباِن واسناد 1574برقم حديث ) 67ص 1أه ، وصحيح الرتغيب والرتهيب لأللباِن ج رَِجالم َأمْحََد َوالطَّبَ رَاِنِّ ثَِقاٌت"وَ 

 أمحد حسن. أه .
 ا به.قلت: وللحديث شواهد أشهرها ما جاء من طريق املقدام بن معد يكرب )رضي اهلل عنه( مرفوع
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ي احلريشي جامعها العبد الفقري؛ سليمان األكراشي بن طه بن أيب العباس متت حبمد اهلل وعونه وحسن توفيقه، على يدي

 ه ، واحلمد هلل على ذلك.1149احلسيين الشافعي، يف يوم األربعاء يف حمرم احلرام سنة 

 المصادر والمراجع

، عكاشةقيق: أبو عبد اهلل حسني بن ، حته (341اإلشبيلي )ت  ، أليب حممد عبد احلقاألحكام الشرعية الكبرى
 م.1001سنة  1الرياض، ط –مكتبة الرشد 
ه (، حتقيق: حممد عبد الرمحن النابلسي،   600، لعبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن سرور املقدسي )تأخبار الصالة

 م.1993، سنة 1دمشق، ط –دار السنابل 
حتقيق: جابر بن عبد اهلل السريِّع،  ه (،307، أليب الفضل حممد بن طاهر بن علي املقدسي)تأطراف الغرائب واألفراد

 ه .1414، سنة 1دار التدمرية، ط
ه (، دار العلم للماليني، 1596، خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، اليركلي الدمشقي )تاألعالم

 م.1001، سنة 13ط
ه (، 443ت ) املقريييد بن على ، لتقى الدين أمحمن األحوال واألموال والحفدة والمتاع للنبيلمتاع األسماع بما 

 م.1999، بريوت، سنة 1: حممد عبد احلميد النميسى، دار الكتب العلمية، طحتقيق
املعروف  ، أليب إسحاق إبراهيم بن املظفر احلريب املوصليانتفاع األموات بإهداء التالوات والصدقات وسائر القربات

 م.1004، سنة 1ه (، دار ابن حيم، ط 611بابن الربِن )ت
، إلمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباِن البغدادي )ت ليضاح المكنون في الِيل على كشف الظنون

ه (، عىن بتصحيحه وطبعه على نسخة املؤلف: حممد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، واملعلم رفعت 1599
 لبنان. –بيلكه الكليسى، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

ثمان، ، حملمد بن حممد بن مصطفى بن عمحمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية بريقة
 ه .1544سنة ه (، مطبعة احلليب، 1136نفي )ت أيب سعيد اخلادمى احل

 بريوت. –، ألمحد بن علي أيب بكر اخلطيب البغدادي، دار الكتب العلمية تاريخ بغداد
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ه (، دائرة املعارف العثمانية، 136إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أيب عبد اهلل )ت  ، حملمد بنالتاريخ الكبير

 الدكن، طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان. –حيدر آباد 
ه (، حتقيق: عبد 741، جلمال الدين أيب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن امليي )ت تحفة األشراف بمعرفة األطراف

 م.1945، 1والدار القّيمة، ط اإلسالمي،دين، املكتب الصمد شرف ال
ه (، حتقيق: عبد 741، جلمال الدين أيب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن امليي )تتحفة األشراف بمعرفة األطراف

 م.1945، سنة 1والدار القّيمة، ط اإلسالمي،الصمد شرف الدين، املكتب 
اليمين  ، حملمد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاِنالمرسلينتحفة الِاكرين بعدة الحصن الحصين من كالم سيد 

 م.1944، 1لبنان، ط –بريوت  -ه (، دار القلم 1130)ت 
ِكرة الموضوعات  ه .1545، 1ه (، إدارة الطباعة املنريية، ط946، حملمد طاهر بن علي الصديقي اهلندي الَفتَّيِن )تت

ِكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ين عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخليرجي َشس الد ، أليبالت
، سنة 1ه (، حتقيق: د. الصادق بن حممد بن إبراهيم، مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، ط671القرطيب )ت 

 ه .1413
وب بن بن حممد بن أي، أليب حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلَ

 ه (.543أزداذ البغدادي املعروف ب  ابن شاهني )ت 
دين، ، لعبد العظيم بن عبد القوي املنذري أيب حممد، حتقيق: إبراهيم َشس الالترغيب والترهيب من الحديث الشريف

 ه .1417، سنة 1بريوت، ط –دار الكتب العلمية 
 ه .1406دار الرشيد حبلب الطبعة األوىل  -مد عوَّامة ، البن حجر العسقالِن، حتقيق: حمتقريب التهِيب

ِيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة بن عراق ، لنور الدين، علي بن حممد بن علي بن عبد الرمحن اتن
 –وعبد اهلل حممد الصديق الغماري، دار الكتب العلمية  ،الوهاب عبد اللطيفه (، حتقيق: عبد 965الكناِن )ت 

 ه .1599، 1بريوت، ط
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ه (، حتقيق: د. بشار 741الرمحن أيب احلجاج امليي )ت ، ليوسف بن اليكي عبدتهِيب الكمال في أسماء الرجال

 م.1940، سنة 1بريوت، ط –عواد معروف، مؤسسة الرسالة 
ى )املتوىف: عيسحممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أيب  الجامع الكبير )سنن الترمِي(إ ،

 م.1994بريوت، سنة  –ه (، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي 179
 البخاري(إ ، )صحيحلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل ص

ناصر الناصر، ترقيم حممد فؤاد عبد ه (، حتقيق: حممد زهري بن 136اهلل البخاري اجلعفي )ت حملمد بن إمساعيل أيب عبد
 ه .1411، 1الباقي، دار طوق النجاة، ط

ابن القيم  د اهلل، حملمد بن أيب بكر أيوب اليرعي أيب عبجالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام
 م.1947، سنة 1الكويت، ط –عبد القادر األرناؤوط، دار العروبة  -: شعيب األرناؤوط اجلوزية، حتقيق

ه (، حتقيق: مساعد بن 147، لبكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباِن )ت الجهاد
 ه .1409، سنة 1املدينة املنورة، ط -سليمان الراشد اجلميد، مكتبة العلوم واحلكم 

 مياهليثن حجر ، ألمحد بن حممد بن علي بالدر المنضود في الصالة والسالم على صاحب المقام المحمود
ه (، عين به: بومجعة عبد القادر مكري وحممد 974السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس )ت 

 ه .1416جدة، سنة  –شادي مصطفى عربش، دار املنهاج 
عروف أليب الفضل حممد بن طاهر بن علي بن أمحد املقدسي الشيباِن، امل ذخيرة الحفاظ )من الكامل َبن عدي(إ ،

 م.1996، سنة 1الرياض، ط –ه (، حتقيق: د. عبد الرمحن الفريوائي، دار السلف 307بابن القيسراِن )ت 
ه (، حتقيق: حممد ناصر الدين األلباِن، املكتب اإلسالمي 147، لعمرو بن أيب عاصم الضحاك الشيباِن )ت السُّنَّة

 ه .1400، سنة 1بريوت، ط –
بن احلسني بن علي البيهقي، حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، جامعة الدراسات  ، أليب بكر أمحدالسنن الصغير

 م.1949، 1اإلسالمية، كراتشي   باكستان، ط
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 ، أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، ومؤلف اجلوهر النقي: عالءالسنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

ر آباد، الرتكماِن، جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيد الدين علي بن عثمان املارديين الشهري بابن
 ه .1544، 1ط

 ، أليب داود سليمان بن األشعث السجستاِن، حتقيق: حمي الدين عبد احلميد، دار الكتاب العريب   بريوت.السنن
، دار اجليل، 1حتقيق: د. بشار عواد معروف، طه (، 175، أليب عبد اهلل حممد بن يييد القيويين، ابن َماَجة )ت السنن

 م.1994بريوت، سنة 
ه (، حتقيق: د. سعد بن عبد اهلل بن عبد 117، لعثمان سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساِن اجلوزجاِن )تالسنن

 ه .1414، سنة 1العييي آل محيد، دار العصيمي الرياض، ط
مة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري املعروف ، أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالشرح مشكل اآلثار

 م.1994، 1حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط (،ه 511بالطحاوي )ت 
ه (، 434 ملتوىف:ا، ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلمْسَرْوِجردي اخلراساِن، أيب بكر البيهقي )شعب اْليمان

احب الدار السلفية ص الندوي،امد، أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد حتقيق: عبد العلي عبد احلميد ح
 م.1005، سنة 1اهلند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، ط –ببومباي 

مي، أيب حامت، َمْعبَد، التمي ، حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بنصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان
 م.1995، سنة 1بريوت، ط –ه (، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 534الدارمي، البمسيت )ت 

، املكتب اإلسالمي، بريوت، سنة 1حملمد ناصر الدين األلباِن، ط صحيح الجامع الصغير وزيادته )الفتح الكبير(إ ،
 م.1944
دار  قلعجي،ه (، حتقيق: عبد املعطي أمني 511موسى بن محاد العقيلي )ت  ، جلعفر حممد بن عمرو بنالضعفاء

 م.1944، سنة 1بريوت، ط –املكتبة العلمية 
 الرياض. –، حملمد ناصر الدين األلباِن، مكتبة املعارف ضعيف الترغيب والترهيب

 –مد حامد الفقي، دار املعرفة ه (، حتقيق: حم316، أليب احلسني ابن أيب يعلى، حممد بن حممد )ت طبقات الحنابلة
 بريوت.
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بدر الدين  فياحلن، حملمد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب عمدة القاري شرح صحيح البخاري

 بريوت. –ه (، دار إحياء الرتاث العريب 433)ت  العيين
ه (، حتقيق: د. فاروق 505النسائي )ت، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساِن، عمل اليوم والليلة

 ه .1406، سنة 1بريوت، ط –محادة، مؤسسة الرسالة 
ه (، حتقيق: 407، أليب احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي )ت غاية المقصد في زوائد المسند

 م.1001، سنة 1لبنان، ط –خالف حممود عبد السميع، دار الكتب العلمية، بريوت 
ه (، 309، لشريويه بن شهردار بن شريو يه بن فناخسرو، أبو شجاع الديلمّي اهلمذاِن )ت ردوس بمأثور الخطابالف

 م.1946، سنة 1بريوت، ط –حتقيق: السعيد بن بسيوِن زغلول، دار الكتب العلمية 
ِيل ه (  471لبناء )ت ا، أليب علي احلسن بن أمحد بن عبد اهلل البغدادي املعروف بابن فضل التهليل وثوابه الج

 ه .1409، سنة 1الرياض، ط –حتقيق: عبد اهلل بن يوسف اجلديع، دار العاصمة 
حممد  ، حملمد َعْبد احَلّي بن عبد الكبري ابنفهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت

بريوت،  –باس، دار الغرب اإلسالمي ه (، حتقيق: إحسان ع1541احلسين اإلدريسي، املعروف بعبد احلي الكتاِن )ت
 م.1941، سنة 1ط

املعلمي،  حتقيق: عبد الرمحن حيىي حملمد بن علي بن حممد الشوكاِن، ،الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة
 ه .1407، سنة 1بريوت، ط –املكتب اإلسالمي 

وي )ت بن تاج العارفني بن علي املنا، ليين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف فيض القدير شرح الجامع الصغير
 م.1994 -ه  1413، 1لبنان ، ط -ه (، دار الكتب العلمية بريوت 1051

مد السخاوي ، لشمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حمالَقوُل الَبِديُع في الصَّالِة َعَلى الَحِبيِب الشَِّفيعِ 
 ه (، دار الريان للرتاث.901)ت 

 ، لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن الذهيب الدمشقية من له رواية في الكتب الستةالكاشف في معرف
 ه  (، وعلق  441ه (، وحاشيته لربهان الدين أيب الوفاء إبراهيم بن حممد سبط ابن العجمي احلليب )ت  744)ت
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 -للثقافة االسالمية   مؤسسة علوم القرآنعليهما وخرج نصوصهما: حممد عوامة أمحد، وحممد منر اخلطيب، دار القبلة 

 جدة.
علي حممد -ه (، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود563، أليب أمحد بن عدي اجلرجاِن )ت الكامل في ضعفاء الرجال

 م.1997، سنة 1لبنان، ط - بريوت –الكتب العلمية يف حتقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، معوض، شارك 
ه (، حتقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، منشورات 434بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت  ، أليبكتاب الدعوات الكبير

 الكويت. –مركي املخطوطات 
ه ( ، احملقق: محدي 147، أليب بكر أمحد بن عمر بن أيب عاصم )تكتاب الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم

 م.1993، سنة 1دمشق، ط –عبد اجمليد السلفي، دار املأمون للرتاث 
ِيل اْللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس ي ، إلمساعيل بن حممد العجلوِن اجلراحكشف الخفاء وم

 ه .1531القاهرة، سنة  –ه (، مكتبة القدسي، لصاحبها حسام الدين القدسي 1161)ت 
ن ابن أيب السرور اهلل َشس الدي ، حملمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن علي، أيب عبدالكالم على وصول القراءة للميت

 م.1009سنة  1ه (، حتقيق: أبو عبد الرمحن شوكت بن رفقي شحالتوغ، الدار األثرية، ط676املقدسي احلنبلي )ت
ه (، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن 555، أليب بكر أمحد بن مروان الدينوري املالكي )تالمجالسة وجواهر العلم

 ه .1419لبنان(، سنة  -، دار ابن حيم )بريوت أم احلصم( -اإلسالمية )البحرين  ةحسن آل سلمان، مجعية الرتبي
ِوائد ومنبع الفوائد ه (، حتقيق: 407، أليب احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي )تمجمع ال

 م.1994حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، سنة 
، لعلي بن )سلطان( حممد، أيب احلسن نور الدين املال اهلروي القاري )ت المصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة 

 م.1001، سنة 1لبنان، ط –ه (، دار الفكر، بريوت 1014
ِخار( ه (، حتقيق: حمفوظ  191، أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البيار )تالمسند )المطبوع باسم البحر ال

، سنة 1ط املدينة املنورة، -د، وصربي عبد اخلالق الشافعي، مكتبة العلوم واحلكم الرمحن زين اهلل، وعادل بن سع
 م.1009
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، ملسلم سلم()صحيح م المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل للى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 بريوت. –ه (، حتقيق: جمموعة من احملققني، دار اجليل 161بن احلجاج القشريي النيسابوري )ت
، املعروف ب  )سنن الدارمي(، حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن هَبرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي المسند

، 1ه (، حتقيق: حسني سليم أسد الداراِن، دار املغين للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، ط133السمرقندي )ت
 م.1000
، حتقيق: ه (153 شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي )ت، أليب بكر بن أيبالمسند

 م.1997، سنة 1الرياض، ط –أمحد بن فريد املييدي، دار الوطن عادل بن يوسف العيازي و 
بن عبد احملسن  د. حممدحتقيق:  ه (104)ت البصري، أليب داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي المسند

 م.1999، 1مصر، ط –الرتكي، دار هجر 
ه (، حتقيق: 507، أليب يعلى أمحد بن علي بن املثمىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي، املوصلي )ت المسند

 م.1944، سنة 1دمشق، ط –حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث 
، 1 (، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، طه141اهلل الشيباِن )ت ألمحد بن حنبل أيب عبدالمسندإ ، 

 م.1999سنة 
 ه (، حتقيق: حممد عوامة. 153، أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة العبسي الكويف )ت المصنف

وعبد  حممد،ه (، حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن 560، أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباِن)تالمعجم األوسط
 ه .1413، سنة القاهرة-احلسيين، دار احلرمني  سن بن إبراهيماحمل

ه (، حتقيق: حممد األمني بن حممد اجلكين، مكتبة دار 517، أليب القاسم عبد اهلل بن حممد البغوي)تمعجم الصحابة
 الكويت. –البيان 

ه (، حتقيق: 560الطرباِن )ت، لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أيب القاسم المعجم الصغير
المعجم م.1943، سنة 1بريوت , عمان، ط -دار عمار  ،ود احلاج أمرير، املكتب اإلسالميحممد شكور حمم

ه (، حتقيق: محدي بن 560لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أليب القاسم الطرباِن )تالكبيرإ ، 
 م.1994، 1القاهرة، ط –عبد اجمليد السلفي، مكتبة ابن تيمية 
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بريوت،  -ه (، مكتبة املثىن 1404، لعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشقي )تمعجم المؤلفين

 دار إحياء الرتاث العريب بريوت.
ار د، أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية + معرفة السنن واآلثار

 م.1991، سنة 1والوعي + دار قتيبة، كراتشي بباكستان + حلب + دمشق، ط
اض، الري - ه (، حتقيق: أشرف عبد املقصود، مكتبة طربية 406، أليب الفضل العراقي )تالمغني عن حمل األسفار

 م.1993سنة 
صطفى األعظمي، مؤسسة ه (، حتقيق: حممد م179، ملالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدِن )ت الموطأ

 م.1004، سنة 1اإلمارات، ط –أبو ظيب  -زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية 
ِان اَعتدال في نقد الرجال ه (، 744، لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )ت مي

 م.1965، 1لبنان، ط –ة والنشر، بريوت حتقيق: علي حممد البجاوي، دار املعرفة للطباع
، ألمحد بن إبراهيم بن عبد الغين السروجي، أيب العباس، َشس نفحات النسمات في وصول لهداء الثواب لألموات

 م.1009، 1ه (، أليب عبد الرمحن شوكت بن رفقي شحالتوغ، الدار األثرية، ط710الدين )ت 
ِمانإ ، ي أليب العباس َشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمك وفيات األعيان وأنباء أبناء ال

 بريوت. –دار صادر ه (، حتقيق: إحسان عباس، 641)ت  اإلربلي
، إلمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباِن البغدادي )ت هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين

م، أعيد طبعه باألوفست: دار 1931ة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول سنة ه (، طبع بعناية وكال1599
 لبنان. –إحياء الرتاث العريب بريوت 
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 الملخص:

مما ال شك فيه أن أسرار القرآن العظيم ال تنتهي، وروائع بيانه ال تنقضي، أعجز البلغاء وأخرس ألسنة الفصحاء، فلم 
 ينهضوا مبعارضته على طول األوقات واألزمان ولن يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهريا، وملا كان علم البيان من

أكثر العلوم أخذا للعقول، وأشدها تأثريا على النفوس، بسبب صلته الوثيقة بالقرآن العظيم، لذلك أسس علماؤنا األوائل 
هذا العلم وصنفوا فيه الكتب والشروح، فجعلوا له أبواب كثرية تدخل يف ضمن علم البالغة، كالزيادة واحلذف، والتقدمي 

 والتأخري وغريها من األبواب.
أهم أبواب اإلعجاز البياين، باب التكرار، هذا الباب الذي لفت كثري من الدراسني عربا وعجما، املعظمني ولعل من 

لكتاب اهلل تعاىل والطاعنني فيه على حد سواء. أما الطاعنون فاختذوا التكرار مطية للقدح يف بالغة القرآن الكرمي، 
 السماء ء، ال للقدح واجلفاء، حاهلم كحال من يقلب بصره يفولكنهم صعقوا وتفاجئوا حني وجدوه مطية للتعظيم والثنا

ليجد فيه خلال أو عيبا، فينقلب إليه البصر خاسئا وهو حسري. وأما املعظمون: فزادهم باب التكرار يف نفوسهم تعظيما 
 لكتاب رهبم، وكيف ال وهو ميثل هلم أهم أبواب اإلعجاز البياين.

هه رسالة لطيفة ظريفة تضمن اجلواب عن مسألة وقوع التكرار يف القرآن الكرمي وأوجوقد يسر اهلل تعاىل يل الوقف على 
والنكت اليت سيق ألجلها للشيخ حممد عمر الشهري بابن الغزي الدمشقي، فرأيت أن أقوم بتحقيقها وإخراجها ملا هلا 

 من أمهية يف الدراسات التفسريية البيانية.
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 المبحث األول: حياته وآثاره

 ظ ابن الغزي بدراسة مستقلة موسعة عن حياته وثقافته ومنهجه، وما وجدناه يف املصادر اليت ترتمت له إشارات مل حي
 سلطت الضوء على جوانب من حياته باختصار.

 :  امسهأوال: 
ل يف الغزي الشافعي، وقع اخلالف يف امسه فقي العامري الدمشقي حممد بن شريف حممد حممد عمر بن عبد الغين بن

 .   (3)، وقيل يف بعضها اآلخر: حممد عمر(2)، وقيل: حممد بن عمر(1)بعض املصادر أن امسه: عمر الغزي
والصحيح ما ذكرناه، وأّن امسه مركب "حممد عمر" لتصريح املؤلف بذلك يف بعض تصانيفه، ومنها هذه الرسالة، حيث 

 بدمشق الشافعية وىالفت خادم الغزي بابن كأسالفه  ريالشه عمر حممد الفقري العبد فيقول بعد: أما قال يف مقدمتها: "
 . (4)الشام"
  :لقبه ونسبتهثانيا: 

 مدينة الزاي، ويرجع سبب هذه النسبة إىل "غزة" وهي وتشديد الغني بفتح اشتهر الشيخ حممد عمر بـ"ابن الَغّزي"،
افعي واحملدثني، ولد هبا اإلمام الش فلسطني على مسافة من بيت املقدس، وقد خرج منها تماعة من األئمة من بالشام

حممد بن إدريس، وممن كان هبا من احملدثني أبو عبد اهلل حممد بن عمرو بن اجلراح الغزي، وحممد بن خنيس الغزي، 
 .(5)وغريمها كثري

 
 

                                                           

 يزاد ما اوكثري  الغين" عبد بن عمر "حممد خّطه وجدت مث الغين" عبد بن بـ "عمر ، قال الزركلي: اشتهر5/51، واألعالم: 1/1111ينظر: حلية البشر:  (1) 
 . 1/161. وينظر: فهرس الفهارس، للكتاين: 7/191وينظر: معجم املؤلفني:  .للتربك( حممد) لف ظ

. ولعل البغدادي وهم يف تأريخ وفاته حيث 77/515، وخزانة الرتاث: 11/55. ومعجم املؤلفني، كحالة: 1/176ينظر: هدية العارفني، للبغدادي:  (2) 
 .1/107(،ينظر: إيضاح املكنون: 1177)ت بدمشق الشافعية مفيت الغزي حممد بن حممد بن الغىن عبد بن عمر بن قال: بدر الدين حممد

 .1/791. وذكره الكتاين يف مواضع كثرية يف فهرس الفهارس: 6/115األعالم:  ينظر: (3)
 . 1ينظر: مقدمة الرسالة: ق (4)
 .1/151، اللباب يف هتذيب األنساب، عز الدين ابن األثري: 10/70ينظر: األنساب، للسمعاين:  (5)
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ا وضعوه ورمب: وهو لقب معروف، يطلق على من بلغ مرتبة متقدمة يف العلم، (7)و "بدر الدين" (6)ويلقب بـ "نور الدين"

 امسا لبعض األشخاص، ومثله يف ذلك: جنم الدين، وكمال الدين، ومشس الدين، وحنوها.
  ثالثا: كنيته:

 .(8)يُكىن الشيخ الغزي بأيب حفص
   رابعا: والدته ونشأته:

، وقرأ هـ(، وهبا نشأ وترعرع، وعاش يف حجر والده1100( ذي احلجة احلرام سنة )1ولد بدمشق الشام ليلة األثنني )
القرآن الكرمي عليه، ونشأ يف كنف أسرة جلها علماء فقرأ عمه كمال الدين الغزي مبادئ العلوم، وبعد اتقانه حضر 

 .(9)على العلماء، والسادة الفضالء، فأخذ العلوم، وحاز الفنون، وتفقه على كبار علماء عصره
  : حياته العلمية وثناء العلماء عليه: خامسا

 بدمشق، الشافعية ، وكان مفيت(10)حممد عمر الغزي رجال صاحلا، فقيها، أديبا، حنويا، شاعرا وناثرالقد كان الشيخ 
وكان يتمتع بدرجة عالية من الضبط واالتقان، والتضلع مبختلف العلوم السائدة يف عصره، بفضل  .(11)فضالئها وأحد

 والده وعمه كمال الدين الغزي، وغريمها، وفيما يأيت بعضا مما سطره عنه علماء عصره فمن ذلك:
ساد أرباب التدقيق حقيق، و ما كتبه الشيخ عبد الرزاق البيطار حيث قال: صار الشيخ الغزي من أفراد التحقيق على الت

بنظره الدقيق. مد للرياسة كفا وساعدا، فصادف الدهر له على مرامه مساعدا، وتربجت له هيفاء املعايل واملعارف، من 
بروج جمده العريق بكل فضل تالد وطارف، فهو الطود الشهري، والعمدة الكبري، عني أعيان دمشق الشام وخنبة ذوي 

 .(12)رتاماملقامات العالية واالح
 

                                                           

 .11/55. ومعجم املؤلفني، كحالة: 1/176ينظر: هدية العارفني:  (6)
 .7/719ينظر: إيضاح املكنون:  (7)
 .11/55. ومعجم املؤلفني، كحالة: 1/176، وهدية العارفني: 5/51ينظر: األعالم، للزركلي:  (8)
 .1111ينظر: حلية البشر: ص (9)
 . 7/191ينظر: معجم املؤلفني، كحالة:  (10)
 .5/51ينظر: األعالم:  (11)
 .1111حلية البشر: ص (12)
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 الفضل من لغوب أسالفه، مكان الشامية املدرسة يف والتدريس بدمشق الشافعية إفتاء عليه وجه ه(ـ،1116) سنة ويف

 .انفصال دونب سنة وعشرين نيفا   الشام شورى مبجلس مقدما   عضوا   وصار سواه من على دمشق يف به تقدم ما واجلاه
واشتهر باآلفاق وانعقد على جاللته االتفاق، ونبل قدره وارتفع صيته وذكره. وكان مفردا بالذكاء واملعارف وموصوفا 

 بالشمائل العالية واللطائف، مهابا جسورا ال يهاب حاكما وال وزيرا. 
به وجعل يل قدرا  م جبانقال ابن البيطار: دخلت مرة مع والدي إىل اجمللس الكبري وكنت غالما صغريا، فوضعين املرتج

كبريا، وكان اجمللس قد غص باهله واجتمع فيه أعيانه من فرعه إىل أصله، ومل يكن يف البلدة جملس سواه، جيلس فيه 
الوايل وحاكم الشرع واملفيت وسائر األعيان ذوي القدر واجلاه، فبعد أن جلسنا قليال وجدت أوراقا كثرية قد أمهلت يف 

 ظر إليها حبال، فقلت له سرا: سيدي ما هذه األوراق املعرض عنها؟ أنظرمت هبا ومت الشغل منها؟ فرفع زوايا اإلمهال ومل ين
صوته وقال ومل خيش من كبري وال وال، هذه األوراق الواردة من السلطان، املشتملة على أوامر ال تناسب األوان، فألقيناها 

 . (13)كبري وال قاض وال وزيريف البطال ومل نعمل هبا حبال، ومل خيش من حاكم وال  

 المطلب الثاني: شيوخه:

تلقى الشيخ ابن الغزي علومه على تمهرة كبرية من علماء عصره، فبدأ بأخذ العلوم على علماء أسرته، فقرأ على والده 
 عبد الغين الغزي وعمه الكمال الغزي، وقد وقفت على أمساء كثري من شيوخه وكما يأيت:

الغين بن حممد شريف بن أيب املعايل حممد الغزي العامري الدمشقي، أديب شاعر، وقرأ عبد الغين الغزي: عبد  -1
على بار علماء عصره إىل أن صار من أعلم علماء الديار الشامية، وتوىل من بعد والده إفتاء الشافعية. وهذه 

 .(14) هـ(1611الوظيفة قد توارثوها عن آبائهم إىل اجلد األعلى الشهاب أمحد الغزي، وتويف سنة )
حممد بن حممد شريف بن مشس الدين حممد بن عبد الرمحن الغزي العامري احلسيين  كمال الدين الغزي: -1

 فاته: التذكرة من مصن مؤرخ نسابة أديب. كان مفيت الشافعية يف دمشق،، الصديقي، أبو الفضل، كمال الدين
 
 

                                                           

 .1117 -1111حلية البشر: ص (13)
 ،  567 - 1/561ينظر: حلية البشر:  (14)
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 بن أمحد اماإلم ألصحاب األكمل ، النعتالعلوم وفوائد الفنونالدر املكنون، واجلمان املصون، من فرائد و  الكمالية،

 .(15) هـ(1117حنبل، تويف سنة )
له فقيه شافعّي، حمّدث، من أهل دمشق. أص ،حممد بن عبد الرمحن بن حممد الكزبريالشمس حممد الكزبري:  -1

 ودرس حتت قبة  ديث،( انفرد باالشتغال باحليكزبر ال ي بن أمحدمن صفد، ونسبته إىل خال والده )الشيخ عل
امة. ، أخذ عنه الشيخ ابن الغزي صحيح البخاري باإلجازة العالنسر يف دمشق، ووضع )ثبتا( يف أمساء شيوخه

 .(16) هـ(1111تويف سنة )
أمحد، احلمصي األصل الدمشقي الشافعي، شهاب  بن عسكر بن اهلل عبيد بن الشهاب أمحد العطار: أمحد -7

نة ، كان عاملا يف القراءات والتفسري والفقه، له ثبت، تويف يف دمشق سيف عصرهحمّدث الشام الدين العطار، 
 .(17)هـ(1115)

 اظم،فقيه، حمدث، حنوي، ن ،حممد بن رجب  الشهري بابن الشمعة علي بن حممد بن عثمانعلي الشمعة:  -5
رح البخاري ش حاشية على أماكن من من مصنفاته:. أصله من بعلبّك، بالقراءاتشافعّي دمشقي، له معرفة 

سالة يف رفع ر  -رفع التعدي عن رفع األيدي، و عرابللقسطالين، رسالة يف البسملة، نظم مفردات قواعد اإل
 .(18) هـ(1119، تويف بدمشق سنة )-اليدين بالصالة

 .(19)عبد القادر بن إمساعيل بن األستاذ عبد الغين النابلسي عبد القادر النابلسي: -6
 له يقال. يدمشق حنفي، فقيه: العمري ساملِ  ابن علي بن سعد بن علي بن شاكر حممد شاكر العقاد: حممد -7

تويف  .الميذهت من معاصريه، أكثر فكان. صغريا للتدريس تصدى. العقاد بابن يعرف وقد( سعد مقدم ابن)
 .(20)هـ(1111بدمشق سنة )

 
                                                           

 .71 - 7/70، واألعالم: 1/750، وفهرس الفهارس:  1111 - 1/1111ينظر: حلية البشر:  (15)
 .6/195، واألعالم:  1115 - 1117ينظر: حلية البشر: ص (16)
 .1/166، واألعالم: 171 - 119ينظر: حلية البشر: ص (17)
 .7/111عجم املؤلفني: ، وم5/16ينظر: األعالم:  (18)
 . ومل أعثر له على ترتمة وافية.1/570، 1/755، وفهرس الفهارس، للكتاين: 1117 – 1111ينظر: حلية البشر: ص (19) 

 .6/156، واألعالم: 1117 – 1111ينظر: حلية البشر: ص (20)
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بالشافعي الصغري  بالطييب، لقبعبد الرمحن الطييب: عبد الرمحن بن علي بن مرعي الشافعي الدمشقي الشهري  -5

 . (21) هـ(1167لفرط ذكائه وسعة علمه، تويف بدمشق الشام سنة )
حملدث الفقيه ا أبو عثمان سعيد بن حسن بن أمحد الشامي احلنفي الشهري باحلليب الدمشقيسعيد احلليب:  -9

الشهاب الكزبري و احملقق، وتصدر للتدريس واإلفادة يف دمشق وأخذ عن كبار علماء عصره كالشيخ حممد 
 .(22)هـ(1159العطار وغريمها، تويف سنة )

 . (23)حسن املكي -10
: أبو السعود حممد سعيد بن عبد اهلل بن حسني بن مرعي السويدي البغدادي يحممد سعيد السويد -11

رواية بغداد يف عصره وحمدث العراق، يروي عن أعالم املسندين كالشمس ابن عقيلة املكي، أجازه  الشافعي،
، واستجاز له والده قبل ذلك من الشيخ عبد الغين هـ(1175)ملا ورد بغداد وهو يف اخلامسة من عمره عام

د عمر الغزي بسنده هـ( روى عنه الشيخ حمم1111، وتويف سنة )النابلسي وتلميذه البكري وطائفة كبرية
 . (24)عنه

 .(25)عمر التغليب الشيباين، أخذ عنه الشيخ الغزي احلديث ورواه بسنده عنه -11
أبو الربكات زين الدين مصطفى بن حممد بن رمحة اهلل بن عبد احملسن األيويب األنصاري  :مصطفى الرمحيت -11

وشرحه يشرح  اختصارا  جليال   اختصر شفاء القاضي عياضاملسند فقيه الشام،  الشهري بالرمحيت الدمشقي
أن الشيخ حممد  -واهلل أعلم-، ويظهر (26) هـ(1105، وتويف سنة )مل تكتحل عني الزمان مبثله حتريرا  وحتبريا  

عمر الغزي قد أخذ بعض األسانيد وعمره مخس سنوات، وقد حدث ذلك لكثري من العلماء واحملدثني، 
  وخباصة أبناء العلماء، طلبا للسند العايل.

                                                           

 .571 – 571ينظر: حلية البشر: ص (21)
وفاته سنة  أرخ الكتاينو  هـ(،1159): يف رمضان ابن البيطار وضبط وفاته. 1/957، وفهرس الفهارس: 665 – 667ينظر: حلية البشر: ص (22) 

 . 91 – 1/91هـ(، والصحيح األول. ينظر: األعالم: 1157)
 ة. . ومل أقف له على ترتم7/191، ومعجم املؤلفني: 1/1111ذكره ابن البيطار من تملة شيوخ الغزي. ينظر: حلية البشر:  (23) 

 .1/151، وهدية العارفني: 1/1010ينظر: فهرس الفهارس:  (24)
 مل أقف له على ترتمة. (25)
 .1/757، وهدية العارفني: 1/717ينظر: فهرس الفهارس:  (26)
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رحل إىل  ،أبو البهاء خالد بن أمحد بن حسني، ضياء الدين النقشبندي اجملددي :خالد الكردي النقشبندي -17

  الفرق بني العقد اجلوهري يف، شرح العقائد العضديةو  شرح مقامات احلريريبغداد يف صغره، من مصنفاته: 
الشيخ حممد عمر الغزي حديث هـ( وروى عنه 1171، تويف يف الشام سنة )كسيب املاتريدي واألشعري -15

 .(27)املسلسل باألولية

 المطلب الثالث: تالميذه:

انتفع بالشيخ حممد عمر الغزي خلق كثري، وال سيما أنه كان مدرسا ومعلما يف دمشق مث من بعد ذلك مفتيا  
ر اخلطيب نصللشافعية، وكان من بني هؤالء العلماء رجل من أكابر أهل العلم والفضل يف زمانه يف دمشق كأيب 

، إال إين مل أقف إال على اثنني من التالميذ يف كتب الرتاجم؛ ولعل ذلك يعود لكثرة تالميذه، وشهرته، (28)وغريه
 وضعف اهلمم يف تقييد تراجم املتأخرين، لذا سأذكر كال منهما وكما يأيت:

لدمشقي حل اخلطيب ا: هو حممد أبو النصر نصر اهلل ناصر الدين بن عبد القادر بن صاأبو نصر اخلطيب -1
ب حف ظ يف صغره حنو مخسة عشر ألف بيت من أغل، الشافعي مسند الشام، القاضي اخلطيب احملدث املعمر

ومروياته،  له )ثبت( يف أشياخه ،وويل القضاء حنو عشرين سنة، الفنون، وحنو عشرة آالف حديث بأسانيدها
 .(29)هـ(1115تويف سنة )

ويدعى بعصمة اهلل بن  حكمت، شهاب الدين أمحد عارف: الرتكيأمحد باي عارف حكمت: عارف اهلل  -1
شيخ قاض، لقب  ،إبراهيم عصمة اهلل بن أيب الوليد إمساعيل بن إبراهيم باشا زاده احلنفي احلسيين االسالمبويل

 ة كتب اشتهر خبزان ، يروي عامة عن الشيخ حممد عمر الغزي الدمشقي وغريه،اإلسالم باململكة العثمانية
 
 

                                                           

 .7/95، ومعجم املؤلفني: 191 – 1/191،  األعالم: 1/171وما بعدها، وفهرس الفهارس:  1/571ينظر: حلية البشر:  (27) 
 ذكر الكتاين أن الشيخ خالد الكردي النقشبندي روى بسنده عن الشيخ حممد عمر الغزي وهبذا يكون الشيخ والتلميذ يف آن واحد. ينظر: فهرس (28) 

 .1/171الفهارس: 
 .6/111. واألعالم: 161 –1/161ينظر: فهرس الفهارس:  (29)
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، راضي األمريية()األحكام املرعية يف األله نظم مساه  ظيمة له يف املدينة املنورة، تعرف إىل اليوم مبكتبة عارف حكمت.ع

 .(30)هـ(1175هـ( وقيل سنة: )1171اختلف يف سنة وفاته فقيل إنه تويف سنة )

 المطلب الرابع: مؤلفاته:

 صنف الشيخ الغزي مؤلفات عديدة يف خمتلف العلوم والفنون، وهي كما يأيت: 
 :(31)مؤلفاته من

  .(32)لنحوا يف بدر الدين الغزي جده ملنظمة . وهو شرحشرح الدرة املرضية يف النحوالدرية يف  الكواكب -1
 .(33)اإلسالم أحكام خالصة إىل األنام هداية -1
 .(34)القرآن يف الواقع التكرار يف رسالة -1
 .(35)األجرومية على شرح -7
 .(36)املناسك يف رسالة -5
  .(37)شعر ديوان -6
 .(38)هبجة النور االمت يف بيان سر اهلل االعظم -7

 
 

                                                           

ه )عارف حكمت( بالتاء املبسوطة، على الطريقة الرتكية، مث رأيت )خاهمه( اّلذي  . قال الزركلي: اشتهرت كتابة امس1/711( ينظر: فهرس الفهارس: 30) 
 .1/17وإيضاح املكنون:  .1/171كان يصّدر به كتبه املوقوفة يف املدينة، وامسه فيه: )أمحد عارف حكمة اهلل(. ينظر: األعالم: 

 . 1/1117ينظر: حلية البشر:  (31)
 .1/176، وهدية العارفني: 11/55 ، معجم املؤلفني:5/51األعالم:  (32)
 .1/176، وهدية العارفني: 7/719، وإيضاح املكنون: 11/55، معجم املؤلفني: 5/51األعالم:  (33)
 ، ومساها الزركلي: رسالة يف" التكرير الواقع يف القرآن".5/51، األعالم: 1/1117حلية البشر:  (34)
 . 1/1117ينظر: حلية البشر:  (35)
 . 1/1117ينظر: حلية البشر:  (36)
 . 11/55، معجم املؤلفني: 5/51األعالم:  (37)
 .1/176، وهدية العارفني: 1/107، وإيضاح املكنون: 11/55معجم املؤلفني:  (38)
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 المطلب الخامس: وفاته:

كان الشيخ حممد عمر الغزي ال خيشى وزيرا وال حاكما وال وال وكان جيهر باحلق وال ميار فيه أحدا، ويف أواخر حياته 
 حدثت فتنة عظيمة بني املسلمني والنصارى يف دمشق فنفي الشيخ الغزي على أثرها يف يوم اخلامس من ربيع 

عد مخسة هبا ب ومات النصارى، حادثة أيام املاغوصة قلعة يف ووضع قربص، جزيرة إىل دمشق هـ( من1177الثاين سنة )
 .(39)( سنة رمحه اهلل تعاىل77جامعها، وكان عمره ) يف ودفن من السنة املذكورة، الثاين من رمضان يف أشهر

 الرسالة ومنهجه )اسم الرسالة، ونسبة الرسالة لمؤلفها، ومنهج المؤلف ومصادره(. المبحث الثاني:

 أوال: اسم الرسالة: 

 اختلف يف عنوان الرسالة إىل ثالثة عنوانات:
 .(40)أوهلا: رسالة يف التكرار الواقع يف القرآن

 .(41)الكرمي القرآن يف الواقع التكرار يف ثانيها: اجلواب
 .(42)رسالة يف بالغة القرآنثالثها: 

بعد ذلك:  بتعديل حرف اجلر من "يف" إىل "عن" ليصريوأنسب هذه العنوانات: الثاين، وهو الذي اعتمدته يف التحقيق 
"اجلواب عن التكرار الواقع يف القرآن الكرمي"، وذلك ملوافقته ملضمون الرسالة، حيث بني املصنف الغرض من تصنيفه 

رسالة لهذه الرسالة فقال: "ملا طلب مين اجلواب عن التكرار الواقع يف القرآن الكرمي...". فهو وإن مل ينص على اسم ا
 فقد بان لنا امسها.

وأما العنوان األول: فذكره بعض من ترجم له، كـابن البيطار وحممد الشطي وال ختتلف تسمية الزركلي عنهما كثريا فقد 
 رسالة يف التكرير الواقع يف القرآن".مسى الرسالة قائال: "

                                                           

 .1/176، وهدية العارفني: 5/51، واألعالم: 1/1115حلية البشر:  (39)
 .5/51. واألعالم: 1/1117حلية البشر:  (40)
ة خهتا يف فهرس جامعة هارفرد األمريكية: فقد كتب مفهرس املخطوطات باللغة اإلجنليزية ذيال على كل ورقة من املخطوط هذا االسم. وهي النسكذا وجد  (41)

 األصل اليت اعتمدت عليها يف حتقيق هذه الرسالة.
 ذه الرسالة.ة، وهي النسخة الثانية اليت اعتمدت عليها لتحقيق هكذا وجدته يف فهرس املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية يف وزارة األوقاف املصري  (42)
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ذا بالغة القرآن الكرمي إال إن أحدا مل يذكر هوأما الثالث: فال يصلح عنونا هلذا املخطوط، وإن كان التكرار يف ضمن 

 االسم ممن ترجم للمصنف وكذا مل تذكره فهارس املخطوطات ما خال مفهرسي وزارة األوقاف املصرية، والذي 
يبدو يل أنه املفهرس مل يطلع على مضمون املخطوط كامال، وإال فاملصنف صرح بأن رسالته جاءت جوابا لقضية 

 هتمني يف القرآن الكرمي وهي قضية التكرار.أشغلت الباحثني وامل

 :نسبة الرسالة لمؤلفهاثانيا: 

ما نسبة الرسالة للشيخ حممد عمر بن عبد الغين الغزي، فال شك فيها، فقد نص املصنف يف أول رسالته بذكر امسه أ
"، وقد الشام... بدمشقفيقول العبد الفقري حممد عمر الشهري كأسالفه بابن الغزي خادم الفتوى الشافعية فقال: "

 أكدت هذه احلقيقة أيضا مصادر ترتمة املصنف اليت رجعنا إليها.

 :منهج المؤلف ومصادرهثالثا: 

يقول العبد الفقري حممد ف افتتح الغزي رسالته مبقدمة قصرية على طريقته يف السجع، وذكر امسه وشهرته ومنصبه فقال: "
 ". وى الشافعية بدمشق الشامعمر الشهري كأسالفه بابن الغزي خادم الفت

عن  ملا طلب مين اجلواب مث شرع بعد ذلك ببيان الغرض من تأليف هذه الرسالة، وهو جواب عن سؤال، فقال: "
ري القرآن مناف إّن التكرار يف غ....." وعرض الغزي األسئلة اليت طرحت عليه، قائال:  التكرار الواقع يف القرآن الكرمي

غة، وإّن القرآن العظيم معجز بفصاحته، ومفحم ببالغته، فما وجه التكرار مع ذلك؟ وما احلكمة للفصاحة، ومباين للبال
 ". فيما هنالك؟ فأجبت السائل ملا هو طالب...

واعتمد الشيخ الغزي يف التقعيد لقضية التكرار على كتابني من كتب البالغة، وصدر هبما رسالته ومها: املفتاح للسكاكي 
 لتفتازاين، مث بعد ذلك اجتهد يف حترير أوجه وقوع التكرار يف القرآن الكرمي وذكر فوائده والنكت اليتواملطول للسعد ا

 سيق ألجلها.
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 بين يدي التحقيق: )وصف النسخ، ومنهج التحقيق، ونماذج من المخطوطات(. المبحث الثالث:

 أوال: وصف النسخ:

 خمطوطتني مها:اعتمدت يف حتقيقي هلذه الرسالة على نسختني 
(، وهي رسالة مفردة، واختذهتا 1551نسخة جامعة هارفرد يف الواليات املتحدة األمريكية، رقم تصنيفها: ) -1

 ( 16( ورقات منفردة، ومسطر ورقها )6النسخة األصل؛ ألهنا منسوخة يف حياة املؤلف، وتقع الرسالة يف )
احلرف )أ(، واسم ناسخها: مصطفى بن حممد سطرا، وخطها عادي، وهي نسخة تامة وواضحة. ورمزت هلا ب

 هـ(.1169حمرم احلرام سنة ) 11العرضي احلليب، وتاريخ نسخها يف 
(، وهي رسالة مفردة، 717(، رقم الرسالة )1171نسخة وزارة األوقاف املصرية: رقم التصنيف العام ) -1

( 11فحتني، ومسطر ورقها )( ورقات، كل ورقة ص7واختذهتا نسخة ثانية يف التحقيق، وتقع الرسالة يف )
سطرا، وخطها عادي، وهي نسخة تامة وواضحة، إال يف بعض املواضع فقد صحفت كلماهتا، ومل ختل من 
سقط يسري، ورمزت هلا باحلرف )ب(. اتبع الناسخ نظام التعقيبة للمحافظة على تسلسل ورقاهتا، ومل يذكر 

 اسم الناسخ، وال تاريخ نسخها.

 ثانيا: منهج التحقيق: 

ا املخطوط نسخت -1  يف وقالفر  بيان مع األخرى )ب( بالنسخة قابلته مث ،(أ)األصل نسخة على معتمد 
 .احلاشية

 .املعاصرة اإلمالء قواعد وفق على النص ضبط -1
ْشكلة فاظاألل وكذا عاصم، عن حفص برواية العثماين بالرسم القرآنية اآليات من النص يف ورد ما ضبط -1

ُ
 امل

لبسة أو
ُ
 .ضبطه يتعنَي  وما امل

 .األصيلة مظانه إىل وأرجعته املنت يف أو نص ورد قول كل  خرجت -7
 .استدراك إىل حاجة فيه ما واستدركت. مؤلفها قصد ويتمم فائدة يزيدها مبا عليها علقت -5
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 .احملقق النص يف املذكورين لألعالم ترتمة -6

 :نماذج من المخطوطات ثالثا:

 
 

 النسخة األصل )أ(الورقة األوىل من 
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 الورقة األخرية من النسخة األصل )أ(
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 الورقة األوىل من النسخة )ب(
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 الورقة األخرية من النسخة )ب(
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

العرب لعظيم فصاحته، والصالة والسالم  (43)احلمد هلل الذي أنزل القرآن العظيم معجزا  ببالغته، وأسكت به مناطيق
على سيدنا حممد املبعوث يف أفصح العرب املؤيد بالرباهني واحلجج، املنزل عليه قرآن عريب غري ذي عوج، وعلى آله 

 األطهار، وأصحابه األخيار.   
 أما بعد 

ا طلب مين اجلواب دمشق الشام: ملفيقول العبد الفقري حممد عمر الشهري كأسالفه بابن الغزي خادم الفتوى الشافعية ب
الواقع يف القرآن الكرمي، وأن التكرار يف غري القرآن مناف للفصاحة، ومباين للبالغة، وأن القرآن العظيم  (44)عن التكرار

معجز بفصاحته، ومفحم ببالغته، فما وجه التكرار مع ذلك؟ وما احلكمة فيما هنالك؟ فأجبت السائل ملا هو طالب، 
، (45)الفضل راغب، وسؤاله عن بيان احلكمة يف التكرار وجيه، فال غرو بذلك؛ ألن الولد كما قيل: سر أبيه حيث إنه يف

 فأقول:
اعلم أن التكرار يف بعض اآليات الكرمية اليت أعجزت البلغاء، وأسكتت الفصحاء، هو عني البالغة؛ ألن السكاكي يف 

 وسائر العلماء أتمعوا على أن البالغة يف الكالم:  (47)شرح تلخيصهوالسعد التفتازاين يف املطول الذي هو  (46)املفتاح
 
 

                                                           

 . 9/17، وهتذيب اللغة: 5/107( تمع منطيق: أي البليغ املتكلم. ينظر: العني: 43)
 إعادة الزركشي: وحقيقته ، وقال1/1. ينظر: املثل السائر: "أسرع أسرع" تستدعيه ملن مرددا، كقولك  املعىن على اللف ظ قال ابن األثري: التكرار: داللة (44) 

 .1/10الربهان يف علوم القرآن:  .به العهد لطول األول تناسي خشية معىن لتقرير مرادفه أو اللف ظ
 .15/611مثل عريب مشهور، ينظر: صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء، للقلقشندي:  (45)
 وتصريف، حنو، بني ما علوم، عدة يف احلنفي، برع اخلوارزمي السكاكي علي بن حممد بن بكر أيب بن السكاكي: هو أبو يعقوب سراج الدين يوسف( 46) 

: احلنفية، للقرشي طبقات يف املضية هـ(. ينظر: اجلواهر616، تويف سنة ) املناظرة علم يف العلوم، ورسالة مفتاح كتبه:  من .وشعر وعروض، وبيان، ومعاٍن،
 .5/111للزركلي: ، واألعالم، 117، وتاج الرتاجم، البن قطلوبغا: ص1/116

املنطق،  هتذيب كتبه:  من .واملنطق والبيان واملعاين، والتصريف، النحو، عامل الدين، سعد التفتازاين، اهلل عبد بن عمر بن والسعد التفتازاين هو مسعود (47) 
يف على الصحيح سنة الكالم، وغريها كثري. وتو  يف الطالبني ومقاصد املفتاح، تلخيص شرح به اختصر واملختصر شرح تلخيص مفتاح العلوم، واملطول

 .7/119، واألعالم: 5/577هـ(. ينظر: شذرات الذهب، البن العماد احلنبلي: 791)
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. فحيث اقتضى احلال وهو األمر الداعي إىل التكلم على وجه خمصوص أن (48)"مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحته"

 يعترب مع الكالم الذي يؤدي به أصل املعىن خصوصية ما فهو مقتضى احلال، مثال ذلك كون املخاطب منكرا حال 
كيد كان أيقتضي تأكيده، والتأكيد مقتضاها على حسب مراتب التأكيد، ومعىن مطابقته هلا أن احلال إن اقتضى الت

الكالم مؤكدا، وإن اقتضى االطالق كان الكالم عاريا عن التأكيد وهكذا إن اقتضى حذف املسند إليه حذف وإن 
اليت منها الباب الثامن من تلخيص  (50)إىل غري ذلك من التفاصيل املشتمل عليها علم املعاين (49)اقتضى ذكره ذكر

 .  (53)واملساواة (52)واإلطناب (51)املفتاح وهو اإلجياز
عن  [ ٩٧١البقرة: ] ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆژقال السعد حتت قول املنت: "وخلوه عن التكرار أي خلو قوله تعاىل: 

 ، والتكرار من حيث (55)فإنه يشتمل على تكرار القتل (54)التكرار خبالف قوهلم: "القتل أنفى للقتل"
 

                                                           

يه هي بلوغ املتكلم يف تأدية املعاين حدا له اختصاص بتوفية خواص الرتاكيب حقها، وإيراد أنواع التشبالبالغة: السكاكي فقال:  هاعّرف، و 17املطول: ص( 48) 
نظر: ي وعرفها القزويين فقال: وأما بالغة الكالم فهي مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحته. .715ينظر: مفتاح العلوم: ص واجملاز والكناية على وجهها.
  .1/71اإليضاح يف علوم البالغة: 

خرَب عنه ففي قوله تعاىل:  (49) 
ُ
أسند الوعد إىل اهلل سبحانه وتعاىل،  [٨٦]التوبة: ژ  ۉ  ۉ   ې  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ژ املسند إليه هو احملكوم عليه أو امل

.فاملسند إليه ركن يف اجلملة ووجوده حمتم، وإمنا 610فلف ظ اجلاللة ُمسَند إليه والوعد مسند. ينظر: معجم مصطلحات البالغة، أمحد مطلوب: ص
   .171ظر: البالغة فنوهنا وأفناهنا، فضل حسن عباس: صحيذف إذا دلت قرية على حذفه ولوال القرينة لكان احلذف نقصا وعيبا. ين

 واخلرب واإلجياز، ناباإلط موضوعاته، ومن احلال"، مقتضى يطابق هبا اليت العريب اللف ظ أحوال به يعرف "علم: وهو البالغة علوم من هو: املعاين علم (50) 
 .167-166ص :التفتازاين الدين سعد املطول، مع التلخيص: ينظر... والوصل والفصل واالستفهام، والنداء والنهي، واألمر واإلنشاء،

 أداء هو فاإلجياز: وعرفه السكاكي بقوله  ،115ص :االجياز، للرازي هناية: ينظر. إخالل غري من احلروف من ميكن ما بأقل الغرض أداء عن عبارة هو (51) 
 .111ص: العلوم مفتاح. األوساط متعارف عبارات من بأقل الكالم من املقصود

 أن به حيد والذي: قالف آخر تعريفا   األثري ابن وعرفه اجلمل، غري إىل أو اجلمل إىل راجعة الكثرة أو القلة كانت  سواء عباراهتم من بأكثر الكالم أداء هو (52) 
 ،109: ، والتلخيص176: واإليضاح ،111: العلوم مفتاح :ينظر. والتكرار التطويل عن مييزه ما وهذا. لفائدة املعىن على اللف ظ زيادة هو: يقال

 .1/11: واملطول
 وهو بعض، على بعض يزيد ال املعاين، بقدر واأللفاظ األلفاظ بقدر املعاين تكون . واملساوة: ن771، واملطول: ص165( ينظر: مفتاح العلوم: ص53) 

 .1/150واإلطناب. ينظر: اإليضاح:  اإلجياز بني املتوسط املذهب
 .1/105، وجممع األمثال، النيسابوري امليداين:57: ص، للعسكريعند العرب. ينظر: الصناعتني( هو مثل 54)
 إمنا القتل ونفي صلي،األ املقصد هو احلياة حصول إن: قوله ومنها (.للقتل أنفى القتل: )العرب قول على اآلية معىن ترجيح يف سبعة وجوها   الرازي ذكر (55)

 هناية ينظر. اآلية وند كالمهم،  يف موجود وهو عيب، التكرار إن مث. غريه على التنصيص من أوىل األصلي الغرض على والتنصيص. احلياة حلصول يراد
 .116: اإلجياز
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 مما يشتمل عليه، وال يلزم أن يكون التكرار خمال إنه تكرار من عيوب الكالم مبعىن إّن ما خيلو عن التكرار أفضل
 انتهى كالم السعد التفتازاين يف املطول.    (56)بالفصاحة"

 أن التكرار غري خمل، بل ما خيلو عن التكرار أفضل مما فيه التكرار، هذا إذا مل -رمحه اهلل تعاىل –فُعلم من كالم السعد 
يكن مقتضى احلال التكرار، فإن كان مقتضى احلال التكرار فالتكرار هو عني البالغة، والتكرار الواقع يف اآليات الكرمية  

سبات ا التأكيد، ومنها التأسيس لربط األحكام واآليات باملناكله ملقتضى احلال ملا اشتمل عليه من الفوائد اليت منه
املكررة مل يكن منها شيء جملرد التكرار، بل ليبين عليه  (57)على حسب ما يقتضيه احلال أال ترى أن اآليات ]الكرمية[

ه، وأن فصاحت إّن البالغة يف الكالم مطابقته ملقتضى احلال مع (58)ما يتلى بعده من القصص واألحكام وحيث ]تقرر[
 التكرار غري خمل بالفصاحة على ما انتهى إليه كالم السعد، فنقول:    

حكمة التكرار  (59)إن التكرار الواقع يف بعض اآليات الكرمية إمنا هو على حسب مقتضى احلال، وقد بنّي اهلل سبحانه
 [، ٩٢١هود: ] ژڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ    ڃڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ وفوائده يف قوله تعاىل: 

 فكلما اعترب به ما اقتضاه احلال كان الكالم به بليغا حلصول املعىن بوجوده وظهور الفائدة بذكره. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .755املطول: ص (56)
 ( سقطت من )ب(.57)
 ( سقطت من )ب(.58)
 ( يف )ب( زيادة "وتعاىل".59)
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مث اعلم أن القرآن احلكيم على أربعة أنواع: أحكام، وقصص، ومواع ظ، ومتشابه. فإن وقع التكرار يف األحكام كان 
هر وناسخا ومنسوخا يف املغاير كآية العدة يف املتويف عنها زوجها لسنة فنسخت بأربعة أشتأكيدا واستظهارا يف املوافق 

 وغري ذلك.    (61)، وكآيات اجلهاد(60)وعشرا
النعم املستفادة من اسم الرمحن وهو املنعم جبالئل النعم   (62)وإن وقع التكرار يف املواع ظ فقد يكون ذلك لنكتة كتعداد

الرحمن: ] ژه  ھ  ه  ھ  ژ ، واآلالء: هي النعم، فجاء قوله تعاىل: (64)ذكر كل نعمة (63)كما يف سورة الرمحن وعند

 ، واخلطاب للجن واإلنس. [ ٩١
 .     (65)وقد يكون ]الفائدة: الردع والتخويف وغريمها كما قال السكاكي

[  ٤ - ١التكاثر: ] ژگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ژ لنكتة كتأكيد اإلنذار يف قوله تعاىل:  (66)وأما التكرار[

 ردع وتنبيه على أنه ال ينبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنيا تميع   ژگ  گ   گژقال السعد: قوله: 
 
 

: إنذار؛ ليخافوا فينتبهوا من غفلتهم، أي: سوف تعلمون اخلطأ فيما أنتم   ژگ   گ  ژمهه، وأن ال يهتم بدينه و 
عليه إذا عاينتم ما أمامكم من هول لقاء اهلل تعاىل. ويف تكراره تأكيد للردع واإلنذار ويف اإلتيان بلف ظ "مث" داللة على 

                                                           

  ڌڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڃڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڤ  ڤ  ڤ ژ  فاآلية األوىل منسوخة احلكم وهي قوله تعاىل: (60) 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀژ [، واآلية الناسخة هي قوله تعاىل:  ٠٤٢البقرة: ] ژڌ  ڎ   ڎ  

 .[٠٣٤البقرة: ] ژٹ  ٹ   ڤ  ڤ     ٹٿ  ٹ
يف  ةيريد املصنف بذلك آية السيف يف التوبة اليت نسخت ما تقدمها من آيات القتال على قول كثري من املفسرين، والصحيح أن كل آية منها حمكم (61) 

 مرحلة معينة حبسب الشروط واألحداث، واحلق أن هناك نسخا آليات اجلهاد وقع يف حترمي القتال باألشهر احلرم. 
 ( يف )ب( تعداد.62)
   )ب( من غري ذكر حرف العطف "عند".( يف63)
: )يرسل جتديد ذكر النعم يف هذه السورة واقتضاء الشكر عليها، فما معىن قوله ژه  ھ  ه  ھ  ژ قال اخلطايب: فإن قيل: إذا كان املعىن يف تكريره قوله:  (64) 

، وأي موضع نعمة هاهنا؟ وهو إمنا يتوعدهم بلهب السعري والدخان املستطري. قيل إن نعمة اهلل تعاىل ژه  ھ  ه  ھ  ژ  عليكما(، مث أتبعه قوله:
رصوا عليها. حيفيما أنذر به وحذر من عقوباته على معاصيه ليحذروها فريتدعوا عنها بإزاء نعمة على ما وعد وبَشر من ثوابه على طاعته لريغبوا فيها و 

آل ء بأن يُعترب بضده ليوقف على حده. والوعد والوعيد وإن تقابال يف ذواهتما فإهنما متوازيان يف موضع النعم بالتوقيف على موإمنا حُتَقق معرفة الشي
 .57 – 51أمرمها واإلبانة على عواقب مصريمها. ينظر: رسالة بيان إعجاز القرآن، للخطايب: 

 .591ينظر: مفتاح العلوم: ص (65)
 ( سقط من )ب(.66)
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 ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ژقوله تعاىل: ك، و (67)أن اإلنذار الثاين أبلغ من األول حنو: واهلل ]مث واهلل[

 . (68)[٩١ – ٩٧االنفطار: ]
 غافر:] ژۓ  ۓ       ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ژ ومن ذلك ما هو لفائدة االختصاص والتعطف كقوله تعاىل: 

 . (69)[ ١١غافر: ] ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ و  [ ١١
 كقول الشاعر:      (71)التحسر (70)وقد يكون التكرار ]لفائدة[

 من األرض َخّطت للسماحة مضجعا       فيا قرَب َمْعن أنت أولُّ ُحفرٍة          
 (72)ويا قرب معن كيَف واريَت جوَده              وقد كان منه البحر والربُّ ُمرتعا

كون جمردا عن رابط، ملا قد بـَُعد بسبب طول الكالم، وهذا التكرار قد ي (73)وقد يكون التكرار لفائدة التذكري
 وقد يكون برابط، وقد وقع ذلك يف كثري من اآليات: 

 . [٩٩١النحل: ] ژ  ى  ى  ى  ىۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ژ فاألول كقوله تعاىل: 
 

 ٩١١آل عمران:  ]ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃژ والثاين: كقوله تعاىل: 

 . انتهى كالمه.  (74)فقوله: "فال حتسبنهم" تكرير لقوله: "ال حتسنب الذين" لُبعده عن املفعول الثاين[
وإظهار لألحكام وموعظة  (75)وإن وقع التكرار يف القصص فلفوائد منها: تثبيت فؤاده وتسليته صلى اهلل عليه وسلم

اآلية، هذا ملا وقع من  [ ٩٢١هود: ] ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ژ للمؤمنني وذكرى كما يف قوله تعاىل: 

                                                           

 من )ب( وهو الصواب إلهمام املعىن. ( زائدة67)
 .797ينظر: املطول: ص (68)
اآليات نفسها. بقال التفتازاين: "ومن نكتة التكرير زيادة التنبيه على ما ينبغي التهمة واإليقاظ عن سنة الغفلة؛ ليكمل تلقي الكالم بالقبول". وجاء  (69) 

 .797ينظر: املطول: ص
 إلهمام املعىن.( زائدة من )ب( وهو الصحيح 70)
 : "التوجع والتحسر".797يف املطول: ص (71)
 بن معن"يرثي  عباسية،وال األموية الدولتني عاصروا الذين الشعراء من البيت حلسني بن مطري، ويروى البن أيب حفصة، والصحيح حلسني بن مطري وهو (72) 

 القرب مناداة . قال األصفهاين: "كرر1/175وآدابه، للقريواين:  الشعر حماسن يف العمدةو ،116 - 115زائدة. ينظر: ديوان احلسني بن مطري: ص
 .660وحتسرا  ". ينظر: شرح ديوان احلماسة: ص توجعا  

 .795يف )أ( و )ب( "التذكر" وما أثبته من املطول: ص (73)
 .795 – 797ينظر: املطول: ص (74)
 .7/151ينظر: نظم الدرر، للبقاعي:  (75)
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كفار قريش ما وقع حيث قالوا وقالوا فقص اهلل تعاىل عليه ما ابتلى به األنبياء عليه وعليهم الصالة والسالم وكرر بعضها 
وائد وأحكام بآيات هلا ف تنزلملناسبات وفوائد وأحكام اقتضت ذلك؛ ألنه قد يقتضي احلال يف تكرار القصص أن 

لسبقها كاملقدمة لتلك الفوائد  (76)متعلقة هبا فتذكر القصة ]لربط تلك الفوائد واألحكام مبا قبلها فتكون القصة[
واألحكام الواقعة بعدها التالية هلا مع مغايرة يف بعض العبارات حِلَكم وإبداعات بيانا وتشريعا، كقصة هالك فرعون إذ 

موسى عليه الصالة والسالم قبلها، وكقصة ورود ماء مدين، وكررت أيضا قصص بين إسرائيل معه ذُكرت قصة سيدنا 
مع إجهادهم له، ولكن مع مغايرات يف العبارات اشتملت على بيان املعجزات وبدائع اآليات اليت  -عليه السالم-

ذلك من األسرار  وردِّه إىل أمه مما يف تذكر معها، وكذكر قصة والدته وتربيته وإبداع حكمة اهلل تعاىل يف قصة رضاعه
 اليت ال يعلمها إال امللك اجلبار جل وعال. 

