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 َذٍََكَ اٌْئِْٔضَاَْ  (1)الْطَأْ تِاصُِْ ضَتِّهَ اٌَّصِي ذٍََك

 اٌَّصِي عٍَََُّ (3)الْطَأْ ًَضَتُّهَ اٌْأَوْطََُ  (2)ِِْٓ عٍََكٍ 

  (5)عٍَََُّ اٌْئِْٔضَاَْ َِا ٌَُْ ٌَعٍَُْْ  (4)تِاٌْمٍََُِ 
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 كالمرسميف، سيدنا محمد   إلى منارة العمـ الذم عٌمـ المتعمميف، إلى سٌيد الخمؽ. 

  إلى الينبكع الذم ال يمٌؿ العطاء، إلى مف حاكت سعادتي بخيكط منسكجة مف قمبيا، كالدتي
 ة الغالية...العزيز 

  إلى مف سعى كتعب ألىٍنعىـ بالراحة كاليناء، الذم لـ يبخؿ بشيءو مف أجؿ دفعي في طريؽ
 العمـ الشرعي، كالدم العزيز...

  ،إلى زكجتي العزيزة الغالية أـ عبد المعطي، التي ساندتني كىيئت لي أسباب النجاح
 كصبرت عمى تربية أبنائي في غيابي. 

 العيف، كبيجة القمب، بناتي )شفا، كآالء، كىبة الرحمف(، ككلدم  إلى أبنائي كبناتي نكر 
 )عبد المعطي(، الذيف أحبيـ كثيرنا...

  بيـ يجرم في عركقي، كيميج بذكراىـ فؤادم، إخكتي األحباء عمى قمبي        إلى مف حي
)أبك عبد الرحمف محمد، كأبك عبد المعطي محمكد، كأبك عبد المؤمف أحمد، كأبك الكليد 

أـ كأخكاتي الفضميات ) براىيـ، كأبك خالد عبد الشككر، كعبد الخالؽ، كعبد الكريـ، كحمزة(،إ
 ..لذيف شارككني في مسيرتي العممية.كا ببلؿ، كأـ زكريا، كىبة(

 ..إلى أعمامي كعماتٌي. 

 ..إلى أخكالي كخاالتي. 

  ،شيكخي كأساتذتي..إلى مف عممكني حركفان مف ذىب، ككممات مف ديرر. 

 صدقائي كزمبلئي..إلى أ. 

 ..إلى العمماء العامميف. 

 إىل ىؤالء مجٍعًا أُىسي ىصا اٌثحثَ ادلرٌاضع
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ـٍ  :قاؿ ا  ىًزيدىنَّكي ـٍ لىًئٍف شىكىٍرتيـٍ ألى بُّكي ٍذ تىأىذَّفى رى كىاً 
 فالشكر مما يكجب الزيادة.، (ُ)

ا يىٍشكيري ًلنى  :انطبلقان مف قكؿ ا ك  مىف شىكىرى فىًإنَّمى بّْي غىًنيّّ كى مىف كىفىرى فىًإفَّ رى ٍفًسًو كى
كىًريـه 

مىٍف ال يىٍشكيري النَّاسى  ال يىٍشكيري اى  :كامتثاالن لقكؿ الرسكؿ  (ِ)
، فالشكر كالحمد  (ّ)

النعـ الظاىرة كالباطنة، ككفؽ عبده الفقير إليو كحده لمعالجة ىذا  الكريـ الحكيـ الذم أسبغ عميَّ 
 ؿ الثناء كالمجد.المكضكع، كىك أى

الحبيبيف الغالييف عمى قمبي عمى ما قدماه مف راحة لي؛  كمجددنا أعكد ألشكر كالدمَّ 
؛ حتى رأل بحثيى النكر، كال أيكفييما حقيما كلك قبمت أقداميما، فأساؿ ا أف يطيؿ  كصبرنا عميَّ

 عميو. إنو كلي ذلؾ كالقادركأف يعينني عمى برىما، أعمارىما في طاعتو كمرضاتو، 
بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف أسيـ كساعد  ابالفضؿ ألىمو فإنني أجد نفسي ممزمن  اكعرفانن 

  .كنصح كشٌجع في ىذا البحث
أبك  -عكدة إدريس أحمد /أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى مشرفي عمى ىذه الرسالة الدكتكرف

ساىمت في  ةمقي كدرر مف إرشادات كتكجييات كمبلحظات عمى ما قدمو ليى  حفظو ا، -ببلؿ
خير الجزاء، كأف يجعؿ ذلؾ في  جزيوكجؿ أف ي إخراج بحثي بيذه الصكرة، سائبلن المكلى عز

 ميزاف حسناتو يـك القيامة.
 :كما أشكر مناقشي الرسالة
 ا.داخمين مناقشنا  ،حسيف حٌمادبف نافذ  :فضيمة األستاذ الدكتكر

 ينا.، مناقشنا خارجكائؿ محيي الديف الزرد كفضيمة الدكتكر:
كتكجييات رائعة مف أجؿ  ممحكظات، كعمى ما أضافاه لي مف يما مناقشتيكلً عمى قىبي 

 .الجزاء ، فجزاىما ا خيرى الشكؿ الرائعإثراء الرسالة كخركجيا بيذا 

                                                 

 .(ٕية : )اآلسكرة إبراىيـ (ُ) 
 (.َْية: )اآل سكرة النمؿ ((ِ
و ، كحكـ عمي(ُُْٖ)، برقـ (ِٕٖص)األدب، باب في شكر المعركؼ،  ( ركاه أبك داكد في سننو، كتاب(ّ

 ، كذلؾ خبلؿ حكمو عمى سنف أبي داكد.الشيخ األلباني بأنو حديث صحيح
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، ممثمة برئيسيا كعماداتيا ككمياتيا كلف أنسى أف أشكر الصرح العظيـ جامعتي الغراء
الذم تشرفت بالدراسة  -الشريؼ النَّبكمقسـ الحديث -الديفكأقساميا، كعمى رأسيـ كمية أصكؿ 

 فيو كاالستفادة ممف في القسـ مف أعبلـ كعمماء. 
كعمى رأسيـ، أساتذتي الكراـ  أعبلـ جامعتيالتقدـ بكافر الشكر إلى كذلؾ كلف أنسى 

 تاذ الدكتكر/ نافذ حماد حفظيـ ا تعالى.األس
ك في جمعية الدراسات كالبحكث في اتحاد عض، خيرا سعيدكما أشكر الدكتكر/ 

مف معمكمات قيمة،  متخصص في التاريخ كالتراث العباسي، عمى ما قدـ ليى ك الكتاب العربي، 
في الحضارًة  الكٌراقيفة ك الكٌراق"مكسكعة  ػكلقد استفدت مف كتاب أرسمو لي مف كندا كالمكسكـ ب

 العربيًة اإلسبلميًة"، فجزاه ا خيرى الجزاء.
 

 عٍى ِا لسِرٌّه اهلل ذري اجلزاء اوُدزف
*** 
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 ميقىدِّمة
ًمٍف سىيّْئىا كًر أىٍنفيًسنىا كى نىعيكذي ًباً ًمٍف شيري نىٍستىٍغًفريهي كى نىٍستىًعينيوي كى ٍمدى ًلمًَّو نىٍحمىديهي كى اًلنىا إفَّ اٍلحى ًت أىٍعمى

مىٍف ييضٍ  ٍف يىٍيًد اي فىبلى ميًضؿَّ لىوي كى ًمٍؿ فىبلى ىىػاًدمى لىػوي، كىأىٍشػيىدي أىٍف الى إلىػوى إالَّ اي كىٍحػدىهي الى شىػًريؾى لىػوي، مى
ٍبػػديهي كىرىسيػػكليوي  ػػدنا عى مَّ ػػكتيفَّ ًإالَّ كىأىٍنػػتيـٍ  كىأىٍشػػيىدي أىفَّ ميحى ػػؽَّ تيقىاتًػػًو كىالى تىمي نيػػكا اتَّقيػػكا المَّػػوى حى يىػػا أىيُّيىػػا الَّػػًذيفى آىمى

ميٍسًمميكفى 
(ُ) ،  َّبىػث يىػا كى ٍكجى مىػؽى ًمٍنيىػا زى ـٍ ًمػٍف نىٍفػسو كىاًحػدىةو كىخى مىقىكيػ ـي الَّػًذم خى بَّكيػ يىػا أىيُّيىػا النَّػاسي اتَّقيػكا رى

مىٍيكي  ـى ًإفَّ المَّوى كىافى عى ا ًنسىاءن كىاتَّقيكا المَّوى الًَّذم تىسىاءىليكفى ًبًو كىاأٍلىٍرحى االن كىًثيرنا كى قً ًمٍنييمىا ًرجى يىا   (ِ)،يبناـٍ رى
ـٍ ذيني  يىٍغًفٍر لىكي ـٍ كى الىكي ـٍ أىٍعمى قيكليكا قىٍكالن سىًديدنا، ييٍصًمٍح لىكي نيكا اتَّقيكا المَّوى كى ٍف ييًطًع المَّػوى أىيُّيىا الًَّذيفى آىمى مى ـٍ كى كبىكي

كىرىسيكلىوي فىقىٍد فىازى فىٍكزنا عىًظيمنا
(ّ) . 

 ا بعد: أمٌ 
، كشػػػػػرَّ األمػػػػػكر ، كأحسػػػػػف اليػػػػػدم ىػػػػػدم محمػػػػػد  فػػػػػإفَّ أصػػػػػدؽ الحػػػػػديث كػػػػػبلـ ا

 .(ْ)محدثاتيا، ككؿ محدثة بدعة، ككؿ بدعة ضبللة، ككؿ ضبللة في النار
مف  كصاحبيا  ةالنَّبكيلقد استخدـ العمماء لتقييد العمـ عٌدة كسائؿ حتى يحفظكا السُّنَّة 

كليا أثرىا  ،يمة قديمة جديدة، كىي كس"ةاقالكرَّ "الدسائس كالتيـ، كمف أكثر الكسائؿ استخدامنا 
، كلكف ليس كؿ مف اشتغؿ في ىذا العمـ كىذه المينة ةالنَّبكيالبالغ في حفظ األحاديث كاآلثار 

ٌنما تردد القكؿ فييـ حسب  مف حيث التحمؿ كاألداء، النَّبكما عمى الحديث نن مؤتمكاف ثقة  كا 
كعمى الشيخ  ،النَّبكمالحديث  أف ىذا لو أثر في أحكاليـ كأكطانيـ كظركؼ حياتيـ، كال شؾ

نا تتناكؿ ىذا المكضكع ا أف يككف سمبنا أك إيجابنا، كدراست، كىذا األثر إمَّ اؽالكرَّ الذم كتب لو 
 ".كأثرىـ في الحديث الكٌراقكفالمكسـك "

ا لكجيو الكريـ، كأف ينفع بو طمبة العمـ في كؿ ىذا العمؿ أف يككف  فأساؿ ا    خالصن
  ٌنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.مكاف كزماف، إ

                                                 

 .(َُِ: اآلية) آؿ عمرافسكرة (ُ) 
 .(ُ: اآلية) النساءسكرة (ِ) 
 (ُٕ-َٕ: اآلية) األحزابسكرة (ّ) 
شرع بيف يدم كؿ حاجة، كقد أخرجيا ، كىي تي كرة عف النبي ىذه الخطبة تسمى: خطبة الحاجة، كىي مأث(ْ) 

لمشيخ األلباني : سمسمة األحاديث الصحيحة: يينظر(، كغيره، ّٗٓ-ِٗٓ/ِ،ّّٔ/ُيحو )اإلماـ مسمـ في صح
 ".يعمميا أصحابو خطبة الحاجة التي كاف النبي في رسالة سماىا: " اإلماـ األلباني (، كقد أفردىاّ/ُ)
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: أىمية المكضكع كبكاعث اختياره: -  أكالن
 تكمف أىمية المكضكع كبكاعث اختياره في نقاط عٌدة، منيا:        
 .  ةالنَّبكية كدكره في حفظ العمكـ المختمفة، ال سيَّما عمكـ السُّنَّة الكٌراقأىمية عمـ  -ُ
 كما ترككه مف أثر في ىذا الميداف.، ةيالنَّبك  كثرة المشتغميف في كراقة األحاديث  -ِ
 د عمـفي حدك  -النَّبكمفي الحديث  الكٌراقيفلـ تفرد دراسة عممية مستقمة تبرز أثر   -ّ

 الكتابة في ىذا المكضكع. ر، ككثرة المشتغميف فيو لذا آثةالكٌراقرغـ أىمية  -الباحث
في ىذا  كتابةلم -حفظو ا -حث الدكتكر الفاضؿ أحمد إدريس عكدة "أبك ببلؿ"  -ْ

األفاضؿ في القسـ، كأثنكا عمى  األساتذةالمكضكع، بعد أف سأؿ كاستشار بعض 
 شيخي أبا ببلؿ خير الجزاء كجميع مشايخي العمماء. العنكاف خيرنا، فجزل ا 

 ثانينا: أىداؼ البحث: - 
 ييدؼ البحث إلى تحقيؽ أىداؼ عدَّة، منيا:      
بلؿ االشتغاؿ بيذا العمػـ النػافع، كالحاضػنة المتينػة لمسُّػنَّة التقرب إلى الكريـ المناف مف خ -ُ

 عمى صاحبيا أفضؿ الصبلة كالسبلـ. ةالنَّبكي
، كمػف أعظػـ الصػدقات الجاريػة أف يكػكف لػؾ الصدقة الجارية التػي حثنػا عمييػا النبػي  -ِ

 .كصاحبو  النَّبكمبصمة كاضحة كمفيدة في عمـ يخدـ الحديث 
المتخصصيف في عمػـ الحػديث حسػب األكطػاف كالبمػداف،   ٌراقيفالك التعريؼ بأشير أعبلـ  -ّ

 كذكر نماذج مف أحاديثيـ.
 أٌدكىا.ى األحاديث كالكتب التي تحممكىا ك عمى الشيكخ كعم الكٌراقيفإبراز أثر  -ْ
ة المشػاىير، كالػذيف خفيػت آثػارىـ الكٌراقػالتيسير عمى طمبة العمـ في الكصكؿ الى عمماء  -ٓ

أىػػؿ الفضػػؿ، كالمسػػاىمة فػػي إثػػراء المكتبػػات اإلسػػبلمية، مػػف عػف كثيػػر مػػف طمبػػة العمػػـ ك 
 .النَّبكمكأثرىـ في الحديث  الكٌراقيفخبلؿ دراسة تطبيقية لمشاىير 

 ا: الدراسات السابقة:ثالثن  - 
 يكجد عدد مف الدراسات السابقة، كىي عمى قسميف:

 األكؿ: الكتب: 
سبلمية"، المؤلؼ: الدكتكر في الحضارة العربية اإل الكٌراقيفة ك الكٌراق"مكسكعة   -ُ

 ـ(.َُُِلبناف، األكلى، ) -خيرا سعيد، مؤسسة االنتشار العربي، بيركت
أحد أشير محققي التراث  -"تحقيؽ النصكص كنشرىا"، لممحقؽ عبد السبلـ ىاركف -ِ

 ـ(. ُٖٖٗ)ت  -العربي في القرف العشريف



 

 

 

 

 ز 

دكد عشر صفحات، "، في حالكٌراقكفيشتمؿ الكتاب عمى مكضكع بعنكاف: "الكرؽ ك 
 كأحكاليـ. الكٌراقيفة كأدكاتيا، ك الكٌراقتحٌدث فيو المؤلؼ باختصار عف نشأة 

ة"، المؤلؼ: الدكتكر عمي الخطيب، المدينة الكٌراق"تراثنا المخطكط مف التأليؼ إلى  -ّ
 ـ(.ُّٖٗمصر، ) -المنكرة، كتاب مجمة األزىر، القاىرة

: حبيب زيات، كتاب مجمة المشرؽ، في اإلسبلـ"، المؤلؼ الكٌراقكفة ك الكٌراق" -ْ
 ـ(.ُْٕٗلبناف، ) -المطبعة الكاثكليكية، بيركت

 الثاني: األبحاث العممية:
 "كٌراقك بغداد في العصر العباسي"، لمباحث الدكتكر خير ا سعيد. -

أطركحة دكتكراه في التاريخ، نكقشت في جامعة مكسكك الحككمية بركسيا، عاـ 
 ـ(. َََِ)

ة كتطكرىا، كأصناؼ الكٌراق، كنشأة مينة الكٌراقيفة ك الكٌراقؤلؼ عف تحٌدث فييا الم
، الكٌراقيفكنكادرىـ، كنحك ذلؾ، ثـ ذكر بعض أعبلـ  الكٌراقيفكأخبارىـ، كأخبلؽ  الكٌراقيف

كصنَّفيـ إلى أقساـ: األكؿ المستممكف، كالثاني: كراقك الحديث، كىكذا، كترجـ لبعض األعبلـ 
 صار دكف التطرؽ ألثرىـ في الحديث الشريؼ.   كتحدث عف أحكاليـ باخت

في  الكٌراقيف أٌنيا لـ تتطرؽ ألثر كىذه الدراسات رغـ أىميتيا، كأىمية مكضكعيا، إالٌ 
 الباحث في ىذه الرسالة. أبرزهبشكؿ مستقؿ كمفٌصؿ عمى النحك الذم  النَّبكمالحديث 

ع، خدمة لحفظ الحديث لذا كاف لمباحث شرؼ خدمة ىذا البحث كالتعمؽ فيو ما استطا
 القبكؿ. ، فأسأؿ ا النَّبكم

 :رابعنا: منيج البحث كطبيعة العمؿ فيو - 
المنيج االستقرائي في جمع المادة العممية لمكضكع دراستي مف خبلؿ الباحث تبع ا

 التاريخ كتراجـ الرَّجاؿ.  وكتاب
 .بكمالنَّ في الحديث  الكٌراقيفاالنتقائي كاالستنباطي لبياف أثر ثـ 
 ـ بما يمي: اكق
 الدراسة. مقتضياتحسب  وأكالن: تقسيـ البحث إلى أبكاب كفصكؿ، ثـ تقسيم -
 ا: عزك اآليات القرآنية بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية.  ثانين  -
 :عمى النحك اآلتي ،كاآلثار مف مصادرىا األصيمة ةالنَّبكيا: تخريج األحاديث ثالثن  -

يف أك أحدىما، دكف حديث مف الصحيحيف إف كاف في الصحيح. االكتفاء بتخريج الُ     
 .دراسة لئلسناد
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بقدر  -. تخريج الحديث مف كتب السُّنَّة إف لـ يكف في الصحيحيف أك أحدىماِ 
مثؿ  -إف كجد -ذكر حكـ أحد المعاصريفمع  كمف ثـ بياف الحكـ عمى إسناده،، -الحاجة

 .، إف احتجنا لذلؾكط أك أحمد شاكر استئناسنالباني أك شعيب األرناؤ الديف األ الشيخ ناصر
 عمى النحك اآلتي: : الترجمة لؤلعبلـارابعن  -
كاة غير المشيكريف كالذيف يرد ذكرىـ في البحث مف باب ُ . الترجمة المختصرة لمرُّ

 التعريؼ بيـ.
، خاصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػإبراز أحػػػكاليـ كأثػػػرىـ فػػػي الػػػكٌراقيف. التكسػػػع فػػػي ترجمػػػة أعػػػبلـ ِ

 .النَّبكم يثالحد
مع ، كذلؾ بجختمؼ في تكثيقيـ كتجريحيـدراسة حاؿ ركاة أحاديث الكٌراقيف المي  .ّ

 لمكصكؿ إلى خبلصة القكؿ فييـ. -بقدر الحاجة -ـأقكاؿ النُّقاد فيي
  . الحكـ عمى الحديث صحة كضعفنا إذا لـز الدراسة ذلؾ.ْ
 كطاف إف كجدت ضركرة لذلؾ.: تعريؼ األماكف كاألاخامسن  -
 ا: تعريؼ مصطمحات عمـك الحديث مف كتب عمـك الحديث.سادسن  -
 ا: بياف األلفاظ الغريبة مف كتب الغريب كالمعاجـ المغكية.سابعن  -
 ثامننا: ضبط األسماء كالكممات الميشكمة التي يتكىـ في ضبطيا. -
 عمى النحك اآلتي: المراجع تكثيؽا: تاسعن  -
، المرجع أك ما اشتيرا بو، كالجزء كالصفحة اسـبذكر  في الحاشية. تكثيؽ الكتب ُ

 ذكر المعمكمات التفصيمية عف المراجع المستخدمة في فيرس المصادر كالمراجع. ثـ
تكثيؽ المقاالت في الحاشية بذكر اسـ المقاؿ، ثـ كاتبو، ثـ ما كجد مف معمكمات، . ِ

ذا كاف منشكرنا عمى الشبكة العنكبكتية )االنترنت( يذكر الرابط.  كا 
 : كضع فيارس متنكعة.عاشرنا -

 خامسنا: خٌطة البحث: -
" مف مقدمة كبابيف كخاتمة كأثرىـ في الحديث الكرٌاقكفتتككف خٌطة البحث المكسكـ بػ: "

 -كفيارس عمى النحك التالي:
كفييػػػا: أىميػػػة المكضػػػكع كبكاعػػػث اختيػػػاره، أىػػػداؼ البحػػػث، الدراسػػػات السػػػابقة، مػػػنيج  الميقىدِّمػػػة:

 العمؿ فيو، خطة البحث. البحث كطبيعة 
  الكرٌاقكفالباب األكؿ: الكارقة ك 

 ة فصكؿ:خمسيشتمؿ عمى تمييد ك 
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  كتدكينو النَّبكمكتابة الحديث تمييد: 
 كتعريفات ذات عبلقة الكٌراقيفة ك الكٌراقالفصؿ األكؿ: تعريؼ 
  الكٌراقيفة كأسكاؽ الكٌراقالفصؿ الثاني: تاريخ 

 كتخصصاتيـ  الكٌراقيفالفصؿ الثالث: أصناؼ 
 كآدابيـ  الكٌراقيفالفصؿ الرابع: منيج 

 ة كبديميا المعاصرالكٌراقالفصؿ الخامس: صعكبة مينة 
 كأثرىـ في الحديث   الكرٌاقيفالباب الثاني: أعبلـ 

 "دراسة تطبيقية بذكر نماذج"
 فصكؿ: ثبلثةيشتمؿ عمى تمييد ك 

 في الحياة الثقافية فييا في البمداف كتأثرىـ كتأثيرىـ الكٌراقيفتمييد: انتشار 
 كنماذج مف أحاديثيـ الكٌراقيفأعبلـ : الفصؿ األكؿ

 اإليجابي في الحديث الكٌراقيفالثاني: أثر الفصؿ 
 السمبي في الحديث الكٌراقيفالفصؿ الثالث: أثر 

 تشتمؿ عمى النتائج كالتكصيات الخاتمة:
، فيػػرس ةالنَّبكيػػيػػرس األحاديػػث تتضػػمف مػػا يمػػي: فيػػرس اآليػػات القرآنيػػة، ف الفيػػارس العمميػػة:

تػػرجـ ليػػـ، قائمػػة المصػػادر  األمػػاكف كالبمػػداف، فيػػرس غريػػب المغػػة كاأللفػػاظ، فيػػرس األعػػبلـ المي
 كالمراجع، فيرس المكضكعات. 

ػاالمسػتطاع فػي م يػدجى  تقػد بػذلإنني كختامنا، ف  إتمػاـ ىػذا البحػث دراسػة كتػدقيقنا، كعرضن
ثراء بالمراجع، ككصكالن إ لؤلقكاؿ، ، كلكف اإلنسػاف لى النتائج كالتكصيات حتى كاف بيذه الصكرةكا 

أنػا إال طالػب عمػـ يتطمػع إلػى المعرفػة، كيسػعى لتأىيػؿ  ال يأمف عمػى نفسػو الخطػأ كالنسػياف، فمػا
فّْقػت  عمـ الحػديثنفسو في  ف تكػف األخػرل، ، ك الحمػد فالشػريؼ، فػإف كي  ي، كحسػبا فىأىٍسػتىٍغًفري ا 

   و عمؿ بشر.أنَّ 
 كقفت قدرتي دكف ىمتي *** فمبمغ عممي كالمعاذير تيقبؿ فإف

  و ًصحثو ًِٓ ذَثِعَيُ تئحضاْ ًصٍُّ ذضًٍٍّا وثريًا إىل ٌٌَ اٌسٌِّٓآًٌِّ اٌٍيُ عٍى صٍسٔا حمّس ًعٍى ًص
 عبد اهلل بف عبد المعطي مقاط

               فمسطيف  -غزة                                                                
 َ    2115ىـ/1436                                                                                            
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 تمييدال
 كتدكينو النَّبكمكتابة الحديث 

، أما تدكينو بمعنى تصنيفو فقد بدأ بدأت في زمف النبي  النَّبكمإفَّ كتابة الحديث 
 متأخرنا.

ٍمعي  عمى يدؿُّ  كاحد صحيح أصؿه  كالباء كالتاء : "الكاؼ(ُ)تابة لغة: قاؿ ابف فارسكالك  جى
 .كىٍتبنا" أٍكتبو الكتابى  كتبت: يقاؿ. كالكتابة الًكتىابي  ذلؾ مف. شيءو  إلى شيءو 

ا: " كقد يقاؿ ذلؾ  ،ضـ الحركؼ بعضيا إلى بعض بالخطأٌما الكتابة اصطبلحن
كفي المقاؿ النظـ بالمفظ  ،كاألصؿ في الكتابة النظـ بالخط ،لممضمـك بعضيا إلى بعض بالمفظ

  .(ِ)"كالكتاب في األصؿ اسـ لمصحيفة مع المكتكب فيو ،لكف قد يستعار كؿ لآلخر
 ، نىوي تىٍدًكينن : "(ّ)قاؿ الزبيدم جمع، بمعنىكالتدكيف لغة: مف ديكفى مىعىوي  :اكقد دىكَّ كقاؿ  ،"جى

ٍيًش كأىىؿي : "الدّْيكاف، كيفت(ْ)الفيركزآبادم ح: ميٍجتىمىعي الصُّحيؼ، كالًكتابي ييٍكتىبي ًفيًو أىٍىؿي الجى
 العىًطيًَّة".

 .(ٓ)ؼيؼ كالتألي: يستعمؿ بمعنى التصنٌ ااصطبلحن أٌما التدكيف 
 النَّبكمكتابة الحديث  ثت عفتحدٌ  قديمنا كحديثنا ا مف الدراساتكثيرن معمكـ أف الكمف 
الحديث عف مكضكع أف أشرع في  ث حكؿ ىذا المكضكع قبؿسأجمؿ الحدي ننيكتدكينو، كلذا فإ

"، لبلرتباط الكثيؽ بيف المكضكعيف، كسأحصر الحديث في مرحمتيف؛ الكٌراقيفة ك الكٌراقالدراسة "
 . النَّبكممرحمة الكتابة الفردية، كمرحمة التدكيف الرسمي لمحديث 

 :النَّبكمالمرحمة األكلى: مرحمة الكتابة الفردية لمحديث  -
ا مف الصحابة ابن تٌ الكتابة في تدكيف ما ينزؿ مف القرآف، كاتخذ لذلؾ كي  استعمؿ النبي 

 يكتب كمو بيف يدم رسكؿ ا الكريـ ، فكاف القرآف كاألضبلع، (ٔ)عمى الرّْقاع(ٕ) ،

                                                 

 (.ُٖٓ/ٓيس المغة )معجـ مقاي(ُ) 

 (.ََٔ)صتعاريؼ الالتكقيؼ عمى ميمات (ِ) 

 (.ّْ/ّٓتاج العركس )(ّ) 

 (.ُُٕٗالقامكس المحيط )ص(ْ) 

 (.ُْنشأتو كتطكره مف القرف األكؿ إلى نياية القرف التاسع اليجرم )ص النَّبكيةتدكيف السُّنَّة (ٓ) 

مىٍيًو مف الحقكًؽ المىكتكبًة ًفي(ٔ)  قاع: مىا عى قاع الرّْ  (.ُُّ/ُِتاج العركس ) .الرّْ

مكع(ٕ)  ٍنسىاف كالداٌبة، كىاٍلجمع أضبلع كضي مىع: ًضمىع اإٍلً مقاييس المغة  ،(َّٗ/ِجميرة المغة )يينظر:  .الضّْ
(ّ/ّٖٔ.) 
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 كالسكاكيف، (ّ)كالدكاة ،كالحبر ،قبلـككانت أدكات الكتابة: األ، (ِ)كالمخاؼ، (ُ)كالسعؼ ،كالحجارة
  .(ْ)مكر الثانكيةكغيرىا مف األ ،قبلـلقطع األ

ا يضن أاستخدميا  الكريـ فآلكتابة القر  دكات التي استخدميا الصحابة ف األأكال شؾ 
دكات لـ تختمؼ، ككانت اآلية مف القرآف تنزؿ عمى العصر لـ يختمؼ كاأل فٌ لكتابة السُّنَّة أل

كذا مف سكرة كذا، كاستمر األمر عمى ىذه  فيأمر كاتب الكحي بكتابتيا في مكضع رسكؿ ا 
إال كالقرآف محفكظ مكتكب ال ينقصو إال  فمـ يقبض رسكؿ ا  الحاؿ حتى كفاة النبي 

 الجمع في مصحؼ كاحد. 
 يا لـ تدكف تدكيننا رسمينا في عيد النبي فمـ يكف شأنيا كذلؾ حيث إنٌ  ةالنَّبكي ا السُّنَّةأمٌ 

نقميا  ،ما كانت محفكظة في الصدكرإنٌ  ،أصحابو بذلؾ مر النبي كما ديكف القرآف، كلـ يأ
ف كاف عصر النًَّبيّْ . اإلى مف بعدىـ مف التَّاًبًعيفى مشافية كتمقينن   صحابة الرسكؿ لـ  كا 

ٍف فيو السُّنَّة إال قميبلن،   كلقد انقضى عصر الصحابة. يخؿ مف كتابة بعض الحديث كلـ تيدىكَّ
كلكنو عدؿ عف ، تدكيف السُّنَّةب بف الخطاب  يا األلسف. نعـ لقد فكر عمرما كانت تتناقمإنٌ 

 . (ٓ)ذلؾ
 ةالنَّبكيجيكد ىذا الجيؿ المبارؾ ىي األساس األكؿ في تدكيف السُّنَّة أفَّ كال شؾ 

ىي األساس في نشر الديف كترسيخ العقيدة   كحفظيا كنقميا إلى األمة، كما كانت جيكدىـ
 مف كؿ ما يشكبيا. كحماية السُّنَّة

، بؿ الدّْيف كمو عف الصحابة الكراـ ةالنَّبكي السُّنَّة كتمقكا -رحميـ ا -التابعكف ثـ جاء
 ، ا كتدكينيا كحفظيا جيكدن  ةالنَّبكي في خدمة السُّنَّة كاقد بذلفكانكا خير جيؿ بعد ذلؾ الجيؿ، ك

، فيذا كسماعوة الحديث ا كالتثبت في ركايكحفظيا ككتابتي السُّنَّة عمى التزاـ كا الناسحثك كبيرة، 
ا فاكتبو كلك في الحائط فيك خيره لؾ : "إذا سمعت شيئن (ٔ)كاف يقكؿ -رحمو ا -عامر الشعبي
 .ما" امف الصحيفة فإنؾ تحتاج إليو يكمن مف مكضعو 

                                                 

كىي أغصاف النخمة إذا  ،(ّٖٗ/ِجميرة المغة ) .ٌرؾ اٍلعيف، اٍلكىاًحدىة سىعىفىةالسَّعىؼ: سىعىؼ الٌنخؿ، متح(ُ) 
ًريًد نىفًسو سىعىؼه أىيضن يبس ييقىاؿي ًلٍمجى  (.ّٕ/ّا. مقاييس المغة )ت كى

ةه ًرقىاؽه، كىاًحدىتييىا لىٍخفىة. لساف العرب )(ِ)  ارىةه ًبيضه عىًريضى اؼ: ًحجى  (.ُّٓ/ٗالمّْخى

يىاته  ،الدَّكىاةي الًَّتي ييٍكتىبي ًمٍنيىا(ّ)  ٍمعييىا دىكى يىاتو  ،جى اةو كىحىصى : حىصى  ح المنير في غريب الشرح الكبيرالمصبا .ًمٍثؿي
 (.َّٔ/ُالمعجـ الكسيط ) .)الدكاة( المحبرة ،(َُُ/ْتاج العركس ) .(َِٓ/ُ)

 (.ٔٓ)ص الدكتكر خيرا سعيد -كراقك بغداد في العصر العباسي: يينظر(ْ) 

 (.َُّ/ُكمكانتيا في التشريع ) : السُّنَّةيينظر(ٓ) 

 (.ََُتقييد العمـ )ص(ٔ) 



 

 

 

 

4 

انتشرت كتابة الحديث في ك ، في الصحؼ ةالنَّبكيالسُّنَّة  -رحميـ ا -التابعكف فدكٌ ك 
، إذ أصبحت الكتابة مبلزمة لحمقات  عمى نطاؽ أكسع مما كاف في زمف الصحابة يـمجي

صحؼ كثيرة ركيت عف التابعيف، مف كعرفت  العمـ المنتشرة في األمصار اإلسبلمية آنذاؾ،
، -رضي ا عنيما -بف عباسعبد ا حيفة أك صحؼ سعيد بف جبير تمميذ ص :ذلؾ

كغير ذلؾ مف الصحؼ الكثيرة التي  ،(ُ)ىريرة كغيره يأب ة بشير بف نييؾ كتبيا عفػكصحيف
ما أيلّْؼ لً  ، ركيت عف التابعيف، كالتي كانت ىي األساس الثاني بعد صحائؼ الصحابة

نّْؼ في القرنيف الثاني كالثالث  .(ِ)كصي
بػػؿ  ،عامػػؿ كاحػػد حمػػةفػػي ىػػذه المر الحػػديث الشػػريؼ  كتابػػةيقػػؼ كراء ظيػػكر ك  كىػػك: مػػا جي

مف الكىـ كالنسياف كالخطأ، كالناس يختمفكف في ذلؾ، كيتفاكتكف بحسب ما منحنيـ اإلنساف عميو 
اٌل فإفَّ الناس آنذاؾ عمى أصؿ العدالة، ال حاجة إلى  ا  مف نعمة الحفظ كاليقظة كالتذكر، كا 

 التأكد مف صدقيـ في الحديث كبعدىـ عف الكذب.
مػػف بػػاب تقييػػد العمػػـ، كحفظػػو  كيمكػػف القػػكؿ: أف كتابػػة الحػػديث ظيػػرت فػػي ىػػذه المرحمػػة

يحػثُّ أكالده عمػى كتابػة حيث كاف  أنس بف مالؾ األنصارم كتثبيتو، يشيد لذلؾ: ما كرد عف 
د عمػػػـ مػػػف لػػػـ يكتػػػب عممػػػو عيػػػا ال نى : "كنَّػػػالعمػػػـ فيقػػػكؿ: "يػػػا بنػػػي قيػػػدكا العمػػػـ بالكتػػػاب"، كيقػػػكؿ 

فك . (ّ)"اعممن  لتثبيػت حفظيػـ  الحػديث ميذه بكتابةيأمر تبلالمرحمة كاف  السمؼ في ىذه مف اكثيرن  ا 
: "ككػػاف غيػػر كاحػػد مػػف (ْ)ثػػـ محػػك مػػا كتبػػكه حتػػى ال يتكػػؿ عمػػى الكتػػاب. قػػاؿ الخطيػػب البغػػدادم
 اب، خكفنػتقنػو محػا الكتػاأالسمؼ يستعيف عمى حفظ الحػديث بػأف يكتبػو، كيدرسػو مػف كتابػو، فػإذا 

 ية بالمحفكظ". مف أف يتَّكؿ القمب عميو فيؤدم إلى نقصاف الحفظ كترؾ العنا
 النَّبكمقاؿ الباحث: كال شؾ أف ىذه المرحمة أسست لمرحمة التدكيف الرسمي لمحديث  

 الشريؼ حيث كجدت كثير مف الكتابات الفردية آنذاؾ.
 :النَّبكمالمرحمة الثانية: مرحمة التدكيف الرسمي لمحديث  -

يجرم، كيعكد الفضؿ فيو في مطمع القرف الثاني ال النَّبكمكاف التدكيف الرسمي لمحديث 
كسى  خكفنا مف، حيث أمر بتدكيف الحديث (ٓ)-رحمو ا -إلى الخميفة عمر بف عبد العزيز  ديري

                                                 
 شير مف ىذه الصحيفة؛ صحيفة ىمَّاـ بف سعيد عف أبي ىريرة.( قمت: كاأل(ُ

 (.ِٖيينظر: تدكيف السنة النَّبكية نشأتو كتطكره مف القرف األكؿ إلى نياية القرف التاسع اليجرم )ص(ِ) 
 (.ٔٗتقييد العمـ )ص(ّ) 

 .(ٖٓ)ص المصدر نفسو(ْ) 
 (.ّ: السُّنَّة قبؿ التدكيف )صيينظر(ٓ) 
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ذىىىابى  اٍلًعٍمـً  اًء، ككاف اإلماـ الزىرم كى ىػ( مف أعبلـ مف قاـ بالتدكيف ُِْ) -المتكفى سنة -اٍلعيمىمى
في كتب  ةالنَّبكيدكيف السُّنَّة في ىذه الفترة، حيث كاف أكؿ مف كضع حجر األساس في ت

خاصة، ككاف يدكف كؿ ما سمعو مف أحاديث الصحابة غير مبكَّب عمى أبكاب العمـ، كربما 
 .(ُ)كاف مختمطنا بأقكاؿ الصحابة كفتاكل التابعيف، ثـ شاع التدكيف

سبلمية عامة يعتبر ىذا القرف عصر ازدىار العمـك اإلجاء القرف الثالث اليجرم، ك  حتى
، إذ نشطت فيو ةالنَّبكيخاصة، بؿ يعد ىذا القرف مف أزىى عصكر السُّنَّة  ةالنَّبكيكـ السُّنَّة كعم

جاؿ، كتيكسّْع في تدكيف الحديث، فظيرت كتب الرحمة لطمب العمـ كنشط فيو التأليؼ في عمـ الرّْ 
، بكمالنَّ ، كغيرىا مف الكتب التي جمعت الحديث -الصحاح كالسنف -كالكتب الستة ،المسانيد

 التي اعتمدتيا األمَّة كاعتبرتيا دكاكيف اإلسبلـ.ك 
اد كالعمماء الجيابذة مف أمثاؿ: أحمد بف قَّ كقد برز في ىذا العصر كثير مف الحفاظ كالنُّ 

سحاؽ بف رى  ويٍ كى اىى حنبؿ، كا 
   عبد ا البخارم، يبف المديني، كيحيى بف معيف، كأب، كعمي (ِ)

كعبد ا بف عبد الرحمف  ازياف، كعثماف بف سعيد،حاتـ الرٌ  يكأب رعة،زي  يكمسمـ بف الحجاج، كأب
ا عمكمن  النَّبكمارمياف، كغيرىـ كثير ممف كاف عمى أيدييـ تأسيس كثيرو مف عمكـ الحديث الدٌ 

ٍرح كالتٍَّعًديؿ كعمـ  عمييـ يجمع ما  عياالن  كؿ مف جاء بعد القرف الثالث أصبح. ك (ّ)اخصكصن الجى
 النقد عمى ما نقدكا.كيعتمد في  ،جمعكا

كاستدرؾ أىؿ ىذا القرف الرابع عمى أىؿ القرف الثالث ما فاتيـ كأكممكا الصرح الشامخ 
الذم أسسكه كبنكه بحيث لـ ينتو ىذا القرف حتى كادت األحاديث تككف قد جمعت كميا كدكنت، 

  ني بعضيـ باالستدراؾ عمييـ في نقد الرجاؿ كتعميؿ األحاديث.كما عى 
: المعاجـ الثبلثة، كصحيح ابف خزيمة، كصحيح في القرف الرابع كنكاما دي شير أكمف 

 .(ْ)سنف الدارقطني، كمستدرؾ الحاكـ، كغيرىاك  بي عكانة،أ

                                                 

 (.َُْة كمكانتيا في التشريع )ص: السُّنَّ يينظر(ُ) 
ٍسكىاف اٍليىاء(ِ ٍيو فتح اٍليىاء كىاٍلكىاك كىاً  فتح اٍليىاء  ،( قاؿ الزركشي: يجكز ًفي رىاىىكى ٍسكىاف اٍلكىاك كى يجكز ضـ اٍليىاء كىاً  كى

اًفظ أىبىا  اًليًو سىًمعت اٍلحى ٌنؼ ًفي بعض أىمى قىاؿى الميصى  -مَّد عبد اٍلقىاًدر بف عبد اميحى كىىىذىا الثَّاًني ىيكى اٍلميٍختىار كى
ًديث الى يحبكفى كيو أىم يىقيكليكفى لفظ كيو  :يىقيكؿ -رىًضي ا تىعىالىى عىنوي  ء يىقيكؿ أىؿ الحى اًفظ أىبىا اٍلعىبلى سىًمعت اٍلحى
صبلح لمزركشي مى مقدمة ابف الا مف أىف يىقع ًفي آخر اٍلكىًممىة كيو اٍنتيى. النكت عببدء اٍلكىاك سىاًكنة تفادين 

(ُ/ُِٗ.) 
 (.ٓٗنشأتو كتطكره مف القرف األكؿ إلى نياية القرف التاسع اليجرم )ص النَّبكيةتدكيف السُّنَّة (ّ) 

 .(َٕ)ص يثالكسيط في عمـك كمصطمح الحد(ْ) 
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يـ ييذبكف بعد القرف الرابع فقد كاف طريقة مؤلفييا أنَّ  الميصنَّفات كالكتب الحديثةأما ك 
في كتب متفرقة في كتاب كاحد، أك  كتب المتقدميف، أك يرتبكنيا، أك يجمعكف ما تشتت منيا

يختصركف األسانيد كالمتكف أك يتكممكف في رجاليا، أك يبينكف غريبيا، أك يشرحكف متكنيا، أك 
يجمعكف األحاديث المتعمقة باألحكاـ، أك بالترغيب كالترىيب في كتب مستقمة، أك يخرجكف 

ينبغي أف يعمـ أننا حينما نحكـ كمما . أحاديث بعض كتب الفقو كالتفسير كالكعظ كالمغة كنحكىا
عمى قرف بحكـ فإنما نريد الغالب كالكثير ال النادر كالقميؿ. فبل يشكمف عميؾ أف فيمف كاف قبؿ 
ذلؾ مف ىذب كرتب. كأف فيمف كجد بعد ىذا مف اجتيد كاستقؿ في معرفة التصحيح كالتحسيف 

يحيف لعدد مف المحدثيف، شير ما دكنكا: الجمع بيف الصحأكمف  جاؿ.كالتضعيؼ كنقد الرّْ 
كتب أحاديث ك ككتب جامعة ألحاديث األحكاـ،  كالجمع بيف الكتب الستة لعدد مف المحدثيف،

 .(ُ)لى يكمنا الحاضرإالمكاعظ كاآلداب كاألخبلؽ، كالجكامع العامة التي جمعيا المحدثكف 
و مف كبيذا يمكف القكؿ بأف "تدكيف الحديث مٌر بمراحؿ منتظمة حققت حفظو، كصانت

 .(ِ)العبث، كقد تضامنت الذاكرة كاألقبلـ، ككانا جنبنا إلى جنب في خدمة الحديث الشريؼ"
 في ىذه المرحمة، عامبلف، كىما:  النَّبكمالتدكيف الرسمي لمحديث  يقؼ كراءك 
، فٌدكنت السُّنَّة مف باب تقييد جبؿ اإلنساف عميو مف الكىـ كالنسياف كالخطأ األكؿ: ما -

 الحديث كتثبيتو. العمـ، كحفظ
الكػػػذب، كعامػػػؿ الكػػػذب ىػػػذا يقػػػؼ كراءه مػػػأرب كأغػػػراض مختمفػػػة أىدَّت إلػػػى كالثػػػاني:  -

كأىميا: التعصب بأنكاعو، كحب االنتصار لمذىب أك بدعة، أك حنػؽ عمػى اإلسػبلـ مػف  ،ظيكره
ػػػػكمػػػػف ىػػػػؤالء الزنادقػػػػة، أك مػػػػف كػػػػاف يتكسػػػػب بػػػػذلؾ، كالقي  ،فً يٍ كرى كتيػػػػالمي  اء، اص المتممقػػػػيف لؤلمػػػػر صَّ

لػػكال أحاديػػث تأتينػػا مػػف قبػػؿ المشػػرؽ ننكرىػػا ال : "(ْ)كيشػػيد لػػذلؾ قػػكؿ اإلمػػاـ الزىػػرم .(ّ)كغيػػرىـ
 ".ا كال أذنت في كتابونعرفيا ما كتبت حديثن 

 النَّبكمقاؿ الباحث: ال شؾ بأف ىذه الفترة الجديدة، كالمرحمة المتقدمة مف كتابة الحديث 
في الحديث  ، كالذيف كاف ليـ أثره كاضحه الكٌراقيف رة كظيك الكٌراقكتدكينو أكجبت كجكد مينة 

 .الشريؼ، كىذا ما سيجتيد الباحث في إبرازه مف خبلؿ ىذه الدراسة بإذف ا  النَّبكم
*** 

                                                 

 .(ِٕ)ص يثالكسيط في عمـك كمصطمح الحد(ُ) 

 (.َِّالسُّنَّة قبؿ التدكيف )ص(ِ) 

 (.ٕ/ُكًكتىابو التَّاريخ ) يحيى بف مىًعيف: يينظر(ّ) 

 (.َُٖتقييد العمـ )ص(ْ) 



 

 

 

 
 اٌفصً األًي

 ًذعطٌفاخ شاخ عاللح اٌٌضّالنيح ًالاٌٌضَّذعطٌف 

 
 فٍو ِثحثا0ًْ              

 النياٌٌضَّح ًالاٌٌضَّف ادلثحث األًي0 ذعطٌ             

 ادلثحث اٌثا0ًٔ ذعطٌفاخ شاخ عاللح           
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 الفصؿ األكؿ
 كتعريفات ذات العبلقة الكرٌاقيفة ك الكرٌاقتعريؼ 

ة مػػػف الميػػػف التػػػي عيرفػػػت كاشػػػتييرت قػػػديمنا، كقػػػد اشػػػتغؿ بيػػػا عػػػدد كبيػػػر عيرفػػػكا الكٌراقػػػإٌف  
، ثػػـ يشػير إلػػى أىػػـ التعريفػػات ذات الػػكٌراقيفة ك الكٌراقػيػػؼ ، كفيمػػا يمػػي يتنػاكؿ الباحػػث تعر الكٌراقيفبػ

 العبلقة.
 اقيفالكرَّ ة ك اقالكرَّ المبحث األكؿ: تعريؼ 

ا: اقيفالكرَّ ة ك اقالكرَّ المطمب األكؿ: تعريؼ   لغة كاصطبلحن
: تعريؼ  -   لغة: الكرٌاقيفة ك اقالكرَّ أكالن

مشتقة مف )كىرىؽ(، قاؿ ابف فارس
قاؼ: أصبلف يدؿ أحدىما عمى : "الكاك كالراء كال(ُ)

كالكىرىؽي: ": (ِ)قاؿ ابف منظكرخير كماؿ، كأصمو كىرىؽ الشَّجر، كاآلخر عمى لكفو مف األلكاف". ك 
ًر كالًكتاب، اٍلكىاًحدىةي كىرىقةه، ًمٍنيىا كىرىؽي كقاؿ: " ًمٍف أىٍكراؽ الشَّجى كالكىرىؽي: أيدـ رقاؽه، كىاًحدىتييىا كىرىقة، كى

ًؼ، ككى  فيوي اٍلميٍصحى حي ًؼ كأىٍكراقيو: صي ا قاؿك . الكاحد كالكاحد" رىؽي اٍلميٍصحى ، الكٌراؽك ": (ّ)أيضن كؼه : مىٍعري
يىٍكتيبي الكٌراقكىًحٍرفىتيوي  ؿه كىرَّاؽ: كىىيكى الًَّذم ييكىرّْؽ كى ، كىك الكٌراؽرجؿ "ال :(ْ)قاؿ الفارابي"، ك ةي. كىرىجي

 الكتب نسخ يحترؼ كمىفٍ  كبائعو، الكىرىؽ "صانع: (ٓ)كقاؿ أحمد مختار عمر ."الذم ييكىرّْؽي كيكتب
  .تجارتيا" أك
االكرٌاقثانينا: تعريؼ  -  : ة كالكاٌرقيف اصطبلحن

ا:اقالكرَّ  العناية بالدكاكيف العممية كالسجبلت في نسػخيا كتجميػدىا كتصػحيحيا  ة اصطبلحن
 .(ٔ)بالركاية كالضبط

ا: اقكفالكرَّ ك  الكاك كتشديد الراء كفي آخرىا القاؼ، : بفتح الكٌراؽجمع كٌراؽ، ك" اصطبلحن
 -كىك الكاغد -ىذا اسـ لمف يكتبي المصاحؼى ككتبى الحديث كغيرىا، كقد يقاؿ لمف يبيع الكرؽ

ا" الكٌراؽببغداد،   .(ٕ)أيضن

                                                 

 (.َُُ/ٔمعجـ مقاييس المغة )(ُ) 

 (.ّْٕ/َُلساف العرب )(ِ) 

 .(ّٕٓ/َُ) المصدر نفسو(ّ) 
 (.ُْٔٓ/ْ: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )يينظر(ْ) 

 (.ِِْٔ/ْمعجـ المغة العربية المعاصرة )(ٓ) 

 (.َْٕ)ص : المقدمة البف خمدكفيينظر(ٔ) 

 (.ْٖٓ/ٓاألنساب )(ٕ) 
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ماكف معركفة في أى جر، ككانت ليـ أى ر عمي الخطيب: ىـ محترفك النسخ بالدكتك  ـكعرَّفي
ما يريدكف مف  الكٌراقيفدىا العمماء كطبلب العمـ يستنسخكف العكاصـ االسبلمية كغيرىا، يقص

 .(ُ)جرأكتب العمـ مقابؿ 
 المطمب الثاني: العبلقة بيف التعريفيف المغكم كاالصطبلحي:   

يبلحظ بأنَّو أشمؿ كأكسع مف  الكٌراقيفة ك لمكٌراقالناظر في التعريؼ االصطبلحي 
ؾ عٌدة معافو جامعة في ىذا االصطبلح، منيا ما التعريؼ المغكم لمفظة كراقة ككٌراؽ، فإف ىنا
 ىك ميني، أك إبداعي، أك تجارم، أك ديني. 

، كفيما تأتي تجارة الكرؽ في الكٌراؽفالٌنسخ يكاد ييشكؿ الميمة األكلى في عمؿ 
المحصمة الثانية، إضافة إلى المشتغميف بكتابة القرآف كعمـ الحديث، ثـ اندمج في ىذا 

 .(ِ)مد الكتب، كمف يبيعيااالصطبلح كؿ مف يج
: "كثرت التأليؼ العممية كالدكاكيف، كحرص الناس عمى تناقميا في (ّ)قاؿ ابف خمدكف
المعانيف لبلنتساخ، كالتصحيح،  الكٌراقيفمدت. كجاءت صناعة سخت كجي تي اآلفاؽ كاألعصار فانٍ 

 بية كالدكاكيف".تي كالتجميد، كسائر األمكر الكي 
اقة مف خبلؿ السياؽ كالمعنى، كالذم تحكيو اؽ ككرَّ بيف لفظة كرَّ  ىناؾ تداخبلن  كال شؾ أفَّ 

حيث يمكف تقسيـ  ؛اؽالكرَّ مف لفظة  سعي ك ة أشمؿ كأالكٌراقة، كلكف يبلحظ أف معنى الكٌراقمينة 
 : اآلتية عمى النحك اقالكرَّ 

 النسخ: كيدخؿ في خانتو التزكيؽ كالتصكير كالتذىيب كالتخطيط. -ُ
 ت الكتابة، كاألقبلـ كالحبر كغيرىا.بيع الكرؽ كسائر أدكا -ِ
 تجميد الكتب. -ّ
 بيع الكتب.  -ْ

 .(ْ)ةالكٌراقىذه المحاكر األربعة األساسية، كتفرعاتيا، ىي التي تشكؿ مينة 
*** 
 
 

                                                 

 (.ٓٓة )صالكٌراقتراثنا المخطكط مف التأليؼ الى (ُ) 

 (.ُُٖ: كراقك بغداد في العصر العباسي )صيينظر(ِ) 

 (.َْٕ)ص البف خمدكف المقدمة(ّ) 

 (.ُِٖ: كراقك بغداد في العصر العباسي )صيينظر(ْ) 
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 عبلقة ذات تعريفات: الثاني المبحث
ة ليػا مفيػـك شػامؿ ككاسػع عنػد العممػاء، فػبل تقتصػر الكٌراقػتبٌيف مما سبؽ أف مينة  

 بة إٌنما تتعداىا إلى النسخ كالضبط كالتصحيح كالتجميد كالبيع كغير ذلؾ.عمى الكتا
ة، الكٌراقػمف الحرؼ كالميف التي تتقػاطع بشػكؿ كاضػح مػع مينػة  كقد عيرفت قديمنا عدد 
، كمنيا: النَّسخ كاإلمبلء عمى كجو الخصكص، كفي ىذا المبحث بياف لتعريفاتيػا، الكٌراقيفكعمؿ 

 ة.الكٌراقبمينة ثـ إشارة إلى عبلقتيا 
ا:  المطمب األكؿ: تعريؼ اإلمبلء كالمستمميف لغة كاصطبلحن

: تعريؼ اإلمبلء كالمستمميف لغةن:  -  أكالن
كأىٍممىٍيتي  ،كاإًلٍمبلء كاإًلٍمبلؿي عمى الكاتب كاحد: "(ُ)قاؿ ابف منظكر مشتقة مف "مىبلى"،

يّْدتاف جاءى  سأىلتو أىف ييٍمًميىو  :كاستمميتو الكتاب ،بيما القرآف الكتاب أيٍممي كأىٍممىٍمتيو أيًممُّو لغتاف جى
ًمٍنو(ِ)كقاؿ الفيركزآبادم". عميَّ   لمًَّذم الميٍستىٍمًمي : "كاٍستىٍمبلهي: سألىو اإلٍمبلءى"، كقاؿ الزبيدم: "كى
 .(ّ)شٍيخو  ًمف الحديثً  إٍمبلءى  يىٍطمبي 
ا: -  ثانينا: تعريؼ اإلمبلء كالمستمميف اصطبلحن

ا: اإلمبلء اصطبل "أف يقعد عالـ كحكلو تبلمذتو بالمحابر، كالقراطيس، فيتكمـ العالـ بما حن
 .(ْ)عميو مف العمـ، كيكتبو التبلمذة فيصير كتابنا، كيسمكنو اإلمبلء كاألمالي" فتح ا 

يٍستىحىبُّ لممحدّْث العارؼ عقد مجمس إلمبلء الحديث، فإنَّو مف  قاؿ ابف الصبلح: "كي
 ف، كالسماعي فيو مف أحسف كجكه التحمؿ كأقكاىا".أعمى مراتب الراكي

ا الحفاظ مف أىؿ الحديث في (ٓ)كقاؿ الكتاني  : "كىك مف كظائؼ العمماء قديمنا خصكصن
يكـ مف أياـ األسبكع يكـ الثبلثاء أك يكـ الجمعة، كىك المستحب كما يستحب أف يككف في 

أكؿ القائمة: ىذا مجمس أمبله شيخنا  المسجد لشرفيما، كطريقيـ فيو أف يكتب الميستَّمًمي في
ثـ يفسر  بأسانيده أحاديثنا أك آثارنا، فبلف بجامع كذا في يكـ كذا، كيذكر التاريخ، ثـ يكرد اٍلميٍمًمي

غريبيا، كيكرد مف الفكائد المتعمقة بيا بإسنادو أك بدكنو ما يختاره أك يتيسر لو، كقد كاف ىذا في 
 ماتت الحفاظ، كقؿ اإلمبلء". الصدر األكؿ فاشينا كثيرنا، ثـ 

                                                 

 (.َِٗ/ُٓلساف العرب )(ُ) 

 (.ُّّٔالقامكس المحيط )ص(ِ) 

 (.ٓٓٓ/ِٗتاج العركس مف جكاىر القامكس )(ّ) 
 (.ُُٔ/ُكشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف )(ْ) 

 (.ُٗٓالرسالة المستطرفة )ص(ٓ) 
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ا:  إذا الميحدّْث صكت يبمغ الذم ىك جمع اٍلميٍستىٍمًمي، ك" اٍلميٍستىٍمًمي كالمستممكف اصطبلحن
 .(ُ)المجمس" في الطبلب كثر

 عندىـ القارئ لمناس".  الكٌراؽ: "ك (ِ)، كما قاؿ الذىبيالكٌراؽمي ىك مى تى سٍ كالمي 
ضعو مرتفع مف كرسيو أك نحكه، فإف لـ يجد : "كليستمًؿ عمى مك (ّ)قاؿ ابف الصبلح

دّْيىوي  اٍلميٍمًمي لفظى  يتَّبعى  أفٍ  استممى قائمنا. كعميو غير خبلؼ. كالفائدة في  ًمفٍ  كجًيوً  عمى فىييؤى
مىى اٍلميٍمًمي لىٍفظى  يىٍسمىعي  مىفٍ  تىكىصُّؿي  استمبلء اٍلميٍستىٍمًمي: قُّقً  تىفىيًُّمًو، ًإلىى ًمٍنوي  بيٍعدو  عى تىحى غً  وً كى  ًبًإٍببلى

 .اٍلميٍستىٍمًمي"
ا:  المطمب الثاني: تعريؼ النَّسخ كالنُّساخ لغة كاصطبلحن

: تعريؼ  -  النَّسخ كالنُّساخ لغة:أكالن
قياًسو.  في مختمؼه  أٌنو إالٌ  كاحد، أصؿّّ  كالخاء كالسيف : "نسخ، النكف(ْ)قاؿ ابف فارس

ثباتي  شيءو  رٍفعي  قياسيو: قكـ قاؿ . شيءو  إلى شيءو  تحكيؿي  قياسيو: آخركف كقاؿ. مكانىو غيرهً  كا 
كتاب". كقاؿ ابف  عىف كتابنا نسخؾ: : النَّسخ(ٓ)الًكتاب"، كقاؿ األزدم نىٍسخ: النَّسخ: قالكا

و الشيءى  : "نىسىخى (ٔ)منظكر و ينسىخي و، كاستنسىخى ا، كانتسىخى  مىعىاًرًضًو". عىفٍ  اٍكتىتىبىوي : نىٍسخن
، مف الشَّيءً  نىٍقؿي : ٍسخ: "النَّ (ٕ)كقاؿ الزبيدم        و. ىيكى  كىىيكى  مىكىافو  ًإلى مىكافو غىيَّرىهي، : كنسخى
ًفي عىف كىتىبىوي : الًكتىابى  كنىسىخى  ةو، كى ا نىٍستىٍنًسخ كينَّا ًإنَّا  :التٍَّنًزيؿ ميعىارىضى  أىم .(ٖ) تىٍعمىميكفى  كيٍنتيـٍ  مى

فىظىةي  تىكتيب مىا نستنًسخ  الىى".تىعى  ا ًعٍند فيثبتي  الحى
ا: : تعريؼ ثانينا -    النَّسخ كالنُّساخ اصطبلحن

ا: كرًتو الميجرَّدة إلى (ٗ)قاؿ الراغب األصفياني النَّسخي اصطبلحن : "نىٍسخي الكتاب: نقؿي صي
، كذلؾ ال يقتضي إزالة الصكرة األكلى، بؿ يقتضي إثبات ًمثميا في مادَّةو أخرل،  كتابو آخرى

    كثيرة".كاتّْخاذ نقش الخاتـ في شمكع 
                                                 

 .(ُُّتيسير مصطمح الحديث )ص(ُ) 
 (.ُٕٔ/ٕتاريخ اإلسبلـ )(ِ) 

 .(ِِْمقدمة ابف الصبلح )ص(ّ) 
 (.ِْْ/ٓمقاييس المغة )(ْ) 

 (.ََٔ/ُجميرة المغة )(ٓ) 

 (.ُٔ/ّلساف العرب )(ٔ) 

 (.ّٓٓ/ٕ: تاج العركس )يينظر(ٕ) 

 (.ٗٓ :)اآلية الجاثيةسكرة (ٖ) 

 (.َْٗص)المفردات في غريب القرآف (ٗ) 
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ا:  الميممة، كالخاء السيف النكف، ككسر جمع النىاًسخ، ك"النىاًسخ: بفتح كالنُّساخ اصطبلحن
 الببلد، بسائر «الكٌراؽ» لو كيقاؿ باألجرة، الكتب ينسخ لمف المفظة ىذه آخرىا، في المعجمة
 .(ُ)الصنعة" بيذه جماعة كاشتير الناسخ، :لو يقاؿ كببغداد

: "ىـ محترفك الٌنسخ بأجر، ككانت ليـ أماكف معركفة في (ِ)خطيبكقاؿ الدكتكر عمي ال
ما يريدكف مف  الكٌراقيفالعكاصـ االسبلمية كغيرىا، يقصدىا العمماء كطبلب العمـ يستنسخكف 

 كتب العمـ مقابؿ أجر".
، الذيف يمارسكف عممية الٌنسخ الكٌراقيفكالٌنساخ: يندرج في خانتيـ الغالبية العظمى مف 

ا في خانتيـ الخٌطاطكف، كىـ الفئة الفٌنية المبدعة، كالمشتغمة بالحرؼ بأيدييـ ، كيندرج أيضن
 .العربي، كالتزكيؽ، كالتصكير، كالتذىيب
مف ىذا  الكٌراؽ، نيٌساخ الحديث، كيجب أف يككف الكٌراقيفكيدخؿ في ىذا الصنؼ مف 

ا بالحديث لسببيف رئيسيف:   الصنؼ عالمن
يني، كمحرماتو كمحبلتو، حيث يكجب الكازع الديني األكؿ: يدخؿ في اإلطار الد -

 الثقة بالنقؿ كاألمانة.
كالسبب الثاني: المحافظة عمى سمعة العالـ الشخصية، عمى الصعيديف الميني  -

 .(ّ)ة ترتبط بيما مباشرةالكٌراقكاألخبلقي، حيث أف مينة 
ية التي تبرز مف ة، فالحقيقالكٌراقكتجدر اإلشارة ىنا إلى أف اإلمبلء كالنسخ جزء مف 

ة، تدلؿ عمى أمكر غاية الصعكبة، حيث كانت ىناؾ منيجية دقيقة يمتـز بيا الكٌراقخبلؿ عممية 
ىك المنيجية الحقيقية  الكٌراقيف، إلتماـ عممو، لقد كاف منيج النسخ كالمقابمة في عمؿ الكٌراؽ

ـ لمنيجية اإلمبلء األكلى  ، فقد شكمت ىذه المنيجية الطكر األعمى كالمتقدالكٌراؽالمتطكرة لعمؿ 
ة في البدء، فقد كانت المنيجية األكلى في مجالس اإلمبلء الكٌراقالتي انطمقت منيا عممية 

سماعية كمباشرة، فيما راحت منيجية النسخ كالمقابمة تشكؿ عممية معرفية باألساس، يدخؿ 
مؿ، حيث صار اإلبداع فييا كعامؿ مساعد، فيما تنتظـ مجمكعة عناصر أخرل إلتماـ الع

التعامؿ كفؽ ما ىك مكتكب بيد المؤلؼ، أك ما يعرؼ بالمخطكط أك األصؿ، كعمى ضكء ىذا 
 .(ْ)ة، كصكالن إلى األمكر الفنية كالتي تخص الناحية المينيةالكٌراقاألصؿ تأتي بقية خطكات 

                                                 

 (.ٖ/ُّاألنساب )(ُ) 

 (.ٓٓ)ص ةالكٌراقتراثنا المخطكط مف التأليؼ الى (ِ) 

 (.َِّ -ِٗٗ)ص: كراقك بغداد في العصر العباسي يينظر(ّ) 

 (.َِّ)ص المصدر نفسو: ريينظ(ْ) 



 

  

               

 

 فصً اٌثأًاٌ

 اٌٌضّالنيح ًأصٌاق اٌٌضّالذاضٌد 

         
 ًفٍو ِثحثا0ْ            

 حاٌٌضّالادلثحث األًي0 ذاضٌد           

 اٌٌضّالنيادلثحث اٌثا0ًٔ أصٌاق           
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 الفصؿ الثاني
 الكرٌاقيفة كأسكاؽ الكرٌاقتاريخ 

 معرفػػػػة مػػػػع نطاقيػػػػا كاتسػػػػع انتشػػػػارىا كزاد الكتابػػػػة، منػػػػذ معرفػػػػة عيرفػػػػت ةالكٌراقػػػػ إٌف مينػػػػة
 مكف بيا، كصار ليـ أسكاقنا متخصصة.الكرؽ، ككثر المشتغ صناعة

ة كأىػـ المراحػؿ التػػي مػرت بيػا، ثػػـ يشػير إلػى أىػػـ الكٌراقػػكفيمػا يمػي تنػػاكؿ الباحػث تػاريخ 
 في األمصار المختمفة. الكٌراقيفأسكاؽ 

 ةالكٌراقالمبحث األكؿ: تاريخ 
  كلو مراحؿ حتى ينمكإفَّ لكؿ عمـ نشأة كتطكر، كال يكجد شيء عمى كجو األرض إالٌ 

 كيترعرع. 
ؿ العمـك كأفضميا لمبشرية، كيي الكٌراقكعمـ  مككننا ميمنا مف مككنات الحضارة،   عدُّ ة مف أجى
 أىـ تشكؿ التي الرائعة بإنجازاتيـ مكتكبنا أسبلفيـ مف خبللو معرفة تاريخ استطاع الناس

 أسباب كا إيجادحافزنا كمشجعها ليـ، كمف خبللو استطاع بؿ األمـ ىذه اإليجابية ألبناء المعطيات
 في جميع المجاالت، ككذا استطاعكا حفظ دينيـ. التفكؽ الحضارم

بّْؾى  ًباٍسـً  اٍقرىأٍ   قاؿ لو: إلى نبيو  كمعمكـ أف أكؿ ما أكحى ا         مىؽى  الًَّذم رى مىؽى، خى  خى
ٍنسىافى  مىؽو، ًمفٍ  اإٍلً بُّؾى  اٍقرىأٍ  عى ـي، كىرى مَّـى  الًَّذم اأٍلىٍكرى ،ًباٍلقى  عى مَّـى  مىـً ٍنسىافى  عى ا اإٍلً ـٍ  لىـٍ  مى يىٍعمى

، كال شؾ أف (ُ)
القمـ يحتاج إلى ما يىكتب كيىخط عميو مف أدكات، فمـ يكف ىناؾ إال بعض األمكر البسيطة 

، ةالنَّبكيالقرآف الكريـ كبعض األحاديث  بأمر مف النبي  االبتدائية، كتب عمييا الصحابة 
 ى يكمنا الحاضر.ثـ تطكرت أدكات الكتابة إل

 انتشارىا كزاد الكتابة، معرفة منذ عيرفت اإلسبلمي العربي تاريخنا في ةالكٌراق كمينة
  الكرؽ. معرفة صناعة مع نطاقيا كاتسع

 :رئيسيتيف مرحمتيف في ةالكٌراقتاريخ  حكؿ الباحث في ىذا المبحث الحديث يجمؿك 
 مرحمة ما قبؿ صناعة الكرؽ. -
 الكرؽ.مرحمة ما بعد صناعة  -

 :المطمب األكؿ: مرحمة ما قبؿ صناعة الكرؽ -
، كقد كتب عمى الطيف، ثـ ابتدأت الكتابة منذ بدء الخميقة، فقيؿ أكؿ مف كتب آدـ 

كتبت األمـ مف بعده، كتطكرت أدكات الكتابة المستخدمة إلى أف كانت صناعة الكرؽ، قاؿ ابف 

                                                 

 (.ٓ – ُ: )اآلية العمؽسكرة  (ُ)
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 في الزماف مف برىة ذلؾ بعد األمـ تكتب ثـ الطيف، عمى آدـ  كتب مف : "أكؿ(ُ)النديـ
 الكقت، في لمحاجة الشجر ككرؽ الخشب في ككتبكا الطكفاف، قبؿ ىذا لمخمكد كالحجارة النحاس
ا القسي بو يعبل الذم (ِ)التُّكز في ككتبكا  مقالة في ذلؾ خبر استقصينا كقد لمخمكد، أيضن

 كيعمؿ المصرم (ّ)القرطاس في رمص أىؿ ككتب فييا، الناس فكتب الجمكد ديبغت ثـ الفبلسفة،
 األبيض، الحرير في تكتب ، كالركـ النبي يكسؼ عممو مف أكؿ ، كقيؿ:(ْ)البىٍرًدمٌ  قصب مف

 ككانت الكحشية، الحمير جمكد كىك الفيٍمجاف كفي المصرم، (ٔ)الطُّكمار كفي ، كغيره،(ٓ)كالرّْؽ
 كىي كالمخاؼ اإلبؿ، أكتاؼ في بتكت كالعرب كالغنـ، كالبقر الجكاميس جمكد في تكتب الفيرس
 مف كيعمؿ الصيني الكرؽ كالصيف في النخؿ، عسب العيسيب البيض، كفي الرقاؽ الحجارة

 فأٌما األبيض، الحرير كفي كالحجار النحاس في كاليند البمد،في  ارتفاع أكثر كىك الحشيش،
 الدكلة في كقيؿ: ،أمية بني أياـ في حدث ٌنوإ كيقاؿ: الكتاف، مف فيعمؿ الخراساني الكرؽ

 حديث". إٌنو كقيؿ: العمؿ، قديـ إٌنو كقيؿ: العباسية،
 الجمكد مف كؿ في يكتبكف كانكا العرب أف : "كالظاىر(ٕ)كقاؿ عبد السبلـ ىاركف

 يستعمؿ لـ الكرؽ كأف العباسية، الدكلة عيد مف صالح كصدر األمكية، الدكلة عيد في كاألكراؽ
 النادرة النصكص . كمف(ٗ)الكاغد بصناعة (ٖ)البرمكي يحيى بف ضؿالف أشار منذ إال ظاىرة بكثرة
 األلكاح في يكتب كاف أٌنو ،(َُ)لمذىبي النببلءأعبلـ  سير في الشافعي، ترجمة في كجدتو ما

                                                 

 (.ّٓ)صالفيرست (ُ) 
 (ِ). ره : شىجى  (.ُّٓ/ٓلساف العرب ) :يينظر التُّكزي

: يينظر. معركؼ ييتَّخذ مف بىٍرًدٌم يككف بمصر، كالقىٍرطاس كمو الصحيفة الثابتة التي يكتب فيياالًقٍرطاس: (ّ) 
 (.ُِٕ/ٔ)لساف العرب 

تسمك سىاقو اليكائية ًإلىى نىٍحك متر أىك أىكثر يىٍنميك ًبكىٍثرىة ًفي مٍنطقىة  ،نىبىات مائي مف الفصيمة السعدية :مٌ دً رٍ البى (ْ) 
كؼ لٌ دً رٍ كصنع ًمٍنوي المصريكف القدماء كرؽ البى  ،المستنقعات بأعالي الٌنيؿ  (.ْٖ/ُالمعجـ الكسيط ) .اٍلمىٍعري

 (.ِْ/ٓ) العيف لمفراىيدم. و تعالى: ًفي رىؽٍّ مىٍنشيكرو الرّْؽُّ: الصحيفة البيضاء، لقكل(ٓ) 

 (ٔ):  (.َّٓ/ْلساف العرب ) :يينظر. الصحيفةي كاحد الطكامير، الطاميكر، الطُّكمار:  الطُّكماري

 (.ُٕتحقيؽ النصكص كنشرىا )ص(ٕ) 

اًلد ٍبف بىٍرمؾ البىٍرمىكٌي البغدادمُّ كلي إمرة خراساف، ك (ٖ)  كأيمُّو بربريٌة اسمييا  عمؿ الكزارة،الفضؿ ٍبف يحيى ٍبف خى
ق(، مسجكننا. يينظر: سير أعبلـ النببلء ُِٗككاف فييا  مات: كيبل، سنة ) النَّبكيةزيبىيدة، ًمف مكٌلدات المدينة 

 (. ُُِٖ/ْكتاريخ اإلسبلـ ) (.ُٗ/ٗ)
 (ٗ) ،  (.َُُ/ٗعركس )(. تاج الُّٓالقامكس المحيط )ص: يينظر .ميعىرَّبه فارسي الكاغىدي: الًقٍرطاسي

 (.ِّٖ/ٖسير أعبلـ النببلء )(َُ) 
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 عميو ا رضكاف الشافعي األعظـ ًإمامنا أف "كييركل: (ُ)نصر الكفائي اليكرينيكقاؿ كالعظاـ". 
بىايا لقمة العظاـ، عمى ائؿالمس يكتب ما كثيرنا كاف  ".(ِ)الكرؽ، حتى مؤل منيا خى

، القرف الذم انتيى فيو عصر األدكات البدائية "ما (ّ)كبٌيف الدكتكر عبد السبلـ ىاركف
 عمى آية كمو ة، فقاؿ: "فيذاالكٌراققبؿ انتشار الكرؽ"، كنياية ىذا القرف كاف بداية ظيكر الكرؽ ك 

 الثالث القرف إلى العمـ، دكاكيف كتابة في جاكره كما راؽالع في مستعممة الجمكد كانت أف
 .قاطعة" بصفة محميا يحؿ لـ الكرؽ أف عمى كدليؿ اليجرم،

  المطمب الثاني: مرحمة ما بعد صناعة الكرؽ: -
ة قبؿ صناعة الكرؽ، ثـ تطكرت شيئنا فشيئنا حتى كصمت إلى مرحمة الكٌراقلقد عيرفت 

كانتشارىا، كقد مٌرت بمراحؿ كما قرر العمماء. قاؿ الحافظ ابف  الكماؿ بعد معرفة صناعة الكرؽ
 فأقبؿ طائفة، القراء مف ييمؾ أف كخاؼ بكر أبك فزع (ٓ)باليمامة المسممكف أصيب "لما :(ْ)حجر
مع حتى كعندىـ، معيـ كاف بما الناس  مف أكؿ بكر أبك فكاف في الكرؽ، بكر أبي عيد عمى جي
 الصيحؼ".     في القرآف جمع

 اعتمد  الصديؽ أف في اإلسبلـ، كذلؾ الكٌراقيفمف أكائؿ  كييعتبر زيد بف ثابت 
، كالرقاع األكتاؼ كمف الٌرجاؿ، مف أفكاه كجمعو صيحؼ، في العظيـ القرآف كتابة في عميو

 أـ عند بعد كانت ثـ الفاركؽ، تسمميا ثـ، الصديؽ عند فكانت، مدة الصيحؼ بتمؾ كاحتفظكا
 إلى  قريش مف كنفرنا ثابتو  بفى  زيدى  -رضي ا عنو- عثمافي  ندب أف لىإ حفصة، المؤمنيف

 يبؽ كلـ نسخة، ألؼ ألفي مف أزيد األرض في اآلف بو الذم العثماني المصحؼ ىذا كتابة
 .(ٔ)الحمد ك سكاه، قرآف األمة بأيدم

ي كتحٌدث اإلماـ الذىبي عف النصؼ الثاني مف القرف الثاني لميجرة، كىك عصر أب
: "كفي ىذا العصر شرع عمماء اإلسبلـ في تدكيف الحديث كالفقو (ٕ)جعفر المنصكر، فقاؿ

نَّؼى  كالتفسير، ٍيجو  ابف فىصى نَّؼى سعيد بف أبي التَّصانيؼ بمكة، جيرى كبىةى، كىصى كحماد بف سممة  عىري
نَّؼى  نَّؼى األكزاعي بالشاـ، كىصى نَّؼى مالؾ المكطأ بالمدينة، كى  كغيرىما بالبصرة، كىصى ابف إسحاؽ  صى

                                                 

 (.ٕٔلممطابع المصرية في األصكؿ الخطية )ص النَّصريةالمطالع (ُ) 

بىايا: جمع خاًبية، كىي الحيبُّ (ِ)  رَّة الضخمة.  ،خى  (.ِّٗك ِٔ/ُ: لساف العرب )يينظركىي الجى

 (.ُٗتحقيؽ النصكص كنشرىا )ص(ّ) 

 .(ُٔ/ٗفتح البارم )(ْ) 
 (.ّٓ/ّ: تاريخ اإلسبلـ )يينظر. ق(ُِ)م مكقعة اليمامة سنة أ(ٓ) 

 (.ْٕ-ّٕ/ْ: سير أعبلـ النببلء )يينظر(ٔ) 

 (.ٖ/ٗتاريخ اإلسبلـ )(ٕ) 
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نَّؼى  نَّؼى  باليمف، مىٍعمىره  المغازم، كىصى نَّؼى  كىصى سفياف  أبك حنيفة كغيره الفقو كالرأم بالككفة، كىصى
نَّؼى  نَّؼى  ىيشىٍيـه  الثَّكرم كتاب الجامع، ثـ بعد يسير صى الميث بمصر كابف لىًييعىة، ثـ ابف  كتبو، كىصى

العمـ كتبكيبو، كديٌكنت كتب العربية كالمغة كالتاريخ  المبارؾ كأبك يكسؼ كابف كىب. ككثر تدكيف
 كأياـ الناس. 

كقبؿ ىذا العصر كاف سائر األئمة يتكمَّمكف عف حفظيـ أك يركيكفى العمـ مف صيحؼو 
  .كمو" األمر صحيحة غير ميرتَّبةو، فسييؿ ك الحمدي تناكؿ العمـ، كأخذى الحفظ يتناقص، فممو

معمقنا عمى كبلـ اإلماـ الذىبي: "كىذا النٌص يفتح الباب كاسعنا  (ُ)قاؿ الدكتكر خير ا
، ألٌف مثؿ ىذه العمكـ، كىي تمٌر بفترة جديدة، الكٌراقيفأمامننا، لنرل األىمية القصكل لكجكد 

، يتطمب نقميا مف مصر إلى آخر، كمف مكاف لسكاه، -ىي مرحمة التدكيف -كمرحمة متقدمة
 لمطمب الحضارم الذم كجب كجكده لمسايرة مثؿ ىذه الحالة".ة ىي االكٌراقلذلؾ كانت مينة 

كالتي كصمت ثمارىا إلينا، قاؿ  الكٌراقيفكال شؾ أف ىذه ىي المرحمة األكلى مف عمؿ 
ا العناية : "كانت(ِ)ابف خمدكف  كتصحيحيا نسخيا كتجميدىا في كالسجبلت العممية بالٌدكاكيف قديمن

 ذلؾ ذىب كقد. الحضارة كتكابع الدكلة ضخامة مف قعك  ما ذلؾ سبب ككاف. كالضبط بالركاية
 زاخر بحر اإلسبلمية الممة في منو كاف أف بعد العمراف كتناقص الدكلة بذىاب العيد ليذا

. لدييما ذلؾ أسكاؽ كنفاؽ الدكلة نطاؽ كاتساع العمراف تكابع مف كمو ىك إذ كاألندلس بالعراؽ
 فانتسخت كاألعصار اآلفاؽ في تناقميما عمى اسالن كحرص كالدكاكيف العممية التأليؼ فكثرت
 بية".تي الكي  األمكر كسائر كالتجميد كالتصحيح لبلنتساخ المعانيف الكٌراقيف صناعة كجاءت. كجمدت

في البداية كانت صعبة كشاقة، خاصة قبؿ انتشار  الكٌراقيفكال شؾ بأف صنعة 
 قد العرب "أف: (ْ)كب ستانككد شرؽالمست قاؿ، (ّ)الكرؽ، كالذم يشكؿ مادة الكتابة األساسية

الصينييف عاـ  ليجكـ مباشرة اليند مف الشماؿ عمى الكاقعة سمرقند في تعرضكا
 قطعة أكؿ عمى العربي الحاكـ يد كقعت بنجاح اليجكـ ىذا صد أثناء كفي ـ(،ُٕٓ/ىُّْ)

 قبؿ ؾىنا الكرؽ اختراع جاء حيث الصيف مف الغرب إلى طريقيا تجد أف ليا أتيح الكرؽ مف
 يكتبكف الكسطى القركف في األكربيكف : كاف(ٓ)لكبكف كقاؿ المستشرؽ غكستاؼ .المسيح" زمف

                                                 

 (.َُٖ)ص : كراقك بغداد في العصر العباسييينظر(ُ) 

 (.ّٖٔ-ّٕٔ:المقدمة )ص(ِ) 

 (.ٔٓ: كٌراقك بغداد في العصر العباسي )صيينظر(ّ) 

 (.ََُ-ٗٗي تاريخ الحضارة )صالمسممكف ف(ْ) 

 (.ْٖٗ)ص حضارة العرب(ٓ) 
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 عف كنشأ فييا، المخطكطات تكافر مف أسعارىا مانعنا غبلء ككاف طكيؿ، لزمف الرُّقكؽ عمى
د أف ندرتيا  كاعظيـم بيا ليستبدلكا كالركماف؛ اليكناف مف كبار المؤلفيف كتب حؾَّ  الرىباف تىعىكَّ
فظت أنيا زيعـ التي القديمة الرائعة الكتب أكثر ىذه لضاع العرب كلكال الدينية،  أركقة في حي
 مف ييعىدُّ  المصرييف قدماء بىردمَّ  كتيشابو الرَّؽّْ، مقاـ تقكـ مادةو  اكتشاؼ باعتناء، ككاف األديار

اعة الكرؽ، رأكا "كعندما تكصؿ المسممكف إلى اكتشاؼ صن .المعارؼ" نشر في أعظـ العكامؿ
مادة لٌينة، خفيفة، سيمة الحمؿ كالنقؿ، ال تتطمب حيزنا كبيرنا،  كالجمكد كالرقكؽ، فأكثركا منو 

إكثارنا عظيمنا، جعؿ مف الكتب أضعافنا مضاعفة"
(ُ). 

ثـ دخمت صناعة الكرؽ في ببلد المسمميف كحٌمت بدؿ رقائؽ الجمد كغيرىا مف أدكات 
ديكرىانت جيمس ستشرؽ كيمياـالكتابة البدائية، قاؿ الم

 الشرؽ ببلد في الصناعة ىذه : "كدخمت(ِ)
 كافتتح. بعد فيو نسي قد البىٍرًدمٌ  نبات يكف لـ كقت في الجمد رقائؽ بدؿ فيو كاستعممت األدنى

 كزير يحيى بف الفضؿ يد عمى ـ(ْٕٗ) عاـ بغداد في اإلسبلـ ببلد في لمكرؽ أكؿ مصنع
 إيطاليا إلى انتقمت كمنيما كأسبانيا صقمية إلى الصناعة ذهى العرب كنقؿ. الرشيد ىاركف
ا الكرؽ نجد ىذا كقبؿ. كفرنسا  سنة مكة في نجده ثـ ـ(،َُٓ) عاـ منذ الصيف ببلد في مستخدمن

 سنة القسطنطينية كفي ـ(،َٓٗ) سنة أسبانيا كفي ـ(،ََٖ) سنة مصر كفي ـ(،َٕٕ)
 سنة ألمانيا كفي ـ(،ُُْٓ) سنة إيطاليا كفي ـ(،َُُِ) سنة صقمية كفي ـ(،ََُُ)
 .ـ("َُّٗ) سنة إنجمترا كفي ـ(،ُِِٖ)

يما ركاج، كراح العامة لمسمميف معركفة كمتداكلة، كراجت أكغدت صناعة الكرؽ عند ا
ة الكٌراقكمينة  الكٌراقيفكالخاصة مف الناس تتعامؿ معيا كتتعاطاىا، كما مف شؾ في أف أسكاؽ 

ة الحضارية، ساىمت في تنشيط ىذه الصناعة، بؿ إف ىذه كانت نتيجة منطقية ليذه القفز 
ة، كما أٌنيا ساىمت في الكٌراقالصناعة ذاتيا كانت عامؿ دعـ ككجكد كديمكمة كتطكر لمينة 

 .  (ّ)نشر الكعي كالثقافة إلى حد كبير
، إال أف النسخ كانت الكٌراقيففقد كتبت الكتب كدكنت الدكاكيف في شتى العمكـ بأيدم 

حيث إف النسخة الكاحدة تحتاج إلى جيد كبير ككقت كماؿ، قالت المستشرقة األلمانية  محدكدة،
كىا مجيكدنا بي اتً سخت باليد كبىذؿ فييا كى : "ىذه كتب لـ تطبع عمى آلة، بؿ ني (ْ)زيغريد ىكنكو

                                                 

 (.ٔٓكٌراقك بغداد في العصر العباسي )ص(ُ) 

 .(َُٕ/ُّقصة الحضارة )(ِ) 
 (.ُْٓ: كٌراقك بغداد في العصر العباسي )صيينظر(ّ) 
 (.ّٖٖشمس العرب تسطع عمى الغرب )ص(ْ) 
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 الثمف، رخيصة تنسخ التي الكتب تمؾ مضنينا، داـ أشيرنا طكيمة، كأحياننا بضع سنكات، كلـ تكف
 مف مجمد لنسخ أجرنا درىمنا (ٕٓ) -مثبلن  -المشيكر البصريات عالـ الييثـ ابف تقاضى فقد

 كالرحالة الطبيب -الجزار ابف ترؾ كلقد أشير، (ٔ) الييثـ ابف منو عاش كقد إقميدس، مجمدات
 عند الناس كعرؼ. بنفسو كتبيا التي الغزاؿ جمد لفائؼ مف طننا (َِٓ) كفاتو عند -القيركاني

 صندكؽ كؿ كأف العمـ، فركع كؿ في بالكتب متخـ صندكؽ (ََٔ) ترؾ قد أنو العمماء دأح كفاة
 المٍنًزؿ". خارج إلى نقمو عف يعجزكف الرّْجاؿ مف عددنا جعؿ حدنا الثقؿ مف بمغ منيا

بىنَّكىة الميدانيقاؿ  ،ثـ عرؼ المسممكف الطباعة في األندلس  :(ُ)عبد الرحمف بف حسف حى
ي األندلس إلى معرفة الطباعة قبؿ مخترعيا المشيكر األلماني "جكتنبرغ" قد سبؽ المسممكف ف"

كذلؾ بأربعمائة سنة، فقد كاف عبد الرحمف بف بدر مف كزراء الناصر، كمف أىؿ المائة الرابعة 
 ."تكتب السجبلت في داره، ثـ يبعثيا لمطبع فتطبع، ثـ تقدـ إليو، فيبعثيا إلى العماؿ في الجيات

ىنا أف جممة الظكاىر الحضارية؛ الثقافية، كاالقتصادية، كاالجتماعية  كتجدر اإلشارة
، لتنتقؿ إلى الكٌراقالتي مرت بيا الدكلة اإلسبلمية دفع عممية  ا كطكالن ة إلى النمك كاالتساع، عرضن

العكاصـ كالحكاضر اإلسبلمية المختمفة؛ بغداد، كدمشؽ، كالقاىرة، كغيرىا، حتى أصبحت مينة 
 .(ِ)أبعاد إسبلمية، معركفة القسمات ة ذاتالكٌراق

ة مٌرت بمراحؿ تاريخية عظيمة، ككاف البد الكٌراققاؿ الباحث: مما سبؽ تبٌيف أف مينة 
مف كجكد مكاف ليذه المينة الشريفة العظيمة، فكانت األسكاؽ المعٌدة لذلؾ في كؿ مصر مف 

ذه كيتحدث الباحث عف ى "،الكٌراقيفاألمصار، كأطمؽ عمييا مف أحبيا، كتعمؽ بيا "أسكاؽ 
 كتكفيقو. ف ا األسكاؽ في المبحث الثاني بعك 

*** 
 
 
 
 
 

 
                                                 

المسمميف ليا كلمحات مف تأثيرىا في سائر األمـ  الحضارة اإلسبلمية أسسيا ككسائميا كصكر مف تطبيقات(ُ) 
 (.ُِٔ)ص

 (.ُٕٕ -ُٕٔ: كٌراقك بغداد في العصر العباسي )صيينظر(ِ) 
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 الكرٌاقيفأسكاؽ  المبحث الثاني:
في األمصار المختمفة ككاف ليا ركادىا مف العمماء كالميحدثيف  الكٌراقيفانتشرت أسكاؽ 

 كاألدباء كغيرىـ. 
كتخصصاتيا، ثـ يتطرؽ إلى بياف يتناكؿ الباحث تعريؼ األسكاؽ، كأىميتيا كفيما يمي 

 كأماكنيا. الكٌراقيفأشير أسكاؽ 
ا:  المطمب األكؿ: تعريؼ األسكاؽ لغة كاصطبلحن

: األسكاؽ لغة: -   أكالن
 كالجمع كتؤنث، تذكر كىي فييا، يتعامؿ التي أك البياعات، جمع سكؽ، كىك مكضع

بضائعيـ،  إلييا الناس سكؽ مف السكؽ اشتقاؽ كأصؿ كاشتركا باعكا إذا: القكـ كتسكؽ أسكاؽ،
  .(ُ)شيء كؿ مف إلييا يساؽ لما أم

ما:   ا قاؿ ٍمنىا كى ًميفى  ًمفى  قىٍبمىؾى  أىٍرسى ـى  لىيىٍأكيميكفى  ًإنَّييـٍ  ًإالَّ  اٍلميٍرسى يىٍمشيكفى  الطَّعىا  ًفي كى
عىٍمنىا اأٍلىٍسكىاؽً  ـٍ  كىجى كي كفى  ًفٍتنىةن  ًلبىٍعضو  بىٍعضى كىافى  أىتىٍصًبري بُّ  كى  .(ِ) بىًصيرنا ؾى رى

ا ثانينا: األسكاؽ -  :اصطبلحن
 فبل البيع، يتعاطى مف بيف التبايع فيو كقع مكاف لكؿ "السكؽ: اسـ :(ّ)حجر ابف قاؿ

 . التبايع" فيو يقع مكاف كؿ يعـ بؿ بالسكؽ، المعركؼ بالمكاف المذككر الحكـ يختص
 المطمب الثاني: أىمية األسكاؽ كتخصصاتيا:

اإلنساف، حتى إف األسكاؽ كانت تباع فييا العبيد في الجاىمية  قدـ ديمةق األسكاؽ إفٌ 
 األكلى. 

 مف كحاجة حاجتو بيا يسد أمكر مف لئلنساف حيث البد ؛ميمة لئلنساف كاألسكاؽ
، كاإلنساف ال اإلنسافلبيع كشراء ما يحتاجو  فكاف لزامنا أف يككف في كؿ مصر أماكف يعكؿ،

، فبل أستطيع أف و كبيف اآلخريفيف يديو إال إذا تبادلت السمع بينيستطيع أف يجعؿ كؿ حاجتو ب
 اقة كغيرىا في آف كاحد، كلذلؾ كاف كجكدأككف صاحب بقالة كصاحب خياطة كصاحب كرً 

 كبيرة. أك األسكاؽ صغيرة كانت سكاء األسكاؽ أمرنا ضركرينا لمفرد كلمجماعة،

                                                 

 ،(ّٖٓ/ِجميرة المغة ) ،(ِْٖ/ِٓ) تاج العركس ،(ُٕٔ/َُ) لساف العرب ،(ُُٗ/ٓ) : العيفيينظر(ُ) 
 (.ُُٕ/ّمقاييس المغة )

 .(َِ: )اآلية سكرة الفرقاف(ِ) 
 (.ِّْ/ْ) رمالبا فتح(ّ) 
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ليقضي منيا حاجتو، كقد اىتـ ، ككاف يذىب إلييا أسكاؽه  كقد كاف في عصر النبي 
 البالغ؛ كاالىتماـ العناية األسكاؽ اإلسبلـ كلقد أكلى بيا كعمـ الناس الدعاء كاآلداب عند دخكليا،

 بيما، يتعمؽ كما كالككف كالحياة لئلنساف شاممة عامة كأسسو خالدة، رسالة اإلسبلـ ألف كذلؾ

  .أصحابو  بعض مع كاألخرل الفينة بيف السكؽ يتفقد كقد كاف النبي 
 كيشتركف، فيبيعكف األسكاؽ إلى يذىبكف فكانكا شيء، كؿ في  أصحابو بو كقد اقتدل

 مف طريقتيـ عمى سار مف ثـ ، عكؼ بف الرحمف كعبد كعمر بكر أبي عف معركؼ ىك كما
 كالخمفاء.  كالممكؾ التابعيف،

جاىمي كاف سكؽ كتجدر اإلشارة إلى أف األسكاؽ انتشرت منذ القدـ، ففي العصر ال
، كغيرىا مف األسكاؽ، كقد (ّ)، كسكؽ اٌلمًطيمة(ِ)، كسكؽ العسجديةالكٌراقيف، كسكؽ (ُ)عكاظ

 تطكرت ىذه األسكاؽ حتى صارت كما ىي عميو في عصرنا مف التطكر كالحداثة. 
 سالـ بف الخير أبي بف ككاف كؿ سكؽ مختص بسمع معينة في الغالب، قاؿ يحيى

 كيباع ،الكٌراقيف سكؽ في الكتب فتباع سكقو، في األمتعة مف شيء كؿ : "كيباع(ْ)العمراني
 في يطمب ًإنَّما الشيء ألفَّ  ذلؾ؛ أشبو كما الطعاـ، سكؽ في كالطعاـ البىزَّازيف، سكؽ في (ٓ)البىزُّ 

 سكقو".
 كأماكنيا: الكرٌاقيفالمطمب الثالث: أسكاؽ 

 أدباء احترفيا رفيعة ب، كىي مينةة الكتاقبكرَّ أسكاقنا تختص  المسمميف ببلد في كانت
 التي كالجمكد كالكرؽ األصباغ، كباعة كمحدّْثكف، كىذه األسكاؽ فييا النُّساخ، كفقياء كعمماء
: (ٔ)األسد الديف ناصر الكتب. قاؿ يجمدكف الذيف كالجبلدكف الخطاطكف، ككذلؾ عمييا، يكتب
 كثيرة األكؿ الصدر منذ كانت الصحؼ أف كنصكص، ركايات مف عميو عثرنا مما لنا، "كيبدك
 بيذا يختصكف رجاؿ بيعيا عمى كيقكـ فييا، تباع خاصة متاجر أك أسكاؽ ليا كانت كأٌنو شائعة،
 كانت الصحؼ ىذه أف كذلؾ لنا كيبدك. الكٌراقيفب كيمقبكف بو كييعرفكف التجارة مف الضرب
 .رىقنا" ماليـ أمر مف يتكمفكا أف غير مف يريدكف ما منيا ينالكا أف الناس يستطيع زىيدة أثمانيا

                                                 

اسـ سكؽ كاف العرب يجتمعكف فييا كؿ سنة شيران كيتناشدكف كيتفاخركف ثـ يفترقكف، فيدمو  :عيكاظ(ُ) 
 (.ُٓٗ/ُالعيف ) -اإلسبلـ، ككانت فييا كقائع

دي كىىيكى الذَّىىبي (ِ)  ًديَّةي مىٍنسيكبىةه ًإلى سيكؽو يىكيكفي ًفييىا اٍلعىٍسجى  (.َِٗ/ّ) لعربلساف ا .اٍلعىٍسجى

رّْ الطّْيب كالمتاعً (ّ)  ا ييٍؤكىؿي ًمٍف حي  (.ّْٓ/ُِ) المصدر نفسو .المًَّطيمةي: كؿُّ سيكؽو ييٍجمب ًإلييا غيري مى
 (.ُٓٓ/ٔالبياف في مذىب اإلماـ الشافعي )(ْ) 

 (ٓ): ٍربه مف الثٌياب. كالًبزازةي: حرفة البٌزاز البىزُّ  (.ّّٓ/ٕ) : العيفيينظر. ضى

 (.ُّٓلجاىمي )صمصادر الشعر ا(ٔ) 
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ة الكتب، كقد كردت قصص ركاد يرتادكنيا لبيع كشراء كمبادل الكٌراقيفكقد كاف ألسكاؽ 
، كمنشاره فأسو بيع إلى النجاريف بعض : "احتاج(ُ)منيا: قكؿ الخطيب البغدادم تبٌيف ذلؾ،
 الكٌراقيف سكؽ في العمـ أىؿ مف لو جارنا رأل أف إلى، بيعيما عمى كندـ عمييما، كحزف فباعيما

 بذلؾ".  (ِ)كسبل، منو أعذر فالصانع آلتو العالـ باع إذا: فقاؿ ،كتبو يبيع كىك
مع  اجتماعو التجارية، ينتيز الصفقات ببعض لمقياـ ككاف مف يرتاد ىذه األسكاؽ

 ،المناظرات كعقد األشعار، فيشارؾ في إنشاد األدبية، الناحية في رائع بنشاط اآلخريف ليقكـ
لقاء  . (ّ)الرنانة الخطب كا 

 كطرح العممية، المناقشات فيو تحصؿ دائمة، عممية فكانت ىذه األسكاؽ تمثؿ منتديات
، قاؿ عبد السبلـ ىاركف كالمكتبية الكرقية كأسكاقنا ال كالتدريس، المسائؿ،  ليـ : "ككانت(ْ)اليـك
عف  (ٓ)النديـ ابف فيرست في كجاء العممية، المعاىد بمثابة كانت األمصار، بعض في أسكاؽ
كيقدـ ( ٕ)السٌّْكيت البف المنطؽ كتاب يقرأ بالبصرة الكٌراقيف في رجبلن  رأيت: "قاؿ( ٔ)ديريد ابف

  .الكيكفييف"
حتى إف العمماء كانكا يرغبكف في الجمكس في مثؿ ىذه األسكاؽ، لما في ذلؾ مف فكائد 

 فإف السكؽ، في أحدكـ يقعدفٌ  "ال: (ٖ)رغب ابنو في ذلؾ، فقاؿ جمة، فيذا حبيب بف المييمَّب
 .كٌراؽ" أك سٌراج، أك ،(ٗ)زٌراد فإلى فاعميف البدٌ  كنتـ

في سائر الببلد، السيما في بغداد كالقاىرة كدمشؽ، كتكاجد  الكٌراقيفكقد انتشرت أسكاؽ 
 نكاكالنادر، ككا النفيس عمى منيا كيحصمكف الكتب، عف ينقبكف الذيف كانكا الكٌراقيففييا ميرة 

 .(َُ)كتصنيفيا كتجميدىا، كتحقيقيا، الكتب، نسخ في بارعيف
                                                 

 (.ُّٕ-ُّٔتقييد العمـ )ص(ُ) 
 (.ْٖ/ُّ( سبل: مف سمكت : أم إذا نسي ذكره كذىب عنو. يينظر: تيذيب المغة )(ِ

 (.ّٓ/ْكتاب األغاني )(ّ) 

 (.ُٖتحقيؽ النصكص كنشرىا )ص(ْ) 

 .(ِٖالفيرست )ص(ٓ) 
كفي في تي  ،صاحب التصانيؼ ،بصرماألزدم ال عتاىية، بف دريد بف الحسف بف محمد بكر ابف ديريد: أبك(ٔ) 

 .(ٕٗ-ٔٗ/ُٓ) النببلء أعبلـ : سيريينظر سنة. (ٖٗ)، كلو ق(ُِّ)شعباف سنة 
 مؤلؼ المؤدب، النحكم البغدادم السكيت، بف إسحاؽ بف يعقكب يكسؼ، أبك العربية، شيخ السٌّْكيت: ابف(ٕ) 
 .(ُٖ-ُٔ/ُِ) المصدر نفسو: يينظر .ىجرية (ِْْ) سنة المنطؽ، مات إصبلح كتاب
 (.ُِٓ/ُالعقد الفريد )(ٖ) 

ٌراد: صانع الدركع. (ٗ)   .(ُْٗ/ّ): لساف العرب يينظرالزَّ
 (.َٔٓ-َٓٓ/ُدكلة اإلسبلـ في األندلس ): يينظر(َُ) 
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 التي عيرفت في األمصار المختمفة: الكرٌاقيفكفيما يمي بياف ألشير أسكاؽ 
-  :  في بغداد: الكرٌاقيفؽ اسك أأكالن

يف، ككاف يرتادىا العمماء، يذكر أف اإلماـ أبا فرج لمكٌراقكاف في بغداد أسكاقنا           
يف يسمع فيو كينقد كيتجاذب أطراؼ الحديث مع لمكٌراقىػ( كاف يرتاد سكقنا ّٓٔني )األصبيا

: (ُ)الطالبييف لؤلصبياني محقؽ كتاب مقاتؿ -صقر أحمد ركاده مف العمماء كاألدباء، قاؿ السيد
 يسمع، ما كينقد يمحظ ما يقرأ دكاكينيـ عمى كيجمس الكٌراقيف سكؽ يغشى "كاف األصبياني

 إلى يؤكب ثـ كاألدباء، العمماء مف السكؽ ركاد بينيـ يتجاذبيا التي األحاديث بأطراؼ كيأخذ
 .كتبو" تأليؼ في عمييا يعتمد التي كالمصادر األسفار مف يرتئي ما يصطفى أف بعد داره

كاف ليا آثار إيجابية حيث كاف يجرم فييا  الكٌراقيفقاؿ الباحث: ىذا يبٌيف أف أسكاؽ  
 ر بعد القراءة كالنقد كتجاذب أطراؼ األحاديث مع العمماء كاألدباء. تصفية األسفار كالمصاد

، يدؿ عمى  ما كاف ليا في المقابؿ آثاره ك سمبية، كالمساعدة في سرقة الركايات مثبلن
 بف القاسـ بف محمد بف الحسيف ا عبد أبك "حدثني: (ِ)البغدادم قاؿ الخطيب ذلؾ: ما ركاه

 الفرج أبك كاف: يقكؿ النكبختي، الحسيف بف الحسف محمد أبا سمعت: قاؿ العمكم، طباطبا
 بالكتب، مممكءة كالدكاكيف عامرة، كىي ،الكٌراقيف سكؽ يدخؿ كاف الناس أكذب األصبياني

  منيا". كميا ركاياتو تككف ثـ بيتو، إلى كيحمميا الصحؼ، مف كثيرنا شيئنا فيشترم
 في بغداد:   المعركفة كالمشيكرة باالسـ الكٌراقيفكمف أسكاؽ  
 سكؽ الكىرخ في الجانب الغربي: -ُ

بسنده  (ّ)في بغداد كأشيرىا، ركل الخطيب البغدادم الكٌراقيفسكؽ الكىرخ أقدـ أسكاؽ 
 المدينة مف األسكاؽ (ْ)جعفر أبك نقؿ فييا كمائة كخمسيف سبع "سنة: قاؿ سفياف، بف عف يعقكب

 مف ببنائيا كأمر بالكىرخ، تيعرؼ التي لسكؽا كىي كالمحكؿ، الشعير كباب الكىرخ باب إلى الشرقية
 مكاله". (ٓ)الربيع يدم عمى مالو

                                                 

 (.ُُمقاتؿ الطالبييف )ص(ُ) 

 (.  ّّٕ/ُّ) تاريخ بغداد(ِ) 

 (.َّٗ/ُ) المصدر نفسو(ّ) 
مد بف عمي بف عبد ا بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ، ثاني عبد ا بف محأبك جعفر المنصكر، (ْ) 

 (.َٔ-ّٓ/َُ) المصدر السابؽ: يينظر .ق(ُٖٓ)تكفي سنة خمفاء بني العباس كأقكاىـ، 

 المصدر السابؽ: يينظر. ق(َُٕ)ىك ربيع بف يكنس، أبك الفضؿ، حاجب المنصكر كمكاله، مات سنة (ٓ) 
(ٖ/ِْْ.) 
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 كضاح بقصر المعركؼ المؤمنيف أمير مكلى( ِ)كضاح ضي بى : "رى (ُ)كقاؿ اليعقكبي
أم في القرف الثالث  -الكقت ىذا في فيو مف كأكثر ىناؾ، كأسكاؽ السبلح، خزانة صاحب
  .يف"لمكٌراق حانكت مائة مف أكثر وب فإف الكتب أصحاب الكٌراقكف -اليجرم

: "ككصؼ اليعقكبي ليا في (ّ)قاؿ الدكتكر خير ا سعيد معقبنا عمى كبلـ اليعقكبي
: "كعمى ىذا األساس (ْ)القرف الثالث، أمر لو داللتو التاريخية، مف ناحية السبؽ كالعمراف"، كقاؿ

ليو أشارت أىـ المصادر التي في الكىرخ ىك األقدـ كاأل الكٌراقيفمف المعطيات فإٌف سكؽ  شير كا 
شيدت بناء بغداد حتى بدايات القرف الرابع، كأعتقد أف النديـ في معرض حديثو عف الجاحظ 

 ، كاف يشير إلى ىذا السكؽ".  (ٓ)كيبيت فييا لمنظر الكٌراقيفبأٌنو كاف يكترم دكاكيف 
 سكؽ الريصافة "السرام" في الجانب الشرقي مف بغداد: -ِ

كمشيكر، كىك األحدث في بغداد، كقد جاء سكؽ الريصافة بعد سكؽ سكؽ معركؼ 
الكىرخ، حيث اختفى أك تضائؿ سكؽ كراقي الكىرخ، كانتقؿ نشاطو كحيكيتو إلى سكؽ الريصافة 
الذم يقع في الجانب الشرؽ مف بغداد، حيث نمى كازدىر، كعيرؼ ىناؾ كاشتير كذاع صيتو 

 . (ٔ)فغمر
الريصافة ككصفو، قاؿ ياقكت الحمكم كقد بٌيف المؤرخكف مكضع سكؽ

 : "بالجانب(ٕ)
ليو المنصكر، بنت أسماء إلى منسكب المعٌمى كنير الريصافة بيف بغداد مف الشرقي  ينسب كا 
 صاحب (ٖ)جيشيار بف لعميٌ  صارت التي دارىا في ككاف عظيمنا، طاقنا ككاف الطاؽ، باب

 أياـ في الشعراء مجمس كاف الطاؽ ىذا كعند المكفؽ، إياىا أقطعو ا، لديف الناصر المكفؽ
     قصر كاآلخر أحدىما ىذا ألسماء قصراف ىما القصريف بيف المعركؼ كالمكضع الرشيد،
 .الميدم" بف ا عبد

                                                 

 (.ّٓالبمداف )ص(ُ) 

 (.ٖٗ/ُ: تاريخ بغداد )يينظرىك كضاح الشركم، مكلى المنصكر، نسب إليو قصر كضاح. (ِ) 
 (.ِّٗكراقك بغداد في العصر العباسي )ص(ّ) 
 (.َّّ)ص المصدر نفسو(ْ) 

 ( عند ترجمة "الفتح بف خاقاف".ُْٖالفيرست )ص(ٓ) 
 (.ِّّكراقك بغداد في العصر العباسي )ص :يينظر(ٔ) 
 .باب طىاؽي أسماء ،(ٓ/ْمعجـ البمداف )(ٕ) 
اًجب اٍلميكفؽ كأىبى ىك (ٖ)  مٌي بف جيشيار القايد حى  (.ُٕٔ/ّالكافي بالكفيات ) .اٍلحسف عى
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: "كسكؽ الصاغة لـ ييشاىد أحسف بناء منو، بناء شاىؽ كأساطيف (ُ)كقاؿ ابف الجكزم       
 ؽ كبير كىي مجالس العمماء كالشعراء".يف سك لمكٌراقساج، عمييا غرؼ مشرفة، ثـ 

 في الشاـ: الكرٌاقيفثانينا: سكؽ  -
 ليمة "في :(ِ)يف، كقد حيرؽ ىذا السكؽ، قاؿ اإلماـ الذىبيلمكٌراقكاف في الشاـ سكقنا 

 كما تحتيا كما القبمية، (ّ)المباديف شمؿ كبير حريؽه  بدمشؽ كقع شكاؿ مف كالعشريف السادس
 حكلو، كما الجامع كحاصؿ الدىشة كسكؽ ،الكٌراقيف سكؽ كاحترؽ كتبال سكؽ عند إلى فكقيا،
 إلى ذلؾ فعؿ كنسب. يحصر ماال كالمتاع األمٌكاؿ مف فيو لمناس كعدـ الشرقية، المئذنة

 .ماتكا" حتى كسمركا كبارىـ فأمسؾ النصارل
( ٓ)حبةالر  "في :(ْ)بالشاـ، فقاؿ الٌرحالة ابف بطكطة الكٌراقيفكبٌيف البعض مكاف سكؽ  

 ألصحاب كسائرىا لمشافعية، دكاناف منيا: الشيكد لكبار دكاكيف بالباب األكؿ المتصمة
 القاضي، قبؿ مف لؤلنكحة كالعاقد العدكؿ مف كالستة الخمسة منيا الدكاف في يككف المذاىب،
 يبيعكف الذيف الكٌراقيف سكؽ الدكاكيف ىذه مف كبمقربة المدينة، في متفرقكف الشيكد كسائر

 كالمداد". كاألقبلـ كاغدال
 في الجزائر: الكرٌاقيفثالثنا: سكؽ  -

لى كقت لمكٌراقكاف في الجزائر سكقنا  يف، ككانت تينشر فييا كتب العمماء، كقد اشتيرت كا 
رسائؿ شيخ  يستنسخ ىػ( مف المعاصريف، كافُّٖٖقريب، فيذا الشيخ طاىر الجزائرم )

 في لتسقط معتدلة بأثماف الكٌراقيف سكؽ في بيعياي مف مع كيرسميا ككتبو اإلسبلـ ابف تيمية
في ترجمتو لمشيخ طاىر  (ٔ)الناس، قاؿ الدكتكر عمار الطالبي في كتابو "آثار ابف باديس" أيدم

 يبثيا الجميكر معتقد تخالؼ التي األفكار بث معنى في مبتكرة الجزائرم: "ككانت لمشيخ طرؽ
 كذلؾ بيا، النفس ألخذ المستعديف مف مناليا كيقرب مظاىرة، كال جعجعة بدكف العقكؿ في

 بالبدع أنيا ليـ يخطر كال منيا ينفركف ال صكرة عمى الحديث أثناء مسائميا أميات بتمقينيـ
 في الفقياء ككانت جميرة تيمية ابف اإلسبلـ شيخ بكتب صباه في أكلع أنو ذلؾ: مثاؿ. المنكر

                                                 

 (.ِٔمناقب بغداد )ص(ُ) 

 (.ُُٕ/ْالعبر في خبر مف غبر )(ِ) 

دىما أحػػ :كىػػك فػػي مكضػػعيف ،اكىكػػذا يػػتمفظ بػػو العامػػة ممحكننػػ ،نسػػبة إلػػى عمػػؿ المبػػكد مػػف الصػػكؼمبػػاديف: ال(ّ) 
 . قاؿ الباحث: كالمقصكد األكؿ.(َُ/ٓمعجـ البمداف ). كالثاني بسمرقند ،بدمشؽ مشرؼ عمى باب جيركف

 (.ُِّ/ُرحمة ابف بطكطة )(ْ) 

 .(ّّ/ّ) البمداف معجـ .القرل كادم مف قريبة كالشاـ المدينة بيف ناحية :كالرٍُّحبىةي (ٓ) 
 (.ُٕٓ-ُٔٓ/ْآثار ابف باديس )(ٔ) 
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 كتبو نشر إال تيمية بابف لتحبيبيـ الشيخ يىرى  فمـ لمشايخيـ كتقميدنا تعصبنا تيمية ابف تكفر عصره
 الكٌراقيف سكؽ في يبيعيا مف مع كيرسميا ككتبو رسائمو يستنسخ فكاف. يدركف ال حيث مف بينيـ
 شيخ آراء نشر مف غرضو إلى كصؿ كبذلؾ فيطالعكنيا بعضيـ أيدم في لتسقط معتدلة بأثماف
 .الشريعة" لباب ىي التي اإلسبلـ

يف، كانت تباع فييا كتب لمكٌراقىذا دليؿ عمى أف في الجزائر سكقنا  قاؿ الباحث:
 العمماء، كما كاف في العراؽ كالشاـ كغيرىا مف األمصار.

 في مصر: الكرٌاقيفرابعنا: سكؽ  -
( ىػّٖٓ-قِّّ) كاإلخشيدييف ،(ىػِِٗ-ىػِْٓ) الطكلكنييف أياـ عمى مصر في كاف

 المناظرات دكاكينيا في تدكر كأحياننا لمبيع، كتبال فييا تيعرض يف،لمكٌراق عظيمة سكقنا
  .(ُ)كالفكرية العممية كالمحاكرات

كالبعض كاف يرتاد السكؽ لمتكسب مقابؿ اإلفادة التي يأخذىا التبلميذ مف شيكخيـ، يدؿ 
ميٌ  (ِ)عمى ذلؾ ما قالو السخاكم في "الضكء البلمع"  بف في ترجمة عمٌي بف أحمد األىٍزىىرم: "عى

ميفىة بف أىٍحمد نىًفيٌ  اأٍلىٍزىىًرم الٌديف نكر خى  عىف اٍلقرىاءىات أىخذ ًممَّف. وبخط اٍلعيديكؿ أحد األسمر، اٍلحى
اـ النُّكر قىرىأى  السكندرم كالشياب اأٍلىٍزىىر ًإمى ، سنة ًفي النخبة شرح المشيدم اٍلبىيىاء عمى كى  ثىمىاًنيفى
لـ إفادتيا ًفي لىوي  كىأذف  ،الكٌراقيف ًفي سكؽ بحانكت لىيىا جمس مٌرة كىآخر دىًة،ًبالشَّيىا يتكسب يزؿ كى
ًتٍسعيف" اٍثنىتىٍيفً  سنة مىاتى   .كى

كأزقتيا المؤدية إلى سكؽ  كشكارعيا القاىرة المقريزم مسالؾ الديف كقد بٌيف اإلماـ تقي         
 . (ّ)في مصر بكؿ دقة الكٌراقيف

 -القيسارية "ىذه :(ْ)م كجد فيو فقاؿبؿ إٌنو بٌيف الشكارع المطمة عمى السكؽ كالزمف الذ
 ،الكٌراقيف سكؽ مف كباب ،(ٓ)الميامزييف سكؽ مف باب ليا القاىرة، بشارع -أم قيسارية العصفر

 المسركرمٌ  سنجر الديف عمـ األمير أنشأىا. بيا يدؽ كاف العصفر أف أجؿ مف بذلؾ عيرفت
                                                 

 (.ْْ-ّّ)ص ار سيبكيو المصرمأخب: يينظر(ُ) 

 (.ُٔٔ/ٓالضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع )(ِ) 

 (.ِِٔ/ِالمكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار ): يينظر(ّ) 

 (.ُّٔ/ّ) المصدر نفسو(ْ) 
ٍت ًبوً (ٓ : مىا ىيًمزى كرىةن. قىاؿى اٍبفي ًسيدىهٍ ، ( الًمٍيمازي ري ٍذؼي اٍليىاًء ضى ، فىحى . كىىمىزى أىراد اٍلمىيىاًميزى ٍمعى ًمٍيمىزو قىٍد يىكيكفي جى : كى

ا ًفي رٍأسي ، كىاًحدىتييىا ًمٍيمىزىة، كىًىيى عىصن : كالمىياًمزي ًعًصيّّ غىطيا بالمىياًمز ًإذا ثيقّْفىٍت، قىاؿى شىًمره ًديدىةه القىناةى ضى ا حى
ؽ مما استجٌد بعد زكاؿ الدكلة سكؽ الميامزييف: ىذا السك ك  .(ِْٓ/ٓالعرب ) . يينظر: لسافيينخس ًبيىا اٍلًحمىاري 
 .(ُٕٕ/ّالمكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار )يباع فيو اصناؼ مف المتاع. يينظر:  الفاطمية، ككاف
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 كلي أف إلى كرثتو بيد باقية تزؿ ـكل ،ق(ِٗٔ) سنة في ككقفيا القاىرة، كالي بالخياط المعركؼ
 مٌدة فاستأجرىا شيخ، المؤيد أياـ في السرٌ  كتابة الحمكمٌ  البارزمٌ  بف محمد الديف ناصر القاضي
 عشرة ست سنة في كذلؾ عنبر، قيسارية فصارت العنبرييف، إلييا كنقؿ مستحقييا، مف أعكاـ

 .ق(ُّٖ) سنة في سكقيـ إلى العنبر أىؿ منيا انتقؿ ثـ كثمانمائة،
ىجرية، كقد حدد المقريزم  (ِٗٔ) قاؿ الباحث: فإذا كاف إنشاء قيسارية العصفر سنة

 ا قبؿ القرف السابع بكثير.، فبل شؾ أف السكؽ كاف مكجكدن الكٌراقيفأبكابيا مف ناحية سكؽ 
 في األندلس: الكرٌاقيفخامسنا: سكؽ  -

ا، فكاف فييا عمماء أجبلء فضبلء الكٌراقكانت األندلس مف الببلد التي اىتمت ب          ة أيضن
ك:  بف في ترجمة عباس (ُ)دؿ عمى ذلؾ ما قالو ابف الفرضيػة، كيػػالكٌراقكف في ػػػيعمم عىٍمرو

كف "عٌباس بف رىجى  ،الفضؿ أبا: ييكٌنى ًصًقمية؛ أٍىؿ ، مفالكٌراؽ الًكناني ىاري  إلى صقمية مف خى
كاف ٍمس سنىة القىيري  سنىة -أخبىرىني فيما -فىقىًدميا األٍندىليس، إلى خرج أف إلى ياب يىزىؿ فىمىـ عشرة، خى

ليٌ  كاتَّصؿ ؛ق(ّٔ) كىـ العىٍيد ًبكى سىع -ا رحمو -الٌرحمف عبد بف الحى  كصار الكىرىؽ، في لوي  فىتىكى
ممىة مف   ."الكٌراقيف جي

ف أبي : ع(ِ)يف، يؤكد ذلؾ ما ذكره عبد الكاحد المراكشيلمكٌراقككاف في األندلس سكقنا 
بُّكس الفاسي قاؿ: "دخمت  دخمتيا يكـ كلي األندلس، ببلد مف ًشٍمب مدينة عبد ا محمد بف حى

 يعرؼ رجؿه  عمى أىميا بعض فدلَّني فييا، إليو ييقٍصدي  عمف فسألت شيئنا؛ فييا أطعـ لـ أياـ ثبلثة
 أبياتنا ؛ فكتبتفأعطانييما ،(ّ)كدكاة ًسحاءة فسألتو الكٌراقيف بعض إلى فعمدت الممح؛ بػابف

 رد، أحسف عميٌ  كردَّ  بي فرحب عميو فسمَّمت الٌدىاليز في ىك فإذا داره بيا، كقصدت أمتدحو
 لقاء". أحسف كتمقاني

ة مينة أصيمة كقديمة كانت تمارس في الكٌراققاؿ الباحث: مما سبؽ تبيف أف مينة 
يف عمى ىذه المينة أسكاؽ خاصة كجدت في األمصار المختمفة، كمما ال شؾ فيو أف القائم

 تختمؼ أصنافيـ كتتنكع تخصصاتيـ، كىذا ما سأتحدث عنو في الفصؿ التالي بعكف ا 
 كتكفيقو.

*** 
 

                                                 

 (.ّّْ/ُتاريخ عمماء األندلس )(ُ) 

 (.ِّٖالمعجب في تمخيص أخبار المغرب )ص(ِ) 
 (.ُِٖتار الصحاح )ص(، دىكاة: المحبرة. مخِّٕ/ًُْسحاءة القرطاس. لساف العرب )(ّ) 



 

  

 

 

 فصً اٌثاٌثاٌ

 ًختصصاهتُ اٌٌضّالنيأصناف 

        
 ًفٍو ِثحثا0ْ          

 اٌٌضّالنيدلثحث األًي0 أصناف ا    

 النياٌٌضّادلثحث اٌثا0ًٔ ختصصاخ            
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 الفصؿ الثالث 
 كتخصصاتيـ الكرٌاقيفأصناؼ 

كأخبارىـ يجدىـ عمى أصناؼ عدَّة بحسب أعماليـ، فمنيـ  الكٌراقيفًإفَّ المتتبع ألحكاؿ 
 النُّساخ، كمنيـ باعة الكرؽ كسائر أدكات الكتابة، كمنيـ المجمدكف، كمنيـ باعة الكتب.

 كالشعر الفنكف، مف بفف منيـ يتخصص كما يجدىـ أىؿ تخصصات مختمفة، كؿ كاحد
 أك غير ذلؾ. الفمسفة، أك التاريخ، أك ،النَّبكم الحديث أك المغة، أك النثر، أك

 .تخصصاتيـأىـ  يبرز ثـ، الكٌراقيفأىـ أصناؼ الباحث  اكؿيتنىذا الفصؿ  كفي
 الكرٌاقيفالمبحث األكؿ: أصناؼ 

 بأسماء ييسمى الحرفة بيذه يشتغؿ كالذم سبلمي،اإل التاريخ في أىمية ذات ة حرفةالكٌراق       
 الكتب انتساخ الكتب كظيفتو كداٌلؿ كالكتبي، كالصحفي، كالصٌحاؼ، كالميكرّْؽ، ،الكٌراؽ نحك شتى

  .(ُ)فييا كالتجارة كتجميدىا كتصحيحيا
 الكتب، كمنيـ مف ينسخ بتعدد كظائفيـ كأعماليـ، فمنيـ مف الكٌراقيفكقد تعدد أصناؼ 

 . فييا، كغير ذلؾ يتاجر بتجميدىا، كمنيـ مف تصحيحيا، كمنيـ مف يقكـيقكـ ب
ٍنؼي          ، كيؿّْ  مف طائفةه  كالفتحً  بالكسرً  :كاألصناؼ لغة: جمع صنٍّْنؼ، كالصّْ  فكؿُّ  شيءو
ٍربو  ٍنفىةي . ًحدىةو  عمى ًصٍنؼه  األشياء مف ضى نفىةي  كالصَّ . القبيمة مف كطاًئفةه  الثكب، مف قطعة: كالصّْ

، فالذكر مف بعًضيا األشياء تىمييزي : التَّصنيؼي ك   مف صنؼ ًصنؼ، كىذا: كىاأٍليٍنثىى ًصٍنؼ، بىعضو
ٍمعي  أم األصناؼ ْـّ  أىٍصنىاؼه  نكع، كىاٍلجى ، كبالضَّ نيكؼه ٍمعي : كصي ٍمرو  كأىٍحمىرى  األىٍصنىؼً  جى  .(ِ)كحي
ا: قاؿ المناكم         ٍنؼ: الطائفة (ّ)أما األصناؼ اصطبلحن مف كؿ شيء أك النكع. : "الصّْ

 يقاؿ: صنَّؼ متاعو جعمو أصنافنا. كمنو تصنيؼ الكتب".
كالكاٌرقكف بأعماليـ ىـ عمى أصناؼ أربعة أساسية: النُّساخ، كباعة الكرؽ كسائر أدكات  

 . (ْ)الكتابة، كالمجمدكف، كباعة الكتب )الداللكف(

                                                 

 (.ُّ/صِّفي التاريخ اإلسبلمي، مجمة التاريخ العربي )ع الكٌراقيفنظرة عامة عمى الكيٌتاب كالمكتبات ك (ُ) 

 ،(ُٖٗ/ٗلساف العرب ) ،(ُّّ/ّمقاييس المغة ) ،(َُٔ/ُُتيذيب المغة ) ،(ُِّ/ٕالعيف ): يينظر(ِ) 
 .(صنؼ) ، مادة(ِْ/ّٔتاج العركس ) ،(ِٖٖالقامكس المحيط )ص

 (.ُِٗالتكقيؼ عمى  ميمات التعاريؼ )ص(ّ) 

 (.ٗ-ٖ: خزائف الكتب القديمة في العراؽ )صيينظر(ْ) 
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ا بالدكاكيف العممي(ُ)قاؿ ابف خمدكف ة كالسجبلت في نسخيا : "كانت العناية قديمن
 لبلنتساخ المعانيف الكٌراقيفكتجميدىا كتصحيحيا بالركاية كالضبط"، ثـ قاؿ: "كجاءت صناعة 

 كالدكاكيف". الكتيبة األمكر كسائر كالتجميد كالتصحيح
األثر األىـ في تطكر الظاىرة  الكٌراقيف: "كاف لمكتَّاب ك (ِ)كقاؿ الدكتكر خير ا سعيد

، فيذا يؤلؼ، كذاؾ ينسخ، كآخر يجمد كرابع يخط، حتى إنؾ عندما تمر بسكؽ الثقافية بأكمميا
تشاىد نشاطنا كخبليا النحؿ، إال أنو في صنعة الكتابة التي ىي أحمى مف العسؿ عند  الكٌراقيف

 البعض، كأمر مف العمقـ عند البعض اآلخر". 
 في مطمب مستقؿ. الكٌراقيفكفيما يمي ييفرد الباحث الحديث عف كؿ صنؼ مف أصناؼ   
  المطمب األكؿ: النُّساخ: -

 ة،الكٌراق مينة في الزاكية حجر كىـ نشاطنا، كاألكسع شيرة، األكثر الفئة النُّساخ ىـ       
 ثقافة لكؿ -األساسيكف المدكنكف -إٌنيـ حيث التاريخية، المسؤكلية في األثقؿ الحمؿ كقع كعمييـ
لييـ العصر، ذلؾ  مف خالية "اإلسبلمية -العربية المخطكطات" كصكؿ في الفضؿ يعكد كا 

 كضع مف أنفسيـ ىـ كالذم المعرفي، ةالكٌراق بمنيج ممتزميف كانكا حيث التشكيو، أك األخطاء،
 أك كالشعر في الغالب، بو كينسخ الفنكف، مف بفف الكاحد منيـ يتخصص كأسسو، ككاف قكاعده
الفنكف، كيجب عمى  بقية مف غيرىا أك الفمسفة، أك التاريخ، أك ،النَّبكم الحديث أك المغة أك النثر

 ليغكية أك نٌحكية أخطاء مف المؤلؼ فيو يقع ما لتكضيح بتخصصو، عالمنا يككف أف النَّاسخ
 العممية، األمانة عمى النُّساخ حافظ الدقة كبيذه بيده كيبٌيف ذلؾ في اليامش، النَّاسخ فيصححيا

 .المخطكط األصؿ مف النقؿ عممية في
يعني ىذا أف األمانة العممية ىي دٌيدف جميع النُّساخ؛ بؿ ىناؾ بعض التجاكزات،  كال

 ككاف ،كبيرنا خمبلن  فيكقعكف الميصنّْفيف ألفاظ يغيركف النُّساخ آفات : "مف(ّ)قاؿ اإلماـ السبكي
 حاليا".      عمى الميصنّْؼ خط صكرة تبقية الكاجب

، كىذه المرحمة مرت في قامكا مقاـ ا -آنذاؾ -كمعمكـ بأف النُّساخ آلالت الكتابية اليـك
لعدـ كجكد آالت كتابة، فإف الناس كانكا يطمبكف النُّساخ  بقاع األرض، كلفترة طكيمة، نظرنا كؿ

                                                 

 (.َْٕص) مقدمة ابف خمدكف(ُ) 

 (.ٔٓ)ص : كراقك بغداد في العصر العباسييينظر(ِ) 

 (.ٕٔ/ٔ) طبقات الشافعية الكبرل(ّ) 
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لتمبية حاجاتيـ، كقد ظمت ىذه المسألة ممتدة زمننا طكيبلن مف العصكر اإلسبلمية، كشممت كثيرنا 
 .(ُ)أىميا إلى العمـ كاألدب مف األقطار اإلسبلمية التي عيرفت بميؿ

ك"كاف لغير كاحد مف كبار الكتَّاب كأماثؿ األعياف، كٌراؽ يكٌرؽ لو، فابف سعد، مؤلؼ 
 .(ِ)ـ(، كاف كاتب الكاقدم"ْْٖ-قََِسنة ) تيكفيكتاب الطبقات، المي 

، (ّ)فطيس بف المطرؼ أبي كمف العمماء مف اتخذ أكثر مف كراؽ يكرّْؽ لو، فالقاضي  
 عمي أبي مف جماعة : "أخبرني(ْ)يكٌرقكف لو كتبو، قاؿ ابف بشككاؿ الكٌراقيفتة مف كاف لو س
 القاضي مجمس شيدت: يقكؿ (ٔ)ا عبد بف سراج القاسـ أبا القاضي سمعت: ، قاؿ(ٓ)الغساني

 كراقيف ستة لو ككاف يديو، بيف كمستمؿو  الحديث الناس عمى يممي كىك فطيس، بف المطرؼ أبي
ا،دائ لو ينسخكف  عند حسفو  بكتابو  عمـ متى ككاف معمكمنا، راتبنا ذلؾ عمى ليـ رتب قد ككاف من

ال ابتياعو عمى قدر فإف. ثمنو في كبالغ منو لبلبتياع طمبو الناس مف أحد  كرده منو انتسخو كا 
 عميو".

ييحبسكف مف أجؿ النسخ، ككانكا أحياننا يأتكف بالكرؽ معيـ، كأحياننا  الكٌراقيفككاف بعض 
: "كاف (ٖ)، قاؿ أبك مسحؿ عبد الكىاب(ٕ)الكٌراؽبو صاحب الكتاب، كما حدث مع األثـر  يأتي

                                                 

 (.ٗ)ص : خزائف الكتب القديمة في العراؽيينظر(ُ) 

 .المصدر نفسو(ِ) 
عبد الرٍَّحمىف ٍبف محمد ٍبف عيسى ٍبف فيطيس ٍبف أىٍصبىغ ٍبف فيطيس، العبلمة أبك الميطرؼ، قاضي الجماعة (ّ) 

 . بقيٍرطيبىة، ككاف مف جيابذة المحدثيف، ككبار العمماء كالحفاظ، عارفا بالرجاؿ، كلو مشاركة في سائر العمـك
ٌفي  (.ْْ/ٗإلسبلـ )تاريخ ا :يينظر (.ىػَِْ) سنة كتيكي

 (.ِٗٗالصمة في تاريخ أئمة األندلس البف بشككاؿ )ص: (ْ) 

يَّانٌي،(ٓ)  مَّد ٍبف أحمد، الحافظ أبك عمٌي الغٌسانٌي اٍلجى ٌياف، إٌنما نزليا أىبيكهي في  الحيسيف ٍبف ميحى كلـ يكف مف جى
ٌفيالفتنة، كأصميـ مف الزٍَّىراء، رئيس المحٌدثيف بيٍقرطيبة، بؿ باألندلس، ك  : تاريخ اإلسبلـ يينظرىػ(. ْٖٗسنة ) تيكي

(َُ/َّٖ). 
ًسراج بف عبد المَّو بف محمد بف سراج، أبك القاسـ األمكٌم، مكالىـ، األندليًسٌي، قاضي الجماعة بقيٍرطيبىة، (ٔ) 

ٌفي  ا حميمنا عمى منياج السَّمىؼ، تيكي  والمصدر نفس: يينظرسنة.  (ٖٔ)عف  (،ىػْٔٓسنة )ككاف فقيينا صالحن
(َُ /َٕ.) 

، الحسف أىبيك المغيرة ٍبف عمي(ٕ)   بغداد : تاريخيينظرىػ(. ِِّ) ، مات سنةكالمغة كالغريب النحك صاحب األثـر
(ُّ/ْٓٗ). 

 العمـ أىؿ مف كاف النحكم، اليمداني حريش بف الكىاب عبد، كأبك مسحؿ ىك: (ِٕٗ)ص معجـ األدباء(ٖ) 
 .(ِِٖ/ُِ) يينظر: تاريخ بغداد .بالعربية عارفنا إعرابو، ككجكه بالقرآف،
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مف البصرة في أياـ الرشيد إلى بغداد،  (ِ)، قد أقدـ أبا عبيدة(ُ)إسماعيؿ بف صبيح الكاتب
كأحضر األثـر كىك يكمئذ كٌراؽ، كجعمو في دار مف دكره كأغمؽ عميو الباب، كدفع إليو كتب أبي 

كأمره بنسخيا، فكنت أنا كجماعة مف أصحابنا نصير إلى األثـر فيدفع إلينا الكتاب  (ّ)عبيدة
كالكرؽ األبيض مف عنده، كيسألنا نسخو كتعجيمو كيكافقنا عمى الكقت الذم نرده إليو فكنا نفعؿ 

، كلك عمـ ما (ْ)ذلؾ، ككاف األثـر يقرأ عمى أبي عبيدة، ككاف أبك عبيدة مف أضف الناس بكتبو
 مو األثـر لمنعو مف ذلؾ".فع

في  (ٓ)بخفة اليد كسرعة الكتابة، فكثر نتاجيـ، قاؿ ابف النديـ الكٌراقيفكقد عيرّْؼ بعض 
 شيء أم مف فقاؿ: نسخو، كثرة عمى عاتبتو كقد الكٌراقيف في يكمنا لي : "قاؿ(ٔ)عدم بف يحيى
 إلى كحممتيما رملمطب التفسير مف نسختيف بخطي نسخت قد صبرم، مف الكقت ىذا في تعجب
 في أكتب كأنا بنفسي كلعيدم حصى،يي  ما ال المتكمميف كتب مف كتبت كقد األطراؼ، ممكؾ
 كأقؿ". كرقة مائة كالميمة اليكـ

كَّة (ٕ)شاكر بف كقاؿ محمد  ككاف الحصر، تحت يدخؿ ما ال : "كنسخ(ٖ)في ابف األيخي
ا، خطنا يكتب  بخطو رأيت: (ٗ)النجار ابف الديف محب قاؿ .كالكتابة القراءة سريع ككاف مميحن

                                                 

 .(َُٖص) التيذيب : تقريبيينظرىػ(. ُِٕ) سنة مات الككفي، اليشكرم صبيح بف إسماعيؿ(ُ) 
 عميو كقرئ الرشيد، ىاركف أياـ في بغداد قدـ العبلمة، النحكم البصرم، التيمي عبيدة أىبيك المثنى، بف معمر(ِ) 
 .(ّّٖ/ ُٓ) بغداد تاريخ :يينظر ىػ(.ِِّسنة ) في صرةبالب عبيدة أىبيك كتبو، مات مف أشياء بيا

مىٍيوً  كقرأ عبيدة أبا أقدـ الرشيد قاؿ الذىبي: "إفٌ (ّ)  : كتاب منيا تصنيؼ، مائتي تقارب ككتبو. كتبو بعض عى
ٌجاج أخبار" ككتاب ،"عثماف مقتؿ" ككتاب ،"الحديث غريب" ككتاب ،"القرآف مجاز"  المُّغات في ذىًلؾى  كغير ،"الحى

 .(َُِ/ ٓ) اإلسبلـ : تاريخيينظركاألٌياـ".  كاألخبار
 أصؿ كالنكف الضاد( ضف)أم: لك عمـ أبك عبيدة نىسخ األثـر بكتبو لمنعو مف ذلؾ، لقكؿ ابف فارس: "(ْ) 

 .(ّٕٓ/ ّ) المغة مقاييس .بالشيء" بخؿ عمى يدؿ صحيح
 (.ِّْالفيرست )ص(ٓ) 

 في عمـ المنطؽ في ةليو الرياسإفيمسكؼ حكيـ، انتيت  ،ريايحيى بف عدم بف حميد بف زكريا، أبك زك(ٔ) 
 ا إلى العربية، كتكفي ببغدادعصره. كلد بتكريت، كانتقؿ إلى بغداد. كقرأ عمى الفارابٌي، كترجـ عف السريانية كثيرن 

 (.ُٔٓ/ٖاألعبلـ ) :يينظر. ىػ(ّْٔسنة )

 (.َّٗ/ِفكات الكفيات )(ٕ) 

كَّة، البغدادٌم، المٍُّؤليؤٌم، أبك الفضؿ ٍبف أىًبي عبد الرحيـ ٍبف أٍحمىد ٍبف م(ٖ)  حمد بف محمد ٍبف إبراىيـ ابف األيخي
 (.ُّٗ/ُُتاريخ اإلسبلـ ) :يينظر(. ىػْٖٓ) كتيكفي سنةالعٌباس، 

ٍبد المَّو اب(ٗ)  سىف ٍبف ىبة المَّو ٍبف محاسف، الحافظ الكبير ميًحٌب الٌديف، أىبيك عى مَّد ٍبف محمكد ٍبف الحى ف النجار ميحى
 (.ْٖٕ/ُْتاريخ اإلسبلـ ) :يينظر(. ىػّْٔي سنة )تكف، التاريخ كتابصاحب  البغدادم،
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 ككانت كاحد، يكـ في كتبو أنو آخره في ذكر كقد الشيرازم، إسحاؽ ألبي الفقو في التنبيو كتاب
 ."(ُ)مجمدة ألؼ بخطي كتبت: يقكؿ ككاف شعر، كلو كاألدب، بالحديث معرفة لو

 التي الكتب تمؾ "تكف فمـ السعر، مرتفع كاف كالمخطكطات لمكتب النسخ أف شؾ كال
 أجرنا درىمنا (ٕٓ) -مثبلن  -المشيكر البصريات عالـ الييثـ ابف تقاضى فقد الثمف، رخيصة تنسخ
 -الجزار ابف ترؾ كلقد أشير، ستة الييثـ ابف منو عاش كقد إقميدس، مجمدات مف مجمد لنسخ

. فسوبن كتبيا التي الغزاؿ جمد لفائؼ مف طننا (َِٓ) كفاتو عند -القيركاني كالرحالة الطبيب
 فركع كؿ في بالكتب متخـ صندكؽ (ََٔ) ترؾ قد أنو العمماء أحد كفاة عند الناس كعرؼ
 إلى نقمو عف يعجزكف الرّْجاؿ مف عددنا جعؿ حدنا الثقؿ مف بمغ منيا صندكؽ كؿ كأف العمـ،
 .(ِ)المٍنًزؿ" خارج

بف  ة كنسخ الكتب، منيـ الحسفالكٌراقكقد كاف عدد مف النُّساخ يسترزؽ مف مينة 
سىفً  بف شياب ، ٍبفً  اٍلحى ًميٍّ ًميٍّ  أىبيك عى ، عى كىافى  أميننا، كاف ثقة الشاعر، الحنبمي اٍلفىًقيوي  اٍلعيٍكبىًرمُّ  كى
: – النٍَّسخي  كىىيكى  -ةً الكٌراق ًمفى  يىٍستىٍرًزؽي  ثً  ًفي اٍلميتىنىبّْي ًديكىافى  يىٍكتيبي  كىافى  ًإنَّوي  ييقىاؿي  فىيىًبيعيوي  لىيىاؿو  ثىبلى

، ائىتىيٍ ًبمً  لىمَّا ًدٍرىىـو فّْيى  كى ذى  تيكي ًؾ، ًسكىل ًدينىارو  أىٍلؼى  تىًركىًتوً  ًمفٍ  السٍُّمطىافي  أىخى  أكصى قد ككاف اأٍلىٍمبلى
  .(ّ)تصرؼ فمـ الحنابمة، متفقية في مالو بثمث

 بالمخطكطات تعج كالخزانات العربية المكتبات أصبحت اليجرم الرابع القرف "بداية كمع
 الكتب ىذه عف ينسخ تقدير أقؿ كعمى كاآلداب، العمكـ كافة في تبحث التي كالكتب

 الكتبة مف فئة عمى تعتمد المخطكطات مف النسخ ىذه أعداد زيادة كانت كلقد كالمخطكطات،
 اإلسبلمية، العربية الدكلة أنحاء كافة في دكاكينيـ انتشرت الذيف الكٌراقيفبػ يسمكف كانكا الذيف
 العربية المخطكطات كانت ما الكٌراقيف كجكد كلكال المخطكطات، ؼآال ينسخكف ىؤالء ككاف
 بدكر العاـ كاإلطار الميمة حيث مف تككف ما أشبو كىي" الكٌراؽ" مينة ىي ةالكٌراقك . الكثرة بيذه

                                                 

)كفيات األعياف  تقدير المجمد في القديـ: جاء في ترجمة يحيى بف المبارؾ اليزيدم عند ابف خمكافىذا (ُ) 
ب عف أبي محمد اليزيدم شيدت ابف أبي العتاىية كقد كت"قاؿ:  بف إسماعيؿ عف أبي حمدكف الطيب (ُْٖ/ٔ

ة؛ ألف تقدير المجمد عشر ققريبا مف ألؼ مجمد، عف أبي عمرك بف العبلء خاصة، فيككف ذلؾ عشرة آالؼ كر 
فكأف المجمد أطمؽ قديمنا عمى ما يسمى بالكراسة، التي ىي إلى كقتنا ىذا تقدر بعشر كرقات. أما " كرقات".