وتكررت قصة موسى عليه السالم مع فرعون يف سوريت طه والنازعات وغريمها ملا اقتضى احلال إىل هتديد قريش، قيل: 
اآليات، [  ٩١ - ٩١النازعات: ] ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ی  ی  ی     ى  ىژ يا حممد صلى اهلل عليه وسلم: 

ففيه تعريض إىل أنه قد سبق لك ذلك احلديث ملا اقتضى هتديدهم بأن يصيبهم مثل ما أصاب من هو أعظم منهم قوة 
كررت؛ تسلية له عن تكذيبهم، فكان التكرار أبلغ من عدمه مع فوائد تذكر   (77)وأشد بأسا  أعيدت القصة لذلك، أو

 معه.  
 

وقد يكون مقتضى احلال يف تكرار القصة ارتباطا بأحكام تذكر قبلها فتكون هي تذييال لتلك األحكام والفوائد أيضا،  
 مع إبليس عليه لعنة اهلل تعاىل وغريها من قصص األنبياء عليهم الصالة والسالم.  -عليه السالم-كقصة آدم 

على هم ملعجزات األنبياء الكرام وابتالئهم وصرب عها إظهارا وقد يقتضي احلال يف تكرار القصة أحكاما وفوائد تذكر م
 البالء وغري ذلك، كقصة آدم مع إبليس، ونوح مع قومه، وإبراهيم مع منرود، ويونس مع قومه، وزكريا وحيىي ومرمي وعيسى 
وباقيهم عليهم الصالة والسالم مع اليهود وغريهم من القصص املشحونة بالفوائد واألحكام اليت ذكرت معها من االبتالء 
مع الصرب، واملعجزات مع التكذيب وغري ذلك حىت ال يكون يف صدره صلى اهلل عليه وسلم حرج مما ابتلي به، ولتطمئن 

 ولتظهر أحكام الشريعة والدين.   قلوب املؤمنني بذلك، ولتندفع شبه املنافقني،

                                                           

 ( سقطت من )ب(.76)
 يف )ب( وكررت.( 77)
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وإن وقع التكرار يف الكلمات واحلروف املتشابه ]كأوائل السور كقوله تعاىل: )حم، حم، حم، طس، طس، إىل غري 
مبراده به؛ ألسرار وأحكام  (79) لفظا ومعىن، املفوض علمه إىل اهلل تعاىل، فاهلل أعلم ]مبا[ (78)ذلك فهو من املتشابه[

ويف هذا القدر كفاية لذوي األلباب [  ٧آل عمران: ]ژ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ سبحانه وتعاىل حيث قال: وِحَكم يعلمها 
 .  (80)واهلل اعلم بالصواب

 :المصادر والمراجع
حممد بن  ، خري الدين بن حممود بنواملستعربني واملستشرقنياألعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 

 م. 1950، 5دار العلم للماليني، بريوت، ط ،هـ(1196الدمشقي )ت علي بن فارس الزركلي
هـ(، حتقيق: عبد 561األنساب، للسمعاين: عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي، أبو سعد )ت

 م.1961 -هـ 1151، 1الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغريه، جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، ط
 
 

قابله وصححه حممد  هـ(،1199اشا البناين البغدادي )تإيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون، إمساعيل ب
لبنان،  –شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، واملعلم رفعت بيلكه الكليسى، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

 )د.ت(.
يب ن بن عمر، أبو املعايل، جالل الدين القزويين الشافعي، املعروف خبطاإليضاح يف علوم البالغة: حممد بن عبد الرمح

 ، )د.ت(.1بريوت، ط –هـ(، حتقيق: حممد عبد املنعم خفاجي، دار اجليل 719دمشق )ت 

                                                           

 ( سقطت من )ب(.78)
 ( سقطت من )ب(.79)
اهلمام السيد حممد عمر  وىل( قال الناسخ يف هناية هذه الرسالة: "جنز االهمام من هذه الرسالة امليمونة املباركة املنسوبة لشيخ االسالم مقتدى اخلاص والعام امل80)

ليب تمل اهلل ته، وعّم نفعه تميع بريته، بقلم احلقري الغيب مصطفى بن حممد العرضي احلالغزي العامري املفيت الشافعي بدمشق الشام فسح اهلل يف مد
 هـ (ختمت خبري آمني. ويف نسخة )ب( قال الناسخ : "ختمت الرسالة امليمونة" ومل يصرح بامسه.     1169حمرم احلرام)  11أحواله، وِمن عثراته أقاله يف 
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(، حتقيق: حممد أيب 797الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي )املتوىف: 
م. وصورته دار 1957 -هـ 1176، 1لفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركائه، طا

 املعرفة، بريوت وبالرتقيم نفسه.
 م. 1009، 11البالغة فنوهنا وأفناهنا، د. فضل حسن عباس، دار النفائس، األردن، ط

، حتقيق: حممد خري هـ(579اسم بن ُقطُلوبغا السودوين )تتاج الرتاجم يف طبقات احلنفية، أبو الفداء زين الدين ق
 م. 1991-هـ 1711 ،1رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، ط

هـ(، حتقيق الدكتور عبد 791التلخيص مع املطول، التلخيص مع املطول، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين ت ) 
 م.1007-هـ1715، 1لبنان، ط - احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت

هـ(، حتقيق: حممد عوض مرعب، دار إحياء 170هتذيب اللغة: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )ت 
 م.1001، 1بريوت، ط –الرتاث العريب 
نشر: هـ(، 775عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب الوفاء القرشي )تأبو حممد  يف طبقات احلنفية، اجلواهر املضية

  حممد كتب خانه، كراشي، )د.ت(.مري
هـ(، حتقيق: حممد هبجت البيطار، دار 1115حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر، الشيخ عبد الرزاق البيطار )ت

 م.1991 -هـ 1711، 1صادر، بريوت، ط
سالمية يف اإلفهرس خمطوطات، قام بإصداره مركز امللك فيصل، فهارس املخطوطات  -خزانة الرتاث: خزانة الرتاث 

املكتبات واخلزانات ومراكز املخطوطات يف العامل تشتمل على معلومات عن أماكن وجود املخطوطات وأرقام حفظها 
 يف املكتبات واخلزائن العاملية. الكتاب مرقم آليا يف املكتبة الشاملة.

 
 ديوان احلسني بن مطري، تمعه: د. حسني عطوان.

حممد آن، حتقيق: حممد خلف اهلل أمحد و للخطايب، وهي ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القر رسالة بيان إعجاز القرآن، 
 م. 1976، 1زغلول سالم، دار املعارف، مصر، ط

عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، شذرات الذهب، البن العماد احلنبلي:
  هـ.1706ط، حممود األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، هـ(، حتقيق عبد القادر األرناؤو 1059احلنبلي)
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دار  ، حتقيق: غريد الشيخ،هـ( 711أبو على أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األصفهاين )تشرح ديوان احلماسة: 
 م.1001 -هـ 1717، 1لبنان، ط –الكتب العلمية، بريوت 

هـ(، دار الكتب 511الفزاري القلقشندي مث القاهري )تصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء، أمحد بن علي بن أمحد 
 العلمية، بريوت، )د.ت(.

هـ(، حتقيق: علي 195الصناعتني، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري )ت
 هـ. 1719حممد البجاوي وحممد أيب الفضل إبراهيم، املكتبة العنصرية، بريوت، 

هـ(، حتقيق: حممد حميي الدين  761سن الشعر وآدابه، أبو على احلسن بن رشيق القريواين األزدي )ت العمدة يف حما
 م. 1951 -هـ  1701، 5عبد احلميد، دار اجليل، ط

هـ(، حتقيق: د مهدي املخزومي، 170العني: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن هميم الفراهيدي البصري )ت
 ائي، دار ومكتبة اهلالل.د إبراهيم السامر 

فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، حممد َعْبد احَلّي بن عبد الكبري ابن حممد احلسين 
، 1بريوت، ط –هـ(، حتقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي 1151اإلدريسي، املعروف بعبد احلي الكتاين )ت 

 م.1950
ساب، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اللباب يف هتذيب األن

 هـ(، دار صادر، بريوت، )د.ت(.610اجلزري، عز الدين ابن األثري )ت
، حتقيق: أمحد احلويف، هـ(617ضياء الدين بن األثري، نصر اهلل بن حممد )تاملثل السائر يف ادب الكاتب والشاعر، 

 دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )د.ت(.انة، بدوي طب
 

هـ(، حتقيق: حممد حمىي الدين عبد 515جممع األمثال، أبو الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم امليداين النيسابوري )ت 
 بريوت، لبنان -دار املعرفة  احلميد،

هـ(، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب 791تاملطول شرح تلخيص املفتاح، سعد الدين بن عمر التفتازاين )
 م. 1011، 1العلمية، بريوت، ط
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معجم املؤلفني: معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة 
 هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، مكتبة املثىن، بريوت، )د.ت(.1705الدمشقي )ت 

 م. 1007، 1ت البالغة وتطورها، د. أمحد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، طمعجم مصطلحا
هـ(، حتقيق: نعيم 616العلوم: يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي السكاكي اخلوارزمي احلنفي أبو يعقوب )تمفتاح 

 م. 1957 -هـ 1707، 1لبنان، ط –زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت 
 هـ(،555والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر البقاعي )تنظم الدرر يف تناسب اآليات 

ت هـ(، حتقيق 606هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي التميمي الشافعي )ت
 هـ. 1007-هـ1717، 1اهلل حاجي مفيت أوغلي، دار صادر، بريوت، ط نصر

هـ(، 1199لبغدادي )تا للبغدادي: هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، إمساعيل باشا البناينهدية العارفني، 
، أعادت طبعه باألوفست دار إحياء الرتاث 1951طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول سنه 

 .لبنان –العريب بريوت 
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 الملخص
 

ْخراً، وَقْد َهيَّأ اهللُ تَ َعاََل ِلُسنَِّة إنَّ ِعْلَم احَلِديِث النََّبويِّ ِمْن َأْشَرِف الُعُلوِم بَ ْعَد ِكَتاِب اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َقْدراً، وَأْكَمِلَها َشَرفاً وذُ 
ًة أَْعاَلماً ، وُهَداًة   ِبيِّه ، والذَّبِّ َعْن ُسنَّتِه ، واحلِْفِظ ِكرَاماً، َنضََّر اهللُ ُوُجوَهُهم بالَباَلِغ َعْن نَ َرُسولِه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَِئمَّ

ا ُمَباَلَغٍة يف الت َّْفِتيِش والن َّْقِد والتَّ  َ ٍّ  اأَ ِلِدينِه، فَ َبَذُلوا أَْوقَاتَ ُهم ، وأَتْ َعُبوا َأْجَساَدُهم ، وبَاَلُغوا أُّيم انُوا ِِ ََ ِِ ، َف ي ِِ َة الَِّذيَن ْم ِئمَّ
َر اجَلزَاِء ، َوََجََعنا يِن ُكُل َمْن اقْ َتَدا، َفَجزَاُهم اهللُ َعِن اإلْساَلِم وال ُمْسِلِمنَي َخي ْ  م يف ُمْستَ َقرِّ َرَْمَتِه.ِبِ  يُ ْقَتَدى ِِبم يف الدِّ

 ُر ُخَلَفاِء َبِِن العبَّاِس، العبَّاِسيِّ آخِ ال ُمْؤِمِننَي ال ُمْستَ ْعِصُم باهللِ ويَ تَ َعلَّ ٍُّ َهَذا اجلُْزُء احَلِديثيِّ بَأَحاِديَث يَ ْرِويها ِبَسَنِده أَِمرُي 
يِن يُوُسَف بِن اإلَماِم الَعالَّمِة َوُهو اأَثَ ُر الَوِحيُد الَِّذي بَِقَي َلُه، ََتْرِيُج أُْسَتاِذ َداِر اخِلالَفِة الَعبَّاسيِِّة اْلَعالَمِة الَفِقيِه ُُمْيِ  ي الدِّ

اٍن َواِحٍد يف َأيب الَفرَِج َعْبِد الرََّْمَِن بِن َعِليِّ بِن اجلَْْوزِيِّ اْلبَ ْغَداِديِّ احْلَْنَبِليِّ ، َوُُهَا اللََّذاِن قُِتالَ َصبْ  ََ ٍٍ َواِحٍد ويف َم اً يف َوْق
ْساَلِم َبْل َوََل يف َغرْيِه ِمثْ َلهَ ( ، َوِهَي الَوقْ َعُة الَّ 656َوقْ َعِة التََّتاِر ال َمْشُؤمِة َعَلى بَ ْغَداَد َسَنَة )  ا .يت ََل يَ َقْع يف اإْلِ

ٍُ اجلُْزَء ِبَُقدِّمٍة ُمَناِسبٍة تَ َتعلَّ ٍُّ ِبِدرَاَسٍة َعن اخلَ  ْم يِن بِن اجَلْوزيِّ  َعِن الَعالَّم، ُثَّ ِليَفِة ال ُمْستَ ْعِصِم باهللِ وَقدَّ ، ُثَّ ِة ُُمِْيي الدِّ
ٍُ َعْن َهذ لَّْم ََ ُة ِنْسَبتهِ  ،اَرِك ِمْن َحْيُث َأُِهِّيُتهُ ا اجلُْزِء ال ُمبَ َت َِّ ُر َذلِ  وِص ٍُ كَ إَل ال ُمؤلِِّف وَغي ْ ، وأَْرُجو اهللَ َأْن َأُكوَن َقْد ُوف ِّْق

بِه السَّاَدِة ُُمَمَّ وهلِل احَلْمُد أَوََّل وآِخراً، والصَّاَلُة َعَلى نَِبي َِّنا ال ُمْخَتاِر  .ْدَمِة َهذا اجلُْزَء النَّاِدرِ يف خِ  ِْ ، اَأْخَيارِ ٍد، وآلِه َوَص
 وَسلََّم َتْسِليماً َكِثرياً يف َسائِِر اَأْوقَاِت واَأْعَصاِر.
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َِ ال ُمْستَ ْعِصِم باهلل العبَّاِسي   ِِ آِخِر ُخَلَفاِء بَنِ ، الَفْصُل اأَلوَُّل: تَ ْرَجَمُة َأِميِر ال ُمْؤِمِني ي العبَّا
(1)

. 

 وِواَلتُُه: َنَسبُه، اأَلوَُّل:الَمْبَحُث 

يب َجْعَفٍر َمْنُصوِر ، ْبِن اخلَِليَفِة الظَّاِهِر ُهَو أَِمرُي اْلُمْؤِمِننَي اْلُمْستَ ْعِصُم بِاللَِّه أَبو َأَْمَد َعْبُد اهلِل ، بُن اخلَِليَفِة اْلُمْستَ ْنِصِر بِاللَِّه أَ 
ِد ، ْبِن اخلَِليَفِة النَّاِصِر ِلِديِن اللَِّه َأيب اْلَعبَّاِس َأَْمََد ، ْبِن اخلَِليَفِة الْ بَِأْمِر اللَِّه َأيب َنْصٍر ُمَُ  ُمْسَتِضيِء بَِأْمِر اللَِّه َأيب ُُمَمٍَّد مَّ

ي ِأَْمِر اللَِّه َأيب َعْبِد اللَِّه ُُمَمَِّد ، ْبِن اخلَِليَفِة فِ احلََْسِن ، ْبِن اخلَِليَفِة اْلُمْستَ ْنِجِد بِاللَِّه َأيب اْلُمَظفَِّر يُوُسَف ، ْبِن اخلَِليَفِة اْلُمْقتَ 
للَِّه ، ْبِن اْأَِمرِي َأيب اْلَعبَّاِس ُُمَمَِّد ، ا اْلُمْسَتْظِهِر بِاللَِّه َأيب اْلَعبَّاِس َأَْمََد ، ْبِن اخلَِليَفِة اْلُمْقَتِدي بَِأْمِر اللَِّه َأيب اْلَقاِسِم َعْبدِ 

ََ ْبِن اْلُمْقَتِدِر بِاللَِّه َأيب مِ اْلَقاِئِم بَِأْمِر اللَِّه َأيب َجْعَفٍر َعْبِد اللَِّه ، ْبِن اْلَقاِدِر بِاللَِّه َأيب اْلَعبَّاِس َأَْمََد ، ْبِن اْأَ  ْبنِ  ا َِ رِي ِإْس
َة ، ْبِن اخلَِليَفِة اْلُمتَ وَكِِّل َأَْمََد ، ْبِن اْأَِمرِي اْلُمَوفَّ  اْلَفْضِل َجْعَفِر ، ْبِن اخلَِليَفِة اْلُمْعَتِضِد بِاللَِّه َأيب اْلَعبَّاسِ  َِ  ٍِّ َأيب َأَْمََد ََْل

ََ ُُمَمَِّد ، ْبِن الرَِّشيدِ  ا َِ اْلَمْهِديِّ  يب ُُمَمٍَّد َهاُروَن ، ْبنِ أَ  َعَلى اللَِّه َأيب اْلَفْضِل َجْعَفِر ، ْبِن اخلَِليَفِة اْلُمْعَتِصِم بِاللَِّه َأيب ِإْس
ِد ، ْبِن اْلَمْنُصوِر َأيب َجْعَفٍر َعْبِد اللَِّه ، ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ، ْبِن َعْبِد  للَِّه ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب اَأيب َعْبِد اللَِّه ُُمَمَّ

رْكيٍَّة اْْسَُها َهاَجُر وأُممُه أُمم َوَلٍد ت ُ . ٍم اْْلَاِِشِيِّ اْلَعبَّاِسيِّ ْبِن َهاشِ 
(2)

.  ٍِ َة َث َعَشَر ِمْن َشْهِر َشوَّاٍل، َسنَ ، ثَالِ ُوِلَد يَ ْوَم السَّْب
(606). 
 
 
 
 

                                                           

، وجممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن  166التاريخ لظهري الدين ابن الَازروين ص، ومن املصادر اليت رجعٍ ْلا كثريا: خمتصر ( مصادر ترَجته كثرية1)
ي  ، والبداية والنهاية َلبن  12/212، والوايف بالوفيات للصفدي 121/ 12، وسري أعالم النبالء 11/818، وتاريخ اإلسالم للذهيب  5/102الفَو

، وكتاب أمري  1/181، وتاريخ العراَ بني احتاللني لعباس العزاوي  2/116ن تغري بردي ، واملنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف َلب162/ 12كثري 
 املؤمنني اإلمام املستعصم باهلل العباسي للدكتور حيىي بن ُممود بن جنيد الساعايت.

، دوصلِّي عليها بدار اخلالفة شرقي بغدا ،(615(، وتوفيٍ سنة )611( كانٍ صاحلة، دينة، كرُّية، كثرية الب والعطاء، وحجٍ يف خالفة ابنها سنة )2)
( غريب بغداد، 100خي املتوىف سنة )، قريبا من قب الزاهد معروف الَر الذي أمرت بعمارته-أي اجلديد–ّد وَمل تابوهتا إَل مدفنها عند رباط املستج

 .526/ 11اإلسالم ، وتاريخ  161، وكتاب احلوادث ص  166: خمتصر التاريخ لظهري الدين ابن الَازروين صينظر
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 : : َنْشأتُهُ الَمْبَحُث الثَّاني
رمَِي ِحْفظاً وََتْوِ  ََ َر َذِلَك وأَتْ َقَن الَعَربِيَّةَ داً ، يَنَشأَ اخلَِليَفُة ال ُمْستَ ْعِصُم يف بِْيَئٍة َصاحلٍَِة ، فأَتْ َقَن الُقْرآَن ال ، واخَلطَّ احَلَسِن وَغي ْ

يِن َأيب احَلَسِن َعِليِّ بِن ُُمَمَِّد بِن الن َّيَّاِر البَ ْغَداِديِّ ال ُمْقرِئ ِمَن الُعُلوِم َعَلى َصْدِر الدِّ
(3)

، واْشُتِهَر ُمْنُذ نُ ُعوَمِة َأْظَفارِِه  
ثْ رَِة ِتاَلوةِ  ََ لُقْرآِن ، وَكاَن ُماَلزِماً ِلَصْوِم ا ِبَصاَلحِه ، واَلْجِتَهاِد يف الِعَباَدِة ، واَلْلِتزَاِم ِبطَاَعِة اهلِل تَ َعاََل يف أَْمرِه ونَ ْهيِه ، وِب

َهِج السََّلِف ، اَلثْ نَ نْيِ واخلَِميِس َدائِماً ، وَلَ يَ َتعرَّضُ  ِة الَعِقيَدِة َعَلى َمن ْ َِّ ِر ، َمَع َص ََ وَكاَن َحَسَن اخلُُل ٍِّ،  ِبَشيٍء ِمَن ال ُمْن
ِثرًا ِمْن َأْعَماِل اخَلرْيِ ، وَكاَن َكِثرَي اإلْكرَاِم للُعَلَماِء والُعبَّ  َْ ََ اللَّْهَجِة، ُم يَح السَّرِيرِة ، َصاِد ِِ اَزرُ اَص ََ : وينِّ ِد ، قَاَل ابُن ال

ٍُ باهلِل( )َكاَن َكِثرَي الصِّياِم والت َّنَ ُفِل ، نَ َقَش َخاِتَُه : اْعَتَصْم
 (4)

يِن  ، وَقْد َشِهَد َلُه ِِبَذا بَ ْعُض ُجَلَسائِه ، وَمَدَحُه َفْخُر الدِّ

أَبو َجْعَفٍر اآلَمِديم الصمويفم 
(5)

يِن أَبو العبَّاسِ   :  ، فَ َقالَ زِيم الَقاِضيالرَّا ، وَكَذا َمَدَحُه َفْخُر الدِّ

ِغَياُث اأَنَاِم أَبو َأَْمََد                  بِه ََتَّ ِدْيُن اْلَُدى واتََّس ٍَّ 
(6)

. 
 
 

                                                           

( ، قال الذهيب : )وملا سِبه التَّرتي للقتل ناوله شيئا وقال: هذا 656، وذبح بدار اخلالفة مع من قتلهم التتار سنة )سن ابن النيِّار البغدادي: أبو احل( هو3)
 . 11/182، والوايف بالوفيات للصفدي 11/821اإلسالم مثن قميصي فال هتتَِن ، فوىفَّ له ، ث ُعرفٍ جثمته وَملٍ بعُد إَل تربته( ،  ينظر : تاريخ 

 . 120( خمتصر التاريخ َلبن الَازروين ص 4)
ي 5)  . 1/511( هو : أبو جعفر أَمد بن عبيد اهلل بن احلسني اآلمدي الصويف ، استشهد على يد التتار ، ينظر : جممع اآلداب َلبن الفَو
ي ( هو : أبو العباس أَمد بن احلسني الرازي 6) القاضي ، كان معيدا يف املدرسة النظامية ، واستشهد على يد التتار ، ينظر : جممع اآلداب َلبن الفَو

1/521 .  
ذُكر من أن  اومن خالل هذا السرد الذي ذكرته عن نشأة اخلليفة الصاحلة ، وما كان عليه من مراعاته أوامر اهلل ونواهيه ، فأنه َل ُّيَن أن يصحَّ م      

ملا كانوا حييطون بدار اخلالفة يرشقوهنا بالنبال من كل جانب ، فَانٍ جارية تلعب بني يدي اخلليفة وتضَِه ، وكانٍ من َجلة حظاياه ، املغول 
 يوتسمى عرفة فجاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقِ بني يدي اخلليفة، فانزعج اخلليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا، وأحضر السهم الذ

وكثرت  ، ا بني يديه فذذا عليه مَتوب: إذا أراد اهلل إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقوْلم ، وأمر اخلليفة عند ذلك بزيادة اَلحرتازأصاِب
، وكأنه نقلها )َبعة دار الفَر(  100/ 12، وابن كثري يف البداية والنهاية  255الستائر على دار اخلالفة ، وذكر هذا اخلب صاحب كتاب احلوادث ص 

السبَي  نمن كتاب احلوادث ، فذن هذا اخلب َل يتناسب مع نشأة اخلليفة الصاحلة ، وَل يتناسب كذلك مع مالبسات تلك الفرتة ، وقد وجدت تاج الدي
رمى قٍ اإلحاَة بسور بغداد فيذكر احلَاية بطريقة أخرى ، فقال : )لقد حَي أن اخلليفة كان قاعدا يقرأ القرآن و  8/121يف َبقات الشافعية الَبى 

اية هي و شخِ من التتار بسهم فدخل من شرفات املَان الذي كان فيه وكانٍ واحدة من بناته بني يديه فأصاِبا السهم فوقعٍ ميِّتة ...( ، فهذه الر 
 املناسبة ْلذا الظرف ، واهلل أعلم .
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 ، وبَ ْعُض مآثِرِه:الَمْبَحُث الثَّاِلُث: ِخاَلفَ ُتهُ 
، فيَِّة واَأْولِياءِ و وَلمَّا تَ َوَلَّ اخِلالَفَة َحَرَص َعَلى تَ َفقمِد الصم ، (610َُجَاَدى اآلِخَرِة َسَنَة )بُِويَع َلهُ باخِلالَفِة ِعْنَد َمْوِت أَبِيه يف 

ْنِصريَّةِ ، وَقَصَد يف يَ ْوٍم آَخَر ال َمْدَرَسَة ال ُمْست َ َلْيِهم اَأْمَواَل واْلََدايا، َوَوزََّع عَ َقَصَد َمَشاِهَدُهم ورَُبَطُهمْ ف َ 
(7)

، وَمرَّ َعَلى ِخزَانَِة  

ُهم، وأَ ُكُتِبَها َها بالِسْجِن يَ ْوِمنِي ، ُثَّ أُْفرَِج َعن ْ َر َعَدَم تَ ْرتِِيبها ، وَعاَقَب الَقائِِمنَي َعَلي ْ ََ ْن
(8)

( 651وأَْنَشأَ رِبَاَاً ُنْسويًّا َسَنةَ ) .

ِبَداِر الشَّطِّ 
(9)

نَ  ََ ٍِ ، وَجَعَل َمْشَيَختهُ للشَّرِيفِة العبَّاسيِّ هُ النَِّساءَ ال ُمَتَصوِّفَاتِ ، وَأْس  اخلَِليفِة ال ُمْهَتِدي  ِة بن
(10)

وبَ ََن بِبَ ْغَداَد ، 
ٍْ إَل مَ َمْدَرَسَة ال ُمْستَ ْعَصِميَّةَ ال  ٍْ ِمن ال َمَداِرِس الَّيت ُتَدرُِّس الِفَقَه َعَلى َمْذَهِب اإلَماِم َأَْمََد ، وبَِقي ا بَ ْعَد ُسُقوِط ، وَكاَن

(656)بَ ْغَداَد َعَلى َيِد ال َمُغوِل َسَنَة 
 (11)

 . 
 
 
 
 

                                                           

قية من هنر دجلة ، كانٍ من أمهات املدارس يف بغداد والعاَل اإلسالمي ، وكان يدرس فيها ( وما زالٍ هذه املدرسة قائم بناؤها إَل اليوم على الضفة الشر 7)
يث النبوي دالفقه على املذاهب اأربعة ، وضمٍ مَتبتها نفائس الَتب ، ورتبٍ حسب فنوهنا ، وكان َل يتوَل مشيختها إَل من ثبتٍ براعته يف علم احل

ن عايل اإلسناد ، متفردا يف زمانه ، قال القلقشندي يف مآثر اَلناقة يف معاَل اخلالفة ، وهو يتِدث عن اخلليفة خاصة ويف بقية العوم اأخرى خاصة ، وكا
: )وبَن املدرسة املستنصرية ببغداد يف اجلانب الشرقي منها على دجلة مما يلى دار اخلالفة ، وجعل ْلا اوقافا جليلة( ، وقد كتب  80/ 1املستنصر باهلل 

تنصرية( سالعالمة ناجي معروف كتابا حافال يف جملدين ، بعنوان : )تاريخ علماء املستنصرية( ، وكذا الدكتور حسني أمني يف كتابه : )املدرسة امل يف تارخيها
رخيية غري منشورة( ا، ومقالة قيمة للدكتور مصطفى جواد بعنوان : )املدرسة املستنصرية ومدرسوها وُمدثوها وناظروها ودار القرآن املستنصرية يف نصوص ت

 م( ، ث َبعٍ مفردة مع مقالة أخرى لألستاذ كوركيس عواد عن املدرسة ، وذلك بدار الوراَ .1658يف جملة سومر سنة )
سة ( مدر 28( مَتبة ، و)20وللفائدة نشري إَل أن بغداد كانٍ زاخرة باملدارس واملَتبات يف العصر العباسي اأخري ، فقد كان فيها ما يزيد على )

وكتاب  ، ملختلف العلوم ، سيما علوم القرآن واحلديث والفقه واللغة ، ينظر : كتاب مدارس بغداد يف العصر العباسي للدكتور عماد عبد السالم رؤف
 . 8ريف بغداد للدكتورة ناجية عبد اهلل إبراهيم ص

 . 166( كتاب احلوادث ص 8)
لبغدادية لألستاذ : كتاب الربط اقع باجلانب الشرقي على شاَئ دجلة، ينظر، وتاملعروف بالدويدار الَبريلظاهري : هي دار اأمري عالء الدين ا( دار الشط9)

 .18العالمة الدكتور مصطفى جواد ص
 . 212( كتاب احلوادث ص10)
موقع هذه املدرسة يف خطط بغداد  ، وقال الدكتور : )وَل أر ما يشري إَل 102( مدارس بغداد يف العصر العباسي للدكتور عماد عبد السالم رؤوف ص 11)

 القدُّية( .
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ٍْ باْسم ا ، قُ ْرَب َُمَلَِّة َقطُْفتَ وتَ َقُع يف اجلَاِنِب الَغْريبِّ  ،: )ال َمَدَرسِة الَبِشرييَِّة(وأَْنَشَأْت َحِظيَُّتهُ ال ُمَلقََّبةُ بَِباِب َبِشرٍي َمْدَرَسةً ُعرَِف
(12)

 َخَواصم َتاَح اخلَِليَفُة وأَبْ َناُؤُه ، َفَجَلُسوا يف َوَسِطَها ، وَحَضرَ ، وَحَضَر اَلْفتِ (616ُع يف بَِنائِها يف َسَنِة )، وَكاَن الشمُرو 

ٍْ ِفيها َدْعوًة َعِظيمًة ، وَكاَن يَ ْومًا َمْشُهوداً، وَكاَن يَُدرَُّس ِفيها ال َمَذا ُه ، وُعِمَل َُ ُب الِفْقهيَُّة اَأْربَ َعةُ هِ اخلَِليَفِة ومَمَالي
(13)

. 
َُُتبِ اخلَ ( أَْنشَأ 611ويف َسَنِة ) ُتِب ِمْن َسائِِر الُعُلوِم، و ِليَفُة ِخزَانَ تَ نْيِ لل َُ َلى َوْجِه اخلَزَانِة ُكُتِب عَ ، وَجَعَل ِفيِهما نَ َفاِئَس ال

 :اُأوََل 
ٍِ اَأْماَلُك ِمْن أَْنَصارهِ   أَْنَشأَ َعَماَرهَتا َخِليَفُة َعْصرِه       ََل زَاَل

 ََجََع الُعُلوَم بَ َلْيِلِه ونَ َهارِه       ُمْستَ ْعِصٌم باهلِل ِمْن أَْوَصافهِ 
 َعَلْيِه ، وُكُتبُه يف َدارِه فَُأُصوُْلا ِمْن بَ ْيتِه وفُ ُروُعَها       تُ ْقرأُ 
 وَكَتَب َعَلى َوْجِه اخِلزَانِة اُأْخَرى : 

َيتَ َها       فَ َلْيَس يف َوْقِتها َشْيئاً يَُدانِيها  ٍَ بُ ن ْ َخِليَفُة اهلِل َأْكَمْل
(14)

 
رَةَ  وَمَع ُكلِّ َما َكاَن َُّيَْتاُز بِه اخلَِليَفُة ِمَن اخَلرْيِ وَأْعَماِل البَ رِّ ، فذنَُّه َكاَن ُمْسَتْضَعُف الرْأي ، َضِعيفُ   التَّْدِبرِي ، ََل َُّيَْتِلُك اخلَب ْ

ٍِ اأُُموُر يف َعْهِده ُمْضَطرِبةً ، وَأُْهََل َما َيَُِب َعَلْيِه ِحْفظَهُ ، وَأْسَنَد أُمُ  والنمُضوَج اللَّتَ نْيِ  لَِّياِت و تُ َؤهِّالَنِه للِخاَلفِة، وَكاَن َُ َرهُ ال
ٍْ َعَلْيِه ، ممَّا َكانَ إَل َغرْيِ اَأِكفَّاِء ، واَتَََّذ ِبطَانًة فَاِسَدًة، واْزَداَد َضْعُف اخِلالَفِة َعمَّ   َسَبباً يف ََتَرمأ ال َمُغوُل ِلُمَهاََجِة ا َكاَن

 بَ ْغَداَد ، وإْهالَِكِهم  احَلْرَث والنَّْسَل ، ممَّا َسَنْذُكرُه ََلِحقاً .

 

                                                           

، والقصر-: ) َقطُْفَتا   221/ 1( قال ياقوت احلموي يف معجم البلدان  12) صل ْلا كلمة عجمية َل أ  -بالفتح ث الضم، والفاء ساكنة، وتاء مثناة من فَو
ي اهلل عنه، بينها اورة ملقبة الدير اليت فيها قب الشيخ معروف الَرخي رضيف العربية يف علمي، وهي ُمّلة كبرية ذات أسواَ باجلانب الغريب من بغداد ، جم

جملة سومر  ةوبني دجلة أقّل من ميل ، وهي مشرفة على هنر عيسى( ، وكانٍ كما يقول العالمة مصطفى جواد يف ِثه القيِّم عن الربط الصوفية البغدادي
من ناحية شَر مقبة معروف من  61، و 11، ث نشر مستال عن الدار العربية للموسوعات ص ( اجمللد العاشر ، ويف اجمللد احلادي عشر1651سنة )

 جهة ُملة املشاهدة والفِامة يف منطقة الَرخ القدُّية .
 ، ومقالة للدكتور مصطفى جواد عن هذه املدرسة يف جملة 105، وكتاب مدارس بغداد يف العصر العباسي ص 211، وص 202( كتاب احلوادث ص 13)

 م.1620لغة العرب سنة 
، نقال عن كتاب بغداد يف العصر العباسي اأخري للدكتور  516( العسجد املسبوك واجلوهر احملَوك يف َبقات اخللفاء وامللوك أيب العباس الغساين ص14)

 . 168ُممد عبد اهلل القدحات ص
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 :َمْرِويَّاتُهُ  :الَمْبَحُث الرَّاِبعُ 
ثنَي يف َعْصرِِه لُِيِجزُ احَلِديثِ ْعِصُم َعَلى َْسَاِع َحَرَص اخلَِليَفُة ال ُمْست َ   دِّ َِ وُه َمْرِوياهِتم، فَأَجازَُه ِبْعُض  ، وَسَعى إَل ِكَباِر ال ُم

ثنَي وأَْعَياهِنمِكبَ  َِدِّ ثنَي يف عَ ، وَقْد َرَوى يف َهذا اجلُْزِء َعْن أَْربَ َعٍة ِمْن ِكَباِر الاِر ال ُم َِدِّ  : ، َوُهمْصرهِ  ُم

رمِِي بِن ُُمَمَِّد بِن َمْنُصوٍر السَّْمَعاينم )تأَبو ال ُمَظفَِّر َعْبُد  -1 ََ  (.612الرَِّحيِم بُن َعْبِد ال
ِد بِن َأيب الَفْضِل الصمويفم اْلََرِويم )ت  -1  (.618أَبو َرْوٍح َعْبُد ال ُمِعزِّ بُن ُُمَمَّ
ٍٍ الرَّارَاينم اَأِديُب .  -2 ِد بِن َبْدِر بِن ثَاِب  ُُمَمَُّد بُن ُُمَمَّ
 (.612َؤيُِّد بُن ُُمَمَِّد بِن َعِلي  الطموِسيم ال ُمْقرُِئ )تال مُ   -1

يِن َأيُب َعْبِد اهللِ  ِبرِي ُمُِبِّ الدِّ ََ ثنَي يف بَ ْغَداَد ، َكاحلَاِفِظ اْل دِّ َِ ، ِد بِن َُمُْموِد بِن احلََْسنِ  ُُمَمَّ َكَما اْسَتَجاَز َلهُ بَ ْعُض أَْعَياِن ال ُم
( ، وَأَجازَُه أَْيضاً ِمْن َمَشايِخ ُخرَاَساَن اآلَخرِيَن ، كاإلَماِم ال ُمْفيِت 612جَّاِر اْلبَ ْغَداِديِّ ، ال ُمَتوىفَّ َسَنة )ال َمْعُروِف بابِن النَّ 

ٍر الَقاِسِم بِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن َأَْمَد الصَّفَّاِر الن َّْيَسابُورِيِّ )ت َْ وَسجََّل بَ ْعَض ال َمْرويَّاِت ( وَغرْيِِه ، 618الَفِقيِه َأيب َب

ََْقطَقا : )وَكَتَب َخطًّا َمِليِاً( ِِبَطِّه ، وَكاَن َخطمُه َحَسناً ، قَاَل ابُن 
 (15)

 . 
َعِة( الَّ  ِديِث والرِّوايِة ، وَرَوى ِفيَها بَ ْعَض اَأْجزَاِء ، ِمْنها ِكَتاُب : )اَأَحاِديُث السَّب ْ َِ َخرََّجَها الَوزِيُر  يتوَعَقَد جَمَاِلَس لل

يِن حَيْىَي بُن ُُمَمَِّد بِن ُهبَ رْيَة احلَْنَبِليم )ت (560الصَّاِلُح الَعالَّمُة َعْوُن الدِّ
 (16)

، َأِمرِي ال ُمْؤِمِننَي ال ُمْقَتِفي َأْمِر اهلِل  
يِن الَقْزِويِنم يف َمْشَيَختِه ، فَ َقاَل : )555)ت ِن َعِليِّ بِن َأيب الَقاِسِم َعْبِد اهلِل قَ رَأْتُُه َعَلى َأيب احَلسَ (، وَقْد َرَواَها ِسرَاُج الدِّ

َر، وََجَاَعٍة َكِثريٍَة، ِبَسَماِعِهم مَ بِن ُعَمَر البَ ْغَداِديِّ، وأَْرِويه َعْن َأِخيه الشَّْيِخ َأيب َعْبِد اهلِل ُُمَمَِّد بِن َأيب الَقاِسِم َعْبِد اهلِل بِن عُ 
يعاً َعَلى أُسْ  ٍد يُوُسَف بِن احلَاِفِظ َأيب الَفرَِج َعْبِد الرََّْمَِن بِن عَ َجَِ يِن َأيب ُُمَمَّ ، ِبَسَماعِه َتاِذ َداِر اخَلالَفِة ُُمِْيي الدِّ ِليِّ بِن اجَلْوزِيِّ

 ِقرَاَءتِه َعَلْيِه، ِبَسَماعِه َعَلى َأيب َعِلي  نَي، بِ َعَلى اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي بِن ال ُمْستَ ْنِصِر باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمنِ 

                                                           

 . 212( الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية، َلبن َقطقا ص15)
، وهو صاحب   حلديث( كان ابن هبرية من خيار الوزراء ، دينا ، وصالحا ، ورأيا ، وعقال ، وتواضعا أهل العلم ، وبرا ِبم ، وكان عاملا باللغة والفقه وا16)

 صلى اهلل كتاب )اَلفصاح عن معاين الصِاح( ، وهو شرح نفيس جدا لَتاب )اجلمع بني الصِيِني( للِميدي ، وملا وصل إَل حديث رسول اهلل
يِن( تَلم على مسائل الفقه على املذاهب اأربعة ، وما تفقوا  يه ، وما اختلفوا فيه ، ووجه قول كل فعليه وسلم : )َمْن يُرِِد اللَُّه ِبِه َخي ْرًا يُ َفقِّْهُه يف الدِّ

 مذهب ، وقد وصلنا الَتاب ، وهو مطبوع ، وكالمه يف مسائل الفقه أفرد بالطبع يف جملدين. 
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يِن ابِن ُهبَ رْيَة، َعِن ال ُمْقَتِفي أَ  ْمِر اهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي، َعْن احَلَسِن بِن ال ُمَباَرِك بِن احَلَسِن بِن الزَّبِيِديِّ، َعِن الَوزِيِر َعْوِن الدِّ

ُشُيوخِه(
 (17)

. 

يِن أَبو احَلَسِن َعِليم بُن ُُمَمَِّد بِن الن َّيَّا َوَرَوى َعْنهُ  ُهم ُمَؤدِّبُه َشْيُخ الشمُيوِخ َصْدُر الدِّ رِ باإلَجازَِة ََجَاَعٌة: ِمن ْ
(18)

، وَأَجاَز  
يِن بَن اجَلْوزِيِّ ، وَرَوى َعْنهُ َهِذه اَأَحاِديُث الثََّمانِيَّاُت ، وَسَنْذُكُر َسَند  ََلِحقاً، وَرَوى َعْنهُ أَْيضاً اَأَحاديَث هُ اإلَماَم ُُمِْيي الدِّ

يِن أَبُو ُُمَمَّ  َعَة َأِمرِي ال ُمْؤِمِننَي ال ُمْقَتِفي َأْمِر اهلِل ، وَرَوى َعْنُه َكَذِلَك اإِلَماُم ََنُْم الدِّ الَباْدرَائيم ُثَّ  ٍد َعْبُد اهلِل بُن ُُمَمَّدِ السَّب ْ
يِن أَبو ُُمَمٍَّد َعْبُد ال ُمْؤِمِن بُن َخَلفِ 655البَ ْغَداِديم الشَّاِفعيم )ت  بِن ( ، واإلَماُم الَعاَِلُ احلَاِفُظ الَعالَّمةُ النََّسابةُ َشَرُف الدِّ

َِيم ال َمْصرِيم)ت ْمَيا  َج َلُه أَْربَِعنَي َحِديثاً.( ، وَخرَّ 205َأيب احَلَسِن الدِّ

ِِ : َمْوِقُف الَخِليَفِة مِ الَمْبَحُث الَخاِمسُ  َنِة الَمُغوِل التََّتا ِْ ِفت ْ
(19)

رَاويٍَّة قَاِسيٍة تَ قَ   : ِْ ُع َكاَن ال َمُغوُل يَِعيُشوَن يف َمْنطََقِة َص
ُغولِيا ، وَكانُوا يَ ْنَتِقُلوَن يف أَْرَجائِِها الَواِسَعِة َََلب ٍْ اً يف الشَِّماِل الشَّرقيِّ ِمْن َأسيا تُ ْعَرُف ِِبََضبِة َمن ْ   للرِْزَِ ، وَكانُوا ُكلَّما َضاَق

                                                           

 بتِقيقنا . 225(  مشيخة سراج الدين القزويِن ص 17)
( ، وَل يعرف قبل ذلك ، ويطل ٍّ على من يتوَل نظارة 162-112(  شيخ الشيوخ لقب ظهر يف أيام اخلليفة القائم بأمر اهلل العباسي ما بني سنة )18)

ث  118رباط والدة اخلليفة الناصر ، ينظر : كتاب احلوادث ص  الرباط الذي يأوي إليه الصاحلون ويشرف عليه ، وكان ابن النيار هذا قد سلم إليه ، ِو
 . 22للدكتور مصطفى جواد عن الربط الصوفية البغدادية الذي ذكرناه آنفا ، والذي َبع بعد ذلك مستال ص 

ا جهة سيبيا جهة الصني ، ويقطن املغول ِشاْل (  احلقيقة أن املغول غري التتار ، وإن كان كالُها يسَن هضبة منغوليا ، ولَن كان التتار يسَن جنوِبا19)
الزعامة  ل، وُها أبناء عمومة مع الرتك ، وحني ظهر جنَيزخان يف حدود سنة ستمائة من اْلجرة استطاع أن يوحد الشعبني ، وكون جنَيزخان مغوليا جع

 ٍّ( ، ريها ، وجعل ْلم كتابا جعله كالدستور للتتار يسمى )الياسللمغول ، وعمل ْلم دينا خليطا من أديان خمتلفة من اإلسالم واملسيِية والبوذية وغ
ن ، وقد أسلم  اوأصبح هو دستور دولة التتار وعقيدهتم ، ويتوزع املغول حاليا بني الصني وروسيا وأسيا الوسطى ، ويوجد منهم أقليات يف أفغانستان وإير 

 يا .بعد ذلك كثري منهم ، وتنصر بعضهم ، وبقي قسم منهم وثنيا بوذ
( ، 1201واه أبو داود )ر ومن باب الفائدة نشري إَل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حذرنا من أن نتِّرش ِبم ، فقال : )اتْ رُُكوا الت مْرَك َما تَ رَُكوُكْم( ،    

ُلوا قَ ْوًما نَِعاُْلُُم َلَ تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ تُ َقاتِ ( ، ومعناه : َل تتعرضوا ْلم مدة تركهم لَم ملا خُياف من شرهم ، وقال يف احلديث اآلخر : )2126والنسائي )
َجانم االشََّعُر، َوَحَّتَّ تُ َقاتُِلوا الت مْرَك، ِصَغاَر اَأْعنُيِ، َُمَْر الُوُجوِه، ُذْلَف اأُنُوِف، ِعرَاَض الُوُجوِه ، َكَأنَّ 

َ
ْطَرَقُة( ، رواه البخاري ) ُوُجوَهُهُم امل

ُ
( ، ومسلم 2582مل

علون الشعر ، ومعَن ت( ، والرتك هم هؤَلء التتار ، وليس املقصود ِبم ما عرف يف هذا الزمان من اأتراك يف تركيا، ومعَن : )نَِعاُْلُُم الشََّعُر( أي ين1611)
ْطرَ 

ُ
َجانم امل

َ
س ، شبه و قوله : )ُذْلَف اأُنُوِف( يعِن : ُفُطس اأُنُوف قصارها مع انبطاح ، وقوله : )ُوُجوَهُهُم امل س لتبسطها َقُة( اجملان : هو الرتم جوههم بالرتم

ن أقوام َل يَونوا عوتدويرها ، وباملطرقة لِِغَلظها وكثرة حلمها ، وهذا احلديث من دَلئل نبوة النيب صلى اهلل عليه وسلم ، إذ وصفهم ِبذا الوصف الدقي ٍّ 
ما ملخصه: )وهذه كلها معجزات  22/ 18 علية وسلم ، قال النووي يف شرح صِيح مسلم قريبني منه ، وَل يظهروا إَلَّ بعد ستة قرون وفاته صلى اهلل

وجوه ، ُذْلف اأُنف للرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فقد ُوجد قتال هؤَلء الرتك جبميع صفاهتم اليت ذكرها صلى اهلل عليه وسلم ، ِصَغار اأعني ، َُمر ا
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رَاهِتا ، ويَ ْعَمُلوَن ِفيها ِمْعَوَل اخلَ ِِبم اَأْرُض ، خَ  َهُبوَن َخي ْ َِ ٍِّ ال ُمَجاَورِة ، يَ ن ْ ٍْ بَ ْعُض قَ َبائِِلهم إَل ال َمَنا رَاِب ، َبَدأُوا َرَج

اَك بالَعاَلَِ اإلْساَلميِّ بَ ْعَد َأْن تَ َعاوَن اخلَُوارِزميِّوَن َمَعُهم ََ اَلْحِت
(20)

ئِة َْلُم ، ُثَّ الَقَباِئِل ال ُمَناوِ  ، َرْغَبًة يف الَقَضاِء َعَلى بَ ْعضِ 
ْولِة اخلَُوارِزميَِّة َسَنَة ) ِم الدَّ َْ ََرِيِقهم َحَواِضَر إْساَلميَّةً 618َقُضوا َعَلى ُح َها : ِبَُ  ( ، ُثَّ َدمَُّروا يف  ، وبَ ْلِخ اَرىَعِظيمًة ، ِمن ْ

َُوَن ِوْجَهتُ ُهم بَ ْعَد َذِلَك بَ ْغَدادَ ، وَْسَْرقَ ْنَد ، وَمُرو ، وَهرَاَة ، ونَ ْيَسابُوَر وَغي ْرُهَ  ا ، لَِت
(21)

َنُة ِمْن أَْعَظِم  ٍْ َهِذه الِفت ْ ، وَكاَن
لموا بَ ْغَداَد، وأَبَاُدوا اَأْخَضَر والَياِبَس ، وفَ َعُلوا ِفيَها  َِ ٍِ ال ُمْسِلِمنَي، فَ َقد اْسَت َُِن َوْصُفهُ ، وَسَنْذكُ مَ الِفََتِ الَّيت اْجَتاَح ُر ا َلَ ُُّيْ

اِهيِة الدَّهْ  ِث َمْوِقَف اخلَِليَفِة ِمْن َهِذه الدَّ َِ َِنَّ الَّذي يَ ُهممنا يف َهَذا ال َمْب ٍْ َكِلَمُة بَ ْعَض ِفَعاِْلم ََلِحقاً ، وَل ياِء ، فَ َقد ات ََّفَق
ٍْ ِمَن اَأْسَباِب وال ُمَقدِّ  ا َكاَن يِع ال ُمَؤرِِّخنَي َعَلى َضْعِف َشْخِصيتِه ، وَأهنَّ اَن قَِليَل ال َمْعرَِفِة ماِت يف َهِذه اَجَِ ََ ل ُمِصيَبِة ، َف

ٍْ َسَببًا ل ُِجرأَِة  والتَّْدِبرِي والت َّيَ قمِظ، ُمُِبًّا للَماِل، ُمْهِماًل لألُُموِر ، وَلَْ حُيِْسن اْخِتياِر َوُزرَائِه ، بل اَتَََّذ ِبطَانةً  فَاِسَدًة ، َكاَن
َياِة اَلْقِتَصاديَِّة ، وانْ َتَشَر لِه وََتَديِّه ، فَاْزَداَدِت الِفََتُ يف َزَمانِه ، واْزَداَد التََّذممُر ، واْزَداَد َتَدهموُر احلبَ ْعِضِهم َعَلْيِه واْسِتْغَفا

ِة وَصاِحبِ  َهُبوَن وَيْسلُُبوَن أََماَم أَْعنُيِ الشمرَُ ا والنَّاِس، أَو بالتَ َواَُؤ َمَعُهم ، هالَغاَلُء ، وَكاَن اللمُصوُص والشمطَّاُر الَعيَّاُروُن يَ ن ْ
يِع اأُ  ُهم ، وََل حُيَاِسُب الَوزِيَر ابَن الَعْلَقِميِّ الَِّذي َهيََّمَن َعَلى َجَِ وِر يف الِباَلِد ووَلَيَاهِتا الَّيت مُ واخلَِليَفُة ََل حُيَاِسُب َأَحداً ِمن ْ

، قَاَل الذََّهيبم َما مُ  ٍْ ٍْ واْستَ َقلَّ لَُّة َمْعرِفٍة، وَعَدُم َتْدِبرٍي، وُحبٌّ ِفيه ُشحٌّ، وقِ  -َأي ال ُمْستَ ْعِصمُ -َلخَُّصُه: )وَكاَن انْ َفَصَل

َُِل َعَلى َغرْيِه ... وَكاَن يَ ْلَعُب باحَلَمامِ  للَماِل، وإُْهَاٌل لألُُموِر، وَكاَن يَ تَّ
(22)

، ويُ ْهِمُل أَْمَر اإلْساَلِم ...رََكَن إَل َوزِيرِه ابِن 
، فَأْهَلَك احَلْرَث والنَّْسَل، وَحسََّن َلهُ ََجَْع اَأْمَواِل، واَلْقِتَصاِر َعَلى بَ ْعِض الَعَساِكِر، وَقَطَع ]العَ   َفَقَة  اَأْكَثِر، فَ َوافَ َقُه ن َ ْلَقِميِّ

                                                           

ان املطرقة ، ينتعلون الشَّعر ، فُوجدوا ِبذه الصفات كلها يف زماننا ، وقاتلهم املسلمون ... صلى اهلل على رسوله الذى ، ِعرَاض الُوجوه ، كأن وجوههم اجمل
 َل ينط ٍّ عن اْلوى ان هو إَلَّ وحى يوحى( .

وارزم ، ث استولوا على دولة ( ، وحَموا خ120نشأت الدولة اخلوارزمية يف عهد السلطان السلجوقي ملَشاه بن ألب أرسالن يف حدود سنة )( 20)
ى يد جنَيز لالسالجقة ِبراسان ، وبالد ما وراء النهر ، والرَّي ، وفارس ، وكرمان ، والسند ، وغزنه، فوصلٍ بالدهم إَل أقصى اتساعها ، ث سقطٍ ع

 ( .618خان سنة )
ابه القيم : املؤرخني القدامى واحملدثني ، ومنهم العالمة عباس العزاوي يف كت( َتدَّث عن مسريهم اَل العراَ ، وتدمريهم للبلدان اليت مروا عليها كثري من 21)

 تاريخ العراَ بني احتاللني ، يف اجمللد اأول .
ي يف جممع اآلداب 22) ة اإلمام املستعصم باهلل 1/121( قال ابن الفَو  يف ترَجة كمال الدين أيب ُممد يوسف بن أَمد بن السييب القارض : )له قرب بُسدَّ

 ( .615بسبب ترداده إَل سطوح احلمام ، ومعرفته بأمور الطيور ، تويف سنة 
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اَأْخَباِر...(َعَلى َذِلَك... وابُن الَعْلَقِميِّ يَ ْلَعُب بِه َكْيَف أَرَاَد، وََل يُْطِلُعُه َعَلى 
(23)

ٍِ اَأْخَباُر  ٍِ الَّذي َكاَن ، َفِفي الَوْق

ايف ِلُمَواَجَهِتها قَ ْبَل َأْن َيْست َ  ََ َل َخَطرُُها فْ َتِصُل إليه تَِباعاً باْقرتَاِب ُجُيوِش ال َمُغوِل، ََل يَ تَِّخِذ اَلْسِتْعَداَد ال ِِ(24)
. 

 ِِ ِِيِر اب ُِ : ِخَيانُة الَو الَعْلَقِمي   الَمْبَحُث السَّاِد
(25)

: 
ُتُم َأْخَباَرُهم َعن اخلَِليَفِة  َْ َِ ، وَي َبْل رَاَح يُ ثَبُِّط ِمْن َعزُّيَِة  ،َكاَن ابُن الَعْلَقِميِّ يُ رَاِسُل التََّتاَر، وُيَشجُِّعُهم للَمِجيء إَل الِعرَا

ِبَصْرِف اجلَْيِش ،  -قَ ْبَل َذِلَك  –اِت يف َوْجِهِهم ، بْل إنَُّه قَاَم اخلَِليَفِة يف ِجَهاِدِهم ، ويُ َقاوُم ُكلَّ َمْن َأَشاَر َعَلْيِه بالثَّبَ 
 وَأَخذَ  ،اْْسَائِِهم ِمَن السِّجَّالِت، وَمَنَع أُْعطَياهِتم ، َحَّتَّ َجَعَلُهم َعَشرَة آَلِف ُجْنِدي  بَ ْعَدما َكانُوا ِمَئَة أَْلفٍ  واْسَقاطِ 

اتَبِة ال َمُغوَل خُيِْبُُهم عَ  ََ ٍْ ِبُ  ، َعَلى ِصَلٍة ِِبَذا الَوزِيِر اخلَاِئنِ  ْن َحاِل بَ ْغَداَد، وَتْذُكُر الرَِّواياِت َأنَّ َجَواِسيَس ُهوَلَُكو َكاَن
ابِه ، وَخَدمِه، ِبيُث بأَ ول َمَّا اقْ تَ َربُوا ِمْن بَ ْغَداَد بَ َرَز إليِهم ، وادََّعى للَخِليَفِة َكِذباً بأَنَّهُ َسيُ َقرُِّر الصمْلَح ، َفَخرَج اخلَ  َِ ْهلِه ، وَأْص

ا َعاَد َأَشاَر َعَلى اخلَِليَفِة باخلُُروِج إليِهم ، وال ُمثُوِل بنَي َيَديْ  َِِهم مَ  وَحَشمِه ، وتَ َوثَّ ٍَّ لِنَ ْفسِه وَرَجَع ، وِلمَّ  -يَ ْعِِن ُهوَلَُكو–ِل
 َِ َُوَن ِنْصُف َخرَاِج اْلِعرَا يَفِة : )إنَّ ال َمِلَك َقْد َرِغَب يف ِْلَْم ، َوِنْصُفُه لِْلَخِليَفِة ، وقَاَل للَخلِ  لِتَ َقَع ال ُمَصاحَلِة ، َعَلى َأْن َي

ٍر ، ويُ ْبِقيَك يف َمْنِصِب اخِلالَفَة َكَما أَبْ َقى َصاِحَب  َْ  يف َسْلطََنتِه ، وَلَ يُرِيُد إَلَّ َأْن لرمومِ اأَنَّ يُ َزوَِّج ابْ َنَتُه بابِْنَك اَأِمرِي َأيب َب
َِنِي  َُوَن الطَّاَعُة َكَما َكاَن َأْجَداُدَك َمَع َساَل  ، فذنَّ ِفيِه ِجْب َمْوَلَنا إَل َهِذايُ ، ويَ ْنَصِرُف َعْنَك جِبُِيوشِه ، فَ لْ السَّْلُجوقيَّةِ َت

 

                                                           

 . 11/818( تاريخ اإلسالم لإلمام الذهيب 23)
،  ة( َل ينَر أن هنالك ُماوَلت جرت من قبل بعض قادة اجليش للتصدي من خطر التتار والدفاع عن مدينتهم ، ولَن هذه احملاوَلت َل تَن شامل24)

تعدادات الالزمة للِرب، من وضع خطط قتالية متقنة، وترتيب اجليش، وحفظ اأمن الداخلي ، واَلستفادة القصوى من كافة اإلمَانات وَل َتظ باَلس
 املتاحة .

ة والنهاية ( ، وقال ابن كثري يف البداي656 -562( هو : أبو َالب ُممد بن أَمد بن علي، مؤيَّد الدين اأسدي البغدادي ، املعروف بابن العلقمي )25)
: )فيها استوزر اخلليفة املستعصم باهلل مؤيد الدين أبا َالب ُممد بن أَمد بن علي بن ُممد بن العلقمي، املشئوم  12/122( 611يف وفيات سنة )

ن على املسلمني يف اعلى نفسه وعلى أهل بغداد، والذي َل يعصم املستعصم يف وزارته، فذنه َل يَن وزير صدَ وَل مرضي الطريقة، فذنه هو الذي أع
وقد كان ابن العلقمي قبل هذه الوزارة أستاذ دار اخلالفة، فلما مات نصر الدين ُممد بن الناقد استوزر ابن  -قبِه اهلل وإياهم  -قضية هوَلكو وجنوده 

باه اأة هوَلكو على غزو بغداد، اشتغل يف ص: )وزير املستعصم العباسي، وصاحب اجلرُّية النَراء يف مم211/ 5العلقمي...( ، وقال الزركلي يف اأعالم 
 باأدب، ووث ٍّ به املستعصم فألقى إليه زمام أموره، وكان حازًما خبريًا بسياسة امللك، كاتًبا فصيح اإلنشاء( .