 (.ِِ)ص "قيؽ النصكص كنشرىاتح تقدير المجمد حديثنا فميس لو معيار معيف.

 (.ّٖٖشمس العرب تسطع عمى الغرب )ص(ِ) 

 (.ُٓ/ُِالبداية كالنياية ): يينظر(ّ) 
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 كدقة كجكدتو، الخط حسف ةالكٌراق مينة كتتطمب التأليؼ، مف مرتبة أقؿ كىي الحالي، النشر
    .(ُ)كالضبط" النقؿ

ال أستطيع استقصاء الكبلـ عف النُّساخ في ىذا المكاف، فيـ مف الكثرة قاؿ الباحث: 
الكثيرة بحيث يتعذر عميَّ أف أذكرىـ جميعنا، كما ذكرتو في ىذا المكاف إال أمثمة لتكضيح 

 المعنى، كنزلت عند قكؿ القائؿ: "بالمثاؿ يتضح المقاؿ".
 لكتابة:ا أدكات كسائر الكرؽ المطمب الثاني: باعة -

، كبقي لو مما ال بد منو، (ِ)تكٌمـ الباحث فيما تقدـ عف األسكاؽ، كعف بيع الكرؽ فييا      
الكبلـ عف أدكات الكتابة التي استخدميا النُّساخ في نسخ الكتب كمجالس اإلمبلء كغيرىما، 

 البراية، كالدكاة، كالحبر. كاألدكات تتمثؿ باألقبلـ، كاٍلبىرىاءىة
: األق -   بلـ:أكالن

مىا كىاٍلقىمىـً  ف  :ذكر القرآف القمـ، كذكر ميامو كىي الكتابة مف خبللو، قاؿ ا          كى
كفى   ا خمقو ما أكؿ كىك .البضايع كأجؿ الصنايع، أفضؿ القمـ صناعة أف  . فأباف(ّ) يىٍسطيري

، فقاؿ القرآف، في بدأ كبذكره  : مَّـى  الًَّذم ، عى مَّ  ًباٍلقىمىـً ٍنسىافى  ـى عى ا اإٍلً ـٍ  لىـٍ  مى يىٍعمى
 

(ْ( )ٓ). 

، ككذلؾ السُّنَّة المشرفة، ذكرت القمـ كبينت كظيفتو األكلى كالتي مف أجميا خمقو ا 
ًليدى  اًمتً  ٍبفً  عيبىادىةى  ٍبفى  فعف اٍلكى : الصَّ دَّثىًني قىاؿى : أىًبي، حى :  المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  قىاؿى  ؿى أىكَّ  )ًإفَّ  يىقيكؿي

مىؽى  مىا ـى  المَّوي  خى رىل اٍكتيبٍ  لىوي  فىقىاؿى  اٍلقىمى ا فىجى  .(ٔ)اأٍلىبىًد( ًإلىى كىاًئفه  ىيكى  ًبمى
 عمى يدؿ صحيح أصؿ كالميـ، كالبلـ فالقاؼ كلقد جاء في كتب المغة تعريؼ القمـ،        
صبلحو بريو عند شيء تسكية  الظفر مف يسقط ما: كالقبلمة. كقٌممتو الظفر قممت: ذلؾ مف. كا 
ٍمعي  ًبًو، ييكتب قممنا، كىك الًَّذم القمـ سيمي الباب ىذا كمف. قيًمـ إذا  .(ٕ)كًقبلـ أىٍقبلـ كىاٍلجى

                                                 

 (.   ٖٗ)ص الكٌراقيفالمخطكط العربي في عصر (ُ) 

 مف ىذا البحث. مف الفصؿ الثاني مف الباب األكؿالمبحث الثاني  يينظر:(ِ) 

 (.ُ :)اآلية القمـسكرة (ّ) 

 (.ٓ -ْ: )اآلية ؽسكرة العم(ْ) 

 (.ّٗ: حكمة اإلشراؽ إلى كتاب اآلفاؽ )صيينظر(ٓ) 

كقاؿ الترمذم: "ىذا ، باب كمف سكرة ف، ( أبكاب تفسير القرآف عف رسكؿ ا ِْْ/ٓسنف الترمذم )(ٔ) 
: صحيح الجامع الصغير يينظر ". كقاؿ األلباني صحيح.حديث حسف صحيح غريب كفيو عف ابف عباس

 (.َْٓ/ ُكزيادتو )

 .(َْٗ/ُِلساف العرب ) ،(ُٓ/ٓمقاييس المغة ): يينظر(ٕ) 
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ـي،(ُ)كلمقمـ أسماء عدَّة كما بٌيف ابف منظكر ، كالًمٍرقى  ًمٍرقىميؾ طىاحى : يىقيكليكفى  ، منيا: الًمٍزبىري
. كلصكت القمـ أىخطأى  أىم ا -قىمىميؾى  كالرٍَّشؽي، ، منيا: الرٍّْشؽ(ِ)كما بٌيف ابف منظكرأسماء  -أيضن

ٍكتي : ليغىتىافً  ًريؼي ًبًو، ك  كيتب ًإذا اٍلقىمىـً  صى نىٍحًكًىمىا: كىاٍلبىابً  اٍلقىمىـً  صى ًريريىيمىا كى  .صى
لقد كاف النُّساخ يبحثكف عف أجكد المكاصفات في اختيار أقبلميـ، كيسألكف أصحاب 

 أمٌ : الرشيد بدار يكمنا( ْ)األصمعيٌ  "سألني :يقكؿ (ّ)عتَّابيالمينة نفسيا عف ذلؾ، فيذا ال
 .(ٓ)أصبر؟!" كعمييا أصمح لمكتابة -القصب -األنابيب
 كقد ارتضى النُّساخ بعض الصفات، كراعكىا في أقبلميـ، منيا: 
 طكلو كاف ما األقبلـ "خير :(ٔ)التكسط في طكلو كقصره، كغمظو كدقتو: قاؿ أحدىـ -ُ

 كصؼ كىذا. الخنصر إلى الٌسٌبابة غمظ بيف ما كامتبلؤه عشر، اثني إلى بعناإص عشر ستة مف
 يتجاكز أالٌ  القمـ (ٕ)قدكد أحسف: آخر مكضع في اختبلفيا، كقاؿ عمى األقبلـ أنكاع لسائر جامع
 كالقصر الطكؿ في حالتو تكسطت ما األقبلـ "أحمدي  :(ٗ)". كقاؿ آخر(ٖ)جمفتو مف بأكثر الٌشبر بو

 كالغميظ الثمث، بيف ما إلى مائبلن  فيبقى األنامؿ عميو تجتمع الضئيؿ الدقيؽ فإف لدقة،كا كالغمظ
 األنامؿ". تحممو ال المفرط

 بيف لغبلـ (ُُ)العباس بف إبراىيـ : قاؿ(َُ)استكاء القصب كالشؽ، قاؿ القمقشندم -ِ
 األمكر، تعقيد فيو إفٌ ف عقدة عند تبره كال كالغمظ، بيف الٌدقة صمبنا قممؾ ليكف: الخطٌ  يعممو يديو

                                                 

 .(ِْٖ/ُِ(، )ُّٓ/ْلساف العرب ): يينظر(ُ) 

 .(ُُٗ/ٗ(، )ُُٕ/َُ) المصدر نفسو: يينظر(ِ) 

مَّد ٍبف عمٌي ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف ًزٍبًرج، أبك مىٍنصيكر البغدادٌم، النٍَّحكٌم، المعركؼ بالعتَّابٌي، صاحب الخ(ّ)  ٌط ميحى
ٌفي في جمادل األكلى ، كقد ىػ(ٔٓٓسنة ) المنسكب، ككاف مف كبار النُّحاة، كخطُّو يتنافس ًفيًو الفيضىبلء، تيكي

 (.ُُٖ/ُِ: تاريخ اإلسبلـ )يينظرجاكز السبعيف. 

اًفظي، حيجَّ (ْ)  ، العىبلَّمىةي، الحى ـي ا ، اإًلمى ٍيبو ًمًؾ بفي قيرى ٍبدي المى فّْيى سىنىةى  ،ةي األىدىًب، ًلسىافي العىرىبً األىٍصمىًعيُّ أىبيك سىًعٍيدو عى  تيكي
 (.ُُٖ/َُ: سير أعبلـ النببلء )يينظر ىػ(.ِِٕ)

 (.َْٖ/ِصبح األعشى في صناعة اإلنشاء )(ٓ) 

 (.ْْٖ/ِ) المصدر نفسو(ٔ) 

 (.ّّْ/ّلساف العرب ) القىدُّ: القامةي.(ٕ) 

: حيثي يٍبرل منوي (ٖ)   (.ُْْء األشياء )صالتمخيص في معرفة أسما .جمفةي القمـً

 (.ْْٖ/ِصبح األعشى في صناعة اإلنشاء )(ٗ) 

 (.ْٕٗ/ِ) المصدر نفسو(َُ) 

، كأصمو مف خرساف، كاف إسحاؽ اأب، ييٍكنىى إبراىيـ بف العٌباس بف محمد بف صيكؿ، مكلى يزيد بف الميمَّب(ُُ) 
 (.ُّ-َّ/ٕبغداد )تاريخ : يينظرىػ(. ِّْكاتبنا، كلو ديكاف شعر مشيكر، تكفي سنة )
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ف مستكم؛ غير شؽٌ  ذم كال ممتكم، بقمـ تكتب كال  إلى كاضطررت كالفارسٌي، البحرمٌ  أعكزؾ كا 
 .الٌسمرة" إلى يميؿ ما منيا فاختر النبطية األقبلـ

 لينة الصحيفة كانت : "إذا(ُ)صبلبة القمـ كلينو تبعنا لمكرؽ المستخدـ، قاؿ أحدىـ -ّ
ف صبلبة، قشره كفي فضؿ لحمو كفي األنبكب يفل القمـ يككف أف ينبغي  كاف صمبة كانت كا 
 مف أكثر الرخكة الصحيفة في المداد كثرة إلى حاجتو ألف الشحـ، ناقص صمبو األنبكب يابس
 كيكفي في االستمداد غزارة عميو يحفظاف كلحمو فرطكبتو الصمبة الصحيفة في إليو حاجتو

 المداد". مف الخالي الصمب القمـ في إلييا كصؿ ما الصمبة الصحيفة
دقة أك غمظ أك تكسط مساحة رأس القمـ تبعنا لمغرض المستخدـ كما اصطمح عميو  -ْ

 كالغمظ الدقة في مقاديرىا اختبلؼ عمى مساحتو مف : "كنسبتيا(ِ)الكيتٌاب في ذلؾ، قاؿ القمقشندم
 أف فاعمـ القمـ، أسر  مساحة أما :األقبلـ مف الكاتب دكاة في يككف أف ينبغي كما كالتكٌسط،
 كأعظميا الكتٌاب، بيف عمييا االصطبلح جرل التي األقبلـ باختبلؼ تختمؼ األقبلـ رؤكس
 في بو تعٌمـ الخمفاء كانت قمـ كىك الٌطكمار، قمـ ىك العرض في مساحة كأكثرىا كأجٌميا

 ما ةالفتح أعمى مف منو كيؤخذ األخضر، الجريد لب مف يؤخذ أف كصفتو .كغيرىا المكاتبات
 عمى ثقؿ الصكرة، ىذه غير عمى كاف إذا فإنو إمساكو، مف الكاتب ليتمكف األنامؿ رؤكس يسع

 بو الكتابة لتسيؿ شقكؽ ثبلثة مف بدٌ  كال الفارسٌي؛ القصب مف أيضا كيتخذ تحتممو؛ كال األنامؿ
 .فيو" المداد كيجرم

ة الخط كسرعة قاؿ الباحث: كعمى ما يبدك أف ىذه الصفات كغيرىا ليا عبلقة بجكد
 الكتابة، كقد تكافؽ عمييا النُّساخ كارتضكىا ألقبلميـ. 

كقد "أصبحت ىذه الصفات إحدل الثكابت في اختيار األقبلـ، كأصبح التيادم بيذه 
األنكاع مف األمكر المرغكب فييا، كالمطمكب الذم يراـ، ال سيما كأف بعض األقاليـ كاألمصار 

 .(ّ)فيو تمؾ المكاصفات"اإلسبلمية ينبت فييا قصب تتكفر 
  :(البراية اٍلبىرىاءىة)ثانينا:  -

البراية مف األدكات الميمة إلصبلح القمـ؛ ألف البراية ال يستغنى عنيا، كبدكنيا ال  إفٌ 
ال ييبرل، حتى قممنا ييسمى ال: يصمح القمـ لبلستعماؿ، حتى "قيؿ  . (ْ)قصبة" فيك كا 

                                                 

 (.ْٖٓ-ْْٖ/ِصبح األعشى في صناعة اإلنشاء )(ُ) 

 (.ْْٗ/ِ)المصدر نفسو (ِ) 

 (.ٗٓص) كراقك بغداد في العصر العباسي(ّ) 

 (.َْحكمة اإلشراؽ إلى كتاب اآلفاؽ )ص(ْ) 
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ذا كاف البرم جيدنا كاف الخط جيدنا كذ كمكا   الخط ًمبلؾ: (ُ)مقمة ابف بخط لؾ، كلقد ري
 . البراية حسف

 مقتدرنا كاف األقبلـ (ِ)قط أجناس كثرة قمبو كعى كمف الخط، عميو سيؿ أحسنيا كمف
 .(ّ)عاقؿ" إال ذلؾ يتعمـ كال الخط، عمى

 في أف يرل كبعضيـ. لو فييبرل القمـ، برل يجيد كال الخط يجيد الكيتَّاب بعض ك"كاف
 . (ْ)عنيا" يترفع مينة ذلؾ

ـ بيىا تيٍبرىل كجاء في كتب المغة أف البىرَّاية: األداة         نىٍحكىىا، كاٍلبيرىايىةي: الرصاص أىٍقبلى  كى
اتىةي  ا النُّحى مى ٍيتى  كى كىذىا اٍلعيكًد، ًمفى  بىرى  .(ٓ)برينا يبريو اٍلعكد اٍلبيرىاءي، كبىرل كى
 المبالغة كيستحبُّ . القمـ بىٍرم لغير ييستعمؿي  ال: قالكا. يةالميدٍ  كىي )السّْكّْيف( آالتيا "كمف        

دّْىا، سىٍقًييا في  .(ٔ)القمـ" جكىر فيصفك البىٍرم، مف لتتمكَّف كحى
 يبرل الذم السكيف كالمبراة: مبار، كالجمع مبراة، فيك كتقطعو شيئنا بو تبرم شيء "ككؿ        

 .(ٕ)مبراة" يقطع ما جعمكا ثـ القكس، بو
ساخ البد ليـ مف معرفة البرم؛ ألف مف يعرؼ البرم يككف حاذقنا في النَّسخ، كىذا كالنُّ 

، (َُ)البراية" لصنكؼ مميز لغير( ٗ)حذؽ "ال: (ٖ)حٌماد بف إسحاؽ ميتعارؼ عميو عند النُّساخ، قاؿ
كذلؾ أفَّ "مسألة البرم مسألة اختبارية لمكاتب، بيا يميز كييعرؼ، كقد كانت محط اىتماـ 

ا كتبلميذنا"الجمي  . (ُُ)ع، شيكخن
                                                 

: يينظر ىػ(،ِّٖ، تيكفي سنة )محمد بف عمٌي بف الحسف بف مقمة، أبك عمٌي الكزير، صاحب الخٌط المنسكب(ُ) 
 (.ٖٓٓ/ٕاريخ اإلسبلـ )ت

 .اا كمكانن كيككف مصدرن  ،قط القمـ كالمقط بفتح الميـ مكضع القط مف رأس القمـ :كمنو ،االقطع عرضن  :القط(ِ) 
 (.ِّْمعجـ الفركؽ المغكية )ص

 (.ٔٓحكمة اإلشراؽ إلى كتاب اآلفاؽ )ص(ّ) 

 (.ٕٖأدب الكتاب )ص(ْ) 

 (.ّٓ/ُالمعجـ الكسيط ) ،(ِّّ/ُ) جميرة المغة ،(ّْمختار الصحاح )ص: يينظر(ٓ) 

 (.ْٖحكمة اإلشراؽ إلى كتاب اآلفاؽ )ص(ٔ) 

 (.ٖٖأدب الكتاب )ص(ٕ) 

 بف الكليد بف العباس عنو حكى األكزاعي، كعف أمو عف حكى بيركت، أىؿ مف النميرم، حماد بف إسحاؽ(ٖ) 
 .(َِّ/ٖ) دمشؽ األكزاعي. تاريخ أخبار في تأتي حكاية مزيد
ذاقةي  ٍذؽي : الحً حذؽ(ٗ)   (.َْ/َُعمؿ. لساف العرب ) كؿ في المىيارة كالحى

 (.ْٖٔ/ِصبح األعشى في صناعة اإلنشاء )(َُ) 

 (.ٖٔ)ص كراقك بغداد في العصر العباسي(ُُ) 
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 الطكؿ، في كمقداره صفة البرم، -ا رحمو -(ُ)مقمة بف عمي أبك الكزير كقد بٌيف   
 المعتدؿ كفي أقؿ، الرخك كفي تقعيرنا، أكثر الٌصمب القمـ في يككف أف "كيجب: كالتقعير، فقاؿ

 القمـ، رأس يمي ما إلى عالقط تميؿ ثـ االستكاء، عمى بالسكيف بنزكلؾ تبتدئ أف كصفتو. بينيما
 الحماـ".  كمناقير أك اإلبياـ، عقدة مقدار الفتحة طكؿ كيككف

 حكاشيو، نحت: صفة أخرل لمبرم، كىي النحت، قاؿ: "كىك نكعاف (ِ)مقمة ابف ثـ بٌيف         
عمى  ييحمؿ كال معا، السف جيتي مف متساكينا يككف أف فيجب حكاشيو، نحت أما بطنو؛ كنحت
: قاؿ. غمظ أك دؽٌ  القمـ لجمفة متكسطنا الشؽ يككف أف يجب بؿ سنو، فيضعؼ يتيفالج إحدل
 أسفمو، مف أكثر القمـ رأس نحك ذاىبنا أعبله يككف أف كالتسييؼ مسٌيفيف، جانباه يككف أف كيجب
 القمـ. مف المداد جرم فيحسف

 فأٌما. كرخاكتو الشحـ صبلبة في األقبلـ اختبلؼ بحسب فيختمؼ بطنو نحت كأما: قاؿ
ا يجعؿ ثـ فقط، كجيو ينحت أف فينبغي الشحمة الٌصمب  الخط عرض كقدر كعرضو مسطحن
 إلى تنتيي حٌتى شحمتو تستأصؿ أف فيجب الشحمة الرخك كأما يكتبو؛ أف الكاتب يؤثر الذم

 .جريانو" يصؼ كلـ القمـ تشٌظى بشحمتو، كتبت إف ألنؾ القمـ، جـر مف الٌصمب المكضع
: "ىذه القاعدة في البرم تنسحب عمى جميع أنكاع األقبلـ -معقبنا -(ّ)يدقاؿ خير ا سع

كعمى أنكاع القصب المستخدـ في كتابة تمؾ الخطكط، كالحقيقة أف ابف مقمة ىك أميز مف غيره 
ليو  في استخداـ مختمؼ األقبلـ نظرنا لكثرة ممارستو ليا، حيث إنَّو كاف إماـ الخط في زمانو، كا 

العربي، لذلؾ فإنَّو أدرل مف غيره في التعامؿ مع مختمؼ أنكاع القصب، كىك آلت رئاسة الخط 
األعرؼ بشؤكف القط كعميو سار الكتٌاب في زمانو كبعده في القط كالبراية كمسؾ القصبة كخط 

 القمـ".
 ثالثنا: الدَّكىاة: -

  النسخ، قاؿ الكٌراؽإٌف الدَّكىاة مف أىـ آالت الكتابة كمف أمياتيا، كبدكنيا ال يستطيع 
 قاؿ الٌصدقة"، عمى عـز فقد كأداة محبرة بغير بيتو مف خرج "مف: (ْ)المبارؾ بف ا عبد

                                                 

 (.ْٖٗ/ِصبح األعشى في صناعة اإلنشاء )(ُ) 

 (.َْٗ-ْٖٗ/ِ) المصدر نفسو(ِ) 

 (.ٗٔكراقك بغداد في العصر العباسي)ص(ّ) 

 (.َْٕ/ِعشى في صناعة اإلنشاء )صبح األ(ْ) 
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 بف شعيب بف محمد كأشباىيما"، كقاؿ كالمقممة، الٌسٌكيف مثؿ: باألداة، "يعني: معقبنا (ُ)المدائني
 ".سبلح بغير الييجاء إلى يسير مف كمثؿ دكاة بغير الكاتب "مثؿ: (ِ)شابكر

ٍمعي  اٍلمىٍحبىرىةي، ًباٍلفىٍتحً  الدَّكىاةي  جاء في كتب المغة أف  ًمٍنيىا أىخذ: الدكاةً  ًمفى  دىكنل، كاٍستىمىدَّ  كىاٍلجى
؛ لحاًمًؿ الٌدكاًة: ًمٍنيىا، كيقاؿي  االستمدادي : كالمىدُّ  ًمدادنا؛ : يىٍعممييا كلمذم دىكَّاءه؛: يىًبيعييا كلمذم داكمّّ
ميدكم
(ّ). 

ٍندىؿ ،(ٓ)كالٌساسـ ،(ْ)كاآلبىنيكس ثمننا كأرفعيا العيداف أجكد تخذ مفت ككانت الدكاة  ،(ٔ)كالصَّ
عصره، كلكف األمر لـ  أىؿ كيتعاناه زمانو، أىؿ يعتاده كاف ما عمى مف الناسخ اعتماد كىذا

يبقى عمى حالو؛ بؿ تطكرت صناعتيا مف المعادف كغيرىا، فقد غمب عمى الكيتٌاب مف أىؿ 
 في كبالغكا أثمانيا في كتغالكا كالفكالذ، األصفر، الٌنحاس مف الٌدكمٌ  األمكاؿ اتخاذاإلنشاء ككتٌاب 

، أكثر كالٌنحاس. تحسينيا  درجات بأعمى كاختصاصو كنفاستو، لعٌزتو أقؿٌ  كالفكالذ استعماالن
 كالٌصندؿ اآلبنكس إال كتركت رفضت فقد الخشب دكمٌ  ضاىاىا، كأٌما كما كالكزارة الرياسة
 .(ٕ)الدكاكيف شيكد كبعض كمكٌقعكىـ الحكـ قضاة يتعاناه فًإنَّو األحمر،

كقد راعى النُّساخ في الدَّكىاة صفات
  ، منيا:(ٖ)

 كثاقة كفي الٌدكٌم، بو تحٌمى أف كيمكف يككف ما أخؼٌ  الحمية مف عمييا أف يككف -ُ
  مجمسو. في تنقصـ أك تنكسر أف مف ليأمف كلطؼ،

 . إلييا كالٌدنس القذل مسارعة مف ليأمف فييا، ثنيات الك  حفر بغير ساذجة تككف كأف -ِ
                                                 

ًمٌي بف محمد بف عبد اً بًف أىًبي سىٍيؼو (ُ)  ،  ، أبك الحسفعى اًنٍيؼى نَّؼى التَّصى ، نىزىؿى بىٍغدىادى، كىصى ، األىٍخبىاًرمُّ دىاًئًنيُّ المى
ٍعًرفىًة السّْيىًر كىالمىغىاًزم كىاألىنسىاًب كىأىيَّاـً العىرىًب، مي  بان ًفي مى كىافى عىجى اًليى اإًلٍسنىاًد، كى ا يىٍنقيميوي، عى دّْقان ًفٍيمى تيكفي سنة صى

 (.َُْ-ََْ/َُسير أعبلـ النببلء ): يينظرىػ(. ِِْ)

 عبد أبك المحدث، اإلماـ ىك: شابكر، بف شعيب بف محمدك  (.َْٕ/ِصبح األعشى في صناعة اإلنشاء )(ِ) 
فّْيى سى  أمية، بني مكالي مف بيركت نزيؿ الدمشقي، ا  (.ُّٔ-ُّٓ/ُ: تذكرة الحفاظ )يينظر ىػ(.ُٗٗ)نىةى تيكي

 (.ّٖٗ/ّلساف العرب ) (،َُُمختار الصحاح )ص (،ٕ/ّٖتاج العركس ): يينظر(ّ) 

أبنكس، شجر مثمر مف الفصيمة اآلبنكسٌية، أكراقو كأكراؽ الصنكبر،  جمع ًبنيكسي اآل ،بينيكسي اآل ،بىنيكسي اآل(ْ) 
بت في البمداف الحاٌرة كالحبشة كاليند، كييصنع منو بعض األدكات كثمره كالعنب، كخشبو أسكد صمب، ين

 (.ْٗ/ُكاألكاني كاألثاث. معجـ المغة العربية المعاصرة )

ـي، بالفتح: شجره أسكد. الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )(ٓ)   (.ُْٗٗ/ ٓالساسى

نٍ (ٔ)  شىبه  :دىؿالصَّ كؼه  ـ خى يًح، طىيّْبي  مىٍعري ديهي  أىٍنكاعه  كىك الرّْ ، أىٍجكى ، أك األىٍحمىري األىٍصفىر. تاج العركس  أك األىٍبيىضي
(ِٗ/ّّّ.) 

 (.ُْٕ-َْٕ/ِصبح األعشى في صناعة اإلنشاء ): يينظر(ٕ) 

 (.ُْٕ/ِ) المصدر نفسو: يينظر(ٖ) 
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 . صكرة كال نقش عمييا يككف كال -ّ
 .كالذىب الفٌضة دكف كنحكه النحاس مف تككف كأف -ْ
 أىؿ مقاصد "اختمفت أما ىيئتيا مف حيث التدكير كالتربيع فذلؾ تبعنا لممقاصد، فقد -ٓ

 مدٌكرة مستطيمة يتخذكنيا فإٌنيـ اإلنشاء كتٌاب فأما. يعكالترب التدكير مف: الدَّكىاة ىيئة في الزماف
 بالدكاة الئؽ غير كىك ،(ُ)الٌدرج كتابتيـ في يتعانكف إٌنما كألنَّيـ لمخٌفة، طمبنا القٌد، لطيفة الرأسيف،

 . المدٌكرة الدكاة في جعمو يأبى ال الٌدرج مف الصغير أف عمى. الجممة في
 ما غطائيا باطف في ليجعمكا الزكايا، مربعة مستطيمة خذكنيايت فإنَّيـ األمكاؿ، كتٌاب اكأمٌ 

 ىذا كعمى. القطع في الدكاة ليذه المناسب الديكانيٌ  الحساب كرؽ مف إليو يحتاجكف مما استخفكه
 .(ِ)الخشب" مف تككف الغالب في أنَّيا إال دكٌييـ؛ كمكٌقعكىـ الحكـ قضاة يتخذ األنمكذج

  رابعنا: الحبر: -
مينة النَّسخ عند النُّساخ، كأصبحت مينتيـ األصيمة التي يرتزقكف منيا، بدأ ا ترسخت لمٌ 

النُّساخ بإيجاد األدكات التي تنفع كتسيؿ عممية النَّسخ، فعرفكا األدكات كأخذكا يطكركنيا شيئنا 
تقانيا كالتفنف في أدائيا، كمف أعجب ما  فشيئنا حتى ضمف أصحاب المينة ديمكمة مينتيـ، كا 

 ذه المينة الحبر، كىك المادة األساسية في الكتابة، فمكال الحبر ما كتب كاتبه شيئنا.أكجدكه لي
 ييٍكتىبي  : "ىك الًَّذم(ْ): "الًمداد"، كقاؿ الرازم(ّ)كالحبر في كتب المغة كما قاؿ الفراىيدم       

مىٍكًضعيوي اٍلًمٍحبىرىةي  ًبًو، يّْف أنو برنا،حً  الًحبر تسميتيـ في "الًعٌمة ًباٍلكىٍسًر"، ك كى سّْف لمكتاب، ميزى  كميحى
 .(ٓ)لمًقرطاس"
: الحكماء الكيتَّاب، "قاؿ بعض معكؿ كعميو كلمحبر شرؼ عند العمماء، ألف العمـ يقيد بو،       
 ظمـ في الحكـ ككاكب :قيؿ كقد. بيضاء البصائر كفي سكداء، األبصار في المداد صكرة

                                                 

: أىٍنفىٍذتي  :الدٍَّرجي (ُ)  ـٍ ًمٍنوي قىٍكلييي فىٍتًحيىا الًَّذم ييٍكتىبي ًفيًو كى وي ًفي دىٍرًج ًكتىاًبي ًبسيكيكًف الرَّاًء أىٍم ًفي طىيًّْو. ًبسيكيكًف الرَّاًء كى
: مقاييس يينظر(. كالدرج لبعض األصكنة كاآلالت، يدؿ عمى ستر كتغطية. َُّ: مختار الصحاح )صيينظر
 (.ِٕٓ/ِالمغة )

 (.ِْٕ-ُْٕ/ِصبح األعشى في صناعة اإلنشاء )(ِ) 

 .(ُِٖ/ّالعيف )(ّ) 
 .(ٓٔمختار الصحاح )ص(ْ) 
 (.ُِْ/ِالزاىر في معاني كممات الناس )(ٓ) 
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 ببرؽ: آخر كقاؿ. الحبر بسكاد اآلداب دفاتر عطركا: األدباء قكليـ كجاء عف "بعض ،(ُ)المداد"
 .(ِ)لؤلجر" كأزيد لمذكر، كأنمى الدىر، عمى أبقى ألىنَّو الحكـ، لخبايا العقكؿ تيتدم الحبر

كلمحبر ألكاف أبقاىا األسكد، كلمكف األسكد مسميات حسب درجة سكاد الحبر، قاؿ 
، السكاد، درجة أٌكؿ ككى قاتـه، أسكده : المداد في : "كيقاؿ(ّ)القمقشندم اًنؾه ، كحى اًلؾه ، كحى مكيكؾه  كحي
، مبيكبه ، كحي ، كدىاجه ، كدىجيكًجيّّ كره ـه، ك كدىٍيجي ".  أىٍدىى  كميٍدىىاّـّ

، كحبر الرز، كحبر زيت الزيتكف، (ْ)كلمحبر أنكاع عدَّة استعمميا النُّساخ، منيا: العفص
 . (ٓ)كحبر الذىبكحبر البصؿ، كحبر الباقبلء "الفكؿ"، كالحبر الحديدم، 

 ليؽ كما إٌف ىناؾ مكادنا استعمميا النُّساخ لمكتابة في مكاطف خاصة، كالكتابة في
كنحكىا، كىذه  كاالبتداءات كالفصكؿ األبكاب مف الكبلـ فكاتح بو يكتب ما االفتتاحات؛ كىي

ٍفر(ٔ)المكاد عمى أصناؼ ىي: الذىب، كالبٌلزكرد ٍنجي ، كالمىغىرىة(ٕ)، كالزُّ
عندىـ طريقة كاف  ، كقد(ٖ)

 .(ٗ)لمكتابة بيذه المكاد
كال شؾ أف أصحاب ىذه المينة كانت ثيابيـ كأيدييـ كدفاترىـ تمتمئ بأثار الحبر، ألف 
صاحب المينة البد لو كأف يتمكث مف مينتو، فصاحب المسؾ تككف رائحتو زكية، كصاحب 

كلكف النُّساخ لـ يككنكا يخجمكف  يتمكث بمينتو، الكٌراؽالكير تككف رائحتو خبيثة، ككذلؾ الناسخ ك 
 (َُ)العباس بف إبراىيـ حجر في يذكر "أٌنو كاف مف ىذه اآلثار، بؿ كانكا يعتزكف بو كيفتخركف،

                                                 

 (.َُٓ/ِصبح األعشى في صناعة اإلنشاء )(ُ) 

 (.ّٓحكمة اإلشراؽ إلى كتاب اآلفاؽ )ص(ِ) 

 (.َّٓ/ِصبح األعشى في صناعة اإلنشاء )(ّ) 

الكسيط صبغنا. المعجـ  أك حبرنا منو اتخذكا كريبَّما مجفؼ، قابض دكاء كىك كثمرىا، البمكط العفص: شجرة(ْ) 
(ِ/ُُٔ.) 

 (.ُِٔ-ُِّ)ص : الخط العربي كتطكره في العصكر العباسيةيينظر(ٓ) 

ينىة: البلزكرد(ٔ)  ار اٍلكىًريمىة لىكنو أىٍزرىؽ سماكم أىك بنفسجي يكثر ًفي أفغانستاف كأمريكا يٍستىٍعمؿ لمزّْ  .مف اأٍلىٍحجى
 (.َُٖ/ِالمعجـ الكسيط )

: ًصٍبغه، (ٕ)  ـٌ ٍفر، بالضَّ ٍنجي ٍعدىًنٌي كمىٍصنيكعه. أىما المىٍعدنٌي فىييكى الزُّ كؼ، كىىيكى أىحمري يىكتىب ًبًو كييٍصبىغ، كىىيكى مى أىم مىٍعري
 (.ْٖٓ/ُُاسًتحالىة شىٍيءو مف الًكٍبًريت ًإلى مىٍعدىًف الزّْئبؽ، كأىما المىٍصنيكع فأىنكاعه. تاج العركس )

 (.ُُٖ/ًٓبًو. لساف العرب )المىغىرىةي كالمىٍغرىةي: ًطيفه أىحمري ييٍصبىغي (ٖ) 

 (.َٕٓ-َٔٓ/ِ: صبح األعشى في صناعة اإلنشاء )يينظر(ٗ) 

 ( مف ىذا البحث.ّٔ. تقدمت ترجمتو )صإبراىيـ بف العٌباس بف محمد بف صيكؿ (َُ)
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ا فيو يمشؽ قرطاس  فرع الماؿ: فقاؿ بغيره؟، مسحتو لك: لو فقيؿ بكمو، فمسحو فأيسقط كبلمن
 مى قيمة الحبر عندىـ.     كىذا يدؿ ع .(ُ)الفرع" مف بالصكف أحؽ كاألصؿ أصؿ، كالقمـ

بؿ يدؿ عمى قيمة الحبر عندىـ أٌنو كاف يصعب عمى أحدىـ التنازؿ عف ثمنو، ذكر 
 كما: لو فقاؿ بحرمة، إليو يمت رجؿ الجراح بف ككيع : "أنَّو أتى(ِ)ابف عبد ربو في "العقد الفريد"

 لو أخرج ثـ زلو،من كدخؿ ككيع فكثب. األعمش عند محبرتي مف تكتب كنت :لو قاؿ حرمتؾ؟،
 .غيرىا" أممؾ فما اعذر: لو كقاؿ دنانير، بضعة

كلقد اىتـ النُّساخ بالحبر كصناعتو، كال شؾ أف صناعتو صعبة حسب الظركؼ البيئية 
التي أحاطت بيـ، كلكنيـ كفركا الحبر المناسب لكؿ نكع مف أنكاع الكرؽ أك الرؽ، كفي كيفية 

 كذلؾ ،(ْ)الٌنفط سخاـ مف اٌتخذ ما المداد "كأجكد: (ّ)مقمة بف عميٌ  أبك صناعة الحبر، قاؿ الكزير
 الماء مف عميو كيصبٌ  ،(ٓ)طنجير في يمقى ثـ كتصفيتو، نخمو فيجاد أرطاؿ، ثبلثة منو يؤخذ أف

 المسحكؽ الٌصمغ كمف درىمنا، عشر خمسة الممح كمف كاحد، رطؿ العسؿ كمف أمثالو، ثبلثة
 جرمو يثخف حٌتى لينة نار عمى يساط يزاؿ كال راىـ،د عشرة العفص كمف درىمنا، عشر خمسة
 أنو إلى إشارة فيو ذكره كما. الحاجة كقت إلى كيرفع إناء في يترؾ ثـ الطيف، ىيئة في كيصير

ا". غيره دخاف مف يككف بؿ الٌنفط، في سخاـ ينحصر ال  أيضن
ة كقد كاف النُّساخ يحتفظكف بما تطكر عندىـ في صناعة الحبر، مف أجؿ الجكد

 أياـ في رجؿ يأتينا "كاف: (ٕ)يقكؿ( ٔ)الكاتب يكسؼ بف أحمد كالتنافس في المينة، فيذا
 فكتـ استخرجتو؟، شيء أم مف فسألتو منو، سكادنا أشدٌ  كال منو، أنعـ أىرى  لـ بمداد (ٖ)خماركيو

 في ذلؾ دىف أضع كالكتٌاف، الفجؿ بزر دىف مف: لي فقاؿ ذلؾ، بعد بو تمطفت ثـ عني، ذلؾ

                                                 

 (.َِٓ/ِصبح األعشى في صناعة اإلنشاء )(ُ) 

 (.ِّٖ/ْالعقد الفريد )(ِ) 

 (.َْٓ-َٓٓ/ِصبح األعشى في صناعة اإلنشاء )(ّ) 

بىؿو في قىٍعًر بٍئرً (ْ)   .(ُٖٖ/ٗالمحكـ كالمحيط األعظـ ) .النٍّْقطي، كالنٍَّفطي: حيبلبةي جى
. المص :الطٍّْنًجيري (ٓ)  ٍمعي طىنىاًجيري ٍزنيوي ًفٍنًعيؿه كىاٍلجى اسو ييٍطبىخي ًفيًو قىًريبه ًمٍف الطَّبىًؽ كىكى باح ًبكىٍسًر الطَّاًء إنىاءه ًمٍف نيحى

 (.ّٗٔ/ِيب الشرح الكبير )المنير في غر 

رى ألبي أىبيك نىٍصر الكاتب، المىنىاًزمُّ أحمد بف يكسؼ السميكي (ٔ)  ، كاف مف أعياف الفضبلء كأماثؿ الشعراء، كزى
 (.ُْْ-ُّْ/ُ: كفيات األعياف )يينظرىػ(. ّْٕنصر أحمد بف مركاف الكردم، تكفي سنة )

 (.َْٓ/ِصبح األعشى في صناعة اإلنشاء )(ٕ) 

ٍيو بف أىٍحمىد بف طيكليكف الممؾخي (ٖ)  كى . ىػ(ِِٖ، تكفي سنة )صاحب مصر كالشاـ بعد كالده، أىبيك الجيش ،مىارى
 .(ْٕٕ/ٔتاريخ اإلسبلـ ): يينظر
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 بماء فييا ما كجمعت الطاس، رفعت الدىف، نفد إذا حٌتى طاسنا عمييا اجعؿ ثـ كأكقدىا، رجمسا
نَّما. العربيٌ  كالصمغ (ُ)اآلس  الخضرة، كالصمغ إلى مائبلن  سكاده ليككف اآلس بماء جمعو كا 
 .التطاير" مف كيمنعو يجمعو

 المطمب الثالث: المجمدكف: -
تجميد الكتب، كلسنا نغالي إذا ما قمنا أف ىذا الفف قد ة، فف الكٌراقًإفَّ "مما يدخؿ في فف 

بمغ الذركة مف اإلتقاف في عصكر اإلسبلـ، كلـ يكف المراد مف تجميد الكتب صيانتو داخؿ جمد 
فحسب، بؿ كاف يراد مف الجمد ذاتو أف يككف في بعض األحياف قطعة طريفة يبدك عمييا أثر 

 . (ِ)الفف كالذكؽ"
مشتؽ مف جمد، كييقصد بو كضع الجمد عمى الكتاب كشٌده.  ة،ؿ التجميد في المغأصك 

مَّدي (ّ)قاؿ الزبيدمبيذه المينة،  كفمف يعمم كفجمّْدكالمي  مّْدي  مىفٍ : : "الميجى ، ييجى قد الكيتيبى  ًإليو نيًسبى  كى
كىاة، مف جماعىةه  نى  الٌسميميٌ  أىحمد بف الرحمف عبد الكىجيوي  مىشىاًيخنىا شىيخي  ًمٍنييـ الرُّ  الدّْمشقيٌ  فيٌ الحى
 ًبًدمىشؽ كتيكفّْيى  كىغىيره، األىثًرمٌ  البىعميٌ  اٍلبىاًقي عبد الشٍَّيخ عىف كحٌدث ىػ(،َُْٔ) سنىة كلد المعمَّر،

 .ىػ("َُُْ) سنة
حفظ أكراؽ الكتاب كضميا بعضيا إلى بعض ضمف غبلؼ يقييا  التجميد غاية مفأىـ ك 
كاف (ْ)الزيات ؿ مف لـ يجمد كتبو، فيذا ابف، كلذلؾ حث عميو أىؿ العمـ كانتقدكا كمف التمؼ
 تريد ككأٌنؾ تريدني كأنت : "سمعتؾ(ٔ)كنظميا، فقاؿ كتبو تجميد إلىمالو( ٓ)بالجاحظ ييعًرضي 
 عممو دفاتر ترؾ مٌمف ألعجب إٌني: كتقكؿ. تنٌصني أف غير مف عميٌ  تشير ككأٌنؾ غيرم،
ـً  يعٌرضيا كيؼ ،منظكمة كال مجمكعة غير درسو ككراريس مبثكثة، متفٌرقة رُّ  ال ككيؼ ،(ٕ)لمتَّجى

                                                 

 بخضرة خضرتو . كقاؿ ابف سيده: شبو(ْٗ/ُّ) المغة : تيذيبيينظر .عىًطر كىرقيىا شجرةه : ماء اآلس: اآلسي (ُ) 
 .(َٓٓ/ُ) األعظـ كالمحيط : المحكـيينظرالسدر.  مىاء
 (.َِ)ص خزائف الكتب القديمة في العراؽ(ِ) 

 (.ُِٓ/ ٕتاج العركس )(ّ) 

محمد بف عبد الممؾ بف أباف بف أبي حمزة الكزير، أبك جعفر، ابف الزيات، نشأ ىك كقرأ اآلداب، كقاؿ (ْ) 
تاريخ اإلسبلـ : يينظر. ىػ(ِّّ) تكفي سنةالشعر البديع، كتكٌصؿ بالكتابة إلى أف صار منو ما صار، 

(ٓ/ِْٗ.) 

عمرك بف بحر بف محبكب، أبك عثماف الجاحظ. اٍلبىٍصًرمُّ المتكمـ المعتزلي، صاحب التصانيؼ المشيكرة.  (ٓ)
 (.ُُّٗ/ٓتاريخ اإلسبلـ ): يينظر. ىػ(ِٓٓ)تكفي سنة 

 (.ّّٕ-ّّٔالرسائؿ األدبية )ص: (ٔ) 

ـ: كىىيكى ال(ٕ)  رُّ مى  يىدًَّعيى  أىفٍ  تَّجى  .(ّٔص) الصحاح : مختاريينظر .يىٍفعىٍموي  لىـٍ  ذىٍنبنا ٍيوً عى
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 يكف كلـ ربطو، كتخٌرمت شداده، كانحؿٌ  حزامتو، انقطعت إذا الدفتر أفٌ  كعمى. التَّفرُّؽ مف يمنعيا
ذا كرقو؛ تفٌرؽ جٌنة، كال كقاية دكنو  كرٌبما تأليفو، كامتنع نظمو، كعسر اشتٌد جمعو، كرقو تفٌرؽ كا 
 أف لؤلشكاؿ كينبغي. أصمح ليا كالحـز أصكف، إلييا الجمكد ـٌ كض أجمع، كالٌدٌفتاف. أكثره ضاع
 لممتساكم ييحًدث كاالجتماع حسننا، الحسنة األجزاء يزيد التأليؼ فًإفَّ  تؤٌلؼ؛ أف كلؤلشباه تنظـ
 أدناىا رأيت كمتى كٌميا، كجدت فقد بعضيا كجدت متى صرت ذلؾ فعمت فإذا قكة، الضعؼ في
ذا .فييا مضيت جميعيا قراءةل نشطت فإف أقصاىا؛ رأيت فقد  كمعركفة منظكمة، كانت كا 

 تفاكت مع الصناديؽ تفتيش كال كثرتيا، عمى (ُ)القماطر تقميب إلى تحتج لـ معمكمة، المكاضع
 أمرؾ، بعض إلى العناية تمؾ كصرفت فييا، فكرتؾ كقمت مؤكنتيا عميؾ كخٌفت مكاضعيا،
 .غدؾ" لنكائب القٌكة تمؾ كاٌدخرت

، كراحت شيرت المشتغميف الكٌراقيفقد كجد مكانو في سكؽ  الكٌراقيفعند  ك"فف التجميد
 مختمفة، كتغميفيا بمراحؿ الكتب تجميد ، كقد مرَّ (ِ)فيو تنتشر بيف األقاليـ كاألمصار اإلسبلمية"

 في النجؼ كمكتبة صغيرة فكانت األكراؽ في البدايات تربط بالسبلسؿ حتى ال تضيع، "فمكتبة
 اثني سكل الغرب أديرة تحك لـ بينما مجمد، ألؼ أربعيف العاشر القرف في حكمت كانت العراؽ،
 كاف ًإٌنو بؿ الخاصة، مكتبتو مسجد لكؿ ككاف ضياعيا، خشية بالسبلسؿ، ربطت كتابنا عشر
فت فسيحة قاعة زكاره، يستقبؿ مستشفى لكؿ  الصدكر، الحديثة الطبية الكتب رفكفيا عمى صي
 العمـ إليو كصؿ ما آخر عمى منو يقفكف لؤلطباء، كمرجعنا الطبلب لدراسة مادة لتككف تباع

 مف كبعدىا أصبحت األكراؽ تكضع في رـز كتحفظ في المكتبات، فكـ "رـز، (ّ)الحديث"
 عمى الدائبة األيدم استيمكتيا العربي كالصمغ (ْ)السّْنىاج مف صنعت الحبر مف كليترات األكراؽ،
. الغرض ىذا في استنفدت قد كالماعز الغزالف صغار أمدتيا جمكد مف ككـ عاـ، كؿ في الكتابة
ا الكتب، تجارة أصبحت كىكذا   .(ٓ)لمبشرية" العرب قدميا ىدية كالصيدلة، تمامن
ٌمدت األكراؽ بجمكد مدبكغة بالممح ككانت يابسة، كبعدىا جٌمدت بجمكد مدبكغة بالتمر        ثـ جي

 ثـ الجفاؼ، شديدة كىي (ٕ)النُّكرة جمكد في الكتب ت: "ككان(ٔ)ككاف فييا ليف، قاؿ ابف النديـ
                                                 

 (.ٕٕٗ/ِالصحاح تاج المغة كصحاح العربية ) .الًقمىٍطري كالًقمىٍطرىةي: ما ييصاف فيو الكتب(ُ) 
 (.َِِكراقك بغداد في العصر العباسي )ص(ِ) 

 (.ّٖٔ)ص شمس العرب تسطع عمى الغرب(ّ) 

 (.َِّ/ِكالحائط. لساف العرب ) الًجرىارً  في لسّْراجً ا ديخافً  السّْنىاج: أىثىري (ْ) 

 (.َّٗ)ص شمس العرب تسطع عمى الغرب(ٓ) 

 (.ّٔالفيرست )ص(ٔ) 

 (.ُٖٕ/ْ: النياية في غريب األثر )يينظرالمٍمميكحًة.  الشاةً  النُّكرة: ًجمد(ٕ) 
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ليف"، ثـ أدخمكا عمييا الزخرفة كالتزيف كالتذىيب بأساليب  كفييا بالتمر تدبغ الككفية الدباغة كانت
 مختمفة.
"كعمى ما يبدك فإف بداية القرف الرابع اليجرم كانت تؤشر بمبلمح كاضحة عمى تطكر  

 األجرة فيو كيبذلكف الحسف، التجميد في أىؿ ذاؾ الزمف: "يعجبيـ (ِ)، قاؿ المقدسي(ُ)فف التجميد"
ٌبما كنت أعطى عمى المصحؼ ديناريف".  الكافرة، كري

جمبت انتباه المعاصريف، نظرنا لما ليذه المينة مف كقع  الكٌراقيفك"عممية التجميد عند 
رؾ آثاره كراح يؤكد حاضر لصدل التاريخ الماضي مف جية، كمف جية أخرل كانت فننا قائمنا ت

 .(ّ)حضكره"
قاؿ الباحث: تطكر التجميد في عصرنا الحاضر كبطرؽ كثيرة جدنا، كالمتتبع يرل ذلؾ        

كاقعنا في العالـ اإلسبلمي، فطريقة التجميد أصبحت سيمة يسيرة لكجكد اآلالت كالتطكر فييا يكمنا 
 بعد يكـ.

 :"الٌداللكف" الكتب المطمب الرابع: باعة -
ع الكتب ال يختمؼ عف بيع السمع األخرل، تباع كتشترل كتستعار أحياننا، كبيع الكتب بي

في العصكر الحديثة كاضح كال يحتاج إلى تبياف، ألف آالؼ المكتبات تنسخ الكتب كتعرضيا 
كتبيعيا، كقد أصبحت شيرة كبيرة كعظيمة لمف يبيعيا أك يتاجر فييا، كىذا شرؼ ليـ ألٌنو 

الكتب في الزمف القديـ كىـ العمماء، الذيف تقدمكا في ىذه المينة حتى زاد شرؼ امتداد مف تجار 
عميو، فكانت البركة  كًرفعة مف يمتينيا، ألٌنو مف جممة البيع الذم بارؾ ا فيو كحث النبي 

 مبلزمة ليـ. 
 أصؿ كالعيف كالياء "بيع، الباء :(ْ)كقد ذكر عمماء المغة معنى البيع، قاؿ ابف فارس

 يىًبعٍ  )الى :  ا رسكؿ قاؿ. كاحد كالمعنى. بيعنا" الشرل سيمي كريبَّما الشيء، بيع كىك احد،ك 
ـٍ  ديكي مىى أىحى  فإف بيعنا، الشيء بعت كيقاؿ:. أخيو شرل عمى يشتر ال معناه: قالكا .(ٓ) أىًخيًو( بىٍيعً  عى
 . أبعتو قمت لمبيع عرضتو

                                                 

 (.ََُأحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ )ص(ُ) 

 (.ََُ)ص المصدر نفسو(ِ) 

 (.ِِ: خزائف الكتب القديمة في العراؽ)صيينظر(ّ) 

 ( باب الباء كالياء كما يثمثيما.ِّٕ/ُمقاييس المغة )(ْ) 

الصنعاني  الرزاؽ (، كأخرجو عبدِِٖٓ (،)ِِْٕ) حديث رقـ (ّْٓ/ُّ)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده (ٓ) 
 =     ف،ػػػػحس ادهػػإسن: أسد ـػػسمي اؿ حسيفػكق ،(ِِٗ/َُ) ندهػػػػػالمكصمي في مس ىػػيعم ، كأبك(ُٗٗ/ٖ) وػفي مصنف
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مف البيعيف، بىيف يجمع مف "كالدَّالؿ:   "، كالدالؿ (ُ)بالممارسة لتباع الٌسٍمعىة عمى يينىادم كى
 :لو اسماف آخراف

؛ الناسي  ييسىمّْيو الًَّذم : "السمسار، كىىيكى (ِ)قاؿ الزبيدم األكؿ: "السمسار": -  يىديؿٌ  فًإنَّو الدَّاٌلؿى
مىًع، عمى الميٍشتىًرمى   األىٍثمىاًف". عمى الباًئعى  كيديؿٌ  السّْ

...،(ّ)قاؿ الزبيدم كالثاني: "المبرطش": - ، كىىيكى  : "الميبىٍرًطشي  الباًئعً  بيفى  الٌساًعي أىك الدَّاٌلؿي
 كالميٍشتىًرم".

كمما ال شؾ فيو أف مينة بيع الكتب مينة صعبة كميمة في الكقت نفسو، كقد كاف 
أصحاب ىذه المينة في الزمف القديـ أغمبيـ مف العمماء كالمتخصصيف، كليس كحاؿ مف يبيع 

ي زماننا، فإف أغمبيـ مف دىماء الناس كعكاميـ، كىي كذلؾ مينة شريفة فاضمة، كلكف الكتب ف
يكثر فييا الغش كالخداع، كخاصة مف ًقبؿ الٌدالليف الذيف ىـ أقؿ فئة في ىذه المينة، كال يريد 
الباحث التكسع كاالستطراد بالكبلـ عنيـ ىنا؛ ألٌنو سكؼ ييطيؿ النفس في ذكرىـ كذكر أخبارىـ 

 الباب الثاني إف شاء ا تعالى.في 
كلكف سيكتفي الباحث في ىذا المطمب بنبذة عف الٌدالليف باعتبارىـ "صنؼ آخر مف 

الٌدالليف، أم الكسطاء بيف باعة الكتب كجميكر المشتريف، تخصصكا  الكٌراقيفييعرؼ ب الكٌراقيف
كمعرفتيـ بأخبار األدب بيذه المينة لدافع اقتصادم أكالن، حيث كانكا يكسبكف قكتيـ منيا، 

كاألدباء، كأخبار المصادر كالدراية بيا ثانينا، أم ًإٌنيـ أدباء باألساس، ففييـ المؤلؼ كالناقد 
كالخطاط كالمقٌكـ ألسعار الكتب، في ضكء أىمية الكتاب كصاحبو كمنزلتو، يضاؼ إلى ذلؾ 

لذلؾ تألفكا مع مينتيـ  حسف اختيارىـ لمكتب التي يقعكف عمييا في المناداة كاحتيازىـ ليا،
كأحبكىا، فيـ كسطاء بيف أكساط مثقفة، لذلؾ كثيرنا ما يستشاركف في شراء نكعية الكتب 

كىي  -كاقتنائيا، حتى عيرؼ بعضيـ بتخصصو بجمع الطرائؼ، ألف عممية بيع الكتب بالنداء
ؿ غيره، لذلؾ تجعؿ المنادم أك الٌدالؿ مطمعنا عمييا قب -الكٌراقيفالطريقة الشائعة في سكؽ 

                                                                                                                                          

 (، كقاؿ البييقي: أخرجو البخارم مف الحديث األكؿ مف حديث ابفْْٕ/ُّشعب اإليماف ) كالبييقي في =
 . ىريرة أبي عف أخر، أكجو مف الثاني الحديث كأخرجا معمر، عف المبارؾ،

 (.ِْٗ/ُالمعجـ الكسيط )(ُ) 

 (.ٖٔ/ُِتاج العركس )(ِ) 

 (.ّٕ/ُٕ) المصدر نفسو(ّ) 
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يشترم ما يريده لو، كبسعر مخفض حتمنا، كمف جامعي الطرائؼ ىؤالء عيرؼ الطرسكسي 
 .(ّ)"(ِ)، كأحمد بف يكسؼ بف أبي الزىر الحمبي الممقَّب بالطرائفي(ُ)الكٌراؽ

 لنقؿ ككسيط ييعرؼ لـ الكتب "تاجر كأكؿ مف عىرؼ ىذه المينة ىـ العرب، حيث إف
 .(ْ)ذلؾ" العرب يفعؿ أف قبؿ المدينة، في لمثقافة كمراكز الكتب كمتاجر الثقافة،

كقد كاف كثير مف العمماء يعممكف في تجارة الكتب، فيذا ابف النديـ، كىك عالـ معركؼ 
 زمبلئو في زمانو، كفي كؿ زماف بعده، كاف تاجرنا لمكتب، يبيع كيشترم كيدخر، ككاف "كأغمبية

 فبلسفة مف األعبلـ محاضرات فسمع لمكتب اسعةك  عممية تربية تمقى فقد الكتب، تجار مف
 في كمدارس جماعات شكؿ عمى انتشرت التي العممية باألكساط كتعرؼ منازليـ، كزار عصره،

 عيسى، بف لعمي مقربنا صديقنا النديـ ابف ككاف العاشر، القرف خبلؿ العربية المنطقة أنحاء كؿ
 معيـ يقضي كاف الذيف العمماء أئمة مف كلغيره الكسطى، العصكر في العيكف أطباء أشير

 العالية الثقافة تمؾ المثقؼ الرجؿ ىذا يكف كلـ المثمرة، العممية المناقشات في الطكاؿ السيرات
ا إال  .(ٓ)العصكر" تمؾ في كالمعرفة العمـ ناشرم زمبلئو مف لمكثيريف نمكذجن

 ،"األدباء معجـك " ،"البمداف معجـ" كتابي صاحب الحمكم، ياقكت الكبير العالـ كىذا
 .(ٔ)الكتب كيبيع باألجرة كاف ينسخ النافعة، الكبيرة التأليؼ مف كغيرىما
كما عممنا في الفصؿ الثاني في مبحث  -خاصة ببيع الكتب أسكاؽه  قىٍد كىانىٍت ىينىاؾى ك          
 ، كلكف تجدر اإلشارة إلى أف أماكف بيع الكتب لـ يقتصر عمى األسكاؽ، بؿ كانت-(ٕ)األسكاؽ

                                                 

 بغداد، إلى الرحمة ككرر .كمستقره نيسابكر بقايف، كمنشأه أصبياف، مف أصمو :نصر أبك المىٍرزيباف، بف سيؿ(ُ) 
 العيناء، أبي أخبار كتاب: الكتب مف النكت، كلو كثيرة أشعار كلو الكثير، الكتب مف جمع قد الكتب طمب في

 آداب كتاب. كشكاؿ كرمضاف شعباف في األحكاؿ ذكر كتاب البرمكي، ةجحظ كتاب. الركمي ابف أخبار كتاب
 .(ُّْ/ّ) يينظر: األعبلـ. ك (َُْٗ/ّ) األدباء معجـ .كالشراب الطعاـ في

مَّد بف أىٍحمد(ِ)   سنة شٍعبىاف ًفي كلد ،الكٌراؽ الطرائفي الدّْمىٍشًقي ثَـّ  اٍلحمىًبي الزىر أبي بف ييكسيؼ بف ميحى
كىافى  ق(،ٕٗٔ) انيكت لىوي  جٌيدان  كى  في الكامنة : الدرريينظرق(. ِٕٓ) سنة اآلخر ربيع ًفي مىاتى  جيركف ًببىاب حى

 .(ِّٔ/ُ) الثامنة المائة أعياف
 (.َّٔ-َّٓ)ص كراقك بغداد في العصر العباسي(ّ) 

 (.َّٗ)ص شمس العرب تسطع عمى الغرب(ْ) 

 (.ُّٗ)ص المصدر نفسو(ٓ) 

  (. ُِٕ/ٔ(، كفيات األعياف )ُِِ-ُِّ/ٕ)ج ر مف ذىب: شذرات الذىب في أخبايينظر(ٔ) 
 مف ىذا البحث. في الفصؿ الثانيالمبحث الثاني  يينظر:(ٕ) 
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 الكتب مف قد جمع (ِ)بقرطبة (ُ)، جاء أف أبا مطرؼ القاضي-أحياننا -الكتب تباع في المساجد
 . (ّ)باألندلس عصره أىؿ مف أحده  يجمعو لـ ما العمـ أنكاع في

قرطبة  أىؿ أف يحككف سمفو مف كاحد كغير عمو سمع أٌنو سميماف أبك كذكر حفيده
 مف فييا اجتمع كأٌنو الغبلء، في الفتنة في مسجده في كامؿ عاـ مدة ىذا جده كتب لبيع اجتمعكا
 .(ْ)ألؼ دينار أربعكف الثمف

، يتضح أف ىذه األصناؼ ميمة الكٌراقيفقاؿ الباحث: كبعد ىذا العرض ألصناؼ 
لمغاية، حيث ال مناص عنيا، كال يصمح شيء بدكنيا، ألف المتخصصيف البد أف يعتمدكا عمى 

صنّْؼ يككف تمييدنا لممتخصص، فمذلؾ ىي عممية بناء، كال يصح الميصنّْفيف، كأف ما أجاده المي 
تغافؿ أم مادة مف مكاد البناء، ألننا إذا تغافمنا شيئنا مف مكاد البناء فبل يقكـ البناء، أك سيككف 

 بو خمؿ كيسيؿ ىدمو.
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

عبد الرحمف بف محمد بف عيسى بف فطيف بف أصبغ بف فطيس بف سميماف كاسـ فطيس بف سميماف (ُ) 
الجماعة بقرطبة، يكنى: أبا عثماف. كفطيس لقب لو كاسـ في كلده، كذا ذكر أبك عمر ابف عبد البر قاضي 

 .(ِٖٗالصمة في تاريخ أئمة األندلس )ص .ق(َِْ، تكفي سنة )المطرؼ
كبيا كانت ممكؾ بني أمية  ،ا لممكيا كقصبتياككانت سريرن  ،ٍرطيبىةي: مدينة عظيمة باألندلس كسط ببلدىاقي (ِ) 

 (.ِّْ/ْمعجـ البمداف ). اـكمعدف الفضبلء كمنبع النببلء مف ذلؾ الصقع، كبينيا كبيف البحر خمسة أي

 (.ِٖٗالصمة في تاريخ أئمة األندلس )ص: يينظر(ّ) 

 (.ِٗٗ)ص المصدر نفسو: يينظر(ْ) 
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 الكرٌاقيفالمبحث الثاني: تخصصات 
 مثبلن  -ىذا عصرنا في فإننا كاالزدىار، التقدـ عمى تدؿ ظاىرة ذاتو في إٌف التخصص

 العمميٌ  التخصص عصر في ألننا كالفنكف؛ العمكـ بجميع نمـ أف -حرصنا كلك- نستطيع "ال
 بعقمو كاستأثرت عمييا، تكفر الفف، أك المعرفة شعب مف خاصة شعبة منا كاحد لكؿ كالفنٌي،
 ال الفنيٌ  أك العمميٌ  التخصص اىذ جانب إلى أنَّو ، "غير(ُ)كدمو" بركحو امتزجت بؿ كقمبو،
، اإلنسانية العمكـ مف عمـ كؿ مف األخذ عف األمة في لممثقفيف غنى  الطريقة كبيذه بطرؼو

 جية مف المثقؼ لممكاطف كالركحيٌ  العقميٌ  التكازف كيحديث جية، مف البشرية العقكؿ تستركح
 .     (ِ)ثانية"

ننا "خصصكقد جاء في كتب المغة معنى كممة تخصص، فيقاؿ:  ًبًو،  خٌصو بالشٍَّيء فبلى
ف خص الشٍَّيء كاٍختصَّ  فيبلى ًبو اٍفتقر كى ننا كىاٍختىارىهي، اصطفاه كىالشٍَّيء اٍنفىرد، كى فيبلى  ًبًو، خٌصو ًبكىذىا كى
ارى  ًبًو، تخصص اٍنفىرد خصيا لنىفًسوً  كىالشٍَّيء ا، كىصى اصِّ ًبو فتخصص خصصو ييقىاؿ: خى لو كى  كى
لو ًبوً  اٍنفىرد ييقىاؿ: ،كى مىٍيوً  قصر كىذىا عمـ ًفي تخصص كى  .(ّ)كجيده" بىحثو عى

 بعينيا كظيفة أك بعينيا حرفة كاتخاذ التخصص كينبغي احتراـ التخصص، "فاحتراـ
حكاـ العمؿ، اتقاف في سبب  .(ْ)الصنعة" كا 

لماـ بشيء مف العمكـ األخرل، فعمى          كىذا ال يعني أال يككف عند المتخصص ثقافة، كا 
 كمتابعة العصرية العمكـ مف بشيء اإللماـ مف البد أنَّو إالٌ  التخصص، عصر في أننا مف "الرغـ

 كأف المجاالت، مختمؼ في أحداث مف حكلنا يدكر ما نعي أف عمينا فإف كذلؾ فييا، يستجد ما
 الشركع عند عنو يستغنى ال أساسي ركف كالثقافة كمو، ذلؾ تستكعب رحبة متسعة آفاقنا تككف

 بعضيا كيستدعي بعض، إلى بعضيا يحيؿ مترابطة المكضكعات ألف مكضكع أم كتابة يف
ا"  .(ٓ)بعضن

كفي ىذا المبحث كمف خبلؿ عدد مف المطالب يبٌيف الباحث بعض الفئات المتخصصة 
 ة، كالتي ليا فضؿ كبير عمى باقي الفئات كفي شتى العمكـ.الكٌراقفي عمـ 
 

                                                 

 (.ِٗٗالمدخؿ في فف التحرير الصحفي )ص(ُ) 

 (.ََّ)ص المصدر نفسو(ِ) 

 (.ِّٖ/ُالمعجـ الكسيط )(ّ) 

 (.ُٕٖ/ُصيد األفكار في األدب كاألخبلؽ كالحكـ كاألمثاؿ )(ْ) 

 .(َّ)ص فف التحرير العربي(ٓ) 
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 :الحديث المطمب األكؿ: كرٌاقك -
ىـ الفئة المستيدفة في ىذا البحث إف شاء ا تعالى، كلف يطيؿ الباحث الكبلـ عنيـ 
في ىذا المكطف، إاٌل أنَّو سكؼ يميد عنيـ الشيء القميؿ، حتى يتحدث عنيـ في الباب الثاني 

 مف البحث بإطناب. 
كانكا  ة، كىـ مف أسس ليذه المينة، ألٌنيـالكٌراقميمة في مينة  فئة كٌراقك الحديث ىـ

 محافظيف ظمكا كلكنيـ ة،الكٌراق عمؿ مف العيش لكسب مالكا يعممكف كمستممييف كميحدّْثيف، ثـ
ة، كسيتضح ذلؾ في الكٌراق، مع االسترزاؽ مف مينة النَّبكم الحديث تكريؽ في اختصاصيـ عمى

 .بابو إف شاء ا تعالى
 عمر أبك معاذ، بف يىيح بف زكريا بف محمد بف العباس بف كمف كراقي الحديث، محمد

يُّكيو، كاف بابف المعركؼ الخزار، لمحديث، كتب طكؿ  الكتابة كثير السماع، كثير دٌيننا، ثقة حى
 . (ُ)كمركءة يقظة ذا ككاف ذلؾ، كغير كالمغازم، كالطبقات بيده الكبار الكتب كتب عمره،

ا -كمف كراقي الحديث  أبك ت،الفرا بف محمد بف أحمد بف العباس بف ، محمد-أيضن
كم أنَّو خٌمؼ في أحد يجمعو لـ ما كجمع الكثير، كتب ثقة، كاف الحسف،  عشر ثمانية كقتو، ري
ا لو ككانت كيتبو، مف سيًرؽ ما سكل بخطو أكثرىا كتبنا مممكءة صندكقنا  مع كثيرة سماعات أيضن
ف الضبط، كمكث يكتب الحديث م كجكدة النقؿ، صحة في الحجة ىك ككتابو ينسخيا، لـ غيره

 .(ِ)إلى أف مات ق(َّّ)قبؿ سنة 
 :العمماء الكرٌاقكفالمطمب الثاني:  -

 كشكاطئو مناىمو بكافة ألغمب العمكـ الثقافية "الفكر الثقافي"، كالمنتجة المبدعة الفئة ىـ
 كالفرؽ المذاىب مختمؼ كمف اإلسبلمية، العربية الثقافة عمالقة مف فييـ إف إذ كبحاره،

  كالمتصكفة. الكبلـ، كعمماء لفبلسفة،ا فييـ بما اإلسبلمية،
معيَّف مف العمكـ، كليؤالء  ًعٍمـو  في كميتخصّْصه  كالمعرفة بالًعٍمـ اتصؼ مف ىك فالعالـ

ؿى  حتى باقية آثار العمماء  الكٌراقيفاليكـ في شتى العمكـ، كباالستقراء خميص الباحث إلى أف جي
 ؿ عالـ منيـ.ىـ مف العمماء، بغض النظر عف الفكر الذم يحممو ك

، فًإٌف الباحث لف يستطيع حصرىا، كال الكبلـ الكٌراقيفكلما كانت ىذه الفئة الغالبة في 
 .الكٌراقيفعنيا باستفاضة في ىذا البحث المتكاضع، كلكف سيتكمـ عف نماذج مف ىؤالء العمماء 

                                                 

 .(َِٔ-َِٓ/ْ، تاريخ بغداد )(ّْٔ/ُْالمنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ): يينظر(ُ) 
 (.َِٖ-َِٕ/ْ: تاريخ بغداد )يينظر(ِ) 
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رىميُّ  الكٌراقيففمف  دّْث، ىك اٍلمىكٌّْي، العبلء أبي بف العمماء، "حى      ا، عبد أبك الميحى
ة، أبي إسحاؽ بف بف أحمد ًميصى  في كيرغب العمماء، : "أحد(ِ)، قاؿ ابف النديـ(ُ)بغداد" نزيؿ خي
 .أخبارينا" ككاف لضبطو، خطو

 اليىمدانيٌ  ا عبد زياد، أبك بف الرحمف عبد بف سعيد بف العمماء، "محمد الكٌراقيفكمف 
 كرعنا دىيّْننا كاف. عيٍقدىة بف العباس أبي الحافظ كالد. بعيٍقدىة لممقبا النٍَّحكمٌ  الكيكفيٌ  مكالىـ الٌشيعٌي،
 : "ككىاف يكرّْؽ(ْ)، قاؿ الخطيب البغدادم(ّ)كالعربية" بالتصريؼ لعممو بعيٍقدة كلٌقبكه. ناسكنا

كىاألدب"، كقاؿ في مكطف آخر القرآف كييعمّْـ بالككفة،
الخط، ككاف ابنو أبك  جيد كراقنا : "ككىافى (ٓ)

 يعمـ عيٍقدىة بف العباس أبك "كاف :(ٔ)العباس أحفظ مف كاف في عصرنا لمحديث"، قاؿ الدارقطني
 الحديث مف أحفظ: : "قاؿ ابف عيٍقدىة(ٕ)ابف الجكزم قاؿعنده"، ك  ما الناس يعمـ كال الناس عند ما

 كالمراسيؿ المتكف كبعض األسانيد، مف كأذاكر حديث ألؼ (َِٓ) منسقنا كالمتكف باألسانيد
 حديث". ألؼ بستمائة كالمقاطيع

 :األدباء الكرٌاقكفالمطمب الثالث:  -
 استقبلليا عمى حافظةمثقفة  فئة كىـ كفنكنو، العربي األدب ةبكٌراق المختصة الفئة ىـ

 حٌياف أبك المشيكر الكٌراؽ المبدعيف ىؤالء رأس عمى ككاف األدبي، طمكحيا الفكرم، كتمبية
 .التكحيدم

 األصؿ شيرازم الميصنَّفات، صاحب التكحيدم، عمي بف محمد بف العباس، حٌياف أبك
ا ينا،فقي كالتصكؼ، كالمغة النحك في إمامنا كاسطي، كاف كقيؿ: نيسابكرم، كقيؿ:  .(ٖ)مؤرخن

كالتكحيدم "كاف لغزنا عمى الكثير مف القدماء كالمحدثيف، فشخصيتو مالت بيف الذـ  
كالمدح، كاألخذ كالتجريح، كالدقة كالشطط، كيظير أف مكسكعيتو المعرفية في كؿ الفنكف جعمتيـ 

 . (ٗ)يؤكلكف عميو األقكاؿ، كيمفقكف عميو الحكايا كاألباطيؿ"
                                                 

 (.ْٖٓ/ُْسير أعبلـ النببلء )(ُ) 

 (.َُٗصالفيرست )(ِ) 

 (.ُِٔ/ُِ) تاريخ اإلسبلـ(ّ) 

 (.ُْٗ/ٔتاريخ بغداد )(ْ) 

 (.ُْٕ/ٔ) نفسوالمصدر (ٓ) 

 (.ُْٕ/ٔ) المصدر السابؽ(ٔ) 

 (.ّٕ/ُْالمنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )(ٕ) 

 .(ِٖٔ/ٓ)الكبرل طبقات الشافعية : يينظر(ٖ) 
 (.َْٗكراقك بغداد في العصر العباسي )ص(ٗ) 
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 العمـك جميع في متفنننا في كصؼ شخصيتو كمكسكعيتو: "كاف (ُ)قاؿ ياقكت الحمكم
 في يسمؾ (ِ)جاحظينا ككاف المعتزلة، رأم عمى كالكبلـ كالفقو كاألدب كالشعر كالمغة النحك مف

 كأديب األدباء، كفيمسكؼ الصكفية، في شيخ فيك سمكو، في ينتظـ أف كيشتيي مسمكو تصانيفو
ماـ لمحققيف،ا كمتكمـ الكبلـ، كمحقؽ الفبلسفة،  سخيؼ ،(ّ)ساساف لبني كعمدة البمغاء، كا 
 فرد ذلؾ مع كىك دكانو، (ْ)الثٍَّمبي ك  شأنو، الذـٌ  كاإلحساف، إليو اإلساءة عند الرضى قميؿ المساف،
 حفظو، فف كؿٌ  في لمعمكـ التحصيؿ كثير كمكنة، كفصاحة كفطنة ذكاء لو نظير ال الذم الدنيا
 تصانيفو في كيبكي زمانو، صرؼ يتشٌكى محارفنا محدكدنا ذلؾ مع ككاف كالركاية، الدراية كاسع
 .حرمانو" عمى

األدباء كأشيرىـ كأفضميـ، كاف يسترزؽ مف مينتو، ككاف  الكٌراقيفكالتكحيدم أحد 
: (ٓ)معركفنا عارفنا لمعمماء كالكزراء، كعارفنا باألدب كالشعر عارفنا بأصحابو، قاؿ ياقكت الحمكم

 صاحب الحٌراني قصيدة نعـ: قاؿ أخرل؟، (ٔ)العطكم قصيدة معنى يف تعرؼ ىؿ: لو "قمت
 مف فييا كتمكف دنياه عميو أقبمت مف حديث في خذ: فقاؿ بإنشادىا، تفضمت لك: فقمت المأمكف،

 ما: لو فقمت تأدبنا، ترفضو لـ إف تطيرنا كالخسر كالشؤـ كالعسر (ٕ)الحيٍرؼ حديث كدع مناه،
 كتمكف الحيٍرؼ عميٌ  استكلى كلقد سكام، كتقاسيو فيو كتتقٌمب يوعم أنت فيما شريكنا لؾ أعرؼ
 كسبلمتو نسخي كتزكيؽ خطي كتقييد نقمي صحة مع أسترزؽ ال الذم الحدٌ  إلى الزماف نكد مني
 .كالفرع" األصؿ كيفسخ النسخ يمسخ الذم البميد يسترزؽ ما كالتحريؼ بمثؿ التصحيؼ مف

                                                 

 (.ُِْٗ/ٓمعجـ األدباء )(ُ) 

كتقدَّمت (. ُِْ/ُْتاريخ بغداد )نسبة إلى عمرك بف بحر بف محبكب، أبك عثماف الجاحظ، المصنؼ. (ِ) 
 ( مف ىذا البحث.ْْ)ص ترجمتو

: بمفظ جٌد ممكؾ األكاسرة (ّ)  محمة بمرك خارجة عنيا مف درب الفيركزية، كينسب إلييا  (،الساسانية)سىاسىافي
 (.ُُٕ/ّ: معجـ البمداف )يينظربعض الركاة. 

 .(ٕٖٓ/ِ) شمس العمـك، يينظر: (ُِْ/ِاألدب )ـ ديكاف معج .شدة المٍَّكـأك  ( الثَّمٍب: الطٍَّعف في األىنساب.(ْ
 (.ُِٖٗ-ُِٕٗ/ٓمعجـ األدباء )(ٓ) 

 (، مف رماه اإللو باإلقتار ... كطبلب الغنى مف األسفار.ُِٔٗ/ٓذكرىا ياقكت في معجـ األدباء )(ٔ) 
بف عبد الرحمف اسمو محمد  :كقيؿ ،أبك عبد الرحمف الشاعر المعركؼ بالعطكم ،كالعطكم: ىك محمد بف عطية

 (.ُٖٗ/ٔ: األعبلـ )يينظرىػ(. َِٓمات نحك) ،(ُِّ/ْ) تاريخ بغداد .كىك بصرم ،بف عطيةا

ظّْ الى يىٍنًمي لىوي مىاؿه (ٕ)  ٍنقيكصي اٍلحى ( أىٍم مى ارىؼه ـي ًمٍف قىٍكًلؾى رىجيؿه )ميحى ( ااًلٍس ٍرؼي  (.َٕمختار الصحاح )ص .)اٍلحي
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ا -األدباء الكٌراقيفكمف   بف محمد بف ا عبد بف محمد ا، عبد أبك ٍرمىاني،الكً ، -أيضن
 في الناس يرغب النقؿ، صحيح الخط، مميح كالنحك، المغة بعمـ مضطمع الكرماني، مكسى
 .(ُ)(ىػِّٗ، تكفي سنة )باألجرة ييكرّْؽ كاف خطو،

 أحمد بف الحامض محمد بف سميماف مكسى، أبك األدباء، "الحامض، الكٌراقيفكمف 
 الخط بصحة كيكصؼ البصرييف، عف أخذ كقد بو، كيختص (ِ)ثعمب أصحاب مفالحامض، 

 .(ّ)ييكرّْؽ" فكاف الضبط في المذىب كحسف
األسدٌم،  الزبير بف عبيد بف محمد بف األدباء، "ابف الكيكفٌي، عمي الكٌراقيفكمف 

 عبد بف أسد كىك قريش، أسد مف كىك بو، كالخصيص ثعمبو  الككفٌي، صاحب بابف المعركؼ
 كىك العكاـ، بف الزبير رىط غالب بف لؤم بف كعب بف مرة بف كبلب بف قصي بف العٌزل

 مف نقمت قيؿ: فإذا الشكؿ، كحسف الضبط بإتقاف المشيكر بالصحة المعركؼ الخط صاحب
خط ابف الككفي فقد بالغ في االحتياط، ككاف مف أجٌؿ أصحاب ثعمب، مات في ذم القعدة سنة 

 .(ْ)الدراية" كحسف الركاية في صادقنا ثقة ككاف ،ق(ِْٓ)، كمكلده سنة ق(ّْٖ)
 أبك شاه، تركاف بف قطر مش البغدادٌم بف سميماف بف األدباء، "محمد الكٌراقيفكمف       
 األديب، المغكم : "النحكم(ٔ)قاؿ ياقكت الحمكم ،(ٓ)األصؿ" السمرقندمٌ  المكلد، البغدادمٌ  نصر،
 كؿٌ  مف أخذ كقد الفضائؿ، أشتات فيو تجمعت بمصرنا، ؿالفض أكلي كأعياف عصرنا أدباء أحد
 كعمـ اقميدس حؿٌ  في الباسطة اليد لو ككانت االمارة، بيت مف كىك كافر، بنصيب العمـ مف ففٌ 

كثيرةن  أمكاالن  كالده لو كاألشعار، خٌمؼ األمـ كأخبار كالمغة بالنحك التاـ اختصاصو مع اليندسة،
 المميح بخٌطو بأجرة ييكرّْؽ فكاف ةالكٌراق إلى احتاج حتى نرد،بال كالمعب القمار في فضٌيعيا
 الكتب". مف كثيرنا فكتب المعتبر، الصحيح

 :الشعراء الكرٌاقكفالمطمب الرابع:  -
األدباء، فاألمر بينيـ مشترؾ،  الكٌراقيفالشعراء ال يبتعدكف كثيرنا عف مشكاة  الكٌراقكف

ديب أف يككف شاعرنا كلك نسبينا، فمذلؾ سيتكمـ الباحث عف فبلبد لمشاعر أف يككف أديبنا، كالبد لؤل
                                                 

 (.ُُٖالفيرست )صيينظر: (ُ) 

المعركؼ بثعمب؛ كالؤه  ،أبك العباس أحمد بف يحيى بف زيد بف سيار النحكم الشيباني بالكالء ،النحكم ثعمب(ِ) 
 (.َُِ/ُكفيات األعياف ) :يينظرىػ(. ُِٗ)لمعف بف زائد الشيباني، كاف إماـ الككفييف في النحك كالمغة، تكفي 

 (.ُُٕالفيرست )ص(ّ) 

 (.ُٖٔٔ/ْمعجـ األدباء )(ْ) 

 (.ِِْٓ/ٔ) سوالمصدر نف(ٓ) 

 (.ِِْٓ/ٔ) معجـ األدباء(ٔ) 
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 فأخمصكا ذاتو، اإلبداع دافع مف ة،الكٌراق مينة مارسكا الذيف المعركفيف، الشعراء مف مجمكعة
 .كأبدعكا فييا ليذه المينة

 أبك شياب، بف عميٌ  بف الحسف بف شياب بف الشعراء، "الحسف الكٌراقيفكقد عيرؼ مف 
: "كاف فاضبلن يتفقَّوي عمى مذىب أحمد بف حنبؿ، (ِ)، قاؿ الخطيب البغدادم(ُ)ًركم"العيٍكبى  عميٌ 

، كتبتي عنو بعيٍكبىرا ، كيقكؿي الشعرى كييقًرئ القرآف، كيىعرؼي األدبى
(ّ)".  

 كىك -ةً الكٌراق مف يىٍستىٍرًزؽي  ككاف أميننا، ثقة البرقاني: : "قاؿ(ْ)كقاؿ اإلماـ ابف كثير
، بمائتي فىيىًبيعيوي  لياؿو  ثبلث ًفي اٍلميتىنىبّْي ديكاف يكتبي  كاف ًإنَّوي  :ييقاؿ -النٍَّسخي  فّْيى  كلمَّا درىـو  أخذ تيكي

ًؾ، ًسكىل دينارو  أىٍلؼى  تىًركىًتوً  مف السمطىافي   الحنابمة، متفقية في مالو بثمث أكصى قد ككاف اأٍلىٍمبلى
 .تصرؼ" فمـ

 األحكؿ، مف دينار بف الحسف بف محمد ،العباس أبك الشعراء، "األحكؿ، الكٌراقيفكمف 
ا، ككاف كالشعر، بالمغة العمماء  ما كتاب السبلح، كتاب الدكاىي، كتاب الكتب: مف كلو ناسخن
 مف كغيره الرمة ذم شعر كعمؿ األشباه، كتاب كافعؿ، فعؿ كتاب معناه، كاختمؼ لفظو اتفؽ

 المعركؼ النحكم عرفة بف محمد بف يـإبراى ا عبد أبي عف (ٔ)ياقكت الحمكم نقؿ .(ٓ)الشعراء"
 شاعر مائة أشعار األحكؿ دينار بف الحسف بف محمد العباس أبك "جمع: ، قاؿ(ٕ)بنفطكيو
 . شاعرنا" خمسيف أنا كعممت شاعرنا، كعشريف

 البكرم محمد أبك ،-صارة: كيقاؿ -سارة، بف محمد بف ا الشعراء، "عبد الكٌراقيفكمف 
. باألجرة الكثير نسخ الحظ، قميؿ الكتابة، مميح مفمقنا، شاعرنا لغكينا كاف: دمالصف الشَّنتريني، قاؿ

 . كخمسمائة عشرة سبع كمات سنة
  :شعره كمف
 الحرماف كثمارىا أكراقيا *** حرفة أنكد فيي ةالكٌراق أما

                                                 

 (.ِٖٗ/ٖتاريخ بغداد )(ُ) 

 .المصدر نفسو(ِ) 
 الركض .دجمة شرقي عمى صغيرة مدينة كىي فراسخ، سبعة المكصؿ طريؽ في بغداد كبيف عيٍكبىرا: بينيا(ّ) 

 .(ُِْص) األقطار خبر في المعطار
 (.ُٓ/ُِالبداية كالنياية )(ْ) 

 .(َُٕالفيرست )ص(ٓ) 
 (.ِْٖٖ/ٔمعجـ األدباء )(ٔ) 

أبك عبد ا العتكي  ،إبراىيـ بف محمد بف عرفة بف سميماف بف المغيرة بف حبيب بف الميمب بف أبي صفرة(ٕ) 
 (.ّٗ/ٕتاريخ بغداد ) يينظر: .ىػ(ِّّ)سكف بغداد، كتكفي  ،الممقب نفطكيو النحكم ،األزدم الكاسطي
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احبيىا شبيت اًحب صى  .(ُ)عيٍريىاف" كجسميا العراة تكسك *** إبرة ًبصى
 الكيكفٌي، الكٌراؽ "ميسىاًكر النَّبكملشعراء، كالذيف كاف ليـ يد في الحديث ا الكٌراقيفكمف       

لو ديكانان مف  ، ككاف كراقنا عظيمنا، ذكر ابف النديـ أف(ِ)الحميد" عبد بف سكار أبيو اسـ الشاعر،
 .(ّ)كرقة" الشعر يبمغ خمسيف

لكف ىناؾ تفاكت حسب الشعراء كاألدباء مشكاتيـ كاحدة، ك  الكٌراقكفقاؿ الباحث:         
التخصص، فكراؽ األدب عنده مف الشعر كلكف ليس ككراؽ الشعر، كالعكس بالعكس، كلكف كؿ 
كاحد متمـ لآلخر كمزيف لو مينتو، فكؿ متخصص يتألؽ بتخصصو في غالب األحياف، ألنو 

فائدة إما أف يكتب ما تخصص بو لنفسو أك لغيره، سكاء بأجرة أك بدكف أجرة، ففي النياية أف ال
 تككف بالكتابة، كمف نسخ حفظ. 

 المطمب الخامس: كراقك التاريخ: -
كالرحاؿ،  الركائب إليو كتشد كاألجياؿ األمـ تتداكلو التي الفنكف مف التاريخ فف إف
 كالدكؿ، األياـ أخبار عف عمى يزيد ال ظاىره في ىك إذ كالجياؿ، العمماء فيمو في كتتساكل
 كعمـ دقيؽ، كمبادئيا لمكائنات كتعميؿه  كتىحقيؽ، نظره  باطنو كفي األيكؿ، القركف مف كالسكابؽ
 . (ْ)عميؽ كأسبابيا الكقائع بكيفيات

كالكاٌرقكف المختصكف بالتاريخ فئة ميمة البد مف التنكيو إلييا، خاصة أف التاريخ مف 
كلما عيرؼ األىمية بمكاف في عمـ الحديث كغيره، فمكال التاريخ لخمط الحابؿ بالنابؿ كما يقاؿ، 

 المتقدـ مف المتأخر، كال الشيخ مف التمميذ، كال المختمط مف السميـ مف االختبلط.
كمف كراقي التاريخ، "ابف الفيكًطي، العالـ البارع المتقف، الميحدّْث المفيد، مؤرخ اآلفاؽ،        

المعالي  مفخر أىؿ العراؽ، كماؿ الديف، أبك الفضائؿ، عبد الرزاؽ بف أحمد بف محمد بف أبي
ا بابف الصابكني"   .(ٓ)الشيباني، ابف الفيكًطي، نسبة إلى جد أبيو ألمو، كييعرؼ أيضن

 يد كلو التاريخ، في كمير كالنثر، كالنظـ كباآلداب األكائؿ،  بعمكـ ابف الفيكًطي "اشتغؿ
 مف يكتب ًإٌنو قيؿ: الغاية، إلى بديع كخط سريع، كقمـ سياؿ، كذىف التراجـ، ترصيع في بيضاء
 .(ٔ)كراريس" أربع الرائؽ الفائؽ الخط ذلؾ

                                                 

 (.ٕٓ/ِبغية الكعاة )(ُ) 

 (.ِٕٓتيذيب )صتقريب ال(ِ) 

 (.ُٕٗالفيرست )ص: يينظر(ّ) 

 (.ٔ/ُ: مقدمة ابف خمدكف )يينظر(ْ) 

 (.َُٗ/ْتذكرة الحفاظ )(ٓ) 

 (.َِّ/ِفكات الكفيات )(ٔ) 
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ا -كمف كراقي التاريخ     بف الرحيـ عبد بف محمد الديف ناصر الفرات، ، "ابف-أيضن
ا كاف. الحنفي المصرم الحسف بف عمي ا فكتب بالتاريخ، ليجن  .(ُ)جدنا" كبيرنا تاريخن

 محمد، بف القادر عبد بف عمي بف أحمد الديف تقي كمف كراقي التاريخ، "المقريزم،
 حسبة ككلي األكابر، كخالط الفنكف في كاشتغؿ ،ق(ٕٗٔ) سنة كلد. المصرية الديار مؤرخ

 المفيدة، األعياف تراجـ في الفريدة العقكد درر منيا: كثيرة، كتبنا كألؼ كنثر، كنظـ القاىرة،
 الفسطاط، مدينة أخبار مف األسقاط جكاىر كعقد كاآلثار، الخطط بذكر كاالعتبار كالمكاعظ
 كغير الكبير، كالتاريخ الممكؾ، دكؿ بمعرفة كالسمكؾ الخمفاء، الفاطمييف بأخبار الخفاء كاتعاظ
 . (ِ)"ق(َْٖ) سنة مات ذلؾ،

قاؿ الباحث: إف تخصص التاريخ مف أىـ التخصصات، كمف أجميا كأفضميا، ككراقك 
ال سيضيع كؿ ش يء ككؿ ازدىار كتقدـ التاريخ يجب أف تككف عندىـ دقة أكثر مف غيرىـ، كا 

في شتى المجاالت، كسيضيع عمـ العمماء، فكـ مف كتاب في التاريخ قد كتب، ككؿ العمماء 
 يرجعكف إليو في كؿ بحث كفي كؿ كتاب، فيي مينة ال يصمح فييا إال االتقياء األصفياء.

 القضاة: الكٌراقكفالمطمب السادس:  - 
ء، كيتقاضكف مف أكبر الركاتب في الدكلة القضاة مف أكبر الرتب بعد الرؤساء كالكزرا

ة، الكٌراقحتى ال يقبمكا رشكة كيقضكا ظممنا، كلكف ىذه المرتبة لـ تمنع القضاة مف العمؿ بمينة 
السيما بعد العزؿ عف منصب القضاء، كىذا شرؼ كبير ليـ أف يختمكا ما تبقى مف حياتيـ في 

 ة، كال ضير أف يأخذكا األجر عمى ذلؾ. الكٌراق
ٍرب بف الحسيف بف القضاة، "عمي قيفف الكٌراكم  بابف المعركؼ عيبىٍيد، أبك عيسى، بف حى

ٍربيكيو، قاضي مصر"  دىرنا بيا فأقاـ القضاء، عمى مصر "قدـ: (ْ)يكنس بف سعيد أبك ، قاؿ(ّ)حى
،  صاحب ثىٍكر أبي مذىب عمى يتفقَّوي  ككاف بعده، كال قبمو مثمو رأينا ما عجبنا شيئنا ككاف طكيبلن
 القضاء، مف يستعفي كتب أىنَّو عىزلو سببي  ككاف ،ق(ُُّ) سنة القضاء عف كعيزؿ ،(ٓ)الشافعي

                                                 

 (.ُٖٔ/ُحسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة )(ُ) 

 (.ٕٓٓ/ُ) المصدر نفسو(ِ) 

 (.ّّْ/ُّتاريخ بغداد )(ّ) 

 (.ّّٕ-ّّٔ/ُّ) المصدر نفسو(ْ) 

 اإلماـ الفقيو البغدادم الكمبي ثكر أبك اليماف، أبي بف خالد بف إبراىيـىك : أبك ثىٍكر صاحب الشافعي(ٓ) 
 األعبلـ األئمة كمف المأمكنيف، الثقات أحد كطبقتيما، ككاف حنبؿ، بف كأحمد الشافعي، عف الفقو العبلمة، أخذ

أربعيف كمائتيف.  سنة ثكر أبك ماتو كالفقو، الحديث بيف فييا جمع األحكاـ، في مصنفة كتب كلو الديف في
 .(ٖٗ-ٗٗ: ص) الشافعييف : طبقاتيينظر
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 الناس، بيف يقضي أف مف كامتنع بابو، أغمؽ قد ككاف عزلو، في يسأؿ بغداد إلى رسكالن  ككىجَّو
 عمى فييا أممىى مجالس لو فكانت عنو، ككيتب عزليو، جاء حيف فحٌدث كأيعًفي، بعزلو فكيتب
  ثبتنا". ثقة ككاف ببغداد، كفاتو فكانت بغداد، إلى كرجع الناس،
ٍزمي، كاحد مف الميث أىًبي ٍبف محمد الكٌراقيفكمف القضاة          كارى  الكٌراقيفالقضاة  الخي

اؽ أىًبي ًقبىؿ مف القضاء كالمشيكريف كًليى  الميعتًصـ ًإٍسحى
 سنة ًفي ًمصر ، كاف دخكلو(ُ)

، أف إلى بيا ميقيمنا ككاف ،ق(َِٓ) مىى كرَّاقنا ًمصر دخكلو قبؿ ككاف كًليى  ككاف الكاقدٌم، باب عى
 .(ِ)الككفٌييف بمذىب فقيينا

اف ظالمنا يرتشي، ػػػػتب، كلكنو كػػػنة مف الككلكف ىناؾ مف القضاة مف كاف لو خزا
 بالطَّبٌ  اشتغؿ. المرٌخـ بابف عيًرؼ البغدادٌم، الكفاء أبك القاضي مظفر، بف سعد بف كيحيى
تَّى األكائؿ، كمذىب كالٌنجـك ٌلي كتقدَّـ، ثيَـّ  إيمانو، نكر انطفأ حى  كعىسىؼ، كظىمىـ، القيضاة، أقضى كي
 آخذ الحاكـ بئس ككاف قاضينا كاف الذم المرٌخـ : "ابف(ْ)لجكزم، قاؿ أبك الفرج ا(ّ)كارتشى
ييقر،  فمـ ضرب قد ككاف عميو، ادعكا ما الناس عمى منيا كأعيد أمكالو، كاستصفيت الرشى،
خكاف الشفاء كتاب منيا: ككاف ،(ٓ)الرحبة في كتبو كأحرقت كثيرة، بأمكاؿ فأقر ابنو فضرب  كا 
 .الحبس" في فمات كحبس الصفاء

ما ظال الكٌراقيفؿ الباحث: ىذا ىك حاؿ قا ـ كجائر، القضاة، إما عادؿ كمنصؼ، كا 
، كالقاضي ال شؾ أنو قريب مف الكزراء، فإف الكزير ىك مف يعيف ككبلىما كاف يعمؿ كراقنا

 القضاة، فبلبد لنا كأف نتكمـ دكف استطراد عف نماذج مف ىؤالء الكزراء.
 الكزراء: الكرٌاقكفالمطمب السابع:  -

الكزراء أعكاف األمراء، يحممكف عنيـ شيئنا مف مياميـ، كقد عمؿ بعض الكزراء في 
، كىذا يدؿ عمى أٌنيا مينة شريفة عظيمة، ال تحط مف قدر اإلنساف؛ بؿ ة كامتينكىاالكٌراقمينة 
 ترفعو.

                                                 

محمد أمير المؤمنيف المعتصـ با بف ىاركف الرشيد بف محمد الميدم بف عبد ا المنصكر بف محمد بف (ُ) 
: يينظر. ىػ(ِِٕ)نة سمات ثامف الخمفاء،  كىكيكنى أبا إسحاؽ،  ،عمي بف عبد ا بف العباس بف عبد المطمب

 (.ْٕٓ/ْ) دتاريخ بغدا

 (.ُِّ: كتاب الكالة ككتاب القضاة )صيينظر(ِ) 

 (.َُٔ/ُِتاريخ اإلسبلـ ): يينظر(ّ) 

 (.َُْ/ُٖالمنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )(ْ) 

 اآلف خربت قدك  مٌكة، أرادكا إذا الحٌجاج يسار عمى الككفة مف مرحمة عمى القادسية بحذاء رٍَّحبىةي: قريةال(ٓ) 
 .(ّّ/ّ) البمداف : معجـيينظرعمارة.  بعدىا ليس البرٌ  ضٌفة في ألنَّيا العرب طركؽ بكثرة
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احبو، ًكٍزرى  يحمؿ إال أًلىنَّوي  كزيرنا اٍلكىزير كمعمكـ أىنَّو ما سيٌمي قىدً (ُ)ًثقمو أىم صى  اٍستيكًزرى  ، كى
فه  ري  اأٍلىًميرى  ييكىاًزري  فىييكى  فيبلى يىتىكىزَّ  . (ِ)لىوي  كى

 فما أعظميا مف مينة لك أف أىميا ثقات كميـ. 
الكزراء مف كاف يكرّْؽ لمكزراء كىك ليس بكزير، كالعكس بالعكس، لذلؾ  الكٌراقيفكمف 

 ، ككراقك الكزراء.الكٌراقيفزراء الكزراء، ىما: الك  الكٌراقيفالبد مف الكبلـ عف قسميف مف 
 :الكرٌاقيففأٌما القسـ األكؿ: الكزراء 

مَّد بف ة، منيـ: يحيىالكٌراقاشتغؿ عدد مف الكزراء في مينة   بف سىًعيد ٍبف ةر ىيبىيٍ  ٍبف ميحى
ًلدى  عىٍكف الكزير الشيباني، المظفر أبك جيـ، بف الحسف  ًفي بغداد ، دخؿق(ْٗٗ) سنة الدّْيف، كي
 فنكف في كشارؾ القراءات، كقرأ الحديث، كسمع كاألدباء الفيقياء كجالس العمـ، كطمب ًصباه،
 كاتٌباع السُّنَّة في مسدَّدنا ككاف. كالفقو كالعركض النحك كيعرؼ بالمغة، خبيرنا ككاف عديدة،
و ثـ السمؼ، أىمىضَّ

 ثـ ،كزيره فداـ ق(ْْٓ) سنة( ْ)المقتفي استكزره ثـ لمكتابة، فتعرَّض الفقر (ّ)
ا ديننا الكزراء خيار مف ككاف، ق(َٔٓ)مات في سنة  أفٌ  إلى المستنجد كلده كزير  كصبلحن
بىرِّا العمـ ألىؿ كتكاضعنا كعقبلن  كرأينا  عنده كييقرأ كالفقيياء، األئمَّةي  مجمسىو يحضر بيـ، ككاف كى

كاة، عمى الحديث  .(ٓ)عجائب كالفكائد البحكث مف كييٍجرل الرُّ
 اني: كراقك الكزراء:كأما القسـ الث

مَّد ٍبف ة لمكزراء، منيـ: أىٍحمىدالكٌراقفي مينة  الكٌراقيففقد اشتغؿ عدد مف   أيكب، ٍبف ميحى
 سنة ، مات(ٔ)بىٍرمؾ ٍبف خالد ٍبف يحيى ٍبف لمكزير الفضؿ يكرّْؽ كىافى  ،الكٌراؽ جعفر أىبيك
 .(ٕ)ق(ِِٖ)

                                                 

 (.ُِٕ/ِجميرة المغة )(ُ) 

 (.ّّٕمختار الصحاح )ص(ِ) 

و(ّ)  و: كيقاؿ .المشقة منو بمغ ًإذا: الشيءي  أىمىضَّ  مف العرب كبلـ كدكاء العمـك شمس .أكجعو أم: الجرحي  أمضَّ
 .(َِِٔ/ٗ) ـكالكم
 بف ا عبد با المقتدم بف أحمد با المستظير بف محمد ا، عبد أبك المؤمنيف، أمير ا: ألمر المقتفي(ْ) 

 العباسي الياشمي المقتدر، بف إسحاؽ االمير بف أحمد با القادر بف ا عبد ا بأمر القائـ بف محمد الذخيرة
 .(ّٗٗ/َِ) النببلء أعبلـ : سيريينظر .ىػ(ٓٓٓىػ(، كتكفي )ّٗٓباإلمامة ) االـ، بكيع الحبشي البغدادم

 (.ُْٖ/ُِ: تاريخ اإلسبلـ )يينظر(ٓ) 

اًلد ٍبف بى (ٔ)   ( مف ىذا البحث.ُٔتقدمت ترجمتو )صمؾ البىٍرمىكٌي البغدادمُّ الكزير، رٍ ىيكى الفضؿ ٍبف يحيى ٍبف خى

 (.ِٔ/ٔتاريخ بغداد ): يينظر(ٕ) 
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 أحده  يعرفيو كال الحديث، أصحاب ًمف : "أحمد بف أيكب ليس(ُ)قاؿ يعقكب بف شيبة        
ٌنما بالطَّمىب،  كٌراقنا". كاف كا 

  ػػػػػػات:الكرٌاق المطمب الثامف: الًنسػػاء-
 مف الميداف ىذا يخؿ إذ لـ ة،الكٌراقات صنؼ مف أصناؼ أصحاب مينة الكٌراقالنساء 

عددىف فإف ما ات عددىف قميؿ يكاد أف ينحصر، كمع قمة الكٌراقالًنساء، كلكف النساء  عنصر
ا لمنساء  الكٌراؽعمى  ات، فبل بد مف نظرة سريعة عمى الكٌراقمف ضكابط في العمؿ يككف الزمن
 ات الثبلثة.الكٌراقحاؿ 

طىٍيئىةً  كال عيب في ذلؾ؛ فإف اٍبفى  ًبٍنتىوي  زكجتىوي  كىعمَّـى  ًة،الكٌراق ًمفى  يىعيشي  كىافى  (ِ)الحي  كى
، يىٍأخذي  كىافى فى  ًمٍثمىوي، فىكىتىبتىا الًكتىابىةى، يىقًسميوي  الًكتابى ا، بىٍينىوي  كى بينييمى  ًمفى  طىاًئفىةن  ًمٍنييمىا كيؿّّ  فىٍينسخي  كى
 .(ّ)نىاًدرو  شىٍيءو  ًفي ًإالَّ  الخيطيكطً  بىٍيفى  ييفرَّؽي  فىبلى  الًكتىاًب،

 ات:الكٌراقكمف النساء 
 :السكداء تكفيؽ ػةالكرٌاق -ُ

 الغفراف"، "رسالة في (ْ)المعٌرم العبلء أبي عند" اءالسكد الجارية تػكفيػػؽ"بػ  اسميا كرد
 كانت التي السَّكداء تكفيؽ أنا ؟،(ٓ)منصكر بف عميَّ  يا أنا مف "أتدرم: تقكؿ بأنَّيا ذكر حيث

                                                 

 (.ُّٓ/ٓتاريخ اإلسبلـ )(، ّٔ/ٔ) فسوالمصدر ن(ُ) 
حمد بف ىشاـ بف الحطيئة المخمي الفاسي؛ كاف مف أأبك العباس أحمد بف عبد ا بف ( اٍبفي الحيطىٍيئىًة: (ِ

ىػ( َٔٓكتكفي في أكاخر المحـر سنة )ا مف كتب األدب كغيرىا، كنسخ بخطو كثيرن  مشاىير الصمحاء كأعيانيـ،
 (.َُٕ/ُياف )يينظر: كفيات األعبمصر. 

 (.ّْٓ/َِسير أعبلـ النببلء ): يينظر(ّ) 
غكم الشاعر، ككانت كالدتو يـك الجمعة عند ملاأبك العبلء أحمد بف عبد ا بف سميماف التنكخي المعرم (ْ) 

شير  -كقيؿ: ثاني-، كتكفي يـك الجمعة ثالث ق(ّّٔ)سنة  ،مغيب الشمس لثبلث بقيف مف شير ربيع األكؿ
 (.ُُْ-ُُّ/ُيينظر: كفيات األعياف ). ق(ْْٗ)، سنة ةكقيؿ: ثالث عشر ربيع األكؿ، 

الممقب دكخمة، كيعرؼ بابف القارح، كيكنى أبا الحسف، قاؿ ابف عبد  بف منصكر بف طالب الحمبيُّ  عميّّ  (ٓ)
ا قؤكمن ا لقطعة كبيرة مف المغة كاألشعار الرحيـ: ىك شيخ مف أىؿ األدب شاىدناه ببغداد راكية لؤلخبار كحافظن 

: معجـ األدباء يينظرىػ(. ِْْيتزكج كال أعقب، كتيكفي سنة )ىػ( كلـ ُّٓك، ييذكر أف مكلده بحمب سنة )بالنح
(ٓ /ُْٕٗ.) 
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 الكتب أخرج ككنت الخازف، (ُ)عميٍّ  بف محمَّد منصكرو  أبي زماف عمى ببغداد العمـ دار في تخدـ
 .(ِ)النُّساخ" إلى

ف ،(ّ)الكافكر مف أنصع فصرت سكداء كنت لقد ا، إالٌ  لوإ ال: فيقكؿ  شئت كا 
 مثقاؿ نكره مف أفَّ  المخمكقيف: لك لبعض يقكؿ كالشاعر ىذا، مف أتعجب: فتقكؿ. (ْ)القافكر
  .(ٓ)خردلةو 

 ببغػداد، -سابكر مكتبة في -نسخيا المراد الكتب بجمب تقـك كانت"ة تكفيؽ الكٌراقك 
 . (ٔ)المكتبة" تمؾ في مكظفة كانت أنَّيا سخكىا، بمعنىلين لمنٌساخيف كتقٌدميا

  ترجمة ليا؛ بؿ ذيكرت بيف سيطكر المصادر. المصادر تذكر لـ قاؿ الباحث:
 :فاطمة الكاتبة -ِ

 ببنت المعركفة الكاتبة، البغدادٌية الفضؿ أـٌ  العطار، عميٌ  بف الحسف بنت فاطمة  
دكا الٌناس األقرع، كتب ،  سماعه  ليا خطيا، ككاف بحيسف المثؿ بكييضر  خطيا، عمى كجكَّ عاؿو

فّْيت  .(ٕ)ىػ(َْٖالمحرَّـ سنة ) في تيكي
 شييدة الكاتبة: -ّ

 الكاتبة، اإلبًرم، البغدادم، ثـ الدىينىكىرم، عيمىر ٍبف الفىرىج ٍبف أىٍحمىد نصر أىًبي بنتي  شيٍيدىة
 الكثير سمعىت. كعبادة ككرع، ًديف، ذات صالحة، جميمة اٍمرىأىة كىي .العراؽ ميٍسًندة النساء، فخر

ا خطنا تكتب ككانت زمانيا، أىؿ أسند كصارت كعيمرت،  .(ٖ)مميحن
ٍكزم ابف الفرج أبك قاؿ       . حىسىف خطه  ليا ككاف ،حديثيا مف كثيرنا عمييا "قرأت: اٍلجى

كىبلء ببعض كتزكَّجت  ئكقرً . كخير ًبر ليا ككاف. العمـ كألىؿ لمدار مخاًلطة كعاشت الخميفة، كي
، سنة  مف (ُْ) االثنيف ليمة كتيكفيت. المائة قاربت حتى كعيمرت ًسنيف، الحديث عمييا المحـر

                                                 

محمد بف عمي بف إسحاؽ بف يكسؼ أبك منصكر الكاتب خازف دار العمـ، مات أبك منصكر في ليمة األحد،  (ُ)
 (.ُٗٓ/ْيينظر: تاريخ بغداد )ىػ(. ُْٖة سنة )لمنصؼ مف جمادل اآلخر  كدفف مف الغد يـك األحد

 (.ّٕرسالة الغفراف )ص(ِ) 
: عيف ماء في الجنة.  (ّ) : شيء مف أخبلط الطيب. كالكافيكري  (.ّٖٓ/ٓيينظر: العيف )الكافكري
ذا تقاربى الحرفاف ًفي المخرىج تع(ْ اقبا ًفي المُّغىات. ( القافكر: اٍلعرب تىقكؿ: القافكر كالكافكر، كالقيٍسطي كالكيٍسطي، كىاً 

 (.ٕ/َُيينظر: تيذيب المغة )
 (.ّٕرسالة الغفراف )ص (ٓ)
 (.َُِ/ٓفي الحضارة العربية اإلسبلمية ) الكٌراقيفة ك الكٌراق( مكسكعة (ٔ

 (.ْٔٓ/َُيينظر: تاريخ اإلسبلـ ) (ٕ)
 (.ّٖٓ/ُِتاريخ اإلسبلـ ) (ٖ)
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 جيدنا، خطنا تكتب ككانت. السماع يريد أحدنا تىردُّ  كانت ما كقؿ كاسعة، دار ليا ، ككاف(ىػْٕٓ)
 . (ُ)لًكبىًرىا" تغير لكنو

عة، كلقد جئت بأشيرىا كأفضميا، كثيرة كمتنك  الكٌراقيفقاؿ الباحث: إٌف تخصصات        
 ألبرىف عمى كجكدىا، كىذا ىك المقصد مف ىذا المبحث.

 كآدابيـ. الكٌراقيفكانتقؿ اآلف إلى الفصؿ الرابع كالذم أتحٌدث فيو منيج  
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ّٖٓ/ُِتاريخ اإلسبلـ )(ُ) 



 

  

 

 

 فصً اٌطاتعاٌ

 ًآزاهبُ اٌٌضّالنيِنيح 

        
 ًفٍو ِثحثا0ْ           

 اٌٌضّالنيح ادلثحث األًي0 ِني     

 اٌٌضّالنيادلثحث اٌثا0ًٔ آزاب            
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 الفصؿ الرابع
 كآدابيـ الكرٌاقيفمنيج 

إفَّ لكؿ مينة منيجيا كآدابيا، كلكال كجكد المناىج كاآلداب لما صمح حاؿ الميف. كفي 
 . الكٌراقيفة، ثـ أىـ آداب الكٌراقىذا الفصؿ يبٌيف الباحث أبرز خصائص منيج 

 الكٌراقيفمبحث األكؿ: منيج ال
ة في مراحؿ كأم عمـ آخر، فبدأ بمرحمة اإلمبلء، التي يبدأ بيا الكٌراقلقد مر منيج          

بنسخة مع المستممي، يكتبيا كيراجعيا بالمقابمة كغيرىا حتى ينتيي منيا، ثـ تيقر ىذه  الكٌراؽ
كيأخذكىا إجازة،  -المستممي-يخالنسخة في المسجد الجامع لجميع طمبة العمـ المبلزميف لمش

يبتغي في  الكٌراؽكىذه الطريقة في البداية كانت طريقة تعميـ، ال طريقة تكسُّب كارتزاؽ، فكاف 
 . عممو كجو ا 

ة مينة تكسب كارتزاؽ، حتى إٌنيا ارتبطت الكٌراقكفي المرحمة الثانية أصبحت مينة 
 بالحالة االقتصادية لممجتمع.  

ا األكثر كىذه المرحمة ىي الكتاب، صناعة ة الثالثة، مرحمة تطكرثـ كانت المرحم  نضجن
 بػالتخصص، كأصبح ييعرؼ ما مسارىا ة فيالكٌراق أكجدت حيث يف،لمكٌراق اإلبداعية العممية في

 الحديث أك المغة، أك النثر، أك كالشعر، فقط، بو كينسخ الفنكف مف بفف يتخصص الناسخ الكٌراؽ
  اإلبداع. فنكف بقية مف غيرىا أك الفمسفة، أك الفكلكمكر، أك يخالتار  أك ،النَّبكم

 أف الكٌراؽ عمى تكجب حيث ،الكٌراقيف عمى كثيرة داتيتقي المرحمة ىذه إلى أضيؼ كقد
 ما لتكضيح التكريؽ، في" الحاشية" مبدأ ظير كىنا ناقدنا، يككف أف أم بتخصصو، عالمنا يككف
 إبداع كىذا بيده، الكٌراؽ كيصححيا عركضية أك لغكية أك نحكية أخطاء مف المؤلؼ فيو يقع

 العممية بيذه إذ اإلسبلمية، العربية الكتابة تقاليد عمى المعرفي الرقي مف حالة أضفى ثقافي،
المخطكط، كىذه الناحية التي   األصؿ مف النقؿ عممية في العممية األمانة عمى الكٌراقكف حافظ

 ة.الكٌراقثمرة مف ثمار السير عمى منيج  ألنَّياالمبحث،  سيرتكز عمييا حديث الباحث في ىذا
 كالياء : "النكف(ُ)المستقيـ، قاؿ ابف فارس الكاضح الطريؽ عمى تدؿ ككممة "المنيج" لغةن    

 مستقيـ كىك أكضحو،: األمر لي كنيج الطريؽ، النيج: متبايناف: األكؿ: أصبلف كالجيـ
ا، الطريؽ: كالمنيج. المنياج  أتى إذا ينيج، فبلف كأتانا االنقطاع، كاآلخر: المناىج، عكالجم أيضن
 .سقط" أم أنيج، حتى فبلننا كضربت. النفس منقطع مبيكرنا

                                                 

(، كلساف العرب ّْٔ/ُ: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )يينظر، ك (ُّٔ/ٓمقاييس المغة ) (ُ)
 .(َِٖ(، كالقامكس المحيط )صّّٖ/ِ)
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ا: إف  مسمؾ تكضح التي الميمة كاألسس الركائز مجمكعة ىك المنيج كالمنيج اصطبلحن
 .(ُ)منيـ كؿ إلييا يصبك التي اآلثار لتحقيؽ األمة أك المجتمع أك الفرد

 .(ِ)المسمكؾ أم المنيكج الطريؽ: المناكم: المنيجكقاؿ 
الثقافي،  المعرفي الجانب :رئيسية ثبلثة جكانب في الكٌراقيف عند ةالكٌراق منيج كيتمثؿ

 األخبلقي. األدبي اإلبداعي، كالجانب الفني كالجانب
 الثقافي: المعرفي الجانب المطمب األكؿ: -

 أىميا: مف عٌدة، أمكر منيجية عمى يشتمؿ
 :(ّ)اإلمبلء كمجالس اإلمبلء: أكالن  -

ة، ككاف اإلمبلء فيما مضى مف الكٌراقإٌف مجالس اإلمبلء ىي المبنة األكلى في عمـ         
اًلسً  عىٍقدي  :" ييٍستىحىبُّ (ٓ)، كقد قاؿ الخطيب البغدادم(ْ)الزماف أعمى مراتب التعميـ ءً  اٍلمىجى ٍمبلى  إًلً

ًديثً  ًمفٍ  الرَّاًكيفى  مىرىاًتبً  أىٍعمىى ذىًلؾى  أًلىفَّ  اٍلحى دًّْثيفى  مىذىاًىبً  أىٍحسىفً  كى مىاؿً  ًمفٍ  ًفيوً  مىا مىعى  اٍلميحى  الدّْيفً  جى
"، كقد أكرد "ابف النديـ" السَّمىؼً  ًبسينىفً  كىااًلٍقًتدىاءً  اًلًحيفى  أبك حادثة تؤكد ذلؾ، فقاؿ: "كاف (ٔ)الصَّ

 كتاب الكتاب، ىذا بإمبلء ابتدأ (ٖ)ثعمب العباس أبي صاحب (ٕ)الكاحد عبد بف محمد عمر
 (ٗ)جعفر أبي مدينة المدينة جامع في ق(ِّٔ) سنة المحـر مف بقيت لميمة الخميس يكـ الياقكت
 إلى انتيى أف إلى مجمسنا مجمسنا اإلمبلء في فمضى ،(َُ)دستكر كال كتاب غير مف ارتجاالن 

                                                 

 -(ىػَُِْ)اإلصدار: مف رجب إلى شكاؿ لسنة  -العدد الثامف كالخمسكف -مجمة البحكث اإلسبلمية (ُ)
 (.ُتعريفو كأىميتو )ص الفصؿ األكؿ المنيج -رزاؽ عفيفي كمعالـ منيجو األصكليالعبلمة الشيخ عبد ال

 (.ُّٕالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ )ص (ِ)
  مف الباب األكؿ مف ىذا البحث. الفصؿ األكؿالمبحث الثاني مف في  التعريؼ بيا يينظر:( (ّ

 (.ِٖٔ/ِ: المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا )يينظر (ْ)
 .(ّٓ/ِآداب السامع لمخطيب البغدادم )الجامع ألخبلؽ الراكم ك  (ٓ)
 (. َُِ( الفيرست )ص(ٔ
، ق(ُِٔ)أبك عمر المغكم الزاىد المعركؼ بغبلـ ثعمب، كلد سنة  ،( محمد بف عبد الكاحد بف أبي ىاشـ(ٕ

 (.ُٖٔ/ّ) بغداد : تاريخيينظر. ق(ّْٓ)كتكفي سنة 
 ( مف ىذا البحث.ْٓ. تقٌدمت ترجمتو )صأىٍحمىد ٍبف يىٍحيىى المعركؼ بثعمب (ٖ)
: معجـ يينظركتقع في الجانب الغربي لمدينة بغداد.  ،لمنصكر، كىي المعركفة بالزكراءمدينة أبي جعفر ا (ٗ)

 (.ُٔٓ/ّالبمداف )
ماعاًت التي منيا (َُ) ةي المىٍعمكلىةي لمجى ، بالضـ: النٍُّسخى مو  الدٍُّستيكري بىةه، جمعيا: دىساتير، كاستىٍعمى تىٍحًريريىا، ميعىرَّ

كُّزان.  الكيتَّابي ًفي الًَّذم ييًدير أىمرى    (.ُّٗالقامكس المحيط )ص، (ِِٗ/ُُ: تاج العركس )يينظراٍلممؾ تىجى
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 كارتجؿ أمبل ما أضعاؼ في ادفز  فيو الزيادة رأل ثـ مجمسنا، مجمسنا أمبله ما ككتبت آخره،
 الكتاب ليذا قراءتو كتكرير لمبلزمتو ،(ِ)الصفار محمد أبك الزيادة بيذه كاختص ،(ُ)أخر يكاقيت
 كسمى لو، (ّ)الطبرم إسحاؽ أبي قراءة عمى الناس جمع ثـ منو الزيادة فأخذت عمر، أبي عمى
 كتابي في أنا فجمعت ذلؾ، بعد وفي زاد ثـ الناس كسمعو عميو فقرأ ،(ْ")"الفذلكة القراءة ىذه

 ،ق(ِّٗ) سنة القعدة ذم مف بقيف لثبلث الثبلثاء يكـ عميو الكتاب بقراءة كبدأت كميا الزيادات
 نسخة قراءتي عند كميا النسخ كحضرت ،ق(ُّّ) سنة اآلخر ربيع شير في منو فرغت أف إلى
 ،(ٓ)القطربمي سعد بف محمد أبي كنسخة الصفار، محمد أبي كنسخة الطبرم، إسحاؽ أبي

 أكلو مف كمو الكتاب في فتكافقنا أشياء عميو قراءتي في لي كزاد ،(ٔ)الحجازم محمد أبي كنسخة
 الزيادة، بيذه كاختص الكتاب أضعاؼ في كزيادات أخر يكاقيت ذلؾ بعد ارتجؿ ثـ آخره، إلى
 الكتاب، ىذا عميو إسحاؽ أبي بعرض ككعدىـ الناس جمع ثـ لمبلزمتو، (ٕ)كىب محمد أبك

 العرضة ىذه كسمي زيادة، بعدىا يككف فبل الكتاب عمييا يتقرر عرضة آخر كتككف
 مف األكلى جمادل مف خمت ليمة عشرة ألربع الثبلثاء يكـ الناس كاجتمع ،(ٖ)"البحرانية"

                                                 
المعجـ الكسيط : يينظر كاحدتو أىك اٍلقطعىة ًمٍنوي ياقكتو كجمعو يىكىاًقيت.حجر مف األحجار الكريمة،  الياقكت:( (ُ
 كيقصد ىنا: زيادات أيخر. (،َُٓٔ/ِ)

: يينظر. ق(ِّٖ)سنة  تأبك محمد الصفار، ككاف ثقة، كما ،يافعبد ا بف عثماف بف محمد بف عمي بف ب (ِ)
 (.ِِٓ/ُُتاريخ بغداد )

اؽ الطبرم النحكم (ّ) مَّد أىبيك ًإٍسحى كىافى مف أىؿ الفضؿ كىاألدب، كسكف  ،عرؼ بتيزكفيي  ،ًإٍبرىاًىيـ ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى
المصدر نفسو : يينظر. (ىػّّٗ) كفي سنةبغداد، كصحب أبا عيمىر الزاىد صاحب ثعمب، كأخذ عنو، كتي 

(ٔ/َٓٔ). 
 (.َٓٗفىٍذلىؾى ًحسابىوي: أنياهي كفىرىغى منو. القامكس المحيط )ص(ْ) 
مَّد القي  ،اٍلحيسىٍيف بف سعد بف اٍلحيسىٍيف بف سعد (ٓ) بمي، ذكر أىبيك اٍلقىاًسـً ابف الثبلج أىنَّوي حدثو ًفي سنة ري طٍ أىبيك ميحى

 (.ٖٗٓ/ٍٖف أىٍحمىد بف عبد الجبار العطاردم. تاريخ بغداد )اثنتيف كخمسيف كثبلث مائة عى 
د  ىك يككف قد( (ٔ القاسـ بف جعفر بف ميحمَّد ٍبف عبد المَّو ٍبف ميحمَّد بف عمر بف عمي ٍبف أبي طالب، أىبيك ميحمَّ

 (.َْٓ/ُْ) المصدر نفسوالعمكم الحجازم. 
مَّد، تكفي بمصر ، كقد يككف: عبد المَّو بتوترجمعمى  يقؼ الباحثلـ  (ٕ) ف كىباف بف أيكب بف صدقة أبك ميحى

 (.ِْٗ/ُُ) المصدر السابؽ: يينظرفي العشر األكاخر مف رجب سنة ثماف كعشريف كثبلث مائة، ككاف ثقة. 
ـه  (ٖ)  قىٍعرً  ًإلى منسكب الرحـ قعر اسـ كىك البىٍحًر، ًإلى نسب قد كأىنو الحمرة شديد بىٍحرىانيّّ  البحرانية: يقاؿ: "دى

(. كيقصد ْٔ/ْالكاسع". لساف العرب ) الغميظ الدـ يريد لممبالغة: كنكننا أىًلفنا النسب في كزادكه كعيٍمًقيا، الرحـ
 ىنا: الزيادات النيائية.
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 عمر: أبك قاؿ نسختو، ما الناس عمى فأمبل (ِ)العنبر أبي (ُ)منمو بحضرة منزلو في ق(ُّّ)
 أسمعيا عرضة آخر الطبرم إسحاؽ أبك بيا تفرد التي ىي العرضة ىذه الكاحد عبد بف محمد
، كذاب فيك قكلي مف فميس اكاحدن  حرفنا العرضة ىذه النسخة ىذه في عني ركل فمف بعده،  عميَّ
 .حرفنا" حرفنا أسمعيا كأنا الناس، سائر عمى إسحاؽ أبي قراءة مف الساعة إلى الساعة مف كىي
كء عمى المرحمة البدائية لمنيج كىذا الكبلـ الذ   ة الكٌراقم أكرده ابف النديـ يسمط الضَّ

المعرفي الثقافي، كىي مرحمة اإلمبلء، كتبدأ ىذه المرحمة مع المستممي كتنتيي بو، كيراجعيا 
مع المستممي لكحده، ثـ ييجيز نيسخة كاحدة فقط لتككف ىي بمثابة األـ، حتى ييجيزىا  الكٌراؽ

 . (ّ)جازة في المسجد الجامع، كتككف لجميع الناس الحاضركف في المسجدلمطبلب، كتككف اإل
 بالمحابر، تبلمذتو كحكلو عالـ، يقعد ىي "أف: اإلمبلء كلؾ أف تىعرؼ أف مجالس      

 كتابنا، فيصير التبلمذة، كيكتبو العمـ، مف عميو  ا فتح بما العالـ فيتكمـ كالقراطيس،
 . (ْ)ي"كاألمال اإلمبلء،: كيسمكنو

 بجامع فبلف شيخنا أمبله مجمس: )القائمة أكؿ كفي ىذه المجالس كاف الميستىممي يكتب
 فيو كالفصحاء، العرب عف كبلمنا بإسناده المممي يكرد ثـ التاريخ، كيذكر ،(كذا يـك في كذا

 الفكائد كمف بأسانيده، كغيرىا العرب أشعار مف كيكرد يفسره، ثـ التفسير إلى يحتاج غريب
 . (ٓ)يختاره ما إسناد كغير بإسناد مغكيةال

كفي القرف الرابع تقريبنا ظيرت المدارس الخاصة باإلمبلء، كذلؾ؛ "أف المساجد لـ يكف     
يحسف تخصيصيا لمتدريس، كما يتبعو مف مناظرة كجدؿ، قد يخرج بأصحابو أحياننا عف األدب 

                                                 

 "المممي" أك "المبل". نىمعتككف ب كقد معناىا، يقؼ الباحث عمى لـ (ُ)
 مف األكلى جمادل مف الثبلثاء يـك الناس اجتمع، "ك (ُٕٔ/ّ) النحاة أنباه عمى الركاة جاء في كتاب إنباه(ِ) 
كاة في نسختو"، كقاؿ محقؽ إنباه الرُّ  ما الناس عمى فأممى جيير، أبى سكة بحضرة منزلي في ق(ُّّ) سنة

 . «العنبر أبي قطيعة: »الفيرست كفى اليامش:
 مكلى العنبر أبي قطيعة بيتو كأىؿ المسٌيب بقطيعة كقد جاء في كتاب البمداف لميعقكبي: "كيتصؿ

 .(ّّص) لميعقكبي القبمة". البمداف يمي مما المنصكر
 أف مبل أبي العنبر فييا تحريؼ، فيي قطيعة أبي العنبر كما قاؿ اليعقكبي. يترجح لي: قاؿ الباحث

 كا أعمـ.
 (.ُٕٖ-ُٖٔ: كراقك بغداد في العصر العباسي )صيينظر(ّ) 
 (.َُٔ/ُكشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف )(ْ) 
 (.ِٗٔ/ِ: المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا )يينظر (ٓ)
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ير ىذه المعادلة الجديدة التي بقيت الذم يجب مراعاتو في المسجد؛ فالقرف الرابع ىك الذم أظ
 .    (ُ)إلى أيامنا"

كمجالس اإلمبلء ىذه كاف ليا صداىا المدكم في اآلفاؽ، كقد يستمر المجمس عدة 
سنكات، "كأف أحكج مف كاف مف المؤلفيف لئلمبلء العمماء العمياف، كربما استكعب اإلمبلء عدة 

 .(ِ)مجالس في عدة سنيف"
مف حفظو، كتتعدد مجالس الشيخ عمى قىٍدًر حفظو، مف ذلؾ ما قيؿ في  كقد ييممي الشيخ      

 قيؿ الحديث، غريب: التصانيؼ مف األنبارم ابف بكر ، فمقد "كاف ألبي(ّ)أبي بكر ابف األنبارم
ا أمبله كمما. حفظو مف أمبله كرقة ألؼ كأربعكف خمس أنَّو  الياءات كتاب مصنفاتو مف أيضن
  .(ْ)كرقة" ألؼ نحك
كالمتتبع لمجالس اإلمبلء يجد أنيا كانت مجالس عمـ عامرة يحضرىا أغمب طبقات      

 يممي "كاف (ٔ)الجعابي أف ابف (ٓ)المجتمع، كيمتمئ المجمس بالناس، ذكر الخطيب البغدادم
 يكف كلـ (ٖ)كالدارقطني ،(ٕ)مظفر ابف كيحضره كالطريؽ، فييا يممي التي السكة فتمتمئ مجمسو
 حفظو". مف إال بطرقيا كميا حاديثاأل يممي الجعابي

 
 

                                                 
 (.ّّٔ/ُ( الحضارة اإلسبلمية في القرف الرابع اليجرم )(ُ

 (.ٕفي اإلسبلـ )ص الكٌراقكفة ك الكٌراق: يينظر (ِ)
 بف فركة بف سماعو بف بياف بف الحسف بف بشار بف محمد بف القاسـ بف محمدىك أبك بكر ابف األنبارم:  (ّ)
 تكفي .لو حفظا كأكثرىـ كاألدب، بالنحك الناس أعمـ مف النحكم، كاف األنبارم ابف بكر أبك ،دعامة بف قطف
 . (ِٗٗ/ْ) بغداد : تاريخيينظر ق(.ِّٖ) سنة مف الحجة ذم مف النحر ليمة
 (.ُِٕٔ/ٔ( معجـ األدباء )(ْ

 (.ِْ/ْتاريخ بغداد )(ٓ) 
عرؼ يي  ،المكصؿ يقاض ،أبك بكر التميمي ،ء بف سبرة بف سيارمحمد بف عمر بف محمد بف سالـ بف البرا (ٔ)

 (.ِْ/ْ) المصدر نفسو: يينظر. ق(ّٓٓ)بابف الجعابي، كمات سنة 
أبك الحسيف الحافظ البغدادم البزاز، ركل  ،محمد بف مظفر بف مكسى بف عيسى بف محمد بف عبد ا (ٕ)
 (.ّ/ٔٓ) دمشؽ: تاريخ يينظر. ىػ(ّٕٗ) كفي سنةأبك الحسف الدارقطني كغيره الكثير، كته  :عنو
ٍبد المَّو أىبيك الحسف الحافظ  (ٖ) عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى

 (.ْٕٖ/ُّ: تاريخ بغداد )يينظر، كقد بمغ ثمانيف سنة كخمسة أياـ. ق(ّٖٓ)الدارقطني، كتكفي سنة 
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ما يدلؿ عمى ذلؾ  (ُ)ككانت مجالس اإلمبلء فاكية المجالس، نقؿ الخطيب البغدادم
 بف عمى بف عاصـ مجمس (ْ)يحزر بمف (ّ)المعتصـ ، قاؿ: "كجو(ِ)عف عمر بف حفص

رىٍحبىة في (ٓ)عاصـ
الريصافة جامع في التي النخؿ (ٔ)

 عمى جمسي عمى بف عاصـ ككاف قاؿ: ،(ٕ)
 يكمنا سمعتو حتى جدنا الجمع فيعظـ يمييا كما الرحبة في الناس كينتشر (ٖ)المسقطات سطح
 ككاف قاؿ: يسمعكف، ال كالناس مرة، عشرة أربع فأعاد كيستعاد، (ٗ)سعد بف الميث حدثنا يقكؿ:
 رىـبحز  فأمر الجمع كثرة المعتصـ فبمغ عمييا كيستممى معكجة نخمة يركب (َُ)المستممى ىاركف
 ألؼ". كمائة عشريف المجمس رزكافح الغنـ (ُُ)بقطاعي فكجو

قاؿ الباحث: اكتفي بما تقدـ، كلكف الممفت لمنظر بعد ىذا التتبع لمجالس اإلمبلء أف 
ىذه المجالس كانت مف أكلكيات الناس في تمؾ العصكر، كتحديدنا في القرف الرابع اليجرم كما 

                                                 

  (.َُٕ/ُْتاريخ بغداد ) (ُ)
 (.َٖٓ/ُّعمر بف حفص السَّدكسٌي، ذكره اإلماـ المزم في تبلميذ عاصـ بف عمي.  تيذيب الكماؿ ) (ِ)
 ( مف ىذا البحث.ٖٓمت ترجمتو )صتقدي  .( محمد أمير المؤمنيف المعتصـ با بف ىاركف الرشيد (ّ

ـ  ،رر كيحزي يحزً  رى زى حى  ،ًإذا عرفت ًمٍقدىاره أىك ظىنىٍنت :ارن زٍ ره حى حزرت الشٍَّيء أحزي  (ْ) . جميرة المغة أكثركىالضَّ
(ُ/َُٓ.) 