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85
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َُِن بَ ْعَد َذِلَك َأْن تَ ْفَعَل َما تُرِيُد ، والرْأُي َأْن  ََتْرَُج إليِه(َحْقَن ِدَماِء ال ُمْسِلِمنَي ، وُُّيْ
 (26)

ََلَب ِمَن اخلَِليَفِة َأْن َيْسَتدِعَي  ، َو
ُضُروا الَعْقَد ِبَزْعمِه َفَخرُجوا . ِْ  الُعَلَماَء والرمَؤَساَء واَأْعَياَن لَِي

َصَفِة ََل َيْسَتِمرم َهَذا ِإَلَّ َعاًما َأْو َعاَمنْيِ، ا: )َمََّت َوَقَع الصمْلُح َعَلى اْلُمنَ و َأَلَّ ُيَصاِلَح اخلَِليَفَة، وقَاَل لهوَكاَن َقْد َحَسنَّ ِْلُوَلَكُ 

ُثَّ يَ ُعوُد اْأَْمُر ِإََل َما َكاَن َعَلْيِه قَ ْبَل َذِلَك(
 (27)

مَّا َذَهَب اخلَِليَفُة إَل ، فَ لَ وقَ ْتِل ُكلِّ َمْن َكاَن َمَعهُ ، وََل يَِتمَّ اَأْمُر إَلَّ بَِقْتلِه 
ِث اآليتِه وقَ ْتِل َمْن َمَعُه َصْباً، وَسَنذْ ُهوَلَُكو أََمَر بَِقْتل َِ  .ُكر َذِلَك يف ال َمْب

ٍم وََل ُمْلكٍ وََل يَ ُتمَّ للَوزِيِر َما أَرَاَد، وََل يَ  َْ ُ ََ ِمنَ ْسَتْمِتْع ِِ ، بْل َأَخَذُه َتُطْل أَيَّاُمُه بَ ْعَد َذِلكَ وََل  ،التََّتاِر الذمَل واْلََوانَ  ، َفَذا
َُوَن ِخيانَ َتُه بَ ْعَد ، فَ نَ َزَل به ال َمْوُت بَ ْعَد ُشُهوٍر قَِليَلٍة ِمْن نَ ْفِس السََّنِة الَّيت َدَخَل ِفيها التََّتارُ َعزِيٍز ُمْنَتِقمٍ اهللُ َأْخَذ   بَ ْغَداَد، لَِت

َُلِّ َخاِئنٍ  رًَة ِل  .وُمَناِف ٍٍّ َعِليِم اللَِّسانِ  ،َذِلَك ِعب ْ
مَّ وَلَ َشكَّ َأنَّ ُسُقوَط  َِ ارِثِة َلَ يَ َت ََ ا ي َ ُلَها َهذا الَوزِيُر اخلَاِئنُ بَ ْغَداَد وُوقُوَع َهِذه ال مَُّلُها بالدََّرجِة اُأوََل اخلَِليَفةُ نَ ْفُسُه ، وإَّنَّ َِ َت
َهاءِ الَِّذي َكاَن َرُجاًل ضَ  َر ِعيفًا بَِعيدًا َعِن الدَّ امِ ، َغي ْ ََ ، َووََكَل ، والنََّظُر ِفيهْيِه ِحْفظُهُ ُب َعلَ َيَِ  ، وَأُْهََل َماَخِبرٍي بَِتْدِبرِي اَأْح

اِر الَغرَّاِر، وإَل أَُمراَء ُسوءٍ أَْمرَُه إَل َهَذا   . م ِبُدنياَشٍة بَاُعوا آِخَرتَ هُ ، وإَل أَْعَواٍن ظََلَمٍة َغشَ الَوزِيِر الَغدَّ

ِِ بَ ْغَدادَ : َكْيِفيَّ الَمْبَحُث السَّاِبعُ   : ُة ُدُخوِل التََّتا
َن ُهوَلَُكو لَ  ََّ َِيز َخانْ  –مَّا َِتَ اِذيِة  –اَن ِمن السَّْيَطرِة َعَلى ُخرَاَساَن وفَاِرَس ، اَتَََّذ ِمْن َمِديَنِة َُهَذَ  -َحِفيُد ِجْن َِ ال ُم

 َِ نَ ْيِه اَلْسِتياَلَء َعَلى بَ ْغَداَد ، فَأْرَسَل إَل -للِعرَا اخلَِليَفِة يَْدُعوُه إَل َهْدِم ُحُصوهِنا ،  َمَقرًّا ِلِقياَدتِه ، َوَقْد َوَضَع ُنْصَب َعي ْ
َُوُن آمناً ُهو َوَمْن َمَعُه، فَاْسَتَشاَر اخلَِليَفةُ َمْن حَ  وَأْسَوارَِها ، وَرْدِم َخَناِدِقها، وَأنْ  ْوَلُه، فَأَشاَر ُيَسلَِّم البَ َلَد إليِه وَلَ يُ َقاتُِلُه، وَي

يِن أَيْ َبكَ ابُن الَعْلَقِميِّ باسْ  َعَلْيه الَوزِيرُ  َر َأنَّ اَأِمرَي جُمَاِهَد الدِّ َوْيَداِر  ال َمْعُروُف ب   رتَْضاِء ُهوَلَُكو ، وتَ ْقِدمِي اْلََدايا َلُه، َغي ْ )الدم

الصَِّغرِي(
(28)

ليه ُهوَلَُكو رَِسالًة ُأْخَرى ذََكَر إ، وََجَاَعًة ِمَن اأَُمراِء َرَفُضوا َذِلَك، وات ََّهُموا ابَن الَعْلَقِميِّ باخلَِيانِة ، ُثَّ أَْرَسَل 
َم اجِلْزيَة َلُه، فَاْعَتَذِر اخلَِليَفةُ  ِفيها أَنَُّه َسْوَف يُ ْبِقيِه يف َمْنِصبِه بَ ْعدَ  ْولِة ال َمُغوليَِّة، ويُ َقدَّ   بَأنَّ َذِلَك ََل ََيُوُز أَْن يَِقرَّ بالتََّبِعيَِّة للدَّ

                                                           

بقات الشافعية الَبى للسبَي  620/ 11(  تاريخ اإلسالم 26)  . 120/ 8، َو
 . 256/ 12(  البداية والنهاية َلبن كثري 27)
تعصم، لقهرت س( هو : جماهد الدين أيبك الدويدار الصغري ، أحد اأبطال املذكورين والشجعان املوصوفني الذي كان يقول: )لو مَنِن أمري املؤمنني امل28)

 . 12/221( ، ينظر : سري أعالم النبالء 656التتار، ولشغلٍ هوَلكو بنفسه( ، قتل مع اخلليفة وحاشيته سنة )
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ََلٍت للَتَصدِّي للُغزَاِة ، اْسِتْعَداٍد ِلَدْفِع اَأْمَواِل الَّيت َيْطُلُبها ُمَقاِبَل َأْن يَ ُعوَد ِمْن َحْيُث أََتى، ُثَّ َجَرْت ُُمَاوَ َشْرعاً، وأَنَُّه َعَلى 

رَاِد ال ُمْنَتِشِر(إَلَّ َأنَّ َكثْ رََة اجلَْيِش ال َمُغويلِّ الَِّذيَن َتَدف َُّقوا َعَلى بَ ْغَداَد )جِبُِيوٍش َِتْأل الَفَضاِء َكاجلَ 
(29)

ِبنَي آََلِت  ِِ  ، ُمْسَتْص
َماِر  ِر اخلَِليَفِة ، فَأَخَذ الُغزَاُة َيْضرِبُوَن ال َمِديَنَة بال َمَجانِي ٍِّ ، فَاْشتَ  –احِلَصاِر والدَّ ََ ََِساِر ُمَعسَّ دَّ الَباَلُء َعَلى أَدَّى إَل اْن

ا َوَصَل إَل ُسوِر بَ ْغَداَد ، قَاَل  حِلَصاِر ، َخرََج ابنُ َأَحَد َعَشَر يَ ْومًا ِمَن ا النَّاِس، وبَ ْعدَ  الَعْلَقِميِّ ِلُمالَقَاِة ُهوَلَُكو، وِلمَّ
ُه، َفَظنَّ النَّاُس َذلِ  َِ َن الرَّْمي( َحقًّا ، فَاْمتَ نَ ُعوا مِ كَ للُمَداِفِعنَي: )ََل َِتُدموا قَ ْوساً ، فَاْلَوزِيُر يَُدب ُِّر اَأْمَر إْن َشاَء اهلُل ، وُيْصِل

 

(30)
ُكو، وَقرأَ َعَلْيِه رَِسالًة َلَ ، ُثَّ َعاَد إَل اخلَِليَفِة فَأَشاَر َعَلْيِه باَلْسِتْساَلِم ، وأْن يَْأيت إليِه ِبَشْخصِه ، وُيَسلَِّم ال َمِديَنَة ِْلُو 

ََثَ َلُه َيْدُعوُه إَل الصمْلِح ، وَأنَّ َلُه وَأْهلِه وبَ َلدِه اَأَماَن ، إَلَّ أَ   ِبَوْعدِه ، وقَاَم بَِقْطِع رِقَاِب نَّ ُهوَلَُكوِ ِلمَّا َدَخَل بَ ْغَداَد َن
ْولِة َواِحًدا بَ ْعَد َواِحٍد ، ِمَن الُعَلَماِء ، واخلُطََباِء واَأئمَِّة، وََمَلِة الُقرآِن ، وِمَن اأَُمر  ِء ، واحُلجَّاِب ، واَأْعَياِن ، اَأَكاِبِر الدَّ

ُلوِف ِمَن اجلُُنوِد َعَلى َمْرَأى اخلَِليَفِة ، وَكاَن الرَُّجُل ُيْسَتْدَعى ِمْن َداِر اخِلالَفةِ وَعَشرَاِت اأُ 
(31)

 ، فَ َيْخرُُج بَأْوََلدِه وِنَسائِه 

                                                           

، ووصفهم  رشيد الدين اْلمذاين يف جامع التواريخ )َكاْلَنْمِل واجَلرَاِد( ، نقال من كتاب ريف  251، و 251وادث يف موضعني ص ( قاله صاحب احل29)
 . 112بغداد للدكتورة ناجية عبد اهلل إبراهيم ص

ذا من دَلئل والسالم أشار إَل هذه الوقعة ، وهويذكِّرين هذا الوصف ِديث ثابٍ عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذكر العلماء بأنه عليه الصالة 
ْلَبْصَرَة، ِعْنَد نَ ْهٍر يُ َقاُل َلُه: ِدْجَلُة، ا نبوته صلى اهلل عليه وسلم ، فذنه وقع كما أخب، فقال عليه الصالة والسالم : )يَ ْنزُِل نَاٌس ِمْن أُمَّيِت ِبَغاِئٍط ُيَسممونَهُ 

ثُ ُر أَ  َْ َُوُن َعَلْيِه ِجْسٌر، َي َُوُن ِمْن أَْمَصاِر اْلُمَهاِجرِيَن َي َُوُن ِمْن أَْمَصاِر اْلُمْسلِ  -ْهُلَها، َوَت فَِذَذا َكاَن يف آِخِر الزََّماِن  -ِمنَي قَاَل اْبُن حَيْىَي: قَاَل أَبُو َمْعَمٍر: َوَت
: ِفْرَقٌة يَأْ  َجاَء بَ ُنو قَ ْنُطورَاَء ِعرَاُض اْلُوُجوِه، ِصَغاُر اْأَْعنُيِ، َحَّتَّ يَ ْنزُِلوا َُ أَْهُلَها َثاَلَث ِفَرٍَ َُوا، َوِفْرَقٌة َعَلى َشطِّ الن َّْهِر، فَ َيتَ َفرَّ ُخُذوَن أَْذنَاَب اْلبَ َقِر َواْلبَ رِّيَِّة َوَهَل

( ، وأبو داود الطيالسي يف املسند 1206ْم َوُهُم الشمَهَداُء( ، رواه أبو داود )يَْأُخُذوَن ِأَنْ ُفِسِهْم وََكَفُروا، َوِفْرَقٌة ََيَْعُلوَن َذرَارِي َُّهْم َخْلَف ُظُهورِِهْم، َويُ َقاتُِلونَ هُ 
من حديث سعيد بن َجهان، عن  118/ 15، وابن حبان يف الصِيح 118/ 6، والبزار يف املسند 125/ 2( ، وابن أيب شيبة يف املصنف 611)

 8/2111قال العلماء يف شرح هذا احلديث كما نقله مال علي القاري يف مرقاة املفاتيح مسلم بن أيب بَرة، قال: ْسعٍ أيب ، فذكره ، وإسناده حسن ، و 
، وإَّنا ة، فقال ما ملخصه : )أراد صلى اهلل عليه وسلم ِبذه املدينة مدينة السالم بغداد، فذن دجلة هي الشط، وجسرها يف وسطها َل يف وسط البصر 

م بغداد يف بغداد موضعا خارجيا منه قريبا من بابه يدعى باب البصرة، فسمى النيب صلى اهلل عليه وسلعرفها النيب صلى اهلل عليه وسلم ببصرة ، أن 
ئة وَل  يباسم بعضها، أو على حذف املضاف، كقوله تعاَل: }واسأل القرية{ ، وبغداد ما كانٍ مبنية يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم على هذه اْل

َُوُن ِمْن أَْمَصاِر اْلُمْسِلِمنَي( بلفظ اَلستقبال ... هذا وإن كان مصرا من اأمصار يف عهده صل ى اهلل عليه وسلم ، ولذا قال صلى اهلل عليه وسلم: )َوَت
نون مثة ويصري  ،أحدا َل يسمع يف زماننا بدخول الرتك بصرة قط على سبيل القتال واحلرب، ومعَن احلديث أن بعضا من أميت ينزلون عند دجلة، ويتَو

 وضع مصرا من أمصار املسلمني وهو بغداد ...( .ذلك امل
 .256، وذكر حنوه صاحب احلوادث ص 121( قاله ابن الَازروين يف خمتصر التاريخ ص 30)
قلوا الدار إَل مراء نا( كانٍ دار اخلالفة العباسية يف بغداد يف أول بناءها باجلهة الغربية منها ، وهي اليت تعرف ببغداد املدورة ، وملا عاد اخللفاء من س31)

فقال ما ملخصه : )ويَون ِبقدار ثلث بغداد، وهو يف وسطها ، ودور  151/ 1اجلانب الشرقي على ضفة هنر دجلة ، وحدده ياقوت يف معجم البلدان 
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فَ ُيْذَهُب بِه إَل َمْقَبِة اخَلالَِّل َُتَاَه اْلَمْنَظرَةِ 
 (32)

 وَجَوارِيه ، ُثَّ قُِتَل ْن خَيَْتاُروَن ِمْن بَ َناتهِ ، فَ ُيْذَبُح َكَما تُْذَبُح الشَّاُة، ويُ ْؤَسُر مَ 
َرتْ ُهم ال َمَصاِدُر بَِثالثِة آَلٍف اخلَِليَفُة ، وقُِتَل َمَعُه ََجَاَعٌة ِمْن َأْوََلدِه وَأْعَمامِه وَعِشريتِه، َفْضاًل َعمَّْن َخرََج َمَعُه ، والَِّذيَن َقدَّ 

ِة والُقضَ  يَع َمْن َقِدُروا َعلَ ِمَن السَّاَداِت واأَئمَّ ْيِه ِمَن الرَِّجاِل ، اِة وأَْعَياِن ال َمِديَنِة ، ُثَّ َماُلوا َعَلى أَْهِل بَ ْغَداَد ، فَ َقتَ ُلوا َجَِ
َُُهوِل ، والشمبَّاِن، واْسَتَمرَّ الَقْتُل ِفيِهم حَنْو أَْربَِعنَي يَ ْوماً، أو التجأ إَل ب نصراين ، وَل يعلم  ٍيوالنَِّساِء ، والُوْلَداِن ، وال

َلى َأْكثَ ُر ِمْن أَْلِف أَْلِف َنَسمًة ، وَلَْ َيْسَلْم إَلَّ ِمن اْختَ َفى يف بِْئٍر أَو قَ َناٍة ، وقَ  اَل َصاِحُب احَلَواِدِث َعن بأمره ، فَ بَ َلَغ الَقت ْ
ا زَاُلوا يف قَ ْتٍل ، ونَ ْهٍب ، وَأْسٍر ثْ نَ نْيِ َخاِمَس َصَفَر ، ومَ اْسِتَباحِة البَ َلِد وَمْن ِفيِه : )وُوِضَع السَّْيُف يف أَْهِل بَ ْغَداَد يَ ْوُم اَل

َة أَْربَِعنَي يَ ْوماً، ُهم بأَلِيم الِعَقاِب، ُمدَّ َقتَ ُلوا الرَِّجاَل والنَِّساَء ف َ  ، وتَ ْعِذيِب النَّاِس بأَنْ َواِع الَعَذاِب، واْسِتْخرَاِج اَأْمَواِل ِمن ْ

ََْفالَ  َياَن واَأ اَرى، فَ َلْم يَ ْب ٍَّ ِمْن َأْهِل البَ َلِد وَمِن اْلَتَجأ إليِهم ِمْن أَْهِل السََّواِد إَلَّ الَقِليُل، َما َعَدا النَّصَ والصِّب ْ
(33)

 ، فذن َُّهم  

                                                           

ب باب الَغَربة، ث باب جهة الَغرْ  العامة ُميطة به، وله سور يتِيز به، ابتداؤه من دجلة ، وانتهاؤه إَل دجلة كهيئة نصف دائرة، وله عدة أبواب، وأوْلا من
ر َتتها الضِايا، ث ِسَو التمر، ث باب البدريّة ، ث باب النويب، ، ث باب العاّمة، ث ُّيتد قرابة ميل ليس فيه باب إَل باب بستان قرب املنظرة اليت تن

...( ، وَل يب ٍّ له اليوم أثر ، ولَن ُحدِّد مَانه من ع ،  ند شارع املستنصر احلايل غربا إَل مسجد السيد سلطان علي شرقاباب املراتب من جهة الشَر
قيِّم لِيث تشَل أرضها ما يشبه نصف دائرة ، وقد حدَّده بدقة العالمة اخِلططي الدكتور مصطفى جواد يف أكثر من ِث وكتاب له ، ومنها ِثه ا

م( ، بعنوان : )دار اخلالفة العباسية ، تعيني موضعها وأشهر مبانيها( ، وهناك 1665ة )املنشور يف جملة اجملمع العلمي العراقي ، يف اجمللد الثاين عشر سن
 م. 1622ِث آخر بعنوان : )دار اخلالفة العباسية يف بغداد( كتبه اأستاذ شريف يوسف ، ونشر يف جملة آفاَ عربية ، يف العدد اخلامس ، سنة 

(، من كبار علماء احلنابلة ، 262ها اإلمام الفقيه عبد العزيز بن جعفر بن أَمد ، املعروف بغالم اخلالل )ت( مقبة اخلالل هي املقبة املنسوبة إَل دفين32)
ا تزل تعرف ِبذا اَلسم .  وقد َترف اسم املقبة يف العصور املتأخرة إَل )اخُلالَّين( ، ول مَّ

 ة ومقبة اخلالل ، يف ساحة اخلالين اليوم .واملنظرة هي اليت كان ينِر عندها الضِايا، وكان تقع بني دار اخلالف   
خلالفة العباسية من ا( تؤكد الدراسات التارخيية املعمقة بأن هناك َتالفا وثيقا بني املغول التتار وبني الصليبني الفرنج تستند على مهاَجة بغداد وإسقاط 33)

َت اَلجهاز  م لتخفيف الضغط على املغول لإلجهاز على قوة املسلمني ، فما إنقبل اجليوش املغولية ، على أن يقوم الفرنج ِملة صليبية على بالد الشا
ثية ابن أيب اليسر ر على اخلالفة العباسية يف بغداد حَّت ابتهج الفرَنة وهللوا ْلوَلكو الذي كان سببا يف اَلنتقام من أعداد الصليب ، ويؤكد هذا املعَن م

 لبغداد اليت سنذكرها َلحقا ، وفيها :
 الصَِّليُب َعَلى أَْعَلى َمَناِبرَِها        وَقاَم باأَْمِر َمْن حَيِْويه زِنَّارُ  َعالَ 

بعض بيوهتم  ٍفذن هذا يدل على أن َملة املغول على بغداد اَتذت ْسات احلرب الصليبية املغولية ، ولذلك َل يتعرضوا للنصارى من أهلها بسوء ، بل كان   
 ، فنجوا من اْلالك ، ويقال أن زوجة هوَلكو كانٍ نصرانية ، وأنه بسببها وبسبب احللف الذي أشرنا إليه عاملوا النصارى مأمنا التجأ إليها بعض املسلمني

َبقات  من أهل بغداد معاملة حسنة ، وبعد كتابة ما تقدم رأيٍ تاج الدين السبَي أشار إَل ما صار إليه نصارى الشام من فرح بعد الوقعة فقال يف
: )وِشخٍ النصارى بدمش ٍّ ، وصاروا يرفعون الصليب ، وُّيرون به يف اأسواَ واخلمر معهم يرشونه على املساجد واملصلني  126/ 8لَبى الشافعية ا

 َ والشَرا، ومن رأى الصليب وَل يقوم له عاقبوه( ، وقد وجدت ِثا مهما يؤكد هذا املعَن بعنوان : )أضواء على التِالف الصلييب املغويل ضد العر 
 م .1682العريب( للدكتور سوادي عبد ُممد ، نشر يف جملة املورد يف اجمللد السادس عشر سنة 
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اٌن َحَرُسوا بُِيوهَتم َِ َ َْلم ِش ُعنيِّ
(34)

بَ ْغداَد ََجَاعٌة ِمَن َكاَن بِ ، واْلَتَجأ إليِهم َخْل ٌٍّ َكِثرٌي ِمَن ال ُمْسِلِمنَي َفَسِلُموا ِعْنَدُهم، و 
ٍْ ْلَُ التمَجاِر الَِّذيَن ُيَساِفُروَن إَل ُخَراَساَن وَغرْيِها، َقْد تَ َعلَُّقوا ِمْن قَ ْبِل َعَلى أَُمراِء ال َمُغوِل ، وُكِتَب  َِ  م فَ رَاِمنُي، فَ َلمَّا فُِت

رَاهِنم وَغرْيِِهم َفَسِلُموا، ، واْلَتَجأ إليِهم أَْيضًا ََجَاَعٌة ِمْن ِجي ْ حَيُْرُس بُ ُيوتَ ُهمَعُهم َمْن بَ ْغَداُد َخَرُجوا إَل اأَُمراِء، وَعاُدوا َومَ 

يوانِ  ، فذنَُّه َسِلَم ِِبا َخْل ٌٍّ َكِثرٌي، وَداُر َصاِحِب الدِّ يِن ابِن الَعْلَقِميِّ اَمَغاينِّ  وَكَذِلَك َداُر الَوزِيِر ُمَؤيَِّد الدِّ ابِن الدَّ
(35)

، وَداُر 

اِجِب الَباِب ابِن الدَّواميِّ حَ 
(36)

 ََ ، وما َعدا َهِذه اَأَماِكُن فذنَُّه ََلْ َيْسَلم ِفيه َأَحٌد إَلَّ َمْن َكاَن يف اآلبَاِر والَقَنواِت ، وُأحِر
 ٍِ َِ  الُمْعَظُم البَ َلِد ، وَجاِمُع اخلَِليَفِة ، وَما َُيَاِورُُه، واْستَ ْوََل اخلَرَاُب َعَلى البَ َلِد، وَكاَن َلى يف الدمُروِب واَأْسَوا َقت ْ

كالتملوِل...(
(37)

ٍْ بَ ْغَدا ٍِ اْأَْربَ ُعوَن يَ ْوًما بَِقَي  َخاِويًَة َعَلى دُ ، وقَاَل ابُن َكِثرٍي : )َوَلمَّا انْ َقَضى أََمُد اْأَْمِر اْلَمْقُدوِر، َوانْ َقَض
َعَلْيِهُم اْلَمَطُر، فَ تَ َغي ََّرْت  اِس، َواْلَقت َْلى يف الطمرُقَاِت َكأَن ََّها الت مُلوُل، َوَقْد َسَقطَ ُعُروِشَها، لَْيَس ِِبَا َأَحٌد ِإَلَّ الشَّاذم ِمَن النَّ 

َصَل ِبَسَبِبِه اْلَوبَاُء الشَِّديُد، َحَّتَّ  َِ ٍِ اْلبَ َلُد ِمْن ِجَيِفِهْم، َوتَ َغي ََّر اْْلََواُء، َف اْْلََواِء ِإََل ِباَلِد َعدَّى َوَسَرى يف ت َ  ُصَورُُهْم، َوأَنْ تَ َن
اءُ ، َواْلِفَناءُ ، َوالطَّْعُن ، َوالطَّاُعوُن، الشَّاِم، َفَماَت َخْل ٌٍّ َكِثريٌ ِمْن تَ َغريمِ اجلَْوِّ َوَفَساِد الرِّيِح، فَاْجَتَمَع َعَلى النَّاِس اْلَغاَلءُ ، َواْلَوبَ 

فَِذنَّا لِلَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجُعوَن( 
(38)

َة ُشُهوٍر بِبَ ْغَداَد ، وَحَّتَّ قُ ُبوُر ال َمْوتَ ، وت َ   ٍِ ال َمَساِجُد واجَلَماَعاِت واجُلُمَعاِت ُمدَّ ى ََل َعطََّل

ٍْ أََماِكنُ ُهم ، وأُْبرَِزِت الِعظَاُم والرمُؤوسُ  ٍْ قُ ُبوُر اخلَُلَفاِء ، وُأْحرَِق َتْسَلْم ِمْن َشرِِّهم ، فَ ُنِبَش
(39)

ُهو يَ َتَأسَُّف ، قَاَل الذََّهيبم وَ  

ِْلَِذه ال ُمِصيَبِة : )اللَُّهمَّ آِجْرنَا يف ُمِصْيَبَتنا الَّيت ََلْ ُيَصِب اإلْسالُم وأهُلُه ِبِْثِلها( 
(40)

 . 

                                                           

سالم إل( قوله : )شِان( كذا جاءت يف كتاب احلوادث وَل أجد ْلا تفسريا يف كتب اللغة ، ولعلها ُمرفة إَل : )شجعان( ، ووجدت النِ يف تاريخ ا34)
 هَذا : )شِاين(.

: )كان من  615/ 11( ، قال الذهيب يف تاريخ اإلسالم 660أَمد بن احلسني بن ُممد ابن الّداَمَغايّن، صاحب ديوان اخلليفة )ت( هو : فخر الدين 35)
ي يف جممع اآلداب   : )ملا قتل اإلمام املستعصم استبقاه هوَلكو ...(. 1/516ُعظماء الّدولة ببغداد كأجداده الُقضاة( ، قال ابن الفَو

 . 265( ، ينظر : كتاب احلوادث ص656الدين أبو الفتوح علي بن هبة اهلل بن الدوامي، حاجب الباب ، تويف سنة )( هو تاج 36)
 وعزاه َلبن الَازروين .  11/620، ونقله الذهيب يف تاريخ اإلسالم  256( كتاب احلوادث 37)
 . 261/ 12( البداية والنهاية 38)
 . 261( قاله صاحب كتاب احلوادث ص 39)
 . 620/ 11تاريخ اإلسالم ( 40)
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يعاً، وَكاَن التَّْأِثرُي ظَاِهراً يف َجَِ  َلَقْد َكاَن ْلَذا احَلَدِث اجلََلِل الَِّذي َأَلَّ ِبَعاِصمِة اخِلالَفِة تَْأِثريُُه الَعِمي ٍُّ يف نُ ُفوِس ال ُمْسِلِمنيَ 

 ُب ِكَتاِب احَلَواِدِث : حِ نُ ُفوِس الشمَعراِء ، فَ َنَظُموا ال َمرَاِثَي الَّيت َتِشيُع احلُْزَن يف الن َّْفِس ، وتُِثرُي الشمُجوَن واَأَسى ، قَاَل َصا

َكِثريًَة()َوَقْد قَاَل الشمَعراُء يف َواِقَعِة بَ ْغَداَد َأْشَعاراً  
 (41)

َنِة ِبقَ   ِْ ٍْ يف رِثَاِء بَ ْغَداَد َعِقَب امِل رَاِثي الَّيت نُِظَم
َ
ِليٍل ، وِمْن َأْشَهِر امل

َمْشِقيِّ )ت يِن إْْسَاِعيَل بِن إبْ رَاِهيَم بِن َأيب الَيَسِر الت َُّنوِخيِّ الدِّ َر َحَواِدَث ( ، وُهو ممَّْن َعاصَ 621َمْرثِيَّةُ ُمْسِنِد الشَّاِم تَِقيِّ الدِّ
َنِة ِمْن ِبَدايَِتها َحَّتَّ هِنَايَِتها، وَيِصُف َما َحلَّ ِِبا ِمَن الَقْتِل والتَّْدِمرِي والن َّْهِب واَأْسِر واَل ِْ ِتَصاِب، وَعَدُد أَبْ َياهِتا ِستٌَّة غْ ال ِم

ا نَ قَ  َها بَ ْعُض الُعَلَماِء، وِفيها تَ وُستموَن بَ ْيتًا ، وَلَْ َتِصْل إليَنا َكاِمَلًة ِفيما نَ ْعَلُم، وإَّنَّ َِنمُه نَ ْفُسُه ِمَن اللَّْوَعِة َل ِمن ْ ْصويٌر ِلَما ُت
 : ٌٍ َها بَ ْي اُد خَيُْلو ِمن ْ ََ  اجلَارِحِة ، واحُلْزِن ال ُمَضاَعِف ، وَهذا ظَاِهٌر َلَ َي

 :  قَاَل َرَِمَُه اهللُ 

ْمِع َعْن بغَداَد إْخَباُر           َفَما ُوُقوُفَك واَأْحَباُب َقْد َساُرواَلَسائِل الدَّ
اِر ديَّارُ      يَا زَائِريَن ِإَل الزَّوراِء ََل َتِفُدوا      َفَما ِبَذاَك احِلَمى والدَّ

ٍْ   تَاُج اخلالفِة والرَّْبُع  َعاَِلُ َقْد عفَّاُه إقْ َفارُ     الَِّذي َشرَُف
َ
 بِِه امل

َِى ِلَعْصِف الِبَلى يف َرْبعِ   ِه أثٌر       ولْلُدُموِع َعَلى اآلثَاِر آثَارُ َأْض
ٍْ َعَلْيِه َوَواىَف الرَّْبُع إعصارُ   يَا ناَر قَ ْليَب ِمْن نَاٍر حَلرِّ وًغى           شبَّ

 َعالَ الصَِّليُب َعَلى َأْعَلى َمَناِبرَِها        وقَاَم باَأْمِر َمْن حَيِْويه زِنَّارُ 
ُك َغاِصبًة             وََكاَن ِمْن ُدْوِن َذاَك السِّرْتِ َأْسَتارُ وََكْم َحرمٍِي َسَبْتُه ا  لرتم

ٍْ          وَل يَ ُعْد لُِبُدوٍر ِمُنُه إْبَدارُ   وََكْم بُُدوٍر َعَلى الَبْدرِيَِّة اْْنََسَف
ٍْ َوِهَي َشائِعٌة         ِمَن الن َِّهاِب َوَقْد َحاَزْتُه   َِ  ُكفَّارُ وََكْم َذَخائَِر َأْض

 

                                                           

ْم ِإَلًّ َوَل ِذمًَّة{ ما  –2/1608قال اأستاذ سيد قطب رَمه اهلل تعاَل يف ظالل القرآن  َُ ْم َل يَ ْرقُ ُبوا ِفي َُ وهو يفسر قوله تعاَل : }َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْي
لمني ، وهذا هو دأِبم من املسلمني على مدار التاريخ ، إهنم َل يرقبوا فيهم ملخَّصه : )لقد كان هذا هو املوقف الدائم للمشركني وأهل الَتاب من املس

 .تها الروايات التارخيية...( سجلِإَلًّ وَل ذمة مَّت ظهروا عليهم وِتَنوا منهم... عندما ظهر الوثنيون التتار على املسلمني يف بغداد وقعٍ املأساة الدامية اليت
اأستاذ َجال الدين اآللوسي جمموعة من القصائد اليت قيلٍ يف هذه الوقعة يف كتابه : بغداد يف الشعر العريب  ، وقد َجع 262( كتاب احلوادث ص 41)

بع هذا الَتاب يف اجملمع العلمي العراقي. 116-128من تارخيها وأخبارها احلضارية من ص   ، َو
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ٍْ ِفيِه أَوزَارُ  ٍْ ِمْن ُسُيوفِهُم          َعَلى الرِّقاِب ، وُحطَّ  وََكْم ُحُدوٍد أُِقيَم

ٍُ َوالسَّيْبُ َمْهُتوٌك ََيُرمُهُم             ِإََل السِّفاِح ِمَن اَأْعَداِء ُدعَّارُ   نَاَدْي
 اُر يَا َربِّ ِمْن َهَذا وَلَ الَعارُ َوُهْم ُيَساُقوَن لِْلَمْوِت الَِّذي َشِهُدوا       النَّ 

 واهللُ يَ ْعَلُم َأنَّ الَقْوَم أَْغَفَلُهْم              َما َكاَن ِمْن نَِعٍم ِفْيِهنَّ إْكثَارُ 
ْفِر َجبَّارُ  َُ  فََأُْهَُلوا َجاِنَب اجلَبَّاِر إْذ َغَفُلوا            َفَجاَءُهم ِمْن ُجُنوِد ال

ثُ َنا               ِبَا َغَدا ِفيِه إْعَذاٌر وإْنَذارُ يَا لَْلرَِجاِل ِأحْ   َداٍث َُتَدِّ
 ِمْن بَ ْعِد َأْسِر َبِِن اْلَعبَّاِس ُكلِِّهْم           َفاَل أَنَاَر ِلَوْجِه الصمبِح إْسَفارُ 

ََ يل َقطم َشيٌء بَ ْعَد بَ ْيِنِهم         إَلَّ َأَحاِديُث أَْرِويَها وآثارُ   َما رَا
ٌَ ِلَمْجٍد َوَقْد بَانُوا َوَقْد بَاُرواَلَْ  نْيا َوَقْد َذَهُبوا         َشْو يِن َوالدم   يَ ْب ٍَّ لِلدِّ

 إنَّ الِقَيامَة يف بَ ْغَداَد َقْد ُوِجدْت        َوْحُدَها ِحنَي لإلقْ َباِل إْدبَارُ 
 بَ ْعَدُهم ََتِْويِه أَْمَصارُ آُل النَّيبِّ َوأَْهُل الِعْلِم َقْد ُسِبُيوا          َفَمْن تَ َرى 

ٍْ ُدْوَن َما َأْخَتاُر أَْقَدارُ  َِْن أََت ٍُ آَمُل َأْن أَبْ َقى َوَقْد َذَهُبوا       َل  َما ُكْن

يِن والَباُغوَن ُفجَّارُ  ٍَ تَ َرى      َما َحلَّ بالدِّ َوى فَأْن َْ إليَك يَا ربَّنا الشَّ
(42)

 

ُِ : َوفَاة  :الَخِليَفِة الُمْعَتِصِم باهلل الَمْبَحُث الثَّاِم
َلُه ، 656َكاَن قَ ْتُل اخلَِليَفِة يَ ْوَم اَأْرِبَعاِء َراِبَع َعَشَر َصَفَر ، ِمْن َسَنِة ) ( ، وَكاَن ُهوَلَُكو َقْد َأَخَذُه ، وَكاَن أَوًَّل يَ َهاُب قَ ت ْ

َلُه ، فَ ُقِتَل َرْفسًا ، وِقيَل : َخْنقًا ، وقِ  ُثَّ َهوََّن َعَلْيِه ابُن الَعْلَقِميِّ ، والنَِّصرُي الطموسيم  يَل : بْل َغْرقًا ، وقُِتَل َمَعُه َوَلُدُه قَ ت ْ
 َْمَِن ، وَلُه َثاَلٌث وُعْشُرونَ اَأْكبَ ُر أَبو العبَّاِس َأَْمََد، وَلُه ََخٌْس وُعْشُروَن َسَنًة، ُثَّ قُِتَل َوَلُدُه اَأْوَسُط أَبو الَفْضِل َعْبُد الرَّ 
ََِمُة ، وَخِدَيُة ، وَمْرمَيُ، وَكاَن عُ   ُر اخلَِليَفِة يَ ْوِمئٍذ ِستًّا مُ َسَنًة، وأُِسَر َوَلُدُه اَأْصَغُر ُمَباَرُك ، وأُِسَرْت بَ َناتُُه الثَّاَلُث : فَا

 
 

                                                           

 . 51/ 2، والنجوم الزاهرة َلبن تغري بردي  620/ 11( تاريخ اَلسالم للذهيب 42)
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ٍ اخِلالَفةُ العبَّاِسيَِّة بِبَ ْغَداَد، ومَثَانِيةَ َأْشُهٍر، وُعِفَي قَ ب ْ وأَْربَِعنَي َسَنةً وأَْربَ َعةَ َأْشُهٍر، وُمدَّةُ ِخالَفَتِه ََخَْس َعَشرةَ َسَنٍة  رُُه، وبِه انْ تَ َه

ٍْ أَيَّاُمَها وانْ َقَض
(43)

 . 

ِِ  اإلَما ِِ  تَ ْرَجَمُة ُمَخر ِج َهِذه )اأَلَحاِديِث الُمْستَ ْعِصميَّاِت الثََّمانيَّاِت( :الَفْصُل الثَّاِني ِِ ب ي الَجْوِِ ِّ  ُمْحِيي الد 
(44)

. 

  : اْسُمُه وَنَسبُه وَمْوِلُدُه:الَمْبَحُث اأَلوَّلُ 

اِسِن يُوُسُف بُن اإلَماِم الَعالَّمِة َأيب الَفرَجِ ُهوَ  َِ يِن أَبُو ُُمَمٍَّد، وأَبو ال َم ْبِد الرََّْمَِن بِن َعِليِّ عَ  : الصَّاِحُب اْلَعالَمُة ُُمِْيُي الدِّ
رِيم الُقَرِشيم اْلبَ ْغَداِديم احْلَْنَبِليم ابِن ُُمَمَِّد بِن َعِليِّ  َْ ، أُْسَتاُذ َداِر اخِلالَفِة يف َفِقيُه اُأُصويلم اْلَواِعظُ لبِن اجلَْْوزِيِّ الت َّْيِميم الَب

َلةِ  َعْهِد أَِمرِي اْلُمؤِمِننَي ال ُمْستَ ْعِصِم باهلل.  ( بِبَ ْغَداَد.580َسَنَة )، َساِبَع َعَشَر ِذي الِقْعَدةِ  ُوِلَد يف لَي ْ

 :َنْشأَتُُه وطََلَبُه للِعْلمِ  :الَمْبَحُث الثَّاِني
ِبرِي َصاحِ  ََ ٍِ ِعْلٍم وَفْضٍل، فَ تَ َلقَّى َعْن َواِلِده اإلَماِم احلَاِفِظ ال يِن بُن اجَلْوزِيِّ يف بَ ْي ِب التََّصانِيِف الشَِّهريِة َأيب َنَشأَ ُُمِْيُي الدِّ

ْوزِيِّ َواِعِظ بَ ْغَداَد وَعاِلِمهاالَفرَِج بُن اجلَ 
(45)

يِع اْلُفُنوِن ،   ََِلِة يف َجَِ ْش
ُ
، والَِّذي َكاَن َمْرِجعًا َأْهِل َعْصرِه يف اْلَمَساِئِل امل

يِن الَقْزِويِنم  َها ِكَتاٌب ِفيه )َقِصيَدٌة يف السمنَِّة( ، قَاَل ِسرَاُج الدِّ ْعُتُه َعَلى الشَّْيِخ َرِشيِد  : وَرَوى َعْن أَبِيه بَ ْعَض ُكُتبِه ، وِمن ْ  )ْسَِ
 
 

                                                           

سي و ( ذكر اأستاذ الدكتور عماد عبد السالم رؤوف يف حاشيته القيمة على كتاب أخبار بغداد وما جاورها من البالد للعالمة ُممود شَري اآلل43)
نصَّة من ُمالت لأمرت بنقل جثمان اخلليفة املستعصم حيث املَان الذي يعرف اليوم يف ُملة ا -وهي كّنة اخلليفة –بأنَّ شاهلبِن ِشس الضِى  126ص

 ليوم.ا اأعظمية ، وبِن عليه قبة ، ث أعيد ترميمها ، وشيد جبنبها مسجد عرف باسم اخلليفة املستعصم باهلل ، وما يزال هذا البناء قائما إَل
التَملة لوفيات النقلة لعز الدين  ، وصلة 5/105( مصادر ترَجته كثرية ، ومن املصادر اليت رجعٍ ْلا كثريا : ذيل تاريخ مدينة السالم َلبن الدبيثي 44)

ي  1/222احلسيِن  ، وسري أعالم النبالء  1/221، ذيل مرآة الزمان لقطب الدين اليونيِن  5/111، وجممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
، وذيل َبقات  251/ 1شاكر ، وفوات الوفيات حملمد بن  16/101للذهيب، والوايف بالوفيات للصفدي  11/851، وتاريخ اإلسالم  12/221

، وتاريخ العراَ بني اَلحتاللني للمِامي عباس العزاوي  2/122، واملقصد اأرشد يف ذكر أصِاب اإلمام أَمد َلبن مفلح  1/10احلنابلة َلبن رجب 
1/121 . 

  ( ذكرت ترَجته يف مقدمة كتابه مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه .45)
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يِن يُوُسَف ابِن ال ُمَؤلِّ  اِر ُُمِْيي الدِّ يِن ُُمَمَِّد بِن َأيب الَقاِسِم ال ُمْقرِئ، ِبرَِوايتِه َعْن أُْسَتاِذ الدَّ ِف، وَغرْيِِه، َعْن أَبِيه ال ُمَؤلِِّف( الدِّ

(46)
. 

ٍِ ال ُمَباَرِك ، وباإلَضافِة إَل َما َخصَُّه اهلُل تَ َعاََل ب  يِن يف َكَنِف َهِذا البَ ْي  ِمن اَلْسِتْعَداِد الِفْطرِيِّ هِ فَ َنَشَأ ُمتَ ْرَِجَُنا ُُمِْيُي الدِّ
اَن َحرِيصاً َعَلى َََلِب الِعْلِم، والن َّْهِل ِمْنُه ِمْن َشَّتَّ ف ُ  ََ  ال َمْعرِفِة ، َجاّداً يف ََتِْصيلِه، فَ َتتَ لََّمَذ ُروِع الِعْلِم و والذََّكاِء ال ُمْفَرِط، َف

 ِبَواِسَط ، ولَِبَس ِخْرَقَة َأْشَهِر ُعَلَماِء َعْصرِِه َوُهو يف الَعْشِر ِمْن ُعُمرِه، وَقرَأ اْلُقْرآَن بالرِّواياِت الَعْشِر َعَلى اْبِن الَباِقالَّينِّ 

ْينةَ التََّصومِف ِمن الشَّْيِخ ضِ  ََ يِن َعْبِد اْلَوهَّاِب بِن ُس ياِء الدِّ
(47)

. 

َر ِفيِه ِمْن أَبِيهِ أَْمهَ -َكَما قَاَل ابُن َرَجٍب –، بْل َكاَن واُأُصوِل، وبَ رََع يف َذِلكَ  واْشتَ َغَل بالِفْقِه واخِلاَلفِ 
 (48)

 . 

  : ُشُيوخُه:الَمْبَحُث الثَّاِلثُ 
ِثرَي ِمَن الشمُيوِخ، وَكاَن َأّوًَل  ََ يِن بُن اجَلْوزِيِّ ال ، وَقْد ذََكَر َلُه ُثَّ ِِبِمَّتِه الَعالِيةِ  ،اِلدهِ باْعِتَناِء وَتْشِجيِع وَ ْسََِع اإلَماُم ُُمِْيي الدِّ

ٍُ َعَلْيِهم ُمَرتَِّبنَي َعَلى ُهم، وإليَك ذِْكَر َمْن َوقَ ْف  ُحُروِف ال ُمْعَجِم : الُعَلَماُء َعَدداً ِمن ْ
ْمُتُه أَنَُّه  -1 َْالِة يف تَ ْعرِيفِه ، وَقدَّ وَُّل َشْيٍخ َأَخَذ أَ َواِلُدُه اإلَماُم أَبو الَفرَِج ابُن اجَلْوزِيِّ ، وُشْهَرتُُه تُ ْغِِن َعِن اإل

 َعْنُه.
، ال ُمْسِنُد، َذاِكُر بُن َكاِمِل بِن َأيب َغاِلِب ُُمَمَِّد بِن ُحَسنْيٍ ، أَبو الَقاِسِم البَ ْغَداِديم اخلفَّاُف، الشَّْيُخ، ال ُمَعمَّرُ  -1

( 561تُويفِّ َسَنَة )
(49)

. 
 
 

                                                           

 بتِقيقنا . 211-210سراج الدين القزويِن ص  ( مشيخة46)
يه وسلم ، ل( خرقة التصوف : هو عقد ارتباط بني التلميذ وشيخه ، يَون عالمة للتفويض والتسليم حلَم اهلل تعاَل وما جاء يف سنة رسوله صلى اهلل ع47)

: )وأما لباس اخلرقة اليت يلبسها   510/ 11تيمية يف جمموع الفتاوى  فيَون لباسه التقوى ظاهرا وباَنا ، وقد يلبسه خرقة لتأكيد هذا املعَن ، قال ابن
تأخرين يلبسوهنا...( بعض املشايخ املريدين، فهذه ليس ْلا أصل يدل عليها الدَللة املعتبة من جهة الَتاب والسنة ، وَل كان املشايخ املتقدمون ، وأكثر امل

ي رسالة بعنوان : )  . 1/111إَتاف الِفرقة برفمو اخلِْرقة( ، وهي إحدى رسائل كتاب احلاوي للفتاوي ، وقد ألف جالل الدين السيَو
 . 1/11( ذيل َبقات احلنابلة َلبن رجب 48)
 . 11/151( سري أعالم النبالء للذهيب 49)
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ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن ِهبِة اللَِّه ْبِن َعْبِد السَّاَلِم   -2 ِه ْبِن حَيْىَي ، أَبُو َمْنُصوِر بُن َأيب الَفْتِح ْبِن َعْبِد اللَّ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُُمَمَّ

ُث الث َِّقُة ، تُويفِّ َسَنَة ) دِّ َِ اِتُب ، ال ُم ََ ( ، َوُهو َشْيُخ يُوُسَف بِن َخِليٍل وَغرْيِه586البَ ْغَداِديم ال
(50)

. 
، ال َمْعرُ َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْنُصوِر ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َربِيَعَة، أَبو  -1 ٍر الرَّبَِعيم الَواِسطيم َْ ينِّ ، اإلَماُم َب وُف بِابِن الَباِقالَّ

، تُويفِّ َسَنَة ) َِ  ( ، َتاَل َعَلْيِه ابُن اجَلْوزِيِّ ِكَتاَب اإلْرَشاِد يف الِقرَاَءاِت الَعْشِر َأيب 562ال ُمْقرُِئ َشْيُخ الِعرَا

َضْ  رَِة أَبِيهالِعزِّ الَقالَِنسيِّ ِبَواِسَط ، ِِ
 (51)

 . 
ْتِح احَلرَّاينم َعْبُد ال ِمْنِعِم ْبُن َعْبِد الَوهَّاِب ْبِن َسْعِد بِن َصَدقَة بِن اخَلِضِر ْبِن ُكَلْيٍب ، أَبو الَفرَِج ْبُن َأيب الفَ   -5

َِ ، وُهو َشيْ  ، التَّاِجُر، اآلُجّريم، ُمْسِنُد الِعرَا ِن َخِليٍل وَغرْيِِه ، ُتويفِّ َسَنَة ُخ اباَأْصِل، اْلبَ ْغَداِديم، احلَْنَبِليم

(566 )
(52)

. 
، أَبو َأَْمََد البَ ْغدَ  -6 َنَة الصمويفم الشَّاِفعيم ي ْ ََ اِديم ، الشَّْيُخ َعْبُد الَوهَّاِب بُن َعِليِّ بِن َعِليِّ بِن ُعبَ ْيِد اهلِل بِن ُس

ُث الث َِّقُة ال ُمعَ  َِدِّ ِبرُي، َشْيُخ اإلْساَلِم، ُتويفِّ سَ اإلَماُم الَعاَِلُ الَفِقيُه ال ُم ََ ( ، وُهو َشْيُخ 602َنَة )مَُّر الُقْدَوُة ال

ابِن َخِليٍل وَغرْيِه، وأَْلَبَسُه ِخْرَقَة التََّصومفِ 
 (53)

. 
( ، وُهو 568ويفِّ َسَنَة )تُ َعِليم ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ْبِن يَِعيَش، أَبو احلََْسِن اأَنْ َبارِيم ُثَّ البَ ْغَداِديم الَقاِضي ،  -2

َشْيُخ ابِن َخِليٍل وَغرْيِه 
(54)

. 
تُويفِّ َسَنَة  ،ال ُمَباَرُك ْبُن ال ُمَباَرِك بِن ِهبِة اهلِل ، أَبو ََاِهِر بُن ال َمْعطُوِش البَ ْغَداِديم ، اإلَماُم الَعاَِلُ الث َِّقُة   -8

( ، وُهو َشْيُخ ابِن َخِليٍل وَغرْيِه566)
 (55)

. 

                                                           

 . 11/826، وتاريخ اإلسالم للذهيب  211( معجم شيوخ يوسف بن خليل ص50)
 .1/212التقييد للفاسي  ، وذيل 11/668( تاريخ اإلسالم للذهيب 51)

( إرشادان ، أحدُها اإلرشاد الَبري وهو مفقود ، والثاين اإلرشاد الصغري ، وهو مطبوع ، 511وأيب العز القالنسي ُممد بن احلسني بن بندار الواسطي )ت
 ، وهو خطأ قطعا . أنه كتاب اإلرشاد للخليلي 118/ 11وزعم الدكتور بشار عوام معروف يف حاشية كتاب سري أعالم النبالء 

 .11/1080، وتاريخ اإلسالم للذهيب  266( معجم شيوخ يوسف بن خليل ص52)
 . 501/ 11، وسري أعالم النبالء للذهيب   222معجم شيوخ يوسف بن خليل ص (53)
 . 11/1151، وتاريخ اإلسالم للذهيب   128(معجم شيوخ يوسف بن خليل ص54)
 . 100/ 11وسري أعالم النبالء للذهيب ،   512(معجم شيوخ يوسف بن خليل ص55)
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ُث ىَي ْبُن َأْسَعَد ْبِن حَيْىَي ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن بَ ْوٍش، أَبو الَقاِسِم اَأَزجيم البَ ْغَداِديم احلَْنَبِليم اخلبَّ حيَْ   -6 دِّ َِ اُز ، ال ُم

( ، وُهو َشْيُخ ابِن َخِليٍل وَغرْيِه562ال ُمْسِنُد الث َِّقُة ، تُويفِّ َسَنَة )
 (56)

. 
َع ِمْنهُ ََجَاعٌة ِر اهلِل بِن النَّاِصِر ِلِديِن اهلِل ، أَِمرُي ال ُمْؤِمِننَي أَبو َنْصٍر ، قَاَل ابُن نُ ْقطَ ُُمَمَُّد بُن الظَّاِهِر بَأمْ  -10 َة : )ْسَِ

ُهم ... َوأَبُو ُُمَمٍَّد بُن يُوُسَف بِن َأيب اْلَفرَِج بِن اجلَْْوزِيِّ( ، َويلَ اخِلالَفَة يف َشْهِر َرَمَضاَن َسنَ   (، 611 )ةَ ، ِمن ْ
ٍْ ِخاَلفَ ُتُه ِتْسَع َأْشُهٍر َوَثاَلثََة َعَشَر يَ ْوًما ، قَاَل ابُن نُ ْقَطَة : )وََكاَن اهللُ َعزَّ وَ 612وتُويفِّ يف َرَجَب سنة ) َجلَّ َقْد ( ، وََكاَن

 م ...(َحبَّبُه ِإََل النَّاِس ، وََكاَن ِفيِه الشََّفَقَة َعَلى َرِعيَّتِه والرَّأْفِة ِِبم َوالرََّْمَِة ْلَُ 
(57)

. 

  : َتاَلِميُذُه:الَمْبَحُث الرَّاِبعُ 
يِن بِن اجَلْوزِيِّ َخْل ٌٍّ ِمَن الُعَلَماِء واَأْعَياِن بِبَ ْغَداَد، وِدَمْش ٍَّ، وِمْصَر ، وقالَ  ابُن َرَجٍب : )وَرَوى َعْنُه  تَ تَ ْلَمَذ َعَلى ُُمِْيي الدِّ

باإلَجازَِة َخْل ٍٍّ(
 (58)

ٍُ َعَلْيِهم ، ُمَرتَِّبنَي َعَلى ُحُروِف ال ُمْعَجِم:   ، َوُدوَنَك َمْن َوقَ ْف
ُث الفَ  -1 َِدِّ ، ال ُم َعِم بِن نِْعَمَة بِن ُسْلطَاِن بِن ُسُروٍر احلَْنَبِليم ِقيُه ، َكاَن إليِه َأَْمَُد بُن َعْبِد الرََّْمَِن بِن َعْبِد ال ِمن ْ

( 662ْحاَلِم ، ُتويفِّ َسَنَة )ال ُمْنتَ َهى يف تَ ْعِبرِي اأَ 
(59)

 . 
َُْرِديم اْلَ  -1 يِن أَبُو اْلَعبَّاِس ال ََّارِيم اجلََْزرِيم ، َأَْمَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن احلََْسِن بِن َداُوَد اجلََْزرِيم احَلَمِويم ، ِشَهاُب الدِّ

(212 َسَنَة )قَاَل الَفاِسيم : )وَأَجاَز َلُه يُوُسُف بُن اجَلْوزِيِّ( ، تُويفِّ 
 (60)

. 
يِن أَبُو َعْبِد اهللِ ،  -2 ََسَّاِر الَواِسطيم ُثَّ البَ ْغَداِديم ، َصْدُر الدِّ ُث اَأَْمَُد بُن ُُمَمَِّد بِن اَأَْنَِب بِن ال َِدِّ حْلَاِفُظ ال ُم

 ا ، وََكاَن َحاِفظاً، َذا َمْعرِفٍة ، أَْو ُمِعيداً ِبَِ الث َِّقُة ، قَاَل ابُن َرَجٍب : )َكاَن قَارِئاً ِبَداِر احلَِْديِث ال ُمْستَ ْنَصرِيَّةِ 
 
 

                                                           

 . 112/ 11، وسري أعالم النبالء للذهيب   586(معجم شيوخ يوسف بن خليل ص56)
 . 1/11( إكمال اإلكمال َلبن نقطة 57)
 . 1/16( ذيل َبقات احلنابلة َلبن رجب 58)
 .  1/158، وأعيان العصر وأعوان النصر للصفدي  15/850( تاريخ اإلسالم للذهيب 59)
 . 1/215، وذيل التقييد يف رواة السنن واأسانيد لتقي الدين الفاسي 21( اأربعون من عوايل اجمليزين أيب بَر املراغي ص 60)
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ُهم :  َع ِمْنُه َجَاَعٌة ، ِمن ْ ْبُد الصََّمِد بُن َأى عَ باحَلِديث وِفْقِهه وَمَعانِيه( ، وقَاَل ابُن ُمْفِلٍح يف تَ ْرََجَِة ابِن اجَلْوزِيِّ : )َوْسَِ

ََسَّاِر(، ُتويفِّ َسنَ  ( 668َة )اجْلَْيِش ، َواْبُن ال
(61)

. 
1-  َِ ٍر البَ ْغَداِديم ، اْلَفِقيُه اْلُم ََ َة بِن ِسَناٍن ، أَبُو َب َِ َة بِن احلََْسِن بِن ََْل َِ ُث ، قَاَل دِّ َأَْمَُد بُن ُُمَمَِّد بِن ََْل

َِّ بِِه( ، ُتويفِّ َسَنَة ) يِن اْبَن اجَلْوزِيِّ واْخَت َب ُُمْيي الدِّ ِِ (628ابُن ُمْفِلٍح : )َص
 (62)

 . 
ِد بِن َعْبِد اجْلَبَّاِر اْلَمْقِدِسيم ُثَّ الصَّاحلِِيم الْ  -5 ِر بُن ُُمَمَِّد بِن َعْبِد الرََّْمَِن بِن ُُمَمَّ َْ طَّاُن ، َأَجاَز َلُه ابُن قَ أَبُو َب

( 228اجَلْوزِيِّ ، وتُويفِّ َسَنَة )
(63)

. 
يِن بِن اجَلْوزِيِّ كِ َداُوُد بُن َأيب َنْصِر بِن َأيب احَلَسِن اَأَزِجيم ، َروَ  -6 َتاَب )اَأْربَِعنَي( ى َعن اإلَماِم ُُمِْيي الدِّ

يِن الَقْزِويِنم يف اللَخِليَفِة النَّاِصِر ِلِديِن اهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي َأَْمََد بِن ال ُمْسَتِضيِء بَأْمِر اهلِل ، َرَوى َعْنُه ِسرَاُج  لدِّ

َمْشَيَختهِ 
(64)

 
يِن بُن الَعْبُد اهلِل بُن ُمَُ  -2 ٍٍ الَواِسِطيم البَ ْغَداِديم ، ََجَاُل الدِّ ، اُقويلِّ ، اإلَماُم الَفِقيهُ عَ مَِّد بِن َعِليِّ بِن ََمَّاِد بِن ثَاِب

(218ُمَدرُِّس ال ُمْستَ ْنِصريَِّة ، ُتويفِّ َسَنَة )
 (65)

 . 
ُبٍ اَعْبِد اجلبَّاِر بِن َعْبِد اخلَاِل ٍِّ بِن ُُمَمَِّد بِن َأيب َنصْ  -8 َْ حلَْنَبِليِّ ، اإِلَمامُ الَواِعُظ البَ ْغَداِديم، ِر بِن َعْبِد الَباِقي بِن ُع

(681ال ُمَتوىفَّ َسَنَة )
 (66)

. 
َب، اإِلَمام  -6 َْ جالل الدين أبو ُممد عبد اجلبار بن عبد اخلال ٍّ بن ُممد بن أيب نصر بن عبد الباقي ابن ُع

، وذيل َبقات احلنابلة  15/150: تاريخ اإلسالم نظر(، ي681اعظ البغدادي، املتوىف سنة )الو 
1/161. 

                                                           

 .2/128، واملقصد اأرشد َلبن مفلح  1/228، وذيل التقييد للفاسي  1/201( ذيل َبقات احلنابلة 61)
 .  1/121مفلح املقصد اأرشد يف ذكر أصِاب اإلمام أَمد َلبن  (62)
 .  1/516( الدرر الَامنة يف أعيان املائة الثامنة َلبن حجر 63)
 بتِقيقنا. 151( مشيخة سراج الدين القزويِن ص64)
 . 2/81، والدرر الَامنة  1/211( أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي 65)
على عنوان اأحاديث  ه على ابن اجلوزي يف السماع اأول املَتوب ، وجاء ذكر تلمذت 1/161، وذيل َبقات احلنابلة  15/150تاريخ اإلسالم  (66)  

 .املستعصميات
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يِن البَ ْغَداِديم ، قَاَل ابُن ا -10 ُفَوَيِّ َما لَعْبُد الرََّْمَِن بُن َعْبِد اهلِل بِن احَلَسِن بِن َعِليِّ بِن َعْبِد اهلِل ، جَمُْد الدِّ

َع  ٍِ الُوَلَيِة والرِّياسِة ، وْسَِ يِن َأيب ُمَُ ُمَلخَُّصُه : )ِمْن بَ ْي مٍَّد يُوُسَف بِن اجَلْوزِيِّ َمَعَنا ِمَن الصَّاِحِب ُُمِْيي الدِّ

اِر ، تُويفِّ َسَنَة  (682أُْسَتاِذ الدَّ
 (67)

. 
يِن الشَّْيَباينم اْلبَ ْغَدادِ  -11 ِد ْبِن َأَْمََد بِن الصَّابُوينِّ، َكَماُل الدِّ َِ ْبُن َأَْمََد ْبِن ُُمَمَّ بو الَفْضِل اْبُن ، أَ يم َعْبُد الرَّزَّا

َِيِّ  ُث ال ُمَؤرُِّخ اإلْخَبارِيم النَّسَّابُة اَأِديُب، ال ُمَتوىفَّ َسَنَة )اْلُفَو دِّ َِ (، َوَصَفُه الذََّهيبم 212، الشَّْيُخ اإلَماُم ال ُم
ن ْ  ُث اْلَبارُِع اْلَعاَِلُ اْلُمْتِقُن ُمَؤرُِّخ الدم دِّ َِ ُن الُفَوَيِّ يف ِكَتابِه جَمَْمِع اآلَداِب َيا( ، وذََكَر ابيف ُمْعَجمِه بَ َقْولِه: )اْلُم

َع ِمْنُه َهِذه اَأَحاِديَث الثَّالَثَة َعَشَر ِمْن َأَحاِديِث اخلَِليَفِة ال ُمْستَ ْعِصِم ِمن ابِن اجَلْوزِيِّ  أَنَُّه ْسَِ
 (68)

 . 
يِن احلَْنَبِليِّ ، أَبو َأَْمََد اْلبَ غْ  -11 َداِديم ، اإِلَماُم َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأَْمََد ْبِن َعْبِد الَقاِدِر ْبِن َأيب اجلَْيِش، جَمُْد الدِّ

َع ِة ابِن اجَلْوزِيِّ: )وَ ( ، قَاَل ابُن ُمْفِلٍح يف تَ ْرَجَ 626اْلُمْقرُِئ، ال ُمَجوُِّد، الزَّاِهُد، الُقْدَوُة ، ال ُمَتوىفِّ َسَنَة ) ْسَِ

ُهم : َعْبُد الصََّمِد بُن َأى اجْلَْيِش(  ِمْنُه َجَاَعٌة ، ِمن ْ
(69)

 . 
َع َعلَ  -12 يِن أَبو َعِلي  ، الَفِقيهُ ، قَاَل ابُن الُفَوَيِّ : )ْسَِ ى َشْيِخنا َعْبُد اللَِّطيِف بُن َحَسِن بِن َمْسُعوٍد ، ِعَماُد الدِّ

يِن بِن َأيب الفَ الصَّاِحِب السَّعِ  ٍد يُوُسَف بِن احلَاِفِظ ََجَاِل الدِّ يِن َأيب ُُمَمَّ رَِج َعْبِد الرََّْمَِن يِد الشَِّهيِد ُُمِْيي الدِّ

ِسِن بِن َمْزُروٍع الَبْصرِيِّ َسَنَة ) ِْ يِن َعْبِد ال ُم (652بِن اجَلْوزِيِّ ، بِِقرَاَءِة َشْيِخنا َرِضيِّ الدِّ
 (70)

 . 
َِيِّ َما ُمَلخَُّصُه : )َعْبُد ال مَ  -11 يِن أَبو َعِلي  ، قَاَل ابُن الُفَو اِتُب ، جَمُْد الدِّ ََ َكاَن ِمَن ِجيِد بُن ُعَمَر بِن َرَجٍب ال

يِن َأيب ُُمَمٍَّد يُوُسفَ  َع احَلِديَث ِمْن َشْيِخنا الصَّاِحِب الشَِّهيِد ُُمِْيي الدِّ ْوزِيِّ بِن اجلَ  الرمَؤَساِء الَعارِفنَي ، وَقْد ْسَِ

وَغرْيِه(
 (71)

 . 
 