مَّد ٍبف أبي بكر الصديؽ، يكنى أبا الحسيف، (ٓ)  عاصـ ٍبف عمي ٍبف عاصـ ٍبف صييب، مكلى قريبة بنت ميحى
 (.َُٕ/ُْق( في رجب. يينظر: تاريخ بغداد )ُِِكىك كاسطي نزؿ بغداد زمانا طكيبلن، مات سنة )

 .(ْٖٖ/ِ) العركس رىٍحبىةه. تاج كأىٍرضه  رىٍحبه  بىمىده : منو تقكؿي  الكىاًسعي، الشٍَّيءي : كالرًَّحيبي  بالفىٍتحً  الرٍَّحبي  (ٔ)
 ابنو أمر بناءىا كاستتـ الغربي، بالجانب مدينتو المنصكر بنى لما الشرقي، بالجانب بغداد الريصافة: ريصافة (ٕ)

 كعمركىا، الناس بيا فالتحؽ لو، معسكرنا كجعميا رنادك  فيو لو يبني كأف الشرقي، الجانب في يعسكر أف الميدم
 النكاحي تمؾ كخربت كأحسف، المنصكر جامع مف أكبر جامعنا بيا الميدم كعمؿ المنصكر مدينة مقدار فصارت

 (.ْٔ/ّالعباس. معجـ البمداف ) لبني الخمفاء مقابر كبمصقو الجامع إال يبؽ كلـ كميا
عف قصر معركؼ عند جامع اليصافة. يينظر: الديارت، ألبي الحسف المسقطات: ىك بناء، كىك عبارة  (ٖ)

 (.ٖٓ/ُالشابشتي )
إماـ أىؿ مصر في الفقو كالحديث، كأصمو مف أصبياف، تكفي  ، أبك الحارث،الميث بف سعد بف عبد الرحمف(ٗ) 
 (.ُِٕ/ْ: كفيات األعياف )يينظر. ق(ُٕٓ)سنة 
. ق(َِٓ)ممي يزيد بف ىاركف يعرؼ بالديؾ، مات في سنة مست ،أبك سفياف ،( ىاركف بف سفياف بف بشير(َُ

 الأف المستممي ىاركف ىك "ىاركف المعركؼ بالديؾ"  الباحث ىنا: (. كلقد رجحّٔ/ُٔ: تاريخ بغداد )يينظر
مة"، لقكؿ السمعاني عند ذكره القصة: "ككاف المستممي ىاركف الديؾ يركب نخمة معكجة  "ىاكف المعركؼ بميٍكحي

 (. ّٕٗ/َُألنساب لمسمعاني )كيستممى". ا
ٍرـو  عمى يدؿ كاحد، صحيحه  أصؿه  كالعيف كالطاء القاؼ قطعقطَّاعي: (ُُ)  بانة صى : يقاؿ شيء، مف شيءو  كا 
 (. كيقصد ىنا: مف يستطيع الجـز بعدد الحاضريف.َُُ/ٓمعجـ مقاييس المغة ) .قىٍطعنا أقطعو الشيءى  قطعتي 
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األمراء كالكزراء كالعمماء، حتى كصؿ إلى دىماء كعكاـ  بعده مف قركف، كقد تأثر بيذه المجالس
الناس، فكميـ أحبكا المجالس كانتظركىا عمى أحر مف الجمر كما يقاؿ، كلذلؾ كانت السكؾ 

 كالمساجد كالمنازؿ تىمتمئ عند عقد المجمس، فممو الحمد كالمنة.
 : التخصص في النىسخ: ثانينا -

يف، لمكٌراقالثقافي في منيج  المعرفي التطكر مف إفَّ ظيكر التخصص في النسخ يعتبر  
مف المسجد، كأصبح عممو باألجرة، كضع أصحاب المجالس كأصحاب  الكٌراؽفبعد أف خرج 
ركا عمييا في عمميـ، كىذه الخطكة جعمت ىذه المينة يبعض القيكد ليس الكٌراقيفالكتب عمى 

 مزدىرة ثقافينا كاقتصادينا. 
التخصص في عمـ مف العمكـ، فمنيـ مف تخصص في  اقيفالكرٌ كقد اشترط العمماء عمى 

الحديث الشريؼ، كمنيـ مف تخصص بالشعر، كمنيـ مف تخصص في التاريخ، إلى غير ذلؾ 
مف التخصصات، حتى غدا منيج التخصص مف الشركط الميمة قبؿ النسخ، ألفَّ الناسخ 

 أصبح بمقاـ الناقد فيما ينسخ، إضافة إلى مينة النسخ.
لعمماء عمى شركطو كأمكرو يحتاج الناسخ المتخصص إلى مراعاتيا عند النسخ كتكافؽ ا

 في تخصص معيف، كمف ذلؾ: 
 ذلؾ: كغير كاألصكؿ العربٌية كالٌمغة كالفقو العمـك الشرعية، ينسخ مف -ُ

 الففٌ  ذلؾ عمى اٌطبلعو بعد إالٌ  منيا شيء كتابة إلى يتقٌدـ أالٌ  بو كاألشبو لو "األكلى
 باب مف االنتقاؿ مكاف كيعمـ كالتصحيؼ؛ كالتبديؿ كالتحريؼ، الغمط مف ليسمـ راره،كتك كقراءتو

 كمف أصؿ؛ إلى فرع أك فرع إلى كأصؿ فصؿ، إلى فصؿ كمف جكاب؛ إلى سؤاؿ كمف باب، إلى
 سائؿ؛ كسؤاؿ قائؿ، قكؿ كمف قاعده؛ عمى فيو األمر يجر لـ كاستطراد فائدة، إلى تنبيو

 كبلـ كؿٌ  بيف فيفصؿ مرامو؛ كمنتيى كبلمو، آخر فيعمـ مناقض؛ ةكمناقض معارض، كمعارضة
الٌ  إبرازه؛ عمى بيا يستدؿٌ  بإشارة اآلخر قكؿ كيبرز إنجازه، عمى تدؿٌ  بفاصمة ككبلـ  فيك كا 
 .(ُ)الركاح" مف الغدكٌ  يعرؼ ال سيؿ كراكب الصباح، يفجأه أيف يدرل ال ليؿ حاطب

 التاريخ: ينسخ مف -ِ
ا ككناىـ، كنعكتيـ، كألقابيـ، الممكؾ، أسماء يشترط فيو "معرفة  العجـ ممكؾ خصكصن

 إذا الناسخ كيحتاج بالنقؿ، إالٌ  تفيـ ال أعجمٌية أسمائيـ غالب فإفٌ  كالتٌتار، كالخكارزمٌية كالٌترؾ
شارات بضكابط تقييدىا إلى كتبيا  كالقرل كالببلد المدف أسماء ككذلؾ عمييا؛ تدؿٌ  كتنبييات كا 

                                                 

 .(ُِْ/ٗنياية األرب في فنكف األدب )(ُ) 
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 تشابو كما لفظنا، كاختمؼ خطِّا منيا تشابو ما عمى فينٌبو كاألقاليـ، (ِ)كالككر (ُ)ساتيؽكالرٌ  كالقبلع
كذ مىٍركي ) إحداىما ؛(كمىٍرك) ،(مىٍرك) نحك نسبة، كاختمؼ كلفظنا خطِّا مىٍركي ) كاألخرل ،(ّ)(الرُّ

( القاىرة القمعة) خرلكاأل ،(ٓ)(الميعٌزٌية القاىرة) إحداىما ؛(كالقاىرة) ،(كالقاىرة) ؛(ْ)(الٌشاًىٌجاف
ٍكزىف) ىي التي  اسـ أطمؽ متى الناسخ فإفٌ  ،(ٕ)(كرماف) صاحب الممؾ مؤٌيد أنشأىا التي (ٔ)(بزي

 دكف لشيرتيا الميعٌزية القاىرة إلى السامع ذىف تبادر كنسبتيا بمكانيا ىذه يمٌيز كلـ القاىرة،
 .(ٖ)غيرىا"

ا أف يكك        ف ضابطنا ألسماء الرَّجاؿ كأياـ العرب، نحك كاشترطكا فيمف ينسخ التاريخ أيضن
 ابف ىك ىذا، كزياد ،(ٗ)أبيو بف زياد بف ا عبيد فاألٌكؿ زياد، بف ا كعبيد زياد، بف ا "عبيد

                                                 
ٍزداؽه كريٍسداؽه، كالجمع، الرساتيؽ، كىى السكاد.(ُ ، كيقاؿ: ري  ( الرساتيؽ: الريٍستاؽي فارسٌي معٌرب، ألحقكه ًبقٍرطاسو

 (.ُُْٖ/ْالصحاح تاج المغة كصحاح العربية )
: الرحؿ، كالجميع: األىٍككار، كالًكيراف. كالكىٍكرةي مف ككر البمداف.(ِ  (.َُْ/ٓالعيف ): يينظر ( الكيكري
كذ: المىٍرك: الحجارة البيض تقتدح بيا النار، كال يككف أسكد كال أحمر كال تقتدح بالحجر األحمر كال (ّ ( مىٍركي الرُّ

يسٌمى مركا، كالركذ، بالذاؿ المعجمة: ىك بالفارسية النير، فكأنو مرك النير: كىي مدينة قريبة مف مرك 
 (.ُُِ/ٓا سميت بذلؾ. معجـ البمداف )الشاىجاف بينيما خمسة أياـ، كىي عمى نير عظيـ فميذ

اف: ىذه مرك العظمى أشير مدف خراساف كقصبتيا، كالشاىجاف فيي فارسية معناىا نفس  (ْ) مىٍركي الشاًىجى
المصدر : يينظرالسمطاف ألف الجاف ىي النفس أك الركح كالشاه ىك السمطاف، سميت بذلؾ لجبللتيا عندىـ. 

 .نفسو
 ب الفسطاط يجمعيا سكر كاحد كىي اليـك المدينة العظمى كبيا دار الممؾ كمسكف الجند،القاًىرىةي: مدينة بجن (ٓ)

 (.َُّ/ْ) المصدر السابؽ: يينظرصر. مكىي القاىرة اليـك ب
: بضـ أٌكلو كقد يفتح، كسككف ثانيو، كزام أخرل، كنكف: ككرة كاسعة بيف نيسابكر كىراة، كيحسبكنيا (ٔ)  كزىفي زي

المصدر نت تعرؼ بالبصرة الصغرل لكثرة مف أخرجت مف الفضبلء كاألدباء كأىؿ العمـ. في أعماؿ نيسابكر، كا
 (.ُٖٓ/ّ) السابؽ

: بالفتح ثـ السككف، كآخره نكف، كري (ٕ ما كسرت كالفتح أشير بالصحة، ككرماف في اإلقميـ الرابع، بَّ ( ًكٍرمىافي
ية كبيرة معمكرة ذات ببلد كقرل كمدف طكليا تسعكف درجة، كعرضيا ثبلثكف درجة: كىي كالية مشيكرة كناح

كاسعة بيف فارس كمكراف كسجستاف كخراساف. كسميت كرماف بكرماف بف فمكج بف لنطي بف يافث ابف نكح، 
عميو الٌسبلـ، كقاؿ غيره: إنما سميت بكرماف بف فارؾ بف ساـ بف نكح، عميو الٌسبلـ، ألنو نزليا لما تبمبمت 

 (.ْْٓ/ْ) المصدر السابؽ: نظريي األلسف كاستكطنيا فسميت بو.  
 (

8
 (.ُِْ/ٗنياية األرب في فنكف األدب )(

عيبىٍيد ا بف زياد بف عبيد، أبك حفص، المعركؼ أبكه بزياد بف أبيو عند الناس، كعند بني أمية بزياد بف  (ٗ)
: يينظر. يـك عاشكراء ق(ٕٔ)أبي سفياف، كلي إٍمرىة الككفة لمعاكية، ثـ ليزيد، ثـ كاله إٍمرىة العراؽ، قيتؿ في سنة 

 (.ْٕٔ/ِتاريخ اإلسبلـ )
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 أمر يتكٌلى ىذا ا عبيد ككاف بأخٌكتو، كاعترؼ بأبيو، أبى سفياف بف معاكية ألحقو الذم سمٌية
 يشبو كخبرىما ظبياف؛ بف زياد بف ا عبيد كالثاني ؛(ُ)الحكـ بف كافمر  أٌياـ إلى أبيو بعد العراؽ
 أبي بف كالمختار الثٌقفٌى، عيبىٍيد أبي المختار بف قتمو أبيو بف زياد بف ا عبيد فإفٌ  الٌدكر، مسائؿ
 لـ فإذا ؛(ِ)ظبياف بف زياد بف ا عبيد قتمو الٌزبير بف كمصعب الٌزبير، بف مصعب قتمو عبيد
 بالكقائع، معرفة لو تكف لـ ما كأنكره السامع عمى ذلؾ أشكؿ كنسبو بجٌده منيما كاحد كؿٌ  زيميٌ 

 أٌياـ أسماء ككذلؾ تبيينو؛ الناسخ يتعٌيف عمى شاكمو كما ذلؾ فأمثاؿ األخبار؛ عمى كاٌطبلع
 فينٌبو لؾ،ذ كغير كبالجيـ، بكسر الفاء (ْ)الًفجار كأٌياـ الكاؼ، بضـٌ  (ّ)الكيبلب أٌياـ نحك العرب،
 .(ٓ)عميو" يدؿٌ  بما إليو كيشير كٌمو، ذلؾ عمى
 أما ناسخ الشعر:-ّ

 كيضع الذل أصمو عمى كضعو عمى يعينو ذلؾ فإفٌ  أكزانو، معرفة عف يستغنى ال "فإنَّو
 ىؿ فيعمـ بالتفعيؿ، عميو أشكؿ إذا البيت كزف ليقيـ كالعىركض العربٌية معرفة إلى كيحتاج عميو؛
اؼ فيو حصؿ تو أككصف أصمو عمى ىك  كيضع تحريره، بعد فيثبتو زيادة، أك بو نقصو  مف (ٔ)ًزحى

 عرؼ فإذا المقصكدة؛ صفتو عف كيحيمو كيفسده، بالمعنى ييخؿٌ  تغييره فإفٌ  مكاضعو، في الضبط

                                                 

مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس، أبك عبد الممؾ القيرشٌي األيمىكٌم، كقيؿ: أبك القاسـ،  (ُ)
، لكف لو رؤية، استكلى عمى الشاـ كمصر تسعة أشير، كيقاؿ: أبك الحكـ، لـ يصح لو سماع مف رسكؿ ا 

 (.ْٖٕ/ّسير أعبلـ النببلء )، (َٕٔ/ِتاريخ اإلسبلـ ): يينظر. ىػػ(ٓٔ)ا، سنة كمات خنقن 
د ا بف زياد بف ظبياف البكرم، أبك مطر: فاتؾ مف الشجعاف. كاف مقربا مف عبد الممؾ بف مركاف. لو يٍ بى عي  (ِ)

ر، تكفي سنة ع مصعب ابف الزبيعميو جرأة كدالة. ككاف مف قادة تغمب تحت لكاء عبد الممؾ في حربو م
 (.ُّٗ/ْىػ(. األعبلـ )ٕٓ)

 األكؿ الكبلب يـك ككاف كاليمف، العراؽ بيف عامر لبني كاد: -بضـ الكاؼ كتخفيؼ البلـ  -بلبيـك الكي  (ّ)
 يـك تغمب، ككاف بنك كمعو عمرك بف الحارث بف لسممة األكؿ الكبلب يـك فكاف العرب، أياـ مشاىير مف كالثاني
 : الركضيينظرمذحج.  قبائؿ عمى عاصـ بف قيس كرئيسيـ كالرباب سعد كبني يـتم لبني الثاني الكبلب
 .(ّْٗص) األقطار خبر في المعطار

ار: (ْ)  القيسية ضد الشمس عبد بف أميو بف حرب بقيادة كنانة ك قريش بيف حرب ىي الفجار حرب يىٍكـي الًفجى
نما الحراـ، باألشير تحاربكا أنيـ بسبب بالفجار سميت (ـَٗٓ) عاـ كىكازف غطفاف مف  بما الفجار يـك سمي كا 

 الحراـ الشير في عركة قتؿ البراض ألف كقيؿ ، بينيـ المحاـر مف عيبلف كقيس كنانة الحياف ىذاف فيو استحؿ
 .(ِٖٗ/ِ) كالنياية البداية :يينظر .الطرفيف بيف بالصمح بعد فيما كانتيت

 (.ُِْ/ٗنياية األرب في فنكف األدب )(ٓ) 
اؼ: الزً  (ٔ) تغيير يمحؽ ثاني السبب الخفيؼ بحذؼ الساكف، أك السبب الثقيؿ بتسكيف المتحٌرؾ. معجـ المغة حى

 (.ُُْ/ُ(. كفي البيت زحاؼ كىك نقص في األسباب. أساس الببلغة )ٕٔٗ/ِالعربية المعاصرة )
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 كسمسؿ كبٌينيا، األسماء ىذه كأكضح ،(ُ)كفٌننيا القكاعد ىذه كحٌرر كأتقنيا، الفكائد ىذه الناسخ
، في ذلؾ عند قممو فميبسط ككتابتو، عممو في كالمرغكب ؛(ِ)كعنعنيا األنساب ىذه  كيضع العمـك
" المنثكر بو  .(ّ)كالمنظـك

مما سبؽ تتضح نماذج مف اشتراطات العمماء عمى النُّساخ في التخصصات المختمفة، 
"كعمى ىذا األساس مف تمؾ االشتراطات، سارت عممية النسخ بالتقدـ كاالزدىار عصرنا بعد 

صر، مستفيدة مف مناىج العمؿ السابقة، كمضيفة أشياء جديدة، لتكمؿ ما نسي أك أىمؿ، كىك ع
، كالمكتكبة في القرف  ما نمتمسو في المخطكطات العربية، المكتكبة في القرف الرابع اليجرم مثبلن
الثامف، فإف الكضكح كالكماؿ كالحسف كالدقة ظاىرة في مخطكطات العصر المتأخر، كىكذا كاف 

 .(ْ)ة"الكٌراقلتطكر في فف ا
 :كالمقابمة النسخ: ثالثنا -

ة ليست باألمر الييف، بؿ فييا دقائؽ منيجية غاية في الصعكبة كالدقة،  الكٌراقًإفَّ مينة 
ال كسد سكقو، كفشمت مينتو.  لمكٌراؽالبد   أف يمتزميا كا 

قو، كىذا ليس بناسخ فقط كما يظف البعض، بؿ عميو أف يقابؿ ما نسخو كيدق الكٌراؽف
ة، كعميو تيبنى األمكر، كبو ييقاس النجاح الكٌراق، بو تطكر منيج الكٌراؽأمر أساسي في عمؿ 

 .لمكٌراؽكالفشؿ 
 الذم شيخوً  بكتابً  كتابوً  مقابمةي  الطالبً  كالمقابمة تأتي تبعنا لئلمبلء، حيث ينبغي "عمى

 مقابىؿو  ًبفىٍرعو  أك شيخًو، أصؿي  بوً  قىٍابىؿً المي  شيًخوً  أىٍصؿً  بأىصؿً  أك إجازةن، أك سماعنا، عنو؛ يركيوً 
  .(ٓ)المشركطةى" المقابمةى  السماًع؛ بأٍصؿً 

مساعد، فيما  كعامؿ اإلبداع فييا كيدخؿ باإلساس، معرفية عممية كىذ المقابمة تعتبر
تنتظـ مجمكعة عناصر أخرل إلتماـ العمؿ، حيث صار التعامؿ كفؽ ما ىك مكتكب بيد 

 . سكدةك األصؿ أك المالمؤلؼ "المخطكط أ
د فإذا  عبلقة كليا كالمقابمة، بالنسخ تتعمؽ ميمة خطكات تأتي "األصؿ" الكٌراؽ كجى

   :يمي فيما تتمثؿ الخطكات ، كىذهالكٌراقيف عند الثقافي المعرفي بالجانب
                                                 

، أم: يىٍشتىؽُّ في فىفٍّ بٍعدى فىفٍّ  (ُ)  (.ِّٕ/ٖ. العيف )ًفعميؾى : كالتّْفىنُّفي  ،ييفىنّْفي الكبلـى
. كيعتقد (ُّّْ/ُلساف العرب ): يينظر( العنعنة: قمب اليمزة عينا. كىي لغة تميـ كقيس كأسد كمف جاكرىـ. (ِ

 .الباحث أف "عنعنيا" ىنا تعني: سمسميا، فبلف عف فبلف عف فبلف
 (.ُِٕ/ٗنياية األرب في فنكف األدب ) (ّ)
 (.ِْٔكراقك بغداد في العصر العباسي )ص (ْ)
 (.ْٖٕ/ُشرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي ) (ٓ)
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  :كاألصؿ المخطكط-ُ
طَّ (ُ)جاء في المساف ـي: : "خى طَّ . كىتىبى  أىم القمى ٌطان  يىخيطُّو الشيءى  كخى ٍيًرًه"،  أىك ًبقىمىـو  كىتىبىوي : خى غى

ٍكتيكب : "أف المخطكط:(ِ)كمنو المخطكط، فالمخطكط ما ييكتب باليد، جاء في المعجـ الكسيط  اٍلمى
ة مخطكطات، كالمخطكطة: كجمعو بالمطبعة، الى  بالخط ٍكتيكبىة النٍُّسخى  ًباٍليىًد". اٍلمى

 بالمغة يده بخط المؤلؼ ما كتبيا :ىي األصؿ "المخطكط" كيستنتج مف ذلؾ أف النسخة
األصؿ بعد  عف منقكلة أخرل نسخ في ذلؾ بعد الكٌراقكف نسخو ما أك بكتابتيا، سمح أك العربية
 .األصؿ غير أخرل نسخ عف أك المقابمة،

كالمخطكط إذا كاف بخط المؤلؼ فإنَّو يككف مسكدة، تخضع إلى بعض الزيادات أك 
 .(ّ)ة فييا، أصبحت مٌبيضةالكٌراقمنيج  الكٌراؽسخت كالتـز بعض الحذؼ، أك التيميش، فإذا ني 

كالمخطكط لو أىمية عند القدماء، ألنَّو يبيَّف ليـ ذاتية المؤلؼ كمنيجو كحسف خطو أك 
 بشاعتو، كيبيَّف ما يضيفو المؤلؼ مف تعميقات مف زيادة أك مف نقص. 
ف يشتريو في القديـ ىـ كمف ناحية أخرل أف المخطكط كاف مرتفع الثمف، ألفَّ مف كا

ا، فغمت  أصحاب الطبقة المالكة أك الغنية، ألف الممكؾ كالسبلطيف كانكا ييكىرّْمكف صاحبيا أيضن
، كأكضح مثاالن عمى ذلؾ بيع كتاب األغاني، فإنو ًبٍيعى بثمف مرتفع الكٌراقيفبذلؾ في أسكاؽ 

 كتاب مسٌكدة أف بي اتصؿ: (ْ)شيرزاد بف يحيى بف محمد جعفر أبك لؤلسباب السالفة، "قاؿ
قيرىابىة ابف إلى فأنفذت لتيباع، الكٌراقيف سكؽ إلى أخرجت -(ٓ)الفرج أبي أصؿ كىي -األغاني

(ٔ) 
 آالؼ بأربعة النداء في بيعت أٌنيا كعٌرفني فجاءني لي، منو ألبتاعيا صاحبيا إنفاذ كسألتو
 ،(ٕ)حفص بف محمد ابف أحمد يألب اشتريت كأنَّيا التعميؽ، كبخطٌ  ظيكر في أكثرىا كأف درىـ،
   .(ٖ)عمييا" قدرت فما البحث كؿٌ  فبحثت ىذا، مف شيئنا يعرؼ أنَّو فأنكر أحمد أبا فراسمت

                                                 

 (.ِٕٖ/ٕلساف العرب ): يينظر (ُ)
 (.ِْْ/ُ( المعجـ الكسيط )(ِ
 (.َِْ: كراقك بغداد في العصر العباسي )صيينظر( (ّ
 (.ُِ/ِٓ): تاريخ اإلسبلـ يينظرأبك جعفر محمد بف يحيى بف شيرزاد كزير المستكفي با. ( (ْ
األصبياني، عمي بف الحسيف القرشي، مف أئمة األدب، األعبلـ في معرفة التاريخ كاألنساب أبك الفرج ( (ٓ

 (.ِٖٕ/ْ: األعبلـ )يينظرق(. ّٔٓكالسير كاآلثار كالمغة كالمغازم، صاحب كتاب األغاني، تكفي )
فّْيى بك بكر محمد بف أحمد بف أ (ٔ) (، كتاريخ ُْٗ-ُٖٗ/ٕ) التاريخ يف الكامؿ: يينظرىػ(. ّّٗسنة )قيرىابىةى، تيكي

 (.ٗٗ-ّْْ/ُُالطبرم )
 (.َِْ/ُٓ: تاريخ بغداد )يينظر. ق(ِِّ)ميدم بف حفص، أىبيك أىٍحمىد، ذكر ابف أبي حاتـ أنو مات سنة  (ٕ)

 (.ُُٕٗ/ْمعجـ األدباء )(ٖ) 
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 درىمنا عشر ثمانية صىرؼ مف درىـ آالؼ كقد بيع كتاب األغاني كىك منسكخ بعشرة
الذم  الكٌراؽد يتأسؼ عمى جي (ِ)الدكلة ناصر ابف تغمب كىذا السبب الذم جعؿ أبا .(ُ)بدينار

نَّو المسكيف، كٌراقو ظمـ "لقد: (ّ)نسخ كتاب األغاني، بقكلو  دينار، آالؼ عشرة عندم ليساكم كا 
 اسمو، عمييا كيخٌمد أخرل نسخة لو تكتب أف كأمر بالرغائب، إال الممكؾ عميو قدرت لما فقد كلك

 .ال" أـ النسخة أتمت أدرم فما بذلؾ، فابتدئ
 : الترخيص في النسخ-ِ

مف صاحب  الكٌراؽ، كىك أف يطمب الكٌراؽالمؤلؼ ك  ببف المعاممة في أخبلقي بدأم
: كذا في لو ، ألف الترخيص مف "رخصت(ْ)المخطكط "المؤلؼ" أف يأذف لو بنسخ المخطكط

  .(ٓ)عنو" النيي بعد لو أذنت
االستعداد التاـ لتطبيؽ  لمكٌراؽفإذا رخص صاحب المخطكط بنسخ المسكدة، فينبغي 

عمى  الكٌراقيفالمخطكط مف ًقبؿ  ةؿ البدء بعممية النسخ البد مف قراءعمييا، كقب الكٌراقيف مناىج
المؤلؼ بكضكح، فتيقرأ "النسخة األكلى التي بيف أيدييـ، أك يختار كاحدة ككراقنا كاحدنا، كيقـك 
بعممية المطابقة كالتمحيص عمى األصؿ، كيتـ ذلؾ بأف يقرأ النساخ المخطكط بصكت مسمكع 

 عمى . كىذه النقطة مرتبطة ارتباطنا كبيرنا بالنقطة التي تمييا، كىي "القراءة(ٔ)عمى المؤلؼ"
 المؤلؼ".

  المؤلؼ: عمى القراءة-ّ
بالنسخ، كىذا منيج دقيؽ؛ ألف  الترخيص شرط ضمف القراءة عمى المؤلؼ تأتي إفَّ   

، (ٕ)الحركؼ قبؿ نسخيا عمى المؤلؼ أكثر مف مرة حتى يضبط الكٌراؽالقراءة تتكرر مف ًقبؿ 
 القرآف، عمـ في كأكحد الغريب، في ككاحدىـ بالنحك، الناس أعمـ "كاف( ٖ)فقد ذيكر أف الكسائي

                                                 

 .المصدر نفسو (ُ)
، أمير المكصؿ كأطرافيا. ٍغًمًبيُّ الحسف بف عبد ا بف حمداف، التَّ  : ىك الغضنفرأبك تغمب ابف ناصر الدكلة(ِ) 

 (.َُِ/ٓ، األعبلـ )(ِِٗ/ٖ) اإلسبلـ : تاريخيينظر. ػ(قّٖٔتيكفي سنة )
 (.ُُٕٗ/ْ)األدباء  ـمعج (ّ)

 (.َِٓ: كراقك في العصر العباسي )صيينظر(ْ) 
 (.ُٖٓ/ْالعيف )(ٓ) 
 (.ٕٓ-ّْ: الكتاب العربي منذ نشأتو حتى عصر الطباعة )صيينظر( (ٔ

 (.َِٔ: كراقك في العصر العباسي )صظريين(ٕ) 
عمي ٍبف حمزة أىبيك الحسف األسدم المعركؼ بالكسائي النحكم، أحد أئمة القراء مف أىؿ الككفة، : الكسائي (ٖ)

 (.ّْٓ/ُّتاريخ بغداد ): يينظر. ق(ُٖٗ)استكطف بىٍغدىاد، مات سنة 
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 كىـ كيتمك، كرسي، عمى كيجمس يجمعيـ، فكاف عمييـ، يضبط ال حتى عميو، يكثركف كانكا
  .(ُ)الكقكؼ" حتى عنو، يضبطكف

يص في النسخ، كاإلجازة عمى النشر بعد مف القراءة عمى المؤلؼ الترخ الكٌراؽكغرض 
كىك يقرأ عمى  الكٌراؽذلؾ، فإف لـ يأذف لو ال يجكز لو النشر، كلك نسخ كراؽ ما سمع مف 

؛ الكٌراقيفالمؤلؼ فبل يجكز نسخو، كتيعد سرقة عممية، كال يأخذ بيا أىؿ العمـ، كال تيقبؿ في سكؽ 
 نسخة باطمة. ألنَّيا

مؤلؼ مسألة ليست بالسيمة، بؿ مف الصعكبة بمكاف، كلذلؾ كمنيج إعادة القراءة عمى ال
كقتنا كافينا لمقراءة عميو،  الكٌراؽكاف ثمنيا مرتفع، كىك الترخيص في النسخ، فكاف المؤلؼ يعطي 

كلعؿ القراءة تككف في أكثر مف مجمس، ككاف المؤلؼ يحب أف ينشر العمـ ألكثر مف طالب، 
 في ، فقد "كاف أبك جعفر مجٌكدنا(ِ)ف جرير الطبرميشيد ما قيؿ في مكقؼ المفسر محمد ب

  .(ّ)كتجكيده" قراءتو يسمعكف خمفو لمصبلة الناس كمف البعداء القراء يقصده بذلؾ مكصكفنا القراءة
 عنو، (ٔ)األعمى عبد بف يكنس عف (ٓ)نافع عف (ْ)كرش جعفر ركاية أبي عند كقد كاف

 ىذه منو يسمع أف -نفسو في مكضعو مع -(ٕ)مجاىد ابف بكر أبك فحرص فييا، يقصد ككاف
 كيرىنا ذلؾ ككاف بكر، أبي نفس في ذلؾ أثر فما الناس، مع يسمعيا أف إال فأبى منفردنا، القراءة
 عميو قرأ إذا كاف ألنَّو ذلؾ، أخبلقو في ككاف العمـ، مف بشيء أحدنا يخٌص  أف جعفر أبي مف

                                                 

 (.ْٓٓ/ٕسير أعبلـ النببلء ) (ُ)
 مف أحد فيو يشاركو لـ ما العمـك مف جمع أبك جعفر الطبرم، ،كثير بف غالب محمد بف جرير بف يزيد بف (ِ)
 (.ْٖٓ/ِ: تاريخ بغداد )يينظر. ق(َُّ)سنة  عصره، مات أىؿ
 (.ِْٓٓ/ٔمعجـ األدباء )(ّ) 
ٍبف كقيؿ: عثماف ٍبف سىًعيد ٍبف عىًدٌم  ،كىٍرش المقرئ، عثماف ٍبف سىًعيد ٍبف عبد ا ٍبف عىٍمرك ٍبف سميماف (ْ)

غىٍزكاف ٍبف داكد ٍبف سابؽ الًقبطيُّ اٍلمىٍصًرٌم المقرئ، إماـ القيٌراء أبك سىًعيد، كيقاؿ: أبك عمرك، كيقاؿ: أبك القاسـ، 
 (.ُِِٗ/ْتاريخ اإلسبلـ ): يينظر. ق(ُٕٗ)مات في سنة 

ٍيـو  أىبيكنافع المقرئ  (ٓ) كى شجعي، المقرئ المدني نافع بف عبد الرحمف بف أبي نعيـ، مكلى جعكنة بف شعكب الري
أحد القراء السبعة؛ كاف إماـ أىؿ المدينة كالذم صاركا إلى قراءتو كرجعكا إلى اختياره، كىك مف الطبقة الثالثة 

 .(ّٖٔ/ٓ) األعياف : كفياتيينظر .ق(ٗٓ)بعد الصحابة، رضكاف ا عمييـ، تكفي سنة 
الفقيو  ،، اإلماـ أبك مكسى الصدفي الًمٍصرمُّ يكنس بف عبد األعمى بف مكسى بف ميسرة بف حفص بف حياف (ٔ)

: يينظرفي عشر المائة.  ق(ِْٔ)المقرئ، كقرأ القرآف عمى كرش كغيره، كأقرأ الناس، تكفي في ربيع اآلخر سنة 
 (.ْٗٓ/ٔتاريخ اإلسبلـ )

 تكفي ة،السبع أحمد بف مكسى بف العٌباس بف مجاىد، أبك بكر البغدادٌم، شيخ القٌراء في عصره، كمصنؼ (ٕ)
 (.ْٕٖ/ٕ) المصدر نفسو: يينظر. (ىػِّْ)



 

 

 

 

77 

ذا بعض، دكف يقرأ أف لبعضيـ يأذف ال أحدىـ يحضره كلـ كتابنا جماعة  قراءة في إنساف سألو كا 
 .(ُ)يحضر حتى يقرئو لـ كغاب، كتاب

كىذا يبيف أف أبا جعفر رفض القراءة عمى آحاد المسمميف، كرفضو أم عدـ الترخيص 
لو بالنسخ إال بأذنو، كلذلؾ الترخيص كالقراءة عمى الشيخ متداخبلت في بعضيما، كتكمؿ 

 األكلى األخرل.
عمى المؤلؼ مرحمة ميمة؛ ألف فييا يضيؼ المؤلؼ أشياء كيحذؼ  كمرحمة القراءة

عمر  ممؤلؼ، كقد ذكر ابف النديـ أفَّ أباأشياء، كال شؾ أف ىذه المرحمة فيصمية كنيائية بالنسبة ل
 أضعاؼ في كزيادات أخر، المكحد صاحب كتاب "الياقكت في المغة" "أضاؼ يكاقيت

 .(ِ)الكتاب"
ا قاؿ الباحث: كبيذ         ه المرحمة يككف المخطكط قد مر بمراحؿ عديدة، فجعمتو ناضجن

ا، كلكف مرحمة التعب كالعناء تككف أخؼ عمى المؤلؼ ك  ، كينتقؿ الكٌراؽلمنشر بمنيج دقيؽ أيضن
أك لمف شاء حتى يينشر كيعـ خيره  لمكٌراؽالمخطكط إلى مرحمة اإلجازة مف المؤلؼ لمتبلميذ أك 

 لمستحقو.
  لؼ:المؤ  مف اإلجازة-ْ

ال فبل يصح نىسخ أك نقؿ إال بعد اإلجازة،  قبؿ مسبؽ اإلجازة ال شؾ أنيا شرط القياـ، كا 
بالنسخ  كٌراؽلمإذ ىي المرحمة التي سكؼ يخرج منيا المخطكط إلى ضكء النيار، فإذا أذف 

ا.  أصبح العمؿ مشركعنا كالنىسخ صحيحن
 طىمىبى اإلجازةى،: رجبلن  رجؿه  زى مف "جكز، بمعنى اإلذف، كمنو "اٍستىجا كاإلجازة في المغة

كمىٍسميكعاتو" مىٍرًكٌياتو في اإلٍذف أم
(ّ) . 

ا ىي: كأما اإلجازة  عرفنا؛ اإلجمالي اإلخبار يفيد خطنا أك لفظنا الركاية في ًإٍذفه  اصطبلحن
 مركياتو، سائر أك تأليفو مف كتابنا أك حديثنا عنو يركم أف يستجيزه كمف لتمميذه الشيخ إذف فيي
 يقرأ أك( السماع) األكؿ الطريؽ في كما الشيخ مف بتفاصيميا المركيات ىذه يسمع أف دكف مف
 .(ْ)الثاني )القراءة( الطريؽ في ىك مثمما الشيخ عمى كيعرضو ذلؾ

                                                 
 بتصرؼ يسير. (ِْٓٓ/ٔمعجـ األدباء ): يينظر( (ُ
 (.َُِ( الفيرست )ص(ِ

 (.ٖٔ/ُٓتاج العركس )(ّ) 
 (.َّ-ِٗكتاب مكانة اإلجازة عند المحدثيف )ص: يينظر( (ْ
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 عمى : "كجدت(ُ)، قاؿالكٌراؽكلئلجازة صيغ عٌدة، كمف صيغيا، ما ذكره ياقكت الحمكم 
 جرير ابف تصانيؼ مف قطعة فيو ذكر ما ،(ِ)فرغانيال بخط جرير البف التفسير كتاب مف جزء
براىيـ عمراف، بف عمي يا لؾ أجزت قد: كىك لذلؾ، صكرتو عمى فنقمتو  سمعتو ما محمد بف كا 
 آم تأكيؿ عف البياف بجامع المسمى التفسير كتاب مف -ا رحمو -الطبرم جعفر أبي مف

نما أسمعو كلـ الكتاب مف كالقطعيف فاء،كالخم كالممكؾ كاألنبياء الرسؿ تاريخ ككتاب القرآف،  كا 
 ككتاب القرآف، كتنزيؿ القراءات ككتاب المذيؿ، بذيؿ المسمى الرجاؿ تاريخ ككتاب إجازة، أخذتو
 كمسند العشرة، مسند مف التيذيب كتاب مف سمعتو كما اإلسبلـ، شرائع في كخفيؼ القكؿ لطيؼ
 اختبلؼ ككتاب كالسجبلت، كالمحاضر القضاة آداب ككتاب المعراج، حديث إلى عباس ابف

 سنة شعباف في بخطو الفرغاني أحمد بف ا عبد ككتب. عني ذلؾ فميركيا األمصار عمماء
 ".ق(ّّٔ)

تمميذيو  دكفقاؿ الباحث: يبلحظ أف ابف جرير أجاز تمميذه الفرغاني، كأجاز الفرغاني ب
براىيـ بف محمد، مع اإلشارة إلى ما سمعو   كما أخذه إجازة عف شيخو.  عمي بف عمراف، كا 

ال يجكزكف ألنفسيـ النسخ إال بعد إذف صاحب المخطكط، فيذا  الكٌراقكفكقد كاف 
 قبؿ أذكر : "كأنا(ْ)يقكؿ (ّ)في ترجمة ابف العديـ الممقب بكماؿ الديف الكٌراؽياقكت الحمكم 

 كٌمو ذلؾ ناقبلن  رهبذك أتبعو ثـ مشاىيرىـ، مف كجماعة البيت ىذا مأثر مف شيئنا ذكره في شركعي
 جرادة، أبي بني ذكر في المستفادة األخبار كسماه بقاءه، ا أطاؿ الديف، كماؿ ألفو كتاب مف

 .بو" فأقرٌ  عميو كقرأتو
قد احتفظ بسيرة كماؿ  الكٌراؽقاؿ الباحث: يبلحظ مف ىذا الخبر أف ياقكت الحمكم 

 الديف إلى أف قرأىا عميو ثـ أذف لو ينسخيا.
أمر البد منو، كمف تجاىمو فإف نىسخو  الكٌراقيفعمى أف اإلذف بالنسخ عند كىذا يدؿ 
 باطؿ ال قيمة لو.   

 
    

                                                 

 (.ِْْْ/ٔمعجـ األدباء ) (ُ)
ٍذياف، أ (ِ) . تكفي سنة عبد ا بف أحمد بف جعفر بف خي ٍندمُّ مادل  ق(ِّٔ)بك محمد الفىٍرغانيُّ الجي في جي

اف.   (.َِّ/ٖتاريخ اإلسبلـ ): يينظراألكلى؛ كىرَّخو ابف الطَّحَّ
ـ العقيمي يكنى أبا القاسـ كيمقب كماؿ الديف، مف أعياف أىؿ ديً عمر بف أحمد بف أبي جرادة، يعرؼ بابف العى  (ّ)

 (.َِٖٔ/ٓ. معجـ األدباء )(قِٓٓ)حمب كأفاضميـ، كمات في سنة 
 (.َِٗٔ/ٓالمصدر نفسو ) (ْ)
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 بالتداكؿ: السماح-ٓ
سبؽ مف مراحؿ، فبعد "تمؾ  ما كؿ بعد خطكة تأتي الكٌراقيف أسكاؽ في النيسخ إٌف تداكؿ        

ي يبيح تداكؿ الكٌراقتبع، فإٌف العرؼ ة، كالسير كفؽ المنيج المالكٌراقالمراحؿ كالخطكات مف عمؿ 
كخارجو، كلقد رأينا مسار حركة الكتاب، كما رافقيا مف تعقيدات  الكٌراقيفالكتاب في أركقة سكؽ 

كتغيرات، كلكال ذلؾ المنيج الرصيف، كما رافقو مف أخبلؽ كقيـ، حافظة عمى كجكدىا في سياؽ 
كألصبح مشكككنا في الكثير مف تمؾ  المنيج، لما كصؿ إلينا ذلؾ التراث الجميؿ الخالد،

المخطكطات التي كصمت إلينا، كىي األخرل تحتاج إلى البذؿ كالمزيد مف الجيد إلخراجيا إلى 
النكر، ألف حؽ األكائؿ عمينا متابعة خٌط سيرىـ، كالحفاظ عميو، كبمنيجية تقربنا إلييـ، كي 

 .(ُ)نككف باريف بيـ، كبالتراث الذم ترككه لنا أمانة"
، كنشر ىذا الكتاب بعد أف الكٌراقيفؿ الباحث: كلذلؾ كاف السماح بالتداكؿ في سكؽ قا

لو األثر الكاضح في الناحية الثقافية كاالقتصادية كالسياسية، فمعؿ بيذا الكتاب  أكاف مخطكطن 
 كغيرىـ مف الناس، ألفَّ  الكٌراقيفالمعرفي عند المنيج تزدىر الببلد كتعمك ىمـ الشباب، كيترسخ 

لمنيج إذا طيبؽ رسخ  كانتشر بيف فئات المجتمع، فالناحية المعرفية منيجيا كاضح كيجب أف ا
مط الحابؿ بالنابؿ كما يقاؿ.   يي  ال خي  طبؽ كأف ييعىمـ لمف يعمؿ في ىذه المينة، كا 
 :النسخ في كاالحتياط التثبت: رابعنا-
ة، فبلبد الكٌراقثقافي في منيج إفَّ التثبت كاالحتياط في النىسخ يتعمؽ بالجانب المعرفي ال  

أف يتثبت قبؿ النىسخ، كأف يحتاط مف كؿ أمر ينسخو، حتى ال يقع في أخطاء بقصد أك  لمكٌراؽ
 بدكف قصد.

الكتاب باعتباره كسيمة  عمى ىيبة كالتثبت كاالحتياط مف األىمية بمكاف حيث يحافظ
لمعرفية، كلذلؾ حث العمماء مف لممعرفة، يتعامؿ بيا الناس عمى اختبلؼ طبقاتيـ كثقافاتيـ ا
: "االحتياط لممحدّْث، كاألكلى (ِ)يركم الحديث عمى التثبت كاالحتياط، قاؿ الخطيب البغدادم

 بو، أف يركم مف كتابو ليسمـ مف الكىـ كالغمط، كيككف جديرنا بالبعد مف الزَّلؿ".
لىقىد: (ّ)كاشترطكا لمراكم تحقؽ السماع، قاؿ ابف رشيد الًفٍيًرمٌ         ٍيثي  مف يىٍنبىًغي كىافى  "كى  حى

ٍممىة ًفي السماع تحقؽ يٍشتىرط أىف االحتياط لـ صاحبنا لىًقي تىابع مف فكـ المّْقىاء، ميطمؽ الى  اٍلجي  كى
كىذىًلؾى  ًمٍنوي، يسمع ". مف كى  بعدىـٍ

                                                 

 (.ُِٗ-ُِٖكراقك بغداد في العصر العباسي )ص (ُ)
 (.َُ/ِالجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع لمخطيب البغدادم )(ِ) 
 (.ْٓالسنف األبيف )ص(ّ) 
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 أفضؿ إف "ثـ كأرشدكا الطالب إلى األخذ مف الشيخ مباشرة، قاؿ ابف الصبلح:
 مف إياه تحديثو حاؿ في الشيخ مع الشيخ بكتاب كتابو بنفسو الطالب رضيعا أف المعارضة

 األكصاؼ ىذه فيو يجتمع لـ كما الجانبيف. مف كاإلتقاف االحتياط كجكه مف ذلؾ يجمع لما كتابو
  .(ُ)منيا" فاتو ما بقدر مرتبتو مف نقص

كرة التثبت قاؿ الباحث: اكتفي في ىذه الجزئية بضرب أمثمة مف أقكاؿ العمماء في ضر 
ؽ مف باب أكلى، ألنَّو ىك مف يكتب لمعمماء، ارَّ يث لمراكم كالكاتب. ككذلؾ الك كاالحتياط في الحد

النجاح الباىر في مينتو فعميو باالحتياط كالتثبت  الكٌراؽكيقابؿ ليـ كييجاز منيـ، فمذلؾ إذا أراد 
 لكؿ ما يكتب.

 ممتبس مف الكبلـ:المشكؿ في ال كشًكؿي  الميٍستىٍعًجـ إعجاـ: خامسنا -

، التي تقـك عمى أصؿ الكٌراقيفالمشكؿ مف أىـ كأدؽ أعماؿ  كشًكؿي  الميٍستىٍعًجـ إفَّ إعجاـ
ر شكؿ أك إعجاـ، لذا س ال يعرؼ النطؽ أك القراءة مف غيمعرفي ثقافي، فيناؾ عدد مف النا

 يىٍشًكؿى  أف لو غيفينب شيخ عمى أك الصحيح أصمو عمى بالمقابمة الكتاب صحح "إذا الكٌراؽفإفَّ 
، ـى  الميٍشًكؿى ، كيىٍضًبطى  الميٍستىٍعًجـ، كييٍعًج   .(ِ)التَّصحيؼ" مكاضع كيتفقدى  الميٍمتىًبسى

 : (ّ)قاؿ اإلماـ العراقي في ألفيتو
يىٍنبىًغي ـي  كى ا ا ًإٍعجى ـي  مى شىٍكؿي *** ييٍستىٍعجى ـي  مىا الى  ييٍشًكؿي  مىا كى  ييٍفيى
ذا ٍبطي  احتاج "كا   عميو ككتب فعؿ كبيانو الحاشية في ضبطو إلى كتابال متف في ما ضى

 المتف في يككف أف مثؿ تفصيمو؛ كبياف الحاشية في مبسكطنا ضبطو إلى احتاج إف ككذا بياننا،
 أك زام، بعدىا الخاتمة كبالياء بعدىا كراءه  الميممة بالحاء ىك الحاشية: في فيقكؿي  )حريز( اسـ
 .ذلؾ كشبو ميممتيف، فً راءىيٍ  بيف الخاتمة كالياء بالجيـ ىك

مىةً  الحركؼ بضبط الكتابة في العادة جرت كقد مىةي: كأما بالنٍَّقًط، الميٍعجى  مف فمنيـ الميٍيمى
 الًمٍثًؿ، حكايةً  أك النٍَّقًط، قمب مف عميو تدؿُّ  بعبلماتو  ضبطوي  مف كمنيـ عبلمةن، اإلىماؿ يجعؿي 
 .(ْ)ذلؾ" كغير كاليبلؿ صغيرةو  بشكمةو  أك

 

                                                 

 .(َُٓالحديث )صعمـك معرفة أنكاع  (ُ)
 (.ُِّـ في أىدىب العىاًلـ كالميتىعىمّْـ )صتىٍذًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكىمّْ (ِ) 
 (.ُِْألفية العراقي الميسماة التبصرة كالتذكرة في عمـك الحديث )ص (ّ)
 (.ُُّ-َُّتىٍذًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكىمّْـ في أىدىب العىاًلـ كالميتىعىمّْـ )ص (ْ)
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ركؼ شىٍكبلن كنىٍقطنا ميـ في كتابة الممتبس مف الكبلـ، لذا ينبغي االعتناء بو، كضبط الح
 يىٍكتيبيكنىوي  مىا ضٍبطً  إلى الًيمَّةً  صرؼ كطىمىبىًتوً  الحديثً  كىتىبىةً  عمى إفَّ  : "ثيَـّ (ُ)قاؿ اإلماـ ابف الصبلح

ميكنىوي  أكٍ  طّْ  ييحىصّْ ٍرًكيَّاًتًيـٍ  الغىٍيًر ًمفٍ  بخى مىى مى ٍكهي  الذم وً الكجٍ  عى كى ، مىعىييما ييٍؤمىفي  طناكنىقٍ  شىٍكبلن  رى  االلتباسي
في  ما ككىًثيرنا ـي  كذلؾ كتيىقُّظو بذىنو الكاًثؽي  بذلؾى  يىتىيىاكى  لمنّْسياًف، ميعىرَّضه  اإلنساف فإفَّ  العاقبة، كىًخٍي
ؿي  ؿي  ناسو  كأكَّ عجاـ الناًس، أكَّ اًمًو، مف يمنع المكتكب كا   ال ثيَـّ  إٍشكىاًلًو، مف يمنع كشىٍكميوي  اٍسًتٍعجى
" يىكىادي  ال الذم الكاًضحً  بتقييدً  يتعنَّى أف ينبغي   .يىٍمتىًبسي

ا أىٍشكىؿى  مىا شىٍكؿي  : "يىًجبي (ِ)كقاؿ القاضي عياض مى ٍيرً  لممبتدئ ًسيمىا ييٍشًكؿي الى  الى  كى  كىغى
رً  يّْزي  الى  فىًإنَّوي  اٍلًعٍمـً  ًفي اٍلميتىبىحّْ ا ييمى كىابى  كىالى  ييٍشكىؿي  الى  مَّامً  أىٍشكىؿى  مى ٍعرىاب كىٍجوً  صى  مف لمكممة اإٍلً
 خطائو". 

 أكثر، األسماء مف الممتبس بضبط اعتناؤه يككف أف كقاؿ اإلماـ النككم: "فينبغي
ا مضبكطنا ككتبو الكتابة نفس في الميٍشًكؿى  ضبط كيستحب  .(ّ)قبالتو" الحاشية في كاضحن

      :اإلبداعي الفني الجانب: الثاني المطمب -
ليس  الكٌراؽة مف الناحية الفنية اإلبداعية منيج دقيؽ، كليس بالسيؿ، فالكٌراقإفَّ منيج 

ا لمكتب أك لممخطكطات فحسب؛ بؿ ىك صاحب عمؿ دقيؽ، غاية في الصعكبة كالمشقة،  ناسخن
ى ىذه لذا البد لو أف يمـز نفسو بمنيجية حتى يككف عممو عمى أتـ الكجكه كأحسنيا، كحتى تبق

 المينة شريفة كالرزؽ مستمر.
أمر ميـ، فإفَّ االعتناء بو يؤدم إلى حفظ الحقكؽ،  لمكٌراؽكالجانب الفني اإلبداعي 
 كجماؿ المنسكخ، كركعة الختاـ. 
، كيطفئ نكره، كيذىب إنجازاتو، كييمصؽ بو تيمنا ال تميؽ الكٌراؽكتجاىمو يكسد سكؽ 

 بصاحب المينة. 
أك  الفني، "اإلخراج الكٌراقيفانب الفني اإلبداعي في منيج كيمكف أف يطمؽ عمى الج

 :أىميا مف عٌدة، أمكر ىذا الجانب عمى كيشتمؿ ،(ْ)الكتابة" "رسكـ
 
    

                                                 

 (.ِْٗمعرفة أنكاع عمـك الحديث )ص (ُ)
 (.ُْٖ: مقدمة ابف الصبلح )صيينظر(، ك َُٓالركاية كتقييد السماع )ص اإللماع إلى معرفة أصكؿ (ِ)
 (.ٕٔ( التقريب كالتيسير )ص(ّ

 .(ُِٗ)ص : كراقك بغداد في العصر العباسييينظر (ْ)
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 بكتابة البسممة، ثـ الدعاء في بداية الكتاب: الكرٌاؽأكالن: التزاـ   -

بدأ عممي متبركنا ببسـً ا ، كمعناىا امشتممة عمى أسماء ا  ألنَّياإفَّ البسممة بركة        
، كىذا أدب ًف الرًَّحيـً  ما فيككف كاألقكاؿ، كاألفعاؿ األعماؿ في العباد أنفسيـ بو يؤدب الرٍَّحمى

 باطبلن  ىالكنا العمؿ يككف كال ، ألجمو مقصكدنا ، بنعتو منعكتنا ،معممنا باسمو  يعممكه
 إليو. لبطبلفكا لميبلؾ سبيؿ ال الذم ا باسـ ألنَّو مبتكرنا،

 كانت قريشنا ، كاالبتداء بيا، ذيكر أفالرًَّحيـً  الرٍَّحمىفً  المَّوً  ًبٍسـً   كتاب كعف أصؿ
 ًبٍسـً  كفييا:  ىكد، سكرة نزلت ثـ كذلؾ،  النبي ككاف ،(ُ)"الميـ باسمؾ" جاىميتيا في تكتب
ميٍرسىاىىا  مىٍجرىاىىا المَّوً  كى

 في نزلت ثـ ،"ا بسـ: "كتبو درص في يكتب بأف  النبي ، فأمر(ِ)
ا أىيِّا الرٍَّحمىفى  اٍدعيكا أىكً  المَّوى  اٍدعيكا قيؿً  إسرائيؿ:  بني سكرة ٍسنىى  اأٍلىٍسمىاءي  فىمىوي  تىٍدعيكا مى اٍلحي

(ّ)، 
نَّوي  سيمىٍيمىافى  ًمفٍ  ًإنَّوي   :النمؿ سكرة في نزلت ثـ ،"الرحمف ا بسـ: "فكتب  لرٍَّحمىفً ا المَّوً  ًبٍسـً  كىاً 

الرًَّحيـً 
 في الرًَّحيـً  الرٍَّحمىفً  المَّوً  ًبٍسـً   ككتب. الساعة إلى الكتب صدر في ذلؾ فجعؿ. (ْ)

: قاؿ أنَّو  عفاف بف عثماف عف ييركل فًإٌنو التكبة، سكرة أكؿ في إال القرآف، مف سكرة كؿ أكؿ
 المدينة، في ا أنزؿ ما أكؿ مف كاألنفاؿ ًحيـً الرَّ  الرٍَّحمىفً  المَّوً  ًبٍسـً   األنفاؿ بيف يكتب لـ

 . (ٓ)كقصتيا" كقصتيا تشبييا، أنيا إال آخره، مف كبراءة
كبناءن عمى ما تقدـ جرت األخبلؽ اإلسبلمية بكتابة البسممة قبؿ كؿ شيء، كذـ مف لـ      

ال ييذـ، كحتى يبارؾ  أف يككف متمسكنا بيذا الخمؽ حتى الكٌراؽيبدأ كتابتو بيا، فكاف لزامنا عمى 
 في عممو. ا 

 حاشية مف ،الرًَّحيـً  الرٍَّحمىفً  المَّوً  ًبٍسـً   كالكيتٌاب بكتابة الكٌراقيفطائفة مف  كيبدأ
 المَّوً  ًبٍسـً   عف الكبلـ يخرج أف كيستقبحكف مساكينا، تحتو مف الدعاء يكتبكف القرطاس. ثـ

                                                 
(، فجاء سييؿ بف عمرك فقاؿ: ىات اكتب بيننا كبينكـ ُٓٗ/ّىذا ما جاء في صحيح البخارم ) ( كيؤيد(ُ

، قاؿ سييؿ: أما الرحمف، فكا ما أدرم الرًَّحيـً  الرٍَّحمىفً  المَّوً  ًبٍسـً   :ب، فقاؿ النبي الكات كتابا فدعا النبي 
، الرًَّحيـً  الرٍَّحمىفً  المَّوً  ًبٍسـً  ما ىك كلكف اكتب باسمؾ الميـ كما كنت تكتب، فقاؿ المسممكف: كا ال نكتبيا إال 

 .(اكتب باسمؾ الميـ): فقاؿ النبي 
 .(ُْ: )اآلية ىكدة سكر ( (ِ
 .(َُُ: )اآلية اإلسراءسكرة ( (ّ

 (.َّ: )اآلية النمؿسكرة (ْ) 
 (.ُّ)ص بأدب الكتا (ٓ)
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، الدعاء كيككف ،-أم البسممة -كسطنا يكتبكىا كال ؿ،بقمي فاضبلن  ،الرًَّحيـً  الرٍَّحمىفً  نَّما فاضبلن  كا 
 بالتراجـ. ذلؾ يفعؿ

 انقضاء بعد الكتاب، أسفؿ في كسطنا، يجعؿ البسممة أف يرل كالكيتٌاب مف الكٌراقيفكمف 
 منزلتو بيف ليفرؽ حساب، أك متقدـ، كتاب نسخة تبييف إلى احتاج إذا كالتاريخ، الثاني الدعاء
 . عجزه كبيف الكتاب رصد مف

 مف يتمكه الذم السطر كبيف ،الرًَّحيـً  الرٍَّحمىفً  المَّوً  ًبٍسـً   بيف ما كينبغي أال يفسح
 ثبلثة بالدعاء يتجاكز كال. المخاطبة سائر كبيف استتـ، إذا الدعاء، بيف ما يفسح كلكف الدعاء
 .(ُ)الكتاب أجبلء مذاىب مف المشيكر عمى الثالث، السطر يستتـ كال أسطر،
 ثانينا: كتابة "أما بعد" بعد البسممة كالدعاء: -

في كتبو لمممكؾ، كفي خطبو كمكاعظو، كقد  إفَّ كممة "أما بعد" استخدميا النبي 
 .ألصحابو  التي كاف يعمميا النبي  (ِ)كردت في خطبة الحاجة

 قاؿ لذما الخطاب، فصؿ ذلؾ ، كأف النبي داكد بعد، أما: قاؿ مف أكؿ أف ك"يركل
فىٍصؿى  اٍلًحٍكمىةى  كىآتىٍينىاهي   : ا اٍلًخطىاًب  كى

 أعطيو الذم الخطاب فصؿ: الشعبي قاؿ ،...(ّ)
 بعد أك ا، حمد بعد يككف إنَّما أٌنو ىذا، عمى الخطاب، فصؿ فمعنى. بعد أما:  داكد

 الخطاب كبيف ـالمتقد الخطاب بيف بيا فينفصؿ فبلف، إلى فبلف مف: قكليـ بعد أك الدعاء،
 .(ْ)بعد" يجيء الذم

كاستيبلؿ الكبلـ بعد البسممة كالدعاء بكممة "أما بعد" كاف عرفنا سائدنا بيف الكيتَّاب 
 .(ٓ)الكٌراقيفك 

 ثالثنا: تصدير الكتب كما يقع فييا: -

ًإفَّ "لمتصدير أحكاؿ اقتضتيا الظركؼ السياسية كاإلدارية، كخضعت بذلؾ إلى مسارىا  
 كاتبو.  باسـ الكتاب كيختـ باسمو يبدأ التصدير  . ففي عيد النبي(ٔ)التاريخي"

                                                 

 (.ّٕ-ّٔ)ص المصدر نفسو: يينظر(ُ) 
 (.في مقدمة ىذا البحث في المقدمة )ص: قتقٌدـ تخريجيا  (ِ) 
 .(َِ: )اآلية سكرة ص( (ّ

 (.ّٕ)ص بأدب الكتا(ْ) 
 (.ُِِاد في العصر العباسي )ص: كراقك بغديينظر(ٓ) 
 (.ِِِ)ص المصدر نفسو: يينظر(ٔ) 
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 في كالدعاء الكتاب، أكؿ في المؤمنيف كاف التصدير كاإلمامة بإمرة كفي زمف األئمة
 ا كرحمة المؤمنيف أمير عمى "سبلـ: قالكا أنيـ إال. كاحد كالكزير العيد ككلي لئلماـ آخره

 . األخير كالدعاء التصدير يف العيد لكلي ككذلؾ كبركاتو"،
 إلى الكتاب عجز في بعضيـ كتب كقد. المحميف بيف ليفرقكا "كبركاتو" لمكزير يقكلكا كلـ

 .المحميف بيف لمفرؽ كذلؾ فبل، التصدير في فأٌما. "كبركاتو" الكزير
 أف إلى ىك"، إال إلو ال الذم ا إليؾ أحمد فإني: "قكلو إلى ينتيي التصدير ككاف

 ،" كرسكلو عبده محمد يصمي عمى أف "كأسألو فيو يزاد أف فأمر الرشيد، إلى لخبلفةا أفضت
 .(ُ)الرشيد مناقب أفضؿ مف ىذه فكانت الكقت، ىذا إلى بذلؾ فكتب
قاؿ الباحث: ىذه األمكر سالفة الذكر تدؿ داللة كاضحة عمى أف ىذا المنيج دقيؽ دقة        

دـ إلى أف كصؿ إلى ديكاف الخميفة كأصبح مف الرسميات في غير متناىية، ألنَّو امتداد مف القً 
 كتاباتيـ، فكانكا يركزكف عمى النعكت كالييئات الكتابية التي تجعؿ الكتاب بييئة كبييبة.

 :رابعنا: جكدة الخط -

 الكاتب، يخطٌ  فما الخطٌ  : كأٌما(ِ)لقد فٌرؽ العمماء بيف الخط كالكتابة، قاؿ التكحيدم
         .خطِّا" تككف ال كالكتابة كتابةو، يككف قد الخطٌ  أفٌ  كالخطٌ  الكتابة بيف كالفرؽ

ؿي  بو الًحكمة، سىٍمطي  ك"الخطٌ   ٍنثيكريىىا" كيينتظـ شيذيكريىىا، تيٍفصى مى
(ّ). 

كالخط الحسف ييعىمّْري في الكتب، ألفَّ الحبر قد استمسؾ بالكرؽ بسبب الركٌية في الكتابة، 
 ابف فقاؿ خطو، فاستحسف مصحؼ، في يقرأ كىك (ْ)الجصاص ابف عمى رجؿ كلقد "دخؿ
 .(ٓ)سنة" (ََٓ) منذ كيتب ىذا كبعد، الخط، ىذا مثؿ يكتب مف اليكـ بقي ما: الجصاص

: (ٔ)كال شؾ أف الركٌية كالتأني في الكتابة سبب في حسف الخط، قاؿ أبك حياف التكحيدم
 العبارة".  تتبع ال ما الخطٌ  تتبع كالٌركٌية الٌمساف، يتبع ال ما القمـ يتبع "االٌتساع

                                                 

 .بتصرؼ يسير (َْ)ص أدب الكتاب: يينظر(ُ) 
 (
 (.َٕ/ٖالبصائر كالذخائر )(ِ

 (.ٗٗ/ٖالبصائر كالذخائر ) (ّ)
الحسيف بف عبد ا بف الحسيف، أبك عبد ا ابف الجصاص الجكىرم؛ كاف مف أعياف ىك  :ابف الجصاص(ْ) 
 (.ِّٕ/ُفكات الكفيات ) .ار، ذك الثركة الكاسعةالتج
 (. ُِٔ/ُالبصائر كالذخائر ) (ٓ)

 (. ّٕٗاإلمتاع كالمؤانسة )ص(ٔ) 
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 رأسماؿ كالضبط الخط جكدة ة، فًإفَّ الكٌراقكحيسف الخط كجكدتو مف أىـ مقكمات مينة 
ة بالخط، فمف حسف خطو الكٌراقيتبارزكف إلثبات كجكدىـ في سكؽ  الكٌراقكف، لذا كاف الكٌراؽ

يف الناس، فالخط كب الكٌراقيفحسنت مينتو، كمف حسنت مينتو حسنت سيرتو كشيرتو في سكؽ 
ما انحطاط لو، كقد "سئؿ لمكٌراؽإما رفعة   يكصؼ أف يستحؽ متى الخط عف الكيتَّاب بعض كا 
 صعكده كضاىى سطكره، كاستقامت كالمو، ألفو كطالت أقسامو، اعتدلت إذا: فقاؿ بالجكدة،
 ختمؼت كلـ ،(ُ)أنقاسو كأظممت قرطاسو، كأشرؽ نكنو، راءه تشبو كلـ عيكنو، كتفتحت حدكره،
لى تصكره، العيكف إلى كأسرع أجناسو،  كصكلو، كاندمجت فصكلو كقدرت ثمره، العقكؿ كا 
 مقاـ لكاتبو كقاـ ،(ِ)المحدريف عني صى تى  عف دعي كبى  ،الكٌراقيف نمط عف كخرج كجميمو، رقيقو كتناسب
 (ّ)كالحمية" النسبة
 خامسنا: كتابة التاريخ: -

العيكد، كالذم ال  كتحفظ الحقكؽ تعرؼ وكب الشؾ، كنافي اليقيف، إفَّ التاريخ عمكد
 بغير كغفؿ معرفة، ببل نكرة تاريخ بغير الكتاب: ييعرؼ لو تاريخ فيك نكرة كفيو جيالة، كلقد قيؿ

 سمة. 
عمى كتابة التاريخ أسفؿ الكتاب إذا كاف لمسمطاف، كفي صدره إذا  الكٌراقكفكقد اعتاد 

 .(ْ)ةكٌراقالكاف لغير السمطاف، كىذه لمسة فنية في منيج 
ككانت ليـ طرقنا عٌدة في كتابتو، فمنيـ مف يكتب بالميالي، كمنيـ مف يكتب باألياـ،   

كمنيـ مف يكتب بالشيكر، كمنيـ مف يعتمد إىبلؿ الشير، كمنيـ انسبلخو، كمنيـ مف يضيؼ 
كممة "شير" إلى الشير الذم كتب فيو، كمنو مف يحذفيا، كمنيـ مف يكتب ليكـ خمى مف شير 

 .(ٓ)، كمنيـ مف يكتب "مضى"، فكؿ ىذا جائز كال ينكر أحد عمى أحد، كا أعمـكذا
 
 
 
 

                                                 
 (.ْٕٓ/ُ( الًنقس: بكسر النكف كسككف القاؼ مف المداد الذم ييكتب، كجمعو أنقاس. البارع في المغة )(ُ
 (.ََٓ/ُلمغة )( كؿ شىٍيء حططتو مف عمك ًإلىى سفؿ فقد حدرتو. جميرة ا(ِ

 (.َٓ)ص أدب الكتاب(ّ) 
 (.ُْٖأدب الكتاب )ص: يينظر(ْ) 
 (.ُْٖ-ُٕٗ)ص المصدر نفسو: يينظر (ٓ)
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 األصمي كنسخو: بالكتاب سادسنا: المقابمة -

ة ليا معنياف، األكؿ "تدقيؽ ما في المخطكط عمى المنسكخ، الكٌراقًإفَّ المقابمة في منيج 
 يينسخ أف اآلخر ، "كالمعنى(ُ)دكف زيادة أك نقصاف، بحيث يحديث التماثؿ كيقبؿ التعارض"

 . (ِ)مخالفة" بغير بمثمو فيجيء الشيء
كآخر فني، كلذا فًإف العمماء حذركا  معرفي كالنسخ جانب كلممقابمة بالكتاب األصمي

 مف أمكر، كأرشدكىـ إلى أمكر.  الكٌراقيف
 الكتابة كىك  في الكتاب، كالمشؽ في فمف األمكر التي حذركىـ منيا: الكقكع في الخطأ

لىؼ عند الكتابة كىك  .(ّ)الكتاب في شيء، كالمحف إلى شيء مف التجاكز اإلسراع، كالزى
الكتاب، كىك إمرار الطرؼ عميو بعد الفراغ منو  كمف األمكر التي أرشدكا إلييا: عرض

خمكصو كصفاؤه مف  الكتاب كىك كاإليجاز كىك االختصار، كتحرير لئبل يقع في خطأ، كالتكقيع
 . (ْ)نكاف الكتابالكدر، كتحرير ع

المعرفي كالفني في منيج  قاؿ الباحث: الشؾ أف ىذه النقاط مشتركة بيف الجانبيف  
 ة.الكٌراق
 سابعنا: كضع إشارات لما ثبت صحتو أك خطأه عنده بعد مقابمة كضبط الكتاب: -

 ما عمى يكتب أف فًإنَّو "ينبغي الصحيح أصمو عمى الكتاب كدققو الكٌراؽإذا قابؿ 
( احتماؿ: تطرؽ أك مطالعتو عند شىؾٍّ  محؿّْ  في كىك الكتاب، في ضبطوك  صحَّحو حَّ  )صى
طىأه: كىك النسخ في أك التَّصنيؼ في كقع ما فكؽ كيكتب صغيرةن،  في كيكتب صغيرةن، )كذا(، خى
الَّ  يىتىحقَّقيو، كاف إف كذا( )صكابو الحاشية: ـي  كا  بَّةن  عميو فىييعىمّْ  تكتب -صادو  رأس صكرة كىي -ضى

 حاءن  الصادى  تمؾ زاد صكابنا المكتكبي  ككاف ذلؾ بعد تحقَّقىوي  فإذا بيا، ميتَّصمةو  غير الكتابة كؽف
: ال فتصيري (، كا  حَّ  .(ٓ)تقدـ" كما الحاشية في الصكاب كتب )صى

                                                 

 (.ِِّكراقك بغداد في العصر العباسي )ص (ُ)
 (.ِِّأدب الكتاب )ص (ِ)
 (.ُِٗ-ُِّ)ص المصدر نفسو (ّ)
 (ُٔٓ-ُِٕ)ص المصدر السابؽ (ْ)

 (.ُِّمّْـ في أىدىب العىاًلـ كالميتىعىمّْـ )صتٍذًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكى (ٓ) 
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عمى الكممة )صح( مكررة، كتعني أنَّيا مشككؾ فييا، كما قاؿ ياقكت  الكٌراؽكقد يكتب      
األسدي السبير به عبيد به محمد به ليع في ترجمة (0)الحمكم

(1)
 فمـ كتب عدة بخطو كرأيت: "

تقاننا ضبطنا أحسف أر  احتياطنا، الحرؼ بمقدار الحرؼ عمى اإلعراب يجعؿ فًإنَّو منو، لمكتابة كا 
 كأرباب الكتب جٌماعي مف ككاف صح(، صح )صح مرار عدة فييا المشككؾ الكممة عمى كيكتب
 .فييا" اليكل
 :بما يكضح ذلؾ، مع الحذر مف تسكيد الكتابالجة الزيادة كالخطأ في الكتاب : معثامننا -

فيما نسخ بعض الزيادات أك األخطاء، فعميو معالجة ىذا األمر حتى  الكٌراؽإذا كجد 
أف يتصرؼ دكف إلحاؽ األذل بالمخطكط،  لمكٌراؽتككف الجمؿ متناسقة متكاممة المعنى، فبلبد 

 كىك مخير بيف ثبلثة أمكر:
ٍفعيؾ شىٍيئن  الكشط: -ُ ، ىكى  ك"الكشطي  .(ّ)ا عف شىٍيًء قد غىشَّاه"ك"الكىٍشطي: رى  أفٍ  كىك السمخي

 كيرخييا، الكرًؽ، أجزاءً  مفٍ  تحتوي  ما يفرؽي  كال عميًو، المكتكبً  مفى  تشرَّبيا ما معى  الكتابةى  يقمعى 
 كالسكيفي  جيدنا، الكرؽي  كافى  إذا ىذا فساده، فيوً  يظيري  كال عميًو، يكتبي  بحيثي  يبقى بؿ كينفشيا،
 .(ْ)حادةن"

ِ-  : كه الشيءى  "مىحاالمىٍحكي أىثىرىه" أىٍذىىبى  كمىٍحينا مىٍحكنا كيىٍمحاه يىٍمحي
 بغير "اإلزالة ، كىك(ٓ)

، "كىك ال يمكف إاٌل إذا كانت الكتابة في لكحو أك رؽٍّ أك كرؽو صقيؿو جدنا، ككاف (ٔ)أمكف" إف سمخ
اكة، كتتنكع طرؽ المىٍحك فتارةن تككف باألصبع، كتارة تككف بخرقة"المكتكبي في حاؿ الطَّرى 

(ٕ).  
 ليسى  ما الًكتابً  في كقىعى  فإذا"كىك أفضؿ الطرؽ لتصحيح الخطأ، الضرب عميو:  -ّ

ٍربً  عنوي  ييٍنفىى فإنَّوي  ًمنوي   . (ٖ)"ذلؾى  غيرً  أكٍ  اٍلمىٍحًك، أك الحؾّْ  أك بالضَّ

                                                 
 (.ُٕٖٔ/ْ( معجـ األدباء )(ُ

عمي بف محمد بف عبيد بف الزبير األسدم المعركؼ بابف الككفي: صاحب ثعمب كالخصيص بو، كىك مف  (ِ)
 (.ُٖٔٔ/ْ) معجـ األدباء: يينظر ق(،ّْٖ)أسد قريش، مات في ذم القعدة سنة 

 (.ٗٓ/َِتاج العركس ) (ّ)
 (.ُُٕ/ِت الكفية بما في شرح األلفية )( النك(ْ

 (.ُِٕ/ُٓلساف العرب )(ٓ) 
 (.ِِٔ)ص المعيد في أدب المفيد كالمستفيد (ٔ)
 (.َٕٗ/ِتكجيو النظر إلى أصكؿ األثر ) (ٕ)

 (.َّٕمعرفة أنكاع عمـك الحديث )ص(ٖ) 
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ٍربي  ؾّْ  ًمفى  أكلى ك"الضَّ  أك كاف فيما كجيالةن  تييمةن  فيو ألفَّ  الحديث؛ كيتيب في ال سيَّما اٍلحى
،  فأضعفيا، إليو يىنفيذي  ما كأفسد الكرقة ثقب فربَّما أخطر، كفعمو فيضيع، أكثر زمانو كألفَّ  كيًتبى
  .(ُ)أكلى" فالحؾُّ  ذلؾ كنحك شكمة أك نقطة إزالة كاف فإف

ة بيّْنة في إلغاء المضركب عميو، مع السبلمة "كأمَّا الضَّربي فبل محذكر فيو، كىك عبلم
 في "كقع . كيحصؿ الضَّربي بطرؽ عدَّة منيا: إذا(ِ)مف التيمة، إلمكاف قراءتو بعد الضرب"

ف عمييا، يىٍضًربى  كأف ال، عمييا: يكتبى  أف فمو كاحدةن  كممةن  كانت فإف زيادةه  النُّسخةً   أكثر كانت كا 
ليا فكؽ كىتىبى  شاء فإف ،أىسطيرو  أك سىطرو  أك ككممات ذلؾ مف  آخرىا كعمى )ال( كىتىبى  أك )ًمٍف( أكَّ

ف ىنا، إلى ساقطه  ىنا مف كمعناهي  )إلى(، رىبى  شاءى  كا   دقيقنا خطنا عميو يىخيطَّ  بأف الجميع عمى ضى
دي  كال المقصكد، بو يحصؿ طّْ  مكاف يجعؿ مف كمنيـ الكرؽ، ييسىكّْ  .(ّ)متتالية" نيقطنا الخى

  :يف الكبلـ، كاختصار بعض األلفاظالفصؿ ب: تاسعنا -

 كال غميظ، ترجمةو، أك قمـو  أك بدارىةو، حديثيف أك كبلميف كيؿّْ  بيف يفصؿ "أف لمكٌراؽينبغي 
كتضييع  المقصكد، استخراج عسر مف فيو لما كاحدةو؛ طريقةو  عمى كيمَّيا الكتابة ييكصؿ
 .(ْ)الزماف"
 بعضيـ اختصرىا )حدثنا( ذلؾ فمف كتبيـ، في ألفاظ باختصار الميحدَّثيف عادة ك"جرت      
 بعضيـ اختصرىا )أخبرنا( ذلؾ كمف )دثنا(، عمى كبعضيـ )نا(، عمى كبعضيـ )ثنا(، عمى
 بعضيـ اختصرىا )حدثني( ذلؾ كمف )أبنا(، عمى كبعضيـ )أرنا(، عمى كبعضيـ )أنا(، عمى
 ذلؾ كمف يختصركىا، فمـ أني()كأنب )كأنبأنا( )أخبرني( كأما )دثني(، عمى كبعضيـ )ثني(، عمى
 بعضيـ جمعيا كقد )ؽ( ىكذا مفردة قافنا بعضيـ اختصرىا ركاية بيف اإلسناد في الكاقعة قاؿ:
 .(ٓ)حدثنا( )قاؿ يعني )قثنا( ىكذا يمييا بما

 الرمكز "كمف ذلؾ ما يختصر بعضو كال يتعيف فيو قراءة ذلؾ البعض كال أصمو، كىك
 )خ(، لمبخارم المختصرة الحديث كتب مف كثير يرسـ كما الكتاب، بذلؾ خاص اصطبلح إلى

                                                 

 (.ُّٓ-ُّْـ )صتٍذًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكىمّْـ في أىدىب العىاًلـ كالميتىعىمّْ (ُ) 
 (.ُٕٗ/ِتكجيو النظر إلى أصكؿ األثر ) (ِ)
 (.ُّّ-ُِّ( تٍذًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكىمّْـ في أىدىب العىاًلـ كالميتىعىمّْـ )ص(ّ

 (.ُّْ)ص المصدر نفسو(ْ) 
 (.ِّٔالمعيد في أدب المفيد كالمستفيد )ص(ٓ) 
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 أك )جو( القزكيني ماجو كالبف )ف(، كلمنسائي )د(، داكد كألبي )ت(، كلمترمذم )ـ(، كلمسمـ
 .(ُ)كثير" كىك ذلؾ كنحك )ط(، كلمدارقطني )حب(، حباف كالبف )ؽ(،
 عاشرنا: صؼ الكتب عمى الرفكؼ: -

كؼ في المكتبات العامة كالخاصة كفي دكاكيف ًإٌف صؼ الكتب كترتبييا عمى الرف
 ، كقد راعكا في ترتيبيا أمكرنا عٌدة: الكٌراقكفة مف األمكر الفنية اإلبداعية التي اىتـ بيا الكٌراق

 أعمى األشرؼ فيضع كجبللتيـ، كمصنّْفييا كشرًفيا عمكميا باعتبار الكتب منيا: "كضع
، ، أعمى جعمو الكريـ المصحؼ فييا كاف فإف الٌتدريج، يراعي ثـ الكيؿَّ  في يككف أف كاألكلى الكؿّْ
تىدو  أك مسمار في عيٍركىةو  ذات خريطة  كتب ثـ المجمس، صدر في نظيؼ طاىر حائط في كى
ٍرؼً  الحديث َـّ  مسمـ، كصحيح الصّْ َـّ  القرآف، تفسير ث َـّ  الحديث، تفسير ث َـّ  الديف، أصكؿ ث  ث
َـّ  الفقو، أصكؿ َـّ  الفقو، ث َـّ  لتصريؼ،كا النحك، ث َـّ  العرب، أشعار ث  .(ِ)العىركض" ث

 فبجبللة استكيا فإف حديثنا، أك قرآننا أكثرىا أيعمي فف في كتاباف كمنيا: إذا استكل
 استكيا فإف كالصالحيف، العمماء أيدم في كقكعنا كأكثرنىما كتابة فأقدىمييما استكيا فإف المصنؼ،
ييما  يكثر كيبل الصغير ذكات فكؽ الكبير طعالق ذكات يضع كمنيا: أف "ال، (ّ)فأصحُّ
 إلى الترجمة رؤكس كيجعؿ عرضو حرؼ في عميو الكتاب اسـ يكتب كمنيا: "أف ،(ْ)تساقطيا"

 الكضع، حسف الكتب صؼ في كيراعى معككسة، الكتابة تصير لئبل لمساف المقابؿ الجمد مرد
 . (ٓ)األخرل" ةالناحي في حبكتو يجعؿ اآلخر كالمجمد ناحية، في الحبكة يجعؿ بأف

، كبيذا نعرؼ كـ كانت الكٌراقيفقاؿ الباحث: كثيرة ىي دقائؽ المنيج الفني عند 
 معاناتيـ كمشقتيـ، ككـ كانت دقتيـ كأمانتيـ، فممو درىـ كعمى ا أجرىـ.