                                                           

ي 67)  . 1/112( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
ي 68)   2/62العصر وأعوان النصر للصفدي ، وأعيان  111، واملعجم املختِ باحملدثني للذهيب ص  5/111( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
 . 1/111، وذيل التقييد للفاسي  15/211( تاريخ اإلسالم للذهيب 69)
ي 70)  . 1/101( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
ي 71)  . 152-1/156( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
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َِيِّ يف أَثْ َناِء تَ ْرََجَِة َعْبِد اللَّ  -15 يِن ، ذََكرُه ابُن الُفَو ِسِن بُن َمْزُروٍع الَبْصرِيم ، َرِضيم الدِّ ِْ ِطيِف بِن َحَسِن َعْبُد ال ُم

ِم ذِْكرُُه، وأَنَُّه َكاَن يَ ْقرأُ َعَلى ابِن اجَلْوزِيِّ  بِن َمْسُعوٍد ال ُمتَ َقدِّ
(72)

 . 
ِغيِث بِن ُزَهرْيٍ ، أبو العز البغدادي، احمل -16

ُ
ِث َعْبِد امل َِدِّ ُ

ِعيِد ابِن امل
ُ
ِغيِث ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن َعْبِد امل

ُ
دث الثقة َعْبُد امل

( 685العدل ، تويف سنة )
(73)

. 
يِن أَبو ُُمَمَّ  -12 ْميَ َعْبُد ال ُمْؤِمِن بُن َخَلِف بِن َأيب احَلَسِن التموينم ، َشَرُف الدِّ َِيم الشَّاِفعيم ، اإلَماُم الَعالَّمُة ٍد الدِّ ا

ثنَي ، وَصاِحُب التََّصانِيِف، تُويفِّ َسَنَة ) َِدِّ (، قَاَل الذََّهيبم يف 205احلَاِفُظ احُلجَُّة الَفِقيُه النَّسَّابُة َشْيُخ ال ُم
ِثرَي( ، وقَاَل أَْيضتَ ْرََجِة ابِن اجَلْوزِيِّ : )قَ رََأ َعَلْيِه َشْيُخَنا أَبُو ُمَُ  ََ َِيم ال ْمَيا ًا : )َقرَأ َعَلى ابِن اجَلْوزِيِّ  مٍَّد الدِّ

ِكَتاَب )الَوفَا يف َفَضاِئِل ال ُمَصطََفى( أَبِيه
 (74)

 . 
18-  َِ يِن أَبو احَلَسِن البَ ْغَداِديم الَفِقيُه ، قَاَل ابُن الُفَو ََ بِن َسْهاَلِن ، َكَماُل الدِّ ا َِ ِثرَي يِّ َعِليم بُن إْس ََ َع ال  : )ْسَِ

يِن َأيب الَفرَِج بِن اجَلْوزِيِّ َسَنةَ  يِن َأيب ُُمَمٍَّد يُوُسَف بِن احلَاِفِظ ََجَاِل الدِّ ( 652 َعَلى َشْيِخَنا ُُمِْيي الدِّ
(75)

. 
يِن أَبو ََاِلِب ابُن  -16 يِّ البَ ْغَداِديم ، َخازُِن ُكُتِب السَّاعِ َعِليم بُن َأَْنََب بِن ُعْثَماَن بِن ُعبَ ْيِد اهلِل ، تَاُج الدِّ

(621ال َمْدَرسِة ال ُمْستَ ْنِصريَِّة ، اإلَماُم احلَاِفُظ ال ُمَؤرُِّخ ، وَصاِحُب التََّصانِيِف ، تُويفِّ َسَنَة )
 (76)

  . 
يَعِليم بُن َعْبِد اهلِل بِن ُعَمَر ، أَبو احَلَسِن البَ ْغَداِديم ، َرَوى َعن اإلَماِم ُمُْ  -10 ًة ِمْن ُمَؤلََّفاتِه  ِيي الدِّ ِن بِن الَفرَِج ِعدَّ

َكَما قَاَل ابُن َحَجرٍ 
(77)

َعِة( الَّيت َخرََّجَها الَوزِيُر الصَّاِلُح الَعالَّمةُ َعْوُن ال َها ِكَتاَب: )اَأَحاِديِث السَّب ْ يِن ، وِمن ْ  دِّ
 

                                                           

ي 72)  . 2/251، و 1/101( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
 ، وجاء ذكر تلمذته على ابن اجلوزي يف السماع اأول املَتوب على عنوان اأحاديث  املستعصميات . 15/516( تاريخ اإلسالم 73)
 . 221، و املختصر احملتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي، للذهيب ص  126/ 1( تذكرة احلفاظ 74)

 احد . وكتاب )الوفا يف حقَو املصطفى( أيب الفرج ابن اجلوزي مطبوع بتِقي ٍّ مصطفى عبد الو 
ي 75)  . 1/162( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
، ومقدمات كتابه )نساء اخللفاء( َتقي ٍّ الدكتور مصطفى جواد ، وجاء ذكر تلمذته  10/156( مصادر ترَجته كثرية ، ومنها الوايف بالوفيات للصفدي 76)

 ستعصميات .على ابن اجلوزي يف السماع اأول املَتوب على عنوان اأحاديث  امل
 . 1/88( الدرر الَامنة يف أعيان املائة الثامنة 77)
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يِن الَقزْ  حَيْىَي بُن ُهبَ رْيَة َأِمرِي ال ُمْؤِمِننَي ال ُمْقَتِفي ِويِنم يف َمْشَيَختهِ َأْمِر اهلِل ، َرَوى َعْنُه ِسرَاُج الدِّ
(78)

، تُويفِّ  
 (  .211َسَنَة )

يِن أَبُو اْلَقاسِ  -11 ِم اْلِمْصرِيم ، قاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُحَسنْيِ ْبِن َعِتي ٍِّ ْبِن َرِشي ٍٍّ اْلَفِقيُه اْلُمَعمَُّر ُقْطُب الدِّ
َنا ِبَْرِويَّ الذَّ  يِن ْبِن اجلَْْوزِيِّ ، َكَتَب إِلَي ْ َع ُجْزَء اْبِن َعَرَفَة ِمْن ُُمِْيي الدِّ اتِِه( ، تُويفِّ َسَنَة َهيبم َما ُمَلخَُّصُه: )ْسَِ

(212)
 (79)

 . 
ٍِ وأَبو الَفْتِح ابِن احلَاِجِب ا -11 يِن أَبو َحْف َمْشِقيم احلَاِفُظ ال ُمِفيُد أَ ُعَمُر بُن ُُمَمَِّد بِن َمْنُصوٍر، ِعزم الدِّ ِمْيِنم الدِّ

وأَثْ ََن  ( ، قاَل الذََّهيبم يف تَ ْرََجَِة ابِن اجَلْوزِيِّ : )وَكَتَب َعْنُه َقِدُّيًا ُعَمُر ْبُن احلَاِجبِ 620، تُويفِّ َشابًّا َسَنَة )

َعَلْيِه(
 (80)

 . 
ي -12 ُد بُن َأَْمََد بِن َجْعَفٍر ، َعِفيُف الدِّ رِييتم ُثَّ ُُمَمَّ َْ  البَ ْغَداِديم ، الَفِقيُه ال ُمَجلُِّد ،  ِن أَبو َعْبِد اهلِل بُن الَبِديِع التِّ

( 656َكاَن ِمْن فُ َقَهاِء ال ُمْستَ ْنِصريَِّة َعَلى َمْذَهِب َأيب َحِنيَفَة ، قُِتَل يف الَوقْ َعِة َسَنَة )
(81)

. 
اَزُروينم ، نَزِيَل بَ غْ  -11 ََ ِر بُن احَلَدنََّك ال َْ يِن أَبو َب ُد بُن َبْدِر بِن َأَْمََد بِن َأيب َنْصٍر ، جَمُْد الدِّ اَد ، َكاَن َشْيخاً  دَ ُُمَمَّ

 َِ َكيِّساً َدِمَث اَأْخاَل
(82)

. 
يِن أَبو َعْبِد اهلِل ا -15 ُث الُُمَمَُّد بُن َعْبِد اهلِل بِن ُعَمَر ، َرِشيُد الدِّ َِدِّ ث َِّقُة ، َويلَ َمْشَيخَة َداِر لبَ ْغَداِديم ، ال ُم

ْستَ ْنِصريَِّة ، تُويفِّ َسَنَة )
ُ
يِن بِن اجَلْوزِيِّ ِكَتاَب )اَأَحاِديثِ 612احَلِديِث امل   ( ، َرَوى َعن اإلَماِم ُُمِْيي الدِّ

 
 
 

                                                           

 105/ 2بتِقيقنا ، وأعيان العصر وأعوان النصر للصفدي  221( مشيخة سراج الدين القزويِن ص78)
 .  1/22( معجم الشيوخ الَبري للذهيب 79)
 . 221للذهيب ص ،  املختصر احملتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي،  12/618( تاريخ اإلسالم 80)
ي 81)  . 1/162( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
ي 82)  . 1/502( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
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َعِة(  السَّب ْ
(83)

ل ُمْسَتِضيء بَأْمِر اهلِل اِصِر ِلِديِن اهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي َأَْمََد بِن ا، وِكَتاَب )اَأْربَِعنَي( للَخِليَفِة النَّ  

يِن الَقْزِويِنِّ  ، َوُهو َشْيُخ ِسرَاِج الدِّ
(84)

 . 
يِن أَبو الَفْضِل البَ ْغَداِديم النَّجَّا -16 َِيِّ ، قُ َواُم الدِّ ِد بِن الُفَو ُد بُن َعْبِد الَقاِهِر بِن ُُمَمَّ اِتُب ، قَاَل ابُن رُ ُُمَمَّ ََ  ال

َِيِّ َما ُمَلخََّصُه: )َكاَن َرِفيِقي يف َْسَاِع اَأَحاِديِث النََّبويَِّة َعَلى َشْيِخَنا الصَّاِحِب الشَِّهيِد ُمُْ  يِن الُفَو ِيي الدِّ

اِر( ، َماَت َسَنَة ) ( 682َأيب ُُمَمٍَّد يُوُسَف بِن اجَلْوزِيِّ ُأْسَتاِذ الدَّ
(85)

. 
ِسِن ْبِن َأيب احلََْسِن ْبِن َعْبِد اْلَغفَّاِر ، أَبُو َعْبِد اللَِّه اْبُن اخْلَرَّاِط اَأزَ   -12 ِْ ِجيم احْلََنْبِليم ، اْلَواِعُظ ُُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلُم

َة اْلُمْستَ ْنِصرِيَِّة ، َوُهو الَِّذي َرَوى َهِذه َمْشَيخَ  اْلَعاَِلُ اْلُمْسِنُد الرَّحَّاَلُة بَِقيَُّة اْلَمْشَيَخِة ، تَ َفرََّد يف َزَمانِِه، َوَويلَ 
( ، وَرَوى 218( ، وتُويفِّ َسَنَة )628اَأَحاِديَث ال ُمْستَ ْعَصميَّاِت الثََّمانِيَّاِت َعن ابِن اجَلْوزِيِّ ، ُوِلَد َسَنَة )

يِن الَقْزويِنم يف َمْشيَختهِ  َعْنُه َكِثرياً ِسرَاُج الدِّ
 (86)

 . 
يِن أَبو الث ََّناِء ، ويُ َقاُل : أَبو َمْنُصوِر بُمَُ  -18 ُد بُن َعِليِّ بِن َعْبِد الصََّمِد بِن َأيب الَقاِسِم ، َعِفيُف الدِّ ُن اْلَِِنِّ مَّ

َع َمَعَنا ِمَن الصَّاِحِب السَِّعي ُث ، قَاَل ابُن الُفَوَيِّ : )ْسَِ دِّ َِ يِن دِ البَ ْغَداِديم اخليَّاُط ، ال ُمْقرُِئ ال ُم  ُُمِْيي الدِّ
يِن بِن َأيب الَفرَِج َعْبِد الرََّْمَِن بِن اجَلْوزِيِّ( ، وتُويفِّ يف الَوقْ َعِة سَ  ٍد يُوُسَف بِن ََجَاِل الدِّ ( 656َنَة )َأيب ُُمَمَّ

(87)
. 

 
 

                                                           

 .  221( مشيخة سراج الدين القزويِن ص83)
 . 151( مشيخة سراج الدين القزويِن ص84)
ي 85)  . 2/516( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
، وترجم  1/165، وذيل التقييد للفاسي  1/181، وذيل َبقات احلنابلة َلبن رجب  1/115ترَجته كثرية ، ومنها : املعجم الَبري للذهيب ( مصادر 86)

عنه  ا مفصالثله السرمري يف مشيخته املسماة )الفوائد السرمرية من املشيخة البدرية( يف الشيخ اخلامس والثالثني ، وكتب الدكتور صاحل مهدي عباس ِ
واحلادي عشر  عبعنوان : )عفيف الدين ابن الدوالييب مسند العراَ وشيخ املستنصرية( ونشره مع أعمال الندوة الفَرية لعلماء العراَ بني القرنني الساب

 م .1668اْلجريني سنة 
ي 87)  . 12/211، وسري أعالم النبالء  1/125( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
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ُموِديم، احلَا -16 ِْ يِن، أَبو َحاِمِد ابُن الصَّابُوينِّ ال َم دُِّث، فِ ُُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن َُمُْموِد ْبِن َأَْمََد، ََجَاُل الدِّ َِ ُظ ال ُم

( 680َشْيُخ َداِر احَلِديِث النموريِِّة ، ُتويفِّ َسَنَة )
(88)

. 
ُد بُن َُمُْموِد بِن َأيب الَبَكاِت ، عِ  -20 يِن أَبو َعْبِد اهلِل اْلبَ ْنَدنِيِجيم الَفِقيُه ، ْسَِ ُُمَمَّ َع ِمن ابِن اجَلْوزِيِّ َسَنَة زم الدِّ

(652)
 (89)

 . 
يِن أَبو ال ُمظَفَِّر الَقاضِ  -21 ٍَ ، َكاَن َمْنُصوُر بُن ُعْقَبَة بِن َمْنُصوِر بِن ُعْقَبَة بِن ُمْسِلٍم الشَّْيَباينم ، َعِفيُف الدِّ ي ِِبِي

( 685فَاِضاًل َعاِلماً ، ُتويفِّ َسَنَة )َشْيخاً 
(90)

. 
عَ  -21 َِيِّ : )ْسَِ يِن أَبو ال َمَعايل ، قَاَل ابُن الُفَو َمَعَنا  َنْصُر بُن َعْبِد اهلِل بِن َأَْمََد احَلْريبم اَأِديُب ، جَمُْد الدِّ

(652رييِِّة يف َرَجٍب َسَنِة يِّ بال َمْدَرسِة الَبشِ اَأَحاِديَث الُثالَثِيَّاِت َعَلى َشْيِخنا الصَّاِحِب يُوُسَف بِن اجَلْوزِ 
 

(91)
 . 

يِن أَبو الِعزِّ ، يُ ْعَرُف بابِن الَقصَّاِب ، كَ  -22 رمِِي بِن احَلَسِن البَ ْغَداِديم ، َعِفيُف الدِّ ََ اَن ِمْن يُوُسُف بُن َعْبِد ال
ٍْ َلهُ َتَصانِيُف ، قُِتَل يف الَوقْ َعِة  ( 656َنَة )سَ فُ َقهاِء ال َمْدَرسِة ال ُمْستَ ْنِصريِِّة َعَلى َمْذَهِب اإلَماِم َأَْمََد ، وَكاَن

(92)
. 

ِر ْبِن َأَْمََد ْبِن ُعَمَر اْلَمْقِدِسيَّةُ أُمم بَ َناِت السَّْيِف ْبِن الرَِّضيِّ ، قَاَل الذَّ  -21 َْ ٍُ َأيب َب َهيبم َما ُمَلخَُّصُه:)َرَوْت َأْْسَاءُ بِْن

ٍْ َسَنةَ  يِن يُوُسَف ْبِن اجلَْْوزِيِّ( ، تُوفِّي ( 202) بِاإِلَجازَِة َعْنَ ُُمِْيي الدِّ
(93)

. 
 
 

                                                           

 ، وهو صاحب كتاب )تَملة إكمال اإلكمال( ، وهو مطبوع بتِقي ٍّ الدكتور مصطفى جواد . 15/101إلسالم للذهيب ( تاريخ ا88)
ي 89)  . 1/216( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
ي 90)  . 15/561، وتاريخ اإلسالم  1/161( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
ي ( جممع اآلداب يف معجم األق91)  . 1/511اب َلبن الفَو
ي 92)  . 1/166( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
 . 1/186( معجم الشيوخ الَبري للذهيب 93)
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َماِل َأَْمََد بِن َعْبِد الرَِّحيِم بِن َعْبِد الَواِحِد ال َمْقِدسيُِّة الصَّاحِليَُّة أُمم َعْبِد اهللِ  -25 ََ ٍُ ال نيا، َزيْ َنُب بِْن  ، ُمْسَنَدُة الدم

ٍْ َسنَ  ( ِبِدَمْش ٍَّ ، وَْلا أَْرَبٌع 210َة )َرَوْت َعن ابِن اجَلْوزِيِّ ، َوِهَي آِخُر َمْن َرَوى َعْنُه باإلَجازَِة ، تُوفيِّ

وِتْسُعوَن َسَنةً 
(94)

. 

 الَمْبَحُث الَخاِمُس : َمآثُِرُه :
ِة ، َكرمَِي الن َّْفِس ، َكِثرَي اْلُمُروءَ  يِن بُن اجَلْوزِيِّ َرِفيَع الَقْدِر ، َعايلَ اِْلمَّ ْيَبِة،  ، َواِفَر اجَلالَلِة ، َعِظيَم اْلَ ةِ َكاَن اإلَماُم ُُمِْيي الدِّ

اِمُل : )ُكلم َأَحٍد يَ ُعوزُُه َعْقٌل سُ  ََ يِن فذنَُّه َمْشُهوراً بالَعْقِل ، وُحْسَن التَّْدِبرِي ،َحَّتَّ قَاَل السمْلطَاُن ال َمِلُك ال  َوى ُُمِْيي الدِّ

ُِ َعْقٍل!( يَ ُعوزُُه نَ ْق
 (95)

ِم والرََّشاِد، فَ َقرَّبَ   ُه اخلَُلَفاُء ، وَقْد َبَدْت َعَلْيِه ُمْنُذ ِصَغرِه أََمارَاُت النََّجابِة والذََّكاِء ، وخَمَاِيُل الت ََّقدم
ُلْغُه َأَحٌد يف َعْصرِه، بْل إنَّ  انِة َواإْلِْكرَام ِعْنَدهم َما َلَْ يَ ب ْ ََ خلَِليَفَة النَّاِصَر ِلِديِن اللَِّه أَْوَصى ا وَقدَُّموُه ، ورََأى ِمَن اْلِعزِّ وال َم

ِعْنَد َمْوتِه َأْن يُ َغسَِّلهُ 
(96)

  . 
 
 

                                                           

 . 1/266( ذيل التقييد لتقي الدين الفاسي 94)
 . 222/ 12( سري أعالم النبالء 95)

ن العادل ُممد ، صاحب َميَّافارِِقني ، امللقب بامللك الَامل ، كان عاملا، وامللك الَامل هو ناصر الّدين ُممد بن امللك املظّفر شهاب الّدين غازي ب
نصف، وهو و فاضال، شجاعا، عادَل، ُمسنا إَل الرعية. ذا عبادة وورع، صب زمنا على حرب التتار اليت كانٍ بعد تدمري بغداد، وحاصروه أكثر من سنة 

افوا ظاهر عليهم، إَل أن فِن أهل البلد، لفناء زادهم، ود خلها التتار فوجدوه مع من بقي من أصِابه موتى أو مرضى، فقطعوا رأسه وَملوه إَل البالد َو
 . 510/ 2( ، ينظر : شذرات الذهب َلبن العماد 658به يف دمش ٍّ ، وكان ذلك يف سنة )

بني هنري دجلة  وهي أشهر مدينة بديار بَر برتكيا ، تقع -نونبفتح أوله، وتشديد ثانيه ث فاء، وبعد األف راء، وقاف مَسورة، وياء، و -وَميَّافارِِقني     
 ، وموقع ويَيبيديا على شبَة اَلنرتنٍ . 125/ 5والفرات ، واْسها اليوم )سيلوان( ، ينظر : معجم البلدان 

ده ، وكان النَّاصر يتمتع ع باخلالفة ليلة وفاة وال( الناصر لدين اهلل هو أبو العباس أَمد بن اخلليفة املستضيء بأمر اهلل اْلاِشي العباسي البغدادي ، بوي96)
ة مناَ ٍّ َل ُّيتَد إليها نُفُوذ اخللفاء منذ زمن َويل  ََّن من إعادة اْليبة ملنصب اخلالفة، وأعاد السيطرة على عدَّ وأمضى ُمدة حياته  ،بشخصية قوية، فتم

: )وَل 165/ 11واستمر خليفة سبعاً وأربعني سنة ، قال الذهيب سري أعالم النبالء يف عزة وجاللة وقمع لألعداء،  وكان شديد اَلهتمام ِبصاحل امللك ، 
فى عليه  خي يزل الناصر يف عز وقمع اأعداء، وَل خرج عليه خارجي إَل قمعه، وَل خمالف إَل دمغه، وَل عدو إَل خذل، كان شديد اَلهتمام بامللك، َل

( ، وكان قد عهد باخلالفة َلبنه أيب 611د، حَّت كأنه شاهد َجيع البالد دفعة واحدة( ، وتويف سنة )كبري شيء من أمور رعيته، أصِاب أخباره يف البال
 نصر ُممد امللقب بالظاهر بن الناصر لدين اهلل. 
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ِْ َمآثِرِه :  وإليَك َجانِباً ِم

 : الَمْطَلُب اأَلوَُّل : َوْعظُهُ 
اَلِم ، َفِصيَح اللَِّساِن ، َكِثرَي  ََ ُفوِظ ، َذا قَ ُبولٍ َكاَن ابُن اجَلْوزِيِّ َمِليَح الَوْعِظ ، ُحْلَو ال ِْ  ِعْنَد اخلََواصِّ والَعَواِم، وَكاَن ال َم

 -اجْلُُلوِس للَوْعِظ َعَلى َعاَدِة أَبِيه ، بَِبابِ أُِذَن َلُه بِ  -وَكاَن َلُه َسْبَع َعَشرََة َسَنةً  –ُيَضاِهي أَبَاُه يف َوْعِظِه ، فَ َلمَّا ُتويفِّ َواِلُدُه 

تُ ْربَِة اجلَِْهةِ 
(97)

َماِم النَّاِصرأُمِّ اإلِ  
(98)

لََّم ِبَا بَ َهر بِ  ََ ََْرَحٌة ، فَ َت ُِ والِعَماَمُة ، َوُجِعَل َعَلى رَْأسِه   ِه ، وُخِلَع َعَلْيِه اْلَقِمي
َ  ِمْن َحاِلِه، وِعَظٍم ِمْن َشْأنِه، يُ َواِصُل اجلُُلوَس َوْعظاً ، ويَْذُكُر الدمُرو  ِذه الت مْربِة ِفْقهًا ِعْنَد هَ  سَ احلَاِضرِيَن ، وَلَْ يَ َزْل يف تَ َر

َونُوِدَي َلهُ يَ ْوَم اجلُُْمَعِة بِاجْلُُلوِس جبَاِمِع اْلَقْصرِ ال َمْذُكورَِة. 
(99)

َضاُة ،َعَلى َسَنِن أَبِيِه ، وَكاَن حَيَْضُر يف َهِذه احلََلَقِة اْلُفَقَهاءُ والقُ 

                                                           

 ور مصطفى جواد يفله الدكت، قاأة السيدة كأن تَون زوجة اخلليفة، وهي تقابل يف املعَن )خاتون(، ورِبا قالوا: )السرت اأشرف(: كناية عن املر ( اجلهة97)
 .(1616لة سومر سنة )عباسية( يف جم، ومنها يف حاشية ِثه املعنون )عمارات القرن السادس الفخمة يف دار اخلالفة الأكثر من موضع من كتبه وتعليقاته

خلالفة ، إذ الرتك الشرقية، إَل أن استقر ِبا املقام يف دار ا( أم اخلليفة الناصر لدين اهلل اْسها زمرد خاتون ، تركية اأصل ، جلبها اجلالَّبون من بالد 98)
ٍ راغبة يف نأصبٍِ جارية اخلليفة املستضيء بأمر اهلل، ث اعتقها وتزوجها ، وكانٍ أثرية عنده ، وقد عاشٍ يف خالفة ابنها أربعا وعشرين سنة ، وكا

يٍ وغريها شيء كثري ، وتصدقٍ على أهل احلرمني، وأصلٍِ البك واملصانع ، ، وتوفاخلري والصدقة، وأفعال الب ، وْلا من الصدقات والوقوف ببغداد 
ر و ( ، وحزن عليها أهل بغداد حزنًا عظيمًا أهنا كان ُمسنة إَل الناس ، ودفنٍ يف تربتها اجملاورة ملعروف الَرخي ، وقد ترجم ْلا الدكت566سنة )

ث قال : )وأخبار هذه السيدة الفاضلة كثرية عجيبة تدل على نبل وشرف وتقى وصِة ديانة  مصطفى جواد ترَجة حسنة وذكر أخبارها من املصادر
ة تريد أن أوكرامة واستقامة وصيانة ، فهي من شهريات نساء العاَل ، وعظيمات نساء اخللفاء ، وفضليات أمهاهتم ، ويف سريهتا املثل اأعلى لَل امر 

 . (1615من جملة سومر سنة ) 21د( ص لقيم املعنون  : )عمارات القرن السادس يف اجلانب الشرقي من بغداتَون خالدة السرية ...( ، ينظر : ِثه ا
بة برتبة سٍ رت وما زال تربتها قائما إَل اليوم يف بناء لطيف مشيد باآلجر واجلِ ، مثمنة اأضالع من الطراز السلجوقي ، والعامة ببغداد تسمي هذه ال   

 قد ارتبطٍ هذه الرتبة اليوم برتبة معروف ، وما زال الناس يدفنون موتاهم ِبا .زبيدة ، وهو خطأ ، و 
يها اأوقاف لوبنٍ جبانب تربتها مدرسة كانٍ من أعظم مدارس الشافعية بغداد ، وأحلقٍ ِبا دورا خاصة باملدرسني والفقهاء والقيمني عليها ، وأوقفٍ ع    

 . 112ظر : مدارس بغداد يف العصر العباسي للدكتور عماد عبد السالم رؤوف ص، ودرس يف هذه املدرسة كبار العلماء ، ين
قي إَل أن ب( جامع القصر عرف أيضا جبامع اخلليفة ، ث عرف مؤخرا جبامع اخللفاء ، ويقال عليه أيضا جامع سَو الغزل ، أنشأه اخلليفة املَتفي ، و 99)

م ، ث أزيل مَانه ، وبِن جبنبه مسجد حديث ، وهو مطل اليوم ِبنارته القدُّية على شارع ( فأحرقوه ، ث جدد بعده656دخل التتار بغداد سنة )
م( َتدث فيها عن هذا اجلامع وعن منارته ، وكذلك 1618اجلمهورية يف وسط بغداد ، وينظر : مقالة لألستاذ يعقوب سركيس يف جملة لغة العرب سنة )

 م( بعنوان )جامع اخللفاء(.1666ة )مقالة للمِامي عباس العزاوي يف جملة سومر سن
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لََّم فَأجَ وَخالَِئ ٍُّ ِمن النَّاِس واأَ  ََ رَِة كُ  اَد.ْعَياِن، فَ َت َْ ، فَ َبِقَي َعَلى الَثَاءَ لِّ يَ ْوِم ثُ ثَّ ِإنَّه أذن َلُه يف اجْلُُلوس بَِباِب َبْدِر يف ُب

ةً  َذِلَك ُمدَّ
(100)

. 

َِاتُهُ : ُوالَياتُهُ الَمْطَلُب الثَّاِني  :، وَسَفا
ََالَقِة ِلَسانِه، وقُ وَِّة  َتويلِّ َعَدٍد ِمن الُوَلَياِت ، فَ َويلَ  ُحجَّتِه ، وِلنِي َجانِبِه َسبباً يفَكاَن ِلَرَجاَحِة َعْقلِه ، وُحْسِن َتْدِبريِه، و

( جبَاِنيَبْ بَ ْغَدادَ 615َوِظيَفَة احِلْسَبِة َسَنَة )
(101)

، والنََّظِر يف الُوقُوِف الَعامَِّة، وَوُقوِف َجاِمِع السمْلطَانِ 
(102)

 ، والنََّظِر ِِبِزَانِة 

رَاِتبِ الَغالَِّت بَِباِب ال مَ 
(103)

ُس، ُثَّ أُِعيَد َوَلُه ََخٌْس وَثالَثُوَن َسَنًة ، ُثَّ ُعزَِل َعْن َذِلَك فَانْ َقَطَع يف َدارِِه يَِعُظ، ويُ ْفيِت ويَُدرِّ  
َة وَلَيِة النَّاِصِر ِلِديِن اللَِّه ، ُثَّ أَقَ رَُّه ابْ ُنُه الظَّاِهُر بَِأمْ   اللَِّه ، وَكاَن َُمُْموَد الطَّرِيَقِة ، ُُمَبَّباً إَل الرَّعيَِّة رِ ِإََل احِلْسَبِة ، واْسَتَمرَّ ُمدَّ

تَ َعدِّي. 
ُ
 ، َحرِيصاً َعَلى َقَضاِء احَلَواِئِج، وَعَلى الن َّْفِع امل

اِر( ، قَالَ 611ُثَّ َتوَلَّ يف َربِيٍع اَأوَِّل َسَنَة ) ِدِث : )يف تَاِسِع َصاِحُب ِكَتاِب احَلَوا ( اُأْسَتاَذ َدارِيَّة ، ويُ َقاُل َلُه )أُْسَتاُذ الدَّ
يِن يُوُسَف بِن اجَلْوزِيِّ  يِن ُعَمُر بُن َجْلَدِك إَل ُُمِْيي الدِّ  -َوُهو يف َمْنزِلِه بَِباِب اَأزَجِّ  -َربِيٍع اَأوَِّل َمَضى َصاَلُح الدِّ

اِر ال مُ  ََن افَاْسَتْدَعاُه َفرِكَب ،وَقْد َرَفَع الطَّْرَحَة إَل الدَّ َْ ُأْستاِذ َدارِيَِّة ، وَأْجَلَسُه يف ْقِبَلِة لَِباِب الِفْرَدْوِس ، ال َمْوُسومِة ِبُس
 َن الَغِد يف ََجٍْع َعِظيٍم إَل ال َمْنِصِب ِمْن َغرْيِ َأْن خُيَْلُع َعَلْيِه ، وَشافَ َهُه بالُوَلَيِة ، وَدَخَل النَّاُس إليه ُمَهنِِّئنَي َلُه ، ورَِكَب مِ 

 
 
 

                                                           

رع الرشيد ، وبدر ا( باب بدر أحد أبواب دار اخلالفة العباسية ، ويقال له أيضا بباب البدريِّة ، ويقع اليوم عند املدرسة املرجانية عند رأس الشورجة بش100)
، ومقالة للدكتور  5/111اصة ، وينظر : معجم البلدان هذا هو موَل املعتضد ، وكان أحد خواص اخلدم ، وكان هذا الباب يدعى قبل ذلك باب اخل

 م(  .1616مصطفى جواد بعنوان : )عمارات القرن السادس الفخمة( يف جملة سومر سنة )
نَرات مل( احلسبة وظيفة شرعية من باب اأمر باملعروف والنهي عن املنَر ، يعنيَّ لذلك من يراه أهال له، ويتخذ اأعوان على ذلك ، ويبِث عن ا101)

 ويعزز ويؤدب على قدرها وحيمل الناس على املصاحل العامة .
( ، ويقع يف ُملة املخرم ، وهي اليوم العيواضية يف منطقة باب املعظم 185( جامع السلطان منسوب إَل السلطان ملَشاه السلجوقي املتوىف سنة )102)

ببغداد ، ينظر : مدارس بغداد يف العصر العباسي للدكتور عماد عبد السالم رؤوف احلالية ، وكان جبنب هذا اجلامع مدرسة ، وكانٍ من أشهر املدارس 
 . 61ص

/ 1لدان ب( باب املراتب أحد أبواب دار اخلالفة العباسية ، كان يقع جنوب الدار ، وعرفٍ منطقته بعد ذلك ِبِلة املربعة ، قال ياقوت يف معجم ال103)
 حاجبه عظيم القدر ،ونافذ اأمر(.: )كان من أجّل أبواِبا وأشرفها، وكان 211
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يِن نَاِئِب الَوزَارِة َساَعًة ، ُثَّ َعاَد إَل َدارِِه( َداِر الَوزِيِر ، َفَجَلَس ِعْنَد ُمؤيِِّد الدِّ
 (104)

، َوَمْنِصُب اُأْسَتاُذ َدارِيَّة ُهو َكَما قَاَل  

ُل أََواِمرُُه ِفيِه(وَصْرفِه، وَِتَْتثِ الُقْلَقَشْندِّيم : )َلَقٌب َعَلى الَِّذي يَ َتوَلَّ قَ ْبَض َماِل السمْلطَاِن َأو اَأِمرِي 
 (105)

  . 
َجدم اخلَِليَفِة -ْمِر اللَِّه أَ َكَما أُْرِسَل يف َسَفارَاٍت ِمْن َلُدِن َداِر اخِلالَفِة إَل ال ُمُلوِك والرمَؤَساِء، فَأْرَسَلُه اخلَِليَفُة الظَّاِهُر بِ 

،فَ َلمَّا َعاَد َكاَن الظَّاِهُر َقْد  ِمْصَر،إَل  -ال ُمْستَ ْعِصمِ  انُُه َوَلُدُه اْلُمْستَ ْنِصُر باهللِ  ُتويفِّ ََ  ، فَأْرَسَلُه َمرَّاٍت ِإََل الشَّاِم ، َوقَاَم َم
 وِمْصَر ، َوِباَلِد الرموِم ، وِشريَاَز وَغرْيَِها. 

ِِ الَمْطَلُب الثَّاِلُث : َتْدِِ  ِِا  : يُسُه ، وبَِناُؤُه للَمَد
َها بَ ْغَداَد وِمْصَر وِدَمْش ٍَّ وَغرْيَِها ِمن الِباَلِد ، َول َمَّ حَ  يِن بَأَماِكَن َكِثريٍَة ، ِمن ْ ٍِ اْلَمْدَرَسُة دََّث اإلَماُم ُُمِْيُي الدِّ َِ ا افْ ُتِت

َنابِلِة ، وَكاَن اخلَُلَفاءُ حَيُْضُروَن ُدُروَسهُ َووَ  َِ  َكاَن ِإذا َسافَ َر اْستَ َناَب َوَلَدُه يف التَّْدرِيِس ْعظَُه، وَ ال ُمْستَ ْنِصريَّةُ ُجِعَل ِبَا ُمدرِّساً لل

واحِلْسَبِة 
(106)

لَِّة باِب احلََلبِة َمْدَرسًة ََلْ تَِتمَّ  . َِ وأَْنَشأ بِبَ ْغَداَد ِبَ
(107)

لَِّة احَلْربيِِّة َداَر قُ ْرآِن وَمْدفَناً  . َِ وأَْنَشأَ ِبَ
(108)

وأنشأ  .
َها وقوفا متوفرة احلاصل ، قال ابن كثري : )ُثَّ َكاَن َرُسوَل اخْلَُلَفاِء ِإََل اْلُمُلوِك بِأَ   َْرَاِف بدمش ٍّ مدرسة كبرية، ووقف َعَلي ْ

                                                           

 ، وباب اأزج أحد ُمالت بغداد ، ويعرف اليوم بباب الشيخ نسبة إَل الشيخ عبد القادر اجليالين رَمه اهلل . 116( كتاب احلوادث ص 104)
وهو مرّكب من  -بَسر اْلمزة  - ، وذكر أنَّ اَلسم الصِيح هو )اإلستّدار( 5/116( صبح اأعشى يف صناعة اإلنشاء أَمد بن علي القلقشندي 105)

خذ ، والثانية ومعناها اأ -ِبمزة مَسورة ، وسني مهملة ساكنة ، بعدها تاء مثناة من فَو ، ث ذال معجمة ساكنة -لفظتني فارسيتني: إحداُها )إستذ( 
 ّدار( ، وذكر بان هذا هو الصِيح ، وأن لفظ : )أستاذ)دار(، ومعناها املمسك ، فأدغمٍ الذال اأوَل وهي املعجمة يف الثانية وهي املهملة فصار )إست

 الدار( خطأ.
نسخة مَتبة َلله يل باستنبول فذكر الناسخ : )أنه نسخٍ يوم اخلميس  82( ذكر الدكتور ُممود السيد الدغيم يف مقدمة َتقيقه لَتاب اإليضاح ص106)

بأنه َل يستبعد  - ٍّّ وهو ُم–افتتاحها بأقل من سنتني ، واستنتج الدكتور الدغيم ( باملدرسة الشريفة املستنصرية( ، أي بعد 622خامس عشر ُمرم سنة )
 أن يَون هذا الَتاب مقررا للدراسة يف هذه املدرسة .

( م1612( باب احللبة أحد أبواب بغداد الشرقية ، وكان يقال عليه باب الطلسم ، وكان موجودا ، ث نسفه اأتراك عند خروجهم من بغداد يف سنة )107)
جلوزي يف ا ، وكان موقعه ما بني باب الظفرية املسمى بباب الوسطاين وبني باب اأزج اليت تسمى اليوم بباب الشيخ عبد القادر اجليالين ، وذكر ابن

ولة الفاَمية يا للد( خرج كثري من الناس من باب احللبة لقتال البساسريي ، قلٍ : والبساسريي هذا الذي كان موال150، أنه يف سنة ) 21/ 16املنتظم 
وهنب دورهم ،  سِبصر ، واستطاع أن يزيح اخلليفة القائم بأمر اهلل وإقامة اخلطبة للفاَميني ، وانقطعٍ دولة بِن العباس من بغداد ، وشرع يف قتل النا

 ( .151وقتله سنة ) وهنب دار اخلالفة ، ث دخل السلطان َغرل بك السلجوقي بغداد وأزاح البويهيني واستطاع مالحقة البساسريي
اب حرب ، ب ( ُملة احلربية منسوبة إَل ُملة باب حرب ، وكان يشغل بالتقريب اجلانب الغريب من بغداد ِشال مدينة بغداد املدورة ، وينسب ْلا مقبة108)

ار اأعيان ، وقد غدادي وابن اجلوزي وكبوهي من أشهر مقابر بغداد يف العصر العباسي ، وفيها دفن اإلمام أَمد وبشر احلايف وابن ْسعون واخلطيب الب
 زالٍ بسبب نتيجة لتِويل هنر دجلة جمراه ، وكان ذلك بعد القرن العاشر .
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رَاَما ََ ُهْم ِمَن اْأَْمَواِل َواْل ا ابْ تَ ََن بِِه اْلَمْدَرَسَة اجلَْْوزِيََّة الَّيِت ِت مَ اْلِباَلِد، َوََل ِسيََّما ِإََل َبِِن أَيموَب بِالشَّاِم، َوَقْد َحَصَل ِمن ْ

بِالنََّشاِبنَي ِبِدَمْش ٍَّ(
 (109)

 . 

 ُِ ِاتُُه الِفقْ الَمْبَحُث السَّاِد  :ِهيَّةُ : اْخِتَيا
َُْن جُمَرََّد ُمتَِّبٍع للَمْذَهِب ،  ا َكاَكاَن  ابُن اجَلْوزِيِّ َذا َمْعرَِفٍة تَامٍَّة بالِفْقِه ، وََل َي لِيَل ، وَقْد وإَّنَّ َن يُرجُِّح وخَيَْتاُر َما َواَف ٍَّ الدَّ

ِة ال ُمْعَتَبِيَن يف ال َمْذَهِب ، وقَ لَّمَ  ٍْ ُمَواِفَقًة َأَحِد اَأئمَّ ا َكاَن َلُه إَلَّ َوَجْدُت َأنَّ أَْغَلَب اْخِتَياراتِه إَّنَّ ا خَيْرُُج َعْن رْأي َأَحٍد قَ ب ْ
نِه ِمن ال ُمَواَزنِة بَ نْيَ  يف َمَساِئَل قَِليَلةٍ  َم ها اَأقْ َواِل ال ُمْخَتِلَفِة و ، وَهذا َيُدلم َعَلى بَ رَاَعتِه يف الِفْقِه ، وَمْعرِفَتِه َأِدلَّتِه ، وَِتَ ِِ ، تَ ْرِجي

ََِتاِب الُفُروِع َأيب َعْبِد اهلِل بِن ُمْفِلٍح)ت  ٍُ إليها َك ( ، وِكَتاِب ال ُمْبدِِع يف َشرِْح ال ُمْقِنِع 262ويف ُكُتِب احلََنابَِلِة الَّيت َرَجْع
ََ بِن ُمْفِلٍح)ت  ا َِ يِن ال َمْرَداِويِّ )ت881َأيب إْس (  وَغرْيَِها 885(، واإلْنَصاِف يف َمْعرَِفِة الرَّاِجِح ِمَن اخِلاَلِف لَِعاَلِء الدِّ

َها:  َشْيئاً َكِثرياً ِمن اْخِتَيارَاتِه، وإليَك َجانِباً ِمن ْ
أّن بَتاَر َعَدَم نَ ْقِض الُوُضوِء ِلَمْن َأَكَل حلََْم اجَلُزوِر ، َوُهو ِخاَلُف اْخِتَياِر ال َمْذَهِب ، وذََكر ال َمْرَداِويم اخْ  -1

َشْيَخ اإلْساَلِم ابَن تَ ْيميََّة َوافَ َقُه يف اْخِتَيارِه
(110)

 . 

وَء ، ِخالَفاً للَمْذَهِب اْخَتاَر بَأنَّ الرِّدََّة َعِن اإلْساَلِم ََل تَ ن ُْقُض الُوضُ  -1
(111)

. 

ُقُض الُوُضوَء ، ِخالَفاً للَمْذَهِب  -2 ٍِ َلَ يَ ن ْ اْخَتاَر بَأنَّ َغْسَل ال َميِّ
(112)

. 
ْفِع إْن نُِفَي َعْنُه َظنَّ السموِء ، وإَلَّ َفالَ  -1 َباَب إْظَهارِها ِحنَي الدَّ ِْ ، ِخالَفاً اْخَتاَر يف َمْسأَلِة إْخرَاِج الزَكاِة اْسِت

َِبم إْظَهاُر إْخرَاِج الزَكاِة ُمْطَلقاً للمَ  ْذَهِب الَقاِئِل بأَنَُّه ُيْسَت
(113)

. 

 خُيَمَّسُ اْخَتاَر يف الَفيِء بأَنَّهُ خُيَمَُّس ُثَّ ُيْصَرُف يف َمَصاِلِح ال ُمْسِلِمنَي ، ِخالَفاً ِلظَاِهِر ال َمْذَهِب بأَنَّهُ َل -5
(114)

. 
                                                           

 . 16/210( البداية والنهاية َلبن كثري 109)
 . 1/116( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف أيب احلسن املرداوي 110)
 . 1/111حلسن املرداوي ( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف أيب ا111)
 . 1/111( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف أيب احلسن املرداوي 112)
 . 2/100( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف أيب احلسن املرداوي 113)
 . 1/166( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف أيب احلسن املرداوي 114)
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الَمْبَحُث السَّاِبُع : ِشْعُرُه 
(115)

: 
ْعِر ، َرِشي ٍَّ الَقْوِل ، َمِليَح ال َمَعاين ، وَلُه َقَصاِئُد َكِثريٌَة يف َمْدِح النَّيبِّ َصلَّ  َها َكاَن َشاِعراً َحَسَن الشِّ ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، وِمن ْ

ََِويَلٌة قاَل يف َمْطَلِعَها :  َقِصيَدٌة 
ٍْ أَْرُض اْلََوى زِْلزَاَْلا    َوقَاَل ُسْلطَاُن الَغرَاِم: َما َْلَا؟    َقْد زَْلَزَل

وِمْن ِشْعرِه 
(116)

 : 
 َُ ٌَ              َويف ُحشاَشِتِه ِمْن َوْجِده َحَر  َصبَّ َلُه ِمْن َحَيا آَماِقِه َغَر

 َُ ْيِن يف َحاٍل َقِد اْجَتَمَعا     َغرِْي ٍُّ َدْمِع بَِناِر الَوْجِد حَيْرَتِ  فَاْعِجْب ِلِضدَّ
ٌَ َوْجداً وُمْعَتِن ٍُّ ََلْ   أََنَس َعْيشاً َعَلى َسْلٍع َوَلْعَلِعَها          َوالَباُن َمْفرَتِ

ََن َعِب ٍُّ  َِ َنا ُمَعْنِبًَة               َوَعْرفُ َها ِبََعاين ال ُمْن ُة الشَّْيِخ تَْأتِي ْ َِ  َونَ ْف
ٌة          ِإََل احلَ  َِ َُ َأْجِن ٌر َلُه اَأْشَوا َُ والَقْلُب ََي ْ  ِبيِب رِيَاُح احُلبِّ ََتْرَتِ

َمى بالرمَى َواْعِن احلُُلوَل ِِبَا        َما َضرَُّهْم جِبَرِْيِح الَقْلِب َلو َرفَ ُقوا ِِ  ُقْل لل
 َوَقْد بَِقَي َرْم ٌٍّ ِمْنُه، فَِذْن َهَجُروا        َمَضى َكَما َمرَّ أَْمٌس َذِلَك الرََّم ٍُّ 

َُِب الن َّْفَس الَبَشرِيَّةَ وقَاَل أَْيضاً َوُهو خيَُ  ، وَيْسَتِميُل ُوْجَداهَنا ِبا يَُطْمِئُنها ويُرحِْيَُهاا
 (117)

: 
 يَا نَ ْفُس َوحْيَِك َقْد َدَهاِك               قَ ْهُر الَغرْيِ َهَداِك ِحنَي َدَهاكِ 

َل إْذ  أَنَِّن ِبِك َقْد أَنَاَل                   يَ ْلَقاِك ِمْنُه الذم ََ  يَ ْلَقاكِ َف
ٍِ ِِبَادٍِع أَفَّاكِ  ٍِ إَل ُسُروٍر زَاِئٍل             فَ َلَقْد َرِضي  فَ َلِئْن رََكْن
 ولَِئْن َنَظْرِت َمرًَّة ِلَمسَّرٍة                 فَ َلتَ ْنظُرِنَّ َغداً ِبُْقَلِة بَاكِ 

ٍِ ِمَن  رًَة يف َمْن َمَضى        ممَّْن َعِلْم  الَوَرى أََتراكِ أََتراِك َماِلِك ِعب ْ

                                                           

 . 22اإليضاح عددا من املقطوعات الشعرية َلبن اجلوزي ص( َجع الدكتور يف دراسته لَتاب 115)
 . 1/16( الذيل على َبقات احلنابلة َلبن رجب 116)
 ، مع مالحظة أن هناك بعض اأبيات مَسورة الوزن ، وَل أستطع تقوُّيها . 1/226( ذيل مرآة الزمان لليونيِن 117)
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 إنَّ الَِّذيَن بَ َنوا َمِشيداً وانْ ثَ َنوا           َيْسَعْوَن َسْعَي الَقاِهِر الَفتَّاكِ 

ََ الَفَضاُء جِبَْيشِه     وَْسَْتُه ُِهَُّتُه َعَلى اأَْفاَلكِ   ِمْن ُكلِّ َمْن َضا
ُِوِد وَقْد َغَدوا     يف اَأْسِر لَيْ  اكِ نُِقُلوا إَل ِضي ٍِّ اللم ََ  َس َْلُم َسِبيُل ِف

َلُهم     فَ َعاَلَم ََل تَ َتَأهَِّبنَي َفَما َأْشَقاكِ  َلِك َسب ْ ٍُ بَأنَّ َسب ْ  وَلَقْد َعِلْم
 ُجدِّي فأَيَّاُم احلَياِة َقِصريٌة             وَكأَنَِِّن بال َمْوِت َقْد فَاَجأكِ 

َيٌة                 والقُ  ََذا ُدنْ َياكِ الُعزم ُذلٌّ واحلََياُة ُمن ْ  ْرُب بَ ْعَد َه
ٍْ يََداِك ِسَواكِ   ََل ََتَْسيب ال َمْأُخوَذ يف يَ ْوِم اجَلزَا        َأْخذاً ِبا َكَسب

ٍِ ِمنْ   ، َفَذِلَك ُكلَُّه يَ ْلَقاكِ ُحْسٍن وِمْن    ُسوءٍ  فَ تَ َزوَِّدي َما ِشْئ
 اَأْعَضاِء واَأْماَلكِ َوْيالَُه ِمْن َنْصِب الصِّرَاِط َوَوْضِعِه     وَشَهاَدِة 

ٍِ َعْقِلي ََائِعاً ِلَرَضاكِ  ٍِ رَأَْيِك يف اْلََوى    َوَعَصْي  َقْد ََاَل َما َوافَ ْق
ٍُ َأْعَدا َصاِحٍب يل نَاِصِاً      وَأِخي ال ُمَوافَّ ٍِّ يل َعَلى بَ ْلَواكِ   ورَأَْي

َعاكِ  فَاآلَن ِحنَي َمَضى الشََّباُب ِبَشْرخِه     وأََتى ال َمِشيبُ   ُمَباِدراً يَ ن ْ
رَائِِم اَأْماَلكِ  ََ  وأَبْ َيضَّ ِمْن ُفوِدَي َما َلو يَ ْفَتِدي       َلَفَديْ ُتُه ِب

َرِك قَ ْبَل يَ ْوِم َهاَلكِ  ٍِ َغي ْ ل ُفرِي          َبدَّ  أَْدُعوِك لأَلْمِر الرَِّشيِد فَ تَ ن ْ
 ٍُ  ِمْن َهذا الَبالَ أَنْ َهاكِ  ََل ََتَْعِليِن قَاِئاًل َلِك يف َغٍد          َكْم ُكْن

َاَعِك َجاِهاًل      وَلو اْهَتَدى ِلَرَشاِده َلَعَصاكِ   وأََرى َشِقيًّا َمْن أََ
 فَاْستَ ْغِفري باهلِل الَعِظيِم ِلَما َمَضى     َوَعَلْيِك ِفيما فَاَت باْسِتْدرَاكِ 

ِصُر ِلِديِن اهلِل ، قَ ْولُُه اوَكاَن يُورُِد ِمْن َنْظمِه ُكلَّ أُْسُبوٍع َقِصيَدًة يف َمْدِح اخلَِليَفِة، وِمْن َقِصيَدٍة َُّيَْدُح ِِبا اخلَِليَفُة النَّ 
(118)

 : 
َُ َكَبا            َلَك تَِقلم واهلِل َعثْ َرتُهُ  َشوِّ

ُ
ََْرُف امل  وإَذا 

 ُكُم             وَغَدا الَوْصُل بُ ْغَيُتهُ ومَمَاُت الصَّبِّ َصدَّ 
ُزوِن َسطََّرَها             يف َظاَلِم اللَّْيِل ُغصَُّتهُ  ِْ َ

 ِقصَُّة امل
                                                           

 . 1/225( مرآة الزمان لليونيِن 118)
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يِن َرقْ َعتُ َها            وَدَواُة الصَّبِّ ُمْقَلُتهُ  ُة اخلَدَّ َِ  َصْف

 َِ تُهُ  ويَ رَاُع الَوْجُد يُ ْعرُِِبا              ِمْن ِمَداِد الشَّْو  ُمدَّ
اِر َنْسَمُتهُ  َِ ُبوِب حَيِْمُلها           ِمْن َصَبا اَأْس ِْ َ

 وإَل امل
ِننِي الَعْيِس َحنَّتهُ  َِ  وإَذا َحنَّ احَلزِيُن َأَسًى            َك

 وَساَلُف احُلبِّ ُتْطرِبُه            فَ َتِذيُع السِّرَّ َنْشَرتُهُ 
 إلَماِم الَعْصِر َمْدَحُتهُ        ِمْثُل َما يف النَّْظِم يُْطرُِبِن  

ٍْ           باَأَماينِّ أَرحِْيَُتهُ   ِلُوُفوِد اجلُوِد َقْد َكِفَل
ُة اإلْحَساِن ُعْمَرتُهُ   ِمْن َنَدى َكفَّْيِه تَابُِعُه             ُحجَّ
ٍْ يف اخلَْل ٍِّ َدْعَوتُهُ  ٍْ باحَل ٍِّّ َدْولَُتُه              فَ َعَل  فَ َعَل

ََْفاَء َهاِميًة            ِحنْيَ تَ ْهَمى اجُلوُد ُمْزنَ ُتهُ خُيْجِ   ُل الَو
 وأُُسوُد الَغاِب َخاِسئٌة            َقْد َكَساَها اخلَْوُف َسْطَوتُهُ 

ُر ِقيَس بِه           َأْشَبَه الُغْدرَاَن جلَُّتهُ  ِْ  فَذذا َما الَب
َنُتهُ  وِمَن الطِّنِي الَوَرى ُخِلُقوا          وِمن ي ْ َِ  الَعْلَياِء 

 ولََنا ِمْنُه النََّدى وَلُه               ِمْن إلِه الَعْرِش ُنْصَرتُهُ 
ََّ الَوَرى وَلُه                ِمْن َرُسوِل اهلِل بُ ْرَدتُهُ   وَلُه َر
 َوُمَنانَا َأْن يَُدوَم لََنا               لِتَ َناَل السموَل َدْولَُتهُ 

 ٍَ ْتُه ُحْفَرتُهُ إنَّ َميَّ  اجُلوِد َعاَش بِه         بَ ْعَد َما َضمَّ
ٍْ للُجوِد بُ ْغَيُتهُ   وإذا َما اهللُ َعمَّرَُه                َكُمَل

 فَِلَمْن َعاَداُه نُاُر َلَظى           َوِلَمْن َواََلُه َجنَُّتهُ 
ٍة مَ  قَاَل ابُن َكِثرٍي : )َواْمَتَدَح اخْلَِليَفَة اْلُمْستَ ْعِصمَ  َِ ََِويَلٍة َجِليَلٍة، َفِصي َماِْلَا، ِبَقِصيَدٍة ُمِفيَدٍة،  ََ ٍة، َسَرَدَها اْبُن السَّاِعي ِب َِ ِلي

ْبُل يف اْلَمْخَبِ ِمْثُل اْأََسِد( َوَمْن ُيَشابِْه أَبَاُه َفَما ظََلَم، َوالشِّ
 (119)

. 
                                                           

 . 12/165ن كثري ( البداية والنهاية َلب119)
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ُِ الَمْبَحُث ال  : ُمَؤلََّفاتُُه:ثَّاِم
ُة َتَصِنيَفاٍت يف اخِلاَلِف ، واجَلَدِل ، وال مَ َصنََّف َتَصانِيَف كَ  يِن الُيونِيِنم : )َلُه ِعدَّ ْذَهِب ، َوالَوْعِظ(ِثريًَة ، قَاَل ُقْطُب الدِّ

 

(120)
يِع ُمَؤلََّفاتِه يف  يِن الَقْزِويِنم ِكَتاَب َمَعاِدَن اإلْبرِيِز ، فَ َقاَل : )أَْرِويه َمَع َجَِ ِسرِي ، واحَلِديِث ، لت َّفْ ا، وذََكَر ِسرَاُج الدِّ

يِن َأيب َعْبِد اهلِل ُُمَمَِّد بِن َأيب الَقاِسِم ال ُمْقرِئ، وبَ َهاءِ  ،والِفْقهِ  يِن َداُوَد بِن ا واُأُصوِل وَغرْيَِها َعن الشَّْيَخنْيِ: َرِشيِد الدِّ لدِّ

َأيب َنْصِر بِن َأيب احَلَسِن اَأَزِجيِّ ِمرَاراً، َعْنُه َكَذِلَك(
(121)

. 

َها َسوى ِكتَ  بَ نْيِ اوِفيما يْأيت نَْذُكُر َما َوقَ ْفَنا َعَلى ُمَؤلََّفاتِه، ُمَرت ََّبًة َعَلى ُحُروِف ال ُمْعَجِم ، وَل َيْصْل ِمن ْ
(122)

 : 
ِقي ٍِّ وِدرَاسِة الدمْكُتوِر َُمْمُ  -1 ِْ ُُمَمَِّد السَّيِِّد ِد بِن و اإلْيَضاُح يف قَ َواِننِي اَلْصِطاَلِح يف اجَلَدِل وال ُمَناَظرِة ، َُِبَع بَِت

َتبِة َمْدبُويل ِبِْصَر َسَنَة )الدَِّغيمِ  َْ ( 1115، وَصَدَر َعْن َم
(123)

. 
 .ِديْ َواُن ِشْعرٍ  -1

، نَ َقَل ِمْنُه ابُن ُمْفِلٍح َنصًّا يف ِكَتاِب الُفُروعِ الطَّرِي ٍُّ اأَقْ َربُ  -2
(124)

. 
 . َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اهللُ ال ُمْخَتاُر يف َأْخَباِر ال ُمْخَتاِر  -1
طََفى القبَّايّن ، َلُه ِعدَُّة ََبَ َعاٍت ، وقَاَم َأُخونَا اُأْسَتاُذ أَبو َجنََّة ُُمَمَُّد ُمصْ َأَْمَُد يف َمْذَهِب َأَْمَدَ ال َمْذَهُب ا -5

ِقيقِه ،وَسَيْصُدُر َقرِيباً . ِْ  بَِت
 
 

                                                           

 . 1/221( ذيل مرآة الزمان 120)
 . 288-282( مشيخة سراج الدين القزويِن ص 121)
 ( أفادين ِبذا اأخ أبو جنة ُممد مصطفى القباين يف مقدمة َتقيقه لَتاب املذهب اأَمد .122)
نشورا على الَتاب إَل بعد اَلنتهاء من ترَجة ابن اجلوزي م( وهي رسالته للماجستري ، وقد أجاد الدكتور الدغيم يف دراسته وَتقيقه ، وَل أقف على 123)

ا من خالل ذشبَة اَلنرتنٍ ، ولو وقفٍ عليه مبَرا َلستغنيٍ عن ترَجيت برتَجته ، فجزاه اهلل خريا ، ولَن ستجد يف ترَجيت بعض الزيادات ، ويعرف ه
 املقارنة .

 . 1/122( الفروع َلبن مفلح احلنبلي 124)
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ََِتاِب  -6 يِن الَقْزِويِنم يف َمْشَيَختَمَعاِدُن اإلْبرِيِز يف تَ ْفِسرِي ال ِه: )وِكَتاُب َمْعَدِن اإلْبرِيِز يف اْلَعزِيِز ، قَاَل ِسرَاُج الدِّ

يِن َأيب ُُمَمَِّد يُوُسَف ابِن احلَافِ  اِر ُُمِْيي الدِّ ََِتاِب الَعزِيِز ، تَْألِيُف الصَّاِحِب أُْسَتاِذ الدَّ يِن تَ ْفِسرِي ال ِظ ََجَاِل الدِّ
ِم(َعْبِد الرََّمَْ   ِن بِن َعِليِّ بِن ُُمَمَِّد بِن اجَلْوزِيِّ... ُثَّ ذََكَر إْسَناَدُه ال ُمتَ َقدِّ

ِِ الَجْوِِ ِّ : ِِ اب ي  الَمْبَحُث التَّاِسُع : ثَ َناُء الُعَلَماِء َعَلى ُمْحِيي الد 
يِن بِن اجَلْوزِيِّ أَنَُّه كَ  َْيُث اَن إَماًما جُمَْمعًا َعَلى إَماَمتِه ، وَعَلمً َأَْجََع ُكلم َمْن تَ ْرَجَم لإلَماِم ُُمِْيي الدِّ يِن، ِِ ا ِمْن َأْعاَلِم الدِّ

 
َ
نِه يف أَنْ َواِع الُعُلوِم وبَ رَاَعتِه، َمَع اَلتْ َقاِن ، واحلِْفِظ ، وامل َم الَورَِع ، رَِفِة ، والضَّْبِط ، و عْ ُيْستَ ْغََن َعْن تَ زِْكيتِه ، جلَِالَلتِه وَِتَ

  .والزمْهدِ 
 بَ ْعَض َهِذه الشََّهاَداِت ِفيهوإليَك 

بَ ْيِثيِّ يف تَارخيِه  ٍة  -فَ َقْد ذََكرُه ابُن الدم َلُه ِبُدَّ  معرفة ِبذهب َأَْمَد وبالوعظ ، وله َوقَاَل: )َكاَن فاضاًل ، َلهُ  -َوَقْد َماَت قَ ب ْ
، وُرَز  يف كل فضيلة ، وكان سريع النظمحلقة للنظر ، وويل احلسبة ببغداد ، ونظر اأوقاف ... حاز قصب السب ٍّ 

القبول التام ، وكان َكِثري التعُصب يف ذات اللَّه ...وهو فقيه حسن الوعظ ، خلف أباه(
 (125)

 . 
ََُباِء اَأَماِثِل، َأَحُد أَْعاَلِم الِعْلِم، وَمَشاِهريُ  الَفْضِل ، َظَهرْت َعَلْيِه  وقَاَل ابُن السَّاِعيِّ :)َوُهَو ِمَن اْلُعَلَماِء اأَفَاِضِل، وال

َِْفاًل ، فَ َعِِنَ بِِه َواِلدُه ، وَأْْسََعُه احلَِْديَث، وَدرَّبَُه ِمْن ِصَغرِه   الَوْعِظ، وبُورَِك َلُه يف َذِلَك ، يف آثَاُر الِعَنايِة اإلْليَِّة ُمْنُذ َكاَن 

ٍْ َعَلْيِه آثَاُر السََّعا َدِة ... َكاَن َكاِمَل الَفَضاِئِل، َمْعُدوَم الرََّذاِئِل(وَصاَر َلُه قَ ُبوُل تَامٌّ، وبَاَن
 (126)

. 
ا آتَاُه اهلُل تَ َعاََل وَرَزَقُه ِمَن ، الَِّذي إْن َأَخْذُت يف تِْعَداِد مَ َصاِحُب الَفَضاِئِل الَواِفرَِة، وال َمزَايا الَباِهرَةِ : )وقَاَل ابُن الُفَوَيِّ 

ٍُ إَل ََتْرِيِر ِكَتاٍب ُمْفَرٍد يف َشْأنِه(الَعْقِل والَفْضِل واَأَدِب ال مَ  َتَسِب َلْحَتْج َْ ْوُروِث وال ُم
 (127)

  . 
 

                                                           

 .5/105( 622نة السالم للِافظ أيب عبد اهلل ُممد بن سعيد بن الدبيثي البغدادي املتوىف سنة )( ذيل تاريخ مدي125)
، وابن الساعي هو اإلمام أبو َالب علي بن أَنب بن عثمان بن عبيد اهلل البغدادي  1/11( نقله ابن رجب عن ابن الساعي يف َبقات احلنابلة 126)

 ( .621سنة )الّسالمي ، خازن كتب املستنصرية ، تويف 
ي 127) ي هو املؤرخ عبد الرزاَ بن أَمد بن ُممد الصابوين املعروف بابن  111-5/111( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو ، وابن الفَو

ي، املروزي اأصل، الشيبايّن البغدادي أبو الفضل، كمال الدين ، وهو أحد تالميذ ابن اجلوزي ، تويف سنة )  ( .212الفَو
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يِن الُيونِْيِِنِّ : )َكاَن إَماماً َعاِلماً فَاِضالً َرئِيساً ، َأَحَد ُصُدوِر اإلْساَلِم ، وُفَضالَئِِهم ، ِجالَّئِِهموَأَكاِبرِهم ، وأَ  ، وقَاَل ُقْطُب الدِّ

رايِة( وِمْن بَ يْ  (128)ٍِ الَفِضيَلِة والرَِّوايِة والدِّ
 . 

ٍة، ُروِسَل بِه  َِ ٍٍ َوَهْيَبٍة ، وِعَبارٍَة َفِصْي رَاِتَب، إوقَاَل الذََّهيبم :)َكاَن َصْدراً َكِبرياً، َواِفَر اجَلالَلِة، َذا َْسْ
َ
ُلوِك، وبَ َلَغ َأْعَلى امل

ُ
َل امل

إَل الرَّعيَِّة ...( وَكاَن َُمُْموَد الطَّرِيَقِة، ُُمَبَّباً 
 (129)

، وقاَل أَْيضاً : )َكاَن إَماًما َكِبريًا ، وَصْدراً ُمَعظَّماً، َعارِفًا بال َمْذَهِب،   
ٍٍ وَوقَاٍر ، وَجالَلةٍ  ُفوِظ، َحَسَن ال ُمَشارَكِة يف الُعُلوِم، َمِليَح الَوْعِظ، ُحْلَو الِعَبارِة، َذا َْسْ ِْ ِفرٍة، َدرََّس، ، وُحْرمٍة َوا َكِثرَي ال َم

َْرَاِف، ورَأى ِمَن الِعزِّ واَلْحرتَاِم واإلْكرَاِم َشْيًئا َكِثريًا ِمن ال َملُ  ِك واَأَكاِبِر، وَكاَن َُمُْموَد و وأَفْ ََّت ، وَصنََّف، وُروِسَل بِِه إَل اَأ

السِّريِة، ُُمبَّباً إَل الرَّعيَِّة(
 (130)

. 
ِثرَي ،وََكاَن ِإَماًما َكِبرياً ، وَصْدراً ُمَعظَّماً ، َعارِفًا بِاْلَمْذهبِ  ََ َع اْل ُفوِظ ، َحَسَن  وقاَل الصََّفِديم : )تَ َفقََّه ، َوْسَِ ِْ ، َكِثرَي اْلَم

ٍٍ وَوقَاٍر وَجالَ   ، َدرََّس ، َوأفْ ََّت ، وَصنََّف ، لٍة َوُحْرَمٍة َواِفرةٍ اْلُمَشارَكِة يف اْلُعُلوِم ، َمِليَح اْلَوْعِظ ، ُحْلَو اْلِعَبارَِة ، َذا َْسْ
َْرَاِف َورََأى ِمَن اْلِعزِّ َواإْلِْكرَاِم واَلْحرتَاِم ِمن اْلُمُلوِك َشْيئاً كَثرياً ، وََكانَ   ،، ُُمَبَّباً ِإََل الرَِّعيَّةِ ُموَد السِّريَِة ُمَْ  وُروِسَل بِِه ِإََل اْأَ

اَذ َدارِيََّة ِبْضَع َعَشرَة َسَنًة(َويلَ اْأُْستَ 
 (131)

. 

 الَمْبَحُث الَعاِشُر : َوفَاتُُه:
ِد بْ  ٍْ َخاِتَةُ َسَعاَدتِه الشََّهاَدُة ، َرِضَي اللَّه َعْنُه( ، وذُِكَر َعِن الشَّْيِخ ُُمَمَّ رَاَن الزَّاِهِد ال َمْشُهوِر نِ قَاَل ابُن َرَجٍب : )وَكاَن َْ  َس

ٍُ َلُه: َما فَ َعَل اهللُ بَك؟ قَاَل: َكفََّرْت ُذنُوبَنا سُ أَنَُّه قَاَل: )ر  اِر اْبَن اجَلْوزِيِّ يف الن َّْوِم، فَ ُقْل ٍُ أُْسَتاَذ الدَّ ُيوفُ ُهْم ، َرِضَي اللَُّه أَْي

َعْنُه(
 (132)

ٍْ ُعنُ ُقهُ َصْباً ِعْنَد ُهوَلَُكو، يف َصَفٍر، َسَنَة )  ِء ََلٍف ِمْن َأْعَياِن البَ َلِد ِمَن الُعَلَما(، وُذِبَح َمَعهُ آ656، فَ َقْد ُضرِب

                                                           

 ( . 216، واليونيِن هو قطب الدين أبو الفتح موسى بن ُممد، املتوىف سنة ) 1/222ل مرآة الزمان لليونيِن ( ذي128)
 . 12/221( سري أعالم النبالء للذهيب 129)
 ( .218) اُّْياز ، تويف سنة، والذهيب هو احلافظ ِشس الدين أبو عبد اهلل ُممد بن أَمد بن عثمان بن قَ  11/851( تاريخ اإلسالم للذهيب 130)
 .(261ن عبد اهلل ، املتوىف سنة )، والصفدي هو املؤرخ اأديب اللغوي  صالح الدين خليل بن أيبك ب 105-16/101(الوايف بالوفيات للصفدي 131)
رعا أعالم زمانه و ، وُممد بن سَران هو ُممد بن عبد العزيز بن أيب السعادات بن املعمَّر اخلالصي ، كان احد  1/15( َبقات احلنابلة َلبن رجب 132)

: )كان زاهًدا عابًدا، قانًعا باليسري، ممدود السِّماط للواردين، رفيع احملل، كثري التواضع، فارًغا  15/116وزهدا وصالحا ، قال الذهيب يف تاريخ اإلسالم 
ذا ، ّبة عالية( ، قلٍ : هذه القبة قائمة إَل يومنا ه( ، فُدفن برباَه بناحية اخلالِ وُبِن عليه ق ُ 662عن نفسه. وله أتباٌع كثريون وُمبون ، تويف سنة )
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يِن َعْبُد الرََّْمَنِ  َتِسُب ََجَاُل الدِّ ِْ ُهم : َأْوََلَدُه ال ُم يِن َعْبُد اهلِل،  ،، واأَُمراِء ، والَقاَدِة ، والُقَضاِة وَغرْيِِهم ، وِمن ْ وَشَرُف الدِّ

رميِ  ََ يِن َعْبُد ال وتَاُج الدِّ
(133)

 .ََل اهللُ تَ َعا، َرَِمَُهم 

ِِ الَجْوِِ ِّ  لمإَما ِ : الَحاِفِظ ُأسْ َتْخرِيجُ ، ْعَصميَّاِت الثََّمانِيَّاِت(ُجْزُء )اأَلَحاِديِث الُمْست َ : الَفْصُل الثَّاِلثُ  ِِ اب ا َتاِذ الدَّ
َِِضَي اهللُ َعْنهُ الُمْستَ ْعِصِم باهلِل َأِميِر ال  َِ  .، وَسَماعِه َعَلْيهِ ُمْؤِمِني

َِ  : التَّْخرِيُج والُجْزءُ الَمْبَحُث اأَلوَّلُ  ثي  : في اْصِطاَلَحاِت الُمَحد 
تَ يِِّب َأو الُوَريْ َقاِت الَِّذي ََيَْمُع ِفيه ُمؤلَِّفُه َأَحاِديثَ  َُ ثُوَن اجلُْزَء احَلِديثيِّ َعَلى ال دِّ َِ َدًة يف تَ  يُْطِل ٍُّ ال ُم ِِ َُوُن يف الَغاِلِب ُمتَّ

ثنَي يف   َمْوُضوِعَها ، َأو يف بَ ْعِض ِصَفاهِتا ال ُمتَ َعلَِّقِة باملَِت َأو اإلْسَناِد ، وَقْد أُْوِلَع َكِثرٌي ِمْن ُمَتأخِّريرَاِويها ، َأو يف َِدِّ ال ُم

ِمْثِل َهذا الن َّْوِع ِمَن التَّْألِيِف ، ويَ َقُع يف ُحُدوِد ِعْشرِيَن َوَرَقًة َكَما قَاَل احلَاِفُظ الذََّهيبم 
(134)

، وَهذا اجلُْزُء ََجََعُه اإلَماُم ُُمِْيي 
يِن ابُن اجَلْوزِيِّ أُْسَتاُذ َداِر اخِلالَفِة العبَّاسيَِّة ِمْن َأَحاِديِث وَمْرويَّاِت اخلَِليَفِة ال ُمْستَ ْعِصِم ب َنُه االدِّ َُوُن بَ ي ْ هلِل العبَّاِسيِّ الَّيت َي

 النَُّبويَُّة ، َوِهَي َثاَلثََة َعَشَر لََّم مَثَانِيَة رَِجاٍل ، وقاَل يف آِخرِه : )فَ َهِذه اَأَحاِديُث الشَّرِيَفةُ وبَ نْيَ النَّيبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوسَ 
ينِ َشيََّد اهلُل بِبَ َقائهِ -َحِديثًا بَ نْيَ َسيِّدنا َوْموَلَنا اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي  مَثَانِيَة  وبَ نْيَ النَّيبِّ  - َمَعاََل الدِّ

 ِبَرَواياتِه ، َكَما َنَصَر ِديْ َنُه احلَِنيِف ِبَشرِيفِ  رَِجاٍل ، وَهذا ِمْن أَقْ َرِب السََّنِد ، وَأْحَسِن الطمُرَِ ، أَقَ رَّ اهللُ َعنْيَ َرُسوِل اهلِل 
 . آرائِه ، وَمْنُصوِر رَايَاتِه(

 
 
 
 

                                                           

لتعريف ِاله ا وهي مشيدة باآلجر واجلِ ، مثمنة الشَل ، وجبنبه مقبة تعد اليوم أكب مقبة ببغداد ، وقد كتب الدكتور عبد اهلل اجلبوري مقالتني يف
 م( .1628م( ، وسنة )1622وِبقامه يف جملة الرسالة اإلسالمية سنة )

، ويف حاشيته مصادر أخرى لرتَجتهم كتبها ُمققه الدكتور عبد  21-1/61( وقد ذكر ترَجتهم احلافظ ابن رجب يف الذيل على َبقات احلنابلة 133)
 الرَمن بن سليمان العثيمني رَمه اهلل وغفر له .

 ن ورقة( .: )قلٍ: اجلزء عشرو  556-10/558( قال يف ترَجة احلافظ ابن عساكر من سري أعالم النبالء 134)
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َِدِّثنيَ  َلهُ َأْكثَ ُر ِمنْ ، فذنَّ أَمَّا التَّْخرِيجُ  َْ –، فَ ُهو َمْعًَن ِعْنَد ال ُم ِمن ال ُمْشرَتِك -ُر أَبو َزْيٍد َرَِمَهُ اهللُ َكَما قَاَل َشْيُخَنا الَعالَّمةُ َب

اللَّْفِظيِّ 
(135)

 َأَحاِديَث ُشُيوخِه ال ُمْشَتِمَلِة نْ ، ويُ رَاُد به ُهَنا يف ِمْثِل َهذا اجلُْزِء انِْتَقاُء وانِْتَخاُب ُأُصوِل َْسَاَعاِت الشَّْيِخ مِ 
 .َأو اإلْسَناِد وحَنِْو َذِلكَ  ، وِمْن َغرَاِئَب يف ال َمَْتِ ِديثيٍِّة ِمْن ُعلمِو إْسَنادٍ َعَلى فَ َوائَِد حَ 

ََسِب ُحرُ  ُهم ِِ َُوُن َهذا اَلنِْتَقاءُ ُمرتَّباً َعَلى َأْْسَاِء ال شمُيوِخ الَِّذين َرَوى َعن ْ َنِئٍذ ُيَسمَّى )ُمْعَجماً(، وِف اوَقْد َي ل ُمْعَجِم ، وِحي ْ
َُوُن َحَسَب اأَْقَدِم ِمْن ُشُيوخِه، أَو اَأْعَلى إْسَناداً، أَو َعَلى َحَسِب البُ ْلَداِن ، وَهذا ُيَسممونُه )َمْشيَ  َخًة(، َأو يُ َؤلَُّف أَو َي

ِل فَ َواِئَد ُمْنتَ َقاٍة َعْشوائّياً بَِغرْيِ ت َ  َْ ُهم َما يُ ْنتَ َقى ِمَن ْرتِيٍب، وِحْيِنئٍذ ُيَسمَّى )فَ َوائُِد( ، ويُوَرُد يف تَ رْ َعَلى َش ََجٍة ُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ

اَأَحاِديِث الَعالِيِة اإلْسَناِد أو الَغرِيبِة أَو حَنْو َذِلكَ 
(136)

 . 
بِه ممَّْن حيُْ وَأحَيانًا يَ ْعُسُر َعَلى ال ُمؤلِِّف َذِلَك )التَّْخرِيُج( فَ َيْسَتِعنُي  َُالَّ َسِن َذِلَك، قَاَل احلَاِفُظ اخَلِطيُب بِبَ ْعِض أَقْ رَانِه َأو 

َُِن الرَّاِوي ِمْن َأْهِل اْلَمْعرَِفِة بِاحلَِْديِث َوِعَلِلِه َواْخِتاَلِف ُوُجوِهِه َوَُرُ  َر َذِلَك ِمْن أَنْ َواِع ُعُلوِمهِ البَ ْغَداِديم : )َوِإْن َلَْ َي  ِقِه َوَغي ْ
ْوِم جَمِْلِسِه فَ َقْد َكاَن ََجَاَعٌة ِمْن ي َ فَ يَ ْنَبِغي َلُه َأْن َيْسَتِعنَي بِبَ ْعِض ُحفَّاِظ َوْقِتِه يف ََتْرِيِج اْأََحاِديِث الَّيِت يُرِيُد ِإْماَلَءَها قَ ْبَل 

ُشُيوِخَنا يَ ْفَعُلوَن َذِلَك ...(
 (137)

ْمِع ، إلَماَم ابَن اجَلْوزِيِّ انْ َتَدَب نَ ْفَسُه ِْلذا اجلَ وَهَذا َما َحَصَل ِْلَذا اجلُْزِء ، فذنَّ ا . 
 .بَ ْعِض ُشُيوخِه  َحاِديثِه َعنْ فَانْ َتَخَب بَ ْعَض َْسَاَعاِت اخلَِليَفِة أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل ِمْن أَ 

ِِ الَجْوِِ ِّ  َعِ الَخِليَفِة الُمسْ : تَ ْوثِيُق ِنْسبِة َهذا الُجْزِء إلى ُمَؤل فه الثَّاِني مبحثال :اإلَما ِ اب  تَ ْعِصم باهلِل العبَّاسي 
ََِتاُب َمْقُطوٌع بِِنْسَبتِه إَل ال ُمؤلِِّف ابِن اجَلْوزِيِّ  ُ َذِلَك بأُُموٍر: ،ال  ويَ َتبَ نيَّ

ََِتاِب َمَع ِنْسبتِه إَل ُمَؤلِّ  -1  فِه.َما ُكِتَب َعَلى ِغاَلِف ال َمْخطُوِط ِمْن اْسِم ال
 َما يُوَجُد ِفيه ِمن السََّماَعاِت والتََّملمَاِت ، اآلتيُة ذِْكرَُها ، َوِهَي ِمْن َأَهمِّ أََدَواِت التَّوثي ٍِّ.  -1

 

                                                           

، وكان العالمة بَر عاملا مدققا زاهدا متواضعا غيورا  55( كتاب التأصيل أصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل لشيخنا العالمة بَر أبو زيد ص 135)
عاَل وجزاه عن َمه اهلل تعلى اإلسالم ، ومن فضل اهلل علي أين جالسته ودرسٍ عليه بعضا من سنن ابن ماجه حينما كان إماما يف املسجد النبوي ، ر 

 اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء  .
 . 12( يراجع كتاب حصول التفريج بأصول التخريج، لشيخ بعض مشاخينا العالمة احملدث أَمد بن الصدي ٍّ الُغماري ص 136)
 . 1/88( اجلامع أخالَ الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 137)
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( َرَواُه 212 )تيِّ وممَّا َُيَْزُم ويُ ْقَطُع بِثُُبوتِه َأنَّ تِْلِميَذ ال ُمَصنِِّف ابِن اجَلْوزِيِّ َوُهو احلَاِفُظ ال ُمَؤرُِّخ ابُن الُفَوَ -2

َعُه ِمن ابِن اجَلْوزِيِّ بال َمدْ  سِة الَبِشرييِِّة رَ يف تَارخيِه ال ُمَسمَّى )جَمَْمِع اآلَداِب يف ُمْعَجِم اأَْلَقاِب( ، وذََكَر أَنَّهُ ْسَِ

(652يف َرَجٍب َسَنَة )
 (138)

َِيِّ لِبَ ْعِض َتاَلِمذتِه ، ذََكَر َذِلَك يف َمَواِضَع ، وإليكَ    ، ُثَّ َأْْسََعُه ابُن الُفَو
 :اذِْكَرهَ 

َع َعَليَّ اَأَحادِ  -أ رمِِي بِن َعِلي  البَ ْغَداِديِّ : )ْسَِ ََ يِن َأيب ََاِلٍب َعْبِد ال يَث الثَّالَثََة قَاَل يف تَ ْرََجَِة ُقْطِب الدِّ
ٍد يُوُسَف بَعَشَر ال مُ  يِن َأيب ُُمَمَّ َ ٍِّّ َْسَاِعي ِمن الصَّاِحِب السَِّعيِد ُُمِْيي الدِّ ِن َعْبِد الرََّْمَِن ْستَ ْعِصميَِّة ، ِِ

َْضرَِة َواِلدِه ، يف يَ ْوِم اَأَحِد ثَا ِمَن َعَشَر بِن اجَلْوزِيِّ ، ِبَسَماعِه ِمن ال ُمْستَ ْعِصم باهلِل ِبَسِنده ، وَذِلَك ِِ

ِة َسَنَة ََخَْس َعَشرَة وَسْبِعَمائَة( ِمنْ  ِذي احِلجَّ
 (139)

 . 
َع بَِقراَءيت  -ب رَازِيِّ الصمويفِّ : )وْسَِ ي ْ يِن إبْ رَاِهيَم بِن َجْعَفٍر الشِّ َعَلى َسيِّدنا اَأِمرِي -وقَاَل يف تَ ْرََجَِة ِقَواِم الدِّ

تَ ْعَصِم باهلِل َأيب َأَْمََد َأيب ال َمَناِقِب ال ُمَباَرِك بِن اإلَماِم ال ُمسْ  ال ُمَعظَِّم َأيب َنْصٍر ُُمَمَِّد بِن اَأِمرِي السَِّعيدِ 
َ ٍِّّ رَِوايتِه َعنْ  -َعْبِد اهللِ  يَع اَأْخَباِر الثَّالَثَة َعَشَر الثََّمانيَّاِت ، ِِ ه ِبَسَنِدهأَ  َجَِ وَأْخبَ ْرتُُه  .بِيه ، َعْن َجدِّ

ْعُتها َعَلى الصَّاِحبِ  يِن َأيب ُُمَمٍَّد يُوُسَف بِن اجلَ  َأينِّ ْسَِ ْوزِيِّ َعن ال ُمْستَ ْعِصِم السَِّعيِد الشَِّهيِد ُُمِْيي الدِّ

ٍ  وَسْبِعَمائَة جِبَرنَداِب تَ ْبِيَز( أَْيضاً ، وَصحَّ َذِلَك يف َشْهِر َربِيٍع اَأوَِّل َسَنَة ِس
 (140)

 . 
يِن َأيب ُُمَمَّ  -ت ِس ٍد احَلَسِن بِن َعِليِّ بِن احَلَسِن الَفارِسيِّ الشِّ وقَاَل يف تَ ْرََجَِة َكَماِل الدِّ َِيِم ال ُمَهْندِّ رَازِيِّ احَل ي ْ

َع اَأَحاِديَث الثََّمانيَّاِت ِمْن رَِوايِة اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل َأيب َأَْمََد َعْبِد اهلِل أَِمرِي ال مُ  ْؤِمِننَي َعَلى : )وْسَِ
َواِلِده اخلَِليَفِة  مٍَّد ، ِبَسَماعِه ِمْن أَبِيه اَأِمرِي َأيب ال َمَناِقِب ال ُمَباَرِك ، ِبَسَماعِه َعَلىاَأِمرِي َأيب َنْصٍر ُمَُ 

يِن ، يف َشْهِر َربِيٍع اَأوَّ  ، وَذِلَك جِبَرَنداِب تَ ْبِيَز ، يف زَاِويِة َمْوَلَنا ُقْطبِ  ٍ  وَسْبِعَمائَة الدِّ  ِل َسَنَة ِس
 
 

                                                           

 ن املدرسة البشريية كانٍ يف غريب بغداد ، قريبا من قب الزاهد معروف الَرخي .( سب ٍّ أن ذكرنا يف الفصل اأول أ138)
ي 139)  . 101-2/100( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
ي 140)  . 2/120( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
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يِن َأيب ُُمَمٍَّد يُوُسَف بِن احلَاِفِظ َأيب ْعتُ َها َعَلى الصَّاِحِب ُُمِْيي الدِّ  الَفرَِج بِن اجَلْوزِيِّ بِِقرَاَءيت ، وَأَخْبتُهُ َأينِّ ْسَِ

، َعن اخلَِليَفِة أَْيضاً(
 (141)

 . 
يِن َأيب ال َمَعايل َنْصِر بِن َعْبِد اهللِ  -ث َع َمَعَنا بِن َأَْمََد احَلْريبِّ  وقَاَل يف تَ ْرََجَِة جَمِْد الدِّ  اَأِديِب : )ْسَِ

يِن يُوُسَف بِن اجَلْوزِيِّ بال َمْدَرسِة البَ  ِشرييِِّة ، اَأَحاِديَث الثَّالَثََة َعَشَر َعَلى َشْيِخنا الصَّاِحِب ُُمِْيي الدِّ
يِن عَ يف َرَجٍب َسَنَة َثاَلَث َوََخِْسنَي وِستَِّمائََة ، بِِقرَاَءِة الصَّاحِ  َلى اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل ِب ُُمِْيي الدِّ

أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي( 
(142)

. 
 اإلَماِم وقاَل يف تَ ْرََجِة َشْيِخِه ابِن اجَلْوزِيِّ َجاِمِع َهَذا اجلُْزِء: )وَحَصَل َلهُ الُقْرُب واَلْخِتَصاُص يف َحْضرَةِ  -ج

َع َعَلْيهِ  ْعَناَها َعَلْيِه َسَنةَ  ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل ، وْسَِ َثاَلٍث َوََخِْسنَي(  اَأَحاِديَث الثَّالَثََة َعَشَر ، وْسَِ
(143)

. 

 الثَّالُث : َسَماَعاِت الن ْسَخِة الَخط يِة : مبحثال
ََِتاِب ِإََل ُمَؤلِِّفِه، وتُؤكُِّد أَيضاً  ٍْ اإنَّ السََّماَعاِت ْلا َأَُهيٌَّة َكِبريٌة يف توثي ٍّ ِنْسَبِة اْل ا َكاَن ْلِقيَمَة اْلِعْلِميََّة ِْلَِذِه النمْسَخِة ، وَأهنَّ

ََِباِر الَّذِ  َُوا َح ٍَّّ رَِوايِتها.َُمَطَّ أَْنظَاِر الُعَلَماِء َْلا ، وِلَذِلَك َعَقُدوا ال َمَجاِلَس ِلَسَماِعها وِقرَاَءهتا َعَلى الشمُيوِخ ال  ين َِتَلَّ

َع الت َّْعرِيِف ِبَْن ذُِكُروا ِفيها وإليَك تِْلَك السََّماَعاِت ، مَ 
(144)

: 

 :السََّماُع اأَلوَّلُ 
 .(252السمرََّمرِّيِّ، بتاريخ )ِِبَطِّ رَاِوي اَأَحاِديِث ال ُمْستَ ْعَصميَّاِت الثََّمانِيَِّة احلَاِفِظ 

 
 
 

                                                           

ي 141)  . 126-1/128( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
ي ( جممع اآلداب يف142)  . 512-1/511 معجم األقاب َلبن الفَو
ي 143)  . 5/111( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
 ( ومن أُهلٍ العريف به فمعناه أين َل أقف على ترَجته .144)
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يُع َهذا اجلُْزِء الشَّْيُخ اجلَِليُل الَعاَِلُ النَِّبيُل الطَّاِلُب ا يِن َعْبُد أَ )احَلْمُد هلِل َربِّ الَعاَلِمنَي ، َقرأَ َعَليَّ َجَِ ُث ِقَواُم الدِّ دِّ َِ ثِيُل ال ُم

ِسِن الَفِقيُه الشَّاِفعيم ال َمْعُروُف بابِن َجََ  ِْ  نَ َفَعُه اهلُل بالِعْلِم اِل الث ََّنا ال ِمْصرِيم اهلِل بُن َعِليِّ بِن َعْبِد ال ُم
(145)

، وَأْخبَ ْرتُُه 
ُهم : اإلَماُم الَعاَِلُ العَ  ُهم، ِمن ْ ٍة ِمْن َمَشاخِيي َرِضَي اهلُل َعن ْ مُة ال ُمْسِنُد ال ُمَعمَُّر الَّ ِبَسَنِدي يف أَوَّلِه ، وِبَسَماِعي َلُه َعَلى ِعدَّ

يِن ]بُن  َأيب ُب َنِصرُي الدِّ َْ  َنْصٍر َأَْمَُد بُن َعْبِد السَّاَلِم بِن َِتِيِم بِن ُع
(146)

يِن َأيب ُُمَمٍَّد  ، ِبَسَماعِه َعَلى الَعالَّمِة َجاَلِل الدِّ

ُبٍ احلَْنَبِليِّ  َْ َعْبِد اجلبَّاِر بِن َعْبِد اخلَاِل ٍِّ بِن ُع
(147)

يِن َأيب َعْبِد اهللِ    ُُمَمَِّد بِن اَأَْنَِب َأَْمََد بنِ  ، وِمْن َلْفِظ احلَاِفِظ َصْدِر الدِّ

ََسَّاِر  ال
(148)

ِد بِن َُمُْموٍد   . ِد بِن ُُمَمَّ يِن َأيب ََاِلٍب ُُمَمَّ ْيِخ ال ُمْسِنِد بَِقيَِّة السََّلِف ََجَاِل الدِّ لَعْدلِ اوَْسَاِعي ِمَن الشَّ
(149)

 ،

يِن َأيب احَلَسِن َعِليِّ بِن َعْبِد اهلِل بِن َأيب الَقاِسِم ال ُمْقرِئ  ِبَسَماعِه َعَلى الشَّْيِخ َزْيِن الدِّ
(150)

، وإَجاَزتِه ِمن اإلَماِم الَعالَّمِة 

يِن َعْبِد الصََّمِد بِن َأَْمََد بِن َعْبِد الَقاِدِر بِن َأيب اجَلْيِش ال ُمْقرِئ  جَمِْد الدِّ
(151)

ِد بِن َأيب ،  يِن َأيب َعْبِد اهلِل ُُمَمَّ وَرِشيِد الدِّ

الَقاِسِم َعْبِد اهلِل بِن ُعَمَر ال ُمْقرِئ 
(152)

يِن َأيب ََاِلٍب َعِليِّ بِن َأَْنََب بِن ُعبَ ْيِد اهلِل اخلَازِنِ  ، وتَاِج الدِّ
(153)

يِن   ، وَجاَلِل الدِّ

ُبٍ ، وَعْبِد ال ُمِغيِث بِن ُُمَمَِّد  َْ . . بِن َعْبِد ال ُمِعيِد بِن َعْبِد ال ُمِغيِث بِن ُزَهرْيٍ احَلْريبِّ يف]..ابِن ُع
(154)

 

                                                           

احملسن ، ينظر : الضوء  بن عبد ( هو : الشيباين املصري ، جاء ذكره يف ترَجة أحفاده إبراهيم وعبد اهلل وعلي ابناء عبد الرَمن بن عبد اهلل بن علي145)
 . 126/ 5، و 5/12، و 1/56الالمع 

لبشريية بغريب ا( هو : نصري الّدين أَمد بن عبد السالم بن ِتيم بن أيب نصر بن عبد الباقي بن عَب البغدادي املعّمر احلنبلي ، كان مدرسا باملدرسة 146)
، والدرر الَامنة  5/56، وذيل َبقات احلنابلة َلبن رجب  2/10يف بالوفيات للصفدي ( ، ينظر : الوا225بغداد ، وْسع منه خل ٍّ ، وتويف سنة )

 . 1/100َلبن حجر
َب البغدادي ، تقدمٍ ترَجته يف مبِث تالميذ ابن اجلوزي .147) َْ  ( هو : جالل الدين أبو ُممد ابن ُع
 بِث تالميذ ابن اجلوزي .( هو : صدر الدين أبو عبد اهلل بن الَسار البغدادي ، تقدمٍ ترَجته يف م148)
 ( ِثٍ كثريا عن هذا الشيخ فلم أجد له ذكرا ، ومديح العالمة السمرََّمرِّي له يدل على إمامته .149)
تالميذ  مبِث يف( هو : زين الدين أبو احلسن علّي بن عبد اهلل بن عمر بن أيب اْلَقاِسم احلنبلي البغدادي ،َأخو احلافظ رشيد الّدين ، تقدمٍ ترَجته 150)

 ابن اجلوزي .
 ( هو : جمد الدين أبو أَمد عبد الصمد بن أيب اجليش احلنبلي البغدادي ، تقدمٍ ترَجته يف مبِث تالميذ ابن اجلوزي .151)
 ( هو : رشيد الدين أبو عبد اهلل ُممد بن أيب القاسم احلنبلي البغدادي احلافظ ، تقدمٍ ترَجته يف مبِث تالميذ ابن اجلوزي .152)
 : اإلمام املؤرخ ابن الساعي البغدادي خازن كتب املدرسة املستنصرية ، تقدمٍ ترَجته يف مبِث تالميذ ابن اجلوزي . ( هو153)
 ( هو : أبو العز البغدادي ، احملدث الثقة ، تقدمٍ ترَجته يف مبِث تالميذ ابن اجلوزي .154)
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يِن َأيب احَلَسِن َعِليِّ بِن َأيب الُيْمِن َسْنَجِر بِن َعبْ  ِد اهلِل السبَّاِك احلََنِفيِّ وَْسَاِعي أَْيضًا َعَلى الَعالَّمِة أَْقَضى الُقَضاِة تَاِج الدِّ

(155)
رمِِي ، وَوَلِده ُقطْ  ََ يِن َعْبِد ال ِب الدِّ

(156)
َِ بِن َأَْمََد بِن ُُمَمَّدِ  يِن َعْبِد الرَّزَا  ، ِبَسَماِعِهما َعَلى اإلَماِم ال ُمَؤرِِّخ َكَماِل الدِّ

َِيِّ الشَّْيَباينِّ  بِن الُفَو
(157)

. 
يِن َأيب َعْبِد اهلِل  يِن َأيب احَلَسِن َعِليِّ بِن اَأَعزِّ ُُمَمَِّد ابِن َشيِخنا اإلَماِم ِعزِّ الوِبَسَماِعي أَْيضاً َعَلى اإلَماِم الَعالَّمِة َفْخِر الدِّ دِّ

وِ  ِْ يِن يُوُسَف بِن أَبَاِن بِن َعْبِد اهلِل البَ ْغَداِديِّ النَّ يِّ السمْهَرَوْرِديِّ ، ِبَسَماعِه َعَلى اإلَماِم َجاَلِل الدِّ
(158)

 . 
ِد بِن اإلَما يِن َأيب العبَّاِس َأَْمََد بِن ُُمَمَّ ِث َشَرِف الدِّ دِّ َِ يِن َأيب احَلَسِن مِ وِبَسَماِعي أَْيضاً َعَلى الشَّْيِخ ال ُمْسِنِد ال ُم  َظِهرِي الدِّ

اَزُروينِّ  ََ َعِليِّ بِن ُُمَمَِّد بِن ُُمَمَِّد بِن َُمُْموٍد ال
(159)

يِن َأيب احَلَسِن َعِليِّ بِن احَلسَ ، ِبَسَماعِه َعَلى الَعْدِل حُ  ِة الدِّ ِن بِن جَّ
َِ بِن الُفَوَيِّ ، َْسَاُعُهم ُكلمُهم َعَلى اإلَماِم الَعالَّمِة ُُمْيِ  يِن َعْبِد الرَّزَا يِن َأيب ال ُمظَفَِّر  ي]....  ، والشَّْيِخ ََجَاِل الدِّ الدِّ

 يُوُسَف بِن اجَلْوزِيِّ ، ِبَسِندِه .
َها نَ َقَل ، وَْسَاِعي ٍَ َعْرضاً َمِعي بُِنْسَخِة َْسَاِعي ، وِمن ْ َأَجْزُت و  ِمْن َغرْيِهم ، اقْ َتَصْرُت َعَلى َهذا الَقْدِر ، وَصحَّ َذِلَك وثَ َب

َرِف اَلْساَلِم ابِن احلَْنَبِليِّ شَ َلُه َما حيَِ ٍّم يل وَعِنِّ رَِوايُتُه يف َحاِدي َعَشَر َشْعَباَن َسَنَة َسْبٍع وََخِْسنَي وَسْبِعَمائَة ، ِبَْدَرسِة 
ٍد السمرَّمَ  ُروسِة ، وَكَتَب يُوُسُف بُن ُُمَمَِّد بِن َمْسُعوِد بِن ُُمَمَّ ِْ يم احلَْنَبِليم ، َحاِمداً رِّ َداِخِل بَاِب الَفرَاِديَس ِمْن ِدَمْش ٍَّ ال َم

ِبه أَ  ِْ  َْجَِعنَي ]... (.اهللَ وُمَصلِّياً وُمَسلِّماً َعَلى ُُمَمٍَّد وآلِه وَص

 

                                                           

لوم بغداد ، انتهٍ إليه رئاسة املذهب باملدرسة املستنصرية، وتفرد هناك بالع ( هو : تاج الدين علي بن سنجر بن السباك البغدادي احلنفي ، عاَل155)
 . 162/ 1، وذيل التقييد للفاسي  281/ 2( ، ينظر : أعيان العصر للصفدي 250اأدبية ، تويف سنة )

 ( َل أجده .156)
ي الشيباين ، احملدث املؤرخ اأديب ، تقد157)   مٍ ترَجته يف مبِث تالميذ ابن اجلوزي .( هو : كمال الدين أبو الفضل بن الفَو
 ( ِثٍ عن رجال هذا السماع فلم أجدهم .158) 
، وجده ظهري الدين  1/66( ، ينظر : الوفيات حملمد بن رافع السالمي 216( هو : شرف الدين أبو العباس الَازروين ، احملدث الثقة ، تويف سنة )159) 

 ، ومن كتبه املطبوعة كتاب خمتصر التاريخ وقد حققه الدكتور مصطفى جواد . (662هو اَلمام املصنف املشهور املتوىف سنة )
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 السََّماُع الثَّاني
ٍد اَأْزَهِر َعَلى َعاِئَشةَ   ِد بِن َأَْمََد بِن ُُمَمَّ يِن ُُمَمَّ ْيِخ الَقاِضي َِشِْس الدِّ يِّ ، َسَنَة  ِلَصاِحِب َهِذه النمْسَخِة الشَّ الشَّرَائِِ
(826) 

يَع َهِذه اَأَحاِديَث الثََّمانيَّاتِ )احَلْمُد هلِل والصَّاَلُة والسَّاَلُم َعَلى ِعَبادِه الَّ  َعَلى َشْيَخِتنا ال ُمْسِنَدِة أُمِّ  ِذيَن اْصطََفى ، ْسََِع َجَِ

يِّ البَ ْعَلبَيِِّة ُثَّ الدَِّمشْ  يِن إبْ رَاِهيَم بِن َخِليٍل الشَّرَائِِ ِقيَّةِ َعْبِد اهلِل َعاِئَشَة ابنِة الشَّْيِخ َصارِِم الدِّ
(160)

َلُه إْن َل ، بذَجاَزهِتا  
يِن يُوُسَف بِن َمْسُعوٍد السمرََّمرِّيِّ ، ِبَسَنِده تَ رَاُه ِِبَطِّه ، بِِقرَا َُْن َْسَاعاً ِمَن احلَاِفِظ ََجَاِل الدِّ ِة ]...  اخَلطِّ ال ُمِعيِد ُُمَمَِّد ءَ َي

ُهم  ِد بِن َعْبِد اهلِل اخلَْيِضرِيِّ َعَفا اهلُل َعن ْ بِن ُُمَمَّ
(161)

ٍُ َُّنرَْيِ بِن َجبَّاِر بِن َعِلي  اخلَْيِضرِيِّ ، ]...  َزي ْ ، أُْخُتُه  َنُب َسارَُّة بن
يِن ُُمَمَّدِ  ِد بِن احَلرِيريِّ ، وَصاِحُب َهِذه النمْسَخِة الشَّْيِخ ]....  الدِّ يِن َعِليم بُن ُُمَمَّ ِن َأَْمََد بِن ُُمَمٍَّد اَأْزَهِر ب ابنةُ َعاَلِء الدِّ

ٍِ ثَاين َشْهِر ِذي ِقْعَدِة َسَنَة ِتْسٍع وَثالَِثنَي و ]...  ال ِمصْ  ٍَ يَ ْوَم السَّْب مَثَاَّنَائَة ، ِبَْنِزيل رِيِّ الشَّاِفعيِّ الَعْدِل ، وَصحَّ َذِلَك وثَ َب
ٍِ َْليا ِمْن ِدَمْش ٍَّ ، وَأَجاَزْت لََنا ال ُمْسِمَعَة ، وهلِل احَلْمُد ، َصلَّى اهللُ َعَلى َسيِّدِ  ِبِه وَسلََّم( .نا ُمَُ بِبَ ْي ِْ  مٍَّد وآلِه وَص

 السََّماُع الثَّاِلثُ 
 (601ِقرَاءِة ُُمَمَِّد بِن َأَْمََد ال ُمَظفَّرِيِّ ابِن الَفاُخورِيِّ َعَلى الَقاِضي ابِن اَأَمانِة، َسَنَة )

 
 
 
 

                                                           

، وتوفيٍ  11/22( هي : عائشة بنٍ إبراهيم بن خليل بن عبد اهلل الدمشقية ، احملدثة الثقة ، روت كتبا كثرية ، ذكرها السخاوي يف الضوء الالمع 160)
ين يف نة الشيوخ والصِابة واملَت أم عبد اهلل عائشة بنٍ ابراهيم املعروفة بابنه الشراحيي( ذكره الرودا( ، وْلا مؤلف بعنوان : )اَلربعون املتباي811سنة )

إبراهيم  وأبوها هو صارم الدين البعلي الشراحيي. يضري ، ث رواه بذسناده إليها، َتريج القطب ُممد بن ُممد بن اخل 81صلة اخللف ِبوصول السلف ص 
 .1/16ان املائة الثامنة َلبن حجر ( ، ينظر : الدرر الَامنة يف أعي265تويف سنة ) بن خليل بن عبد اهلل ،

بن سليمان بن داود بن فالح بن َميده، اخليضري الزبيدي الدمشقي  -بَسر الضاد -( هو : قطب الدين ُممد بن ُممد بن عبد اهلل بن خيضر161)
 ، ودرسنفات ، وويل قضاء الشافعية بدمش ٍَّلزم احلافظ ابن حجر وغريه ، وصنف مص( ، و 861( ، وتويف سنة )811الشافعي، احلافظ ، ولد سنة )

ي ص يف عدة مدارس ِبا ، ينظر : نظم العقيان يف  . 161 أعيان اأعيان للسيَو
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ال ُمَظفَّرِيم )احَلْمُد هلِل َوْحَدُه ، َقرأَُه َأَْجَُع َكاتُِبهُ ُُمَمَُّد بُن َأَْمََد 
(162)

، نَزِيُل َجاِمِع الَغْمرِيِّ ، الَفاُخورِيم َواِلُدُه ، َعَلى الشَّْيِخ  

رمِِي بابِن اَأمَ  ََ يِن الشَِّهرِي بَِنَسبِه ال نةِ ااإلَماِم الَعاَلِِ ال ُمْعَتَبِ َشْيِخ اإلْساَلِم َأيب الَفْضِل َجاَلِل الدِّ
(163)

، ِبرَِوايتِه َلُه إْذناً  
يِن إبْ رَاِهيَم بِن َخِليٍل الشَّرَاحييِّ  اتَبًة ِمَن ال ُمْسِنِدة أُمِّ َعْبِد اهلِل َعاِئشَة ابنِة الشَّْيِخ َصارِِم الدِّ ََ َمْشِقيَِّة ، ُم  البَ ْعَلبَيِِّة ُثَّ الدِّ

اتِبه َما قرأَ  ََ ْعَدِة َسَنَة إْحَدى وِتْسِعَمائَة ، ُه وَما ََيُوُز َلُه رَِوايُتُه بَِتارِيِخ َسابَع َعَشَر ِذي القِ ِبَسَنِدها أَوَّلِه ، وَأَجاَز ال ُمْسِمِع ِل
بِه َوَسلََّم ، واحَلْمُد هلِل . ِْ  وَصلَّى اهللُ َعَلى ُُمَمٍَّد ، وَعَلى آلِه وَص

يٌح َذِلَك ، َكَتَبهُ َعْبُد الرََّْمَِن بُن ُُمَمَِّد ْبِن اْأَمَ  ِِ َذِلَك َفْضُل اهلِل ]...  ُُمَمَّد وآلِه انَِة اإلبْ َيارِيم الشَّاِفعيم ]....  نَ َقَلهُ ، و َص
بِه وَسلََّم(.  ِْ  وَص

 الَمْبَحُث الرَّاِبُع: َوْصُف َمْخُطوطَِة الِكَتاِب، وِذْكُر الُخطُواِت الُمتَّبَ َعِة في َتْحِقيِقه:
ٍَ َْلا، َُمُْفوَظًة يف ِخزَانَِة الَعالَّمِة َعْبِد احلَ اْعَتَمْدُت يف ََتِْقي ٍِّ َهذا اجلُْزِء  َِتَّاينِّ َرَِمَهُ اهللُ تَ َعاََل َعَلى ُنْسَخٍة َفرِيَدٍة َل ُأْخ يِّ ال

اِت ، ََتْرِيُج احلَاِفِظ يَّ يف ال َمْغِرِب ، وَقْد َأَشاَر إليَها يف ِكَتابِه ِفْهرِس الَفَهاِرِس ، فَ َقاَل: )اَأَحاِديُث ال ُمْستَ ْعِصميَّاِت الثََّمان

يِن يُوُسَف ]ابِن  أُْسَتاِذ َداِر اخِلالَفِة ُُمِْيي الدِّ
 (164)

ُمْؤِمننَي احلَاِفِظ َأيب الَفرَِج ابِن اجَلْوزِيِّ احلَْنَبِليِّ البَ ْغَداِديِّ لإلَماِم أَِمرِي ال  
، َوِهَي َثالَثَة َعَشَر َحدِ  ْوَلَنا اإلَماِم ال ُمْفتَ َرِض الطَّاَعِة يثاً، قَاَل يف أَوَِّْلا: قَ رَْأُت َعَلى َسيِِّدنا ومَ ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل العبَّاِسيِّ

َلِة ال ُمْسِلِمنَي ابنِ  يِع اأَنَاِم َأيب َأَْمََد َعْبِد اهلِل ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي وِقب ْ ر ، اإلَماِم َأيب َجْعَفٍر ال َمْنُصو  َعَلى َجَِ
ٍُ َلُه  يِن احلَِنيِفيِّ ِبطُوِل َسَطَوات-قُ ْل أَيََّدَك اهللُ -أَنْ َبَأَك  -ِه َرَفَع اهللُ قَ َواِعَد ال َمْجِد الَعبَّاِسيِّ ِبطُوِل َحَياتِه، وَقَمَع ُمَعاِنَد الدِّ

 ِمْن نَ ْيَسابُوَر ... إخل .أَبو ُُمَمٍَّد ال ُمَؤيُِّد الطموِسيم يف ِكَتابِه إليَك  –بالت َّْوِفي ٍِّ اإلل َِهيِّ 
 

                                                           

( ، 826د سنة )الفاخوري ، ول( هو : ُممد بن أَمد بن ُممد بن عبد اهلل الفاخوري أبوه الشافعي ، نزيل جامع الغمري ، ويعرف باملظفري ، وبابن 162)
 ، وذكر له بعض قراءته وْساعته ، ث قال : )له ُهة ورغبة يف اَلشتغال( . 2/26ذكره السخاوي يف الضوء الالمع أهل القرن التاسع 

دين أبو الفضل قضاة، جالل ال( هو : عبد الرَمن بن ُممد بن أَمد بن عبد العزيز بن عثمان بن سند بن خالد اأنصاري اإلبياري الشافعي، أقضى ال163)
ي يف قاابن اإلمام العالمة بدر الدين املعروف بابن اأمانة ، روى عن احلافظ ابن حجر وغريه ، وأجاز له َجاعة ، منهم عائشة ابنة الشرائِي،  ل السيَو

قيه( ، ل هو دينا وخريا وسيادة ... فاهلل حيفظه ويب: )وويل تدريس الشافعية بالشيخونية وغري ذلك ، ونعم الرج 115نظم العقيان يف أعيان اأعيان ص 
 : )له تاريخ يف جملدات، وتذكرة يف جملدات، ومناسك( . 186/ 1وقال ابن الغزي يف  ديوان اإلسالم 

 ( جاء يف الَتاب : )سبط( ، وهو سب ٍّ قلم من احلافظ الَتاين ، والصواب ما أثبته .164)
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جَلْوزِيِّ خُمَرِِّجها ، َعن اأَْرِويها بالسََّنِد إَل ابِن الُفَوَيِّ ال َمْذُكوِر يف َحْرِف الَفاِء ، َوُهو َعن احلَاِفِظ َأيب ال ُمَظفَِّر يُوُسَف ابِن 

َها ُنْسَخٌة َمسْ  ُموَعٌة َقِدُّيٌة ِجّداً(ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل، َرَِمَُهم اهللُ، وِعْنِدي ِمن ْ
 (165)

  . 
وَّنًَة ِمْن )10والنمْسَخُة تَ َقُع يف ) ََ َواِن، ُم ٍة )10( َوَرقَاٍت َمَع الُعن ْ َِ ٍة ، يف ُكلِّ َصْف َِ ( َسْطرًا ، َوِهَي ُنْسَخٌة 11( َصْف

َها السََّماَعاُت الَّيت ذََكْرهُتا، ونَاِسُخَها ِفيما يَ ْبُدو سُ  َقَنٌة ، َوَعَلي ْ رمِِي ْنَبٌل َعِتي ٍُّ ال َمْرُحوِم شَ ُمت ْ ََ يِن ُحَسنْيِ بِن َعْبِد ال َرِف الدِّ
يها اإلَماِم ُثَّ َقرأَُه ابُن ََجَاِل الث ََّنا ال ِمْصرِيم َعَلى رَاوِ  -َكَما َجاَء يف آِخرِها–( ِبِدَمْش ٍَّ 252الَبْصرِيِّ ، وَنَسَخَها بَِتارِيِخ )

ٍْ َمْعُروفًة ِعْنَد الُعَلَماِء فَ ُقرِأْت يف أَْوقَاٍت أُْخَرى ، و  احلَاِفِظ السمرََّمرِّيِّ ، يف اِضٌح وَمْقُروٌء َخطمَها وَ نَ ْفِس َسَنِة َنْسِخَها ، وبَِقي
 .يف اجُلْمَلةِ 

 وَقد ات َّبَ ْعُت في َتْحِقيِق الُجْزِء َهِذه الُخطُواِت اآلتيِة : 
ٍُ اجلُْزَء َعَلى َهِذه النمْسَخِة اخَلطِّ  -1 ََِة .َنَسْخ ْخطُو

َ
ٍُ املْنُسوَخ َعَلى َهِذه امل  يِة، ُثَّ قَابَ ْل

ٍُ بَِعاَلَماِت الَفَواِصِل وَغرْيِها ِبَِ  -1 ِل الَتامِّ ِوْف ٍَّ قَ َواِعِد اإلْماَلِء احَلِديثَِة ، وُعِني َْ ٍُ اجلُْزَء بالشَّ َِّ َضَبْط ا يَزِيُد النَّ
 ُوُضوَحاً .

ٍُ أَْرقَاماً ُمَسْلَسلًة  -2  جلَِِميِع َأَحاِديِث اجلُْزِء .َوَضْع
ثنا ، و)أنا( إَل َأْخبَ َرنا .  -1 ٍُ )ثنا ، ونا( إَل حدَّ ْخَتَصرِة إَل َأْصِلها ، فَأْرَجْع

ُ
ٍُ ِصيَغ اَأَداِء امل  أْرَجْع

ِخلِّ. -5
ُ
وَجز امل

ُ
ِملِّ وََل امل

ُ
ٍُ اأَحاِديَث ََتْرَياً َلِطيَفاً ، لَْيَس بالطَّويِل امل  َخرَّْج

6-  ٍُ ْم ََ ْرُفوَعِة قَ ُبوَلً َأو َردَّا . َح
َ
 َعَلى اَأَحاِديِث امل

ُتِب السِّتَِّة . -2 َُ ٍُ باْخِتَصاٍر لأَلْعاَلِم ِمْن َغرْيِ ُرَواِة ال  تَ ْرََجْ
ََِلِة . -8 ْش

ُ
ِلَماِت امل ََ ٍُ َمَعاين اأَْلَفاِظ الَغرِيبِة وال  بَ ي َّْن

ٍُ اجلُْزَء ِبِدرَاسٍة َعِن اخلَِليَفِة ال ُمسْ  -6 ْم  ْزِء ال ُمَباَرِك .تَ ْعِصِم باهلِل ، وَعْن خُمَرَِّجها ، ُثَّ ِدرَاسٍة َعْن َهذا اجلُ َقدَّ
 

اِر ابنِ  ْستَ ْعَصميَّاِت الثََّمانِيَّاِت( ،  ََتْرِيُج : احلَاِفِظ أُْسَتاِذ الدَّ
ُ
ْستَ ْعِصِم  وبَ ْعُد : فَ َهذا ُهَو جزء )اَأَحاِديِث امل

ُ
اجَلْوزِيِّ لإلَماِم امل

ُمُه بنَي َيَدي أَْهِل الِعْلِم بعَد َأْن َخَدْمتُ باهللِ  ْؤِمِننَي َرِضَي اهللُ َعْنُه ، وَْسَاعِه َعَلْيِه ، أَُقدِّ
ُ
ِقي ٍِّ والدِّرَاسِة هُ  أَِمرِي امل ِْ   بالضَّْبِط والتَّ

                                                           

 . 1/105جم واملشيخات واملسلسالت ، للعالمة ُممد َعْبد احَلّي بن عبد الَبري احلسِن اإلدريسي الَتاين ( فهرس الفهارس واأثبات ومعجم املعا165)
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ُْسِن اجَلزَاِء، ويَدَِّخرَُه يل يف َفُع ِفيه ، واهلَل َأْسَأُل َأْن يَ تَ َقبََّل َعَمِلي َهَذا ِِ َماٌل وََل بَ ُنوَن إَلَّ َمْن أََتى اهلَل بَِقْلٍب  يَ ْوٍم ََل يَ ن ْ

ِنرِي سَ 
ُ
ْوََل ونِْعَم الوَِكيُل ، وَصلَّى اهللُ وَسلََّم على الَبِشرِي النَِّذيِر والسِّرَاِج امل

َ
يِّدنا ونَِبي َِّنا ُُمَمٍَّد ، وَعَلى آلِه َسِليٍم ، إنَُّه نِْعَم امل

ابهِ  َِ َياِمنَي ، وَمْن تَِبَعُهم بذْحَساٍن ، وَساَر َعَلى ن َ  وَأْص
َ
يِن . الُغَرِر امل  ْهِجِهم إَل يَ ْوِم الدِّ
ِِ الَجْوِِ ِّ  لمإَما ِ المُ  َتْخرِيجُ  تَ ْعَصميَّاِت الثََّمانِيَّاتِ اأَلَحاِديُث الُمسْ  ِِ اب ا ْستَ ْعِصِم باهلِل َأِميِر الَحاِفِظ ُأْسَتاِذ الدَّ

َِِضَي اهللُ َعْنهُ ال  َِ  .، وَسَماعِه َعَلْيهِ ُمْؤِمِني

ثنَي ََجَا دِّ َِ ُر الَفهَّامةُ اجلَِليُل النَِّبيُل اْفِتَخاُر ال ُم يِن أَبو ]ال ُمَظفَِّر لُ َأْخبَ َرنا الشَّْيُخ اإلَماُم الَعاَِلُ الَعالَّمةُ احلَب ْ  الدِّ
 (166)

يُوُسُف  

مٍَّد السمرََّمرِّيم بُن ُُمَمَِّد بِن َمْسُعوِد بِن ُمَُ 
(167)

: 
يِن أَبو َعْبدِ  ِِ ٍُّ اَأَصاِغِر باَأَكاِبِر َعِفيُف الدِّ ِسِن ا قَاَل : َأْخبَ َرنَا الشَّْيُخ اجلَِليُل ال ُمْسِنُد النَِّبيُل ُمْل ِْ هلِل ُُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلُم

ِده َمرَّتَ نْيِ َرَِمَُه اهللُ الَواِعُظ ، ال َمْعُروُف بابِن اخلَرَّاِط ِكَتابًة ِِبَطِّ يَ 
(168)

ُر   ، قَاَل : أَنْ َبأَنا الشَّْيُخ اإلَماُم الَعاَِلُ الَعالَّمُة احلَب ْ
قِّ ٍُّ ُُمِْيي السمنَِّة قَامِ  َِ يِن أَبو ال ُمَظفَِّر يُوُسُف بُن اإلَماِم الَعاَلِِ احلَاِفِظ ال ُم يِن أَبو الَفرَِج ُع الِبْدَعِة ََجَاُل الالَفهَّاَمُة ُُمِْيي الدِّ دِّ

 :يِّ ، قَالَ َعْبُد الرََّْمَِن بُن َعِلي  اجَلْوزِ 
يِع اأَنَاِم َأيب َأَْمََد َعْبِد اهلِل ال مُ  ْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي قَ رَْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا اإلَماِم ال ُمْفتَ َرِض الطَّاَعِة َعَلى َجَِ

َلِة ال ُمْسِلِمنَي ، ابِن اإلَماِم ال ُمْستَ ْنِصِر باهلِل َأيب َجْعَفٍر ال َمْنُصورِ  َأْمِر اهلِل َأيب َنْصٍر ُُمَمَِّد ، ابِن ، ابِن اإلَماِم الظَّاِهِر بوِقب ْ
، ابِن اإلَماِم َأيب ال ُمَظفَِّر  اإلَماِم َأيب العبَّاِس َأَْمََد النَّاِصِر ِلِديِن اهلِل ، ابِن اإلَماِم َأيب ُُمَمٍَّد احَلَسِن ال ُمْسَتِضيِء بَأْمِر اهللِ 

العبَّاِس َأَْمََد ، ابِن  باهلِل ، ابِن اإلَماِم َأيب َعْبِد اهلِل ال ُمْقَتِفي َأْمِر اهلِل ، ابِن اإلَماِم ال ُمْسَتِظِهِر باهلِل َأيبيُوُسَف ال ُمْستَ ْنِجِد 
  الَقائِِم بَأْمِر اهلِل َأيب َجْعَفٍر َعْبِد مِ اإلَماِم ال ُمْقَتِدي بَأْمِر اهلِل َأيب الَقاِسِم َعْبِد اهلِل ، ابِن اإلَماِم َأيب العبَّاِس ُُمَمَِّد ، ابِن اإلَما

                                                           

 .ما بني املعقوفتني بياض يف اأصل، واستدركته من مصادر ترَجته( 166)
تسعني ، ووجدته َبِلّي ، نزيل دمش ٍّ ، وِبا مات ، ولد سنة سٍ و ( جاء يف حاشية اأصل : )ُممد هو ابن َعلّي بن ِإبْ رَاِهيم الُعَباِدّي ، ث اْلعقيِلّي احْلَنْ 167)

البيان َلبن ناصر الدين  ةيعرف من الرمز بالذال والواو والعني ، ذكره يف بديعة البيان ، يف الطبقة الثانية والعشرين ... بعد ابن كثري( ينظر : التبيان لبديع
ظفر، َجال الدين ث العقيلي، أبو امل -بالتخفيف-وسف بن ُممد بن مسعود بن ُممد العبادي ، ويف حاشيته مصادر ترَجته،  وهو ي 1/216الدمشقي 

(، كان حافظا متقنا عاملا ذا فنون ، تزيد مصنفاته على 226(، وتفقه ببغداد، ورحل إَل دمش ٍّ فتويف فيها سنة )666، ولد بسّر من رأى سنة )السمرََّمرِّي
 .(165ة َلبن حجر ، يف الشيخ رقم )ها : الشيخة الباْسة للقبايب وفاَمة بالسماع واإلجاز مائة ، مصادر ترَجته كثرية ، ومن

 ( اإلمام املسند ابن اخلراط الدوالييب البغدادي ، تقدمٍ ترَجة يف مبِث تالمذة ابن اجلوزي .168)
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ََ ، ابِن اإلَماِم ال ُمقْ  ا َِ باهلِل َأيب الَفْضِل  َتِدرِ اهلِل ، ابِن اإلَماِم الَقاِدِر باهلِل َأيب العبَّاِس َأَْمََد ، ابِن اإلَماِم َأيب ُُمَمٍَّد إْس

ُة ال، ابِن اإلَماِم ال ُمْعَتَضِد باهلِل َأيب الَجْعَفرٍ  َِ  ُمَوفِّ ٍُّ ، ابِن اإلَماِم عبَّاِس َأَْمََد ، ابِن اإلَماِم َأيب َأَْمََد ُُمَمٍَّد ، وِقيَل : ََْل
ََ ُُمَمٍَّد ، ابِن اإلَمامِ  ا َِ  َعْبِد  لرَِّشيِد َأيب َجْعَفرٍ ا ال ُمَتوكِِّل َعَلى اهلِل َأيب الَفْضِل َجْعَفٍر ، ابِن اإلَماِم ال ُمْعَتِصِم باهلِل َأيب إْس
ْبِد اهلِل ، ابِن ُُمَمَِّد بِن عَ  اهلِل ، وِقيَل : َهاُروُن ، ابِن اإلَماِم ال َمْهِديِّ َأيب َعْبِد اهلِل ُُمَمٍَّد ، ابِن اإلَماِم ال َمْنُصوِر َأيب َجْعَفرٍ 

عبَّاِس بِن َعْبِد َأيب الَفْضِل ال لنَّيبِّ  العبَّاِس َعْبِد اهلِل ابِن َعمِّ اَعِلي  ، ابِن َحْبِ اأُمَِّة وإَماِم اَأئمَِّة وتُ ْرَُجَاِن الُقْرآِن الَعزِيِز َأيب
 :ال ُمطَِّلبِ 
ٍُ َلُه  يِن احلَِنيِفيِّ ِبطُوِل َسَطَوات-قُ ْل َك اهللُ أَيَّدَ -أَنْ َبَأَك  -ِه َرَفَع اهللُ قَ َواِعَد ال َمْجِد الَعبَّاِسيِّ ِبطُوِل َحَياتِه، وَقَمَع ُمَعاِنَد الدِّ

يُن وال ُمْلُك يْأِوياِن ِمْن َعْدِلَك إَل رُْكٍن َشِديِد  ٍد ال ُمَؤيُِّد بُن ُُمَمَِّد بِن  –بالت َّْوِفي ٍِّ اإلل َِهيِّ والتَّْأيِيِد ، وََل زَاَل الدِّ أَبو ُُمَمَّ

َعِلي  الطموِسيم ال ُمْقرِئُ 
(169)

ْم ِمْن نَ ْيَسابُوَر ، قَاَل : َُ ُد بُن الفَ  ، يف ِكَتابِه إلي ْضِل بِن َأَْمََد الصَّاِعديم أَنْ َبأَنَا أَبو َعْبِد اهلِل ُُمَمَّ

الُفرَاِويم 
(170)

ٍِ ُعَمُر بُن أَ   َد بِن ُعَمَر َمَْ ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه يف َشْهِر َرَمَضاَن ِمْن َسَنِة َثالَِثنَي وََخِْسَمائَة ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو َحْف

اِهدُ بِن َمْسُروٍر الزَّ 
(171)

، ِقرَاَءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا إْْسَاِعُيل بُن َُنَْيِد بِن َأَْمََد بِن يُوُسَف السمَلِميم  
(172)

، ِقرَاَءًة َعَلْيِه يف  

ََجِّيم عَ  َرَجٍب ال ُمَباَرِك َسَنَة أَْرَبٍع وِستِّنَي وَثاَلمثائَة ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبُو ُمْسِلٍم ِإبْ رَاِهيُم ْبنُ  ْبِد اللَِّه اْل
(173)

ثَ َنا ُُمَمَُّد   ، قَاَل: َحدَّ
 
 
 

                                                           

عن  خراسان يف زمانه ، وهو صاحب كتاب )اأربعني : رضي الدين أبو احلسن املؤيد بن ُممد بن علي الطوسي ث النيسابوري املقرئ، مسند( هو169)
 م( وذكرت يف مقدمته ترَجة مفصلة عن هذا اإلمام اجلليل.1668املشايخ اأربعني واأربعني صِابيا وصِابية رضي اهلل عنهم( وقد حققته وصدر سنة )

راسان فقيه راوي النيسابوري الشافعي، اإلمام الفقيه املفيت مسند خ: أبو عبد اهلل ُممد بن الفضل بن أَمد بن ُممد بن أيب العباس الصاعدي الف( هو170)
 . 11/511، ينظر : تاريخ اإلسالم ( 520احلرم، تويف سنة )

ينظر  (،118مسند خراسان ، تويف سنة ) : أبو حفِ عمر بن أَمد بن عمر بن ُممد بن مسرور النيسابوري ، اإلمام، الصاحل، القدوة، الزاهد،( هو171)
 . 11/ 18عالم النبالء : سري أ

( 265: أبو عمرو إْساعيل بن َنيد ابن احلافظ أَمد بن يوسف بن خالد السلمي النيسابوري الصويف كبري الطائفة، ومسند خراسان ، تويف سنة )( هو172)
 . 116/ 16، ينظر : سري أعالم النبالء 

 ( .161صر ، تويف سنة ): أبو مسلم الَجي البصري ، اإلمام، احلافظ، املعمر، شيخ الع( هو173)
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َثِِن َُمَْيٌد الطَِّويُل، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ال : اْنُصْر َأَخاَك ظَاِلًما  ِه لَّ ْبُن َعْبِد اللَِّه اأَْنَصارِيم، قَاَل: َحدَّ

ْيَف أَْنُصرُُه ظَاِلًما؟ ، قَاَل: َِتْنَ ُعُه ِمَن  ََ : يَا َرُسوَل اللَِّه، أَْنُصرُُه َمْظُلوًما، َف ٍُ لظمْلِم، َفَذاَك َنْصُرَك ِإيَّاهُ اأَْو َمْظُلوًما ، قُ ْل
(174)

. 