 : األخبلقي األدبي المطمب الثالث: الجانب
 مف عٌدة، أمكر عمى ًإفَّ الجانب األدبي األخبلقي في منيج الكاٌرقيف يشتمؿ

 : أىميا
 

                                                 
 (.ِٓٔ)ص المعيد في أدب المفيد كالمستفيد( (ُ

 (.ُِٖ)ص ًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكىمّْـ في أىدىب العىاًلـ كالميتىعىمّْـتىذٍ (ِ) 
 (.ُِٗ-ُِٖ)ص المصدر نفسو (ّ)
 .(ُِٖ)ص المصدر السابؽ (ْ)
 (.ِْٓ)ص المعيد في أدب المفيد كالمستفيد (ٓ)
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 إلى أدب شراء الكتب كعاريَّتيا: التنبو: أكالن  -

إف لشراء الكتب كعاريَّتيا آدابنا متعددة تعدُّ مف الجانب األدبي كاألخبلقي في منيج 
 ة، كمف ىذه اآلداب:الكٌراق

ال  "ينبغي لطالب العمـ أف يعتني بتحصيؿ الكتب المحتاج إلييا ما أمكنو، شراءن، كا 
آلة التحصيؿ، كال يجعؿ تحصيميا ككثرتيا حظَّو مف العمـ، كجمعيا  ألنَّيازة أك عاريَّةن، فإجا

ذا أمكف تحصيميا شراءن لـ  نصيبو مف الفيـ، كما يفعمو كثيره مف المينتحميفى الفقو كالحديث...، كا 
ـ ثمنو أك يشتغؿ بنسخيا، كال ينبغي أف يشتغؿ بدكاـ النَّسخ إال فيما يتعذَّر عميو تحصيمو لعد

 .(ُ)أجرًة استنساخو"
 . (ِ)كمنيا: أف "ال يستعير كتابنا مع إمكاف شرائو، أك إجارتو"

ذا أخذه إرادة عند يتفقَّده أف فينبغي استعار كتابنا أنَّو "إذاكمنيا:  كتابنا  اشترل كردّْه، كا 
لو تَّ  كاعتبر ككراريًسًو، أبكاًبوً  كترتيب ككسطىوي، كآًخره، تعيَّده أكَّ   و.ًصحى

 قالو أشار ما -إذا ما ضاؽ الزماف عمى تفتيشو -صحتو الظّْف عمى ييغىمّْبي  كًممَّا
صبلح ": بقكلو الشافعي  ةى، لو فاشيد إذا رأيت الكتاب فيو إلحاؽه كا  حَّ  ال: بعضيـ كقاؿ بالصّْ
 .(ّ)إصبلحو" يريد يظمـ؛ حتى الكتاب يضيءي 

 ستفادة منيا: ثانينا: التنبو إلى أدب التعامؿ مع الكتب كاال -

عمى أدب التعامؿ مع الكتب كاالستفادة منيا، كقد راعكا في ىذا السياؽ  الكٌراقكفتنبو 
 أمكرنا عدَّة، منيا: 

 بيف يجعمو بؿ منشكرنا، مفركشنا األرض عمى يضعو فبل طالعوي  أك الكتاب مف نسخ "إذا
ذاك  حبكو، تقطيع يسرع كيبل المعركؼً  الكتب كرسي أك شيئيف أك كتابيف  مكاف في كضعو ا 

، األرض كبيف بينو يككف أف كاألكلى نحكه، أك خشب تحت أك كرسي عمى فمتكف مصفكفةن  ميكّّ  خي
 .(ْ)تىٍبمى" أك تىتىنىدَّل كيبل األرض عمى يضعيا كال

                                                 

 .(ُِٔ)ص تىٍذًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكىمّْـ في أىدىب العىاًلـ كالميتىعىمّْـ (ُ)
 .(ُِٔ)ص مصدر نفسوال (ِ)

 (.ُِٗ)ص المصدر السابؽ(ّ) 
 (.ُِٖ)ص تىٍذًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكىمّْـ في أىدىب العىاًلـ كالميتىعىمّْـ (ْ)
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ةن، كال مخدَّة، كال غيرىا، أك لمكراريس خزانةن  الكتاب كمنيا: أف "ال يجعؿ  كال ًمٍركىحى
 .(ِ)أشد الكرؽ عمى فيك الكرؽ في كالسيما كغيره، (ُ)لمبىؽّْ  ًمٍقتىمىةن  كال ميتكأن، كال ا،ًمسندن  كال ًمٍكبىسنا،

 أك بكرقة بؿ جاؼ؛ شيءو  أك ًبعيكدو  ييعمّْـ كال زاكيتيا، أك الكرقة حاشية كمنيا: "أال تطكل
ذا نحكىا،  .(ْ)كلك مأالن" الكرقة ييشـ ، "بحيث(2)قكينا" ظفره يكبس فبل ظفر كا 

 الكتابة: في يؿ البدءبى قي القبمة  الطيارة كاستقباؿ: اثالثن  -
ة أف ييقبؿ عمى ممارسة مينتو أف اقكرَّ الإفَّ مف الجانب األدبي األخبلقي في منيج  

 طيارة عمى يككف أف فينبغي الشرعية العمكـ كتب مف شيئنا "نسخ يتطير كيستقبؿ القبمة، فإذا
 الرٍَّحمىفً  المَّوً  ًبٍسـً  : بًكتىابىة كتاب كؿ كيىبتدئي  طاىر. بحبر كالثياب، البدف طاىر القبمة، مستقبؿ
  رسكلو عمى كالصبلة تعالى ا حمد تتضمف بخطبة فيو مبدكءنا الكتاب كاف فإف ،الرًَّحيـً 
ال البسممة، بعد كىتىبىيا تـ في يىٍفعىؿي  ككذلؾ الكتاب. في ما كىتىب ثـ بعدىا، ذلؾ ىك كتب كا   خى
ٍزءو  كيؿّْ  آخر أك الكتاب  إف ككذا كذا كيتمكه مثبلن، الثاني أك األكؿ الجزء آخر يكتب بعدما منو جي

     .(ٓ)كثيرة" فكائد ذلؾ ففي الفبلني، الكتاب تـ: كمؿ إذا كيكتب الكتاب تـ يكف لـ
 ذكرىا كسيأتي سكاء، حد عمى كالمتعمـ لمعالـ ميمة معرفية إشارات قاؿ الباحث: ىذه

 .الفصؿ ىذا مف ثانيال المبحث في مفصبلن 
 :، كالصبلة كالسبلـ عمى النبي الحرص عمى تعظيـ اسـ اهلل : رابعنا -

، ، ككذلؾ حرصكا عمى الصبلة عمى النبي عمى تعظيـ اسـ ا  الكٌراقكفحرص 
 ؿَّ،كجى  عىزَّ  أك سيبحانو، أك تعالى، مثؿ: بالتعظيـ، أىٍتبىعوي  تعالى ا "كمَّما كىتىبى اسـى  الكٌراؽفكاف 

  ذلؾ. كنحك تقدَّس أك

                                                 

لقتؿ البعكض، فقد جاء في لساف العرب، أف البىؽُّ: البىعيكض، كىاًحدىتيوي  ستعمؿ الكتابى ال يي  أم: :لمبىؽّْ  ًمٍقتىمىةن  كال (ُ)
قً  ٍعفى باألىٍذناب ًمٍف لىكحو كبىٍؽ.بىقَّة. كى ٍؤبىةي: يىٍمصى قىاؿى ري ـي البعيكض؛ كى : ًىيى ًعظا ( ِّ/َُ) العرب : لسافيينظر يؿى

 .(بؽ)مادة  (ُٖٔ/ُ) المغة : مقاييسيينظرك 
 (.ُِٗتىٍذًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكىمّْـ في أىدىب العىاًلـ كالميتىعىمّْـ)ص (ِ)
 (.ُِٗ)صالمصدر نفسو  (ّ)

 (.ِْٓالمعيد في أدب المفيد كالمستفيد)ص(ْ) 
 (.َُّ-ُِٗ( تىٍذًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكىمّْـ في أىدىب العىاًلـ كالميتىعىمّْـ )ص(ٓ
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 عميو ىك كييصمي عميو، كالسَّبلـ عميو الصبلة عميو بعد: كىتىبى   النبيّْ  اسـى  كىتىبى  ككيمما
ا، بمسانو  لقصدً  ذلؾ )صمَّى اي عميو كسمَّـ(، كلعؿَّ  بكتابة كالخمؼ السمؼ عادة كجرت أيضن
مُّكا  :قكلو  في العزيز الكتاب في األمر مكافقة مّْميكا مىٍيوً عى  صى سى تىٍسًميمنا  كى

(ُ)"(ِ). 
 :(ّ)قاؿ اإلماـ العراقي في ألفيتو

 تىٍعًظٍيمىا لًمنًَّبي الصَّبلىةً  مىعى ***  كىالتٍَّسًمٍيمىا( اً ) ثىنىاءى  كىاٍكتيبٍ 
فٍ  قىدٍ  األىٍصؿً  ًفي أيٍسًقطى  يىكيفٍ  كىاً  ٍكًلؼى ***  كى  (أىٍحمىدٍ ) الصَّبلىةً  سىٍقطً  ًفي خي

، ك"ال يختصر ال يسأـ مف كثرة كتابة كترديد الصبلة كالسبلـ عمى النبي  اؽالكرٌ ككاف 
: فيكتب المتخمفيف المىحرريف بعض يىفعؿي  كما -مرارنا السَّطر في كقعت كلك -الصبلةى في الكتابة

 بكماليا الصبلة كتابةً  في كرد كقد ، بحقّْوً  الئؽو  غيري  ذلؾ ككؿ صمعـ، أك صمـ، أك صمع،
 فيو ، كما اسمو كتابو عند عميو الصبلة "أما: (ٓ)السخاكم قاؿ ،(ْ)كثيرةه" آثاره  ارىااختص كترؾ
 ميما ًببىنانؾ، عميو الصبلةى  خيطَّ  فكذلؾ بمسانؾ، تيصمّْي كما أنَّو فأعمـ أغفمو، مف كذـٌ  الثكاب مف

 اآلثار، عي تيبَّا بيا يفكز فضيمةه  كىذه الثكاب، أعظـ بو لؾ فإف كتاب، في الشريؼ اسمو كتبتى 
مىمة األخبار، كركاة ر أف العمـ أىؿ استحبَّ  كقد ًمنَّةو، مف ليا فيا السُّنَّة، كحى  الصبلةى  الكاتب يكرّْ
 نقصيف:  إثباتيا: "ثـ ليجتنب في (ٔ)كقاؿ اإلماـ ابف الصبلح كتبو"، كمما  النبي عمى

 أحدىما: أف يكتبيا منقكصة صكرة رامزنا إلييا بحرفيف أك نحك ذلؾ. -
ف كجد ذلؾ في خط بعض  يكتبيا منقكصة معنى، بأف ال يكتب كالثاني: أف - )كسمـ( كا 
 قدميف".تالم

اهلل( بعد ذكر مف  رحمو)ك الصحابي، بعد ذكر( عىٍنوي  اهللي  رىًضيى ) كتابة: خامسنا -
 سكاىـ مف أىؿ الفضؿ:

حابي بذكرً  مرَّ  "إذا الكٌراؽكاف  ٍنوي(، اي  )رىًضيى  كتب: -منيـ األكابر السيما -الصَّ  عى
 . ليـ تىبىعنا إال كالمبلئكة األنبياء غير ألحد كالسبلـى  الصبلةى  يكتبي  كال

                                                 

 (.َّ:)اآلية النمؿسكرة (ُ) 
 (.َُّ)ص تىٍذًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكىمّْـ في أىدىب العىاًلـ كالميتىعىمّْـ (ِ)

 .(ُّْص)ألفية العراقي بصرة كالتذكرة شرح الت(ّ) 
 (.َُّ)ص ( تىٍذًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكىمّْـ في أىدىب العىاًلـ كالميتىعىمّْـ(ْ

 (.ِْٕالقكؿ البديع في الصبلة عمى الحبيب الشفيع )ص(ٓ) 
 (.َُٓعمـك الحديث )صمعرفة أنكاع (ٔ) 
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 األعبلـي  األئمةي  كالسيَّما ا( )رحمو كىتىبى  أك ذلؾ، فعؿ السمؼ مف أحدو  بذكرً  ككيمَّما مرَّ 
اإلسبلـي" كىداةي 

(ُ). 
ا أدنى حد ىي لفاظاأل ىذه مع األدب في منيج مف ذيكر قاؿ الباحث: ما        كتقديرنا احترامن

 العمماء، التزمو الذم المعرفي المنيج حقكؽ كتضيع تأثـ ال حتى كتابتيا مف فبلبد ألصحابيا،
 .يكتب أف يريد عامي حتى أك عمـ، طالب لكؿ بؿ ؛الكٌراؽ عمى يقتصر ال كىذا
 الرحمف: عبد أك اهلل كعبد( اهلل اسـ) مضاؼ فصؿ كراىة: سادسنا -

 أف طريقة كتابة مضاؼ )اسـ ا( التي كرىيا العمماء، حيث "يٍكرىهي  لكٌراقكفااجتنب 
 فبلفو  بفً  اً  عبدً  :مثؿً  في اً  اسـً  كبيفى  تعالى اً  اسـً  إلى أيضيؼى  ما بيفى  الخطّْ  في يىٍفًصؿى 
، بفً  الرحمفً  كعبدً   السطرً  في كيكتيبي  سطرو  آخرً  في عبدى  فيكتبي  األسماءً  مف ذلؾى  كغيرً  فبلفو
 .(ِ)النّْسًب ىكذا كبقيَّةى  اً، اسـى  اآلخرً 

 : (ّ)قاؿ العراقي في ألفيتو
كىًرىيٍكا اؼً  فىٍصؿى  كى ا يينىاؼً  ًإفٍ  ًبسىٍطرو  ًمٍنوي *** اٍ  اٍسـً  ميضى  تىبلىٍه. مى

كثيرة كمتنكعة،  ألنَّياة الكٌراققاؿ الباحث: اكتفي الباحث بذكر ىذه المسائؿ في منيج 
 اد الزيادة فميرجع إلى كتب عمـك الحديث.كمف أر 
جيدنا "يدرؾ مقدار  الكٌراقيفة كيتأمؿ عمؿ الكٌراقكخبلصة الكبلـ أف مف يطمع عمى منيج        

ة. كلكنو مف الناحية األخرل، يدرؾ الكٌراقالمعاناة كمدل الجيد كالصبر المبذكؿ في إتماـ عممية 
ي مينة األدب كالفكر، ال مينة التجارة كما ىك سائد مدل الشغؼ لحب المينة كالتفاني فييا، في

 .(ْ)اليـك عند أصحاب دكر النشر، كىـ الذيف يكازكنيـ في المقاـ عمى رغـ اختبلؼ المقاؿ"
 ، كا المكفؽالكٌراقيفكانتقؿ اآلف إلى آداب 

*** 
 
 
 
 

                                                 

 (.ُُّ-َُّعىمّْـ )صتىٍذًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكىمّْـ في أىدىب العىاًلـ كالميتى (ُ) 
 (.ِْٕ/ُبصرة كالتذكرة ألفية العراقي )شرح الت (ِ)
 (.ُِْألفية العراقي الميسماة التبصرة كالتذكرة في عمـك الحديث )ص (ّ)
 (.ِِٓكراقك بغداد في العصر العباسي)ص ((ْ
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 الكٌراقيفالمبحث الثاني: آداب 
 إيماننا الفرد بيا يؤمف إسبلمية عقيدة مف ابعةالن الذاتية الرقابة أشكاؿ أحد اآلداب تمثؿ

ا  يىتىمىقَّى ًإذٍ   :  يقكؿ ا أقكالو، كحتى كأفعالو أعمالو كؿ في  ا مف مراقب بأنَّو راسخن
ا قىًعيده، الشّْمىاؿً  كىعىفً  اٍليىًميفً  عىفً  اٍلميتىمىقّْيىافً  ًقيبه  لىدىٍيوً  ًإالَّ  قىٍكؿو  ًمفٍ  يىٍمًفظي  مى ًتي رى  .  (ُ)ده عى

كاآلداب تدخؿ في كؿ أعماؿ اإلنساف، كال تنفؾ عف اإلنساف كلك ذىب إلى أدنى مكاف، 
ة"، ىذا العمؿ الذم يينسخ فييا الكٌراقأك أعمى مكاف، فيي أساس كؿ أعمالو الفاضمة، كمنيا "

 العدناف. القرآف كيصاف، كييسطر مف خبللو كبلـ النبي 
 ة فقد اىتمكا بأفضؿ الصناعات أال كىي "صناعةاقالكرٌ بمينة  الكٌراقكفككما اىتـ 

 بأدابيا، كالتزمكا كأتقنػكىا، المينة ، فقد مارسكا(ِ)اإلنساف" أفعاؿ بتجكيد تعني التي األخبلؽ
 كالقكاعد اآلداب كاألخبلؽ مف بمجمكعة حيث اتصفكا متكارثة، مرعية آداب بينيـ فكانت

 أعماؿ مػف إليػيـ يككؿ بما قياميـ عند بينيـ مافي سمككىا كالتي عمييا، المتعارؼ كاألصػكؿ
 مستكياتيـ، بمختمؼ اآلخريػف مع تعامميـ كعند ة،الكٌراق مينة نطاؽ داخؿ فرعية أك رئيسية

 .بذلؾ التاريخ ليـ شيد كاتجاىاتيـ، كقد كثقافاتيـ، كميكليـ،
داب، فيناؾ مف ة التـز بيذه اآلالكٌراقكبالتأكيد ال يعني ىذا أف جميع مف اشتغؿ بمينة 

 بالكذب التػراجـ ككتب المصادر، بػعض كقد كصفػتيـ ة،الكٌراق مينة مف أساء إلى الكٌراقيف
 كالكذب، بالتدليس، منيـ البعض قياـ خبلؿ مف السيئة، الصػفات مف ذلؾ كغير كالخيانة،
 سفح الذم المسمـ اإلنساف بخمؽ تميؽ ال التي األعماؿ مف ذلؾ كغير كالتزييؼ كالتزكير،

مَّد(ّ)إسبلمو، كلكنيـ قميؿ، كقد ذكر ابف حجر منيـ َـّ  الزرعي ييكسيؼ بف شًريؼ بف : "ميحى  ث
اًمع الشًَّريفىة الشًَّريعىة كىاتب الكحيد اٍبف الٌديف شرؼ اٍلمٍصًرمٌ  اًكـ ًبجى  سنة ًبًدمىٍشؽ كلد اٍلحى

تعمـ (ْ)بعمبؾ ًإلىى كسافر اٍلمىٍنسيكب اٍلخط كتعانى ق(ْٕٔ) بمغ كىغىيره قكتيا مف كى  قمـ ًفي اٍلغىايىة كى
انو ًفي يكف فىمـ الٌنسخ كفضاح التٍَّحًقيؽ ا يدانيو مف زىمى كىافى  فييمى  -الييئة-البزة حسف الشكؿ تىاـٌ  كى
كىافى  السف بعدة يتىكىمَّـ أيميكره ًفي متأنقا تَّى ؛ًبأىلؼ تجميد كىالى  تذىيب ًببلى  انسخن  اٍلميصحؼ يىًبيع كى  حى
يٍكتب بأربعمائة ًتٍمًميذه مف اٍلميصحؼ يىٍشتىًرم ىيكى  فىكىافى  خطو يحاكي كىافى  مذتوتبل بعض أىف  ًفي كى

                                                 

 (ُٖ-ُٕ: )اآلية سكرة ؽ (ُ)
 (.ْٔيذيب األخبلؽ كتطيير األعراؽ )صت (ِ)
 (.ُٔٗ/ٓة في أعياف المائة الثامنة )من( الدرر الكا(ّ
: بالفتح ثـ السككف، كفتح البلـ، كالباء المكحدة، كالكاؼ مشددة: مدينة قديمة فييا أبنية عجيبة كآثار (ْ ( بىٍعمىبىؾُّ

ا عظيمة كقصكر عمى أساطيف الٌرخاـ ال نظير ليا في الدنيا، بينيا كبيف دمشؽ ثبلثة أياـ كقيؿ اثنا عشر فرسخن 
 (.ّْٓ/ُالساحؿ. معجـ البمداف )مف جية 
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مَّد كتبو آًخره كىافى  ًبأىلؼ ًمٍنوي  فيشترل الكحيد بف ميحى تَّى دينو ًفي يتيـ كى  دكاتو ًفي صب أىنو قيؿ حى
كتب انبيذن  عب حصرىا في ىذا اٍلميصحؼ". كىذا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، كيص ًمٍنيىا كى

 . عف بعضيـ في الباب الثاني لمرسالة بإذف ا  الباحث ـكمٌ قد تالمبحث، ك 
 الكٌراؽكأخبلقيـ المحمكدة التي يتعٌيف عمى  الكٌراقيفكفيما يأتي بياف بعض آداب 

 التزاميا، ثـ بعض األخبلؽ المذمكمة التي يتعٌيف عميو اجتنابيا. 
 :(ُ)المحمكدة المطمب األكؿ: اآلداب كاألخبلؽ -

 ة آدابنا كأخبلقنا كثيرة، منيا:الكٌراقيتعٌيف عمى المشتغؿ بمينة 
 أكالن: النية: -

عمى  الًحرؼ كالميف اإلسبلمية اٍنصىبَّ  إفَّ "التركيز في المقاـ األكؿ، بالنسبة ألصحاب
كفعبلن، النية، باعتبارىا أصبلن مف أصكؿ الديف اإلسبلمي، كقد أكدتيا الشريعة اإلسبلمية قكالن 

اكشكمت شرطنا في صحة إسبلـ المسمـ، فقد جاء في حديث الرسكؿ  ًبالنّْيَّاًت، األىٍعمىاؿي  : )ًإنَّمى
نَّمىا ا اٍمًرئو  ًلكيؿّْ  كىاً  تيوي  كىانىتٍ  فىمىفٍ  نىكىل، مى يىا، اٍمرىأىةو  ًإلىى أىكٍ  ييًصيبييىا، ديٍنيىا ًإلىى ًىٍجرى تيوي  يىٍنًكحي  ًإلىى فىًيٍجرى
ا رى  مى  .(ّ)"(ِ))ًإلىٍيوً  ىىاجى

 ألنَّيا أعيانيا، حصكؿ بو يرد ، لـ)ًبالنّْيَّاتً  األىٍعمىاؿي  )ًإنَّمىا :: "قكلو(ْ)قاؿ اإلماـ البغكم
 الديف، حؽ في حكمنا صحتيا بو أراد إنَّما النية، بيا تقترف أف غير مف كصكرةن  حسنا حاصمة
نَّمىا: بالنية، كقكلو  إال تحصؿ ال فإنَّيا ا ٍمًرئو اًل  )كىاً  نىكىل( مى

   النية. تعييف إيجاب فيو ،(ٓ)
 االمتثاؿ يصح حتى الديف أعماؿ في أمكرنا تستدعي كىي بقمبؾ، الشيء قصدؾ: كالنية

 .تعبدؾ" فيما اآلمر مكافقة تطمب كأف بو، مأمكر أنؾ تعمـ كأف تقصده، الذم الشيء تعرؼ أف
كفي جميع األعماؿ، كالميف الشريفة، كمنيا ، (ٔ)اداتػػػػػػػائر العبػػػة في سػػػػػكالنية كاجب

 مينة
                                                 

 (.ِٗٔ-ِّٓكراقك بغداد في العصر العباسي )ص (،ُٗ-ٕٗ/ْ)البف الحاج المدخؿ  نظر:يي (ُ) 
، مف حديث ؟كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ ا  -باب بدء الكحي (،ُ، برقـ)(ٔ/ُصحيح البخارم )(ِ) 
طَّابً  ٍبفى  عيمىرى   . الخى
 (.ِْٓ)ص لعصر العباسي: كراقك بغداد في ايينظر (ّ)
 (.َِْ/ُ( شرح السنة لمبغكم )(ْ

اًف، جزء مف حديث عمر بف َُْ/ٖصحيح البخارم ) (ٓ) اًف كىالنُّذيكًر، بىابي النّْيًَّة ًفي األىٍيمى (، ًكتىابي األىٍيمى
 .الخطاب 

 (.َِْ/ُشرح السنة ): يينظر( (ٔ
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 الكٌراؽ ًنيَّةً  ًفي تحت عنكاف: "فىٍصؿه  (ُ)ة، قاؿ ابف الحاج المالكي في كتابو "المدخؿ"الكٌراق
كىٍيًفيًَّتيىا تىٍحًسيًنيىا": "اعمـ كى ياؾ ا كفقنا -كى  بيا يتقرب التي األسباب أعظـ مف السبب ىذا أف - كا 

 كالناسخ كتفسيره الكرؽ في يكتب الكريـ القرآف إف إذ فيو، النية حسنت اإذ  المكلى إلى
، مف بو يتعمؽ كما كالمنسكخ  الًحكـ مف عميو احتكل كما كشرحو  النبي حديث ككذلؾ العمـك
 يحتاج كما الشرعية العمكـ كباقي الفقو كتبك حصر يأخذىا ال التي الجمة كالفكائد كالمعاني
 كثير، كىك ذلؾ غير إلى كالككاالت كاإلجارات البياعات كعقكد صدقاتال كتب مف إليو الناس
 الديف.  في الميمة األمكر مف كىذه

 فيما مأربيـ قضاء عمى المؤمنيف إخكانو إعانة بذلؾ ينكم فييا المتسبب كاف فإذا
 مف ينقص أف غير مف ذلؾ فعؿ عمى الثكاب مف ليـ يحصؿ فيما ليـ شريكنا لكاف يحاكلكنو
  الجزيؿ. الثكاب ىذا لو فيحصؿ شيئنا أجكرىـ

فٌ  ا عنو أخذ قد كاف كا   في كيعكؿ العبادات أجؿ مف ذلؾ في نيتو بسبب فيككف عكضن
 .جثتو" خمؽ قبؿ كخمقو لو قدره الذم  ربو عمى رزقو
 ثانينا: معرفة مضمكف الكرؽ قبؿ النسخ كالتجميد: -

 أف بعد إال المكتكب الكرؽ مف شيئنا يعمؿ ال أف ةالكٌراق في الذم الكٌراؽ عمى "يتعٌيف        
 . (ِ)الغالب" ىك بؿ شرعية حرمة لو شيء فيو يككف قد ألنو فيو؛ ما يعرؼ

 ما عرؼ فيو نظر "إذا الكٌراؽيسير، ألف  الكٌراقيفكال شؾ أف معرفة مضمكف الكرؽ عند 
 األنبياء مف نبي اسـ أك تعالى ا أسماء مف اسـ أك  النبي حديث أك العزيز الكتاب مف فيو

 كمو ذلؾ فيجتنب كالسبلـ، الصبلة عمييـ المبلئكة مف ممؾ اسـ أك كالسبلـ الصبلة عمييـ
 أعظـ مف كىذا كغيرىا، بأرجميـ ذلؾ يدكسكف الصناع ألفَّ  الشريؼ؛ الشرع في كتعظيمو لحرمتو

 .(ّ)ذلؾ" مف با نعكذ االمتياف مف يككف ما
 الصناع بعض عمى الغالب فإف بو يبطف الذم الكرؽ في نظري أف عميو ككذلؾ: "يتعيف       
 يككف قد ألنَّو يجكز؛ ال كذلؾ فيو ما يعرفكا أف غير مف الكرؽ يستعممكف أنَّيـ (ْ)الزماف ىذا في
 كما السبلـ عمييـ األنبياء أك المبلئكة أسماء مف اسـ أك النبي  حديث أك الكريـ القرآف فيو
 فيو كاف إف لقدره، كأما كتعظيمنا لو حرمة امتيانو كال استعمالو، يجكز فبل كمو ذلؾ مف كاف

                                                 

 (. ٕٗ/ْالمدخؿ البف الحاج ) (ُ)
 (.ِٖ/ْ) المصدر نفسو(ِ) 
 (.ِٖ/ْ) المصدر السابؽ(ّ) 
 المقصكد الزماف الذم عاش فيو ابف الحاج، أم القرف الثامف اليجرم. (ْ)
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 التحريـ درجة بو يبمغ كال ذلؾ، فيكره الشرعية العمكـ أك  الصالح السمؼ أك العمماء أسماء
 أك الصانع يعمـ كاف فإف المكركه في الدخكؿ عف نفسو ينزه بأف أكلى العمـ كطالب قبمو، كالذم
 الحكـ لو يبٌيف أف بعد عنده يعمؿ أك شيئنا، عنده يعمؿ فبل ذكره مما تقدـ اشيئن  يفعؿ أنَّو بو يظف
 .(ُ)منو" سمع قد أنَّو كيعمـ ذلؾ في

 إال بمكركه، ذلؾ كليس الحساب فييا التي باألكراؽ الجمد يبطف أف بأس مع العمـ أنَّو "ال       
 فيضيع إليو محتاج ىك الذم ترالدف الناس لبعض ضاع يككف أف لعمو كيميؿ ذلؾ في يتثبت أنَّو
 أف بعد أمكاليـ الناس عمى حفظت كأمثالو ىذا مف يتحفظ ممف الصانع كاف فإذا بسببو، مالو
 بف ناصر كتب عمى مأؿ منكرنا (ّ)، كفي ىذا السياؽ قاؿ اإلماـ السخاكم(ِ)عمييـ" ضائعة كانت
كاة تاريخ جمع في شرع إنو: "(ْ)البىٍسكرم يكسؼ بف أحمد  مائة لكاف يبيض أف لو قدر كل لمرَّ
 كمات يبيضو، أف لو يقدر كلـ تحت حصر، يدخؿ كال ييعػدٌ  ال ما مسكداتو في منو جمع مجمدة
 الكتب". لجمكد بطائف عيمؿ أكثرىا كلعؿ مذرنا؛ شذرنا مسكداتو فتفرقت
 في العمؿ: ثالثنا: مراقبة اهلل  -

 أنَّو الشخص مف عممكا صنَّاع إذافي العمؿ فإف "ال مراقبة ا  الكٌراؽيتعٌيف عمى 
 شيء في ليـ كيتغاضى كيسامحيـ كدينيـ، دينو عمى كيتحذر الصمكات، أكقات في ليـ يكسع
 ما كؿ في البركة لو كحصمت أمره كعز خيطابو، كثر يضره، ال بما أجرتيـ عمى الزيادة مف ما

 .(ٓ)يحاكلو"
ا "في         ا رحمنا -: "اعمـ(ٔ)ككيفيتيا"، كقاؿ ناسخال نية كلقد أفرد ابف الحاج فصبلن خاصن
ياؾ  يخمك ال إنَّو إذ عظيمة، عبادة في ألنَّو ؛الكٌراؽ عمى يربك كالثكاب األجر في الناسخ أف -كا 
 العمـك مف غيره أك الفقو في أك  النبي حديث أك تعالى ا كتاب في نسخو يككف أف مف

                                                 

 (.ٖٗ/ْ)المدخؿ البف الحاج (ُ) 
 (.َٗ/ْ) المصدر نفسو(ِ) 
 .(ُٓٗ/َُء البلمع ألىؿ القرف التاسع )الضك  (ّ)
مٌي بف (ْ) سىٍيف  نىاًصر بف أىٍحمد بف ييكسيؼ بف مىٍنصيكر بف فضؿ بف عى أىٍحمد بف حسف بف عبد اٍلميٍعًطي بف اٍلحي

مٌي اٍلفىزاًرٌم البى  مٌي بف اٍلميزًنٌي أىبيك زياف كىأىبيك عى يعرؼ ًباٍبف مى ، كرمسٍ بف عى سىٍبعمائة ، نىزٍ كى اًنيفى كى ثىمى كلد سنة ًإٍحدىل كى
كىافى يترجى كىضعؼ ًفي سنة اٍثنىتىٍيًف كىعٍشريف كطالت عمتو كأفضت ًإلى  كاشتغؿ ًببىمىًدًه. ره جممىة كى ى رمد فقد ًمٍنوي بىصى

 .(ُٓٗ/َُالضكء البلمع ) :يينظر مف شٍعبىاف الًَّتي تىًمييىا. (َِ)اٍلبيٍرء فىمـ يتَّفؽ ذىًلؾ ًإلىى أىف مىاتى ًفي 
 (.ّٖ/ْالمدخؿ البف الحاج )(ٓ) 
 (.ّٖ/ْ) المصدر نفسو(ٔ) 
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 الكتابة كبيف العبادة محض كىي التبلكة بيف جمع فقد تعالى ا كتاب في كاف الشرعية، فإف
ف. بخ عمى (ُ)فبخ معانيو في كتفكر يكتبو فيما تدبر إف سيما   النبي حديث في يكتب كاف كا 
 .(ِ)الثكاب" في منو فقريب

 فمف كظاىرنا، باطننا كأخبلقيـ كىدييـ آدابيـ في الطمبة أحكاؿ يراقب كيتٌعيف لمشيخ "أف
 ترؾ أك حاؿ فساد إلى يؤدم ما أك مكركه أك محـر ارتكاب مف يميؽ ال ما ذلؾ مف منو صدر
 عمى حرص أك فائدة كال تكجيو بغير كبلـ كثرة أك غيره أك الشيخ حؽ في أدب إساءة أك اشتغاؿ
 ذلؾ عف بالنيي الشيخ عىرَّضى  ذلؾ...، غير أك عشرتو تميؽ ال مف معاشرة أك الكبلـ كثرة

 كيكتفي سرنا، ذلؾ عف نياه ينتو لـ فإف لو، معيف كال بو رّْضو ميعى  غير منو صدر مىفٍ  بحضكر
 الحاؿ اقتضاه إف عميو القكؿ كيغمظ جيرنا ذلؾ عف نياه ينتو لـ فإف بيا، يكتفي مف مع باإلشارة
 إلى عنو كاإلعراض بطرده حينئذ بأس فبل ينتو لـ فإف سامع، كؿ بو كيتأدب كغيره ىك لينزجر

 .(ّ)مكافقتو" الطمبة مف كأصحابو رفقائو بعض عمى خاؼ إذا كالسيما يرجع، أف
 ممف يتحرز أف عنده العمؿ إلى يحتاج ممف كغيره العمـ طالب عمى كفي المقابؿ يتعيف

 . يرجع أك يتكب أف لعمو بذلؾ يعممو أف بعد شيئنا يعمؿ فبل الصناع مف حالو ىذا
 عميو فيتعيف شيئنا ديج كلـ رفعو أك األمر لو مف إلى رفع األمر عميو تعذر إف ىذا

 ىذا أف كيعمـ الناس بيف يشيع حتى فيو بالحكـ يعممو أف بعد ذلؾ يتعاطى الذم الصانع ىجراف
 .، كيندرج تحت عدـ مراقبة ا تعالى في العمؿ(ْ)يجكز" ال حراـ
 رابعنا: كضكح الخط عند النسخ: -

 لو مف إال يعرفو ال حتى خطو يعمؽ كال" كتابتو، في الحركؼ يبيَّف أف لمكٌراؽ يتعٌيف
 النقط إلى تحتاج التي الحركؼ مف شيئنا يترؾ فبل جمية، بينة الحركؼ تككف بؿ قكية، معرفة
 الجيـ ككذلؾ بالنقط، إال بينيما الفرؽ يقع كال كالثاء، التاء مع تختمؼ الباء ألف ينقطيا؛ أف دكف

المسمميف،  مف لكثير منفعةال تعـ بفعمو ذلؾ، ألف عمى فميتحفظ ذلؾ، غير إلى كالخاء كالحاء
الكثائؽ في كؿ زماف،  يكتب ممف كثير يفعمو ما عكس خطو يعمؽ أك ينقط لـ إذا ما بخبلؼ

                                                 
 .بالشيء( بخ: كممة تقاؿ عند الرضا كاإلعجاب (ُ

 (.ّٖ/ْالمدخؿ البف الحاج )(ِ) 
 (.َٖتٍذًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكىمّْـ في أىدىب العىاًلـ كالميتىعىمّْـ )ص(ّ) 
 (.ُٗ/ْ) الحاج البف المدخؿ(ْ) 
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 ألف غيره؛ خط يقرأ أف يعرؼ ال بعضيـ بؿ غيرىـ يعرفو ال شيء فيصطمح كؿ أىؿ زماف عمى
ا منيـ كاحد لكؿ  .(ُ)"غيره يعرفو أف قؿ ذلؾ، في يخصو اصطبلحن

بذلؾ، ككتب باصطبلح زمانو، أك باصطبلح خاص بو فإنَّو قد  الكٌراؽ فإذا لـ يمتـز
 كجكده، يتعذر أك الكاتب يمكت أف الحتماؿ أنكحتيـ كعقكد المسمميف حقكؽ يتسبب في "إضاعة

 المسمميف ألكثر كتابتو منفعة عمت كأشباىو ىذا مف تحفظ فإذا كتبو ما يقرأ أف غيره يعرؼ كال
 .(ِ)خطو يعمؽ أك ينقط لـ إذا ما بخبلؼ
كمف أجؿ كضكح الخط كالحفاظ عمى المكتكب، كره العمماء أنكاعنا مف الخطكط، قاؿ       

  .(ّ)العراقي في ألفيتو
ييٍكرىهي  طُّ  كى ًقٍيؽي  اٍلخى اؿو  أىكٍ  رىؽٍّ  ًلًضٍيؽً ***  ًإالَّ  الرَّ  فىبلى  ًلرىحَّ
شىرُّهي  ا إذا اءىةً اٍلًقرى  شىرُّ ***  كىمىا كىاٍلمىٍشؽي، التٍَّعًمٍيؽي  كى مىا مى  ىىٍذرى

ٍعؼه  نظًرهً  في مىفٍ  بو ينتىًفعي  ال "ألىنَّوي  الرقيؽي؛ الخطي  كٍكرىهي العمماء عيؼى  كربَّمىا ضى  نظري  ضى
 ًمفٍ  : "ًإالَّ (ٓ)، كاستثنى السيكطي الخط الرقيؽ في حاالت، فقاؿ(ْ)بًو" ينتفعي  فبلى  ذلؾى  بعدى  كاتًبوً 
تىٍخفً  اٍلكىرىؽً  كىًضيؽً  عيٍذرو  نىٍحًكًه" السَّفىرً  ًفي ًلٍمًحٍمؿً  يًفوً كى  .كى

ا -ككره العمماء  خمطي  كىىيكى  التٍَّعميؽي، الخط التَّعميؽ كالمشؽ في الكتابة، فإف "شرَّ  -أيضن
 بىٍعثرةً  مىعى  الًكتىابىةً  سرعةي  كىىيكى  -الميـ بفتح -كاٍلمىٍشؽ ،(ٔ)تفرقىتييا ينبغي التي الحركؼً 
  .(ٖ)"(ٕ)الحركؼً 

 تخداـ الحبر المناسب بما يكافؽ كؿ نكع مف الكرؽ:خامسنا: اس -

أف ينظر إلى الكرؽ الذم جاء بو صاحب الكتاب كيستخدـ لو  الكٌراؽيتعٌيف عمى 
  .(ٗ)صافينا" نقيِّا كالقرطاسي  جارينا، برَّاقنا الحبر يككف أىفٍ  الحبر المناسب، ك"ييٍستىحىبُّ 

                                                 

 (.ْٖ/ْ) المصدر نفسو (ُ)
 (.ْٖ/ْالمدخؿ البف الحاج )يينظر:  (ِ)
 (.ْٔألفية العراقي )ص (ّ)
 (.ْٖٔ/ُراقي )شرح التبصرة كالتذكرة ألفية الع (ْ)

 (.ْٗٗ/ُتدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم )(ٓ) 
 (.ُُٓ/ِ: فتح المغيث ) يينظر (ٔ)
 ( مادة )مشؽ(.ُٓٓٓ/ْ: الصحاح ) يينظر( (ٕ
 (.ّٔ/ِ( فتح الباقي بشرح ألفية العراقي )(ٖ

 (.ِٕٓ/ُالجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ) (ٗ)
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ضاعة الماؿ إضاعة فيو فإف كرؽ؛ال يخرؽ الذم بالحبر ينسخ ال "كيتعٌيف عميو أف   كا 
 كيمحؽ كجكدىا، عزيزنا أك معدكمة كتبو الذم الكتاب نسخة كانت إف سيما بو؛ المكتكب العمـ
 الكرقة بو تسكد الذم بالمداد النسخ كأما سريعنا. الكرؽ مف يمحى الذم بالحبر النَّسخ بذلؾ

 رسالة يكتب أف إال و، الميـمنع في شؾ فبل مرئي مشاىد كىذا ببعض بعضيا الحركؼ كتختمط
 بحكـ القاضي ككتاب شرعي حكـ بيا يتعمؽ ال أف بشرط فنعـ أشبييا كما آخر إلى مكضع مف
 .(ُ)كغيرىا" الككالة مف ذلؾ أشبو كما الفقو كتب في المذككر بشرطو األحكاـ مف
 سادسنا: استحباب الكضكء قبؿ الكتابة: -

ء بكؿ عمؿ يقصد بو المرء التقرب إلى ا إفَّ الكضكء مف اآلداب المستحبة عند البد
إذا ، كالذكر، كالتدارس كالمذاكرة، ككتابة القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ، لذلؾ ينبغي لمكارؽ" 

 ثـ كضكء عمى جمكسو أكؿ في فميكف عميو ذلؾ شؽ فإف كضكء، عمى يككف أف لمنسخ جمس
 كؿ في يباشره حيف الكضكء مف بد فبل ا كتاب في ينسخ يككف أف إال ذلؾ بعد ما لو يغتفر
 أكؿ في فيتكضأ الحدث بذلؾ الصبلة لو تجكز ممف يككف أف إال الميـ الحدث، عميو طرأ حيف

 .(ِ)ذلؾ" بعد ما لو كيغتفر جمكسو
مف الكضكء حتى  لمكٌراؽكلمعمـ فإف الكضكء مف مفاتيح الخير كالبركة في العمؿ، فبلبد 

ة مينة شريفة تنبع مف منبع الكٌراقفي جميع أعمالو، حيث إف يبارؾ ا في كقتو كفي خطو ك 
، كألجؿ ذلؾ ذكر كبلـ الرحمف الرحيـ، ككبلـ سيد المرسميف محمد  الكٌراؽاإلسبلـ، كيكتب 
 غش كؿ مف قمبو يطير : "أف-عند كبلمو عف الشيخ كآدابو مع نفسو -(ّ)الخطيب البغدادم

 دقائؽ عمى كاالطبلع كحفظو، العمـ لقبكؿ بذلؾ ليصمح كخمؽ؛ عقيدة كسكء كحسد كغؿٌ  كدنس
 الباطف(، كقيٍربنة القمب كعبادةي  السّْرّْ  )صبلة بعضيـ: قاؿ كما العمـ فإف غكامضو، كحقائؽ معانيو
 كالخبث الحدث مف الظاىر بطيارة إال الظاىرة الجكارح عبادة ىي التي الصبلة تصمح ال ككما
 مساكئ كحدث الصفات خبث عف بطيارتو إال لقمبا عبادة ىك الذم العمـ يصح ال فكذلؾ

 أف فينبغي الشَّرعية العمـك كتب مف شيئنا نسخ : "إذا(ْ)ثـ قاؿ في مكضع آخر كرديئيا"، األخبلؽ
 طاىر". بحبر كالثياب البدف طاىر القبمة مستقبؿ طيارة عمى يككف

 
                                                 

 (.ٖٓ-ْٖ/ْالمدخؿ البف الحاج ) (ُ)
 (.ٖٓ/ْ) المصدر نفسو( (ِ

 (.ٖٔتٍذًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكىمّْـ في أىدىب العىاًلـ كالميتىعىمّْـ )ص (ّ)
 (.َُّ-ُِٗ)ص المصدر نفسو (ْ)
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 سابعنا: النصح في النسخ: -

أف يعمـ مف يريد النسخ  لمكٌراؽ، فبلبد اقيفالكرٌ إفَّ النصح في النسخ مف اآلداب عند  
 النُّسخ يأخذ أنو كىك بعضيـ يفعمو مما مف الشيكخ بما عنده مف أعماؿ نسخ لآلخريف، "كليحذر

 لـ لمف النصح يناقض كذلؾ لغيره؛ ينسخ أنو منيـ أحدنا يعمـ كال كليذا، ليذا فينَّسخ جماعة مف
 .(ُ)الذـ" مف فييما ما تقدـ كقد كالحرص ؼاالستشرا بيف فيو جمع كألنو بذلؾ، يعممو
ا ينبغي عمى          يجتنب أف عميو أف يككف مف الناصحيف لمزبائف، "كيتعٌيف الكٌراؽكأيضن
 في الدخكؿ لو يحصؿ بتجنبيا ألف األعظـ؛ المقصكد ىي إذ صنعتو في تعتكره التي المفاسد
 إلخكانو نصح فقد المفاسد تجنب فإذا ...،(ِ)ةي(النًَّصيحى  قكلو عميو الصبلة كالسبلـ: )الدّْيفي  عمكـ

 فإذا الديف، أىؿ مف بأنَّو كسبلمو عميو ا صمكات الشرع صاحب شيادة لو فتحصؿ المسمميف
ال الغنيمة لو صحت المفاسد مف سمـ  .(ّ)بمنو" السبلمة ا نسأؿ مف ذلؾ الضد عمى رجع كا 
تكشؼ ذلؾ كأصبح الرأم  الكٌراقيفبيف الزبائف كفي سكؽ  الكٌراؽفإذا صدؽ نيصح   

العاـ في الصدؽ كالنصح، فبل شؾ أف الحالة المعنكية عنده ستنيض، كينجح في مينو، كال 
 يفعمو ما يجتنب "أف يناؿ الحالة المعنكية اال إذا ابتعد عف المفاسد، كنصح لممسمميف، كعميو

ا معمكـ شيء عمى الصانع إلى الكتاب يعطي أف كىك بعضيـ  كذلؾ جممة أشياء عف عكضن
 كمو كىذا ذلؾ عمؿ في أجرتو كبيف كالحرير كالبطانة الجمد بيع بيف فيو جمع ألنو يمنع؛

 عمى كيؤاجره عنده مف كالحرير كالبطانة بالجمد الصانع إلى يأتيكالكجو في ذلؾ: أف  مجيكؿ،
 ذلؾ.  عمؿ

: كىك   بعد ثـ منو،ث كيعيف حدتو عمى منيا كاحد كؿ لو يبيف الصانع أف ككجو ثافو
 صنعتو.  عمى يؤاجره ذلؾ

 ثـ عنده، يكف لـ إف ذلؾ مف إليو يحتاج ما شراء في يككمو أف كىك ككجو ثالث: 
 .(ْ)عممو" عمى ذلؾ بعد يؤاجره
      

                                                 
 (.ٖٓ/ْ( المدخؿ البف الحاج )(ُ

يمىافى  :ًكتىابي  ،(ْٕ/ ُصحيح مسمـ )(ِ)  ةي حديث رقـ  :بىابي  ،اإٍلً (. عىٍف تىًميـو الدَّاًرمّْ ٓٗ)بىيىاًف أىفَّ الدّْيفى النًَّصيحى
: أىفَّ النًَّبيَّ  ةي )، قىاؿى :  (،الدّْيفي النًَّصيحى ٍف؟ قىاؿى ًتًيـٍ )قيٍمنىا: ًلمى امَّ ًة اٍلميٍسًمًميفى كىعى ًلرىسيكًلًو كىأًلىًئمَّ ًلًكتىاًبًو كى  .(ًلمًَّو كى

 (.ٖٗ-ٖٖ/ْالمدخؿ البف الحاج )(ّ) 
 (.ٖٖ/ْ) المصدر نفسو(ْ) 
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 يسيرة كىي جائزة أكجو ثبلثة : "فيذه(ُ)ثـ يعقب ابف الحاج عمى األكجو الثبلثة قائبلن   
 ذلؾ أكثرىـ يترؾ المشقة كعدـ السيكلة ىذه مع ثـ ذلؾ في اتمحقيم مشقة غير مف المدرؾ سيمة
 عمـ لو مف أثره عمى كمضى (ِ)الزماف ىذا في عنده عمـ ال ممف كثير اعتاده ما كيفعؿ كمو

 ما بقيمة ذمتو تتعمر الكتاب فصاحب امعن  ذمتيما فتتعمر المحدثة بالعكائد النفكس الستئناس
 الكتاب صاحب مف أخذ بما ذمتو تتعمر كالصانع ؛الصانع كأجرة كالحرير كبطانتو الجمد مف أخذ

 فييا". الممنكع الكجو عمى كيجمدكنيا العمـ بكتب يأتكف كيؼ منيـ كالعجب
قاؿ الباحث: ابف الحاج يتكمـ عف زمانو فكيؼ لك رأل أىؿ زماننا، ماذا سيقكؿ إذا رأل          

 اف؟!.خراب الذمـ عند عدد مف أصحاب الصنعة، كا المستع
 ألف بو، كعممكا بو تمسككا الذم الكٌراقيف شعار ىك الغد ىذا إلى اليكـ عمؿ تؤجؿ كال        
 لـ إف كالسيؼ الكقت: "بحكمة عممكا ألنيـ المسمميف، آداب مف ليس كىذا التسكيؼ عكسو
 تضيع كبالتسكيؼ كسكؿ، المسمـ أف كيصكر األعماؿ، يعطؿ فالتسكيؼ ،"قطعؾ تقطعو

الضركرة، كيجب أف  كقت إال لغد عمبلن  يؤجؿ ال أف لمكٌراؽ فبلبد الجيكد، ذىبكت الحقكؽ،
: قكليـ مف الصناع مف غيره حؽ في ذكره تقدـ مما يحذر أف لو "كينبغي ينصح الصناع بذلؾ،

 .-أم القسـ -(ّ)األيماف" يجتنب ككذلؾ. غد كبعد غدا
 ثامننا: التمسؾ برأم الجماعة في نسخ الختمة: -

 يترؾ أف عميو أف يككف دقيقنا جدنا في النسخ خاصة نسخ القرآف، "كيتعٌيف اؽلمكرٌ ينبغي 
 المصحؼ مرسكـ غير عمى الختمة ينسخ أف كىك ،(ْ)الزماف ىذا في الناس بعض أحدثو ما

 .(ٓ)" عفاف بف عثماف بخط كجدتو ما عمى األمة عميو اجتمعت الذم
 :(ٔ)كصكؿ إلى آخره، كما قاؿ ابف فارسكالختاـ "الختمة" ىك االنتياء مف الشيء، أك ال  

 القارئ كختـ العمؿ، ختمت يقاؿ:. الشيء آخر بمكغ كىك كاحد، أصؿ كالميـ كالتاء الخاء "ختـ:
 . السكرة

                                                 

 (.ٖٖ/ْ) ر السابؽالمصد(ُ) 

 المقصكد الزماف الذم عاش فيو ابف الحاج، أم القرف الثامف اليجرم. (ِ)
 (.ِٗ-ُٗ/ْالمدخؿ البف الحاج ) (ّ)
 الكبلـ كبلـ ابف الحاج، كالمقصكد بقكلو ىذا الزماف: القرف الثامف اليجرم. (ْ)
 (.ٖٔ/ْ( المدخؿ البف الحاج )(ٓ
 (.ِْٓ/ِ( مقاييس المغة )(ٔ
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ا؛ الباب مف فذلؾ الشيء، عمى الطبع كىك الختـ، فأٌما  ال الشيء عمى الطبع ألفٌ  أيضن
 كالخاتاـ، الخاتـ، كيقاؿ:. يختـ بو ألفٌ  منو؛ تؽمش كالخاتـ. األحراز في آخره، بمكغ بعد إال يككف

 كؿ كختاـ. آخرىـ ألٌنو األنبياء، خاتـ  حؽ. كالنبي بغير خاتامي أخذت :قاؿ. كالخيتاـ
ًمٍسؾه  ًختىاميوي   : ا قاؿ. آخره: مشركب

 إياه شربيـ عند منو يجدكنو ما آخر إف أم ،(ُ)
 .المسؾ" رائحة

الختمة بغير مرسـك مصحؼ عثماف بحجة أف  الكٌراقيفاج نسخ بعض كقد أنكر ابف الح        
ؿً  إلىى ييٍمتىفىتي  : "كىالى (ِ)العامة ال تعرؼ ذلؾ المرسكـ، فقاؿ الىؼى  مىفٍ  اٍعًتبلى  ال العامة إف: ًبقىٍكًلوً  خى

 المرسـك عمى كتب إذا المصحؼ في قراءتيـ في الخمؿ عمييـ كيدخؿ المصحؼ مرسـك تعرؼ
 . الياء قبؿ بألؼ رسميا ألف كجام؛ كجائ مثبلن  فيقرؤكف

ييٍؤفىكيكفى  فىأىنَّى : قكلو  ذلؾ كمف
فيكفى  أىنَّى : ، كقكلو (ّ) ييٍصرى

 فإنَّيـ ،(ْ)
ما ساكنة إما الياء بإظيار أشبيو كما ذلؾ يقرءكف قىاليكا :  ككذلؾ. مفتكحة كا   ىىذىا مىاؿً  كى
الرَّسيكًؿ 

 عمى كقؼ التالي عمييا كقؼ فإذا الياء، عف منفصمة ـببل فييا المصحؼ مرسكـ ،(ٓ)
 .البلـ"

 غير فعؿ : "فإف(ٔ)فقد خالؼ إجماع األمة، قاؿ ابف الحاج الكٌراقيفكمف يفعؿ ىذا مف  
 ذكره المتقدـ فالتعميؿ الشريؼ الشرع في معمكـ كحكمو األمة، عميو اجتمعت ما خالؼ فقد ذلؾ

 الناس مف كثير خمؽ إلى المفسدة ىذه تعدت كقد المتقدـ، لئلجماع لمخالفتو صاحبو عمى مردكد
 .المكفؽ" كا غيره، كحؽ نفسو حؽ في ذلؾ مف فميتحفظ (ٕ)الزماف ىذا في

كمف اآلداب اإلسبلمية لمختمة؛ أف يككف النَّسخ ليا بالمغة العربية، ألف القرآف نزؿ       
نَّما يترجـ بمساف عربي مبيف، كال يجكز كتابة القرآف بمغة غير ال عربية ألف القرآف ال يترجـ؛ كا 

  ا ألف العجـ؛ بمساف الختمة ينسخ ال أف عميو يتعيف بؿ لو لذا "ينبغي معناه كتفسيره، ك
 نسخ -رحمو ا -العجـ، كقد كره اإلماـ مالؾ بمساف ينزلو كلـ مبيف عربي بمساف أنزلو

                                                 

 .(ِٔ: )اآلية المطففيف سكرة(ُ) 
 (.ٖٔ/ْالمدخؿ البف الحاج ) (ِ)
 .(ُٔ: )اآلية العنكبكتسكرة  (ّ)
 .(ٗٔ: )اآلية غافرسكرة ( (ْ
 .(ٕ: )اآلية الفرقافسكرة  ((ٓ

 (.ٖٔ/ْالمدخؿ البف الحاج ) (ٔ)
 المقصكد الزماف الذم عاش فيو ابف الحاج، أم القرف الثامف اليجرم. (ٕ)
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مىٍينىا ًإفَّ   قاؿ:  ا إف: كقاؿ متفرقة، أجزاء في المصحؼ ٍمعىوي  عى جى
 كىؤالء ،(ُ)

 .(ّ)"(ِ)يفرقكنو
أف يكتب اآلية أك اآليتيف بالعربية ثـ يكتبيا بمغة غير عربية،  الكٌراؽكيحذر عمى 

فبعضيـ كاف "يجمع في الختمة الكاحدة بيف كتبيا بالمساف العربي كالمساف العجمي، فيكتب 
عدىا بالمساف العجمي، كىذا مخالؼ لما أجمع عميو اآليتيف كالثبلث بالمساف العربي ثـ يكتبيا ب
ذا كاف ذلؾ كذلؾ فيتعيَّفي عميو أف ال ييعىرّْج عمى الصدر األكؿ كالسمؼ الصالح كالعمماء  . كا 

 .(ْ)قكؿ مف أجاز ذلؾ، فميحذر مف ذلؾ، كا المكفّْؽ"

عمـ، كاستصحاب نية نية العالـ كالمت الكٌراؽكمف اآلداب اإلسبلمية لمختمة؛ استصحاب        
 بيف فرؽ إعانة إخكانو المسمميف بصناعتو عمى صيانة مصاحفيـ ككتبيـ، مع العمـ "أٌنو ال

: األكؿ: أربعة إلى يحتاج المتسببيف مف كغيره الصانع إف إذ كغيره العالـ  الصنعة عمـ عمـك
 عاـ كذلؾ نفسو، في يخصو بما العمـ فييا، كالثالث: العمـ بمساف العمـ يحاكليا، كالثاني: التي
 ىك كما كغيرىما، كالصكـ الصبلة مف عبادتو في منيـ إنساف كؿ يعتكر فيما غيره كحؽ حقو في

 الرابع: كالعمـ يفسدىا، كما العبادة يصمح كما كالفضائؿ كالسنف الفرائض ذلؾ مف في بو مأمكر
 مف خالطو فم كعمى نفسو عمى التحفظ مف لغيره مخالطتو في المكمؼ إليو يحتاج ما عمـ

 لمف يعمميا أك يتعمميا أف فإما منيا؛ لو بد ال عمكـ أربعة فيذه كثير؛ كذلؾ ينبغي ال فيما الكقكع
نَّما ذلؾ، لو كقع إف منو يطمبيا  كما كتحيتو المسجد دخكؿ مثؿ العالـ نية مف المتسبب يترؾ كا 
 (ٓ)أعمـ" كا الدكاف، أك السكؽ في يعتكره ال مما أشبييما

 تطبيؽ اآلداب العامة: تاسعنا: -

لقد جاء اإلسبلـ بأداب عامة ينبغي لممسمـ التزاميا كتطبيقيا حتى يناؿ األجر كالثكاب 
 ، سكاء كاف صاحب مينة أك لـ يكف، كسكاء كاف عالمنا أك مف دىماء كعكاـ الناس.مف ا 

                                                 
 . (ُٕ: آلية)ا القيامةسكرة ( (ُ
كسئؿ عف القرآف يكتب "، )مسألة(: -كتاب في الفقو المالكي -(َُّ/ُ) ( جاء في كتاب البياف كالتحصيؿ(ِ

ال يفرؽ القرآف كقد جمعو ا تعالى،  :كقاؿ ،ا في المصاحؼ، فكره ذلؾ كراىية شديدة كعابوا كأسباعن أسداسن 
 ."كىؤالء يفرقكنو، ال أرل ذلؾ

 (.ٕٖ-ٖٔ/ْج )المدخؿ البف الحا(ّ) 
 (.ٕٖ/ْلمدخؿ البف الحاج )ا(ْ) 
 (.ٖٖ-ٕٖ/ْ) المصدر نفسو(ٓ) 
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ة كالمعمـ في كال شؾ أف إلزاـ العالـ كطالب العمـ بيذه اآلداب إلزاـ أشد، ألٌنيـ القدك 
 ىك السُّنَّة يمتثؿ أف دكانو إلى حيث "ينبغي لو إذا جاء الكٌراؽالمجتمع، كيدخؿ معيـ في ىذا 

 مثؿ: منو، كخركجو بيتو دخكلو في تقدمت التي اآلداب فعؿ في تأخر أك ذكره تقدـ ممف كغيره
 كالذكر التسميةب االبتداء مع بسكاء، سكاء كالخركج الدخكؿ في الشماؿ كتأخير اليميف تقديـ

 بيف صمة الصبلة ألف كشرائو...، لبيعو يجمس أف قبؿ ركعتيف بصبلة يبدأ كأف ذلؾ، في المأثكر
اإلمكاف  مع كىذا. إليو جمس فيما يأخذ ذلؾ بعد ثـ العظيمة، الصمة بيذه فيبدأ  كربو العبد
  .(ُ)""ا  ذكر ذلؾ عف فيعكض فيو يركع مكضع فييا ليس الدكاف يككف ذلؾ يمكنو لـ فإف

 إال الميـ. فميفعؿ القبمة مستقبؿ كىك إال دكانو في يجمس ال أف قدر ميما أنَّو لو ك"ينبغي
 . (ِ)إذف" بأس فبل ذلؾ عميو يتعذر أف

ناحية كغيره مف ناحيتيف: األكلى: ال لمكٌراؽقاؿ الباحث: إف اآلداب اإلسبلمية متبلزمة 
كمف السمؼ الصالح رضكاف ا  ا نابع مف رسكؿ ا المينية، كىذ الدينية، الثانية: الناحية

عمييـ، كلذلؾ مف فعؿ كما فعمكا فيك سمفيـ كمف تغافؿ عف اآلداب كلـ يعمؿ بيا فيك منحرؼ 
 عف آداب السمؼ.

 :(ّ)المطمب الثاني: األخبلؽ المذمكمة -

 ة اجتباب بعض األخبلؽ المذمكمة، منيا: الكٌراقيتعٌيف عمى المشتغؿ بمينة 
: التعاطي مع الغش:أك  -  الن

 فىمىٍيسى  غىشَّ  : )مىفٍ إفَّ اإلسبلـ حـر عمى المسمـ أف يغش مسممنا أك كافرنا، قاؿ النبي 
، كالمينة الناجحة التي ال غش فييا، فمذا كاف مف أساسيات اآلداب اإلسبلمية في مينة (ْ)ًمنّْي(
 الغش مف يحذر أف لو "ينبغي اؽالكرٌ ة الحذر مف الغش كاجتنابو، كعدـ التعاطي معو، فالكٌراق
 مف أنَّو عمى فيبيعو دراىـ ثبلثة يساكم الذم (ٓ)الدست يعطي أف يحاكلو، مثالو: ىك فيما

 زائدنا كرقنا يككف فقد صفتو، بسبب ثمنو يختمؼ ذلؾ في الكرؽ ألفَّ  أربعة؛ يساكم الذم الدست

                                                 
 .(ٖٖ/ْ) المصدر السابؽ( (ُ
 .(ٖٖ/ْ) المدخؿ البف الحاج( (ِ

 (.ِٗٔ-ِّٓكراقك بغداد في العصر العباسي )ص (،ُٗ-ٕٗ/ْ) المدخؿ البف الحاج :يينظر(ّ) 
:ٗٗ/ُصحيح مسمـ )(ْ)  ، بىابي يمىافى  : )مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى ًمنَّا(.قٍكًؿ النًَّبيّْ  (، ًكتىابي اإٍلً
. القامكس المحيط )ص(ٓ ٍدًر البىٍيًت، ميعىرَّباته ، ىك الشيء مف الثّْياًب كالكىرىًؽ كصى : أك الدٍَّشتي  (.ُُٓ( الدٍَّستي
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 سمرةن  فيو (ِ)أعني عكسو كآخر الصيؼ في عمؿ مما كيككف ،(ُ)الصقاؿ كفي البياض في
ا   .(ّ)ذلؾ" بيف كما الشتاء في كعمؿ البياضة، أك الصقاؿ في كنقصن

أكثر مف غيرىا  -في الغالب -فئة مثقفة عارفة با عارفة حرمة الغش الكٌراقيفكألفَّ 
 مف ببيانو يخرج حتى يبٌيف أف عميو في الغش بدكف قصد "فيتعيف الكٌراؽمف الفئات، فإذا كقع 

 فىمىٍيسى  غىشَّنىا مىفٍ (عميو الصبلة كالسبلـ:  قكلو عمكـ تحت بكتمانو دخؿ يفعؿ لـ ففإ الغش،
 .(ٓ)"(ْ)ًمنَّا(

ا -الكٌراؽكيتعيف عمى   كسكء كحسد كغؿٌ  كدنس غش كؿ مف قمبو يطير "أف -أيضن
 غكامضو، كحقائؽ معانيو دقائؽ عمى كاالطبلع كحفظو، العمـ لقبكؿ بذلؾ ليصمح كخمؽ؛ عقيدة
 الصبلة تصمح ال ككما الباطف(، كقربة القمب كعبادة السر بعضيـ: )صبلة قاؿ كما عمـال فإف
 العمـ يصح ال فكذلؾ كالخبث، الحدث مف الظاىر بطيارة إال الظاىرة الجكارح عبادة ىي التي
 .(ٔ)كرديئيا" األخبلؽ مساكئ كحدث الصفات خبث عف بطيارتو إال القمب عبادة ىك الذم
 العكرة:كشؼ عدـ ثانينا:  -

إفَّ الستر كالمحافظة عمى سر المينة مف اآلداب اإلسبلمية، لذلؾ ينبغي لمف أراد  
 مف الكرؽ شرائو عند أف يحذر مف كشؼ عكراتيـ كأسرار مينتيـ، "كليحذر الكٌراقيفالتعامؿ مع 

ٌناع مف فييا يعمؿ مف عكرات عمى فيو يكشؼ أنَّو يعمـ كقت في يككف أف ةالكٌراق  إف إذ الصي
 كابتبلليا العكرة عمى كانحصارىا لصغرىا العكرة تصؼ خرقة أكساطيـ في يجعمكف أكثرىـ
 لما مناقض كذلؾ معصية، فيي ىذه كالحالة دخؿ فإف مكشكؼ، آخره عف كالفخذ بالماء،
 كقتنا يتحرل أف المعنى ليذا فيحتاج كيشترم، كيبيع   يعمؿ أٌنو مف نيتو عميو احتكت
  .(ٕ)ذكر" مما سالميف فيو يككنكف

 

                                                 
ٍنعىتيوي، كصً (ُ . كًمفى المىجاًز: ًصقىاؿي اٍلفىرىًس، صى : اٍلبىٍطفي ، ًكًكتىابو قىاؿي  (.ُّٕ/ِٗيىانىتيوي. تاج العركس )( الصّْ

 الكبلـ البف الحاج.(ِ) 
 (.ُٖ/ْالمدخؿ البف الحاج )(ّ) 
يمىافى  ،(ٗٗ/ُ( صحيح مسمـ )(ْ ٍيرىةى: أىفَّ «مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى ًمنَّا: »بىابي قٍكًؿ النًَّبيّْ  -ًكتىابي اإٍلً ، عىٍف أىًبي ىيرى

:  رىسيكؿى اً  مى »قىاؿى مىؿى عى مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى ًمنَّامىٍف حى حى فىمىٍيسى ًمنَّا، كى  «.ٍينىا السّْبلى
 (. ُٖ/ْ( المدخؿ البف الحاج )(ٓ

 (.ٖٔتٍذًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكىمّْـ في أىدىب العىاًلـ كالميتىعىمّْـ )ص (ٔ)
 (.ُٖ/ْالمدخؿ البف الحاج )(ٕ) 
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 :ثالثنا: خمط أصناؼ الكرؽ -

أف يعطي كؿ مشترم  لمكٌراؽإفَّ الكرؽ عمى أصناؼ، منو الخفيؼ كمنو الثخيف، كالبد 
 ة.الكٌراقما ينفعو، كأف يبٌيف لو ىذه األصناؼ حتى ال ييخدع، كىذا مف آداب اإلسبلـ في مينة 

 لمنسخ؛ يصمح الذم الجيد ؽبالكر  الخفيؼ الكرؽ يخمط أف كيتعٌيف لمكارؽ الحذر "مف
 بمعزؿ، عنده ذلؾ يككف بؿ لخفتو الكشط يحتمؿ ال الخفيؼ ألف المشترم؛ عمى تدليس ذلؾ ألف
ف منو، يكافقو مما أعطاه فيو ينسخ ممف المشترم أف عمـ فإذا  الرسائؿ فيو يكتب ممف أنَّو عمـ كا 
 .(ُ)لؾ"ذ لو يبيف أف بعد الخفيؼ الكرؽ مف أعطاه يجكز مما أشبييا كما

 يؤخر كال يقدـ فبل كأكراقو، الكتاب كراريس عدد عمى يتحفظ أف عميو ككذلؾ "يتعيف
ذا. الغش مف كتركو النصح باب مف فإنَّو ذلؾ في كيتأنى مكاضعيا، عف األكراؽ كال الكراريس  كا 

 ،بعده بما الكبلـ اتصاؿ بذلؾ ليعرؼ باالستخراج عارفنا يككف أف الصانع فيحتاج كذلؾ ذلؾ كاف
 ال لمف عمميا يكلي أف يحترز ذلؾ مع ثـ ذلؾ، بيا يعرؼ العمـ في مشاركة عنده تككف أك

 ىذا في ىذا يقع ما ككثيرنا صاحبو عمى الكتاب يختمط لئبل كالصبياف الصناع مف تمييزىا يعرؼ
 كقع فإف صاحبو مف أخذه فيما الحراـ يأكؿ المكجكد التعب مع ثـ عممو، في فيتعب (ِ)الزماف
 العكض إال عميو يأخذ كال ينصمح، حتى مرارنا كلك إعادتو، الصانع عمى كجب ذلؾ مف شيء
 .(ّ)كأشباىو ىذا مف السبلمة عمى يعممو أف إال تسممو ما ألنو األكؿ؛

عمى األمانة في كؿ عمؿ ليـ، سكاء في  الكٌراقيفقاؿ الباحث: يتضح مف ذلؾ حرص 
 المينة.الكتابة أك في التجميد أك في غيرىا مف مياـ 

 شرعية:الغير رابعنا: نسخ العمـك  -

 فقد ذلؾ فعؿ إف ألنَّو الشرعية؛ العمكـ غير في النسخ مف يحذر "أف لمكٌراؽينبغي 
 إعانة بنية فيو ىك الذم السبب يحاكؿ أنو غيره في تقدـ ألنَّو بيا؛ جمس التي نيتو ناقض
 ا عمى الرزؽ كأف كغيرىا، السمع مف إليو يحتاجكف مما عمييـ بتيسيره المسمميف إخكانو
 العالـ خركج حيف ذكرىا المتقدـ النيات مف إليو يحتاج بما ذلؾ سببو إلى يخرج كأنَّو تعالى،

                                                 

 (. ِٖ-ُٖ/ْ) المصدر نفسو (ُ)

 لذم عاش فيو ابف الحاج، أم القرف الثامف اليجرم.المقصكد الزماف ا (ِ)
 (.َٗ/ْ) المدخؿ البف الحاج( (ّ
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 اإليماف نية ذلؾ إلى يضيؼ ثـ تعالى، ا عمى ذلؾ في كتعبو خطاه كيحتسب كالمتعمـ
  .(ُ)عالى"ت  العبادة محض إنو إذ كاألحرل األكلى باب مف ىذا ففي كاالحتساب

 خامسنا: نسخ األمكر الكاذبة أك الحكايات المضحكة كشبييا: -

 فإف كشبييما، كعنترة البطاؿ كقصة أف يحذر مف نسخ األمكر الكاذبة لمكٌراؽينبغي  
 .(ِ)ممنكع ذلؾ

كالعمماء متفقكف عمى "تحريـ ركاية األخبار الكاذبة ككجكب إسقاط األحاديث الباطمة،  
ف ال يركم شيئنا مف األخبار المصنكعة كاألحاديث الباطمة المكضكعة، يجب عمى الميحدّْث أ

 . (ّ)"فمف فعؿ ذلؾ باء باإلثـ المبيف كدخؿ في جممة الكذَّابيف كما أخبر الرسكؿ 
!، فإٌف إثمو   فكيؼ بالذم يكتب الباطؿ مف األحاديث كمف األخبار، كمف القصص؟ى

ال كيؼ نيشرت القصص أشد، ألنو يكثؽ ذلؾ لمحافظ كغير الحافظ، كا لعامي كالمتعمـ، كا 
 كالحكايات الكاذبة ككصمت إلينا، إال بيذا السبب؟!.

قاؿ الباحث: كؿ مف ينسخ األفبلـ كالمسمسبلت كالقصص الباطمة الكاذبة ال يستحؽ  
ة مينة شريفة كال ييكتب فييا إال شريؼ، كالكذب ممقكت في الشريعة الكٌراقأف يككف كراقنا، ألف 

 مية، كالشيء الممقكت ال يككف خمقنا كال أدبنا لممسمميف الشرفاء.اإلسبل
ا -كينبغي لمكارؽ  كما المضحكة الحكايات أف ال ينسخ ما ال فائدة منو، "مثؿ -أيضن

 قكلو ضمف في بذلؾ يدخؿ لئبل كأشباىو ىذا مف يحذر أف فيحتاج المرء، بو يميك مما أشبييا
:  ـى  آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا ا تىقيكليكفى  ًل ، كىبيرى  الى  مى ٍقتنا تىٍفعىميكفى  الى  مىا تىقيكليكا أىفٍ  المَّوً  ًعٍندى  مى

تىٍفعىميكفى 
 بقمبو ينكه كلـ بمسانو يقمو لـ ما فعؿ فقد ذلؾ؛ فيو يكتب لمف الكرؽ باع إف ألٌنو ؛(ْ)
 .(ٓ)سافميف" فؿأس إلى عمييف أعمى في كاف أف بعد فيرجع الكريمة اآلية ىذه تحت بذلؾ فيدخؿ

 سادسنا: النسخ لمظالميف: -

ًإفَّ مف اآلداب اإلسبلمية أف ال نعيف الظالـ عمى ظممو كلك بخيطة ثكبو، أك بحراسة  
 أك الظمـ، عمى يعينو مف أك لظالـ، ينسخ أف "ال لمكٌراؽكلذلؾ ينبغي ، سجنو، أك بتقيد كتابو

                                                 

 (.ّٖ/ْ) المصدر نفسو(ُ) 
 (. ْٖ/ْ) المصدر السابؽ: يينظر( (ِ

 (.ٖٗ/ِ)الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع  (ّ)
 (.ّ ،ِ :)اآلية سكرة الصؼ(ْ) 

 (.َٖ/ْالمدخؿ البف الحاج ) (ٓ)
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ـى  آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا :  لوقك  عمـك في دخؿ ذلؾ فعؿ إف شبية... فإٌنو كسبو في مف  ًل
ا تىقيكليكفى  ، كىبيرى  الى  مى ٍقتنا تىٍفعىميكفى ا تىقيكليكا أىفٍ  المَّوً  ًعٍندى  مى تىٍفعىميكفى  الى  مى

(ُ)"(ِ). 
 عمى كمف الظالميف الذيف ظممكا أنفسيـ كظممكا الناس "أىؿ األدياف الباطمة"، لذا "يتعيف

 عمى ليـ معيننا يككف ذلؾ بفعمو ألنَّو الباطمة؛ األدياف أىؿ مف ألحد اكتابن  يجمد ال أف الصانع
 . كجو ىذا لفاعمو شريكنا كاف شيء عمى أعاف كمف كفرىـ،

 مف أحدنا رأكا إذا ألنَّيـ بدينيـ؛ تغبيطيـ كىك يقاربو أك األكؿ مثؿ كىك ثاف: ككجو
 .(ّ)ذلؾ" بسبب حؽ عمى أنَّيـ يعتقدكف كتبيـ في ما حفظ عمى سيما يعينيـ المسمميف

 أف شريؾ، الثاني: المعيف أف تقدـ ما أحدىما: :لكجييف لظالـ شيئنا يجمد ال ك"كذلؾ
 فيتحفظ الحراـ، يأكؿ تعبو مع ثـ الحبلؿ، ليأكؿ صنعتو في يتعب كالصانع حراـ أمكاليـ أكثر
 الظمـ لقؿ كأشباىو ىذا مف يتحفظكف الناس كاف كلك عنو، غيره كينيى فيو يقع أف ذلؾ مف

 .(ْ)كعرؼ صاحبو"
 غير كعبادة الشرؾ، عمى المشتممة مع التأكيد أٌنو ال يجكز التعامؿ مطمقنا مع "الكتب

عداميا، إزالتيا يجب كميا فيذه ا،  بتحريـ أكلى فيك كاتخاذىا، اقتنائيا إلى ذريعة كبيعيا كا 
كما قاؿ اإلماـ ابف  نفسيا" في مفسدتيا بحسب بيعيا مفسدة فإف عداىا، ما كؿ مف البيع
 .  (ٓ)القيـ

قاؿ الباحث: لذلؾ فإف نسخ الظمـ أك الشرؾ أك ما يساعد في الظمـ أك الشرؾ، فيك 
فساده حتى ال يينتشر الظمـ كالشرؾ بيف الناس، كىذا مف  حراـ؛ بؿ األكلى كالكاجب إتبلفو كا 

 الكاجبة عميو كجكبنا حتمينا.     الكٌراؽأكلكيات آداب 
 ماطمة:سابعنا: الم -

إفَّ المماطمة ليست مف أخبلؽ المسمميف، فقد حذر اإلسبلـ منيا أشد تحذير، عمى 
 بما يكفي أف أكجب بؿ أكلى، كىذا بالشغؿ المماطمة أف يجتب ىذا الخمؽ، كيحذر "مف الكٌراؽ

                                                 

 (.ّ ،ِ :آلية)ا سكرة الصؼ(ُ) 

 (.ْٖ/ْ) الحاج البف المدخؿ(ِ) 
 (.َٗ/ْ) المصدر نفسو( (ّ
 (.ُٗ/ْالمدخؿ البف الحاج )( (ْ
  (.ٕٓٔ/ٓاد المعاد في ىدم خير العباد )( ز (ٓ
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 أك غدنا: بقكلو الكعد خمؼ في بكقكعو يناقضيا بما يشكبيا فبل العبادة محض في ألنو يقكلو؛
 .(ُ)منو فيما يحاكلو" األيماف كقكع مف يحذر ككذلؾ بذلؾ، يكفي ال ثـ ،غدو  بعد
 ثامننا: النَّسخ في المسجد: -

إفَّ المساجد ليا حرمتيا، كلـ تيبف ال لمبيع كال لمشراء كال لمتجارة، بؿ بينيت لمعبادة، لذلؾ        
ف المسجد في ينسخ ال أف عميو "يتعيف الكٌراؽف  سبب في ألنَّو قدـ؛ت كما عبادة في كاف كا 

ف منع ذلؾ تكقع فإف يمكثو لـ إذا ىذا عنيا المسجد ينزه كميا كاألسباب " كاف كا   .(ِ)قميبلن
، فيجب المحافظة عمييا كعدـ تمكيثيا، فإف تمكيثيا قاؿ الباحث: المساجد بيكت ا        

 فعؿ مذمـك في الشريعة اإلسبلمية.
 األذاف كدخكؿ كقت الصبلة: تاسعنا: االستمرار بالعمؿ برغـ سماع -

ة كغيرىا مف الكٌراقال يكجد شيء أفضؿ كال أكلى مف "ا أكبر"، فيك أكبر مف 
أمر باإلسراع بأداء الصمكات، كىذا كاف  األعماؿ، كىذا أدب كاجب عمى المسمـ، ألف ا 

، فبل يجكز مف عادات أىؿ الميف، كانكا إذا سمعكا األذاف فركا إلى المساجد كترككا األعماؿ
 ىك ما يترؾ أف األذاف سمع إذا أنَّو حقو أف يستمر بالعمؿ إذا سمع األذاف، "كيتأكد في لمكٌراؽ
 أف إال الميـ. جماعة في المختار كقتيا في الصبلة إليقاع كالتييؤ المؤذف بحكاية كيشتغؿ فيو

 الكرقة خط يختمؼ نَّوأل يكمميا؛ حتى الكتابة يترؾ فبل الكرقة أثناء في يكتب كىك األذاف يككف
 حتى يده يرفع فبل الكرقة أثناء في كاف يسطَّر يتميا، ككذلؾ لك حتى فيميؿ عنيا قيامو بسبب
؛ ىذا كليس. يكمميا  ما بخبلؼ المسمميف إخكانو كنصح الصنعة، حسف إلى راجع ألنَّو بمذمـك
 إذا لو غي لو "فينبغيحيث "ينب .(ّ)أعمـ كا الجماعة، فكات لـ يخش ما كىذا غيره، في تقدـ
 تقدـ كما جماعة في المختار كقتيا في الصبلة إيقاع إلى معو كمف ىك يبادر أف األذاف سمع
 التي الشرعية كالعمكـ الحديث ككتب المصاحؼ ألف ذلؾ؛ إلى يبادر مف أكلى كىذا غيره، في

 .(ْ)ضده" عف كتنيى بذلؾ تأمر يجمدىا
 عاشرنا: استعماؿ دكاة الذىب كالفضة: -

                                                 

 (.ٖٓ/ْالمدخؿ البف الحاج )(ُ) 
 (.ٖٓ/ْ) المصدر نفسو (ِ)
 (.ٖٔ/ْ) الحاج البف المدخؿ( (ّ
 (.ِٗ/ْ) المصدر نفسو( (ْ
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الشريعة اإلسبلمية حرمت استعماؿ آنية الذىب كالفضة في األكؿ كالشرب، ككذلؾ  إفٌ 
ال يجكز اقتنائيا بدكف استعماؿ، حتى ال تنكسر قمكب الفقراء عند رؤيتيا، كقياسنا عمى ذلؾ 

استعماؿ الدكاة "المحبرة" المذىبة ألجؿ تمؾ العمة، ألفَّ العمة تدكر  الكٌراقيفحـر العمماء عمى 
 أك ذىب فييا لدكاة غبلفنا يعمؿ ال "أف الكٌراؽالحكـ كجكدنا كعدمنا، كبناءن عميو يتعٌيف عمى مع 

  .(ُ)بتجميدىا" عميو اإلعانة يجكز ال فكذلؾ استعماليا، يجكز ال ألٌنو فضة؛
ال يعممكف عمبلن  ة كأخبلقيـ، كانكاالكٌراق بمينة العامميف كانت آداب قاؿ الباحث: ىكذا

ال ترككه كراء ظيكرىـ كلـ يمتفتكف إليو، ككانكا  إال ردكه إلى الكتاب كالسُّنَّة؛ فإف كافقيما فعمكه، كا 
 يكسؼ بف يعقكب بكر يحرصكف كؿ الحرص عمى تعمـ ىذه اآلداب كاألخبلؽ كتعميميا، قاؿ أبك

 عمى المسند يقرأ كىك سنة عشرة ثبلث حنبؿ بف أحمد ا عبد أبي إلى "جمست :(ِ)المطكعي
نٌ  اكاحدن  احرفن  منو كتبت ما أكالده  كقاؿ مرة: "كنت .(ّ)كأتحفظيا" كأخبلقو آدابو أكتب كنت ماكا 
 ىديو إلى أنظر كنت إنما المسند يقرأ كىك عنو أكتب ال سنة عشرة ثبلث أحمد إلى أختمؼ
 .(ْ)بو" أتأدب

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ُٗ/ْ) در السابؽالمص(ُ) 
يعقكب ٍبف يكسؼ ٍبف أيكب أىبيك بىٍكر المطكعي، كفي سنة ثىماف كمائتيف كلدى أىبيك بىٍكر يعقكب ٍبف يكسؼ (ِ) 

مىكف مف رجب سنة  ، كيـك الخميس لتسع لياؿو خى : تاريخ يينظر. ق(ِٕٖ)السمسار المعركؼ بالمطكعي فيما ذيًكرى
 (.ِّْ/ُٔبغداد )

 (.ُٖاـ أحمد )صخصائص مسند اإلم (ّ)
 .المصدر نفسو (ْ)
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 ٌفصً اخلاِشا

 ح ًتسٌٍيا ادلعاصطاٌٌضّالصعٌتح ِينح 

 
 ًفٍو ِثحثا0ْ            

 حاٌٌضّالادلثحث األًي0 صعٌتح ِينح           

 ح ادلعاصطاٌٌضّالادلثحث اٌثا0ًٔ تسًٌ ِينح           
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

002 

 
 
 

 الفصؿ الخامس
 ة كبديميا المعاصرالكرٌاقصعكبة مينة 

حتى  ة كأم مينة مف الميف، ليا صعكباتيا، كليا مراحميا التي مرت بياالكٌراقإفَّ مينة        
 كصمت إلى الصكرة المتعارؼ عمييا بيف الناس. 

ة في زماننا، الكٌراقة، ثـ صكرة مينة الكٌراقكفيما يأتي يبٌيف الباحث صعكبات مينة 
 كبديميا المعاصر.

 ةالكرٌاقالمبحث األكؿ: صعكبة مينة 
ينة تدؿ ة مينة صعبة، فكؿ مرحمة مف المراحؿ التي مرت بيا ىذه المالكٌراقإفَّ مينة        

 عمى صعكبتيا، كخاصة في بداياتيا. 
كبالتحديد المرحمة األكلى قبؿ كجكد الكرؽ لٌما كانت الكتابة عمى الحجارة كالجمكد 

ا في ككانكا يجعمكف الكتاب حفرن " :(ِ)صعكبة ىذه المرحمة، فقاؿ (ُ)كغيرىما، كصؼ الجاحظ
، كرٌبما (ّ)ما كاف الكتاب ىك الناتئا في الحجارة، كخمقة مرٌكبة في البنياف، فربٌ الصخكر، كنقشن 

عظيـ، أك مكعظة يرتجى  ألمرو  اجسيـ، أك عيدن  ا ألمرو كاف الكتاب ىك الحفر، إذا كاف تاريخن 
 ". نفعيا، أك إحياء شرؼ يريدكف تخميد ذكره، أك تطكيؿ مدتو

كاستمرت ىذه الصعكبة حتى بعد ظيكر الكرؽ، ككانت معاناة أصحاب المينة شديدة، 
شركطنا تقيده  الكٌراؽففي كؿ مرحمة كانت تكضع عمى  .(ْ)"عاناه: أم قاساهمف "ناة: المعاك 

كتيصعب مف عممو، كلذا لـ يستمر بيذه المينة إال صاحب العزيمة القكية، كىذا زاد المينة 
 شرفنا، كبعضيـ كاف يصبر كيستمر في المينة رغـ ىذه الصعكبة مف أجؿ لقمة العيش.

ة بشكؿ عاـ ناتجة عف أشكاؿ مختمفة مف المعاناة الكٌراقة مينة كيمكف القكؿ بأف صعكب
 خبلؿ عممو، كالمتمثمة فيما يأتي: الكٌراؽالتي كاف يقاسييا 

                                                 

 ( مف ىذا البحث.ْْتقدمت ترجمتو )ص ،عمرك ٍبف بحر ٍبف محبكب، أىبيك عثمافالجاحظ ىك:  (ُ)
 (.ْٗ/ُالحيكاف )(ِ) 
ارتفع مف بيتو كغيره فيك ناتئه. كنىتىأى  ءشيا. كفي المثؿ "تىٍحًقريهي كيىٍنتىأي" أم يرتفع. ككؿ ا كنتكن نتأ كنتكءن نتأ:  (ّ)

 (.ٕٓ/ُ: خرج مف مكضعو مف غير أف يبيف. الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )ءالشي
 (.َِِمختار الصحاح )ص(ْ) 
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 المطمب األكؿ: معاناة استقطاب الزبائف: -
في مينة الكاقة بدافع التكسب، كسد حاجاتيـ المعيشية،  الكٌراقيفاشتغؿ كثير مف 

مف أجؿ  (ُ)ب اإلىداء في كتاباتو قبؿ بدء عممية نسخ المؤلَّؼكبعضيـ كاف يمجأ إلى أسمك 
استقطاب الزبائف، كمف ذلؾ: ما قاـ بو الجاحظ حيث أىدل بعض كتاباتو لزبائنو كناؿ الدنانير، 

خمسة آالؼ دينار،  فأعطاني (ّ)كتاب الحيكاف إلى محمد بف عبد الممؾ يتي دى ىٍ أى " :(ِ)قاؿ الجاحظ
ادكى تبييف إلى ابف أبي دي كأىديت كتاب البياف كال

فأعطاني خمسة آالؼ دينار، كأىديت كتاب  (ْ)
 ."فأعطاني خمسة آالؼ دينار (ٓ)الزرع كالنخؿ إلى إبراىيـ بف العباس الصكلي

قاؿ الكزير صاحب كتاب األغاني مثؿ فعؿ الجاحظ، " كلقد فعؿ أبك الفرج األصبياني
ما انتخبو مف كتاب األغاني الذم ألفو أبك في مقدمة  (ٔ)أبك القاسـ الحسيف بف عمي المغربي

فأعطاه ألؼ  (ٕ)سيؼ الدكلة ابف حمداف إف أبا الفرج أىدل كتاب األغاني إلى، الفرج األصبياني
نو يستأىؿ  (ٖ)دينار، كبمغ ذلؾ الصاحب أبا القاسـ بف عباد فقاؿ: لقد قٌصر سيؼ الدكلة كا 

                                                 

 (.ِٖٕ: كراقك بغداد في العصر العباسي )صيينظر (ُ)
 (.ُُِٖ-ُُِٕ/ٓمعجـ األدباء ) (ِ)
 ا البحث.( مف ىذْْتقدمت ترجمتو )ص .بابف الزيات محمد بف عبد الممؾ أبك جعفر المعركؼ (ّ)
ٍبًد اً أىٍحمىدي بفي فىرىًج بًف حى  (ْ) ، أىبيك عى ًرٍيزو اإًليىاًدمُّ القىاًضي الكىًبٍيري ، أىٍحمىدي بفي أىًبي ديكىادى فىًرًج بًف حى ًرٍيزو اإًليىاًدمُّ

. كىافى دىاًعيىةن إً  ٍنبىؿو ، عىديكُّ أىٍحمىدى بًف حى ٍيًميُّ ، الجى ، ثيَـّ البىٍغدىاًدمُّ ٍمًؽ القيٍرآًف، البىٍصًرمُّ : سير يينظر. ىػ(َِْتكفي )لىى خى
 (.ُٗٔ/ُُأعبلـ النببلء )

 ( مف ىذا البحث.ّٔمتو )ص. تقدمت ترجإبراىيـ بف العٌباس بف محمد بف صيكؿ(ٓ) 
سىف الشيعٌي، عيرؼ بابف المغربٌي. كىافى  (ٔ) الحسيف ٍبف عمٌي ٍبف حسيف ٍبف محمد، الكزير أبك القاسـ ٍبف أبي الحى
خكتو ىرب ًمف مصر، كاستجار بحٌساف ٍبف مفٌرج الٌطائٌي، كمدحو،  مىعى  أىًبيًو، فمٌما قتؿ الحاكـ بمصر أباه كعٌمو كا 

 (.ِْٗ/ٗ: تاريخ اإلسبلـ )يينظر. ق(ُْٖي سنة )تكف، فكصمو كأجازه
 ،لدكلةابف حمداف: عمي بف عبد ا بف حمداف بف حمدكف بف الحارث بف لقماف بف راشد، األمير سيؼ ا (ٕ)

 (.َُِ/ٖ: تاريخ اإلسبلـ )يينظر. ق(ّٔٓ) ، تكفي سنةأبك الحسف التغمبي الٍجزرم
اًعيؿ ٍبف عىبَّاد بف عباس، الصاحب أىبيك القاسـ (ٖ) ٍيو ابف ركف الدكلة. كلد ، الصاحب: ًإٍسمى يَّد الدكلة بيكى كزير ميؤى

فّْي   (.ٗٔٓ/ٖ: تاريخ اإلسبلـ )يينظر ىػ(.ّٖٓسنة )بًإٍصطىٍخر، كقيؿ: بالطَّالىقىاف، تيكي
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ت خزائني عمى مائتيف كستة آالؼ مجمد كلقد اشتمم ثـ قاؿ: ،أضعافيا، ككصؼ الكتاب فأطنب
 .(ِ)"غيره كال راقني منيا سكاه (ُ)رميٍ مً ما منيا ما ىك سى 

 
 المطمب الثاني: معاناة تكاليؼ الحكاـ: -

ببعض التكاليؼ عند طريؽ كزرائيـ، ككاف مف أسباب  الكٌراقيفكاف الحكاـ يكمفكف 
رائو، مف ذلؾ: ما ذكره ياقكت الحمكم عدـ تحفيزىـ مف ًقبؿ الحكاـ أك كز  الكٌراقيفالسأمة عند 

ا يقكؿ في فصؿ منو: إف أمير إلى الجاحظ كتابن  كتب -(ْ)كزير المتككؿ –(ّ)"الفتح بف خاقافأف 
لحاؿ بينؾ  ،عند ذكرؾ، كلكال عظمتؾ في نفسو لعممؾ كمعرفتؾ (ٔ)كييٌش  ،يجد بؾ (ٓ)المؤمنيف

شغكؿ بو كمتٌكفر عميو، كقد كاف كبيف بعدؾ عف مجمسو، كلغصبؾ رأيؾ كتدبيرؾ فيما أنت م
، فاعرؼ لي ىذه الحاؿ، (ٕ)ألقى إلٌي مف ىذا عنكانو فزدتؾ في نفسو زيادة كٌؼ بيا عف تجشيمؾ

كعٌجؿ بو إلٌي، ككف مف  ،كافرغ منو (كتاب الرٌد عمى النصارل)كاعكؼ عمى  ،ةكاعتقد ىذه المنٌ 

                                                 

ف سىمً  (ُ) ة، كىاٍلجمع سيٌمار. جميرة المغة )يٍ سميرم: فيبلى اصَّ  (.ُِٕ/ِرم لمَّذم يسامرؾ ًبالمٍَّيًؿ خى
 .(َُٕٕ-َُٖٕ/ْ( معجـ األدباء )(ِ

ا ا محسنن ا، كشاعرن ا مفكىن كاف فصيحن  ،الفتح بف خاقاف: األمير أبك محمد التُّركي الكاتب، كزير المتككؿ (ّ)
ا بالسخاء كالكـر كالرئاسة كالسؤدد. ككاف المتككؿ ال يكاد يصبر عنو؛ استكزره كقٌدمو كأٌمره عمى الٌشاـ، مكصكفن 

 (.َُِِ/ٓ: تاريخ اإلسبلـ )يينظرىػ(. َِٓ، تيكفي )كأًذفى لو أف يستنيب عنو بيا
مَّد المع (ْ) مىى ا بف ميحى مَّد أمير المؤمنيف: جعفر أمير المؤمنيف المتككؿ عى تصـ با بف ىاركف الرشيد بف ميحى

ٍبًد المًَّو ٍبًف العباس بف عبد المطمب يكنى أىبا الفضؿ، قي  ًمٌي بف عى ًد ٍبًف عى مَّ تؿ الميدم بف عبد ا المنصكر بف ميحى
 (.ْٓ/ٖ) : تاريخ بغداديينظرىػ(. ِْٕ)سنة 
مىى ا أم (ٓ)  .المتككؿ عى
فىٍفت ًإليو كاٍرتىٍحت لىوي كفىًرٍحت  أىىىٌش ىىشاشةن  ،(ّْٔ/ٔلساف العرب )ي ييش: إذا سيرَّ بو كفرح، جاء ف (ٔ) ًإذا خى

. ؿه ىىشّّ بىشّّ  ًبًو؛ كىرىجي
مىى مىشىقَّةو. كأىٍجشىمىني فبلفه أىٍمران مف جشـ:  (ٕ) شَّمىو: تىكىمَّفىو عى شامةن كتىجى ٍشمان كجى ، ًباٍلكىٍسًر، يىٍجشىميو جى ًشـى األىٍمرى جى

ًنيو شَّمى  .(ََُ/ُِلساف العرب ): يينظر. أىٍم كىمَّفىني كجى
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لؾ لسنة كاممة  مضى، كاستسمفت لما (ِ)بو عمى نفسو لتناؿ مشاىرتؾ. كقد استطمقتو (ُ)داج
  .(ّ)..."مستقبمة

كالمتأمؿ في القصة يجد الصعكبة في طمب الكزير بتأليؼ كتاب "الرد عمى النصارل"، 
كاف يشتغؿ بيذه المينة ليسترزؽ،  الكٌراقيففي كقت محدد، كبدكف أيجرة محددة، مع أف أغمب 

كؿ، قاؿ ابف ػػػة مف يعػػػتو كحاجػػػفي حاجرة ليكػػػخ باألجػاف ينسػ، ك(ْ)مدً ى بف عى ػحيذا يػفي
مف أم  :فقاؿ ،كقد عاتبتو عمى كثرة نسخو الكٌراقيفا في يكمن  -أم ابف عىًدم -قاؿ لي: "(ٓ)النديـ

قد نسخت بخطي نسختيف مف التفسير لمطبرم  ،مف صبرم ،شيء تعجب في ىذا الكقت
كلعيدم بنفسي كأنا  ،حصىاال يي كقد كتبت مف كتب المتكمميف م ،كحممتيما إلى ممكؾ األطراؼ

 ".أكتب في اليـك كالميمة مائة كرقة كأقؿ
 المطمب الثالث: معاناة إعالة األسرة: -

أسرة كال يستطيع أف يعكليا، فإٌنو  الكٌراؽإفَّ مف أصعب أشكاؿ المعاناة أف يككف عند 
ج شباع أىمو؛ كبيف التمسؾ في كتبو كا  يرة مف أمره، بيف بيع كتبو كا  اعة أىمو، كالخيار يقع في حى

يذكر أف  (ٔ)يأخذ بو، فيذا ياقكت الحمكم الكٌراقيفالثاني األقسى عمى النفس، كقد كاف بعض 
كاف ال يبع ما ينسخ مف كتب، ككاف لو زكجة كبنات كال يستطيع أف يطعميـ،  (ٕ)إبراىيـ الحربي

ياؾ نصبر فكيؼ نصنع بياتيف الصبيتيف؟ (ٖ)ىبٍ حتى قالت لو زكجتو:  ا مف فيات شيئن  أني كا 
ا كأنظريني كقمت: اقترضي ليما شيئن  ،بذلؾ (ٗ)فضننت قاؿ إبراىيـ: نو،ىً رٍ كتبؾ حتى نبيعو أك ني 

                                                 

، كأىٍجدىل(ُ)  ا اٍلعىًطيَّةي، كىىيكى ًمٍف ذىًلؾى ٍدكىل كىىيمى : الجى دىا، مىٍقصيكره مىٍيًو ييٍجًدم ًإذىا أىعطاه. كالجى فه أىم  جدا: أىٍجدىل عى فيبلى
ٍدكىل.    (.ُّْ/ُْ: لساف العرب )يينظرأىعطى. كأىٍجدىاه أىم أىعطاه الجى

: يينظر كيقاؿ: استطمؽ الراعي ناقةن لنفسو: إذا أخذىا لنفسو. استطمؽ بطنيوي: إذا لـ يستمسؾ.استطمقتو:  (ِ)
 .(ُُْٓ/ٕشمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك )

 (.ُُِْ/ٓمعجـ األدباء ) (ّ)
 ( مف ىذا البحث.ّّ. تقدمت ترجمتو )صيحيى بف عدم بف حميد بف زكريا، أبك زكريا (ْ)
 (.ِّْ: الفيرست )صيينظر( (ٓ

 (.ّْ/ُمعجـ األدباء ): يينظر (ٔ)
اؽ الحربي كلد ًفي سنة  (ٕ) ٍبد المًَّو ٍبف ديسـ أىبيك ًإٍسحى اؽ ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف بشير ٍبف عى ، ق(ُٖٗ)ًإٍبرىاًىيـ ٍبف ًإٍسحى

 (.ِِٓ/ٔ. تاريخ بغداد )ىػ(ِٖٓ)كمات ببغداد سنة 
ا (ٖ) ميـ، كىالصَّ ىىٍب: ىيكى ًبغىٍير ًإٍلحى ًمير اٍلميتًَّصؿ ًبًو شىاًئع ًفي كىبلى  كىاب: ىبو، ييقىاؿ )ىبني فعمت(: أىمؽ الضَّ

 (.ّٔٗاحسبني فعمت كاعددني، كممة ًلؤٍلىٍمًر فىقىط. الكميات )ص
ا كضنانة، ضف: الضاد كالنكف أصؿ صحيح يدؿ عمى بخؿ بالشيء. يقاؿ: ضننت بالشيء أضف بو ضنن  (ٗ)

 .(ّٕٓ/ّمقاييس المغة ) عمؽ مضنة كمضنة، إذا كاف نفيسا يضف بو.كرجؿ ضنيف. كىذا 
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دارم فيو كتبي، فكنت أجمس فيو لمنسخ كالنظر،  (ُ)ميزىٍ ككاف لي بيت في دً ، بقية اليكـ كالميمة
رجؿ مف الجيراف، فقمت:  ا؟ فقاؿ:فمما كاف في تمؾ الميمة إذا داٌؽ يدٌؽ الباب، فقمت: مف ىذ

كقمت: ادخؿ، فدخؿ كترؾ  ،اأطؼ السراج حتى أدخؿ، فكببت عمى السراج شيئن  :دخؿ، فقاؿأ
كفيو أنكاع مف  ،ا كانصرؼ، فكشفت عف السراج كنظرت فإذا منديؿ لو قيمةإلى جانبي شيئن 
مكا. كلما فيو خمسمائة درىـ، فدعكت الزكجة كقمت: أنبيي الصبياف حتى يأك (ِ)الطعاـ ككاغد

 . ا كاف عمينا مف تمؾ الدراىـكاف مف الغد قضينا دينن 
بعد المعاناة التي أصيب بيا، كىك ال يبيع  الكٌراؽقاؿ الباحث: فانظر إلى صبر ىذا 

 الكتب كىك بحاجة ماسة إلى ذلؾ. 
 المطمب الرابع: معاناة صعكبة المينة كمشقتيا: -

فتشققت األيدم، كتعبت األكتاؼ، كانيمرت  حياتيـ بالكتابة، الكٌراقيفأمضى معظـ       
ا سألت كٌراقن ": (ّ)قاؿ أبك ىٌفافالعيكف بالدمكع، لما قاسكه كعانكه مف صعكبة المينة كمشقتيا، 

أرٌؽ مف الزجاج،  كجاىيأدٌؽ مف مسطرة،  كجسميأضيؽ مف محبرة،  عيشيفقاؿ:  ،عف حالو
أضعؼ  كيدامأخفى مف شٌؽ القمـ،  يكحظ، (ْ)ا مف الحبر بالٌزاجعند الناس أشٌد سكادن  ككجيي

مف  ليأحٌر مف الحبر، كسكء الحاؿ ألـز  كشرابي؛ (ٓ)أمٌر مف العفص كطعاميمف قصبة، 
 . (ٔ)"الٌصمغ؛ فقمت لو: عٌبرت عف ببلء بببلء!

نتو كأذلتو مف ًقبؿ الناس، اأى ألنَّياككاف أبك حٌياف التكحيدم مف الكارىيف ليذه المينة؛        
، كخير شاىد عمى معاناتو حادثة ذكرىا في كتابو "أخبلؽ (ٕ)"حرفة الشؤـاىا "حتى سم

                                                 

الًدٍىميزي بالكسر: ما بيف الباب كالدار، فارسيّّ معٌرب. كالجمع الدىاليز. الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  (ُ)
(ّ/ٖٕٖ.) 

. القامكس المحيط )ص (ِ) ، ميعىرَّبه  (.ُّٓالكاغىدي: الًقٍرطاسي
أبك ىفاف الميزمي الشاعر، أحسبو مف أىؿ البصرة، سكف بغداد  ، بف أىٍحمىد بف حربأبك ىفاف: عبد ا (ّ)

: يينظر(، ك ٓ/ُُ: تاريخ بغداد )يينظر ق(.ِٕٓتكفي )ث عف األصمعي، ككاف لو مىحؿ كبيره في األدب، كحدٌ 
 (.ُُٕٓ/ٓتاريخ اإلسبلـ )

 .(َُْ/ُُتيذيب المغة ) :يينظر. كية كىىيكى مف أىخبلط الًحٍبرييقىاؿ لىوي: الشٌَّب اٍليىمانٌي، كىىيكى مف األدٍ الٌزاج:  (ْ)
سىنىةن عىٍفصان  (ٓ) رىًة البىمُّكط تىٍحًمؿ سنىةن بىمُّكطان كى ٍمؿي شىجى ًمٍنوي ، ك العىٍفص: حى العىٍفصي لىٍيسى ًمٍف نىبىاًت أىرض اٍلعىرىًب، كى

ًفيًو عي  : بىًشعه كى طىعىاـه عىًفصه ، كى لساف العرب : يينظر فيكصةه كمىرارىةه كتقبُّضه يٍعسير ابتبلعيو.اٍشتيؽَّ طىعىاـه عىًفصه
(ٕ/ٓٓ). 

 (.َِٕ(، غرر الخصائص الكاضحة )صٓٓٓ/ِ(، زىر اآلداب كثمر األلباب )ٕٗأدب الكتاب )ص(ٔ) 
 (.ُّْٗ/ٓمعجـ األدباء ) (ٕ)
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ري سٍ كأنا قاعد في كً  ،ا في دارهعمٌي يكمن  (ِ)ابف عٌباد طمع، قاؿ: "(ُ)الكزيريف"
أكتب لو  (ْ)كاؽرً  (ّ)

أخٌس مف  الكٌراقكفف ،ا، صاح بحمؽ مشقكؽ: اقعد!بو، فمما أبصرتو قمت قائمن  (ٓ)ا قد كادنيشيئن 
، فقاؿ لي الزعفراني الشاعر ، فغمب (ٕ): احتمؿ فإف الرجؿ رقيع(ٔ)أف يقكمكا لنا، فيممت بكبلـو

بن   ".ا مف خٌفتو كسخفوعمي الٌضحؾ، كاستحاؿ الغيظ تعجُّ
تىطير األعسر ة، "فالكٌراقإلى التطير كالتشاؤـ مف مينة  الكٌراقيفكقد كصؿ الحاؿ ببعض     

: "مىا خمؽ ا أىٍشقىى مف  ،ة كضجرالكٌراق: مف (ٖ)الكٌراؽ ة؛ فاأللؼ الكٌراق، كىالى أشأـ مف الكٌراؽفىقىاؿى
اء خكؼ، كىالدَّاؿ دىاء،  آفىة، كىاٍلبىاء بخس، كىالتَّاء تعس، كالثاء ثمـ، كىاٍلًجيـ جحد، كالحاء حرقة، كىاٍلخى

ا اد ضٌر، كالذاؿ ذؿ، كىالرَّاء ريب، كىالزَّام زجر، كىالسّْيف سـ، كالشيف شيف، كىالصَّ د صد، كىالضَّ
ف غـ، كىاٍلكىاؼ كفر، كىاٍلفىاء فقر، كىاٍلقىاؼ قبر، يكالطاء طر، كالظاء ظبلـ، كىاٍلعيف عيب، كالغ

ـ لكـ، كىاٍلًميـ مرؽ كىالبلَّ
، كىالنُّكف نكح، كىاٍلكىاك كيؿ، كىاٍليىاء ىكاف، كىاٍليىاء يأس؛ قيؿ لىوي: فبلـ (ٗ)
: ىيكى كىا جى  ـى مى اأٍللؼ؟ قىاؿى

 .(ُ)"يقطع الرزؽ كيجمب الحرؽ (َُ)
                                                 

 (.ُّّٗ/ٓمعجـ األدباء ): يينظرك (، ُُْأخبلؽ الكزيريف )ص (ُ)
ٌباد، المعتٌ  ابف عٌباد: عباد (ِ) اًعيؿ ٍبف عى مَّد ٍبف ًإٍسمى أمير إشبيمية ابف قاضييا أىًبي ، ضد با أبك عىٍمركٍبف ميحى

 (.َِٓ/َُ: تاريخ اإلسبلـ )يينظر ق(.ْْٔ، تكفي )القاسـ
: أىسفؿي الشُّقًَّة الًَّتي تىمي األرضى مف الًخبىاًء. تيذيب المغة )(ّ  (.ُّ/َُ( الًكٍسري
كاؽ(ْ ٍكؽي البيت كركاقيو كاحد كىي الشُّقة التي دكف الشٌقة العيميا، كقيؿ: ما بيف يدم البيتكىك  :( الرّْ : يينظر. رى

  .(ُُّ/َُلساف العرب )
كادني بو: أم كمفني بو، كالكىٍكدي: مصدر كاد يكيكد كىٍكدان كمكادة، تقكؿ لمف يطمب إليؾ شيئان، فتأبى أف  (ٓ)

 (.ّٓٗ/ٓ: العيف )يينظرتي أفعؿ كذا، بالضـ. تعطيو: ال، كال مكادة كال ميمة،  ككيدٍ 
، أحد أعياف أىؿ األدب المخصصيف بمعرفة دكميأبك القاسـ: يمقب  ،( عمر بف جعفر بف محمد الزعفراني(ٔ

لو كتاب العركض في خمس مجمدات ضخمة رأيتيا بخطو في  عمـ الشعر مف القكافي كالعركض كغير ذلؾ،
 (.َِِٗ/ٓمعجـ األدباء ): يينظركتاب المغات.  كقؼ جامع حمب. كلو كتاب القكافي.

قاعىةن.رقيع: ( (ٕ قيعى رى قيع: األحمؽي يىتىفىرَّؽ عميو رأيو كأميره، كقد رى قيع فىًييى كممة مكلَّدة،  الرَّ فىأىما قىٍكليـ: رجؿ رى
مىؽي. ًقع أًلىنَّوي الى ييرقع إاٌل الكاىي الخى : يينظر، ك (ُٕٓ/ُالعيف ): يينظر كأحسب أىف أىٍصميىا أىنو كاىي اٍلعقؿ قد ري

 .(ٕٕٔ/ِجميرة المغة )
ب، قدـ حمب عمى سيؼ بلى س شاعر أعرابي مف بني كً ارً فى  ،سر بف مييىاًرش اٍلًكبلًبيُّ عٍ : ىك األى الكٌراؽاألىٍعسىر  (ٖ)

الدكلة أبي الحسف بف حمداف، كحكى لو حكاية عشقو الصيقؿ بنت طراد بف خشـر األسدم، فاستحسف سيؼ 
 (.ُِّٗ/ْلة خبره كزكجو إياىا كأحسف الييما. بغية الطمب في تاريخ حمب )الدك 
كفىوي. لساف العرب )اإلىابي  :المىٍرؽي  (ٗ) ًف اٍلًجٍمًد اٍلمىٍعطيكًف صي ٍقتي اإًلىىابى أىم نىتىٍفتي عى . تىقيكؿي مىرى  (.َّْ/َُالميٍنًتفي

ٍممن  (َُ) ـى الشيءى يىٍجًمميو جى مى : جى مىـى اا: قىطىعىوي. ك جى مىماًف: الًمٍقراضاًف، كىاًحديىيمى زُّ ًبًو. لساف العرب  :الجى مىـه ًلمًَّذم ييجى جى
(ُِ/َُِ.) 
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 المطمب الخامس: المعاناة مف سكء الخط: -
رة في حياتيـ، يعتنكف بخطيـ، كقد شكمت مسألة سكء الخط  مرا الكٌراقكفكاف الكتَّاب ك 

بسكء، كمصيدة لمتندر كاليجاء، كىي مشكمة فنية أساسية، سعى كبار الكيتَّاب حيث إنَّيا مجمبة 
باب كبيرنا ليذه المسألة،  (ِ)في كتابو "أدب الكتَّاب" -مثبلن  -أبك بكر الصكلي إلى معالجتيا فأفرد

 .(ّ)كي يتمكف عمكـ أدباء عصره مف التخمص مف ىذه المشكمة
ف  الكٌراقكفك"ىذه المسألة نظر إلييا  عمى أٌنيا الزمة لمحٌظ، فإف حسنت حسف الحٌظ، كا 

كاف أبك ىفاف "، بؿ كييرثكنو، خطى سيئ الكاف العمماء ينكركف عمقد ك ، (ْ)ساءت ساء الحٌظ"
ا، ككاف يبتدئ الخط مف رأس الكرقة كيعكج مف أقبح الناس خطن  (ٓ)عبد ا بف أحمد الميزمي

 :في مرثيو فقاؿ (ٔ)فرثاه يحيى بف عمي ،سطكره حتى يبقى آخر سطر في الكرقة كممة كاحدة
 .(ٕ)"أك الحط في ذكم الفتياف ط ***مع خط كأنو أرجؿ الب

 بضكابط الدخكؿ عمى الكزراء: الكرٌاؽالمطمب السادس: معاناة التزاـ  -
في بيكتيـ، ككانت ىذه معاناة حقيقية تتمثؿ في التعب  الكٌراقيفكاف الكزراء يستكتبكف        

ة كأعماليا مف جانب، كفي االلتزاـ بضكابط الدخكؿ عمى الكزراء مف جانب الكٌراقمف تكاليؼ 
د تتعارض مع في ىذه الحالة، كق الكٌراؽلتزاـ "مسألة مفركضة عمى آخر، خاصة أف ىذا اال
ا كاف كٌراقن  فقد، (ٗ)عبٌلف الشعكبي الكٌراؽ، كقد حدث ىذا فعبلن مع (ٖ)سمككو الشخصي كالعممي"

كزير  -(َُ)كاف بعض أصحاب أحمد بف أبي خالد األحكؿ، ك لو دكاف يبيع فيو الكتب كينسخ
                                                                                                                                          

 (.ٕٓخاص الخاص )ص (ُ)
 (.ٕٓ-ِٓأدب الكتاب )ص: يينظر(ِ) 
  (.ِّٖ: كراقك بغداد في العصر العباسي )صيينظر(ّ) 
 (.ِّٖكراقك بغداد في العصر العباسي )ص(ْ) 
 .مف ىذا البحث (ُُٕ)ص تقدَّمت ترجمتوبف أحمد الميزمي. أبك ىفاف عبد ا  (ٓ)
يحيى بف عمي بف يحيى بف أبي منصكر، ابف المنجـ، المتكمـ الٌنديـ، مف كبار الميٍعتىًزلة كمصنّْفييـ. نادـ  (ٔ)

يخ : تار يينظرىػ(. ََّالمعتضد ثـ كلده المكتفي، كلو كتاب في االعتزاؿ ككتاب في أخبار الشعراء. تكفي سنة )
 (.َُٓٔ/ٔاإلسبلـ  )

 (.ّٓأدب الكتاب )ص (ٕ)
  (.ِٖٔ: كراقك بغداد في العصر العباسي )صيينظر(ٖ) 
ككاف عبٌلمة باألنساب كالمثالب  ،فقاؿ: أصمو مف الفرس إسحاؽ،الشعكبي: ذكره محمد بف  الكٌراؽعبٌلف  (ٗ)

 (.ُُّٔ/ْمكف كالبرامكة. معجـ األدباء )ا إلى البرامكة، كينسخ في بيت الحكمة لمرشيد كالمأكالمنافرات منقطعن 
كلي كزارة المأمكف بعد الفضؿ بف ، أحمد بف أبي خالد يزيد بف عبد الرحمف، أبك العٌباس الكاتب األحكؿ(َُ) 

 (.ِِٔ/ٓتاريخ اإلسبلـ ): يينظرىػ(. َِِتكفي )سيؿ، كلكف لـ يبمغ رتبة الفضؿ. 
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كبأف يستكتب لو، فأقاـ في داره،  بإحضاره، فأمر الكٌراؽلشعكبي ا اقد كصؼ لو عبلنن  -المأمكف
نو لـ يقـ لو، فقاؿ إف الكٌراؽف ا فقاـ إليو جميع مف فييا غير عبٌل فدخميا أحمد بف أبي خالد يكمن 

نسب أنا إلى سكء األدب كمٌني فقاؿ: كيؼ أي  ،فكسمعو عبٌل  ،!!الكٌراؽأحمد: ما أسكأ أدب ىذا 
كال  ،ا إليؾكال راغبن  ،ا لؾمستميحن  ؾى كلماذا أردت مني القياـ لؾ كلـ آتً  ،معدنيا؟!تعٌمـ اآلداب كأنا 

نَّ  ،ا منؾطالبن  إلٌي في أف آتيؾ فأكتب عندؾ، فجئتؾ لحاجتي إلى ما آخذه مف األجرة،  ما رغبتى كا 
ف ا في منزؿ أحد ما مؤكدة أاٌل يكتب بعد يكمو حرفن يمانن أ كقد كنت بغير ىذا منؾ أكلى، ثـ حمؼ

 .(ُ)خمؽ ا تعالى
 :الكٌراقيفالمطمب السابع: معاناة العداكة الشخصية بيف  -

، كمف أكضح األمثمة عمى ىذه الكٌراقكفالعداكة الشخصية مف المعاناة التي قاساىا  إفٌ 
، أىبيكعف ا (ِ)المعاناة ما ذكره ابف كثير سىًف اٍلًكٍنًدمُّ  لسًَّرمُّ الرَّفَّاءي الشَّاًعري ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف السًَّرمّْ اٍلحى

ٍكًصًميُّ  المىكصميَّيف معاداةه،  (ّ)، حيث كانت بينو كبيف محمد كسعيد ابني ىاشـ الخالديَّيفاٍلمى
ـى كادَّعى عمييما سرقة شعره، ككاف ميعتنينا بنسخ ديكاف  كيشىاًج

بَّمىا زاد فيو مف شعر الشَّاًعًر،  (ْ) كري
نَّييمًليىٍكثيرى الخالديَّيف   ا بالكذب. حجمو كيزي

فأجرل لو رزقنا فمـ يزؿ بو الخالديَّاف حتى قطعا رسمو  (ٓ)ككاف قد امتدح سيؼ الدكلة
ًزيرى اٍلمييىمًَّبيَّ  مف عنده، فدخؿ بغداد كامتدح اٍلكى

عنده حتى  (ُ)ثىٍمًبوً فرحبل كراءه فمـ يزاال في ، (ٔ)
 ىجره كقبله، فركبوي الدَّيف كمات في ىذه السنة.

                                                 
 (.ُُّٔ/ْ: معجـ األدباء )يينظر( (ُ
 (.َّْ/ُٓالبداية كالنياية ): يينظر( (ِ
اًلًديَّاًف: (ّ أبك بكر محمد، كأبك عثماف األىخكىاًف الشَّاًعرىاًف الميٍحًسنىاًف، أبك بكر محمد كأبك عثماف سعيد ( الخى

اًلًديَّاًف،بف عثماف بف ببلؿ  كىٍعكىةى بًف عيرىاـً سعيد، ابنا ىاشـ بف  انا مف أىؿ قرية الخالدية، ك المىٍكًصًميَّاًف الخى
كفرسي رىاف في قكة الذكاء، كسرعى النَّظـ كجكدتو، يتشاركاف في القصيدة الكاحدة، كمحمد ىك األكبر، كمكتيما 

 (.ّٖٔ/ُٔ) ءسير أعبلـ النببل: يينظرىػ(. ّٕٕقبؿ سنة )
ف، مف نكاحي فمسطي ـ؛ ىك مف أىؿ الرممةاجً شى ـ: محمكد بف الحسيف، أبك الفتح الكاتب المعركؼ بكي اجً شى كي  (ْ)

كالجيـ مف  ،كاأللؼ مف أديب ،" فسئؿ عف ذلؾ فقاؿ: الكاؼ مف كاتب كالشيف مف شاعرـاجً شى كي ىك لقب نفسو "
 (.ٗٗ/ْفكات الكفيات ): يينظر ق(.َّٓ)كالميـ مف منجـ. كانت كفاتو في حدكد  ،جكاد
، لنظـ، فيو تشيعا مميح اأبك الحسف عمي بف عبد ا بف حمداف، صاحب حمب، كاف أديبن  :سيؼ الدكلة (ٓ)

 (.ُٕٖ/ُٔسير أعبلـ النببلء ) :يينظرىػ(. ُٔٓ، سنة )كقيؿ: ًبعسًر البىٍكؿً  ،ًبالفىاًلجً مات 
الكزير الميمبي: الحسف بف محمد بف عبد ا بف ىاركف، أبك محمد الكزير الميمبي، مف كلد الميمب ابف  (ٔ)

ريؽ كاسط، كحمؿ إلى بغداد، رحمو ا تعالى. ثمائة، بطأبي صفرة، ككانت كفاتو سنة اثنتيف كخمسيف كثبل
 (.ّٕٓ-ّّٓ/ُ: فكات الكفيات )يينظر
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ىذه العداكة التي أكرثت المعاناة، فسيرؽ الشعر، كىيجر الشاعر، مف  قاؿ الباحث: مثؿ
 أجؿ الحسد الذم عند أصحاب المينة الكاحدة عمى بعضيـ البعض.

 
 
  المطمب الثامف: معاناة االنشغاؿ المستمر بالعمؿ -
يف فقد كاف بعضيـ ينشغؿ لمكٌراقإفَّ االنشغاؿ المستمر في العمؿ يمثؿ معاناة جديدة     
اًضبىة نسخ في الميؿ كالنيار، في الصيؼ كالشتاء، فيذابال ة أغمب حياتو، الكٌراقالـز  (ِ)ابف الخى

لٌما غرقت بغداد غرقت دارم ككتبي فمـ يبؽ لي شيءه : كقد نسخ صحيح مسمـ سبع مرات، فقاؿ
فاحتجت إلى النسخ فكتبتي صحيح مسمـ في تمؾ السنة سبع مٌرات، فنمت فرأيت ذات ليمة كأفَّ 

اًضبىًة فجئتي فأيدخمت الجنَّة فممَّا دخمتيا استمقيت عمى ا لقيامة قد قامت كقائؿ يقكؿ: أيف ابف الخى
قفام ككضعت إحدل رجميَّ عمى األخرل، كقمت: استرحت مف النَّسخ، ثـ استيقظت كالقمـ في 

"  .(ّ)يدم كالنَّسخ بيف يدمَّ
، فإنَّيا تتمؼ الكرؽ، كتيشغؿ الكٌراقيف ككانت المعاناة األكبر إذا كًجدت الفئراف في بيكت     

و كاف ليمة أنَّ " في ىذا الجانب ة رحمو ابى اضً ابف الخى عف النَّسخ، كثمة قصة ظريفة حدثت مع 
قطعة مف الميؿ، قاؿ: ككنت ضيؽ اليد، ى ا مف الحديث بعد أف مضا ينسخ شيئن مف الميالي قاعدن 

ذا بعد ساعة قد خرجت أخرل، كجعبل يمعباف بيف  فخرجت فأرة كبيرة كجعمت تعدك في البيت، كا 
 (ْ)يدٌم كيتقافزاف إلى أف دنكا مف ضكء السراج، كتقدمت إحداىما إلٌي ككانت بيف يدٌم طاسة

ذا بعد ساعة قد خرج كفي فيو دينار صحيح  (ٓ)وبى فأكببتيا عمييا، فجاءت صاحبتيا فدخؿ سرى  كا 
، كمكث ساعة ينظر إلٌي، فرجع كجاء كتركو بيف يدم، فنظرت إليو كسكت كاشتغمت بالنسخ

إلى أف جاء  ئنظر كأنسخ، فكاف يمضي كيجأنا ساكت أبدينار آخر كمكث ساعة أخرل، ك 
كرجع كدخؿ  (ٔ) أطكؿ مف كٌؿ نكبةا طكيبلن كقعد زمانن  -الشٌؾ مني -بأربعة دنانير أك خمسة

ذا في فيو جي  و ما بقي معو دنانير، فعرفت أنَّ ة كانت فييا الدنانير كتركيا فكؽ الدى يٍ مى سربو كخرج، كا 
                                                                                                                                          

: ًشٌدةي المٍَّكـً كاألىٍخذي بالمّْساف. لساف العرب ) (ُ)  (.ُِْ/ُالثٍَّمبي
اًضبة:  (ِ) محمد بف أحمد بف عبد الباقي بف منصكر بف إبراىيـ الدقاؽ أبك بكر المعركؼ بابف ابف الخى
 .(ِّٔٓ/ٓ: معجـ األدباء )يينظرىػ(. ْٖٗ)افظ العالـ، مات في شير ربيع األكؿ سنة بة الحاضً الخى 
 (.ُٗٓ/ُٔ(، كالبداية كالنياية )ِّٕٓ/ٓ: معجـ األدباء )يينظر (ّ)
كؼ. جميرة المغة ) (ْ)  (.َُِٕ/ِالطاس الًَّذم ييشرب ًبًو: مىٍعري
 (.ُْٓبىٍيته ًفي اأٍلىٍرًض. مختار الصحاح )ص :( السَّرىبي (ٓ
ًمٍنو النٍَّكبىةي، ًلتىٍكرىاًرىىا. تاج العركس )(ٔ عى مىرَّةن بعدى أيٍخرىل، كى : رجى  (.ُّٔ/ْ( أىنابى
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لي، ككاف في كؿ  (ُ)شيء، فرفعت الطاسة فقفزا فدخبل البيت، كأخذت الدنانير كأنفقتيا في ميـٌ 
 .(ِ)"دينار دينار كربع

 
 المطمب التاسع: التذلؿ لآلخريف مف أجؿ النىسخ: -

كك ليـ قمة لآلخريف حتى ينسخ عندىـ، كيش الكٌراؽإف قمة المعاناة تكمف عندما يتذلؿ   
كصؿ بو الحاؿ أف  (ّ)الكٌراؽمساكر أف  ما في اليد، كيذىب ماء الكجو بيذا الطمب، كمف ىذا:

 :فأنشأ يقكؿ ، ليشغمو في جممة الكيتَّاب فمـ يفعؿ،(ْ)ابف أبي ليمى يتذلؿ
 فيؿ لؾ في الشاعر ايلمسمـ *** أراؾى تيشير بأىؿ الصبلح
 ميو ميٍعًدـعؼٍّ مطاعً  ***كثير العياؿ قميؿ السؤاؿ 
ـى باىلمٍكًسـ ***ييقيـ الصَّبلىة كيٍؤتي الزَّكاىة  مَّؽ العا  كقد حى

قكًمو   .(ٓ)كأمسىى كليس بذم ًدٍرىىـ ***كأصبح كاً في ى
مًؽ، كالطمب منيـ بشتى الكسائؿ، تأتي المعاناة، كىي قكؿ    ابف أبي ليمى  كبعد التذلؿ لمخى

كرىنا ذكرىا صيانة البف أبي  :(ٔ)بف دريداقاؿ أبك بكر  ،اتن فقاؿ فيو مساكر أبيا ،ال حاجة لنا فيو
 .(ٕ)ليمى
ا ليـ بقصد أك بدكف الكٌراقيفكقد انتقمت المعاناة في جميع أجزاء حياة       ، كأصبحت لزامن

قصد، كقد سجمكا ذلؾ في أشعارىـ كقصائدىـ، فكاف المـك ككانت الشككل مف مينتيـ، كمف 
 تقصيرىـ فييا. 

 مع زكجتو: الكرٌاؽاشر: معاناة المطمب الع -
في عدـ معاناة مع زكجتو، تتمثؿ  الكٌراؽبة الكٌراقمحؽ مينة تي  إفَّ مما يزيد الطينة بمة أف

و يكمنا مف األياـ، ألنو ييطيؿ السير، أك يسجف عند الكزراء تفارقم حتى، أك لوحب الزكجة 
  .يةالتي تعطؿ الحياة الزكج باألسبالبلستكتاب، أك غير ذلؾ مف 

                                                 

. جميرة المغة ) (ُ)  (.ُُٕ/ُأىمني الشٍَّيء ييمني ًإذا أحزنني فىأىنا ميًيـٌ كىالشٍَّيء ميًيـٌ
 (.ِّٕٓ/ٓمعجـ األدباء ) (ِ)
يّْده، كثَّقىوي ابف مًعيف. لو  ،اٍلكيكًفيُّ  الكٌراؽميسىاًكره  (ّ)  (.ٕٗٗ/ّ: تاريخ اإلسبلـ )يينظر،  (قَُٓتيكفي )ًشعره جى
قيؿ إنو  ىػ(،ّٖ)مات بكقعة الجماجـ سنة  ،ثقة ،ثـ الككفي ،بف أبي ليمى األنصارم المدنيعبد الرحمف  (ْ)

 (.ّْٗتقريب التيذيب )ص: يينظرغرؽ. 
 (.ّْٕٕكتاب األغاني )ص (ٓ)

 ( مف ىذا البحث.ِّ. كقد تقدمت ترجمتو )صمد بف الحسف بف دريد بف عتاىيةأبك بكر مح ىكك (ٔ) 
 (.ّْٕٕكتاب األغاني )ص: يينظر (ٕ)
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ا: (ُ)الكٌراؽيقكؿ السراج   أيضن
 
 

ا (ِ)نصب الحشا  (ٓ)كىي القمكب سياميا األحداؽ ***إذ رمى  (ْ)فقرطس (ّ)غرضن
 ؟؟الكٌراؽيا ليت شعرم مف ىك  *** (ٕ)فقاؿ يحجني (ٔ)كسألتو كصبلن 

في األزمنة الماضية  الكٌراقكفقاؿ الباحث: ىذه أىـ أشكاؿ المعاناة التي كاف يقاسييا 
ممارستيـ لمينتيـ، كقد استمر األمر عمى ىذا الحاؿ إلى أف كجد البديؿ المعاصر لمينة خبلؿ 
 ة.الكٌراق

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 الكٌراؽعمر بف محمد بف حسف، سراج الديف : ىك الكٌراؽالسراج ك  (.ُٓ/ِ) خزانة األدب كغاية األرب (ُ)
 (.َُْ/ّت الكفيات )فكا: يينظرىػ(. ٓٗٔ)الشاعر المشيكر كاألديب المذككر؛ كتكفي في 

ف، أىم ًفي ناحيتو. جميرة المغة  (ِ) شا فبلى شا: النَّاًحيىة، أىنا ًفي حى ٍنسىاف، كىاٍلجمع أحشاء. كالحى شا اإٍلً شا: حى الحى
(ِ/َُْٗ.) 