 الَحِديُث الثَّاِني
باهلِل أَِمرِي  مِ صِ ُسُف بُن اجَلْوزِيِّ َرَِمَُه اهلُل : َقرْأُت َعَلى َسيِّدنا َمْوَلَنا اإلَماِم ال ُمْستَ عْ وباإلْسَناِد ، قَاَل أَبو ال ُمظَفَِّر يُو 

السمَنَن ، وَأحلُْبَّ ِة ، و ، َصَلواُت اهلِل َعَلْيِه وَعَلى آبَائِه الطَّاِهرِيَن اخلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن ، َأْحَيا اهللُ بِه اَأَحاِديَث النََّبويَّ ال ُمْؤِمِننيَ 

مَِّديَِّة َأْهَدى َلَقمٍ  َِ للِشْرَعِة ال ُم
(175)

ِد بِن َأيب الَفْضِل الصمويفم   ، وأَْوَضِح َسَنٍن ، أَنْبَأُكم أَبو َرْوٍح َعْبُد ال ُمِعزِّ بُن ُُمَمَّ

اْلََرِويم 
(176)

َُم ِمْن َهرَاَة ، قَاَل : َأْخبَ َرنا أَبو الَقاِسمِ  َِّ  ، يف ِكَتابِه إلي اِميم الن َّْيَسابُورِيم زَاِهُر بُن ََاِهِر بِن ُُمَمٍَّد الشَّ
(177)

  ،
اَن َسِعيُد بُن َأَْمََد بِن ُُمَمَِّد َقِدَم َعَلْينا ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه يف ِذي الِقْعَدِة َسَنَة َسْبٍع وِعْشرِيَن وََخِْسَمائَة ، قَاَل : َأْخبَ َرنا أَبو ُعْثمَ 

ويفم الن َّْيَسابُورِيم بِن نُ َعْيٍم الصم 
(178)

، ِقرَاَءًة َعَلْيِه ، َأْخبَ َرنَا أَبو ُُمَمٍَّد احَلَسُن بُن َأَْمََد ال َمْخَلِديم الَعْدلُ 
(179)

، قَاَل : َأْخبَ َرنَا  

ََ أَبو الَعبَّاِس السَّرَّاجُ  ا َِ ُُمَمَُّد بُن إْس
(180)

 ، فأَقَ رَّ بِه ، ، ِفيَما َقرْأُت َعَلْيِه يف َشْهِر َربِيٍع اَأوَِّل َسَنَة اثْ َنيَتْ َعَشرَة َوَثاَلمثِائَةٍ  
ثَ َنا أَبُو َهاِشمٍ  ، قَاَل بْ رَاِهيُم بُن  إ وقَاَل : نَ َعْم ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا قُ تَ ْيَبُة ْبُن َسِعيٍد ُهَو الث ََّقِفيم البَ ْلِخيم، قَاَل : َحدَّ َكِثرٍي اْأُبُ لِّيم

ُث ُمَعاِويََة ْبَن قُ رََّة قَاَل: َدَخَل َرُسوُل اللَِّه  ٍُ أََنَس ْبَن َماِلٍك حُيَدِّ ْع  اْلَمِديَنَة َوأَنَا اْبُن مَثَاِن ِسِننَي، وََكاَن َأيب تُ ُويفَِّ ، :ْسَِ
ةَ  َِ َة، وََكاَن أَبُو ََْل َِ ٍْ أُمِّي بَِأيب ََْل َلَة وَ  َوتَ َزوََّج َنا اللَّي ْ َا بِت ْ َُْن َلُه َشْيٌء، َوُرِبَّ َلتَ نْيِ ِبَغرْيِ َعَشاٍء، فَ َوَجْدنَا َكفًّا ِإْذ َذاَك ََلْ َي اللَّي ْ

ٍْ َشْيًئا ِمَن اللَََّبِ ِمْن َجارٍَة َْلَا أَنْ  ٍْ ، َوَخبَ َزْت ِمْنهُ قُ ْرَصنْيِ، َوَََلَب ، َوَعَجَن ٍْ َن َِ ٍْ َعَلى اْلُقْرِص، ارِيَّ صَ ِمْن َشِعرٍي َفَط  ٍة، َفَصبَّ

                                                           

( عن أيب 622، ورواه أبو عمرو إْساعيل بن َنيد يف حديثه )عن املؤيد بن ُممد الطوسي به 106، رواه ابن الصالح يف املقدمة ص ( إسناده صِيح174)
( ، وابن َجاعة يف مشيخته 2)، ويف كتابه من حديث أهل حردان  1/100مسلم الَجي به ، ورواه من َري ٍّ ابن َنيد : ابن عساكر يف معجم الشيوخ 

 ( من حديث املعتمر عن َميد الطويل به بنِوه .1111، واحلديث يف صِيح البخاري ) 262/ 1، والعالئي يف إثارة الفوائد اجملموعة  202/ 1
 . 5/122لخليل بن أَمد الطري ٍّ مستقيمه ومنفرجه، تقول: عليك بَلَقم الطري ٍّ فالزمه ، ينظر : العني ل -بالتِريك –( قوله : )َلَقم( 175)
 ( .618( هو : أبو روح عبد املعز بن ُممد الساعدي  اخلراساين اْلروي البزاز الصويف ، احملدث اجلليل املعمر ، ُمسند خراسان ، تويف )176)
امي النَّيسابوري ، اإلمام العاَل مسند خراسان ، تويف سنة )177) َِّ  ( .582( هو : أبو القاسم زاهر بن َاهر الش
 ( .152هو : أبو عثمان العيَّار الصمويف النيسابوري ، اإلمام احلافظ الثقة ، تويف سنة ) (178)
 ( .286( هو : أبو ُممد احلسن بن أَمد بن ُممد ال َمْخَلِدي النيسابوري ، اإلمام الصدَو املسند ، تويف سنة )179)
 ( .212شيخ اإلسالم ، تويف سنة )( هو : أبو العباس السراج النيسابوري املعمَّر ، اإلمام العالمة 180)
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ٍُ َأْشَتدم فَ َرًحا ِلَما أُرِيُد َأْن آُكَل، فَ  يًعا، َفَخَرْج َة تَْأُكاَلِن َجَِ َِ ٍْ يل: اْذَهْب فَادُْع أَبَا ََْل قَاِعًدا  َذا أَنَا ِبَرُسوِل اللَِّه ذِ َوقَاَل

ابُُه، َفَدنَ ْوُت ِمْنُه  َِ : ِإنَّ أُمِّ  َوَأْص ٍُ ابِِه: ُقوُموا , َفَجاَء َحَّتَّ انْ تَ َهى ِإََل  ي َتْدُعوَك ، فَ َقاَم النَّيبم , َوقُ ْل َِ ، َوقَاَل ِأَْص
َة: َوالَّ  َِ َة: َهْل َصنَ ْعُتْم َشْيًئا َدَعْوتُنا ِإَلْيِه؟ قَاَل أَبُو ََْل َِ ا َما َدَخَل َفِمي ي بَ َعَثَك بِاحلَْ ٍِّّ نَِبيًّ ذِ َقرِيٍب ِمْن َمْنزِلَِنا، َوقَاَل ِأَيب ََْل

َة،  َِ َنا أُمم ُسَلْيٍم، اْدُخْل َواْنظُْر، َفَدَخَل أَبُو ََْل  َقاَل: يَا أُمَّ ُسَلْيٍم، ِأَيِّ ف َ ُمْنُذ َغَداِة أَْمِس َشْيٌء ، قَاَل: َفأِلَيِّ َشْيٍء َدَعت ْ
َر َأينِّ اَشْيٍء َدَعْوِت َرُسوَل اللَِّه  ٍُ َغي ْ : َما فَ َعْل ٍْ ٍُ ِمْن َجاَريت اْأَنْ ؟ قَاَل َصارِيَِّة لَبَ ًنا ، َتََّْذُت قُ ْرًصا ِمْن َشِعرٍي، َوَََلْب

ةَ  َِ يًعا ، َفَخرََج أَبُو ََْل َة ، تَْأُكاَلِن َجَِ َِ ٍُ ِأََنٍس: اْذَهْب فَادُْع أَبَا ََْل ٍُ َعَلى اْلُقْرِص، َوقُ ْل الَِّذي  فَ َقاَل لِلنَّيبِّ  َفَصَبْب
ٍْ أُمم  َة َوأَنَا َمَعُهْم ، فَ َقاَل :يَا أُمَّ ُسَلْيٍم، ِإيِتِِن  : اْدُخْل بَِنا يَا أََنُس ، َفَدَخَل النَّيبم ُسَلْيٍم ، فَ َقاَل النَّيبم قَاَل َِ َوأَبُو ََْل

فِِّه َعَلى اْلُقرْ  بُِقْرِصِك، فَأَتَ ْتُه بِِه، فَ ُوِضَع بَ نْيَ يََدْيِه , فَ َبَسَط النَّيبم  ََ ََ بَ نْيَ َأَصابِِعِه، َوقَاَل: يَا أَبَ ِب َة، ِص , َوفَ رَّ َِ ا ََْل
ابَِنا َعَشرًَة، َفَدَعاَ َعَشرًَة ، فَ َقاَل َْلُْم: اقْ ُعُدوا َوَْسموا اللََّه وَُكُلوا ِمْن بَ نْيِ  َِ  َأَصابِِعي، فَ َقَعُدوا ، َوقَاُلوا: اْذَهْب فَادُْع ِمْن َأْص

َة: ادُْع ِبَعَشرٍَة ُأْخَرى , ا ِمْن بَ نْيِ َأَصابِِعِه َحَّتَّ َشِبُعوا ، فَ َقاُلوا: َشِبْعَنا ، قَاَل: اْنَصرُِفوا ، َوقَاَل ِأَيب ََلْ ِبْسِم اللَِّه ، فََأَكُلو  َِ
ُعوَن َرُجاًل، ُثَّ قَ  َة، َويَا أََنُس تَ َعاَلْوا , اَفَما زَاَل يُْذَهُب بَعَشرٍَة ، َوَيَِيُء بَِعَشرٍَة، َحَّتَّ َأَكَل ِمْنُه َثاَلثٌَة َوَسب ْ َِ َل: يَا أَبَا ََْل

َْ  فََأَكَل النَّيبم  َة َوأَنَا َمَعُهْم َحَّتَّ َشِبْعَنا، ُثَّ ِإنَّهُ َرَفَع اْلُقْرَص ، فَ َقاَل: يَا أُمَّ ُسَلْيٍم، ُكِلي َوَأ َِ ا َوأَبُو ََْل ، فَ َلمَّ ٍِ ِعِمي َمْن ِشْئ

َك َأَخَذتْ َها الرِّْعَدةُ أَْبَصَرْت أُمم ُسَلْيٍم َذلِ 
(181)

 . 

ََل زَاَل َغْيثُُه -نَي وبِه قَاَل ابُن اجَلْوزِيِّ : قَ رَْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمنِ  الَحِديُث الثَّاِلثُ 

السَّاِفُح َعَلى الِعَباِد ُُهُوعاً 
(182)

ُد بُن ُُمَمَِّد بِن بَ  –، وُدَعائُهُ الصَّاِلُح إَل ال َمْعُبوِد َمْرُفوعاً  ٍٍ ]الرَّارَاينم  أَنْ َبَأُكم ُُمَمَّ  ْدِر بِن ثَاِب

 
                                                           

( عن قتيبة بن سعيد البغالين به ، ورواه من َريقه : احلافظ ابن حجر يف كتابه  11( إسناده ضعيف ، رواه ُممد بن إسِاَ السراج يف كتاب البيتوتة )181)
يف اإلسناد الذي أوردناه مقال، من جهة كثري بن ( ، وقال : )هذا حديث غريب من هذا الوجه، وهو مشهور عن أنس، و 6اأحاديث العشرة العشارية )

قه ِبعناه( ، قلٍ يعبد اهلل، فقد تَلَّموا فيه كثريا، ولَنه َل ينفرد به، فقد تابعه إسِاَ بن عبد اهلل بن أيب َلِة، عن أنس، أخرج البخاري بعضه من َر 
أ ) ( ، وعبد بن َميد يف املنتخب 2528َريقه : البخاري يف الصِيح ) ( عنه ، ومن2121: متابعة إسِاَ بن أيب َلِة هذه رواها مالك يف املَو

، وأبو القاسم اللاللَائي  15/102، والطباين يف املعجم الَبري 1/1562، واآلجري يف الشريعة  6/111( ، والنسائي يف السنن الَبى 1128)
 . 1/885يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة 

 .226، أي سال ، يقال للعني ُهعٍ العني إذا سالٍ الدمع ، ينظر : القاموس احمليط ص ( ُهوعا : مصدر َُهَع182)
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اَأِديبُ 
(183)

َُم ِمْن َأْصبَ َهاَن ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو الَوفَاِء َغاِِنُ بُن َأَْمََد بِن احَلَسِن اجلُ   ُلوِديم ، يف ِكَتابِه إلي
(184)

، ِقرَاَءًة  
ْبِد اهلِل بِن َعِليِّ بِن َماَشاَذهْ عَ َعَلْيِه يف َسْلِخ ِذي الِقْعَدِة َسَنَة َسْبٍع وَثالَِثنَي وََخِْسَمائَة ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو َمْنُصوٍر ُُمُْموُد بُن 

 

(185)
ثَنا أَبُو اْلَقاِسِم ُعب َ   ََ ْبِن َحَبابَةَ ، ِقرَاءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َحدَّ ا َِ ْيُد اللَِّه ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن ِإْس

(186)
، بِبَ ْغَداَد ، يف َدارِه يف  

ثَنا أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اللَِّه ْبُن ُُمَمَّ  ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبَ َغِويم َشْهِر َربِيٍع اَأوَِّل ِمْن َسَنِة ِتْسِعنَي َوَثاَلمثِائٍَة ، قَاَل: َحدَّ
(187)

  ،

ثَ َنا ََاُلوُت ْبُن َعبَّاٍد أَبُو عُ  رَِّم َسَنَة ََخَْس َعَشرَة َوَثاَلمثِائٍَة ، قَاَل : َحدَّ َِ َماَن الصَّي َْريفم ثْ ِقرَاءًة َعَلْيِه يف ال ُم
(188)

ثَ َنا  ، قَاَل : َحدَّ
ٍُ َرُسولَ  ْع ْم بِاجْلَنَِّة: ِإَذا  اهلِل  َفضَّاُل ْبُن ُجبَ رْيٍ، عن أيب أَُماَمَة اْلَباِهِليِّ يَ ُقوُل :ْسَِ َُ ٍ  ، َأْكُفْل َل يَ ُقوُل : اْكُفُلوا يل ِبِس

ِذْب، َوِإَذا اْؤِتَُِن َفاَل خَيُن، َوِإَذا َوَعد َفاَل خُيِْلْف، ُغضموا أَْبَصارَُكْم، وُكفموا َْ َُْم أَ  حدَّث َأَحدُُكْم َفاَل َي َُْم، َواْحَفظُوا فُ ُروَج ْيِدَي
(189)

. 

                                                           

ن قرية من قرى أصبهان ، وهو ابن أخي املسند املشهور َخِليل ب -براءين مفتوحتني وآخره نون–( جاء يف اأصل : )الراغاين( ، وهو خطأ ، والراراين 183)
، أما أبو عبد اهلل هذا فله ذكر يف كتاب توضيح املشتبه َلبن  122ليل ، روى عنه يف معجم شيوخه ص أيب الرََّجاء بدر، شيخ احلافظ يوسف بن خ

 .1/86ناصر الدين الدمشقي 
 ( .528( هو : أبو الوفاء اأصبهاين اجللودي ، الشيخ املعمَّر الثقة ، تويف سنة )184)
: )إمام فاضل، مفسر، واعظ، حلو الَالم، فصيح 1680خب من معجم شيوخه ص ( هو : أبو منصور اأصبهاين اأديب ، قال السمعاين يف املنت185)

 . 22/ 10( ، وينظر :151العبارة، مليح اإلشارة( ، تويف سنة )
 ( .286( هو : أبو القاسم بن حبابة البغدادي ، اإلمام الثقة املسند ، تويف سنة )186)
 (  .212حلجة املعمر املسند ، صاحب التصانيف ، تويف سنة  )( هو : أبو القاسم البغوي البغدادي ، اإلمام احلافظ ا187)
 ( .128( هو : هو أبو عثمان البصري ، احملدث، املعمر، الثقة ، وله نسخ ، تويف سنة )188)
 
َالوت  ( عن1( إسناده ضعيف ، لضعف فضال بن جبري ، ولَن للِديث شواهد يرتقي ِبا احلديث إَل احلسن ، رواه البغوي يف حديث َالوت )189)

 265/ 8( ، واخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد 16( ، وابن اأبنوسي يف مشيخته )2066به ، ورواه من َريقه : أبو َاهر املخلِ يف املخلصيات )
 126غنية ص ( ، والقاضي عياض يف ال11( ، وأبو القاسم السمرقندي جزء ما قرب سنده )12، وُممد بن َاهر يف مسألة العلو والنزول يف احلديث )

، وابن املقرب يف اأربعني  16( ، وأبو سعد السمعاين يف أدب اَلمالء واَلستمالء ص 18، وأبو الفرج مسعود بن احلسن الثقفي يف عروس اأجزاء )
دمي يف بغية الطلب ، وابن الع 5/16، وابن اأثري يف أسد الغابة  128( ، وابن اجلوزي يف ذم اْلوى ص 606( ، والسِّلفي يف معجم السفر )11)

، وابن عبد الب  2/22، ورواه الطباين يف املعجم اأوسط  165، والسبَي يف معجم شيوخه ص  186/ 1، وابن البخاري يف مشيخته 1/1618
اين به . 81/ 5يف التمهيد   بذسنادهم إَل فضال بن الزبري الُغدَّ
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 الَحِديُث الرَّاِبعُ 
هللُ َكِلَمَتُه الَباِهرَة ِهَي الُعْلَيا ، وََجََع َجَعَل ا-وبِه ، قَاَل : َقرْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنَا اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي 

ثَنا زَاِهُر بُن ََاهِ  أَنْبَأُكم َعْبُد ال ُمِعزم  –َلُه ِمْن َخرْيِ اآلِخرَِة واُأَوََل  اِميم ، بُن ُُمَمٍَّد البَ زَّاُز ، قَاَل : َحدَّ َِّ ِر بِن ُُمَمٍَّد الشَّ

رمُِي بُن َهَوازِنَ  ََ ِقرَاءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َأْخبَ َرنا أَبو الَقاِسِم َعْبُد ال
(190)

ثَ َنا َعْبُد اهلِل بُن يُوُسَف اَأْصبَ َهاينم   ، قَاَل : َحدَّ
(191)

 ، 

ْيَباينم قَا َل : َأْخبَ َرنَا َعِليم بُن ُعْقَبَة الشَّ
(192)

ثَ َنا اخَلِضُر بُن أَبَاَن اْلَاِِشيم  ، قَاَل : َحدَّ
(193)

ثَ َنا أَبو ُهْدبََة إبْ رَاِهيُم   ، قَاَل : َحدَّ

بُن ُهْدبََة الَقْيِسيم 
(194)

ثَ َنا أََنُس بُن َماِلٍك قَاَل : قَاَل َرُسوُل اهلِل   : إنَّ الرَِّحَم لََتَتعلَّ ٍُّ بالَعْرِش يَ ْوَم الِقَيامِة ،  ، قَاَل : َحدَّ

تَ ُقوُل : يا َربِّ اْقَطْع َمْن َقَطَعِِن ، َوِصْل َمْن َوَصَلِِن 
(195)

 . 

 الَحِديُث الَخاِمسُ 
 ُمَقدَِّس َُمَاُه بالسمَوِر واآليَاِت ، َحاَط اهللُ -ال ُمْؤِمِننَي وبِه ، قَاَل : َقرْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنَا اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي 

وَأَحلَّ ِبُعَداُه ِمَن السموِء اآليَاتِ 
(196)

 ِن أَنْ َبَأُكم ال ُمَؤيَُّد بُن ُُمَمَِّد بِن َعِلي  ال ُمْقرُِئ ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا ُُمَمَُّد بُن الَفْضِل ب -
 
 

                                                           

عي الصويف املفسر ، اإلمام الزاهد القدوة ، صاحب املصنفات ، ومنها )الرسالة القشريية( ، ( هو : أبو القاسم القشريي اخلراساين النيسابوري الشاف190)
 ( .165تويف سنة )

 ( .106( هو : أبو ُممد اأردستاين اأصبهاين ، اإلمام احملدث الصاحل ، تويف سنة )191)
 ( .212احملدث الثقة ، تويف سنة )( هو : علي بن ُممد بن ُممد بن عقبة بن ُهام الشيباين، الَويف ، اإلمام 192)
َُويفم ، ضعفه الدارقطِن وغريه ، تويف ما بني سنة )193) ( ، ينظر : تاريخ 120 – 161( هو : اخَلِضر ْبن أبان، أبو القاسم اأيامّي اْلاِشّي موَلهم ال

 . 216/ 6اإلسالم 
 . 1/1066( هو : أبو هدبة القيسي البصري ، حيدث عن أنس باأباَيل ، واهتم بالَذب ، ينظر : تاريخ اإلسالم 194)
( ، وابن 1555بذسناده إَل ابن عقبة به ، ولَن احلديث صِيح ، فقد رواه مسلم ) 1/11( إسناده ضعيف ، رواه ابن النجار يف ذيل تاريخ بغداد 195)

( ، وأَمد يف املسند 1551( ، ومسلم )5682من حديث عائشة ، ورواه البخاري ) 2/112، وأبو يعلى يف املسند  5/112أيب شيبة يف املصنف 
 من حديث أيب هريرة. 11/102

 ( قوله : )بعداه( يعِن بأعدائه ، وقد أتى بلفظ يواف ٍّ )َماه( .196)
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رَاَءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا ُعَمُر بُن َأَْمََد الزَّاِهدُ َأَْمََد الُفرَاِويم ، قِ 
(197)

، قَاَل : َأْخبَ َرنَا إْْسَاِعيُل بُن َُنَْيٍد السمَلِميم  
(198)

  ،

قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو ُمْسِلٍم 
(199)

ثَ َنا أَبو َعاِصٍم ، َعْن أَُّْيَِن بِن نَاِبٍل ، َعْن ُقَداَمَة ب ٍُ النَّيبَّ ِن َعْبِد ا، قَاَل : َحدَّ هلِل ، قَاَل : رَأَْي

  ََْرَد ، َوََل إِلَْيَك إِلَْيَك َعَلى نَاَقٍة َصْهَباَء يَ ْرِمي اجَلْمرََة ، ََل َضْرَب ، َوََل 
(200)

. 

 ُِ  الَحِديُث السَّاِد
ٍْ -وبِه ، قَاَل : قَ رَْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنَا اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي  َة اأَبْ َواِب ََلزَاَل َِ  َجنَّاُت ِبرِّه ِلَرِعيَِّتِه ُمَفتَّ

ُة رَِعايَتِه يَْدُخُلوَن َعَلْيِهم ِمْن ُكلِّ بَاٍب  ََ  ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا زَاِهُر بُن ََاِهِر بِن ال ُمِعزِّ بُن ُُمَمَِّد اْلََرِويم  أَنْبَأُكم َعْبدُ  -، وَمالَِئ
ُل ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه يف ِذي احِلجَِّة َسَنَة َسْبٍع َوِعْشرِيَن وََخِْسَمائَة ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَ  َُ بُن َعْبِد الرََّْمَِن بُُمَمٍَّد ال ُمَعدِّ ا َِ و يَ ْعَلى إْس

ابُوينم الصَّ 
(201)

يم زِ ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو َسِعيٍد ]َعْبُد  اهلِل بُن ُُمَمَِّد بِن َعْبِد الَوهَّاِب الُقَرِشيم الرَّا
(202)

، قَاَل :  

ُد بُن أَيموَب بِن حَيْىَي الَبَجِليم  َأْخبَ َرنَا أَبو َعْبِد اهلِل ُُمَمَّ
(203)

نَا أَبو َعْمرو ُمْسِلُم بُن إبْ رَاِهيَم اَأْزِديم ، قَاَل : ، قَاَل : َأْخبَ رَ  
ْعُتُه يَ ُقوُل : خَ  ٍُ َعْنَد أََنِس بِن َماِلٍك ْسَِ ٍُ النَّيبَّ دَ َأْخبَ َرنَا َسِعيُد ْبُن ُزْوٍن الت َّْغِليبم أَبو احَلَسِن، قَاَل : ُكْن ، ِن ِحَججٍ مَثَا ْم

ثُر َحَسَناُتَك، َوِإذَ فَ َقاَل : يا أََنُس ، َأْسِبِغ ا َْ ٍَ ِمْن أُمَّيِت ت ٍَ َعَلى أَْهِلَك ْلُوُضوَء يُ َزْد يف ُعْمرَِك ، وَسلِّْم َعَلى َمْن َلِقي  ا َدَخْل
 
 

                                                           

 ( .118، تويف سنة ) ( هو : هو : أبو حفِ النيسابوري ، اإلمام الصاحل الزاهد ، مسند خراسان197)
 (. 265( هو : أبو عمرو بن َنيد السلمي النيسابوري ، اإلمام القدوة احملدث الرباين ، مسند خراسان ، تويف سنة )198)
 ( هو : إبراهيم بن عبد اهلل الَّجي ، تقدم , وأبو عاصم هو الضِاك بن خملد النبيل .199)
من  122، وأبو علي البَري يف كتاب اأربعني ص  165/ 1، ويف معجم الشيوخ  16/ 10 ( إسناده صِيح ، رواه ابن عساكر يف تاريخ دمش 200ٍّ)

بذسنادهم إَل أُّين  126/ 11( ، وأَمد 2025( ، وابن ماجه )602َري ٍّ أيب حفِ عمر بن أَمد بن عمر بن مسرور الزاهد به ، ورواه الرتمذي )
 بن نابل به .

 (. 225روف بالصابوين ، وهو أخو اأستاذ أيب عثمان احلافظ ، تويف سنة )( هو : أبو يعلى النيسابوري الواعظ املع201)
( ، وينظر 281( جاء يف اأصل : )عبيد( ، وهو خطأ ، وهو : أبو سعيد القرشي الرازي ، نزيل نيسابور ، شيخ الصوفية ، مسند الوقٍ ، تويف سنة )202)

 . 16/112: سري أعالم النبالء 
 ( .162الضريس البجلي الرازي ، اإلمام احملدث احلافظ الثقة املعمر ، تويف سنة )( هو : أبو عبد اهلل بن 203)
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ِبرَي،  ََ َِى فَِذن ََّها َصاَلُة اْأَوَّاِبنَي ، ووقِّر اْل ُر بَ ْيِتَك، َوَصلِّ الضم ثُ ْر َخي ْ َْ اْرَحِم الصَِّغرَي، تُ رَاِفُقِن يَ ْوَم وَ َفَسلِّْم َعَلى بَ ْيِتَك، َي

اْلِقَياَمةِ 
(204)

 . 

 الَحِديُث السَّاِبعُ 
 اهللُ ، َما اْسَتَمدَّ َربم يَ رَاعٍة ِمْن َدَواتِه َعمَّرَهُ -وبِه ، قَاَل : قَ َرْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي 

َبدَّ َذو بَ رَاعٍة بَأَدَواتهِ ، واْستَ 
(205)

ٍٍ ال ُمَؤدُِّب اَأْصبَ َهاينم ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا -  َغاِِنُ  أَنْ َبَأُكم ُُمَمَُّد بُن ُُمَمَِّد بِن َبْدِر بِن ثَاِب
ثَ َنا ُعبَ ْيُد  اَشاَذهْ مَ بُن َأَْمََد بِن احَلَسِن اجلُُلوِديم ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا ُُمُْموُد بُن َعْبِد اهلِل بِن َعِليِّ بِن  ، قَاَل : َحدَّ

ثَ َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُُمَمَِّد اْلبَ َغِويم ، قَاَل :  ََ ْبِن َحَبابََة ، قال : َحدَّ ا َِ ثَ َنا ََاُلوُت ْبُن َعبَّاٍد ، قَاَل : حَ اللَِّه ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن ِإْس دَّ
ثَ َنا أُ  ثَ َنا َفضَّاُل ْبُن ُجبَ رْيٍ، قَاَل : َحدَّ ٍُ َرُسوَل اللَِّه َحدَّ ْع يَ ُقوُل : َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد  بو أَُماَمَة اْلَباِهِليم ، قَاَل : ْسَِ

َُوَن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإلَْيِه ممَّا ِسَواُُهَا ، َوَأْن حيُِبَّ اْلعَ  لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوَأْن َد َل حيُِبمُه ِإَلَّ بْ َحالَوَة اإِلُّيَاِن: َأْن َي

رَُه َأْن يُ ْلَقى يف النَّارِ  َْ ْفِر بَ ْعَد أْن أَنْ َقَذُه اللَُّه ِمْنُه َكَما َي َُ رََه َأْن يَ ْرِجَع يف اْل َْ َي
(206)

. 

 ُِ  الَحِديُث الثَّاِم
 تَ ْعِمريَُه أَْنِديَة الَفَضاِئِل ، وََل َعمََّر اهللُ -ِمرِي ال ُمْؤِمِننَي وبِه ، قَاَل : قَ رَْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَ 

ٍْ ََاَعُتُه ِعْنَد اهلِل ِمْن َأْكَمِل الَوَساِئلِ  ث َ  -زَاَل  َنا زَاِهُر بُن ََاِهِر بِن ُُمَمٍَّد أَنْ َبَأُكم َعْبُد ال ُمِعزِّ بُن ُُمَمَِّد الصمْويفم ، قَاَل : َحدَّ
                                                           

لعلل ا( إسناده ضعيف ، فيه سعيد بن زون ، وهو ضعيف احلديث ، وله متابعات كثرية َل يصح منها شيء ،قال أبو زرعة وأبو حاَت الرزيان كما يف 204)
( بذسناده إَل مسلم بن 811يف العمر حديث صِيح( ،  رواه اخلرائطي يف مَارم اأخالَ ) : )ليس يف إسباغ الوضوء يزيد561/ 1َلبن أيب حاَت 

 105/ 1، وابن عدي يف الَامل  106/ 1بذسناده إَل َالوت يه ، ورواه العقيلي يف الضعفاء  1/261إبراهيم به ، ورواه اخلطيب يف تلخيِ املتشابه 
، فقد استعرض متابعات  151/ 1إَل سعيد بن زون به ، وانظر : َتريج أحاديث الَشاف للزيلعي بذسنادهم  11/160، والبيهقي يف شعب اإلُّيان 
 احلديث ، وضعَّف َجيعها .

 . 1/1062)الرياع( القصب ، واحدته يراعة ، كما يف املعجم الوسيط  (205)
( ، 1الوت )إَل احلسن ، رواه البغوي يف حديث َ ( إسناده ضعيف ، فيه فضال بن جبري وهو ضعيف ، ولَن للِديث شواهد يرتقي ِبا احلديث206)

( 16( ، وأبو القاسم السمرقندي يف ما قرب إسناده )10عن َالوت به ، ورواه من َريقه : ابن اأبنوسي يف املعجم ) 281/ 2ويف معجم الصِابة 
/ 1( ، وابن النجار يف ذيل تاريخ بغداد 21اأجزاء ) ، وأبو الفرج مسعود بن احلسن الثقفي اأصبهاين يف عروس126، والقاضي عياض يف الغنية ص 

، واحلديث  120، وسراج الدين القزويِن يف مشيخته ص  218/ 2، والذهيب يف ميزان اَلعتدال  58، وابن َجاعة يف اأحاديث التساعية ص  122
 ( من حديث أنس . 12( ، ومسلم )16أصله يف صِيح البخاري )
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ثَ َنا أَ  الَعْدلُ  و َسِعيٍد ُُمَمَُّد بُن َعْبِد بالن َّْيَسابُورِيم ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه يف ِذي الِقْعَدِة ِمْن َسَنِة ِتْسٍع وِعْشرِيَن وََخِْسَمائَة ، قَاَل : َحدَّ

ْنَجُروِذيم  ََ الرََّْمَِن اْل
(207)

، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو َعْمرٍو ْبُن ََمَْدانَ  
(208)

ْخبَ َرنَا احلََْسُن ْبُن ُسْفَيانَ ، قَاَل : أَ  
(209)

، قَاَل :  
َِ ، قَاَل  ثَ َنا يَ ْعَلى ْبُن اَأْشَد ثَ َنا أَبُو َوْهٍب اْلَولِيُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك احلَْرَّاينم ، قَاَل : َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َجرَاٍد ،  :َحدَّ َحدَّ

ٍُ : السَّخَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه  ٍُ يف اجْلَنَِّة، َفال يَِلُج اجْلَنََّة ِإَلَّ َسِخيٌّ، َواْلُبْخُل َشَجرٌَة تَ ْنُب  يف النَّاِر، َفال اُء َشَجرٌَة تَ ْنُب

يَِلُج يف النَّاِر ِإَلَّ الَبِخيلُ 
(210)

. 

 الَحِديُث التَّاِسعُ 
ارِيَب  َشرَّفَ -ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي وبِه ، قَاَل : قَ رَْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا اإلَماِم ال ُمْست َ  َِ اهلُل ِبِسَماتِه النََّبِويَِّة ال َم

رمِِي بِن ُُمَمَّ أَنْ َبَأُكم أَبو ال ُمَظفَِّر َعبْ  -وال َمَناِبَر ، وَصَرَف ِبَسْطَوتِه العبَّاسيَِّة َعِن اأَقَالِيِم َما َُتَاِذُر  ََ ِد ُد الرَِّحيِم بُن َعْبِد ال

بِن َمْنُصوٍر السَّْمَعاينم 
(211)

َُْم ِمْن َمُرو ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا الشَّرِيُف ال ُمَعمَُّر أَبو َِتَّاٍم َأَْمَُد بُن ُُمَمَِّد بنِ    ال ُمْخَتاِر ، يف ِكَتابِه إلي

بِن ُُمَمَِّد بِن َعْبِد الَواِحِد بِن ال ُمَؤيَِّد باهلِل اْلَاِِشيم البَ ْغَداِديم 
(212)

َنا َمُرو ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا الشَّرِيُف  ، َقِدَم َعَلي ْ

ُد بُن ُُمَمَِّد بِن َعِلي  الزَّيْ َنيبم  أَبو َنْصٍر ُُمَمَّ
(213)

ُد بُن َعْبِد الرََّْمَنِ   ثَ َنا أَبو ََاِهٍر ُُمَمَّ  ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه بِبَ ْغَداَد ، قَاَل : َحدَّ

ُِ ال ُمَخلِّ 
(214)

ثَ َنا أَبو عِ    رَاَن ُُمَمَُّد بُن مْ ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو الَقاِسِم َعْبُد اهلِل بُن ُُمَمَِّد بِن َعْبِد الَعزِيِز البَ َغِويم ، قَاَل : َحدَّ

                                                           

 ( .152ري الَنجروذي ، اإلمام الفقيه املسند الثقة املتقن ، تويف سنة )( هو : أبو سعد النيسابو 207)
 ( .226( هو : أبو عمرو ُممد بن أَمد بن َمدان النيسابوري ، اإلمام العالمة النِوي الزاهد مسند خراسان ، تويف سنة )208)
 ( .202( هو : احلسن بن سفيان النسوي احلافظ ، صاحب املصنفات ، تويف سنة )209)
 كتاب يف( إسناده مرتوك،  فيه يعلى بن اأشدَ العقيلي ، وهو متهم بالَذب ، وعبد اهلل بن جراد َل يعرف يف الصِابة  ، رواه اخلطيب البغدادي 210)

 1118/ 1ابة ( ، وأبو نعيم يف معرفة الص166ِ( بذسناده إَل أيب عمرو بن َمدان به ، ورواه ابن شاهني يف الرتغيب يف فضائل اأعمال )18البخالء )
بذسنادهم إَل يعلى بن اأشدَ به ، وهذا احلديث روي من ََر  111/ 12، وابن عساكر يف تاريخ دمش ٍّ  208/ 12، والبيهقي يف شعب اإلُّيان 

 بالوضع . 181/ 1وكلها ضعيفة ، بل حَم عليه ابن اجلوزي يف املوضوعات 
 ( .612رمي السمعاين املروزي، الشافعي ، تويف سنة  )( هو : عبد الرحيم ابن احلافظ الَبري أيب سعد عبد ال211َ)
 ( .512( هو : أبو ِتام أَمد بن ُممد بن املختار العباسي البغدادي التاجر ، احملدث اجلليل ، مسند وقته ، تويف سنة )212)
 ( .126( هو : أبو نصر اْلاِشي الزينيب البغدادي ، احملدث الثقة الزاهد ، تويف سنة )213)
 ( .262بو الطاهر املخلِ البغدادي ، احملدث احلافظ الثقة ، املتوىف سنة )( هو : أ214)
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رِيم ، َعْن أََنِس بِن َمالِ  َْ ثَ َنا َسِعيُد بُن َمْيَسرَة الَب ِبريَةً  َكب ََّر َعَلى  يبَّ ٍك ، َأنَّ النَّ َجْعَفٍر الَورَْكاينم ، قَاَل : َحدَّ َْ    .ََمْزََة َسْبِعنَي َت

(215)
 . 

 الَحِديُث الَعاِشرُ 

لَّ فَتِه ُكلَّ َكِسرٍي ، وَكَسَر ِبَسْطَوتِه كُ َجبَ َر اهللُ برأْ -وبِه ، قَاَل : َقرْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننِي 

ِّراَد إهْناِر الن ََّهاِر  ََّرَد اللَّْيُل إ َجبَّاٍر ، َما ا
(216)

أَنْ َبَأُكم َعْبُد ال ُمِعزِّ بُن ُُمَمَِّد اْلروي، قَاَل : َأْخبَ َرنَا زَاِهُر بُن ََاِهِر بِن  -
نْ ُُمَمٍَّد الن َّْيَسابُورِيم ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو َسِعيٍد  ََ ٍر ُُمَمَُّد بُن َعْبِد الرََّْمَِن اْل َْ َجُروِذيم ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا  أَبو َب

ُُمَمَُّد بُن ُُمَمٍَّد الطِّرَّازِيم 
(217)

ثَ َنا َشْيَباُن ْبُن فَ رموٍخ اأُبُ لِّي ، قَاَل : حَ  ثَ َنا ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو الَقاِسِم البَ َغِويم ، قَاَل : َحدَّ دَّ
ثَنا أََنُس ْبُن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َسعِ  : قَاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ : َمْن ُأِخَذْت َكرُّيََتُه  يُد ْبُن ُسَلْيٍم الضَّيبِّم ، قَاَل : َحدَّ

ٍُ : يَا َرُسوَل ا نْ َيا ََلْ أَْرَض َلهُ ثَ َوابًا ُدْوَن اجْلَنََّة، قَاَل أََنٌس: فَ ُقْل ٍْ يف الدم ٍْ َواِحَدةً للَِّه: فِذْن َكاَن  َواِحَدًة؟ قَاَل: َوَلْو َكاَن
(218)

 . 

 

 

                                                           

عن ُممد بن جعفر الوركاين به ، ورواه من َريقه :  أبو َاهر املخلِ يف املخلصيات  6/ 1( إسناده مرتوك ، رواه البغوي يف معجم الصِابة 215)
( ، وأبو الفرج مسعود بن احلسن الثقفي اأصبهاين 8سمرقندي يف ما قرب إسناده )، وأبو القاسم ال622/ 1( ، أبو نعيم يف معرفة الصِابة 1661)

، وقال : )سعيد بن  105، وأبو بَر املراغي يف مشيخته ص 62/ 1، وابن اأثري يف أسد الغابة 181/ 2( ، وابن اجلوزي يف 16يف عروس اأجزاء )
ابن حبان: يروي املوضوعات ، وقال احلاكم: روى عن أنس موضوعات، وكذبه القطان،  ميسرة البَري هذا، قال البخاري فيه: منَر احلديث، وقال

 وأورد له ابن عدي أحاديث منَرة، من َجلتها هذا، وقال: هو مظلم اأمر( .
 ملِوظة : كتب الناسخ فَو سعيد بن ميسرة : )قال فيه ابن عدي : مظلم اأمر( .

 . 5/128من َلوع الفجر إَل غروب الشمس ، وهو مرادف لليوم ، ينظر : لسان العرب ( أهنار النهار يعِن دخل النهار ، وهو 216)
 ( .285، تويف سنة )عثمان البغدادي املقرئ، نزيل نيسابور : أبو بَر ُممد بن ُممد بن أَمد بن( هو217)
َر ُممد بن عبد الباقي اأنصاري املعروف بقاضي ، وأبو ب 122/ 2( إسناده ضعيف ، فيه سعيد بن سليم ، وهو ضعيف ، رواه أبو يعلى يف املسند 218)

( ، وأبو الفرج مسعود بن احلسن الثقفي اأصبهاين يف جزء عروس 16( ، وأبو القاسم السمرقندي يف ما قرب سنده )12املارستان يف املشيخة الَبى )
، وابن حجر يف  21/ 2، والذهيب يف ميزان اَلعتدال  102، وابن اجلوزي يف املشيخة ص  121/ 22( ، وابن عساكر يف تاريخ دمش ٍّ 21اأجزاء )

( من َري ٍّ آخر إَل أنس بلفظ : )ِإنَّ اللََّه 5652ولَن احلديث صِيح ، فقد رواه البخاري ) .( بذسنادهم إَل البغوي به2ارية )اأحاديث العشرة العش
َِبيَبتَ ْيِه َفَصبَ َر، عَ  ٍُ َعْبِدي ِِ  .ُه ِمن ُْهَما اجلَنََّة(وَّْضتُ قَاَل: ِإَذا ابْ تَ َلْي
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 الَحِديُث الَحاِد ِّ َعَشرَ 
ارَِم َربِيعاً ََل زَاَل َزَمانُُه ال-وبِه ، قَاَل : َقرْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننِي  ََ ،  نَِّضُر خَيِْصُب ال َم

َُلِّ َما يَ ْبَتِغيه َسرِيعاً  ٍٍ اَأِدي -والَقَدُر يُ َواتِيِه ِب ُد بُن ُُمَمَِّد بِن بَْدِر بِن ثَاِب ُب اَأْصبَ َهاينم ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا َغاِِنُ ، أَنْ َبَأُكم ُُمَمَّ
ِن َماَشاَذْه ، ِقرَاءًة َعَلْيِه ، قَاَل : ُموُد بُن َعْبِد اهلِل بِن َعِليِّ ببُن َأَْمََد بِن احَلَسِن اجلُُلوِديم ِقرَاَءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا ُمُْ 

ثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَُ  ََ ْبِن َحَبابََة بِبَ ْغَداَد ، قَاَل: َحدَّ ا َِ ثَنا ُعبَ ْيُد اللَِّه ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن ِإْس َل مَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبَ َغِويم ، قَاَحدَّ
ٍُ َرُسوَل اهللِ  ْع ثَ َنا أبو أَُماَمَة قال :ْسَِ ثَ َنا َفضَّاُل ْبُن ُجبَ رْيٍ، قَاَل : َحدَّ ثَ َنا ََاُلوُت ، قَاَل : َحدَّ يَ ُقوُل : إنَّ أَوََّل   : َحدَّ

اآلياِت َُُلوُع الشَّْمِس ِمْن َمْغرِِِبا 
(219)

. 
 الَحِديُث الثَّاِني َعَشرَ 

ْأَماءُ  الَِّذي اْغتَ َرفَ -وبِه ، قَاَل : َقرْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننِي  ِمْن َمَواِهبِه الدَّ
(220)

، واْعتَ َرَف 
ِد بِن َمْنُصوٍر السَّْمَعاينم يِم بُن َعْبدِ أَنْ َبَأُكْم َعْبُد الرَّحِ  -ِبََناِقبِه اخلَُلَفا ، َذِلَك َفْضُل اهلِل يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاءُ  رمِِي بِن ُُمَمَّ ََ  ال

ال َمْرَوزِيم ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو َنْصٍر َمْنُصوُر بُن ُُمَمَِّد بِن َأيب َنْصٍر اِْلاَليلم 
(221)

، بِِقرَاَءيت َعَلْيِه يف َُجَاَدى اآلِخرَِة يف أَْرَبٍع  

رَازِيم وأَْربَِعنَي وََخِْسَمائَة  ي ْ ٍر َأَْمَُد بُن َعِليِّ بِن َعْبِد اهلِل بِن َخَلٍف الشِّ َْ ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو َب
(222)

 ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه ، قَاَل :  
 

                                                           

 ( إسناده ضعيف ، لضعف فضال بن جبري ، ولَن للِديث شواهد يرتقي ِبا احلديث إَل احلسن ، رواه البغوي 219)
( ، واخلطيب البغدادي يف 11عن َالوت به ، ورواه من َريقه : ابن اأبنوسي يف مشيخته ) 2/285( ، ويف معجم الصِابة 2يف حديث َالوت )

( ، وأبو القاسم السمرقندي جزء 221، وأبو بَر ُممد بن عبد الباقي اأنصاري املعروف بقاضي املارستان يف املشيخة الَبى ) 1/151اد تاريخ بغد
( ، وابن عساكر يف تاريخ 22، وأبو الفرج مسعود بن احلسن الثقفي يف عروس اأجزاء ) 126( ، والقاضي عياض يف الغنية ص 11ما قرب سنده )

، ورواه ابن 122/ 1، والذهيب يف تاريخ اإلسالم  122، وابن َجاعة يف اأحاديث التساعية ص 126، وابن اجلوزي يف ذم اْلوى ص 5/265دمش ٍّ 
 ، بذسنادهم إَل َالوت به .121/ 2، وابن عدي يف الَامل 8/162، والطباين يف املعجم الَبري 1/101حبان يف اجملروحني 

( بلفظ : )ِإنَّ أَوََّل اآْليَاِت 1066( ، وابن ماجه )1210( ، وأبو داود )1611د اهلل بن عمرو بن العاص ، رواه مسلم )واحلديث صِيح من حديث عب   
 ُخُروًجا، َُُلوُع الشَّْمِس ِمْن َمْغرِِِبَا ...احلديث( .

ْأَماُء( : )هو البِر( ، وكذا يف خمتار الصِاح ص220)  . 101 (  جاء يف حاشية اأصل يف تفسري )الدَّ
 . 11/622( ، ينظر : تاريخ اإلسالم 516(  هو : أبو نصر اْلاليل الَباَخْرزِي النيسابوري ، احملدث الفقيه الزاهد ، تويف سنة )221)
 ( .182(  هو : أبو بَر الشريازي ث النيسابوري اأديب ، اإلمام العالمة النِوي ، مسند وقته ، تويف سنة )222)
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ُد بُن َعْبِد اهلِل بِن ُُمَمَِّد بِن ََمُْدْويه بِن نُ َعْيٍم الضَّيبم احلَاِفُظ إ اَلءً مْ َأْخبَ َرنَا أَبو َعْبِد اهلِل ُُمَمَّ
(223)

، يف َسَنِة أَْرَبٍع وأَْربَِعَماَئٍة  

، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو الَفْضِل احَلَسُن بُن يَ ْعُقوَب الَعْدلُ 
(224)

ثَ َنا ُُمَمَُّد بُن َعْبِد الَوهَّاِب الَفرَّاءُ  ، قَاَل : َحدَّ
(225)

، قَاَل : 

ٍُ أَبا َخاِلٍد السَّقَّاءُ  ْع ْسَِ
(226)

ٍُ أَنَ   ْع ٍُ َرُسوَل اهلِل ، يَ ُقوُل : ْسَِ ْع ََرْيٍ فَ َقالَ يَ ُقو  َس بَن َماِلٍك يَ ُقوُل : ْسَِ  :ُل ، وَنَظَر إَل 

ُر ، تَ َقُع َعَلى الشََّجِر ، وتَْأُكُل الثََّمرَ  َُوَى َلِك يَا ََي ْ
(227)

 . 
 :الَحِديُث الثَّاِلَث َعَشرَ 

اِمِد قُ ْوتاً ََلزَاَل لل-ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننِي وبِه ، قَاَل : َقرْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا اإلمام  َِ َمَماِجِد ُرْوحاً ، ولِْلَم
ٍد اْلََرِويم ا -، َما اْسَتَمرَِّت الصَّاَلُة َعَلى ال ُمْؤِمِننَي ِكَتابًا َمْوُقوتاً  َرنَا أَبو لصمْويفم ، قَاَل : َأْخب َ أَنْ َبَأُكْم َعْبد ال ُمِعزِّ بُن ُُمَمَّ

يَ ْعُقوَب يُوُسُف بُن أَيموَب اْلََمَذاينم 
(228)

اِشِفنْيَ ، وَلُه َكرَاَماٌت َمْشُهورَةٌ  -  ََ  اَل : َأْخبَ َرنَا َأَْمَُد قَ  -وَكاَن ِمْن أَْولَِياِء اهلِل ال ُم

ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن َأَْمََد ْبِن الن َّقموِر البَ زَّازُ 
(229)

َِ ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه بِبَ غْ  ََ ْبِن َحَبابََة ، َداَد ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا ُعبَ ْيُد اللَِّه ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن ِإْس ا
ثَ َنا ََاُلوُت ْبُن َعبَّا ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبَ َغِويم ، قَاَل : َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُُمَمَّ ثَ َنا َعاِصُم ْبُن عَ دٍ قَاَل: َحدَّ ْبِد  ، قَاَل : َحدَّ

ٍُ أََنَس ْبَن َماِلٍك خَيِْضُب بِاحلُْْمرَِة ، َفَسأََلُه أَبَاٌن فَ َقاَل : يَا أَبَا َمَْ    َكْسِب احلَْجَّاِم زََة ، َما تَ ُقوُل يف اْلَواِحِد اْلَوزَّاُن قَاَل : رَأَْي
 
 
 

                                                           

 ( .105احلاكم النيسابوري ، املعروف بابن البيع ، اإلمام العالمة صاحب التصانيف الشهرية ، تويف سنة )(  هو : أبو عبد اهلل 223)
 . 280/ 2( ، ينظر : تاريخ اإلسالم 211(  هو : أبو الفضل البخاري ث النيسابوري ، احملدث الصدَو ، تويف سنة )224)
 أبو أَمد الفراء احلافظ النيسابوري ، شيخ النسائي.  (  هو : ُممد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي225)
 . 281/ 1(  هو : أبو خالد السقاء البصري ، وزعم أنه يروي عن أنس ، وأنه رأى ابن عمر ، وَل يتابع على ذلك، ينظر : املغِن يف الضعفاء 226)
/ 20، وابن عساكر يف تاريخ دمش ٍّ  11/102 تاريخ بغداد، واخلطيب البغدادي يف 112/ 1(  إسناده مرتوك ، رواه البيهقي يف شعب اإلُّيان 227)

، والزهد ْلناد بن  61/ 2بذسنادهم إَل أيب عبد اهلل احلاكم به ، وروي من قول أيب بَر الصدي ٍّ رضي اهلل عنه ، رواه ابن أيب شيبة يف املصنف   220
 112/ 1يف شعب اإلُّيان  ( ، والبيهقي116،  6، وابن أيب الدنيا يف كتاب املتمنني ) 158/ 1السري 

 ( .525(  هو : أبو يعقوب اْلمذاين ، اإلمام العلم الفقيه التقي ، شيخ مرو ، تويف سنة )228)
 ( .120(  هو : أبو احلسني بن النقمور البغدادي ، احملدث الثقة مسند العراَ ، تويف سنة )229)
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َِْعْمُه ،  : اْحَتَجَم َرُسوُل اللَِّه ؟ فَ َقالَ  ، فَ َلمَّا أَْعطَاُه ِكرَاُه قَاَل َلُه : َأَخْذَت ِكرَاَك، قَاَل : نَ َعْم ، قَاَل : َفال تَْأُكْلُه وَأ

َك ، يَ ْعِِن ََجََلُه الَِّذي َيْسَتِقي َعَليْ  َِ َِْعْمُه نَاِض ََذا َوَقَع يف َهِذه الرِّوايِة ، ويف رَِوايٍة ُأْخَرى : َوَأ  هِ َه
(230)

. 
-ِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي ، َوِهَي َثاَلثََة َعَشَر َحِديثًا بَ نْيَ َسيِّدنا َوْموَلَنا اإلَماِم ال ُمْستَ عْ الشَّرِيَفُة النَُّبويَّةُ  اَأَحاِديثُ  فَ َهِذه

ينِ   َرُسوِل قْ َرِب السََّنِد ، وَأْحَسِن الطمُرَِ ، أَقَ رَّ اهللُ َعنْيَ مَثَانِيَة رَِجاٍل ، وَهذا ِمْن أَ  وبَ نْيَ النَّيبِّ  -َشيََّد اهللُ بِبَ َقائِه َمَعاَلَ الدِّ
 ِبَرَواياتِه ، َكَما َنَصَر ِديْ َنُه احلَِنيِف ِبَشرِيِف آرائِه ، وَمْنُصوِر رَايَاتِه .  اهلِل 

بهِ ، وآلاهللُ َعَلى َسيِّدنا ُُمَمَّدٍ  ، وَصلَّىِء واحَلْمُد هلِل َح ٍَّّ ََمِْدهآِخُر اجلُزْ  ِْ  .وَسلَّمَ  ِه وَص
ُروَسةَمائَة بِ فَ رََغ ِمْنُه يَ ْوَم اَأَحِد تَاِسَع َشْهِر َشْعَباَن ال ُمَباَرِك َسَنَة َسْبٍع وََخِْسنَي وَسْبعِ  ِْ ، َعَلى يَِد الَفِقرِي إَل ِدَمْش ٍَّ ال َم

يِن حُ  رمِِي الَبصْ َسنْيِ بَرَْمَِة َربِِّه وُغْفرَانِه ُسْنَبٍل َعِتي ٍِّ ال َمْرُحوِم َشَرِف الدِّ ََ يِع ال ُمْسِلِمنَي ، َغَفَر اهلُل َلُه وجلَِمِ رِيِّ ِن َعْبِد ال
بِه َوَسلَّمَ دٍ ، وَصلَّى اهللُ َعَلى َسيِّدنا ُُمَمَّ َأَْجَِعنيَ  ِْ  .، وآلِه َوَص

                                                           

، وسٍَ عن حاله ، رواه أبو القاسم  216/ 6ه ابن أيب حاَت يف اجلرح والتعديل (  إسناده ضعيف ، فيه عصام بن عبد الواحد ، وهو جمهول ، ذكر 230)
 1/121( ، والذهيب يف املعجم الَبري 25( ، وأبو الفرج مسعود بن احلسن الثقفي اأصبهاين يف عروس اأجزاء )11السمرقندي يف ما قرب سنده )

 بذسناده إَل َالوت به .121/ 6اأوسط بذسنادهم إَل ابن النقور به ، ورواه الطباين يف املعجم 
أ  165/ 11ولَن احلديث له شواهد صِيِة ، من حديث جابر ، رواه أَمد يف املسند  ، ومن حديث ُميصة بن مسعود ، رواه مالك يف املَو

 ( .1166( ، وابن ماجه )1122( ، والرتمذي )2111، وأبو داود ) 26/66( ، وأَمد يف املسند 2521)
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د من اثنتني: األوىل تناوله ملوضوع وقف النقود الذي يعتأيت أمهية املخطوط حمل الدراسة من ناحيتني 
املوضوعات املهمة واملعاصرة، حيث تعقد حوهلا املؤمترات والندوات وذلك بغية االستفادة من هذه الصيغة 

 الوقفية املالئمة للتطبيق يف عصرنا احلايل.
بن حسن  احلاضر، اإلمام أمحد ناتوالناحية الثانية نسبته إىل أحد العلماء البارزين يف عصره وإىل وق

، إال أنه وبعد الدراسة والتمحيص للتحقق من نسبة املخطوط له تبني أن هذا -محه اهللر -البياضي
ياضي املعروف إلمام الب، لخمتلفان مها: "الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود" اناملخطوط له عنوان

 عدم جواز صحة وقف املنقول والدراهم"، يف " السيف الصارم لثاينوا، هـ1001بــ "بياضي زاده" املتوىف 
ه، ومثل هذا األمر يقع غالباً بسبب خطأ يقع فيه الناسخ 011املتوىف  حممد ابن بري علي واإلمام الربكلي

 إما عن قصد أو عن غري قصد.
جوع إىل كتب الر ل وبعد مزيد من البحث والتدقيق لرتجيح إحدى الروايتني على األخرى، وذلك من خال

الرتاجم وفهارس املكتبات، تبني أن املخطوط هو لإلمام الربكلي وعنوانه: " السيف الصارم يف عدم جواز 
 وقف املنقول والدراهم".
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 مقدمة

يف التصانيف، من املختصرات واملبسوطات، ومن املنثورات واملنظومات،  كنوزاً   راءهمنا األجالء و ؤ لقد ترك لنا علما
ومن أولئك  ،دور العلم واملكتبات العامة واخلاصة، ينهل منها من عرفها يفوبقيت هذه املصنفات حمفوظة يف مظاهنا 

ملشهور بـ اإلمام علي احممد ابن بري العلماء، الذين تركوا لنا مصنفات علمية اليزال جلها حمفوظًا يف خزائن الكتب، 
 ".الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود، فقد ترك لنا كتاباً بعنوان "هـ011الربكلي املتوىف 

أهل العلم  ىلإ وبعد توفيق من اهلل عز وجل أهنيت دراسة وحتقيق هذا املخطوط املشار إليه سابقاً، وأقدم هذا البحث
 سلمني به.وطلبته سائالً املوىل تعاىل أن ينفع امل

 :أهمية المخطوط وسبب اختياره 
ملسألة "وقف النقود" واليت هي حمل خالف بني العلماء من زمن األئمة اجملتهدين إىل وقتنا احلاضر،  تهمعاجل -1

 أنه ال يوجد مذهب فقهي اتفق علماؤه على جوازه أو عدمه. إىل حدحىت يف ظل املذهب الواحد، 
 ين لوقف النقود برسالة أيب السعود، وكأن متأخري احلنفية جممعون علىاستشهاد كثري من املعاصرين اجمليز  -1

-رمحه اهلل– على أيب السعود يف صحة وقف النقود ذلك كمصنف الرد يزاجلواز يف حني أن منهم من ال جي
. 
الرغبة يف التمرن على فن دراسة وحتقيق املخطوطات واكتساب اخلربة يف التعامل مع املخطوطات من أمهات   -3

 ب الفقه.كت
 :منهج البحث 

إن طبيعة البحث يف دراسة وحتقيق املخطوطات تتطلب استخدام أكثر من نوع من املناهج يف البحث: فتارة اعتمدت 
 على املنهج الوثائقي يف التحقق من صحة هذه الوثيقة التارخيية، ونسبتها إىل مؤلفها، وتارة استعنت باملنهج االستقرائي

ع املعلومات اليت احتا  إليها، وتارة استخدمت املنهج الوصفي لوصف نسخ املخطوط، يف تتبع نسخ املخطوط ومج
 وأخرى باملنهج التحليلي لفهم العبارات والنصوص وحتليل األقوال واألدلة ومناقشتها.
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 المبحث األول: التعريف بأبي السعود ورسالته في جواز وقف النقود.

 وفيه مطلبان:

 أبي السعود.المطلب األول: ترجمة 

هو حممد بن حممد بن مصطفى العمادي، املوىل أبو السعود، مفسر، فقيه، أصويل، شاعر، عارف باللغات العربية 
 والفارسية والرتكية.

وقف  هـ، 011هـ، وقرأ على والده املفيت الشهري بـ"الشيخ ياوصي" املتوىف سنة 101سنة  (1)ولد بقرية قرب القسطنطينية
 كتباً كثرية من مجلتها: كتب  

 .(6)،كما الزم املوىل سعدي جليب(5)للشريف اجلرجاين ( 4)، و"شرح املواقف"( 3)و"شرح املفتاح" ( 2)"حاشية التجريد"

 

 

                                                           

روما  اإلمرباطور قسطنطني األكرب امسه عليها حني نقل عاصمة الدولة الرومانية من مدينة: ويقال: ُقسطنطينة بإسقاط ياء النسبة، قد أطلق الُقسطنطينية( 1)
/م، وتعرف باسم )إستانبول( نسبة إىل امسها البيزنطي )اسنت بوليس(، وبينها وبني عمورية ستون ميالً يف قرى وعمارات، بينها 313بإيطاليا إليها عام 

 (.311/ 1الروض املعطار يف خرب األقطار، ) -( 333/ 3ظر: معجم البلدان، )وبني بالد املسلمني البحر املاحل. )ين

 ( حاشية التجريد للسيد الشريف اجلرجاين، خمطوط يف اجلامعة اإلسالمية يف ماليزيا. 2)

  . 113املصباح شرح املفتاح للسيد الشريف اجلرجاين، خمطوط يف املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية مبصر، رقم: (3)

  .111خمطوط يف املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية مبصر، رقم: ( شرح املواقف للسيد الشريف اجلرجاين، 4)

هـ (: هو علي بن حممد بن علي املعروف بالسيد الشريف، أبو احلسن، اجلرجاين، احلسيين احلنفي. عامل، حكيم، مشارك  116 – 330)  الجرجاني( 5)
ولد يف تاكو )قرب إسرتاباد( ودرس يف شرياز وتويف هبا، من تصانيفه: "التعريفات"، و"شرح مواقف اإلجيي"، و"شرح السراجية"،  يف أنواع من العلوم.

 [.110/ 1، واألعالم 116/  3، ومعجم املؤلفني 311/  1و"رسالة يف فن أصول احلديث". ] الضوء الالمع 
أمري خان الرومي، الشهري بسعدي جليب. فقيه، مفسر، مفيت الديار الرومية. من تصانيفه:  هـ (: هو سعد اهلل بن عيسى بن031) سعدي جلبي( 6)

 [.116/  3، ومعجم املؤلفني 161"حاشية على العناية شرح اهلداية" يف فروع الفقه احلنفي، و"حاشية على تفسري البيضاوي". ]الشقائق النعمانية 
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، (8)ببلدة إينه كول (7)قـُلَِّد التدريس وتنقل بني املدارس يف بالد عدة أذكر منها: مدرسة كنقري، مدرسة إسحق باشا 
 .(10( )9)اشا مبدينة قسطنطينية، مدرسة السلطان حممد مبدينة بروسَّةمدرسة داود ب

، واستمر فيها مثاين سنني إىل (11)مث تقلد القضاء يف بروسَّة، مث قضاء قسطنطينة، مث قضاء العسكر يف والية روم إيلي
هـ، فقام 011لك سنة ذأن تويف املوىل سعد اهلل بن عيسى بن أمري خان الشهري بسعدي جليب، فتوىل مكانه الفتيا و 

 بأعبائها على أمت وجه إىل أن توفاه اهلل تعاىل.

هـ يف القسطنطينية يف أوائل مجادى األوىل، إال صاحب كتاب 011وقد اتفق كل من ترجم له على أنه توىف سنة 
 . (12)هـ، ودفن جبوار أيب أيوب األنصاري013"شذرات الذهب" حيث ذهب إىل أنه تويف سنة 

 على يديه الكثري ممن محلوا لواء العلم يف ذلك العصر أذكر منهم:وقد تتلمذ 

 (13)حسني بن رستم باشا، املعروف يف الديار الرومية واملصرية بباشا زاده. 

                                                           

  (www.bursa.comهـ. )1311يف عظم إسحق باشا مدرسة إسحق باشا: شيدت من قبل الصدر األ (7)

ألف نسمة، ومن أبرز معاملها اآلن هي كلية إسحاق  100قرية ومخس بلدات وتشتهر مبنتجعاهتا، وفيها أكثر من  03( إينه كول: ناحية تتكون من 8)
 . ((www.bursa.co  باشا 

تحها سنة ف( بروسة: مدينة تقع قرب حبر مرمرة، وكانت عاصمة الدولة العثمانية قبل مدينة )أدرنه(، مث انتقلت العاصمة منها إىل القسطنطينية بعد 9)
 ({. 361/  3/ هـ(. } ينظر: تعريف باألعالم الواردة يف البداية والنهاية البن كثري )  116/م ) 1313

 (. 333/ 1م، ) 1031هـ/ 1301بريوت، سنة النشر  -ة يف علماء الدولة العثمانية، لطاشكربي زاده، دار الكتاب العريب ( ينظر: الشقائق النعماني10)

بلغ ت : وهي إحدى واليات الدولة العثمانية، واليت تغطي اليوم أجزاء من أراضي دولة البلقان، وكانت مساحة والية روملي يف القرن التاسع عشرروم إيلي( 11)
 . (ألف كيلو مرت مربع. )موقع ويكيبيديا املوسوعة احلرة (113)

الشقائق النعمانية يف  -(  306، ص 1( ينظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، لعبد احلي بن أمحد العكري الدمشقي، دار الكتب العلمية )   12)
هـ(، دار العلم 1306د بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )املتوىف: األعالم، خلري الدين بن حممود بن حمم –(  331/  1علماء الدولة العثمانية، ) 

بريوت دار إحياء الرتاث العريب بريوت،  -معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، مكتبة املثىن  -(  10/  3م )  1001للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر 
 (3  /301 .) 

نفي ) : لقب على الطريقة الرتكية الفارسية، تعين "ولد" أو "ابن" أو "مولود" و مثله "شيخ زاده" أي ابن الشيخ. ينظر: املدخل إىل املذهب احلزاده (13)
11  .) 

http://www.bursa.com/
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 .أمحد بن حسن بن عبد احملسن، الرومي، املدرس بإحدى املدارس السليمانية 
 (14)هـ031ة حسن بن سنان احلسيين، الشهري بأمري حسن السيواسي املتوىف سن. 
 (16()15)املوىل عبد الرمحن بن مجال الدين احلنفي الشهري بشيخ زاده. 

وبالرغم من انشغاله بالتدريس والفتوى، وعدم تفرغه للتصنيف، فقد كان له مصنفات ذاع ِصيُتها يف خمتلف األمصار 
 أذكر منها:

  أهداه للسلطان (17)بتفسري أيب السعود"إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي "املشهور بني الناس ،
 فأنعم عليه بنعم عظيمة. (18)سليمان خان

 .رسالة يف جواز وقف النقود" وهذه الرسالة هي حمل الدراسة والتحقيق يف هذا البحث" 
 ."رسالة يف املسح على اخلفني" 
 ."رسالة يف مسائل الوقف" 
 ."رسالة يف تسجيل األوقاف" 
 ."حتفة الطالب يف املناظرة" 

 

                                                           

باب االستعداد مث ار ولد رمحه اهلل يف قصبة نيكسار فخر  طالبا للعلم من هذه الديار فدار البالد حىت انتظم يف سلك هـ( : 031حسن بن سنان )ت  (14)
ل قضاء حلب مث نقل اىل مكة واستقر فيها مدة مخس سنني، مث نقل اىل قضاء بروسه مث نق ،وصل اىل خدمة املفيت ايب السعود وهو يف مدرسة كليويزه

  (.300/ 1.ينظر: الشقائق النعمانية ) إىل قضاء ادرنه مث عزل وعني له كل يوم تسعون درمها بطريق التقاعد

: ولد بقصبة من زيقون، وطلب العلم وخدم العلماء كاملوىل حافظ العجمي ، وحصل طرفاً من العلم، مث اتصل خبدمة عرب جليب فأخذ زاده خشي (15)
املفيت أبو  ا أجازهمعنه، وأقام على قدم االقدام واهتم يف حتصيل املعارف، فمهر يف العلوم العربية والفنون األدبية، ومتيز يف احلديث والتفسري والوعظ، ك

  (.1/360السعود. ينظر: شذرات الذهب ) 

 (. 313/  1( ينظر: "شذرات الذهب يف أخبار من ذهب"، ) 16)
 بريوت.  –( إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي ، أيب السعود حممد بن حممد العمادي ، دار النشر : دار إحياء الرتاث العريب 17)

(: عاشر سالطني الدولة العثمانية، صاحب أطول فرتة حكم، وخلفه يف احلكم 1166 -1110( السلطان سليمان خان األول بن سليم خان األول )18)
نظر: م . ي1166ابنه السلطان سليم الثاين، وقد عرف باسم سليمان القانوين، وهو من أبرز السالطني العثمانيني لكثرة إصالحاته، وفتوحاته، توىف سنة 

 (. 36/33تاريخ سالطني بين عثمان من أول نشأهتم حىت اآلن، حلضرة عزتلو يوسف بك )
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 "(19)"هتافت األجماد يف فروع الفقه احلنفي. 
 ."بضاعة القاضي يف الصكوك" 
 ."ثواقب األنظار يف أوائل منار األنوار يف األصول" 
 "(20)"القصيدة امليمية. 

 التعريف برسالة أبي السعود في جواز وقف النقود، ونسبتها إليه، ومنهجه فيها. المطلب الثاني:

  السعود في جواز وقف النقود.أواًل: التعريف برسالة أبي 
إن وقف النقود كان من األوقاف الشائعة يف الديار الرومية، وكان التعامُل هبا جارياً يف تلك األقطار، حيث تزامن ذلك 

يف  (21)مع الفرتة اليت تقلَّد هبا اإلمام أبو السعود اإلفتاء يف تلك الديار، وملا وقع اخلالف بينه وبني املوىل جوي زاده
جواز هذا النوع من الوقف، كتب اإلمام أبو السعود رسالة خاصة يف هذه املسألة أمساها "رسالة يف جواز وقف النقود"، 

 حقَّق فيها جوازه، وأكثر من الدالئل والنقول الدالة مطلقاً على جواز وقف املنقول.

 .ثانياً: نسبة الرسالة إلى أبي السعود 
 بة الرسالة إىل اإلمام أيب السعود، فإنه وإن مل يذكر كلُّ من ترجم أليب السعود هذه الرسالةأما بالنسبة إىل التحقق من نس

 بني مصنفاته كحال كثري من كتبه، فإنه قد نسبها إليه من يُوَثق هبم يف ذلك، كحاجي خليفة الذي قال: "ويف وقف 

 

 

                                                           

 : هي رسالة للموىل أبو السعود على كتاب اجلهاد من اهلداية، ألف حممد بن شاه القزويين حاشية عيها. األمجاد تهافت( 19)

 . (1/103أمساء الكتب ) –( 1/1030ينظر: كشف الظنون )

هـ، ومساه املنشور العودي على 031هـ، والشيخ غرس الدين املتوىف سنة 013( القصيدة امليمية: شرحها املوىل عبد الرمحن بن صاجلي أمري املتوىف سنة 20)
 (. 1/1333املنظوم السعودي. ينظر: كشف الظنون )

هـ (: هو حممد بن الياس احلنفي الرومي، حميي الدين، املعروف جبوي زاده: قاض تركي األصل واملنشأ، عريب اآلثار. ويل  013 -)؟  جوي زاده( 21)
 إقامة يفالقضاء مبصر، فقضاء العساكر األناضولية. مث عني مفتيا بالقسطنطينية، له )تعليقات( مل تشتهر، و)فتاوي جوي زاده ( و)ميزان املدعيني 

 (.  303/ 1بينتني( رسالة يف حترير دعوى امللك. )ينظر: شذرات الذهب ال
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 ىل جوي زاده مجع كتابًا يف عدم جوازه، وسعى يفالنقود وجوازه للموىل: أيب السعود بن حممد العمادي... وكان املو 
 .(22)إبطاله حاَل كونه قاضياً بعسكر الروم، مث رده أبو السعود وأفىت جبوازه"

، إال أن القول (23) كما أن صاحب كتاب "تاريخ الرتاث العريب"  ذكر هذا الكتاب من بني مصنفات أيب السعود
 يف  (24)اإلمام أيب السعود من املؤرخني الذين ترمجوا له كالقاضي طاشكربي زادهالفصل يف هذه املسألة يعود إىل عاصر 

كتابه "الشقائق النعمانية"، فهو أعلم من ترجم له، وأدق من نسب إليه مصنَّفاتِه، فقوله يف ذلك هو املرجح؛ إذ أنه 
 عاصره فهو أقرب الناس إليه وأعلمهم به.

كثرية اليت أثارها أبو األشبال شاغف الباكستاين حمقق الرسالة عند ما أبدى وبذلك يظهر لنا أن ال مربر للشكوك ال 
رأيه يف الرسالة، حيث جاء يف قسم الدراسة من كتاب "رسالة يف جواز وقف النقود" ما نصه: "ويل رأي خاص يف 

مل  مت، ولكنالرسالة، وهو أن ال شك أن حاجي خليفة نسب إىل أيب السعود رسالة يف جواز وقف النقود كما قد
يذكر أول الرسالة وآخرها كما يذكر يف أكثر األحيان حني يتيقن أن هذه الرسالة هي اليت ألفها أبو السعود... وأيضاً 

 .(25)هذا األسلوب خيالف أسلوب أيب السعود يف تفسريه. لذا جتدين يف شك مريب يف صحة نسبتها إىل أيب السعود."

 :ثالثاً: منهجه في الرسالة 
،  - يف عصرهلعله كان مقبوالً –االطالع على رسالة أيب السعود ميكن القول بأن أسلوبه يف الرسالة جديل مغلق بعد 

 كما أن الرسالة خالية عن االستدالل بنصوص من الكتاب أو السنة.

يف  -هللهم ارمح–يدور على قول اإلمام حممد وأيب يوسف وزفر  -رمحه اهلل–كما ميكن القول بأن جممل عمل املصنف   
 مسألة وقف النقود بتعبريات خمتلفة.

                                                           

 (.  101/ 1( كشف الظنون، حلاجي خليفة. ) 22)
 (. 361/ 0( ينظر: تاريخ الرتاث العريب. ) 23)
ن قضاء قسطنطينية. مهـ (: هو أمحد بن مصطفى بن خليل، الرومي، احلنفي، املعروف بطاشكربى زاده، قـُلِّد 061 - 001)  طاشكبرى زاده( 24)

لجرجاين" يف لتصانيفه: "مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة" يف موضوعات العلوم، و"الشقائق النعمانية يف علماء العثمانية"، و"شرح العوامل املائة 
 .[3/ 1، ومعجم املؤلفني 311/ 1النحو، و"املعامل من علم الكالم"، و"شرح الفوائد الغياثية". ]شذرات الذهب 

وىل، أل( رسالة يف جواز وقف النقود، أليب السعود األفندي العمادي، حتقيق: أبو األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين، دار ابن حزم، الطبعة: ا25)
 (.11-11م. )1003 –هـ 1313
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 (.26)مل يقسم أبو السعود رسالته إىل أبواب وفصول، مما جعل احملقق يقسمها إىل فقرات مرّقمة ليسهل الرجوع إليها 

  المبحث الثاني: حياة البَـيَّاضي، ودراسة َردِِّه على أبي السعود.

 وفيه ثالثة مطالب:

 البَـيَّاضي.المطلب األول: حياة 
يأيت الحقاً، كما س  -وإن كنت أخالف هذا الرأي-ملا نسب بعض احملققني الرد على أيب السعود إىل اإلمام البياضي

 رأيت من املستحسن أن أذكر شيئاً من ترمجته.
 .أواًل: اسمه ونسبه ومولده 

بوسنوي "ببياضي زاده"، القاضي المي احلنفي املعروف و هو أمحد بن حسن بن الشيخ سنان الدين البَـيَّاضي الر 
 األصل.

 .(27)هـ 1033ولد يف مدينة إستانبول سنة 

 .ثانياً: نشأته وطلبه للعلم 
ولد القاضي بياضي زاده يف مدينة إستانبول يف بيت قضاء وفقه وعلم، فقد كان أبوه قاضيا فاضاًل، فبدأ بطلب 

ر علمية قوية، ومل يكتف بأخذ العلم عن والده إمنا كان حيضالعلم على يدي والده منذ نعومة أظفاره مما أكسبه نشأه 
جمالس العلم يف إستانبول ويأخذ عن علمائها، مث رافق والده إىل مكة املكرمة يف رحلته إىل احلج، وملا عني والده قاضيا 

لى ع يف مكة، استغل وجوده هناك فأمت طريقه يف طلب العلم حيث اجتهد يف حضور دروس مشايخ مكة حىت حصل
 . (28)اإلجازة من كبار علمائها يف ذلك الوقت، مما اكسبه مزيداً من العلم والفضل

 

 

                                                           

 .(11- 10( رسالة يف جواز وقف النقود، ) 26)
 11/  1هدية العارفني )  –(  111/  1األعالم )  –( 111/ 1ن القرن احلادي عشر )خالصة األثر يف أعيا –( 101م 1( ينظر: معجم املؤلفني )27)

.) 
 (. 111/  1األعالم )  –(  111/  1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 28)
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 (29)ثالثاً: شيوخه. 
ال خيفى على كل مطَّلع األثُر البالغ الذي يرتكه الشيخ يف تلميذه، وإمنا تعرف قيمة العامل مبعرفة مشاخيه واملصادر 

 أبرز العلماء الذين تتلمذ عليهم القاضي بياضي زاده:لذلك سأقوم بسرد أسماء اليت استقى منها علمه، 

 هـ (: 9077 - 9000الشمس البابلي )  -9
 هو حممد بن عالء الدين، مشس الدين، أبو عبد اهلل، البابلي، القاهري، األزهري الشافعي. فقيه، حمدث، حافظ. 

 . (31)ومسلسالته"، و"ِفْهرِْست جممع مروياته وشيوخه (30)من تصانيفه: "اجلهاد وفضائُله"

 هـ(:9066 - 000محمد اآلمدي ) -1
 هو حممد بن علي اآلمدي، الشهري مبال جليب الكردي. من القضاة، توىل القضاء بدمشق. 

 .(32)من مصنفاته: "أمنوذ  يف سبع مسائل من سبعة فنون" و"التحقيق والتوفيق بني أهل الشرع وأهل الطريق"

 هـ(: 9904 - 9017عبد الرحيم بن أبي اللطف ) -1
هو عبد الرحيم بن أيب اللطف بن إسحق بن حممد بن أيب اللطف احلنفي القدسي مفيت احلنفية بالقدس ورئيس 

 علمائها كان مفسراً فقيهاً حنوياً.

 .(34)"رسالة يف االشتقاق"-الفوائد الرحيمية" (33)من مصنفاته: "الفتاوى الرحيمية"

 

 

 

                                                           
 (. 331/  1) الدرر يف أعيان القرن الثاين  عشر  -(  111/  1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 29)
 .336131رقم:  –مصر  -( فضائل اجلهاد: خمطوط يف املكتبة األزهرية30)

 (. 111/  3األعالم )  -(  30/  3( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 31)

 (. 136/  3إيضاح املكنون ذيل كشف الظنون )  -(  300/  10( ينظر: معجم املؤلفني ) 32)
 م.1600 –القدس  –الرحيمية يف واقعات السادة احلنفية: من منشورات املكتبة الربيدية ( الفتاوى 33)

 (.116/ 1تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ) –(  331/  1( ينظر: الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر ) 34)
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 (35)رابعاً: تالميذه. 
اشتهر القاضي بياضي زاده بالفقه، وذاع صيته بني طالب العلم فأصبحوا يقصدونه، وحيضرون جمالسه ألخذ العلم 

 فكثر تالميذه الذين كان من أشهرهم:عنه، 

 هـ (: 9088 -المنقاري )...   -9
كي، تصانيُفه ر هو حيىي بن عمر، العالئي الرومي، املعروف بـ )منقاري زاده(. مفسر مشارك يف بعض العلوم، قاض ت

 عربية، يُنَعت بشيخ اإلسالم. 

، و"رسالة االتِّباع يف مسألة االستماع"، و"الرسالة املنرية ألهل (36)من تصانيفه: "حاشية على أنوار التنزيل" للبيضاوي"
 .(37)البصرية"، و"الفتاوى"، و"رسالة يف ال إله إال اهلل"

 هـ (:9088 –الشيخ أبو بكر )...  -
ىب يف ِحْجر والده، قسم، ونشأ وتر  د اهلل بن علوي، ولد بقريةسعيد بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن عب هو أبو بكر بن

مث رحل إىل مدينة ترمي فحضر جمالس العلم والعرفان، وصحب مشايخ عصره، رحل إىل اهلند وأخذ هبا عن مجاعة، 
 دنيا، ، ومجيع مؤلفاهتم، كان متقياً زاهداً يف الوألبسه اخِلْرَقَة أكثُر مشاخيه وحكَّموه، وأجازوه جبميع مروياهتم

ودفن  (38)وكان حيج كل عام، أصيب آخر أمره يف أنفه بداء عجز عن دوائه حذاق األطباء ومل يزل حىت مات برتمي
 . (39)رمحه اهلل-مبقربة "زنبل"

 

 

                                                           

 (.  111/  1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 35)
 .3003رقم االستدعاء:  -جامعة الكويت –على أنوار التنزيل: خمطوط يف مكتبة املخطوطات  ( حاشية36)

 (.  116/  13معجم املؤلفني )  –(  101/  0األعالم )  –(  333/  3( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 37)

ما هو اسم إحدى مدينيت حضرموت؛ ألن حضرموت اسم للناحية جبملتها، : بكسر وفتح الياء، اسم وادي بني الضايق ووادي ينبع،  كتريم (38)
 .(1/11ينظر: معجم البلدان ). ومدينتاها: شبام وترمي، ومها قبيلتان مسيت املدينتان بامسيهما

 (.  13/ 1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 39)
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 (40)خامساً: آثاره العلمية. 

ترك القاضي بياضي زاده جمموعة من املؤلفات القيمة، اليت كانت وال تزال مرجعاً خيضع لتحقيقاته فيها كلُّ من جاء 
 أذكر منها:بعده من العلماء، 

o "(41)كتاب "األصول المنيفة لإلمام أبي حنيفة: 
لة"، وكتاب "العامل و"الرساهو خمتصر يف اعتقاد أهل السنة مجع فيه نصوص اإلمام أيب حنيفة يف "الفقه األبسط"، 

 . (42)واملتعلم"، و"الوصية"، وقد رتبها ترتيبا دقيقاً، مع احملافظة على ألفاظ اإلمام

o "(43)كتاب "إشارات المرام من عبارات اإلمام: 
الكتاب من أعظم كتب هذا الفن، وأرفعها شأناً، وأغزرها فائدة، وهو شرح ملختصره  السابق الذكر، املسمى:  

 املنيفة لإلمام أيب حنيفة". "األصول 

وقد قرأ البياضي شرحه هذا على طالبه يف جملس احلكم يف مكة املكرمة حيث كان يعقد دروسه فيها، خالل فرتة 
توليه قضاء مكة، ويصفه صاحب كتاب "خالصة األثر" بقوله: "وهو شرح استوعب فيه أحباثاً كثرية وأحسن فيه كلَّ 

 .(44)واستفدت" اإلحسان... وقد رأيته بالروم

o "(45)كتاب "سوانح المطارحات ولوائح المذاكرات في العلوم: 
 . (46)وهو كتاب تناول فيه ستة من العلوم

                                                           

هدية  -(  111/  1خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر )  –(  101/  1معجم املؤلفني )  –(  331/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب ) 40)
 (.  11/  1العارفني ) 

 م.1001 -مصر –يوسف عبد الرزاق  حتقيق: –( األصول املنيفة لألمام أيب حنيفة: ضبطه ووضع حواشيه حممد عبد الرمحن الشاغول 41)

 (. 3إشارات املرام من عبارات اإلمام للبياضي، حتقيق: يوسف عبد الرزاق، الطبعة: األوىل ) –(  331/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب ) 42)
 م.1003 ة: األوىلاملرام من عبارات اإلمام: خر  أحاديثه، ووضع حواشيه: أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، الطبع ( إشارات43)

 (. 11/  1هدية العارفني )  –(  111/  1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 44)
 .033رقم االستدعاء:  -جامعة الكويت -( سوانح العلوم: خمطوط يف مكتبة املخطوطات45)

 (. 111/  1اإلعالم )  –(  101/  1( ينظر: معجم املؤلفني ) 46)
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o  (47)رسالة في تفسير اللوائح على وجه البحث والسؤال. 

o (48)شرح كتاب "الوصايا"، و"الفقه األبسط" لإلمام أبي حنيفة. 

 .سادساً: صفاته وأخالقه، وثناء العلماء عليه 
القاضي بيَّاضي زاده أحد صدور الدولة العثمانية، من أجالء علماء الروم يف القرن احلادي عشر، وأمجِعهم لفنون العلم، 
حيث كان عاملاً وقوراً عليه رونق العلم، ومهابة الفضل، اشتهر بالفقه، وفصل األحكام، وشاعت فضائله وانتشرت بني 

 الناس  حماسنه.

العبارات يف سرد الدالئل، ذا ذهن ثاقب، مييل إىل الغوص الدقيق يف املسائل الكالمية بني كان واسع االطالع، واضح 
 ليكون املطالع على بينة من أمر مسائل الوفاق واخلالف. (50)واملاتريدية (49)أئمة األشعرية

لروم واستفدت ا وقد شهد له الثقات من معاصريه بالعلم والفضل، فقد جاء يف كتاب "خالصة األثر": "وقد رأيته يف
 منه".

و جاء فيها أيضاً: "واجتمعُت به فرأيته جباًل من جبال العلم، راسَخ القدم"، هي شهادة جليلة هلا قيمتها من مثل 
ُِحيبِّ 
 .(52)العامل، واملؤرخ الثقة (51)امل

                                                           

 .033رقم االستدعاء:  –جامعة الكويت  –فسري اللوائح: خمطوط يف مكتبة املخطوطات ( رسالة يف ت47)

 (. 101/  1معجم املؤلفني )  –(  11/  1( ينظر: هدية العارفني ) 48)
راع الص : هم أصحاب علي إمساعيل األشعري، مؤسس املذهب األشعري يف أخريات القرن الثالث وأوائل الرابع اهلجري، حيث كاناألشاعرة( 49)

سمني. الكالمي حمتدم بني أهل السنة واملعتزلة على وجه اخلصوص، وقد أختذ األشعري يف منهجه صبغة وسط للبعد عن الغلو يف التأويل، وتشبيه اجمل
 (.113/  1م  ) 1013ينظر: يف الفلسفة اإلسالمية . إبراهيم مدكور، دار املعارف، 

املاتريدي، وهو حممد بن حممد املاتريدي احلنفي، ولد يف قرية "ماتريد"، وهي حي من أحياء مسرقند، ببالد ما : هم أصحاب أيب منصور الماتريدية (50)
 وراء النهر.

العام وإن  هتعاصر املاتريدي واألشعري زماناً، وافرتقا مكاناً، فكانت ظروفها االجتماعية والفكرية متشاهبة، وترتب على ذلك تشابه املنهج يف إطار 
 (.163يف بعض التفصيالت. ينظر: تاريخ املذاهب اإلسالمية، دار الفكر العريب، تأليف الشيخ أبو زهرة ) اختلف 

هـ (: حممد أمني بن فضل اهلل بن حممد احمليب، احلموي األصل، الدمشقّي مؤرّخ، باحث، أديب. ولد يف دمشق وسافر  1111 - 1061: )الُمِحبِّي( 51)
 فيها عين كثرياً برتاجم أهل عصره، فصنف: )خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر( ، ة ومصر، وعاد إىل دمشق فتويفاىل األستانة وبروسَّة وأدرن

 ({. 31/  0معجم املؤلفني )  –(  31/  6و)نفحة الرحيانة ورشحة طلى احلانة(، و)قصد السبيل مبا يف اللغة من الدخيل (. }ينظر: األعالم ) 
 (. 111/  1األثر يف أعيان القرن احلادي عشر" ) ( ينظر: "خالصة 52)
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قصور اها: "الرسالة ميدح فيها القاضي بياضي زاده مس -أحد أجالء خطباء املسجد احلرام  - (53)كما كتب األيويب
 .(54)املشيدة املشرفة يف مدح املقام العايل املوىل أمحد قاضي مكة املشرفة"

 (55)سابعاً: ممارسته للقضاء. 
شغل بياضي زاده منصب القضاء لفرتة طويلة يف الدولة العثمانية، وتنقَّل يف خمتلف حواضرها، وعرف بعدله يف 

 حكمه الذي ال تأخذه يف احلق لومة الئم.

هـ حيث اعتىن به أهلها، وبالغوا يف توقريه وتعظيمه، مث ويل 1033أسند إليه منصب القضاء أوالً حباضرة حلب عام فقد 
 هـ.1013، فمنصب قضاء مكة عام (56)قضاء بورصه

وبعد أن صرف عن قضاء مكة بفرتة قصرية من الزمن ويل قضاء العسكر بالروم، وهي أرفع املناصب القضائية يف 
، ومما يذكر أيضاً يف هذا الصدد أن يوم والية البياضي لقضاء العسكر كان يوماً كثري الثلج، فأنشد (57)مانيةاململكة العث

ُِحيبِّ قائاًل: 
 امل

 واألرض ُسرت به هلذا
 

 قد لبست حُلة البياض  *
  

 

                                                           

هـ(: علي بن حممد بن عبد الرحيم بن حمب الدين بن أيوب املكي، الشافعي، الشهري باأليويب، من خطباء املسجد احلرام، ولد  1016 -).. األيوبي (53)
ها، ودرس باملسجد احلرام. }ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن مبكة، ونشأ هبا، وحفظ القرآن واإلرشاد واأللفية  البن مالك، وألفية احلديث وغري 

  ({. 100/  0معجم املؤلفني )  –( 103/  3احلادي عشر ) 

 (.103/  3ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر )  (54)

حنبه، يعين  فقضى عليه أي قتله، كأنه فرغ منه، وقضىلغًة: احلكم، ومجعه أقضية، وقد يكون مبعىن الفراغ، تقول: قضى حاجته، وضربه  القضاء (55)
 (.116/ 1مات. ينظر: خمتار الصحاح، مادة: ق ض ي ) 

ة ن: مدينة تقع قرب حبر مرمرة، وكانت عاصمة الدولة العثمانية قبل مدينة )أدرنه(، مث انتقلت العاصمة منها إىل القسطنطينية بعد فتحها سبورصه( 56)
 ( {. 361/  3ينظر: تعريف باألعالم الواردة يف البداية والنهاية البن كثري )  / هـ(. } 116/ م ) 1313

 (. 306( ينظر: تاريخ الدولة العثمانية لعلي حسون ) 57)
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تضي الرجم، فحكم الذي يقووقع يف أيام قضائه أنه ثبت على امرأة أهنا زىن هبا يهودي، وشهد أربعة بالزنا على الوجه 
برجم املرأة، فلما مسع املوايل وقضاة العسكر بذلك حاولوا أن يثنوه عن ذلك، بأن ذلك وإن كان أمراً شرعياً، لكنه ينكر 

 العصر، فامتنع وأىب إال أن يطبق شرع اهلل، فأرضى بذلك ربه. ايف مثل هذ

 .(58)تطل إقامته بالقضاء بعد هذه احلادثةوكان ذلك سبباً لغضب ذوي الشأن يف ذلك العهد عليه، ومل 

 .ثامناً: وفاته 
اختلف مرتمجو القاضي بياضي زاده يف تاريخ وفاته، جاء يف خالصة األثر: "وكانت وفاته يف إحدى اجلماديني 

 .(59)سنة مثان وتسعني وألف"

 .(60)هـ1003بيمنا ذهب آخرون إىل أن وفاته كانت يف سنة 

والذي يتضح أن قول صاحب "خالصة األثر" يف حتديد سنة وفاة البياض أقرب إىل الصواب وذلك بسبب 
 مثل هذا األمر بشكل أدق من غريه.معاصرته له، األمر الذي أعطاه األفضلية يف القدرة على معرفة 

 أبي السعود في صحة وقف النقود(. المطلب الثاني: دراسة الرَّد المحقق المسمى )الرَّد على

 :أواًل: توثيق اسم الرَّد ونسبة للبياضي 
جاء على ورقة الغالف ألحد نسخ املخطوط: "رسالة يف الرَّد على أيب السعود يف صحة وقف النقود لإلمام  

 املعروف بياضي زاده رمحه اهلل". 

 .ثانياً: نسبة الرَّد للبياضي 
د على أيب السعود يف صحة وقف النقود " إىل اإلمام البياضي، فيما اطلعت عليه، مل يُنسب الرَّد املسمى "الرَّ 
 . (61)حيث مل يُذكر بني مصنفاته

                                                           

 (. 111/ 1األعالم )  –(  111/  1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 58)
 (. 331/  0تاريخ األدب العريب )  –(  111/  1األعالم )  –(  111/  1)  ( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر59)
 (. 13/  3إيضاح املكنون )  –(  101/  1معجم املؤلفني )  –(  11/  1( ينظر: هدية العارفني ) 60)
 –(  101/  1معجم املؤلفني )  –( 11/  1) هدية العارفني -( 111/ 1األعالم ) –( 111/ 1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر )61)
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وإمنا تفرد يف نسبة الرَّد إىل البياضي فهرس املكتبة الظاهرية بدمشق، وذلك اعتمادًا على ما ورد على غالف 
 النسخة املوجودة لديهم. 

السهل أن نؤمن بصحة نسبة أي كتاب كان إىل مؤلفه، ال سيما الكتب اليت ليس هلا ومن املعلوم أنه ليس من 
شهرة كافية، فال يكفي أن نعتمد يف ذلك فقط على ما كتبه الناسخ على غالف الكتاب، وذلك ألنه مثة أسباب 

 بسوء نية. أوعديدة من املمكن أن تدفع الناسخ إىل نسبة الكتاب إىل غري صاحبه، سواء كان ذلك حبسن نية، 

ث مل يُذكر يف فهارس الكتب، مثل "كشف الظنون" وغريها، حي-بالعنوان املذكور سابقاً -باإلضافة إىل أن الرَّد 
 مل يأِت ذكره منسوباً للبياضي، وال لغري البياضي.

ُت قد توصلو الشيء الذي دفعين إىل مزيد من البحث والتمحيص للتحقق من نسبة هذا النص الذي بني أيدينا، 
 إلى ما يأتي:

 :النص الذي بين أيدينا له عنوانان مختلفان هما 
 "الرَّد على أيب السعود يف صحة وقف النقود لإلمام". -1
 "السيف الصارم يف عدم جواز وقف املنقول والدراهم". -1

  :النص منسوب إلى مؤلفين مختلفين هما 
 (.  هـ1001القاضي أمحد بن حسن البياضي املعروف بـ "بياضي زاده" )   -1
 هـ (.011حممد بن َبري علي بن حممد املعروف بـ"الربكلي" )ت   -1

إذاً حنن أمام نص له عنوانان خمتلفان، وكل عنوان منسوب إىل مؤلف مغاير لآلخر، ومثل هذا األمر يكون غالباً 
 نتيجة خطأ يقع فيه الناسخ إما عن قصد، وإما عن غري قصد.

وبعد البحث والتدقيق للتحقق من نسبة هذا النص، وترجيح إحدى الروايتني على األخرى، وذلك من خالل 
 الرجوع إىل كتب الرتاجم، وفهارس املكتبات، تبني أن الراجح هو: أن النص املذكور من تأليف "حممد بن بري علي 

                                                           

 (.331/ 0تاريخ األدب العريب ) -(  13/  3إيضاح املكنون ) 
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رض قف املنقول والدراهم"، وفيما يلي سأعبن حممد املعروف بربكلي" وعنوانه: "السيف الصارم يف عدم جواز و 
 القرائن الدالة على ذلك:

جاء يف كتاب شفاء العليل وبل الغليل البن عابدين: "طالعت مع بعض اإلخوة كتاب "الطريقة احملمدية"  -1
لإلمام الفقيه حممد الربكوي... فرأيته ذكر يف آخر كتابه... ما نصه: الفصل الثالث يف أمور مبتدعة باطلة 

َكبَّ الناس عليها... فلنذكر أعظمها: منها وقف األوقاف سيما النقود لتالوة القرآن... وقد بينا ذلك يف أَ 
 .(62)رسائلنا: السيف الصارم، وإنقاذ اهلالكني"

قد  -وهو من املتأخرين يف املذهب احلنفي، ومن حمققيه-ووجه الشاهد يف هذا النص هو أن اإلمام ابن عابدين 
 نقل نصاً عن أحد كتب اإلمام الربكلي يثبت فيه األخري أن "السيف الصارم" هو من مؤلفاته. 

ن هم، للموىل حممد بكما جاء يف كتاب كشف الظنون: "السيف الصارم يف عدم جواز وقف املنقول والدرا -1
 ، قال 030، أمته يف التاسع من شهر ذي القعدة سنة 011بري علي بن حممد املعروف بربكلي املتوىف سنة 

فيه: هذا سيف صارم إلبطال وقف النقود؛ إذ قد صنف يف لزوِمِه رسالًة مفيت زماننا أبو السعود، عليه رمحة الودود، 
هبا احلكام،  ردود؛ لئال يعتمد عليها الواقفون يريدون ثوابا فيأمثون، ولئال يغرتوسها فيها كثرياً، فلزم بيان كل وجه م

 .(63)فإهنا ال تصلح لالعتماد، وال تكون عذراً ليوم التناد، فذكر أقواله مث ردَّها"
( إىل  ) النص احملقق على أيب السعود يف صحة وقف النقود من خالل هذا النص ينسب حاجي خليفة الرَّد 

ي بشكل ال يدع جمااًل للشك؛ وذلك من خالل ذكره جزءاً من مقدمة الرَّد، واليت هي نفسها مقدمة النَّص الربكل
 احملقَّق.

جاء يف مقدمة الرَّد: "فهذه رسالة معمولة إلبطال وقف النقود... وقد صنف يف لزومه رسالة مفيت زماننا أبو   -3
 السعود".

 

                                                           

 (. 133/  1( ينظر: جمموع رسائل ابن عابدين ) 62)
 (. 1013/  1( ينظر: كشف الظنون ) 63)
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ن املصنِّف هو من معاصري اإلمام أيب السعود، األمر الذي ينطبق على يدل على أ -املقتبس من الرَّد-هذا النص 
الربكلي فقط دون البياضي؛ وذلك ألن البياضي ولد بعد وفاة اإلمام أيب السعود مبا يزيد عن الستني عاماً، فليس 

 من املعقول أن يقول عنه "مفيت زماننا".

ألئمة إىل هذا التفصيل والعنوان واإلطالق بعد ذكر أقوال ا جاء يف الرَّد أيضاً: "فانظر أيها املصنِّف اللبيبو   -3
الستة، وما جوزوا وقفه حىت يذهب عنك الريبة والشبهة" وهذا النص يدل بشكل صريح على أن مؤلف الرَّد 

 ، األمر الذي ينطبق على الربكلي فقط دون البياضي كما بيَّنا سابقاً.معاصر لإلمام أيب السعود
لرَّد مل ينسب إىل اإلمام البياضي يف الكتب اليت ترمجت له، كما ذكر سابقاً، يف حني أن أضف إىل ذلك أن ا 

 "السيف الصارم" نسب لإلمام الربكلي يف الكتب اليت ترمجت له، منها:

ارم يف حُمَمَّد بن پرب علي... ومن تصانيفه... السَّْيف الص كتاب"هدية العارفني" حيث جاء فيه : "الربكوي -
َراِهم"عدم   .(64)َجَواز وقف اْلَمنـُْقول َوالدَّ

تاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان حيث ذكر من تصانيفه: "السيف الصارم يف عدم جواز وقف النقود  -
 . (65)والدراهم بدون الوصية وإضافة إىل ما بعد املوت"

 طلب.مستقل يلي هذا امل ومبا أنه ترجح لدي نسبة الرَّد لإلمام الربكوي، فإين سأتناول حياته يف مطلب

 على أبي السعود في صحة وقف النقود ثالثاً: مصادر الرَّد. 
 إن املتأمل يف الرَّد ) الرَّد على أيب السعود يف صحة وقف النقود( يالحظ أن املؤلف اعتمد على نوعني من املصادر:

o :حصيلته العلمية، واليت تبدو جلية يف استنباطاته، واستدراكاته، وردوده على أيب السعود، وغري ذلك من  أولها
األمور اليت تدل على اخللفية العلمية للمؤلف، كقوله: "اعلم أن التعامَل الذي يرتك به القياس، وُخصَّ به األثر، 

، والسكويت؛ إذ األدلة الشرعية أربعة ال غري، كما ذكر وُعدَّ أحَد أسباب االستحسان راجٌع إىل اإلمجاع العملي
 يف األصول، واإلمجاع خمتص باجملتهدين فال بد أن يكون ذلك التعامل يف زمنهم، وهذا حمكم قطع ال حيتمل 

                                                           

 (. 111/  1( هدية العارفني ) 64)
 (. 310اسع، ) ( تاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان، القسم الت65)
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ف. ر التأويل فيجب تأويل ما خيالفه، فكلمة "ما" يف عبارة حممد، رمحه اهلل تعاىل، عامة حبسب إطالق الصلة، أعين التعا

لكنه مل يقل: وسيتعارف حىت يتناول تعارف زماننا، فمراده ما تعارفه الناس من لدن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل 
 .(66)يومه يدل عليه التنظر باالستصناع"

o  :النوع الثاني المصادر المكتوبة: وقد اعتمد على باقة من المصنفات التي كان منها 
  هـ، 113حممد بن حممد بن شهاب املعروف بابن البزاز الكردي احلنفي املتوىف سنة البزازية يف الفتاوى: للشيخ

 . (67)وهو كتاب جامع خلَّص فيه زبدَة مسائل الفتاوي والواقعات من الكتب املختلفة
  هـ، هذا كتاب مجع 616تتمة الفتاوي: لإلمام برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز احلنفي املتوىف سنة

من احلوادث والواقعات، وضم إليها ما يف الكتب من املشكالت، واختار يف   فيهلصدر الشهيد ما وقع فيه ا
 . (68)كل مسألة فيها روايات خمتلفة

  :)لإلمام فخر الدين حسن بن منصور األوزجندى الفرغاين املتوىف سنة  ووهاخلانية )فتاوى قاضي خان
هـ، وهي مشهورة مقبولة معمول هبا متداولة بني أيدى العلماء والفقهاء، وهي مطبوعة يف هامش كتاب: 101

 .(69)الفتاوى اهلندية
 :هـ، وهو كتاب 131للشيخ اإلمام طاهر بن أمحد بن عبد الرشيد البخاري، املتوىف سنة  خالصة الفتاوى

  .(70)مشهور معتمد
 :وهو شرح من شروح اهلداية للشيخ أمري كاتب بن أمري عمر اإلتقاين احلنفي  غاية البيان ونادرة األقران

 .(71)هـ، وهو يف ثالث جملدات311املتوىف سنة 
 

                                                           

 .01م( ص1013-( ينظر: الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود، حممد الربكوي ، حتقيق: خالد ديرشوي، )رسالة نوقشت يف جامعة دمشق66)
 مطبوع هبامش كتاب الفتاوى اهلندية. –(  1/131( ينظر: كشف الظنون ) 67)
 ( . 333/  1( ينظر: كشف الظنون ) 68)
 .م1016 -هـ1306هبامش الفتاوى اهلندية, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, لبنان, الطبعة الرابعة: مطبوع  –(  1/1113نون ) ( ينظر: كشف الظ69)
 .( 11063يف مكتبة األسد الوطنية , برقم: ) خمطوط  –(  1/311( ينظر: كشف الظنون ) 70)

 ( . 1611الوطنية برقم: ) يف مكتبة األسد خمطوط  -( 1/1033( ينظر: كشف الظنون ) 71)
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 :هـ،  611للشيخ اإلمام خمتار بن حممود الزاهدي احلنفي املتوىف: سنة  قنية المنية على مذهب أبي حنيفة

 .(72)ذكر يف أوهلا: أنه استصفاها من: )منية الفقهاء( ألستاذه: بديع بن منصور العراقي
 :املشهورة بالذخرية الربهانية لإلمام برهان الدين حممود بن أمحد بن مازه البخاري املتوىف سنة  ذخيرة الفتاوي

 .(73)اختصرها من كتابه املشهور باحمليط الربهاين هـ،616
 :هـ، وهذا الكتاب 103لإلمام املرغيناين احلنفي، املتوىف سنة  التجنيس والمزيد وهو ألهل الفتوى غير عتيد

 .(74)لبيان ما استنبطه املتأخرون ومل ينص عليه املتقدمون
 :لإلمام الفقيه عامل بن عالء احلنفي، وهو كتاب عظيم يف جملدات مجع فيه مسائل تاتار خانية في الفتاوى 

 .(75)هـ116احمليط الربهاين، والذخرية، واخلانية، والظهريية، تويف سنة 
 :هـ، ذكر فيها أنه 610لظهري الدين حممد بن أمحد القاضي البخاري احلنفي املتوىف سنة  الفتاوى الظهيرية

 .(76)قعات والنوازل مما يشتد االفتقار إليهمجع كتاباً من الوا
 :ي هو جامع جوامع الفقه املعروف بالفتاوى العتابية أليب نصر أمحد ابن حممد العتايب احلنف الفتاوى العتابية

  .(77)هـ116املتوىف سنة 
 :ي لربهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخار  المحيط البرهاني في الفقه النعماني

 .(78)هـ 616املتوىف سنة 

 (79)هـ 331حملمد بن حممد بن حممد ، رضي الدين السرخسي، املتوىف سنة  لمحيط السرخسي :ا. 

                                                           

 .( 1313يف مكتبة األسد الوطنية برقم : ) خمطوط  –(  1/131( ينظر: كشف الظنون ) 72)
 .(11103يف مكتبة األسد الوطنية , برقم: ) خمطوط  –(  1/113( ينظر: كشف الظنون ) 73)

 .( 3133يف مكتبة األسد الوطنية, برقم ) خمطوط   –(  1/311( ينظر: كشف الظنون ) 74)
 .حتقيق: سجاد حسني, دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت, لبنان, الطبعة : األوىل –(  1/161( ينظر: كشف الظنون ) 75)

 .( 13130يف مكتبة األسد الوطنية، برقم: )  –(  1/1116ينظر: كشف الظنون )  (76)
 على خمطوط.الكتاب غري مطبوع كما مل أعثر له  –(  163/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 77)
 .م1003هـ , 1313من منشورات اجمللس العلمي إلدارة القرآن والعلوم اإلسالمية, بريوت, لبنان,  –(  1610/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 78)

 الكتاب غري مطبوع كما مل أعثر له على خمطوط. -(1610/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 79)
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 :(80)هـ 316حملمد بن حممد حممود أمحد الرومي البابريت احلنفي املتوىف سنة  العناية شرح الهداية. 

 :هـ، وهو شرح لكتابه بداية املبتدي 103كتاب يف فروع الفقه احلنفي، لعلي املرغيناين، املتوىف سنة   الهداية
(81). 

 .رابعاً: وصف نسخ الرد المعتمدة للتحقيق 
فيما يلي نسختني للرد، جعلت إحدامها أصاًل، مث قابلتها مع النسخة الثانية، و حصلُت بفضل اهلل تعاىل وتوفيقه، على 

 وصف جممل للنسختني املذكورتني:

  النسخة األوىل: مسيت هذه النسخة )النسخة األصل(، مث قابلت النسخة األخرى عليها، وفيما يلي بعض
 املعلومات عنها:

 :حممود بن عباس بن حممود. اسم الناسخ 

 هـ.1101 خ:تاريخ النس 

 :( ورقة.13) عدد األوراق 

 :( سطراً.13) عدد األسطر 

 نسخي.الخط : 

 1ت16310: الرقم العام في مكتبة األسد الوطنية. 

.. إذ قد صنف .يةبدون الوص النقود بسم اهلل الرمحن الرحيم عليه توكلت... فهذه رسالة معمولة إلبطال وقف) البداية:
 كثرياً فلزم بيان كل وجه مردود...(.  فيها السعود، سهامفيت زماننا أبو  يف لزومه رسالةً 

)والثاين: عدم التفرغ لكثرة األشغال وعدم القدرة... والُعذُر عند كرام الناس مقبول، والصَّالة والسَّالم على  النهاية:
 حممد وآله أمجعني، واحلمد هلل ربِّ العاملني(.

 

                                                           

 دار الفكر.من منشورات  –(  110/ 1( ينظر: أمساء الكتب ) 80)
 من منشورات املكتبة اإلسالمية. –(  1031/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 81)
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 (، وعليها شروح  وحواٍش. 10( إىل الورقة ) 13هذه النسخة هي ضمن جمموعة تبدأ من الورقة ) 

والسبب الذي دفعين إىل اختيار هذه النسخة أصالً هو أهنا مصحَّحٌة، عليها تعليقات، ُكِتَب عليها اسُم الناسخ وتاريُخ 
قة، وقلة األخطاء والسقط.   النسخ، كما أهنا متيزت بالدِّ

  يلي بعض املعلومات عنها:النسخة الثانية: رمزت هلا باحلرف ) ب (، وفيما 

 :ال يوجد. اسم الناسخ 

 :( ورقة. 10)  عدد األوراق 

 ( سطراً. 11: ) عدد األسطر 

 نسخي.الخط : 

 ال يوجد.تاريخ النسخ : 

 1ت0303: الرقم العام في مكتبة األسد الوطنية. 

.. إذ قد صنف .يةبدون الوص النقود بسم اهلل الرمحن الرحيم، عليه توكلت... فهذه رسالة معمولة إلبطال وقف البداية:
 فيها كثرياً فلزم بيان كل وجه مردود...(. مفيت زماننا أبو السعود، سها يف لزومه رسالةً 

)والثاين: عدم التفرغ لكثرة األشغال وعدم القدرة... والُعذُر عند كرام الناس مقبول... واحلمد هلل ربِّ العاملني،  النهاية:
 امللك الوهاب.(.متت الكتابة بعون اهلل 

من  (، مصححة، وعلى هوامشها الكثري 11( إىل الورقة ) 13هذه النسخة هي ضمن جمموعة تبدأ من الورقة ) 
 التعليقات.

 :بين يدي النسخ 

 في النسختين )األصل، ب(:
o ."تسقط اهلمزات، مثال ذلك: "أمجعني" تكتب: "امجعني 

o  :بدايع".اهلمزة تكتب ياًء، مثال ذلك: "بدائع" تكتب" 
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o .يوضع يف أسفل الصفحة يف اجلهة اليسرى )الزاوية اليسرى( الكلمة اليت تبدأ هبا الصفحة التالية هلا 

o ."تستخدم بعض االختصارات، مثل "رمحه اهلل" تكتب: "رح"، و"تعاىل" تكتب: "تعا 

 ومدة تصنيفه.على أبي السعود خامساً: سبب تصنيف الرَّد ، 
مسألة وقف املنقول والنقود، وهو ردٌّ على رسالة أيب السعود العمادي، رمحه اهلل، يف جواز موضوع الرَّد يدور حول 

 وقف النقود.

وقد أفصح املصنِّف عن سبب تأليفه رده، حيث جاء يف مقدمته: "فهذه رسالة معمولة إلبطال وقف النقود بدون 
رياً، فلزم مفيت زماننا أبو السعود، سها فيها كث الوصية أو اإلضافة إىل املوت احملدود؛ إذ قد صنف يف لزومه رسالة

 .(82)بيان كل وجه مردود"

 .(83)هـ 030وقد انتهى املصنِّف من تأليفه يف التاسع من شهر ذي القعدة سنة 

 (84)سادساً: المصطلحات التي وردت في المخطوط. 
 كان منها:مل خيُل الرَّد من بعض املصطلحات اليت استخدمها املصنِّف، رمحه اهلل، اليت  

o :املراد هبم أشهر أئمة املذهب احلنفي، أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد ابن احلسن. أئمتنا الثالثة 
o هم أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، أمحد بن حنبل.األئمة األربعة : 
o :وهم العلماء من طبقة املشايخ الذين مل يلحقوا األئمة الثالثة من هذا البلد )بلخ(. مشايخ بلخ 
o :أي مشايخ احلنفية: وهم علماء املذهب احلنفي الذين مل يدركوا اإلمام، ويستعمل عادَة يف املتقدمني  مشايخنا

 خبالف املتأخرين فال يقال عنهم لفظ: املشايخ.
o :املقصود به كتاب املبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين كما يسمى "باألصل". الكتاب 

                                                           

 .11( الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود ص82)
 (. 1013/  1( ينظر: كشف الظنون ) 83)
(،  101م، ) 1011هـ 1301(، الوجيز يف علوم احلديث، حملمد عجا  اخلطيب،  11-13-11-11( ينظر: املدخل إىل املذهب احلنفي، ) 84)

 (. 110/  1حاشية ابن عابدين ) 
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o :ألربعة هي: والمتون اربعة؛ وذلك حسب التعليقات الواردة على نسخ املخطوط، املراد هبا املتون األ المتون 
 املختار البن مودود املوصلي -3  الوقاية.  -1
 جممع البحرين البن الساعيت. -3  الكنز.  -1

o :ائي سنن النس –سنن الرتمذي  –سنن أيب داود  –صحيح مسلم  –هي صحيح البخاري  الكتب الستة– 
 سنن ابن ماجه.

o هم أئمة املذهب من احللواين إىل حافظ الدين حممد بن حممد البخاري املتوىف سنة شايخنا المتأخرينم :
 هـ(. 630)

 
 .سابعاً: القواعد الفقهية واألصولية التي اعتمد عليها المصنِّف 

اعتمد املصنِّف، رمحه اهلل، على جمموعة من القواعد الفقهية واألصولية؛ ليقوَِّي هبا دليَله وحّجَته، ويدعم صحة 
 ومن هذه القواعد:رأيه، 

 (85)املعروف كاملنصوص. 
 (86)البقاء أسهل من االبتداء. 
 (87)الضرورات تبيح احملظورات. 
  ٌ(88)، وأن تقييده بدوهنا تغيري ونسخاإلطالُق يف مقاِم التقييِد بال قرينٍة معينٍة خطأ. 

                                                           

م، الطبعة: الثانية، 1010 -هـ 1300 -دمشق / سوريا  -( ينظر: شرح القواعد الفقهية، تأليف: أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، دار النشر: دار القلم 85)
يف معرض الرد على قول أيب السعود " ولفظ الوقف وإن مل  -ه اهللرمح -أوردها املصنف -(  133/    1صححه وعلق عليه مصطفى أمحد الزرقا، ) 

سعود يف صحة وقف الرد على أيب ال –يصرح يف عبارته ،ولكن جعل األصل يف سبيل اهلل، وجعل رحبه صدقه صريح يف أن املراد به الوقف املعهود" 
 . 13النقود ص

على هذه القاعدة يف الرد قول أيب السعود يف صحة قسمة  -رمحه اهلل–أعتمد املصنف  -(  103/ 1( ينظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ الزرقا، ) 86)
 الوقف إذا كان مشاعاً.

 يف الرد على أيب السعود يف نفس املسألة السابقة. -رمحه اهلل –وقد اعتمد عليها املصنف  -(  111/ 1( ينظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ الزرقا، ) 87)
ليستدل هبا على عدم جواز القول بوقف النقود مطلقاً، بل البد من تقييد  -رمحه اهلل–أوردها املصنف  -(  161/ 1السرخسي، )  ( ينظر: أصول88)

 ذلك بالتعارف.
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 (89)كل قرٍض َجرَّ نفعاً فهو ربا. 
 .ثامناً: منهج المصنِّف في ردِّه 

 بعد القراءة املتأنية للرد ميكن أن جنمل عمل املصنِّف، رمحه اهلل، واملنهج الذي سلكه يف ردِّه مبا يلي:

o  نقضها دون أن العبارة أو املسألة اليت يريد أن يبالنسبة لطريقته يف الرَّد: فقد كان يكتفي فقط يذكر بداية
 يكملها، كقوله: "كوقف البناء مع العرصة" مث يبدأ بنقضها.

o  مل يكن نصيُب كل عبارات أيب السعود اليت نقلها املصنف الرَّدَّ والنقَض، إمنا كان يف بعض األحيان يصحح
، أو يزيل عنها احلشو الزائد، وذل )يف شيء  فحق العبارة أن يقول بعد قوله:ك كقوله: "العبارة مبا جيعلها أدقَّ

 .أصاًل... وإمنا لكون لو فرضنا أن احلاكم(، ويرتك احلشو."
o .)عند إرادة املصنِّف التَّنبيه ألمر رأى أمهيته فإنه ُيصدِّره بقوله: )تنبيه 
o لذكر الفساد الذي  رضألقت الظروف احمليطة باملصنف، وواقع املسلمني يف عصره بظالهلا على ردِّه، فقد تع

نا وهذا كله بعد اإلغماض عن تـََقلُّد قضاة زمانيبدو أنه كان مستشرياً يف مؤسسات الدولة، ومن ذلك قوله: "
  .(90)القضاء بالرشوة، وأخذهم أكثر من أجر املثل يف كتاب السجالت وحنوها"

o "(92)"التعارف الكلي"، و(91)استخدام املصنف بعض املصطلحات اخلاصة به مثل: "اإلمجاع العملي. 
o " :إن و يُِكثر من سرد أمساء العلماء، وذلك عندما يذكر أمساء القائلني باجلواز أو عدمه يف مسألة معينة، كقوله

حكيم،  ويَعلى بن، اإلجارة املذكورة َجوَّزها من السلف عطاء، والزهري، وإبراهيم، وابن سريين، وأبو أيوب
 .(93")وقتادة، وأمحد، واسحق

 
 

                                                           

 هبا إلثبات حرمة التعامل بالِعينة. -رمحه اهلل–استدل املصنف  -(  101/ 1( ينظر: قواعد الفقه، ) 89)
 .160 صحة وقف النقود ص( ينظر: الرد على أيب السعود يف90)
 . 01( ينظر: املرجع السابق ص91)
  .110( ينظر: الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود ص92)
 .103( ينظر: املرجع السابق ص93)
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o  بالنسبة ملنهج املصنف يف نقل النصوص من املصادر، فلم يكن دقيقاً مبا فيه الكفاية، فكثرياً ما كان ينقل أما

ة على ويف الظهريية: ولو قال: أرضي هذه صدقالنصوص باملعىن، واألمثلُة على ذلك كثرية أذكر منها قوله: "
 . (94)وجوه اخلري والرب، مل يكن ذلك وقف بل يكون نذراً"

o ه كان يسهو يف بعض األحيان يف نسبة بعض النصوص ملصادرها، وذلك كقوله: "قال صاحب احمليط كما أن
يف الذخرية بعد نقل كالمهم، وقوهلم إن هذا ختصيص لألثر الوارد يف قفيز الطحان، وإنه جائز بالتعامل  

وجد التعامل  ع فإنهكاالستصناع: لكن مشاخينا، رمحهم اهلل،  مل جيوزوا هذا التخصيص... خبالف االستصنا 
 .(95)ياً فهذا النص مل يرد يف ذخرية الفتاوى، إمنا ورد يف كتاب احمليط الربهاين حرف "،فيه يف البالد كلها. انتهى

o  ملا كان اعتماد أيب السعود يف إثبات رأيه على األدلة األصولية بشكل رئيس، فقد عمد املصنف، رمحه اهلل، إىل
رده، ومن ذلك قوله: "اعلم أن التعامل الذي يرتك به القياس، وُخصَّ به األثر،  االعتماد على األدلة نفسها يف
راجع إىل اإلمجاع العملي، والسكويت... لكنه مل يقل: وسيتعارف حىت يتناول  وُعّد أحَد أسباب االستحسان

ليه التنظر دل عتعارف زماننا، فمراده ما تعارفه الناس من لدن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل يومه ي
 .(96)باالستصناع"

 تاسعاً: نماذج من نسخ المخطوط.
وضعت صوراً من نسخ املخطوط اليت اعتمدت عليها يف حتقيق هذا الرَّد، وهي مناذ  تشتمل على أوراق غالف 

 النسختني إضافة إىل الورقتني األوىل واألخرية للمخطوط.

 

 
 

 

                                                           

 .16( ينظر: املرجع السابق ص94)
 .101( ينظر: املرجع السابق  ص95)
 .01( ينظر: املرجع السابق ص96)
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 ولى )األصل(األولى من النسخة األ الورقة
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 ولى )األصل(الورقة األخيرة من النسخة األ
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 غالف النسخة الثانية
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 الورقة األولى من النسخة الثانية
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 الورقة األخيرة من النسخة الثانية
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 المطلب الثالث: ترجمة اإلمام البركلي.

 .أواًل: اسمه، ونسبه، ومولده 
 الدين.بن بري علي بن إسكندر، امللقب مبحيي اهو حممد 

 الرومي نسبة إىل بالد الروم. نسبه: -
وقد اشتهر بـ"الرب كلي" أو "الرب كوي" نسبة إىل قصبة بركل، فقد توىل التدريس يف إحدى مدارس قصبة بركل، 

 وإليها ُنِسب رمحه اهلل.

 .(97)هـ، بايل كسري010مجادى األوىل من عام  10ولد يف 

 .ثانياً: نشأته وطلبه للعلم 
كلي، رمحه اهلل، نشأة علمية، حيث تذكر كتب الرتاجم أن أباه كان عاملًا فاضاًل، فاجته بكل مهته نشأ اإلمام الرب 

وقواه إىل حتصيل العلم، ال يشغله عنه شاغل، وحرص والده على توجيه ابنه إىل طلب العلم يف سن مبكرة، حيث 
 آن الكرمي.درَّس ابنه اللغة العربية واملنطق، ويف هذه األثناء كان قد حفظ القر 

مث انتقل بعد ذلك إىل إستانبول، حيث تتلمذ على يد عدد من كبار علماء عصره يف العلوم الشرعية، وحصل فيها 
 .(98)على درجة التدريس بعد نيله اإلجازة

 (99)ثالثاً: شيوخه. 
برز العلماء وفيما يلي َسْرٌد ألسماء أ، رمحه اهلل، العلَم عن عدة من كبار العلماء يف إستانبول، كليأخذ اإلمام الرب 

 الذين تتلمذ عليهم اإلمام مع لمحة موجزة عن حياة كل واحد منهم: 

 

                                                           

 (. 111/ 6هدية العارفني )  –(  336/  0)  ( ينظر: تاريخ األدب العريب،97)
 (. 333/ 1( الشقائق النعمانية ) 98)
 (. 333/ 1( ينظر: الشقائق النعمانية ) 99)
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 المولى عبد الرحمن: -9
هو املوىل عبد الرمحن الشهري بـ"الدار زاده"، أحد قضاة العسكر، كان أبوه مدرسًا بسلطانية بروسة، فتوجه رمحه 

ول املشايخ، والزم املفيت عالء الدين اجلمايل، مث توىل بعض املدارس، وجعل يزا اهلل، إىل حتصيل العلوم، وأكثر من
العلوم وميارس حىت قلد مدرسة أور  باشا بقصبة دميوتوقة، مث قلد بعدها عدًدا من املدارس، مث قلد قضاء املدينة 

 النبوية، مث عزل، مث قلد قضاء حلب مث عزل.

 .(100)هلجرةوتويف سنة سبع وسبعني وتسعمائة من ا 

 المولى محيي الدين:  -1
هو الشيخ حميي الدين حممد بن إلياس املشتهر جبوي زاده، قرأ على علماء عصره، منهم: املوىل سعدي جليب ابن 
التاجي، واملوىل بايل األسود الذي صار معيًدا لدرسه، له يد طوىل يف الفقه واحلديث والتفسري واألصول، تقلد 

مدارس، مث توىل قضاء مصر، مث قضاء العسكر يف والية أناضويل، مث توىل إفتاء مدينة منصب التدريس يف عدة 
  القسطنطينية، مث توىل قضاء العسكر بروم إيلي، إىل أن مرض ووافته املنية سنة أربع ومخسني وتسعمائة.

 تنل حظًا من مل مل يكن الشيخ حميي الدين مكثرًا من التصنيف، إمنا له بعض التعليقات على الكتب،  لكنها
  )101(الشهرة بني الناس.

 المولى عطاء اهلل معلم السلطان سليم خان:  -1
 نشأ رمحه اهلل، بقصبة بركي يف والية إيدين، وصرف مهته إىل حتصيل العلوم واملعارف، فقرأ على املفيت أيب السعود،

دة مدارس إىل أن عني مث توىل التدريس بعشتهر بإسرافيل زاده، وصار معيده، مث املوىل سعد جليب، مث الزم املوىل امل
لتعليم السلطان سليم خان، فكان ذلك سبًبا يف علو شأنه، إال أن اخلالف دب بينه وبني معاصريه بسبب إيثارِه 
لتالميذه ومريديه باملناصب وإبعاده لكبار املشايخ، وكان بينه وبني املفيت أيب السعود ما يكون بني األقران من 

  يغفر للجميع.العلماء، واهلل

                                                           

 (. 301، 303/ 1( ينظر: الشقائق النعمانية ) 100)
 (. 166، 161/ 1( ينظر: الشقائق النعمانية ) 101)
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 تويف املوىل عطاء سنة تسع وسبعني وتسعمائة من اهلجرة.

 .(102) له مصنفات منها: رسالة تشتمل على فنون مخسة )احلديث، والفقه، واملعاين، والكالم، واحلكمة(

 .رابعاً: تالميذه 
مل تذكر املصادر اليت ترمجت لإلمام الربكلي أمساء تالميذ معينني، أخذوا العلم على يدي الربكلي، وال يعين هذا أنه 
مل يكن له تالميذ ومريدون، بل الذي يبدو للمتأمل يف سريته أن الربكلي كان له تالميذ كثريون، ينهلون من علمه، 

 نظوم ذلك من خالل ازدحام الطالب على حلقته بقوله: ويتأدبون بأدبه، وقد صور لنا صاحب العقد امل

"فكان رمحه اهلل، يدرِّس تارة، ويِعُظ أخرى مبا هو أليق وأحرى، فقصده الناس من كل فج عميق، وأوى إليه الطلبة 
 .(103)من كل مكان سحيق، واجتمع عليه الطالب، واشتغلوا عليه من كل فصل وباب"

 علماء عليه.خامساً: مكانته العلمية وثناء ال 
احتل الربكلي رمحه اهلل، املكانة السامية، وحصل له من الَقبول والتعظيم من الناس شيء كبري، وقد َصدَّر الشيخ 

 طاشكربي زاده ترمجته بقوله: "وممن تعاىن العلم والعمل، وحصل وكمل، فالتحق يف شبابه باملشايخ الُكمَّل".

جنب تعاىل آيًة يف الزهد والصيانة، وهناية يف الورع والديانة، ورأًسا يف التمث قال يف آخر ترمجته: "كان رمحه اهلل 
والقوى، متمسكًا مبا هو أمت وأقوى، قائمًا على احلق يف كل مكان، يرد على من خالف الشريعة كائنًا من كان، 

 .(104)ال يهاب أحداً لعلو رتبته ومسو    منزلته"

ماُم ابن عابدين الدمشقي يف حاشيته: "رد احملتار على الدر كما وصفه بصفة العالمة مراٍت عديدًة اإل
 .(105)املختار"

                                                           

 (. 301/  1( ينظر: الشقائق النعمانية ) 102)
 (. 333/ 1ق النعمانية ) ( الشقائ103)
 (. 333/ 1( ينظر الشقائق النعمانية ) 104)
 (. 361/ 1( ينظر: حاشية رد احملتار على الدر املختار ) 105)
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 .سادساً: آثاره العلمية 
ترك اإلمام الربكلي رمحه اهلل، مؤلفاٍت محلت أمهية كبرية؛ وذلك لتناوهلا مواضيَع كان اجملتمع حباجتها، حيث كانت 

 وفيما يلي أسماُء أهم مؤلفاته: لها، مؤلفاته انعكاساً للحياة االجتماعية يف تلك الفرتة ومشاك

تناول فيه جواَز أخِذ املال لتالوة القرآن، أو ختصيص املال لذلك، وله ترمجة إىل الرتكية أعدها  إنقاذ الهالكين: -1
 .(106)"أكمكجى زاده"

 .(107)رسالة تتكون من ورقتني، وتتعلق بالتجويد، قام برتمجتها "إسكي زاده" الدر اليتيم في التجويد:  -1
 .(108)الرَّد على الشيعة  -3
كما   قام برتمجتها إىل اللغة الرتكية "عوين إهلان"، تحفة المسترشدين في بيان مذاهب فرق المسلمين:  -3

 .(109)ترمجها "حمرم عمرد " إىل اللغة البوسنوية
هـ، هلا شرح يسمى "شفاء القلوب" 1163هـ / 031يناول فيه أسس العقيدة، ألفه سنة  جالء القلوب:  -1

 .(110)لعبد السالم القيصري
 .(111)وهو رسالة يف عقائد اإلميان كتاب اإليمان واالستحسان:  -6
 .(112)دامغة المبتدعين وكاشفة بطالن الملحدين  -3
ا قّيمة جداً، مت شرحها من قبل "داود وهي عبارة عن رسالة صغرية، غري أهن رسالة في أصول الحديث:  -1

 .(113)قارصي"، متت ترمجتها من قبل "صادق جيهان"
                                                           

 هـ .1313م 1001القدس، الطبعة األوىل،  -حتقيق : حسام الدين بن عفله، فلسطني –(  113/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 106)
حتقيق: حممد عبد القادر اخللف، من منشورات جملة آفاق الثقافية  –(  333/ 0تاريخ األدب العريب )  –(  333/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 107)

 والرتاث.
 (. 333/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب ) 108)
المية، مصر، رقم العام: خمطوط يف الكتبة املركزية للمخطوطات اإلس –(  333/ 0تاريخ األدب العريب )  -(  111/  6( ينظر: هدية العارفني ) 109)

1331. 
 م.1001مطبوع بدار ابن حزم، سنة  -( 333/ 0تاريخ األدب العريب )  -(  111/  6هدية العارفني )  -(  101/  1( ينظر: كشف الظنون ) 110)
 (. 331/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب ) 111)
 م.1010منشورات دار األفاق العربية،  –(  331/  0تاريخ األدب العريب )  -(  333/  3( ينظر: إيضاح املكنون ) 112)
اليابان  –جامعة طوكيو  -خمطوط يف معهد الثقافة والدراسات الشرقية –(  331/  0تاريخ األدب العريب )  -(  61/  6( ينظر: األعالم للزركلي ) 113)
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هو مؤلَّف حيتوي على أربعني حديثا يف العبادات، ويوجد شرح له بعنوان "شرح األحاديث  األربعون حديثاً:  -0

 .(114)األربعني"
مؤلف يتعلق بتعديل أركان الصالة، له شرح يسمى "موِضَح املعدِّل" ملوسى بن أمحد  معدِّل الصالة: -10

 .(115)الربكايت السكندري
 .(116)وتعرف كذلك برسالة الربكيوي، وهو مؤلف باللغة الرتكية عن علم احلال وصيت: -11
لشهرية، اوهو رسالة تتعلق بأحوال النساء  ُذْخر المتأهلين والنساء، في تعريف األطهار والدماء:  -11

 .(117)وقام املؤلف بشرح هذه الرسالة بعنوان "زاد املتزوجني"
وهو الكتاب الذي نقوم بتحقيقه، ألفه  السيف الصارم في عدم جواز وقف المنقول والدراهم: -13

 .(118)رمحه اهلل، رداً على أيب السعود الذي قال جبواز وقف األموال واملنقول
 قه.يف الفراحة الصالحين وصواعق المنافقين:  -94
رمي يتناول العادات املستحبة الناجحة لتعليم القرآن الك رسالة فيما شاع وذاع بعلم القرآن العظيم: -11

 .(119)وقراءته
وهو عبارة عن مؤلف يتناول مواضيع الدين واألخالق والتصوف، وهو مشهور  الطريقة المحمدية: -16

 .(120)"احلديقة الندية" شهرة كبرية، كتب باللغة العربية، شرحه عبد الغين النابلسي بعنوان:
 

                                                           
 .1361رقم :  –

 .3061خمطوط يف مكتبة املخطوطات، جامعة الكويت، رقم الطلب:  –(  331 / 0تاريخ األدب العريب )  -(  111/ 6( ينظر: هدية العارفني ) 114)
 –جامعة طوكيو  -خمطوط يف معهد الثقافة والدراسات الشرقية -(  330/  0تاريخ األدب العريب )  -(  1333/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 115)

 .1103رقم : –اليابان 
خمطوط يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،  –(  330/  0دب العريب ) تاريخ األ -(  111/ 6( ينظر: هدية العارفني ) 116)

 .11111السعودية، الرياض، رقم: 
 .1013رقم : –اليابان  –جامعة طوكيو  -يف معهد الثقافة والدراسات الشرقية ( خمطوط117)
 (. 330/  0تاريخ األدب العريب )  -(  111/ 6( ينظر: هدية العارفني ) 118)
 .113خمطوط يف مكتبة املسجد األقصى املبارك، رقم:  (119)
من منشورات شرف الدين املكتيب  –( 310/   0تاريخ األدب العريب ) -(  61/  6األعالم للزركلي )  –(  111/  1( ينظر: كشف الظنون )120)

 وأوالده، بومباي، اهلند. 
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وهو عبارة عن مؤلف يدور حول عدم جواز وقف األموال، وقراءة  إيقاظ النائمين وإفهام القاصرين: -13

 .(121)القرآن الكرمي مبقابل مايل
 .(122)وهو شرح لباب األلباب للبيضاوي يف علم النحو امتحان األذكياء: -11
 روضات الجنات في أصول االعتقاد. -91
وهو مؤلف باللغة العربية يدور موضوعه حول النحو، له عدة شروح أمهها الشرح  إظهار األسرار: -10

 .(123)الذي كتبه الشيخ "مصطفى أطه يل" بعنوان "نتائج األفكار"
عبارة عن رسالة صغرية باللغة العربية تدور حول علم النحو، وتعرف كذلك بـ "العوامل  العوامل: -11

 .(124)اجلديدة"
 وهو حنو اللغة العربية مؤلف بالفارسية. الصحاح العجمية: -11
 وهو شرح لـ"املقصود" وهو مؤلف مشهور يف قواعد اللغة العربية. إمعان األنظار: -13
 رسالة في الفرائض والواجبات. -14
 شرح الهداية. -12
 محك المتصوفين والمنتسبين إلى سلوك طريق اهلل. -16
 آداب البركوي. -17
 القول الوسيط بين اإلفراج والتفريج. -18
 حل مسألة في الوقف رسالة في -11
 .(125)رسالة في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر -10

 
                                                           

 .1603خمطوط يف جامعة امللك سعود، رقم العام:  –(  111/ 6هدية العارفني )  -(  113/  1( ينظر: كشف الظنون ) 121)
 .336خمطوط يف جامعة امللك سعود، رقم العام:  -(  111/  6هداية العارفني )  –(  16/ 1( ينظر: أمساء الكتب ) 122)
 م.1011هـ 1331من منشورات دار املنها ، الطبعة: الثانية، (123)
حتقيق: إلياس قبالن، دار الكتب  –(  310/  1اكتفاء القنوع )   –(  316/  0تاريخ األدب العريب )  –(  111/  6( ينظر: هداية العارفني ) 124)

 العلمية، بريوت.
 (. 301، 300، 310/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب ) 125)
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 .سابعاً: وفاته 

أمجعت املصادر اليت ترمجت له على أنه تويف رمحة اهلل تعاىل عليه، يف شهر مجادى األوىل من سنة تسعمائة وواحد 
 .(126)ومثانني من اهلجرة الشريفة

 الخاتمة وأهم النتائج:

محداً كثرياً كما أمر محداً يوايف نعمه، ويكافئ مزيده، ويدفع نقمه، والصالة والسالم على سيد اخللق والبشر، احلمد هلل 
 حممد بن عبد اهلل، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

 ويمكن إجمال أهم النتائج التي، -حمل الدراسة–فقد انتهيت حبمد اهلل تعاىل من دراسة هذا املخطوط     
 ي البحث بما يلي:خرجت بها ف

مل يُنسب الرَّد املسمى "الرَّد على أيب السعود يف صحة وقف النقود " إىل اإلمام البياضي، فيما اطلعت  -9
 عليه، حيث مل يُذكر بني مصنفاته.

أن هذا املخطوط له عنوانان خمتلفان مها: "الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود" والثاين " السيف  -1
 صحة وقف املنقول والدراهم". الصارم عدم جواز

هـ 1001أن املخطوط منسوب إىل مؤلفني خمتلفني مها: اإلمام البياضي املعروف بــ "بياضي زاده" املتوىف  -1
 هـ.011واإلمام الربكلي املتوىف 

بعد مزيد من الدراسة والتمحيص ترجح لنا أن النص املذكور من تأليف "حممد بن بري علي بن حممد  -4
ي" وعنوانه: "الصارم يف عدم جواز وقف املنقول والدراهم"؛ وذلك اعتمادًا على جمموعة املعروف بربكل

 من األدلة واحلجج ذكرت يف البحث.
أما بالنسبة إىل التحقق من نسبة الرسالة إىل اإلمام أيب السعود، فإنه وإن مل يذكر كلُّ من ترجم أليب  -2

  ذلك.ه، فإنه قد نسبها إليه من يُوَثق هبم يفالسعود هذه الرسالة بني مصنفاته كحال كثري من كتب

                                                           

 (.331 /   1الشقائق النعمانية )  –(  111/ 6هدية العارفني )  –(  336/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب، ) 126)
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 أهم المصادر والمراجع:

   دمشق/ سورية  -أمساء الكتب، تأليف: عبد اللطيف بن حممد رياض زادة، دار النشر: دار الفكر- 
 م، الطبعة: الثالثة، حتقيق: د. حممد التوجني.1013هـ/ 1303

  ،حتقيق: يوسف عبد الرزاق، الطبعة: األوىل.إشارات املرام من عبارات اإلمام للبياضي 
  :هـ(،  دار العلم 1306األعالم، خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )املتوىف

 .م 1001للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر 
 مر صابر عبد مع د. ع، كارل بروكمان، نقله إىل العربية املشرف على الرتمجة بالتعاون تاريخ األدب العريب

 م.1001اجلليل، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
  يوسف عبد حتقيق –األصول املنيفة لألمام أيب حنيفة: ضبطه ووضع حواشيه حممد عبد الرمحن الشاغول :

 م.1001 -مصر –الرزاق 
 القاهرة، الطبعة: -تاريخ سالطني بين عثمان من أول نشأهتم حىت اآلن، حلضرة عزتلو يوسف بك، كتبة مدبويل

 م.1001هـ/ 1311األوىل 
 تاريخ الشعوب اإلسالمية، كارل بروكمان، برمجة نبيه فارس ومنري البعلبكي 
 تاريخ الشعوب اإلسالمية، كارل بروكمان، برمجة نبيه فارس ومنري البعلبكي 
 اغف أمحد ش رسالة يف جواز وقف النقود، أليب السعود األفندي العمادي، حتقيق: أبو األشبال صغري

 م.1003 –هـ1313الباكستاين، دار ابن حزم، الطبعة: األوىل، 
 .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، لعبد احلي بن أمحد العكري الدمشقي،  دار الكتب العلمية 
   سنة النشر  بريوت، -الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية، لطاشكربي زاده، دار الكتاب العريب

 م.1031هـ/ 1301
  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف: مصطفى بن عبداهلل القسطنطيين الرومي احلنفي، دار

 .1001 – 1313 -بريوت  -النشر: دار الكتب العلمية 
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 .جمموعة رسائل ابن عابدين، رسالة، نشر العرف يف بناء بعض األحكام على العرف، دار إحياء الرتاث العريب 
  ت.بريو –البلدان، تأليف: ياقوت بن عبد اهلل احلموي أبو عبد اهلل، دار النشر: دار الفكر معجم 
  بريوت دار إحياء الرتاث العريب بريوت. -معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، مكتبة املثىن 
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ABSTRACT 

 

This research studies manuscripts in Hadith Sciences, which he compiled his 

book narrators who all agreed the six imams on the narration of them, and 

poetize in the poetics poem. 

This poem as the first book in the subject, in terms of the private collection of 

these narrators, among the rest of the narrators of Hadith, ordering them. 

This study defined the lives of the author (governing) personal, scientific, and 

subjected to the scientific heritage behind it, then put a manuscript on the study 

of descriptive study, then study its content, a scientific study. 

Search and finally spoke to the issue of invoked at the agreed narration by the six 

imams. 
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 الملخص

 
راج علوم احلديث، مجع فيه مؤلفه مجيع الرواة الذين اتفق األئمة الستة على إخهذا البحث يتناول بالدراسة خمطوطاً يف 

 حديثهم، وسبكهم يف منظومة شعرية.
امتاز هذا النظم بأنه أول كتاب يف موضوعه، من حيث مجع هؤالء الرواة خاصة، من بني باقي رواة احلديث، وترتيبهم، 

 ونظمهم.
( الشخصية، والعلمية، وتعرضت لرتاثه العلمي الذي خلفه، مث عرجت على عرفت هذه الدراسة حبياة املؤلف )الناظم

 دراسة املخطوط دراسة وصفية، مث دراسة مضمونه، دراسة علمية.
 وأخرياً تطرق البحث إىل مسألة االحتجاج بالرواة املتفق على إخراج حديثهم من قبل األئمة الستة. 
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 :المقدمة

 :وبعد وااله، ومن وصحبه وآله اهلل، رسول على والسالم والصالة هلل، احلمد

 تستحوذ   الفن   ذاه فمصنَّفات   الكثرية، بفروعه احلديث علم   املتقدمة العصور يف رواجاً  اإلسالمية العلوم أكثر من إن
  إىل والتَّعديل، رحواجل الر جالِ  كتبِ   إىل احلديثية، األجزاءِ  إىل احلديث، متونِ  ك ت بِ   فِمن   منها، األعظم السَّواد على

 ..احلديث فمصطلح العلل، كتب

 وذكر اة،الرو  أحوال دراسة يف ختصَّص الذي والتعديل، اجلرح علم أو الرجال، علم املهمَّة احلديث علم فروع ومن
 .ردها أو روايتهم قبول إىل للوصول والضبط العدالة مبقياس عليهم واحلكم درجاهتم،

 هذَّبه لذيا املزي، للحافظ «الكمال هتذيب: »كتاب  اهلجري الثامن القرن يف ظهرت اليت الر جال كتب  أشهر ومن
 الستة ئمةاأل رواة تراجم يف املقدسي ضعه وقد املقدسي، الغين عبد للحافظ «الرجال أمساء يف الكمال» كتاب  من

 .املشهورة الكتب أصحاب

 تذهيب» كتابه  بي الذَّه فوضعَ  كثرية،  حديثية مصنفات عليه وب ِنَيت   جليلة، مؤلفات تسلسلت املزي كتاب  ومن
 هتذيب تذهيب خالصة: »كتابه  يف «التَّذهيب» اخلزرجي اختصرَ  كما  ،«الكاشف: »كتابه  يف اختصره مث ،«التَّهذيبِ 
: املفيد املوجز بهكتا  يف اختصره مث ،«التهذيب هتذيب»: املشهور كتابه  فوضع حجر ابن احلافظ جاء مث ،«الكمال

 .«التهذيب تقريب»

 أضحت حيث مني،املسل بني وشهرهتا الستة الكتب ملكانة احملدثني، بني كبرية  عناية الستة األئمة رجال لقي وهكذا
 .تقريباً  السنة كتب  أشهر

 فيها مجع بعلبكي،ال بَ ر ِدسَ  ابن هو كبري،  إمام   َوَزََنا منظومة فهو السلسلة، هذه يف داخل أيدينا بني الذي واملخطوط
 سرد يف واجتهد م،ورتَّبه نظمهم حيث حديثهم، إخراج على الس تَّة األئمة اتَّفق الذين الر جالَ  احلديثِ  رواةِ  َبنيِ  من

 وحمتواها، مادهتا يف يدةجد باهبا، يف فريدة املنظومة هذه غدت حّتَّ  منظومة، موزونة أبيات   يف وألقاهبم وأنساهبم أمساءهم
 .شعراً  نظمهمي أن عن فضالً  واحد، مؤلَّف   يف فأحصاهم جمتمعني الستة األئمة رجالَ  جرَّدَ  من على أقف مل فإّن  
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 وقد قسمت هذه الدراسة إىل أربعة مباحث:

 املبحث األول: التعريف بالناظم )املؤلف(. 

 املبحث الثاّن: الدراسة الوصفية للمخطوط.

 ملضمون النظم.املبحث الثالث: الدراسة العلمية 

 املبحث الرابع: االحتجاج مبن اتفق األئمة الستة على إخراج حديثه

 المبحث األول: التعريف بالناظم
 اسمه ونسبه ومولده:

مَِّد بِن بَ ر ِدسَ  - الَن. (1)امس ه: ِإمساعيل  بن  حم  ِر بِن بَ ر ِدَس بِن َرس   بِن َنص 
 كنيته: أبو الفداء. -
ينِ  - يِن. (2)لقب ه: عماد  الد   بن فَ ت ِح الد 
- . ، فيها و ِلَد، وهِبَا ت ويفَ   نسبته: البَ ع ليي أو البَ ع َلَبك يي إىل بَ ع َلَبكَّ
 ومذهبه: حنبلي. -
 ه(. 010ولد يف مجادى اآلخرة سنة ) -

 طلبه للعلم وشيوخه:
ريمها، مث رحل يف از وغنشأ يف طلب العلم، واشتغل باحلديث، فحدَّث عن والده، والقطب الي ونيين، وحممد بن اخلبَّ 

طلب العلم إىل دمشق وأخذ عن املِز ّي، وأجاز له القاسم بن عساكر، وابن الزَّرَّاِد وابن الشحنة وغريهم، كما رحل إىل 
 حلب ومسع هبا.

                                                           

 «.بَ ر ِدَس: كنَ ر ِجس؛ اسم(: »11/446« )تاج العروس»(  قال الزَّبيدي يف 1)
 ، ومل أجده لغريه ممن ترمجه.«عالء الدين»( أن لقبه: 166)ص:« األحلاظحلظ »(  وذكر ابن فهد يف 2)
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 تالمذته:

ة، واجلالل ظهري أخذ عنه مجاعة منهم: ابنه العالمة تاج الدين حممد، وابنه عالء الدين عليٌّ، واحلافظ أبو حامد بن 
 حممد بن أمحد اخلطيب، وعلي بن حممد )حنبل( ، وغريهم.

 ثناء العلماء عليه:
 : (3)ه(241قال ابن ناصر الدين )ت:

 «.الشيخ اإلمام، العامل املقرئ، احلافظ املفيد، الصاحل الزاهد، الربكة القدوة»

، لطيف املكثرين املفيدين، حسن اخللق، كثري الديانة كان أحد احلفاظ الصيَلحاِء املصنفني، واحملدثني: »(4)وقال أيضاً 
 «.، غزير املروءة، مع الصيانة، انتفع به خلق كثري(5)البشرة

 : (6)ه(224وقال ابن مفلح )ت:
وكان أحد احلفاظ الصيَلحاء املصنفني، واحملدثني املكثرين املفيدين، حسن اخللق، كثري الديانة، لطيف البشرة، انتفع به »

 «.، وله مؤلفاتخلق كثري

 : (7)ه(221وقال ابن فهد )ت:
وكان إماماً عاملاً حافظاً مكثراً صاحلاً كثرَي الديانة، حسن اخللق، لطيف البشر، غزير املروءة مع الصيانة، مفيداً، انتفع »

 «.به مجع كثري

 : (8)ه(1014وقال ابن العماد احلنبلي )ت:
 سناِد يف أبوه إىل السماع فأمسعه كثرياً، وع م َر وَصاَر إليه املنتهى يف علو  اإل الشيخ اإلمام املسند احملدث ... َبكََّر به»

                                                           

 (.11)ص:« الرد الوافر(  »3)
 (.3/1110« )التبيان لبديعة البيان(  »4)
 ، كما سيأيت، مما ي بعد وقوع تصحيف فيها.«املقصد األرشد»، وتكررت يف «التبيان»(  كذا وقع يف 5)
 (.1/103« )املقصد األرشد(  »6)
 (.160)ص:« حلظ األحلاظ(  »7)
 (.0/110« )شذرات الذهب(  »8)
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 .«الدنيا، وَرَحَل إليه احلافظ مشس الدين بن ناصر الدين الدمشقي جبماعة من أهل الشام للسماع عليه ببعلبك

 مؤلفاته:
 برع ابن بَ ر ِدَس يف النَّظم، فنظم كتباً علمية كثرية، منها:

وهي ج ز َءان  «الكفاية يف اختصار النهاية»البن األثري يف غريب احلديث، ومساها: « النهاية»كتاب   نظم (1
 .(9)خمطوطان

 . (10)للذهب« وفيات تذكرة احلفاظ»نظم  (1
ن يف اللغة، لإلمام إبراهيم ب« كفاية املتحفظ»نظم فيه كتاب:  (11)«وسيلة املتلفظ إىل كفاية املتحفظ» (3

 .(12)ه(600إمساعيل بن أمحد، املعروف بابن األجدايب، املتوَّفَّ سنة )
 . (13)«بغية األريب يف اختصار التهذيب»للمز ي، ومساه: « هتذيب الكمال»نظم  (4
ا روى الشيخان كشف النقاب عم»نظم فيه كتاب: « االنتخاب يف اختصار كشف النقاب» (1

 . (14)لإلمام العالئي« لألصحاب
 .(15)، وهو كتابنا هذا«نظم القناعة فيمن روى له اجلماعة» (6

                                                           

، وذكر «الكفاية يف نظم النهاية»(، ومساها: 6/110« )تاريخ األدب العريب»(، وذكرها بروكلمان يف 1/103« )املقصد األرشد»(  ذكرها ابن مفلح يف 9)
 (.1611أَنا خمطوط يف برلني برقم )

 -أ 1)و -[ 143/1] 1/111ابن بَ ر ِدَس، كوبريلي  -نظم طبقات احلفاظ (: »1612-3/1610« )احلديثقس   م  -الفهرس الش   امل »(  جاء يف 10)
له نس    خة يف مكتبة اخلالدي بالقدس الش    ريف، ونش    ره معهد املخطوطات العربية « اإلعالم يف وفيات األعالم»، ولعله ه«011 -أ( ض    من جمموع 14

 ة اخلالدية بالقدس.يف القاهرة ضمن قرص ليزري يف خمطوطات املكتب
 (.611(  له نسخة يف مكتبة برنستون برقم )11)
 (.1/402« )بغية الوعاة»(، و1/100« )معجم البلدان»مطبوع، وتنظر ترمجة مؤلفه يف: « كفاية املتحفظ»(  كتاب: 12)
 (.1612العامة بالسعودية برقم )(، وله نسخة يف مكتبة الرياض 1/64« )هتذيب الكمال»(  ذكره الدكتور بشار عواد معروف يف مقدمة 13)
 يف كتاب واحد عن دار النوادر بدمشق.« االنتخاب»مع نظمه « كشف النقاب»(  طبع األصل 14)
 (  هذا النظم مل يطبع من قبل، وقد يسر اهلل تعاىل للباحث حتقيقه، وهو يف طور إعداده للطباعة.15)
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 وفاته:

 .(16)ه(026تويف ابن بَ ر ِدَس رمحه اهلل ببَ ع َلَبكَّ يف شوال سنة )

 المبحث الثاني: الدراسة الوصفية للمخطوط
 اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

 جاء اسم الكتاب ونسبته إىل مؤلفه يف أول األصل املخطوط يف صفحة العنوان، حيث ك ِتَب فيها: 

 .«كتاب نظم القناعة فيمن روى له اجلماعة، للعالمة أيب الفداء، إمساعيل بن حممد بن بَ ر ِدَس البعلي»

لي يف كتابه  « االنتخاب يف اختصار كشف النقاب»ة (، وذكر أنه ومنظوم1/314« )األعالم»وعزاه إليه أيضًا الز رِك 
 يف تشسرتبييت. 

بوي الشريف قسم احلديث الن« الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط»وكذا جاء اسم الكتاب ونسبته يف 
 (.3/1612وعلومه )

 وصف األصل المخطوط:
مكتبة  ا، وهذه النسخة من حمفوظاتِ وقفت هلذه املنظومة على أصل  خمطوط  واحد، مل أجد بعد البحث نسخة أخرى هل

 بديب.« مجعة املاجد»(، ومنه نسخة مصورة يف مركز 3412بدبلن يف إيرلندا، برقم )« تشسرتبييت»

 ويقع األصل املخطوط ضمن جمموع حيتوي ثالثَة كتب:

 وهو كتابنا هذا.« نظم القناعة فيمن روى له الجماعة»أوهلا:  -
ام لإلم« كشف النقاب»وهو نظم لكتاب « كشف النقاباالنتخاب في اختصار  »وثانيها:  -

 العالئي كما تقدم.

                                                           

(، 1/410« )الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة»(، و161)ص:« الرد الوافر»(، و1110-3/1116« )التبيان لبديعة البيان»(  تنظر ترمجته يف: 16)
معجم »(، و1/314« )األعالم»(، و0/110« )ش         ذرات الذهب»(، و1/103« )املقص         د األرش         د»(، و1/111« )إنباء الغمر بأبناء العمر»و

 (.1/110« )املؤلفني
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 .(17)لإلمام الذََّهبّ « ذكر من اشتهر بكنيته من األعيان»وثالثها: 

كتبه ناسخ واحد، وهو حممد بن أمحد بن موسى الكفري، كما جاء ذلك يف صفحة   -بكتبه الثالثة  -وهذا اجملموع 
 ه(.213آخره، وستأيت ترمجته، وأنه انتهى من النسخ سنة )العنوان أول اجملموع، ويف 

رَة ورقة غري صفحة العنواِن والصفحِة اخلارجيَّة للمجموع، كل ورقة وجهان، ويف كل وجه  ما  تقع املنظومة يف أربَع عش 
 ( سطراً، ك ِتَبت  فيه العناوين باحلمرة.11( و)12بني )

 العلم ب، أكثر هذه التصحيفات من الناسخ؛ مرجعها قلة بضاعته يفوقعت تصحيفات ليست بالقليلة يف أصل الكتا
  مما أوقعه يف هنات وسقطات قد تستغرب أحياناً، وبعض هذه التصحيفات من الناظم نفسه -كما سيأيت يف ترمجته   -

 كما يدل عليه الوزن، ومعلوم أن علم الرجال وأمساءهم من أكثر العلوم تعرضاً للتصحيف والتحريف.

الذنب طالع يف هذا الكتاب الفقري املعرتف ب»يف أول اجملموع يف الورقة اخلارجية وقد وقع فيها طمس كبري: جاء 
 . (18)...«والتقصري أبو بكر احلموي احلسين سنة 

طالعه العبد الفقري حممد عيد السفرجالّن غفر اهلل تعاىل له، ولوالديه، ومشاخيه، واملسلمني أمجعني، »وجاء حتت ذلك: 
 «.1116ني، آم

ربه العلي ... والتقصري ابن ... علي ... سنة مثان بعد »... وجاء جبانب ذلك كلمات طمست بعضها وبقي منها: 
 «.األلف، أحسن اهلل ختامها على املسلمني، آمني

 «.اهلل ويل التوفيق، وهو نعم الرفيق»وجبنبه: 

ِدَس اجلماعة، للعالمة أيب الفداء، إمساعيل بن حممد بن بَ ر  كتاب نظم القناعة فيمن روى له »وجاء يف صفحة العنوان: 
 البعلي.

                                                           

َهّب، بتحقيق: جاسم بن سليمان الدوسري، عن الدار السلفية يف الكويت، (  طبع الكتاب ضمن جمموع فيه ست رسائل لإل17) ، وهو غري  ه1402مام الذَّ
 لإلمام الذهب.« املقتىن يف سرد الك ىَن »كتابه: 

والتاريخ غري ، «لذنبب»و« هاذا»هكذا كتبت ...« طالع يف هاذا الكتاب الفقري املعرتف بلذنب والتقص         ري »(  كتبت هذه العبارة بتص         حيف غريب: 18)
 ( أو حنوه.11واضح، لكن كأنه )
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 ويتلوه له: االنتخاب يف اختصار كشف النقاب.

َهّب، ومن  ويتلوه ذكر من اشتهر بكنيته من األعيان، للعالمة الشيخ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذَّ
 «.خطه نقلت

 «.بن أمحد الكفريخبط حممد »وجاء جبانب ذلك: 

َهّب:« ذكر من اشتهر من األعيان»وجاء يف آخِر اجملموِع آخِر كتاِب   لإلمام الذَّ
 «.وال حول وال قوة إال باهلل، وصلى اهلل على حممد وعلى آله، فرغته عام عشرين وسبع مئة»

ع اآلخر، عام ثالثة سابع ربي هذا آخر ما وجدته خبط مؤلفه رمحه اهلل تعاىل، وفرغته يف ضحى يوم اجلمعة،»وحتته: 
 «.عشر ومثان مئة، كتبه: حممد بن أمحد بن موسى الكفري، عفا اهلل عنه

 ترجمة ناسخ المخطوط:
 البن قاضي شهبة:« طبقات الشافعية»هذه ترمجة الناسخ كما يف 

  دمشقي.حممد بن أمحد بن موسى، الشيخ العامل، مشس الدين، أبو عبد اهلل العجلوّن، الكفري األصل، ال

، وأخذ عن بعض املشايخ، مث الزم الشيخ شرف الدين الَغز ي مدة طويلة «التنبيه»، وحفظ ه(010ولد يف شوال سنة )
 وانتفع به. 

بة:  لى واشتهر حبفظ الفروع من شبيبته، وكتب خبطه الكثري نسخاً لنفسه وللناس، وكان له قدرة ع»قال ابن قاضي ش ه 
يس الدين ابن أيب البقاء قبل الفتنة، مث باشر نيابة القضاء بعد الفتنة غري مرة، وويل تدر الكتابة، وناب للقاضي عالء 

الصَّارمية ونظَرها، وعمر بعضها، ودرس يف حصة من تدريس العزيزية، نزل له عنها القاضي مشس الدين اإلخنائي يف 
ع ، وحج مرات، وجاور مبكة مرات، ومجمرض موته، وتصدر يف اجلامع من مدة قريبة، ومل ينجب عليه أحد من الطلبة

ن امللقن يف ، واختصر شرح البخاري الب«التلويح»خمتصراً يف احلديث، وشرحاً على البخاري يف ست جملدات، مساه: 
 «.غري ذلكيف جملدات، و « التنبيه»أربع جملدات، والكرماّن يف ثالثة، وشرح غاية االختصار، وكتب نكتاً على 
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شيئاً من العلوم غري الفقه وطرفًا من احلديث، وينظم كثرياً وال يعرف العروض، وكان كثري التغري  وكان ال يعرف»قال: 
 «.ال يثبت على حال، وال يبقى على كلمة، وعنده صرب واحتمال ورياضة

 .(19)، ودفن مبقربة الصوفية بدمشقه(231تويف رمحه اهلل يف احملرم سنة )

 مون النظمالمبحث الثالث: الدراسة العلمية لمض
اشتهر اإلمام ابن بَ ر ِدَس بالنظم، فكان يَعَمد  إىل الكتب املشهورة فينظمها يف قصائد وأبيات، حموالً املادة العلمية السردية 
إىل كالم موزون ونظم م َقفَّى، وهذه املنظومة اليت بني يدينا هي إحدى ما خلفه من تلك املنظومات، وقد جتلى عمله 

 فيها بأمرين: 

  الرواة الذين أخرج هلم األئمة الستة معاً، فاستقرأهم وتقصَّاهم من بني مجيع رواة الكتب الستة.مجع 
 .نظم أمساء هؤالء الرواة يف أرجوزة مجيلة لطيفة 

فمادة املنظومة ليست كتاباً لغريه كما يف منظوماته األخرى؛ بل هو َمن  مَجََع تلك املادَة وأحصاها، مث سبكها يف 
 مل أقف على من أحصى رواة األئمة الستة جمتمعني، أو أفردهم يف مؤلَّف. نظمه هذا، و 

 ملحوظات حول النظم:
( بيتاً مبا فيها املقدمة واخلامتة، حاول فيها ناظمها سبك 430« )نظم القناعة فيمن روى له اجلماعة»بلغت عدة أبيات 

 البحور إىل هذا الغرض. أمساء الرواة وأنساهبم يف أبيات موزونة، واختار حبر الرجز أقرب

واة األئمة ليصوغ من أمساء ر  -مجعًا ونظمًا  -واملطالع هلذا النظم يلحظ اجلهد الكبري الذي بذله اإلمام ابن بَ ر ِدَس 
الستة أرجوزًة موزونة، ومع ذلك فثمة أشياء وملحوظات ال ختفى على القارئ؛ كالتكلف الواضح يف بعض األبيات، 

اتكأ عليه كثرياً يف سرد األمساء، وكذلك الضَّ رورات الش عرية اليت شاعت يف النظم وبعض هذه  والتكرار اللفظي الذي
 الضرورات ال يصح نظماً وال لغة، كتغري إعراب الكلمة، أو تركيبها، ومما استعمله الناظم كثرياً استخدامه مهزات القطع 

                                                           

بة )« طبقات الش      افعية(  »19) ه  (، 1/140« )إنباء الغمر»( ومل أقف له على ترمجة يف مص      در آخر، لكن وقع له ذكر يف 101-4/11البن قاض      ي ش       
 (.301-1/300« )الدارس يف تاريخ املدارس»و
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 عكس ... موضع الوصل، وكذلك تصريف األمساء املمنوعة من الصرف وال

وقد ي  ع َذر  اإلمام  ابن بَ ر ِدَس يف هذه األمور ملشقة العمل، وصعوبة ضبط األمساء والكىن واألنساب واأللقاب ونظمها، 
ولكن مع ذلك كان ميكن أن يكون النظم أكثر جزالة، وأقوم وزناً، وألطف لفظًا كما هو شأن املنظومات العلمية 

 ، وألفية العراقي يف احلديث ...املشهورة كألفية ابن مالك يف النحو

 منهج الناظم في ذكر الرواة:
ذكر ابن بَ ر ِدَس الرواَة َوف َق الرتتيب األلفبائي بصورة عامة، فقسم املنظومة حبسب حروف اهلجاء، وذكر يف كل حرف 

اناً فيقدم ويؤخر حيأمساء الرواة، ورتب الرواة ضمن احلرف الواحد حبسب الرتتيب اهلجائي أيضاً، لكن قد خيالف ذلك أ
 لضرورة النظم.

وذكر الناظم بعد حرف الياء من الرجال )الك ىَن(، ورتبها أيضاً على حروف اهلجاء، وما كان من حروف الك ىَن فارغاً 
 ليس فيه من روى له الستة بوََّب له وذكر ذلك. 

األنساب،  حنو ذلك، مث ذكر فصاًل يفذكر فيه من نسب إىل أبيه أو جده أو « فصل يف األبناء»مث ذكر فصاًل مساه: 
 مث فصاًل آخر يف األلقاب، مث ذكر الرَّاِوياِت من النساء.

وابن حجر « الكاشف» مث ترتيب الذََّهّب يف« هتذيب الكمال»ترتيب املِز ّي يف  -يف األغلب  -وترتيب الناظم يوافق 
لذهب مصدره الذي ل« الكاشف»وهو أقرب عمومًا إىل كتاب اللَّذيِن تفرَّعا عن كتاِب املِز ّي، « تقريب التهذيب»يف 

 استند إليه يف االستقراء والرتمجة كما سيأيت.

 المصدر الذي اعتمد عليه في استقراء رواة الستة:
دراسة بعد  لشيِخه املِز ي ، الذي لقيه يف دمشق وأخذ عنه، لكين  « تهذيب الكمال»لعل املتباِدَر أنَّ الناظم اعتمد كتاَب 

الكاشف في معرفة من »املنظومة والتدقيق فيها ومقارنتها بكتب الرجال ترجََّح لدي أنه اعتمد كتاب احلافظ الذََّهب  
يسني، مع أّن مل أقف يف ترمجته على أنه َلِقَيه  أو أخذ عنه، وهذا الرتجيح كان ملرج َحنِي رئ« له رواية في الكتب الستة

 يد ذلك.مث لقرائن يف املنظومة تؤ 
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 أما المرجِّحاِن الرئيساِن فهما:

  فمن أراد استقراء رواة م عيَّنني فيه فال بد أن يستغرق منه ذلك «هتذيب الكمال»ضخامة كتاب ،
 وقتاً وجهداً كبريين، واألوىل أن يلجأ إىل خمتصر له.

  ذ عنه فقمل يكن أخلإلمام الذََّهب ، فهو إن « تذكرة الحفاظ»أن اإلمام ابن بَ ر ِدَس نظم وفيات 
 وصلت إليه كتبه، وأفاد منه ونظم بعضها.

 وأما القرائن من المنظومة نفسها التي تؤيد ما ذهبت إليه:

شيَخه املِز يَّ، « الكاشف»فإننا جند الناظم قد تابع اإلماَم املِز يَّ يف مواضع، وهذه املواضع نفسها تَِبَع فيها الذََّهبي يف 
 يتابع  الذََّهبَّ يف مواضع أخرى خالف فيها املِز يَّ. يف حني جند  الناظمَ 

 فمثال ما ذهب إليه الناظم تبعاً للذهب  حيث وافَق املِز ّي:

 ( وذلك ألن املِز يَّ نصَّ يف صفوان بن يعلى بن أميةأن الناظم مل يذكر )«( 13/112) «هتذيب الكمال
(، وقد استدرَك عليهما ابن  حجر 3/16« )الكاشف»الذََّهبي يف على أنه مل يرِو له ابن ماجه، وتبعه على ذلك 

 ( برمز اجلماعة )ع(.311)ص« تقريب التهذيب»وذكر أنَّ ابن ماجه روى له حديثاً، ولذا َرَقَم له يف 
 (  وذلك ألنَّ املِز يَّ ذكر يف عبد اهلل بن َمْعِقل بن ُمقرِّنوكذلك مل يذكر الناظم )«يب الكمالهتذ »

سوى »( فرمز له: 3/100« )الكاشف»( أنَّ أبا داود أخرَج له يف املراسيل، وتبعه على ذلك الذََّهبي يف 16/161)
( بأنَّ 1/430« )هتذيب التهذيب»أي روى له الستة سوى أيب داود، لكن استدرك عليهما ابن  حجر يف « د

 أيب داود.حديثَه الذي يف املراسيل أخرجه يف السنن أيضاً، فهو من رجال سنن 
 ( يف مجلة من روى له الستة، وهذا ما ذهب إليه املِز ّي يف عطاء بن أبي مسلم الخراسانيذكر الناظم )

(، لكن َرجََّح احلافظ  ابن حجر يف 3/410« )الكاشف»(، وتبعه الذََّهّب يف 10/106« )هتذيب الكمال»
 لعطاء بن أيب َربَاح.( أن البخاري مل خيرج له، وإمنا أخرج 413)ص« تقريب التهذيب»
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 وأما مثال ما تابَع فيه الناظُم اإلماَم الذََّهبيَّ حيث خالَف اإلماَم الِمزِّيَّ:

 (  يف مجلة من روى له الستة، وإمنا ذكره متابعًة ملعمرو بن َمْرثٍَد، أبا أسماء الرََّحبيذََكَر الناظم ) ا ذكره
( 11/113« )هتذيب الكمال»برمز اجلماعة )ع(، أما املِز ّي يف ( حيث رقم له 3/136« )الكاشف»الذََّهّب يف 

« والباقون روى له البخاري يف األدب،»فوقع عنده يف أول الرتمجة احلرف )ع( لكن نصَّ يف آخر الرتمجة بقوله: 
 من تصحيفاً « هتذيب الكمال»وهذا هو الصواب، وهو الذي اعتمده ابن حجر، ويكون ما وقع يف أول ترمجِة 

الف ما صرح به املِز ّي نفسه، واهلل أعلم.ا  لناسخ أو سبَق قلم خي 
 ( أبا رافع الِقْبطي ذكر الناظم( وقال يف البيت رقم )311« :) ِيار ، وهذا اخت«وبَ ع َد ع ث َماَن ت ويف  اع ِرب

ز يي فلم جيزم بتاريخ ، وأما املِ «مات ب  َعيد عثمانَ (: »1/43« )الكاشف»منه ملا ذهب إليه الذََّهبي حيث قال يف 
( أنه تويف يف أول خالفة 661)ص« تقريب التهذيب»وفاته، إمنا نقل فيه ثالثة أقوال، يف حني رجََّح ابن  حجر يف 

 .عليٍّ 
 ومن ذلك:« الكاشف»وثمة مواضع أخرى تُبيُِّن اعتماَد الناظِم على كتاب  

 ( 312( يف البيت )مبشر بن إسماعيل الحلبيعندما ذكر)  :ة ، وهذه متابع«َشيخ  َهَذا َجع َفر  »قال فيه
، يف «مبشر بن إمساعيل احللب، عن جعفر بن ب  ر قان واألوزاعي...(: »4/131« )الكاشف»للذهب حيث قال يف 

( مثانيَة عشَر شيخاً له من بينهم جعفر هذا، فتخصيص الناظم 10/111« )هتذيب الكمال»حني ذكر املِز يي يف 
َهّب.لذكر جعفر ب  عينه يشري إىل نظره يف كتاب الذَّ

 ( قال: 300( يف البيت )يزيد بن هارونملا ذكر )«  َيد  أي إنه يروي عن محيد بن« مث َّ يَزِي د  َجاَء َعن  مح 
، ...«عن محيد، واجل َري رِي، وعنه (: »4/111« )الكاشف»أيب محيد الطويل، وهذه متابعة للذهب حيث قال يف 

 ( يذكر له ما يزيد عن تسعني شيخاً. 31/161« )هتذيب الكمال»ز يَّ يف يف حني جند املِ 
  :ًويؤيد ذلك أيضا 

، «فصل يف األبناء»أننا جند الناظم يتابع الذََّهبَّ يف التبويب، فمثالً ملا ذََكر َمن  ن ِسَب إىل أبيه أو جده وحنوه قال: 
 فصل: »( فسماه: 34/411« )هتذيب الكمال»(، أما املِز يي يف 1/130« )الكاشف»وهو ما ترجم به الذََّهبي يف 
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 . «تقريب التهذيب»، وكذا هو يف «جده أو أمه أو عمه أو حنو ذلكفيمن اشتهر بالنسبة إىل أبيه أو 

َهّب مصدراً لالستقراء وحصر رواة األئمة « الكاشف»هذه األمور وغريها رجََّحت اعتماد الناظم كتاَب  لإلمام الذَّ
 الستة، ومادة علمية للمنظومة، واهلل أعلم.

 عدد الرواة الذين ذكرهم ابن بـَرِْدَس في منظومته: 
 ( راوياً وراوية من رواة الكتب الستة.041بلغت عدَّة  الرواة املذكورين يف هذه املنظومة حبسِب َعد ي )

 من بينهم أربعة رواة ذكرهم الناظم ويف ذكرهم نظر، إذ الرَّاِجح  أَنم ليسوا من رواة األئمة الستة أصالة، وهم:

رِج له إال تعليقاً؛ لذلك رمز له املِز يي (، والصواب أ00ذكره يف البيت رقم ) داود بن أبي هند، (1 نَّ البخاريَّ مل خي 
« تقريب التهذيب»(، وابن حجر يف 1/302« )الكاشف»(، والذََّهبي يف 2/461« )هتذيب الكمال»يف 
 «.4خت م »ب : 

َهّب يف (، وتابع فيه 161أبو أمساء، الرََّحب الدمشقي، ذكره الناظم يف البيت رقم ) عمرو بن َمْرثٍَد، (1 الذَّ
س ال يف الصحيح، فهو لي« األدب املفرد»(، والصواب أن البخاريَّ إمنا أخرج له يف 3/136« )الكاشف»

 من رواة األئمة الستة.
(، والصواب أن الرتمذي مل خيرج له  410الزيبَ ي ِديي، ذكره الناظم يف البيت رقم ) محمد بن الوليد بن عامر، (3

 (.141)ص« تقريب التهذيب»(، و4/112« )الكاشف»(، و16/126« )هتذيب الكمال»كما يف 
 «هتذيب الكمال»(، وتابع يف ذلك املِز يَّ يف 131ذكره يف البيت رقم ) عطاء بن أبي مسلم الخراساني، (4

رِج  3/410« )الكاشف»(، والذََّهبَّ يف 10/106) (، والراجح كما حقََّق ذلك ابن  حجر أن البخاريَّ مل خي 
 «. مل يصحَّ أن البخاريَّ أخرج له(: »413)ص« تقريب التهذيب»، قال يف له يف صحيحه

 وقد فات النَّاِظَم من رَِجاِل األئمة الستِة عدٌد من الرواة، بلغْت عدَّتُهم عشرين راوياً، وهم:

يلي املدّن. .1  ثَور بن زيد ، الد 
َيد بن عبد الرمحن بن عوف، الزيهري املدّن. .1  مح 
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 الَكاَلِعي احِلم صي. خالد بن َمع َدان، .3
 ز رَارَة بن َأوَّف، العامري احَلَرشي البصري. .4
، أبو العباس املكي، الشاعر األعمى. .1  السائب بن فَ ريو خ 
ري الصحايب املشهور  .6  .سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد اخل د 
 صفوان بن يعلى بن أمية، التميمي املكي. .0
 عبد اهلل بن جعفر بن َغي الن، الرَّق ي. .2
 عبد اهلل بن َمع ِقل بن م قر ن، املزّن. .1

 عبد َرب ه بن سعيد بن قيس، األنصاري املدّن، أخو حيىي بن سعيد األنصاري. .10
عاِفري، أبو ش َريح  اإلسكندراّن. .11

َ
 عبد الرمحن بن ش َريِح بن عبيد اهلل، امل

 عبد امللك بن عمرو، القيسي، أبو عامر الَعَقدي. .11
 س بن مالك، أبو معاذ.عبيد اهلل بن أيب بكر بن أن .13
 عمرو بن احلارث الثقفي، ابن أخي زينب الثقفية، على خالف فيه. .14
 حممد بن عبد اهلل بن املثىن بن عبد اهلل بن أنس بن مالك. .11
 حممد بن عبد اهلل بن أيب يعقوب، التميمي البصري. .16
 حممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، اللَّي ثي املدّن. .10
 سدي الكويف.واصل بن حيان، األحدب، األ .12
 ورَّاد الث ََّقفي، أبو سعيد أو أبو الورد الكويف. .11
 حيىي بن كثري بن درهم، العنربي موالهم البصري.  .10

( راوياً وروايًة، أحصيت  منهم مئة 061فيصبح بذلك عدد من أخرج له األئمة الستة جمتمعني على الرَّاِجِح فيهم )
 .من الصحابة، كما أحصيت منهم اثين عشر راوياً خمضرماً  وعشرين صحابياً وصحابية على اختالف يف عد بعضهم
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 النتائج الرقمية التي وصلت إليها

 041 عدد من ذكره ابن بَ ر ِدسَ 

 4 عدد من ذكرهم وليسوا من رجال الستة

 041 الباقي

 10 عدد من فاته ذكرهم وهم من رجال الستة

 061  اجملموع )عدد رجال األئمة الستة(

 
 الرابع: االحتجاج بمن اتفق األئمة الستة على إخراج حديثهالمبحث 

 مقصد هذ املبحث اإلجابة عن اآليت:

 هل اجتماع األئمة الستة على إخراج حديث رجل يقتضي االحتجاج به مطلقاً؟

 ه؟ثوهل يرفع ذلك من رتبته يف ميزان اجلرح والتعديل حّت يكون أعلى من راو  آخر مل جيتمع الستة على إخراج حدي

اجلواب عن هذه التساؤالت يأخذنا إىل الكالم يف مسألة حديثية دقيقة، وهي شروط األئمة الستة، ومنهجهم يف انتقاء 
 الرواة وقبول رواياهتم، وإيرادها يف كتبهم.

 -البخاري ومسلم  -وحّت ال يتشعب الكالم كثرياً ويطول بنا املقام فإننا نستطيع أن خنتصر املسألة بشرط الشيخني 
 يف االحتجاج بالراوي، ومنهجهما يف الرواية، وانتقاء األسانيد، وتصنيف الصحيح.

أبو داود  -التزما الصحة يف كتابيهما، أما بقية األئمة األربعة  -أي الشيخني  -وإمنا اختصرنا املسألة بذلك ألَنما 
قى ختصهم، إال أن شرط الشيخني يبفلم يلتزموا ذلك، وهم وإن كانت هلم شروط  -والرتمذي والنسائي وابن ماجه 

 األشد واألدق ألَنما اقتصرا على الصحيح؛ بل على درجة معينة من الصحيح، ولذلك جعل العلماء  ما اتفق عليه 
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 البخاري ومسلم من أعلى درجات الصحيح من حيث اجلملة.

ب على ذلك رطهما يف العنعنة، ويرتتوالكالم على شرط الشيخني هنا إمنا هو يف الرجال، وهو حمور كالمنا، وليس يف ش
من اخلالف املشهور يف اللقاء واملعاصرة، فإن لتلك املسألة حبثاً طوياًل، وكالماً ألهل العلم، ي قَصد  يف مظان ه من كتب 

 املصطلح.

 منهج الشيخين في انتقاء رجال الصحيح:

مذهب من خرََّج الصحيَح: أن يعترب حاَل الراوي العدل يف مشاخيه وفيمن روى عنهم، وهم ثقات : »(20)قال احلازمي
 أيضاً، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه، وعن بعضهم مدخول ال يصلح إخراجه إال يف الشواهد 

 «.مراتب مداركهمواملتابعات، وهذا باب فيه غموض، وطريق ه معرفة طبقات الرواة عن راوي األصل و 

 مث مثَّل حبديث الزهري، وطبقات الرواة عنه، حيث قسمهم احملدثون مخسة أقسام حبسب إتقاَنم حلديثه وضبطهم له.

طبقة مجعت احلفظ واإلتقان وطوَل صحبة الزهري، وضبَط حديثه، كمالك وابن عيينة ومعمر، فحديث  فاألولى:
 هذه الطبقة أعلى حديث الزهري وأصحه.

د أهل حفظ وإتقان لكن مل َتط ل  صحبتهم للزهري، ومل يتقنوا حديثه إتقاَن الطبقِة األوىل، كالليث بن سع ية:والثان
 واألوزاعي، وحديثهم عن الزهري ال ينزل عن درجة الصحيح، إال أنه أقل رتبة من الطبقة األوىل.

سفيان بن يء، وتكلم يف حفظهم، كطبقة الزمت الزهريَّ وصحبوه ورووا عنه، لكن كان يف ضبطهم ش والثالثة:
 حسني، وجعفر بن ب  ر قان، وقد تفردوا عن الزهري وكانت هلم أخطاء، وحديثهم صاحل يف الشواهد واملتابعات.

طبقة روت عن الزهري لكن من غري مالزمة وال طول صحبة، كما ت كل َم فيهم من جهة حفظهم وض ع فوا  والرابعة:
 لذلك، كزمعة بن صاحل، واملثىن بن الصَّبَّاح.

                                                           

 (.110)ص:« شروط األئمة اخلمسة(  »20)
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 .(21)طبقة املرتوكني واجملهولني، كعبد القدوس بن حبيب، وحممد بن سعيد املصلوب والخامسة:

م ان اتفاقاً، وأما الطبقة الثانية فيخرج هلم مسلم أصالة عن الزهري، وقد خيرج هلفرجال الطبقة األوىل خيرج هلم الشيخ
 البخاري إال أنه يف الغالب خيرج هلم تعليقاً.

وأكثر ما : »(22)وأما الطبقة الثالثة: فيخرج هلم مسلم يف املتابعات، وقد يعلق عنهم البخاري، قال احلافظ ابن حجر
 .«نية تعليقاً، ورمبا أخرج اليسري من حديث الطبقة الثالثة تعليقاً أيضاً خيرج البخاري حديث الطبقة الثا

 وأما الطبقة الرابعة: فال خيرج هلا الشيخان، وإمنا خيرج هلم أصحاب السنن حبسب شرطهم.

 نه.نوأما الطبقة اخلامسة: فال خيرج هلم األئمة الستة إال ابن ماجه فيخرج لبعضهم، لذا كثرت الضعاف واملنكرات يف س

وهذا التقسيم لطبقات الرواة جيري يف املكثرين من احملدثني ممن تدور عليهم األسانيد، كالزهري، ونافع، واألعمش، 
وقتادة، أما املقلني من احملدثني فال جتري فيهم هذه القاعدة، وإمنا العمدة فيهم اعتبار حديثهم، وترجح الضبط واحلفظ، 

 والسالمة من الشذوذ والعلة. 

فأما غري املكثرين فإمنا اعتمد الشيخان يف ختريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة اخلطأ، : »(23)احلافظ ابن حجرقال 
َو االعتماد عليه  لكن منهم من قوي االعتماد عليه فأخرجا ما تفرد به؛ كيحىي بن سعيد األنصاري، ومنهم من مل يَ ق 

 «.فأخرجا له ما شاركه فيه غريه، وهو األكثر

ذاً: فاالعتماد يف غري املكثرين إمنا يرجع إىل نظر احملدث، وطول باعه يف معرفة العلل، وحفظ الطرق واألسانيد، إ
واحلديث الذي يرتجح عنده أن الراوي قد ضبطه وأتقنه ومل خيالف فيه، بل مثة من تابعه، فهو صحيح مقبول، وإذا  

 انه هلذا احلديث فإنه يرفعه إىل أعلى رتب الصحيح.كثرت املتابعات له أو حفت قرائن أخرى أكدت متام إتق

 أما إن رأى احملدث يف احلديث ما يدل على عدم ضبط راويه، أو وقعت له فيه خمالفة، أو أتى مبا ينكر، فعندها رد 

                                                           

 ( وما بعد.111للحازمي )ص:« شروط األئمة اخلمسة»(، و400-1/311البن رجب )« شرح علل الرتمذي»(  ينظر: 21)
 (. 11)ص:« هدي الساري(  »22)
 (. 11)ص:« هدي الساري(  »23)
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 حديثه، وإن كان حال الراوي هو القبول يف العموم.

جوا من م احملدثون أو ض ع ف وا يف شيء من روايتهم فإمنا أخر وعلى هذا فمن أخرج له الشيخان أو أحدمها وقد َتكلََّم فيه
 حديثه ما ترجح هلم ضبطه وإتقانه، وما ثبت عندهم صحته من خالل املتابعات والشواهد.

 عَ إذا أخرجا ملن ت كل َم فيه فإَنم ينتقون من حديِثه ما ت وبِ  -رمحهما اهلل  -صاحبا الصحيح : »(24)قال احلافظ الزَّي  َلعيي 
 «.إذا خالفه الثقات (25)عليه، وظهرت  شواهد ه، وع ِلَم أن له أصاًل، وال يَرووَن ما تفرَّد به سيَّما

ومثال ذلك: إمساعيل بن أيب أويس )ابن أخت اإلمام مالك(، فقد ت كل م فيه، وضعفه بعض احلفاظ، وقد أخرج له 
 بطه خرجا من حديثه ما توبع عليه، وترجح عندمها ضالشيخان، لكن ال يعين ذلك أَنم يصححون حديثه مطلقاً، إمنا أ

 وحفظه.

وأما الشيخان فال ي َظني هبما أَنما أخرجا عنه إال الصحيَح من حديثه الذي شارك فيه : »(26)قال احلافظ ابن حجر
 «.الثقات

كون ثقة يف ي وكذلك خرج الشيخان لبعض الرواة عن شيوخ معينني، ومل خيرجوا هلم عن غريهم من الشيوخ، فرب راو  
 شيخ ضعيف يف غريه، ورب راو  يكون ثقة يف شيوخه إال يف شيخ معني يضعف فيه.

ومن أمثلة ذلك: أسباط بن حممد بن عبد اهلل، هو ثقة، لكنه ض ع ف يف سفيان الثوري خصوصاً، لذلك أخرج له 
، ليس فيها شيء عن (28)واضع متابعة، وأخرج له مسلم يف أربعة م(27)البخاري حديثاً واحداً عن أيب إسحاق الشيباّن

 الثوري.

                                                           

 (. 341-1/341« )نصب الراية(  »24)
وتش    ديد يائه، ودخول )ال( عليه، ودخول الواو على : »(1/126« )مغين اللبيب»قال يف « والس    يما»(  كذا جاءت يف كالم الزيلعي، والص    واب لغًة: 25)

 «.)ال( واجب، قال ثعلب: من استعمله على خالف ما جاء يف قوله: والسيَّما يوم بداره جلجل؛ فهو خمطىء
 (. 1/112« )هتذيب التهذيب(  »26)
 (.6141(، و)4101(  وهو حديث موقوف على ابن عباس، كرره البخاري مرتني برقم )27)
 (.1440(، و)1220(، و)136(، و)116أرقامها: )(  28)
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فنحن نرى من هذا دقة الشيخني، وجاللة قدرمها يف العلم، وحتوطهما الشديد يف تصحيح األحاديث وإخراجها يف  
 كتابيهما.

دوق قيل فيه صدوق، وبعضهم أضيف إىل لفظ ص -حبسب إحصائي  -وجند من بني رواة األئمة الستة مخسني راوياً 
  مثل:وصف آخر 

 صدوق »، (32)«صدوق تغريَّ حفظه بَأَخرَة»، (31)«صدوق خيطىء»، (30)«صدوق يهم»، (29)«صدوق خيطئ قليالً »

صدوق كثري »، (36)«صدوق له خطأ كثري»، (35)«صدوق يف حفظه شيء»، (34)«صدوق رمبا وهم»، (33)«له أوهام
 .(41)«صدوق َسي ئ  احلفظ»، (40)«صدوق يغرب»، (39)«صدوق قد خيطىء»، (38)«صدوق رمبا خالف»، (37)«اخلطأ

 .(42)«ال بأس به»كما جند راويني من رواة األئمة الستة قيل فيهما: 

 من املرتبة الرابعة عند ابن حجر من مراتب التوثيق.« ال بأس به»و« صدوق»ووصف 

                                                           

 (  و ِصَف هبذا: إمساعيل بن زكريا بن مرة، اخل ل َقاّني.29)
 (  و ِصَف هبذا: حامت بن إمساعيل، املدّن.30)
 (  و ِصَف هبذا: سليمان بن َحيَّان، اأَلز دي، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان، األموي.31)
 ا: سهيل بن أيب صاحل.(  و ِصَف هبذ32)
َدَلة، وعمرو بن أيب س    لمة، الت   33) ك وّن، وطارق بن عبد الرمحن، الَبَجلي، وعاص    م بن بَ ه  َف هبذا: ش    جاع بن الوليد بن قيس، الس    َّ ي، وحممد بن (  و ص    ِ ن  ي س    ِ

 عبد اهلل بن مسلم ابن أخي الزهري، وحممد بن عمرو بن علقمة، اللَّي ثي.
َتوائي.(  و ِصَف هبذا: عب34) َداّن اخلَاِريف، ومعاذ بن هشام بن أيب عبد اهلل، الدَّس   د اهلل بن سعيد بن أيب هند، الَفزَارِي، وِفرَاس بن حيىي، اهلَم 
 (  و ِصَف هبذا: عمرو بن عاصم بن عبيد اهلل، الِكاليب القيسي.35)
 (  و ِصَف هبذا: ف َضيل  بن سليمان، النيَمريي، أبو سليمان البصري.36)
 (  و ِصَف هبذا: ف  َليح  بن سليمان بن أيب املغرية.37)
 (  و ِصَف هبذا: قَِبي َصة  بن عقبة بن حممد بن سفيان، السيَوائي.38)
 (  و ِصَف هبذا: حممد بن بكر بن عثمان، الب  ر َساّن اأَلز دي.39)
 (  و ِصَف هبذا: حيىي بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، األموي.40)
 هبذا: حيىي بن سليم، الطائفي. (  و ِصفَ 41)
َحاِريب، قال يف 42)

 
ان بن كثري، الَعب دي والثاّن: س  ليم«. ال بأس به، وكان يدلس، قاله أمحد«: »تقريب التهذيب»(  ومها: عبد الرمحن بن حممد بن زياد، امل

 «.ال بأس به يف غري الزهري«: »تقريب التهذيب»البصري، قال يف 
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 .(43)لتعديلامن مراتب  -األخرية  -فهي يف املرتبة اخلامسة « صدوق»وأما األوصاف األخرى اليت أضيف إىل وصف 

 الخالصة:
أن إخراج األئمة الستة لراو  يفيده من حيث العدالة، أما الضبط فإن كان مكثراً من الرواية، وأكثر عنه األئمة الستة، 

 فهذه أمارة على اتفاقهم على ضبطه، وأنه حجة فيما يروي، وحديثه أقوى من حديث غريه غالباً.

قلياًل من حديثه، فهذه أمارة على أَنم ينتقون من حديثه،  -أو أحدهم  - أما من كان مقاًل، أو أخرج األئمة الستة
وال يقتضي إخراجهم له أنه يف املراتب العليا من التوثيق، وال أن كل حديثه صحيح؛ بل رمبا انتقوا من حديثه ما صح 

 عندهم وتركوا غريه.

وا من يف التصحيح والقبول، ذلك ألَنم إمنا أخرج وكذلك إخراج األئمة لراو  تكل م فيه ال يطعن يف منهجهم وأحكامهم
 حديث املتكلم فيهم ما توبع عليه، وكان له شواهد تؤكد حفظه وضبطه للحديث، واهلل سبحانه أعلم.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.134)ص:« لفكرشرح خنبة ا»(  ينظر: 43)



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 933 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 نماذج من المخطوط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 933 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 
 
  



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 933 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 المصادر والمراجع

 .1للماليني/ بريوت، ط خلري الدين الزركلي، دار العلم « األعالم» (1
البن حجر العسقالّن، ت: د. حسن حبشي، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية/القاهرة، « إنباء الغمر بأنباء العمر» (1

 م.1112 -ه 1412
 «كشف النقاب عما روى الشيخان لألصحاب« = »االنتخاب يف اختصار كشف النقاب» 
 ا   لبنان.طي، ت: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية/صيدللسيو « بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة» (3
 للزَّبيدي، حتقيق جمموعة من احملققني، دار اهلداية.« تاج العروس من جواهر القاموس» (4
، ت: د. عبد السالم الشيخلي، وعبد اخلالق املزوري، ه(241البن ناصر الدين الدمشقي )« التبيان لبديعة البيان» (1

 م. 1002 -ه 1411: 1ّن، وإمساعيل الكوراّن، دار النوادر/دمشق، طوسعيد البوتا
: 2البن حجر العسقالّن، ت: حممد عوامة، دار اليسر/املدينة املنورة، ودار املنهاج/جدة، ط« تقريب التهذيب» (6

 م.1001 -ه 1430
: 1، طبريوت البن حجر العسقالّن، ت: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة/« هتذيب التهذيب» (0

 م.1001ه / 1411
 م.1120 -ه 1400: 1للمزي، ت: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة/بريوت، ط« هتذيب الكمال» (2
 ه.1410: 1للنعيمي، ت: إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية/بريوت، ط« الدارس يف تاريخ املدارس» (1

ه 1311: 1عسقالّن، دائرة املعارف حبيدر آباد اهلند، طال بن حجر ال« الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة» (10
 م.1101/ 

 ه.1313: 1البن ناصر الدين الدمشقي، ت: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي/بريوت، ط« الرد الوافر» (11
البن العماد احلنبلي، ت: عبد القادر األرنؤوط، وحممود األرنؤوط، دار ابن كثري/دمشق، « شذرات الذهب» (11

 ه.1406: 1ط
 -ه 1411: 4البن رجب احلنبلي، ت: د. نور الدين عرت، دار العطاء/الرياض، ط« شرح علل الرتمذي» (13

 م.1001
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 «نزهة النظر شرح خنبة الفكر« = »شرح خنبة الفكر» 
ح ، ت: عبد الفتا «ثالث رسائل يف علم مصطلح احلديث»للحازمي، مطبوع ضمن  «شروط األئمة اخلمسة» (14

 م.1110 -ه 1410: 1إلسالمية حبلب، دار البشائر/بريوت، طأبو غدة، مكتب املطبوعات ا
 م.1111ه/ 1411: 1دار الفيحاء/دمشق، ط –دار السالم/الرياض « صحيح البخاري (11
بة، د. احلافظ عبد العليم خان، عامل الكتب/بريوت، ط« طبقات الشافعية» (16  ه. 1400: 1البن قاضي ش ه 
: 1، طدار الفيحاء/ دمشق –سقالّن، دار السالم/الرياض البن حجر الع« فتح الباري شرح صحيح البخاري» (10

 م.1110 -ه 1412
قسم احلديث النبوي الشريف وعلومه، مؤسسة آل « الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط» (12

 م.1111البيت/األردن، 
نورة، ودار دينة املللذهب، ت: حممد عوامة، دار اليسر/امل« الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة» (11

 م.1001 -ه 1430: 1املنهاج/جدة، ط
« االنتخاب يف اختصار كشف النقاب»لإلمام العالئي، ويليه: « كشف النقاب عما روى الشيخان لألصحاب» (10

 م.1010 -ه 1431: 1البن بردس البعلبكي، ت: عبد اجلواد محام، دار النوادر/دمشق، ط
 البن فهد املكي، دار الكتب العلمية/بريوت.، «حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ» (11
 لياقوت احلموي، دار الفكر/بريوت.« معجم البلدان» (11
 لعمر رضا كحالة، دار إحياء الرتاث العريب/بريوت.« معجم املؤلفني» (13
البن هشام األنصاري، ت: د. مازن مبارك، وحممد علي محد اهلل، دار « مغين اللبيب عن كتب األعاريب» (14

 م.1121: 6طالفكر/بريوت، 
البن مفلح، ت: د. عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، مكتبة « املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد» (11

 ه.  1410: 1الرشد/الرياض، ط
 -ه 1414: 1البن حجر العسقالّن، ت: د. نور الدين عرت، دار اخلري، ط« نزهة النظر شرح خنبة الفكر» (16

 م.1113
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للزيلعي، ت: حممد عوامة، دار القبلة/جدة، مؤسسة الريان/بريوت، املكتبة « دايةنصب الراية ألحاديث اهل» (10

 م1110 -ه 1412: 1املكية، ط
 «فتح الباري« = »هدي الساري» 

 



 دليل النشر 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

تعتمد مجموعة مجالت المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  
ترقية حقيقة لمستوى  رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال إلتزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ النشر العلمي بحثه، وكذلك تعزز من خبرته في مجال
ضوابط   تضفي على أبحاثنا شكالً علمياً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست النشر العلمي  

 

 تعليمات للباحثين: 

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1
 (. PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد  واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات ) يُكتب البحث بواسطة  -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 الكلمات عن
Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman )،    بما في ذلك الجداول والصور

 العدد المالحق واإلستبانات. والرسومات , ويستنى من هذا 

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3
، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري  العربية واإلنجليزية باللغتين

 والميالدي.

والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي،  العناوين الرئيسية  -4
وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات  

المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر  (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC)  المفتاحية،
 والمراجع. 

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5
(  5) على أال تزيد على  KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على 

 ، مع مالحظة إشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.كلمات

 صفحة بخط سميك. يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط ال -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص،   -7
 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (ويشار إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة من المراجع األجنبية  % 20 كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في  يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية  -10
 .عدم متابعة إجراءات النشر

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

 

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12

تبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب  تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة، و •
 .تسلسلها في المتن؛ على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود،   •
إلى نهاية البحث عن طريق  ثم بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة 

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة  ) اتباع طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي 
 ( دفعة واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87shttps://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا: 

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق:  2007) .ن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــبابـ
 . 145، ص: 2. ج: 2عبــد السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا: 

 .150، ص: 3سابق، ج:  ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع

للمؤلف،   في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق •
 وذلك باتباع الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق:  العزيــزالمحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب  (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب
 .2عبــد السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


ان العثيمين. القاهرة: مكتبة . تحقيق: عبد الرحمن بن سليمإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )
 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين: 

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية. الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر: 

 المية الماليزية.. كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالتجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )
 . 36-27. ص 36. العدد: 12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر: 

المؤتمر   لتربية في ضوء القرآن الكريم".(. "أثر المرأة في الدعوة وا2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )
 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

.  "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )
 السلطان زين العابدين.دكتوراه، جامعة   رسالة

 المؤلفات المترجمة: 

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما  لهيئة التحرير الحق بإجراء أي   -14
 .يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحث -16  ه من موقع المجلة إلكترونيا



عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من   مالحظة:
حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال  

 .االلتزام بها

 

 لة:آليات النشر واإلحا 

يوماً   30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن
  3يوماً )  90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 لألخذ بالمالحظات . أشهر(

عقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد ي
 .وزخم األبحاث الُمحالة للنشر 
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