 (.َُِ/ٔاٍلغىرىض: اليدىؼ، كييسىمَّى الًقرطاسي ىىدىفان أىك غىرىضان عمى ااًلٍسًتعىارىة. تيذيب المغة )(ّ) 
. القامكس المحيط )صكرى  (ْ) : أصابى الًقٍرطاسى  (.ٓٔٓمىى فىقىٍرطىسى
دىقىة العيف ًمف ىذا، كىي السَّكاد، األحداؽ: (ٓ)  الحاء كالداؿ كالقاؼ أصؿه كاحده، كىك الشيء يحيط بشيء. كحى
ًبٌي؛ كالجمع ًحداؽ. ألنَّيا  (ّْ-ّّ/ِمعجـ مقاييس المغة ) :يينظركالٌتحديؽ: ًشٌدة الٌنظر.  تحيط بالصَّ
. )كصؿ( الكاك كالصاد كالبلـ: أصؿ كاحد يدؿ عمى ضـ شيء إلى شيء حتى يعمقو. ككصمتو بو كصبلن  (ٔ)

 (.ُُٓ/ٔمقاييس المغة )معجـ كالكصؿ: ضد اليجراف. 
 (.ُِْ/ُالجيـ ): كتاب يينظر( ما زاؿ يحجني في حاجتو؛ أم يختمؼ إليَّ فييا. (ٕ
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 ة المعاصرالكرٌاقالمبحث الثاني: بديؿ مينة 
ة تطكرنا ممحكظنا، كمرت بمراحؿ كثيرة حتى ازدىرت في الببلد، الكٌراقلقد تطكرت مينة 

النسخ في البيكت كالمساجد  ابدأك تعبة عمى أصحاب المينة، فقد ككانت المراحؿ األكلى شاقة كمي 
كالطرقات كالدكاكيف كالحكانيت حتى كصؿ بيـ األمر أف جعمكا لمنسخ مؤسسات كبيرة كخاصة 

 بمكضكع النىسخ.
مف الظكاىر الثقافية البارزة في عصرنا كجكد مؤسسات تعنى بتبني  إفَّ كيمكف القكؿ: "

لى إيصاليا إلى أيدم القراء، كقد أطمؽ عمى ىذه المؤسسات اسـ: الكتب كطباعتيا كالسعي إ
 .(ُ)"دكر النشر
قبؿ اختراع آلة  الكٌراقكفكىذا الذم تقكـ بو دكر النشر في زماننا ىك ما كاف يقكـ بو "

يشرؼ عمى نسخ الكتب كتجميدىا كتكفيرىا لمراغبيف فييا مف العمماء  الكٌراؽالطباعة، فقد كاف 
ة كالنشر مف حيث السرعة ككمية ما الكٌراقالناس، كلكف مع فكارؽ ميمة بيف  كالطمبة كعامة

 .(ِ)"يتكافر مف الكتب كالسعر
النكف كالشيف كالراء أصؿ صحيح يدؿ عمى ")نشر( كقد جاء في كتب المغة أف كممة 

ا كاكتسى البازم ريشن ، ا. كالنشر: الريح الطيبةفتح شيء كتشعبو. كنشرت الخشبة بالمنشار نشرن 
 .(ّ)". كمنو نشرت الكتاب. خبلؼ طكيتوا طكيبلن ا كاسعن ا. أم منتشرن نشرن 
، مف مؤلفات يقكـ بو الناشر ىك ما: في عصرنا كيمكف تعريؼ النشر :قاؿ الباحث  
 دكر النشر، عف طريؽكيتـ ذلؾ  مخطكطنا،ا أك كتابن  ، سكاء كافلمبيع اعرضييك  رىاصدفي

؛ ، أك إعادة التصكيرعف طريؽ الحاسكب االستنساخأك  مكائف الطبع،فييستخدـ مف أجؿ نىسخو 
 .حتى يصؿ إلى يد القارئ

                                                 

 (.ُِ-ُُلى القارئ )صصناعة الكتاب مف المؤلؼ إلى الناشر إ (ُ)
 الخميس -مأمكف جرار :الدكتكر -دكر النشر كأىميتيا في تكجيو أفراد المجتمع نحك االعتزاز بالمغة العربية (ِ)
  .(ّٗٓ)ص-ـَُِِتشريف الثاني  ِِالمكافؽ  -ىػُّْْمحـر  ٖ

 .https://www.google.ps/urالمكقع اإللكتركني: 
 (.ُِٔ/ُْتاج العركس ) :يينظر، ك (َّْ/ٓمقاييس المغة ) (ّ)
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كقد انتشرت دكر النشر كبرز دكرىا جمينا بعد انتشار صناعة الكرؽ، كمف المعمكـ بأف        
"صناعة الكرؽ ابتدأت ككؿ صناعات البشر، بكجو ساذج ثـ أخذت في التحسف كالتقدـ إلى 

صبحنا نرل صنكؼ الكرؽ الفاخر الصقيؿ الذم لـ يكف أسبلفنا األماـ خطكة بخطكة، فأ
األقدمكف يحممكف بو، كال شؾ في أٌنو بعد أف صار الكرؽ في ىذه الكثرة العظيمة، كانتشر فف 
الطباعة في أنحاء المعمكرة كافة، أدل ذلؾ إلى ازدياد نيسخ الكتب، كتكفرىا في أيدم طبقات 

نيا بو، كىذا ال ييعد شيئنا مذككرنا إذا قيس بأثماف الكتب الناس، في مقابؿ ثمف زىيد يبتاعك 
ا يدفعكنيا" باعة في عصرنا التتبع لسيرة المطبعات كالطً ، ك (ُ)المخطكطة التي كاف الناس قديمن

الحاضر، كما تألقت بو مف نشر الكتب كنسخيا كتجميدىا كتمكينيا أمر ممتع كمفيد يزرع عند 
ة أف الحضارة اإلنسانية كحضارتنا المعاصرة في ازدىار دائـ ٌراقالك الباحث المتابع لتسمسؿ مينة 

 .حتى قياـ الساعة
ة كعمؿ الكٌراقالبديؿ المعاصر لمينة باختصار عف ـ الباحث في ىذا المبحث تكمٌ ك 
 ، كذلؾ مف خبلؿ مطالب سبعة:الكٌراقيف
 المطمب األكؿ: الطباعة: -
بيا انتشرت العمكـ الحديثة، كصار أفقر  لمطباعة فكائد جميمة، كمنافع عديدة، إذإفَّ     

العباد في ىذا القرف يقتني مف الكتب كاألسفار ما ليس في إمكاف أغنى األغنياء في القرف 
الثالث عشر كالذم قبمو أف يقتني عشر معشاره لقمة الكتب كندرة كجكدىا كغبلء أثمانيا في 

  .ىاتيؾ القركف الغابرة
فكـ مف كتاب جميؿ كثير  ،الطباعة في ىذا القرف بكاسطة الكتب كانتشرت كثرتقد ك 
الفائدة كاف في ما سمؼ في زكايا النسياف قد انتشر اليكـ بفضؿ الطباعة كتناكلتو  النفع عظيـ

األيدم كاستنارت األمـ بنبراسًو، ككـ مف كتب مكسكعات العمكـ كانت فيما سبؽ باىضة 
ا ؾ، فكاف الفقير يتحسر عمى رؤيتيا كيذكب شكقن كالممك  ثرياءاألثماف، ال يتمكف اقتناؤىا إال األ

 .(ِ)إلييا فبل يمكنو شراؤىا لقمة ما في يده
طبىعى عمى يىطبىع، طىٍبعنا كًطباعةن، فيك طىاًبع، جاء في كتب المغة أف الطابعة مف "

ا منو بكاسطة الطابعة"، ك كالمفعكؿ مىٍطبكع : أنتج نسخن  .(ّ)طبىع الكتابى

                                                 
 (.ٔ-ِ( خزائف الكتب القديمة في العراؽ )ص(ُ

 (.ِِّ/ِمجمة لغة العرب العراقية )(ِ) 
 (.ُّْٖ/ِمعجـ المغة العربية المعاصرة ) (ّ)
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أكؿ مف  ،أبك الجراحة، (ُ)الجراح األندلسي أبك القاسـ الزىراكمأف "كتجدر اإلشارة إلى     
كضع األحرؼ العربية عمى قكالب الحديد كالفكالذ، كاستخدميا في كتابة كصفاتو الطبية، كألنو 
قصر ىذه الطباعة عمى كصفاتو كأسماء أدكيتو، فقد بقيت فكرة طباعة الكرؽ حبيسة العقكؿ إلى 

  .ستعمؿ الكرؽ بدالن مف الرؽ باىض الثمفأف قرر "غكتنبرغ" أف ي
" في القرف السابع اليجرم، (ِ)ككاف أكؿ معمؿ لمكرؽ في أكركبا قد أنشئ في "بكلكنيا

كفي منتصؼ القرف الخامس عشر الميبلدم حقؽ األلماني "غكتنبرغ" حممو الذم طالما سير 
ركؼ كبدأ فيما مف أجؿ إنجازه، كذلؾ حيف صب قكالب الرصاص كحضر عمييا أشكاؿ الح

نسميو اآلف طباعة الحركؼ، كمف حينيا أصبح باإلمكاف تجنب األخطاء التي كانت تنتج عف 
عممية النسخ التقميدية، كما أصبح باإلمكاف طباعة أكثر مف كتاب في كقت كمدة كجيزة، كىذا 

 .(ّ)"بدكره زاد مف اإلنتاج كقمؿ مف دكر اليد العاممة
  ككاف مف أكائؿ المطابع في العالـ:كبعدىا انتشرت دكر الطباعة، 

 :(ْ)مطبعة في إنكمترا -ُ
ككاف فف الطباعة في  (،ـُْْٕ)سنة  سبتمبركانت في  اأكؿ مطبعة أنشئت في إنكمتر 

 حتى إذا جاء القرف الثامف عشر، اا ركيدن ا إلى إصبلح فارتقى ركيدن ا محتاجن بادئ أمره ناقصن 
كالجرائد كالمجبلت ككتب مكسكعات العمـك بعد  تكسعت الطباعة كصارت تتناكؿ الكتب الفمسفية

أف كانت مقصكرة عمى طبع الكتب الدينية كالردكد كالمنشكرات، كانتشرت الطباعة بيف الشعكب 
 .(ٓ)كاألقكاـ السريعة الخطكات نحك المدنية

 :طبعة في الببلد العثمانيةم -ِ

                                                 
( خمؼ بف عباس، أبك القاسـ الزىراكم األندلسي. كاف مف أىؿ الفضؿ كالديف كالعمـ، كعممو الذم بسؽ عمـ (ُ

تكفي  ،اب كبير مشيكر كبير الفائدة، سماه كتاب " التصريؼ لمف عجز عىٍف التأليؼ"الطب، كلو فيو كت
 (.ُْٔ/ٗتاريخ اإلسبلـ ) :يينظرىػ(. َُْ)
 

 .ا، تقع في الشماؿيىي مدينة مف مدف إيطال :بكلكنيا (ِ)
 (.ُّٓٓٔ)د العد"، )مقاؿ(، صحيفة الرياض اإللكتركنية، انسخ كالصؽ"إلى  "خط اليد" مف الكٌراقيفزمف  (ّ)
 . http://www.alriyadh.com/823255، المكقع االلكتركني: ـَُِّابريؿ  ْ (،ٖ)ص
(

4
: تاريخ يينظرنكمتٌرا: كىي جزيرة عظيمة مشتممة عمى مدف كبيا ميمؾ ضخـ كبقٌيتيا في اإلقميـ الٌسابع. إجزيرة  (

 (.ٕٗ/ُابف خمدكف )

 (.ِِٓ/ِمجمة لغة العرب العراقية ): يينظر(ٓ) 

http://www.alriyadh.com/823255
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كاف سبلطيف قد ك  ،نفيسةبع السبؽ الببلد العثمانية إلى صناعة الطي أ (ُ)القسطنطينيةإفَّ 
يـ كانكا يخشكف ألنٌ  ،آؿ عثماف في بادئ األمر ال ينظركف إلى الطباعة بعيف االىتماـ كالرضى

محاسف الكتب الدينية أك يعترييا بعض التحريؼ بكاسطة الطبع حتى أف السمطاف  أف تتشكه
 .اه اتخاذ المطبكعاتحظر فيو عمى رعاي (ـُْٖٓ)ا سنة ا عالين نشر منشكرن  (ِ)بيازيد خاف الثاني

ذلؾ لـ يكف يحكؿ دكف  كلقد تمسؾ مف جاء بعده مف السبلطيف بيذا القرار، كلكف
الطابعات بالمغة العربية كالعبرية  ت، فانتشر اقتن ؤ انتشار الطباعة في الببلد العثمانية إال م

 .(ّ)كازدىرت حتى القرف الخامس عشر
 الشاـ:في  ةمطبع -ّ

المطبعة يا أكؿ مطبعة ظيرت فيقرف الثامف عشر، ك في الشاـ في الدخمت الطباعة 
  .كىي اآلف مترككة لما انتابيا مف العراقيؿ(، ـُٖٓٓ)الحنفية سنة 

 (،ـُٕٖٓ)المطبعة الحمبية الماركنية سنة  -كا أعمـ -حمب كأكؿ مطبعة ظيرت في
  .كىي باقية حتى اآلف

كفييا تطبع  (،ـُِٖٔ)سنة  تأمطبعة كالية سكرية أنش كمف المطابع القديمة في الشاـ
      .(ْ)سكرية الرسميةالجريدة ال

كقد كاف ليذه المطابع كغيرىا دكر كبير في انتشار كثير مف الكتب الدينية كالعممية 
 عمى مستكل المحمي كالعالمي.

 :في العراؽ ةعبطم -ْ
إال أف  ،ف جاءت استفادتو متأخرةا  ك  ،لـ يحـر العراؽ االستفادة مف اختراع الطبع الثميف  

 ا؛ نظير معظـ الببلدما يمفت األنظار ىك أف الطباعة دخمت العراؽ عمى يد األجانب أيضن 
كفي ىذه السنة  (،ـُٖٔٓ)المكصؿ سنة كتحديدنا في فأكؿ مطبعة فتحت في العراؽ ، الشرقية

                                                 

قيٍسطىٍنًطيًنٌيةي: كيقاؿ قسطنطينة، بإسقاط ياء النسبة، كانت ركمية دار ممؾ الرـك ككاف بيا منيـ تسعة عشر  (ُ)
، كىي دار ممكيـ كنزؿ بعمكرية منيـ ممكاف، كعمكرية دكف الخميج كبينيا كبيف القسطنطينية ستكف ميبلن  ،اممكن 

.  إسطنبكؿليـك كاسميا إلى ا  (.ّْٕ/ْمعجـ البمداف ): يينظركىي دار ممؾ الرـك
ٍمطىاف الٍ  (ِ) اف الثَّاًني ك السُّ ٍمطىاف ه األخك أغىاًزم بايزيد خى لديف  بك اٍلفىٍتحأمير جـ، تكٌفي السُّ مَّد الثَّاًني عىف كى ميحى
ميدَّ  ،سنة (ٕٔ)، عىف ق(ُٖٗ)سنة  بايزيد كتكفي، كبرىما بايزيدأ ريخ الدكلة العمية : تايينظرسنة.  (ِّ)ة حكمو كى

 .(ُُٕ-ٕٖ/ُالعثمانية )ص
 (.ِِٕ/ِمجمة لغة العرب العراقية ): يينظر (ّ)

 (.َِّ/ِ) المصدر نفسو: يينظر(ْ) 



 

 

 

 

011 

 (ِ)ا سفرن أحد أكابر الفرس مطبعة حجرية ال يذكر الناس مف نتاجيا إالَّ  (ُ)عينيا جمب إلى كرببلء
 .(ّ)اا كحيدن بقي بكرن 
 المطمب الثاني: التمكيف الحديث: -

إف التمكيف كاف مكجكدنا في عصر المخطكط، كال شؾ في أنَّو كاف صعبنا لقمة المكاد 
 المطمكبة لمتمكيف، كلغبلء سعرىا. 

"كقد استيٍخًدمت األلكاف الزاىية في تحمية المخطكطات اإلسبلمية، كصنع العرب األلكاف 
 مختمفة، منيا ما ىك مصنكع مف مصادر نباتية كالحناء كالبف كاألرز كالكرد كاألزىار.مف مكاد 

كمنيا: ما ىك مصنكع مف األحجار الكريمة، كتتميز األلكاف المستخرجة مف مساحيؽ 
األحجار، بأنَّيا ألكاف ثابتة ال تتغير بعامؿ الزمف، ككانت مساحيؽ ىذه األحجار تخمط بالصمغ 

مف الذىب، كمف أىـ األلكاف التي كانت تستخرج مف مساحيؽ األحجار،  كالماء المستخمص
 المكناف األخضر كاألزرؽ المذاف كانا يستخرجاف مف أحجار الفيركز النفيسة. 

أما المصدر الثالث لصناعة األلكاف فيك األتربة بعد أف تينخؿ كتيصفى كتيسحؽ لتصبح 
 ة لتحمية صفحات المخطكطات. كالكحؿ، ثـ تيخمط بالصمغ كالماء حتى تصبح جاىز 

أما المصدر الرابع كاألخير في صناعة ألكاف المخطكطات فيك التذىيب، كىناؾ نكعاف 
رئيسياف في تذىيب المخطكطات ىما: المطفي كالممَّاع، أكليما: يتـ بمصؽ األكراؽ الذىبية 

 .(ْ)الرقيقة في مكاضع التحمية، كالثاني: عف طريؽ التمكيف المباشر بماء الذىب"
كفي زماننا المعاصر تطكرت صناعة األلكاف فصارت تصنع مف مكاد مختمفة، كبطرؽ 

 كتقنيات مختمفة. 
كلكف المتابع اليكـ ألحكاؿ الطباعة، يجد أف البعض يفضؿ الطباعة غير الممكنة، 

كأقؿ  ،أريح لعيف القارئ ألنَّيابدكف ألكاف، كذلؾ اإلخراج الرسمي بكرؽ عادم كطباعة فيختار 
 ا.تقريبن  (%َّ)كمفة مف الممكف بنسبة ت

يسمى ىذا النكع فرز  –كالبعض اآلخر يختار الطباعة بكرؽ ممكف ك خطكط ممكنة
خاصة إذا كاف  أكثر جاذبية. ألنَّيا، كمزيف بالصكر التكضيحية أك الصكر الفتكغرافية –ألكاف

                                                 
بالمٌد: كىك المكضع الذم قتؿ فيو الحسيف ابف عمٌي، رضي ا عنو، في طرؼ البٌرٌية عند الككفة،  كىٍربىبلءي: ((ُ

 .(ْْٓ/ْمعجـ البمداف ): يينظر. شتقاقو فالكربمة رخاكة في القدميففأما ا
. قىاؿى المَّوي تىعىالىى:  (ِ) ٍمعي أىٍسفىاره ( ًباٍلكىٍسًر اٍلًكتىابي كىاٍلجى ثىًؿ ا)السٍّْفري اًر يىٍحًمؿي أىٍسفىارناكىمى )اآلية:  الجمعة، سكرة ٍلًحمى
 (.ُْٖ. مختار الصحاح )ص(ٓ
 (.َُٓ/ْالعرب العراقية ) مجمة لغة: يينظر( (ّ

 (.ُٓمصدر المعمكمات مف عصر المخطكط إلى عصر األنترنت )ص (ْ)
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كتب الطبخ  :ذلؾ كمف أمثاؿ ،أك رسكمات مناسبة لمحتكل الكتاب ،يحتاج إلى صكر تكضيحية
 .(ُ)أك كتب شرح البرامج أك غيرىا مما يناسب ىذا المجاؿ

 المطمب الثالث: التجميد الحديث: -
التي شارفت عمى الزكاؿ كاالندثار  القديمةاليدكية  ًحرؼتعتبر حرفة تجميد الكتب مف ال      

  .بعد أف سيطرت اآللة عمى كؿ شيء في حياتنا
ف كانت تمارس بشكؿ  في عصرنا بؿ محبيياحرفة التجميد تمارس مف قظمت  كيكاية، كا 

عمى الميرجانات لتذكير الزائريف  ا تقتصرمحدكد مف قبؿ البعض كفي أماكف محدكدة أيضن 
 عمى الطريقة التقميدية القديمة لتجميد الكتب -جيؿ التكنكلكجيا -بالتراث كاطبلع الجيؿ الجديد

  .كترميميا إف صح التعبير
، يد في الماضي فييا فف كجماؿ تبدعو أنامؿ صاحبيا بأدكات بسيطةككانت حرفة التجم

ا تنحصر في ىذه الطبقة زبائنو دائمن  ألفَّ  ،لؤلدباء كالمثقفيف اصاحب ىذه الحرفة صديقن  ككاف
مف المجتمع فيككف صاحب ثقافة جيدة يكتسبيا مف خبلؿ الكتب التي يقكـ بتجميدىا حيث 

  .طبلعيستغؿ بقاءىا عنده بالقراءة كاال
التجميد في كقتنا الحاضر  آلة كبالطبع ىناؾ فرؽ بيف التجميد اليدكم كبيف ما تقكـ بو

ًمدي يعيد المخطكطات إلى الحياة كيضع لمساتو الفنية عمييا كيصمـ أغمفتيا بما يتبلءـ مع  فالمهجَّ
 .(ِ)ريع فقطالتي ساعدت عمى االنجاز الس لةتاريخيا فييا الكثير مف الحرفنة كاإلبداع بعكس اآل

جمبت انتباه المعاصريف، نظرنا  الكٌراقيفكلقد قاؿ ككركيس عكاد: "إف عممية التجميد عند         
لما ليذه المينة مف كقع حاضر لصدل التاريخ الماضي مف جية، كمف جية أخرل كانت فننا 

ي التجميد قائمنا ترؾ آثاره كراح يؤكد حضكره، لذلؾ صٌنؼ اآلثارم "فردريؾ سارة" كتابنا ف
لكحة(، تمثؿ فٌف تجميد الكتب العربية كاإلسبلمية، كما نشر غيره كتابنا  ّٔاإلسبلمي ضٌمنو )
 .(ّ)في المكضكع نفسو"

                                                 

 ، )مقاؿ(. نسيـ نجد، المؤلؼ كالتأليؼ كدكر النشر كالطباعة كالتكزيع: يينظر(ُ) 
 ـ.ََِٗ ،أبريؿ ُٕ ، /p=708http://www.naseemnajd.com/w?المكقع االلكتركني: 

، الدماـاستمرار مينة التجميد رغـ المد التقني: يينظر(ِ)  السعكدية،  -، حمزة بكفييد، )مقاؿ(. صحيفة اليـك
 .ََِٔأغسطس  ِِالثبلثاء المكافؽ (، ُُُِِ)العدد 

 http://www.alyaum.com/article/2416648المكقع االلكتركني: 
 (.ِِ)صخزائف الكتب القديمة  (ّ)

http://www.naseemnajd.com/w/?p=708
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كىي عبارة عف خيكط  (ُ)عف طريؽ الشيرازةٌما ، فإكقتنا الحاضرأما كيفية التجميد في "  
حؿ طكيمة بعض الشيء بتفكيؾ حريرية تمت حياكتيا عمى طرفي الكتاب في أثناء التجميد بمرا

 ا في حالة ككنو عمى شكؿ كراسات.لة تسمى السنبة يدكين أالكتاب أم تجزئتو بالكامؿ ثـ يثقب ب
ا عمى شكؿ أكراؽ منفصمة فتتـ خياطتو بشكؿ اعتيادم بعد مرحمة أما إذا كاف مطبكعن 

ت المتعارؼ عمييا الخياطة ىذه يتـ تثبيت البطانة بالصمغ أك الغراء أك الشريس حسب التسميا
ثـ يتصؿ  ،كتمي ذلؾ مرحمة تصميغ الكعب كتقكيس حافتو األمامية ،بيف أصحاب الصنعة

كتتـ عممية  ،تفصيؿ الكارتكف كالجمد أك المشمع حسب القياس الذم يتـ بمكجبو تجميد الكتاب
  .لصؽ ككبس الكتاب في مكبس خاص

سـ مؤلفو بكاسطة اة عنكاف الكتاب ك كالمرحمة األخيرة ىي مرحمة التذىيب أم كتاب        
حركؼ مجمعة مف مادة الرصاص تكضع في آلة تسمى القنباز أك الطنباز أك الكمباز حسبما 
يمفظيا أصحاب المينة كتسخف الحركؼ ىذه بعد أف يصب عمييا ماء الذىب كىك نكع خاص 

الذم تؤدم إليو مف الكرؽ يتفاعؿ بالحرارة كالضغط فيترؾ أثرا ذىبي المكف في مكضع الضغط 
  .(ِ)"الحركؼ المجمعة التي تمثؿ اسـ الكتاب كمؤلفو

 دكر النشر: المطمب الرابع: -
أما الناشر أك دار النشر فيي مؤسسة أك شخص يقـك بإصدار كبيع كتكزيع الكتب أك "

 المجبلت أك الجرائد، أك يككف لو دكر في طبعيا، كليس مف الضركرم أف يككف لمناشر مطبعة 
لمتجميد، كقد ال يقكـ بعممية البيع كالتكزيع، كيتحمؿ الناشر مسؤكلية التمكيؿ، أك مصنع 

 .(ّ)"إلى جانب تحممو لمخاطر النشر لممؤلفيف
كقد يككف الناشر كالطابع  ،كيختمؼ الناشر عف الدار التي تطبع الكتاب )المطبعة("  

كذلؾ، أما الجية التي جية كاحدة، كلكف في صناعة الكتب الحديثة عادة ما ال يككف األمر 
و: حمقة ؼ الناشر بأنَّ عرَّ تتكلى النشر فيشار إلييا عادة بػ )دار النشر( أك )مؤسسة النشر(، كيي 

                                                 

ز، كميعىظَّـ: المىشدكدي  :استعممىيا العىرب. ييقىاؿاألصؿ أىعجميَّة  : كممةالشّْيرازىةي  (ُ) . الميشىرَّ زه كميسىرَّسه ميٍصحىؼه ميشىرَّ
ز لىٍيسى بميشىرَّ فاه فىييكى ميسىرَّس، بسينىٍيف، كى ـٌ طىرى فاه، فىًإف لـ ييضى و ًإلىى بعض المىٍضمكـي طىرى  تاج : يينظر. بعضي

 (.ُٕٕ/ُٓلعركس )ا
 ـ. المكقع االلكتركني: َُِّ/ٓ/ّ. )مقاؿ(. أحرار العراؽ. ( متى بدأت مينة التجميد في العراؽ(ِ

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1653145#  
ـ. المكقع االلكتركني: َُُِ، ( مفيـك النشر كالناشر )مقاؿ(. دار الحكمة(ّ

http://www.hikmahouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:2
news&Itemid=18-04&catid=1:homme-44-07-09-03-011 

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1653145
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1653145
http://www.hikmahouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:2011-03-09-07-44-04&catid=1:homme-news&Itemid=18
http://www.hikmahouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:2011-03-09-07-44-04&catid=1:homme-news&Itemid=18
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كصؿ بيف مف ينتج المعرفة كبيف مف يستيمكيا، كىك الذم يكظؼ جيده ككقتو كمالو، كبذلؾ 
ـ بينيما، ثـ يدفع ا التفاؽ يبر المحقؽ، طبقن  يحصؿ عمى الكتاب مف المؤلؼ أك المترجـ أك

بالكتاب إلى الطابع إلجراء عممية الطباعة، كيسترد النسخ المتفؽ عمى طبعيا مف المطبعة، 
كيدفع بيا إلى منافذ التسكيؽ المختمفة، كيسترد أمكالو كما تدره مف أرباح عف طريؽ باعة 

 .(ُ)"الكتب
طرؽ التي كقؼ عمييا مف الك  ،منشر كالتكزيعل ىناؾ طرقنا مختمفة كتجدر اإلشارة إلى أف

 :(ِ)الباحث
 النشر الكرقي: أكالن: -
فإف ناؿ رضاىـ  ،تقدـ الكتاب لدار النشر كالتكزيع فيعرض عمى لجنة متخصصة إذا 

كأعجبيـ ككجدكا فيو غنيمة باردة، فسكؼ يكافقكف عمى طباعتو عمى حسابيـ، كيعطكف المؤلؼ 
، ة تطكؿ أك تقصرلكتاب سنكات عدٌ مع أخذ حقكؽ ا ،% مف قيمة المبيعات كنسخ مجانيةَُ

 كمع كؿ طبعة جديدة يتـ تسميـ المؤلؼ نسخو المجانية كتصفية المبالغ المستحقة.
أك أف ييقبؿ الكتاب بمحتكاه كلكف يرفض أف يتـ طباعتو عمى حساب دار النشر 

 وكيقتسمكف قيمة المبيعات بعد الطباعة بين ،كالتكزيع، فينا يتـ طباعتو عمى حساب المؤلؼ
في مقدار اإلقباؿ عمى و كحض ىكفيـ يضمنكف حقيـ ك  (%ٓٓ)إلى  (%َٓ)كبينيـ بنسبة مف 

تسترد بعد نفاذ كامؿ الكميات كقد تطكؿ  (%َِ)إلى  (%َُ)بالغالب مف  ول ى. فيصفوكتاب
  المدة لسنكات عدة.

، كىي أف يتـ طباعتو في مطابعيـ كالتكمفة عمى حساب المؤلؼ ،ىناؾ طريقة أخرلك 
 ال يشترط تكزيعو عبر ككيؿ التكزيع لدييـ.لكف 

ىي أف يرفض الكتاب جممة كتفصيبلن، بحيث ال يقبؿ طباعتو أك  ،الطريقة األسكأك 
 تكزيعو. كبدكف أف يبدك أسباب الرفض.

 
 
 

                                                 
ـ. المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع االلكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: َُُِمفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك النشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كالناشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر )مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ(. دار الحكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،  ((ُ

hikmahouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:2http://www.
news&Itemid=18-04&catid=1:homme-44-07-09-03-011 

 : المؤلؼ كالتأليؼ كدكر النشر كالطباعة كالتكزيع، نسيـ نجد، )مقاؿ(. يينظر( (ِ
 ـ.ََِٗ ،أبريؿhttp://www.naseemnajd.com/w/?p=708،17المكقع االلكتركني: 

http://www.hikmahouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:2011-03-09-07-44-04&catid=1:homme-news&Itemid=18
http://www.hikmahouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:2011-03-09-07-44-04&catid=1:homme-news&Itemid=18
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 االلكتركني:  نشرالا: ثانين  -
ي كىذه الطريقة بدأت ف ( كالتقنيات الحديثة،اإلنترنتالشبكة العنكبكتية )عبر  كذلؾ

قباليـ عميياليا قبكؿ الناس  ، بعد أف كافاالنتشار  .فيو بعض الشيء مف الخكؼ كعدـ الثقة كا 
 .ال تصب في مصمحة المؤلؼالنشر كالتكزيع طرؽ قاؿ الباحث: إف أغمب 

 دكر التكزيع:المطمب الخامس:  -     
طريؽ  إال ـ المؤلؼكلف يككف أما لو، بحث عف مسكؽيمف طباعة الكتاب  بعد االنتياء

 ثنيف:امف 
  :ألكؿ: شركات التكزيعا -

كال ييميـ الجانب ، دراسة الكتاب كمدل فرصة نجاحو التسكيقي أصحابيا طمبحيث ي
ثـ إف  ،ا بشكؿ بحتفقط يبحثكف عف فرصة نجاحو تسكيقين  ،العممي أك المجيكد المبذكؿ فيو

سمـ بعض النسخ البسيطة ت كاطشتر اك  ،بعقد مدتو سنة أك أقؿ أك أكثر ع المؤلؼم اكافقيـ تعاقدك 
 . ليختبركا الكتاب في السكؽ كمدل القبكؿ لو

ال يتـ تكزيع الكتاب عف أم طريؽ آخر غيرىـ حتى ال يختمط  مع شرط آخر كىك أف
  .الكتاب عبر مصدرييف لمتكزيع في السكؽ فيضيع حقيـ

يراجعكا قؿ أك أكثر بحيث أكالحسابات بعد ثبلثة أشير أك  كذلؾ أف تككف التصفيةك 
  .حساباتيـ فيتمكا العقد أك يتراجعكا عنو

 (.%ٓٓ)إلى  (%ْٓ)تتراكح بيف  نسبة مف سعر الكتاب المطركحا كذلؾ يشترطك ك 
 : شراء الكتاب عف طريؽ المكتبات مباشرة: الثاني -

يتـ عرضو عمييـ كيأخذ  كذلؾ بعد أف، باالكتنسخ فالمكتبة تشترط أف تسمميا بعض 
ا أف يستمر فإمٌ  ،تككف التصفية المالية بعد مدة معينةكذلؾ تشترط أف ك  المكافقة عمى النشر.

أم  -الشراء أك يتـ دفع مبمغ الكتب التي تـ شراؤىا مف قبؿ الزبائف كتعاد بقية الكتب لممؤلؼ
كبعضيا يستمـ أقؿ مف ذلؾ  ،كحؽ تكزيع لممكتبة (%َٓ)مع خصـ  ،-شراء بشرط التصريؼ

 .(ُ)(%َّ)فقد يصؿ إلى
 ب السادس: الكتاب عمى الحاسكب:المطم -

في عصرنا الحالي شيد الكتاب كعمميات تأليؼ الكتب منافسات حادة مف كسائؿ "
اإلعبلـ كاالتصاؿ الحديثة، فبعد ظيكر الطباعة كالطابعات الحديثة ظيرت المكاقع كالخدمات 

                                                 

 ، )مقاؿ(. نسيـ نجد، المؤلؼ كالتأليؼ كدكر النشر كالطباعة كالتكزيع(ُ) 
 ـ.ََِٗ ،أبريؿ ُٕ ،http://www.naseemnajd.com/w/?p=708المكقع االلكتركني: 

http://www.naseemnajd.com/w/?p=708
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أك النسخ  اإللكتركنية التي تبعث لؾ الرسالة التحريرية، كما ىي عبر خدمتي القص كالمصؽ
المتكفر؛ عبر األجيزة الحاسكبية، كما أصبح بإمكاف الباحث الكصكؿ إلى مكتبات الشرؽ 
كالغرب عبر محركات البحث الحاسكبية، كما يستطيع الباحث تحميؿ ما يشاء مف الكتب 
كالدكريات العممية عبر "قرص مرف"، أك عف طريؽ كحدات التخزيف المتكفرة كالمعركفة بصغر 

تو محتكاىا، ناىيؾ عف استطاعتو نقؿ البرامج المصكرة باأللكاف بؿ كالمتحركة، كما حجميا كسع
عادة مشاىدتيا كتغطيتيا كتابين    ا.ا كتحريرين أف باإلمكاف نقؿ األحداث كالشكاىد حية عمى اليكاء كا 

كعمى الرغـ مف ىذا الزخـ التمفزيكني كاإلذاعي كحتى الصحفي ظؿ الكتاب بسمك 
  .(ُ)"مو حاضران في قمكب كعقكؿ محبيو بؿ كفي أرفؼ مكتباتيـ العتيقةمكانتو كعمك مقا

 يف:لمكرٌاقالمطمب السابع: الفضؿ في نشر الكتب بالطرؽ الحديثة يرجع  -
ال يزاؿ الكتاب يينسخ كيينشر بالطريقة الحديثة في جميع أنحاء المعمكرة، كال شؾ أف 

 . الكٌراقكفذلؾ الفضؿ يرجع إلى أكلئؾ الجيابذة 
فضؿ الًكتىاب كأىمية التي أخبر عنيا الجاحظ قبؿ ألؼ عاـ،  الكٌراقكفقد عرؼ ف

كالكتاب ىك الذم يؤٌدم إلى الناس كتب الديف، كحساب الدكاكيف مع خٌفة نقمو، كصغر : "(ِ)فقاؿ
حجمو؛ صامت ما أسكٌتو، كبميغ ما استنطقتو. كمف لؾ بمسامر ال يبتديؾ في حاؿ شغمؾ، 

طؾ، كال يحكجؾ إلى التجٌمؿ لو كالتذٌمـ منو. كمف لؾ بزائر إف شئت كيدعكؾ في أكقات نشا
ف شئت لزمؾ لزكـ ظٌمؾ، ككاف منؾ مكاف بعضؾ.جعؿ زيارتو غٌبا، ككركده خمسن  كالكتاب  ا، كا 

 (ّ)ىك الجميس الذم ال يطريؾ، كالصديؽ الذم ال يغريؾ، كالرفيؽ الذم ال يمٌمؾ، كالمستميح
الذم ال يستبطيؾ، كالصاحب الذم ال يريد استخراج ما عندؾ  ، كالجار(ْ)الذم ال يستريثؾ

 . "، كال يعاممؾ بالمكر، كال يخدعؾ بالٌنفاؽ، كال يحتاؿ لؾ بالكذب(ٓ)بالممؽ
كالكتاب ىك الذم إف نظرت فيو أطاؿ إمتاعؾ، كشحذ طباعؾ، كبسط لسانؾ، : "(ٔ)كقاؿ

ـٌ كصداقة  نفسؾ، كعٌمر صدرؾ، (ٕ)كجٌكد بنانؾ، كفٌخـ ألفاظؾ، كبٌجح كمنحؾ تعظيـ العكا
                                                 

 (.ُّٓٓٔ)العدد فة الرياض اإللكتركنية، "، )مقاؿ(، صحيانسخ كالصؽ"إلى  "خط اليد" مف الكٌراقيفزمف (ُ) 
 .http://www.alriyadh.com/823255، المكقع االلكتركني: ـَُِّابريؿ  ْ (،10)ص

 (.ّٖ/ُ( الحيكاف )(ِ
وي المستميح: في المغة  (ّ)  (.َُّ)ص: مختار الصحاح يينظرسىأىلىوي اٍلعىطىاءى.  :اٍستىمىاحى
 .(ُٕٓ/ِاالٍسًترىاثةي: االٍسًتٍبطاء. كاٍستىراثو: استبطىأىه. كاٍستىٍريىٍثتيو: اٍستىٍبطٍأتيو. لساف العرب ) (ْ)
مىؽي: الكد كالمطؼ الشديد. العيف ) (ٓ)  (.ُْٕ/ٓالمى
 (.ّٖ/ُ( الحيكاف )(ٔ

 (.ُٕٗ/ُمقاييس المغة )معجـ  .رح بوكالباء كالجيـ كالحاء كممة كاحدة. يقاؿ: بجح بالشيء: إذا ف :حجٌ  (ٕ)

http://www.alriyadh.com/823255
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 ، الممكؾ، كعرفت بو في شير، ما ال تعرفو مف أفكاه الرجاؿ في دىر، مع السبلمة مف الغـر
كمف كٌد الطمب، كمف الكقكؼ بباب المكتسب بالتعميـ، كمف الجمكس بيف يدم مف أنت أفضؿ 

  ."األغبياءا، كمع السبلمة مف مجالسة البغضاء كمقارنة رقن منو خمقا، كأكـر منو عً 
ا -(ُ)كقاؿ كالكتاب ىك الذم يطيعؾ بالميؿ كطاعتو بالنيار، كيطيعؾ في السفر : "-أيضن

كطاعتو في الحضر، كال يعتٌؿ بنكـ، كال يعتريو كبلؿ السير. كىك المعٌمـ الذم إف افتقرت إليو لـ 
ف عزلت لـ يدع طاعتؾ،(ِ)يخفرؾ ف قطعت عنو الماٌدة لـ يقطع عنؾ الفائدة، كا  ف ىٌبت  ، كا  كا 

ا بأدنى حبؿ، كاف لؾ فيو ريح أعاديؾ لـ ينقمب عميؾ، كمتى كنت منو متعٌمقا بسبب أك معتصمن 
غنى مف غيره، كلـ تضطٌرؾ معو كحشة الكحدة إلى جميس السكء. كلك لـ يكف مف فضمو عميؾ، 

حسانو إليؾ، إاٌل منعو لؾ مف الجمكس عمى بابؾ، كالنظر إلى الماٌرة بؾ، مع ما في ذ لؾ مف كا 
، كمف فضكؿ النظر، كمف عادة الخكض فيما ال يعنيؾ، كمف مبلبسة  التعٌرض لمحقكؽ التي تمـز

 .(ّ)"صغار الناس، كحضكر ألفاظيـ الساقطة، كمعانييـ الفاسدة، كأخبلقيـ الردٌية
األياـ كالشيكر كالسنكات الطكيمة في نسخ الكتب ككراقتيا،   الكٌراقكفليذا كمو أمضى  
ة( في تراثنا العربي، ليست مجرد سطكر تتكالى كتتجاكر عمى الكٌراقصناعة الكتاب )" كلمعمـ فإفَّ 

مقكمات الفكر كالفف  ة تتسـ بالرقي كاإلتقاف، تتشكؿ مفصفحات الكرؽ، بؿ ىي عمميات عدٌ 
كحٌبذا لك اطمع العاممكف في مجاؿ صناعة الكتاب )النشر( مف المعاصريف، عمى  كالصناعة.

ا كما أنتجكا مف فكر يتعمؽ ، كما أنجزكا مف نماذج راقية عممين الكٌراقيفف تجارب أسبلفنا م
.(ْ)"ابصناعة الكتاب كنشره نظرين   ، حيث يعكد ليـ الفضؿ فيما كصؿ إليو األمكر اليـك

، كالتي استعرضت فييا: تعريؼ الكٌراقيفة ك الكٌراققاؿ الباحث: بعد ىذه الجكلة مع  
كتخصصاتيـ، كمناىجيـ كآدابيـ،  الكٌراقيفة كأسكاقيا، كأصناؼ لكٌراقا، كتاريخ الكٌراقيفة ك الكٌراق

في البمداف المختمفة  الكٌراقيفة كبديميا المعاصر، انتقؿ إلى بياف أىـ أعبلـ الكٌراقكصعكبة مينة 
 كأثرىـ في الحديث الشريؼ إيجابنا أك سمبنا.

*** 

                                                 
 (.ّٖ/ُ( الحيكاف )(ُ

فارة  (ِ) فارة، كالخي ٍفرىة، كالًخفارة، كالخى ، أم: يىٍمنىعيؾ. كالخي ًفير: الذم يىٍخًفريؾى ياء. كالخى فىر: ًشدَّةي الحى أربعي لغاتو  -الخى
ا: األماف. المنجد في المغة )ص - ٍفرة أيضن  (.ُْٗكىك المىٍنع. كالخي
 (.ّٖ/ُ( الحيكاف )(ّ

 ـ، المكقع اإللكتركني:َُِِ/ٗ/ٕ ، جريدة الرأم،حميد سعيد ،ة كالنشرالكٌراقبيف  (ْ)
http://www.alrai.com/article/537260.html  

http://www.alrai.com/article/537260.html
http://www.alrai.com/article/537260.html


 

  

      

 

 ٌثًأثطىُ يف احلس اٌٌضّالنياٌثاب اٌثا0ًٔ أعالَ 

 "زضاصح ذطثٍمٍح تصوط مناشج"

    
 فصٌي0 ثالثحٌشرًّ عٍى متيٍس ً   

 يف اٌثٍساْ  اٌٌضّالنيمتيٍس0 أرشاض            

 ًذأثطىُ ًذأثريىُ يف احلٍاج اٌثمافٍح فٍيا                  

 ًمناشج ِٓ أحازٌثيُ اٌٌضّالنيأعالَ 0 اٌفصً األًي           

 اإلجياتً يف احلسٌث اٌٌضّالنيأثط اٌثا0ًٔ اٌفصً            

 اٌضٍيب يف احلسٌث اٌٌضّالنياٌفصً اٌثاٌث0 أثط            
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 متيٍس

 يف اٌثٍساْ  اٌٌضّالنيأرشاض 

 ًذأثطىُ ًذأثريىُ يف احلٍاج اٌثمافٍح
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 تمييد
 في البمداف كتأثرىـ كتأثيرىـ في الحياة الثقافية الكرٌاقيفانتشار 

ليا أىمية كبيرة، فقد تأثرت بالحياة الثقافية السائدة  في المجتمعات الكٌراقيففئة  إفَّ 
 كأثرت فييا.

متعددة كما  معاف عمى كيطمؽ األثر. كأثكر آثار، كالجمع كممة مفردة، كاألثر لغة: األثر
 كرسـ ء،الشي كذكر الشيء، تقديـ: أصكؿ ثبلثة لو كالراء، كالثاء اليمزة( أثر): (ُ)قاؿ ابف فارس

 .الباقي الشيء
ا: ًبالتٍَّحًريؾً  : كاألىثر،(ِ)كقاؿ ابف منظكر ٍسـً  ًمفٍ  بىًقيى  مى  األىثر ًإٍبقاءي : كالتٍأثير. الشٍَّيءً  رى

 األىٍعبلـ.: كاآلثاري . أىثران  ًفيوً  تىرىؾى : الشٍَّيءً  ًفي كأىثَّرى . الشٍَّيءً  ًفي
 كأما األثر في االصطبلح:

مىكٍ (ّ)قاؿ ابف الصبلح كده : كى حً  ًفي جي رىاسىاًنيّْيفى  اٍلفيقىيىاءً  اٍصًطبلى ٍكقيكؼً  تىٍعًريؼي  اٍلخي  ًباٍسـً  اٍلمى
اٍلفيكرىاًنيُّ  اٍلقىاًسـً  أىبيك قىاؿى . اأٍلىثىرً 

ٍنوي  بىمىغىنىا ًفيمىا ًمٍنييـٍ  (ْ) بىري : "يىقيكليكفى  اٍلفيقىيىاءي : عى ا اٍلخى  عىفً  ييٍركىل مى
ابىةً  عىفً  ٍركىليي  مىا كىاأٍلىثىري  ، النًَّبيّْ  حى  ". الصَّ

نّْؼي  قىاؿى  مىى ًزيىادىةن  -النكاكم–اٍلميصى حً  اٍبفً  عى دًّْثيفى  كىًعٍندى ) الصَّبلى ( أىثىرنا ييسىمَّى ىىذىا كيؿُّ  اٍلميحى
كذه  أًلىنَّوي  ، أىثىٍرتي  ًمفٍ  مىٍأخي ًديثى ٍيتيوي  أىمٍ  اٍلحى كى رى

(ٓ). 
ـ مف بقكلو: يخرج كقد أجمؿ الزركشي المعنييف المغكم كاالصطبلحي  المغكييف كىبلى

ادَّة أىف كىغىيرىـ ثىة عمى تىدكر اأٍلىثر مى  :(ٔ)معىاف ثىبلى
ًمٍنو فتثار تستخرج بىًقيَّتو كىأىنَّيىا كأثارة أىثىرىة أىثىره الشٍَّيء أثرت مف كاشتقاقو الباقي، أىحدىىا:  كى

اًدًقيفى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  ًعٍمـو  ًمفٍ  أىثىارىةو  أىكٍ  تىعىالىى: قىٍكلو صى
قىاليكا بىًقيَّة أىم (ٕ)   ا رىسيكؿ لسنف ًمٍنوي، كى

 بعده. بقيت ألنَّيا آثىار
                                                 

 .(ّٓ/ُمقاييس المغة )(ُ) 
 .(ٓ/ْ: لساف العرب )يينظر( (ِ

 (.ُُٖ )صمـك الحديث معرفة أنكاع ع(ّ) 
ًزٌم الفقيو، صاحب أبي بكر القفاؿ. لو المصنفات الكثيرة (ْ)  عبد الرحمف بف محمد بف فيكراف، أبك القاسـ المىٍركى

ي تكفب، لتبلمذة، كلو كجكه جيدة في المذىفي المذىب كاألصكؿ كالجدؿ، كالممؿ كالنحؿ. كطبؽ األرض با
 (.ُٓٓ/َُتاريخ اإلسبلـ )يينظر: . (قُْٔ)

 (.َِّ/ُاكم في شرح تقريب النكاكم )تدريب الرَّ  (ٓ)
 (.ُْٖ/ُالنكت عمى مقدمة ابف الصبلح لمزركشي )يينظر:  (ٔ)
 .(ْ:)اآلية سكرة األحقاؼ (ٕ)
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كىايىة ىيكى  الًَّذم اأٍلىثر مف كىالثَّاًني: ًمٍنو الرّْ ًديث ىىذىا قىٍكليـ كى ف. ييؤثر الحى  عىف فبلى
 فىييقىاؿ اٍلعيف ًفي اٍلبىًيي ٍلحسفا لمشٍَّيء األثارة اٍلعىبلمىة، قىاليكا ًبمىٍعنى اأٍلىثر مف الثَّاًلث:

اًديث ًفي ًمٍنوي  ااًلٍسًتعىارىة كىكجو اٍلعيف تركؽ ممتمئة كىانىت ًإذا أثارة ذىات لمناقة  ظىاىر. اأٍلىحى
: اٍلفيقىيىاءً  أما ًعٍندى  كًليّْيفى مىى اأٍلثىري  ييٍطمىؽي  كىاأٍلصي اسىًة، كىأىثىرً  الشٍَّيًء، بىًقيَّةً  عى مىى النَّجى  كىعى

ًديثً ا ا ٍلحى ا، أىكٍ  مىٍكقيكفنا أىكٍ  كىافى  مىٍرفيكعن بىٍعضي  مىٍقطيكعن كنىوي  اٍلفيقىيىاءً  كى مىى يىٍقصيري قىدٍ  اٍلمىٍكقيكًؼ، عى  ييٍطمىؽي  كى
مىى ًعٍندىىيـٍ  تَّبي  مىا عى مىى يىتىرى رًُّؼ، عى نىٍحًكهً  ،النّْكىاحً  كىأىثىري  اٍلفىٍسًخ، كىأىثىري  اٍلعىٍقًد، أىثىري : فىيىقيكليكفى  التَّصى كى

(ُ). 
ىي الفئة األكبر كاألظير  كانت بعض المراحؿ كفئة مف فئات المجتمع في الكٌراقكفك 

 الكٌراقيفمف مجتمع آلخر، فإف المجتمع ىك الذم يييئ  ىذا أمر متفاكتفي المجتمعات، ك 
كيؤثر فييـ أك يؤثركا فيو، فكؿ مصر لو ظركفو كأشخاصو كعاداتو كتقاليده، كىذا جكىر 

 ا. فيي كفيعيش تيال مصاريف أك األلمكٌراقضكع كمقياس التأثير كالتأثر المك 
في األمصار إلى انتشار مينتيـ، ألٌف المينة كصاحبيا بينيما  الكٌراقيفكيرجع انتشار 

ىك بداية  تبلـز فبل ينفؾ أحدىما عف اآلخر، فإف تدكيف القرآف منذ نزؿ عمى سيدنا محمد 
إال كيتكلى كتابتيا مف حضر مف كيتٌاب القرآف الكريـ في مجمس  االنتشار، فما تنزؿ آية منو
 .عمى الترخيص في ًكتابة بعضيا لبعض أصحابو  ةالنَّبكيالتنزيؿ، كلقد حظيت السنة 

يف، بدأ االنتشار يزداد في لمكٌراق كبعد مرحمة النبكة، كاالنتشار الذم كاف في عيده 
ثكف حدّْ العباسية كينيض معيا التدكيف، كيتحرر المي ثـ تنيض الدكلة عصر التابعيف كأتباعيـ. 

 (ِ)ياف بف عيينةػػػؼ سفػػيؤل ،عػػػمت، كتكضع مسانيد الحديث ككتبو في كؿ صقز مف ىذا الت
كمىٍعمىر بمصر، (ْ)في المدينة، كعبد ا بف كىب (ّ)كمالؾ بف أنس

باليمف،  (ٔ)كعبد الرزاؽ (ٓ)
                                                 

 (.ُْ/ُٗالمكسكعة الفقيية الككيتية )(ُ) 
زاحـ اليبللٌي أخي الضٌحاؾ سيٍفياف ٍبف عييىٍينىة ٍبف أىًبي ًعمراف، كاسـ أبي ًعمراف ميمكف، مكلى محمد ٍبف مي  (ِ)

 (.َُُُ/ْتاريخ اإلسبلـ ): يينظر. ىػ(ََِ) سنة تكفيالمفسّْر، أبك محمد الككفيُّ ثـٌ اٍلمىكٌَّي، 
 سنة مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر األصبحي، أبك عبد ا، اإلماـ العمـ، شيخ اإلسبلـ، تكفي (ّ)
 (.ُٕٗ/ْ) تاريخ اإلسبلـ :يينظرىػ(. َُٖ)

أحد األعبلـ، كعالـ الدٌيار ، عبد ا بف كىٍىب بف ميسمـ، اإلماـ أبك محمد، الًفٍيرمُّ مكالىـ، اٍلمىٍصًرمٌ  (ْ)
 (.ُْْ/ْيينظر: األعبلـ )، ك (ُُّْ/ْ) تاريخ اإلسبلـ. ىػ(ََِ) سنة ، تكفيالمصرٌية

اضؿ إال أف في ركايتو عف ثابت ثقة ثبت ف ،نزيؿ اليمف ،أبك عركة البصرم ،ر بف راشد األزدم مكالىـمى عٍ مى  (ٓ)
 :يينظر سنة (ٖٓ) بفاكىك  ىػ(،ُْٓ)مات سنة ، ة شيئا ككذا فيما حدث بو بالبصرةكاألعمش كىشاـ بف عرك 

 .(ُْٓتقريب التيذيب )ص
ٍنعانٌي، أبك بكر ا ،( عبد الرزاؽ بف ىمىاـ بف نافع(ٔ ، تكفي سنة أحد األعبلـ ،اإلماـلحميرم، مكالىـ الصَّ
 (.ّْٕ/ٓ) المصدر السابؽ نظر:ىػ(. يي َِِ)
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 (ْ)كركح بف عبادة (ّ)اد بف سممةبالككفة، كحمٌ  (ِ)زكافكمحمد بف فضيؿ بف غ (ُ)كرمكسفياف الثٌ 
بخراساف، كتظير الكتب في شتى الفنكف  (ٔ)بكاسط، كعبد ا بف المبارؾ (ٓ)شيـبالبصرة، كىي 

 .(ٕ)ثيفحدّْ تفظة بالطابع الذم غمب عمى المي حالدينية م
ا أثر في المجتمعات، كىذا التأثير قد  الكٌراقكفكلقد ترؾ  يككف ايجابينا كقد تراثنا عظيمن
 الكٌراقيف، كلكف النتيجة أف ميراث -كىذا ما سنبلحظو في فصكؿ ىذا الباب -يككف سمبينا أحياننا

أثر في المجتمعات، كمعو "فىتحت الميفة، عمى اقتناء الكتب الباب أماـ مئات األلكؼ مف البشر 
ت كؿ مكتبة أك متجر لكسب عيشيـ. فأصبح النسَّاخ كالخطاطكف فنانيف ميرة في فنيـ، ككظف

لمكتب عددنا مف ىؤالء، ككاف أغمبيـ مف الطمبة المتعمميف الذيف أرادكا عف ىذا الطريؽ كسب 
رزقيـ. كانتشر منتجك الكرؽ بطكاحينيـ في سمرقند كبغداد كدمشؽ كطرابمس كفي فمسطيف 

 . (ٖ)كتب"كاألندلس، كتبعيـ المجمدكف متأثريف بفف التجميد الصيني يعدكف غبلفات رائعة لم
ة، فكـ مف رـز مف الكٌراقأال كىك الكتب انتشرت مينة  الكٌراقيفلما انتشر ميراث ك 

، ككـ مف جمكد ؟!األكراؽ كليترات مف الحبر استيمكتيا األيدم الدائبة عمى الكتابة في كؿ عاـ
 .(ٗ)الغزالف كالماعز قد استنفذت في ىذا الغرض؟!أمدتيـ بيا صغار 

كميراثيـ، كأصبحت عندىا ثقافة عممية كبيرة، كدليؿ ذلؾ أف  لكٌراقيفاكلقد تأثرت الببلد ب
كاف فييا مكتبات عالمية كبيرة، قد رفعت المستكل  الكٌراقكفجميع األمصار التي كاف يسكنيا 

                                                 

. (ػىُُٔ) تكفي سنة ،كاف مف الحفاظ المتقنيف، كرمسفياف بف سعيد بف مسركؽ بف حمزة بف حبيب الثٌ  (ُ)
 .(ِٖٔيينظر: مشاىير عمماء األمصار )ص

ٍيؿ ٍبف غىٍزكاف (ِ) ، مكالىـ الككفيُّ الحافظ ،محمد ٍبف فيضى بّْيُّ يينظر: . ىػ(ََِة )، تكفي سنأبك عبد الرٍَّحمىف الضَّ
 (.ُُٖٗ/ْتاريخ اإلسبلـ )

مَّادي (ّ ،  ( حى مىمىةى ٍبًف ًدينىارو ًقيُّ اٍلبىطىاًئًنيُّ أبك سممة البزاٍبفي سى ًبيعىةى،، مكلى بني ز اٍلًخرى ، كقيؿ: غير ذلؾ في كالئو رى
 (.ِّْ/ْ) ىػ(. يينظر: المصدر نفسوَُٕ، تكفي سنة )مـ، شيخ أىًؿ البصرةاإلماـ الع

المصدر  يينظر: ىػ(.َُِ، تكفي سنة )ٍكح ٍبف عبادة ٍبف العبلء ٍبف حساف أبك محمد القىٍيسٌي اٍلبىٍصًرمُّ ( رى (ْ
 (.ّٕ/ٓ) السابؽ

(ٓ) ، ممٌي الكاسطيُّ أحد األعبلـ، تكفي سنة  ىيشىيـ بف بشير بف أبي خاـز قاسـ بف دينار، الحافظ أبك معاكية السُّ
 .(ِٗٗ/ْ) ىػ(. يينظر: المصدر السابؽَُٗ)

، ثـٌ المىٍركىًزمُّ الحافظ، (ٔ) ، مكالىـ، التركيُّ كشيخ اإلسبلـ،  ،فريد الزماف عبد ا بف المبارؾ بف كاضح الحنظميُّ
 (.ِٖٖ/ْ) المصدر السابؽ ىػ(. يينظر:َُٗ، تكفي سنة )ت أمُّو خكارزمٌيةككان
 (.ُِتحقيؽ النصكص كنشرىا )صيينظر: ( (ٕ

 (.َّٗشمس العرب )ص (ٖ)
 .المصدر نفسو: نظريي ( (ٗ
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ية مف الكٌراقالثقافي ليذه األمصار عالينا بيف الببلد األخرل؛ بؿ إف الببلد المجاكرة أخذت الثقافة 
 . يفالكٌراقببلد 

في الحضارة  الكٌراقكفة ك الكٌراقميصنّْؼ "مكسكعة  -كلقد ذكر الدكتكر خير ا سعيد
 عددنا مف ىذه المكتبات في كؿ مصر مف األمصار عمى حدة: -العربية اإلسبلمية"

: العراؽ:  -  أكالن
كاف فييا عدد كبير مف المكتبات، كىي عمى قسميف: القسـ األكؿ: المكتبات العامة في 

اؽ، ككاف عددىا عشريف مكتبة، كأما القسـ الثاني: المكتبات الخاصة: ككاف عددىا ثبلثة العر 
 .(ُ)كتسعكف مكتبة

 .(ِ)مكتبة عشر تااثنككاف فييا ثانينا: ببلد الشاـ:  -
 .(ّ)مكتبة عشر ككاف فييا اثنتا ثالثنا: ببلد فارس: -
  (ْ)كتبةم عشر اثنتافي جميع مناطقيا كاف رابعنا: مصر الفاطمية:  -
 .(ٓ)مكتبة حد عشرأ كاف فييا خامسنا: األندلس: -
 .(ٔ)فييما مكتبتاف ، كافسادسنا: مكتبات تكنس كالمغرب -

مف الكتب في العمكـ المختمفة، كمف المؤكد  الكٌراقيفككانت ىذه المكتبات تضـ ميراث 
جتمع، كضركرة أف "ىذا التطكر الثقافي الممحكظ، سيجد انعكاساتو االيجابية عمى حياة الم

، كصنؼ يمبي الكٌراقيفتاريخية ليذا الكاقع، أفرزت معيا ظاىرة أكثر ايجابية، نعني بيا ظاىرة 
ة، كلقد كاف الكٌراقحاجات المجتمع الركحية، عمى الصعيد الثقافي الحضارم، مف خبلؿ مينة 

الخبلفة  أثر كاضح في ازدياد ىذه المكتبات كانتشارىا في أغمب أمصار الكٌراقيفليؤالء 
العباسية، رغـ أف التركيز كاف في داخؿ العراؽ، كال سٌيما عاصمة الخبلفة العباسية بغداد، كلقد 
لعبت ىذه المكتبات دكرنا حضارينا بارزنا في رفع الكعي الثقافي لدل جميكر الناس، مف مختمؼ 

 (ٕ)ديني كاألخبلقي"كالثقافي كالالطبقات، ككاف تأثيرىا شامبلن عمى الصعيد السياسي كاالجتماعي 
 في العراؽ خاصة، كباقي األمصار بشكؿ عاـ.

                                                 

 (.ُٔٓ-ٔٗفي الحضارة العربية اإلسبلمية )ص الكٌراقيفة ك الكٌراق: مكسكعة يينظر (ُ)
 (.ُٕٕ-ُّٕ)ص المصدر نفسو: يينظر(ِ) 
 (.ُٕٕ-ُْٖ)ص المصدر السابؽ: يينظر(ّ) 
 (.ُٓٗ-ُٖٓ)صالمصدر السابؽ : يينظر(ْ) 
 (.َِْ-ُٔٗ)صالمصدر السابؽ : يينظر(ٓ) 
 (.َِٓ)صصدر السابؽ الم: يينظر (ٔ)

 (.ُٔٓ-ُٕٓ)صالمصدر السابؽ (ٕ) 
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ىك المعتمد أصبح  الكٌراؽأف  اتتأثيرىـ في ثقافة المجتمعك  الكٌراقيفكمف صكر انتشار 
كفي جميع األمصار، ال سٌيما كأف  عميو في الكتب كالرسائؿ كاليدايا المكتكبة لؤلمراء كالممكؾ

 ف الخط كالضبط. كمنيجيـ حس الكٌراقيفمف ثقافة 
الذيف  الكٌراقيفكقد اشتممت كتب تراجـ الرّْجاؿ كتكاريخ البمداف عمى ذكر عدد كبير مف 

 انتشركا في البمداف المختمفة، كأثركا في التقدـ الثقافي فييا، مف ىؤالء: 
أبك العباس ابف أبي أصيبعة الذم استدعاه  ،-أحد كراقي الشاـ -(ُ)الشريؼ النَّاًسخ

كىافى كثيرنا يٍنسىخ لنا كقاؿ فيو:  ،لينسخ لو نسخة مف كتابو "طبقات األطباء" صاحب كتاب "كى
كتب  بيَّة فأخميت لىوي مكضعا عندنىا، كى ٍكدىة، كىىيكى فىاضؿ ًفي اٍلعىرى كخطو مىٍنسيكب ًفي ًنيىايىة اٍلجى

ل ما تجمدت عممت قصيدة مديح ًفي اٍلكتاب ًفي ميدَّة يسيرىة ًفي تقطيع ربع اٍلبىٍغدىاًدٌم أىٍربىعىة أىجزىاء، كى
ًميًع ًإلىٍيًو" (ِ)الصاحب أىًميف الدكلة بعثت ًباٍلجى كى

(ّ). 
كسعيد بف محمد بف عمي بف محمد السبلمي القرشي الككفي، أحد كراقي الجزيرة 

  .(ْ) حسف الخط، جيد الضبط"ا فاضبلن "كاف أديبن العربية، 
األدباء  الكٌراقيفأحد  حسف،المغكم، أبك العلي به وصر به سليمان البرويقي و

ا أدبية لغكية كنحكية فكجدتو حسف الخط تبن رأيت بخطو كي : "(ٓ)المصرييف، قاؿ ياقكت الحمكم
عميو كتاب اليمز ألبي زيد  قرئمتقف الضبط، ككاف مقامو بمصر كلعمو مف أىميا، 

 ."ق(ّْٖ)بجامع مصر في سنة  (ٔ)األنصارم
ٍكًميُّ  أىبيك الدُّرّْ  ،بف عبد ا ميذب الديف يىاقيٍكت ك أحد أدباء ، أحد كراقي بغداد، ك"الرُّ

العصر كشعرائو المجيديف، نشأ ببغداد، كحفظ القرآف، كعني بالتحصيؿ في المدرسة النظامية 

                                                 
سىينٌي، الٌدمشقٌي، الٌناسخ. ( (ُ مَّد ٍبف رضكاف، السيد شرؼ الٌديف العمكٌم، الحي (. يينظر: ىػُٕٔتكفي سنة )ميحى

 .(َِّ/ُٓتاريخ اإلسبلـ  )
كىمىاءسي ،أفضؿ الكزراء ،الرئيس اٍلكىاًمؿ ،اٍلعىالـ اٍلعىاًمؿ ،الصاحب اٍلكىزير (ِ) اـ اٍلعممىاء ،د اٍلحي  ،أىًميف الدكلة ،ًإمى

: عيكف يينظرىػ(. ًْٖٔبكىمىاؿ الٌديف، تكفي سنة )كلقب  ،ا كىأسمـأىبيك اٍلحسف بف غزاؿ بف أبي سعيد، كىافى سامرين 
 (.ِّٕاألنباء في طبقات األطباء )ص

 (.ِٕٓ)ص المصدر نفسو( (ّ
 (.ُّّٕ/ّ: معجـ األدباء )يينظر (ْ)
 (.ُّٖٗ/ٓ)ر نفسو المصد (ٓ)
 ،كىك بكنيتو أشير ،سىعيد بف أىٍكس بف ثابت بف بشير بف أبي زيد، أبك زيد األنصارم اٍلبىٍصًرمُّ النحكم (ٔ)

 (.ُّٖ/ٓتاريخ اإلسبلـ )ػ(. يينظر: ىَِِتكفي سنة )صاحب التصانيؼ المُّغىكٌية كاألدبٌية، اإلماـ، 
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فقرأ فييا العمكـ العربية كاألدبية عمى جماعة، كغمب عميو الشعر، ككاف حسف الخط كالضبط، 
 .(ِ)"ق(ِِٔ)كفاتو في ربيع اآلخر سنة . بمغتنا (ُ)كلو ديكاف شعر لطيؼ

أحد كراقي  ،المعافرم المغربي ، أبك طالبعبد الجبار بف محمد بف عمي بف محمدك 
ا في المغة كفنكف األدب، جاب الببلد كانتيى إلى بغداد كقرأ بيا، كاشتغؿ كاف إمامن المغرب، "

، كقرأ عميو بيا الشيخ ق(ُٓٓ)عميو خمؽ كثير كانتفعكا بو، كدخؿ الديار المصرية في سنة 
ا، كىك حسف الخط عمى طريؽ ككتب بخطو كثيرن  ،(ّ)العبلمة أبك محمد عبد ا بف برم

 .(ْ)"، كقد أتقف ضبطو غاية اإلتقافاا كثيرن في األدب، كرأيت منو شيئن المغاربة، كأكثر ما كتب 
بو، فقػد كًجػدت البد كأف يخالطو ما يشػك الثقافي إف ىذا التقدـ كالتطكر كمف الجدير ذكره 

بعض الظكاىر السمبية التي كاف ليا دكر في فقداف بعض الكتب في العمـك كالمعػارؼ المختمفػة، 
 لكتػػبكمػػف أبػػرز ىػػذه المػػؤثرات كػػاف الػػدافع السياسػػي كالػػديني، كمػػف أشػػير ىػػذه الظػػكاىر حػػرؽ ا

غراق  .(ٓ)، كىك أمر محزف ضاعت مف أجمو كثير مف الدرريا كغسمياكدفنيا كا 
باحث بقكلو: ككثيرة ىي الثقافات اإليجابية التي انتشرت في األمصار بسبب كيختـ ال

كميراثيـ الكبير، كىذه الثقافات البد أف تصاحبيا بعض الظكاىر السمبية التي ال  الكٌراقيفانتشار 
يسمـ منيا عمؿ بشرم، كلكني ال أريد أف أخرج العنكاف عف جكىره، فالتمييد اإلطالة فيو مذمكمة 

كتأثيرىـ كتأثرىـ خاصة فيما يتعمؽ في  الكٌراقيفع انتشار ك االختصاص، كألف مكض عند أىؿ
ا جمينا عند الحديث في فصكؿ ىذا الباب، فأساؿ ا أف  الحديث الشريؼ سكؼ يككف كاضحن

 ييسر العمؿ كيتقبؿ الجيد إنو كلٌي ذلؾ كالقادر عميو.
*** 

                                                 

 كمف شعره قكلو: (ُ)
 و ... إال ىكاؾ كعف سكاؾ أجٌمولؾ منزؿ في القمب ليس يحمٌ 

 يا مف إذا جميت محاسف كجيو ... عمـ العذكؿ بأف ظمما عذلو
 (.َِْٖ/ٔ) معجـ األدباءيينظر: 

 (.َِْٖ/ٔ) : معجـ األدباءيينظر(ِ) 
ٍمًديسابف (ّ)  ٍمًديسأبك محمد عبد الجبار بف أبي بكر ابف محمد بف  ،الشاعر الصقمي حى  ،األزدم الصقمي حى
 (.ُِٓ-ُِِ/ّكفيات األعياف )يينظر: (. ػىِٕٓسنة )لمشيكر، كتكفي اعر االش
 (.ُِٓ/ّ) يينظر: المصدر نفسو (ْ)
 (.ُٕٓفي الحضارة العربية اإلسبلمية )ص الكٌراقكفة ك الكٌراق: مكسكعة يينظر (ٓ)



 

  

 

 

 اٌفصً األًي

 ٌثيًُمناشج ِٓ أحاز اٌٌضّالنيأعالَ 

        
 ًفٍو صرح ِثاحث0              

 ِٓ أىً اجلزٌطج اٌعطتٍح اٌٌضّالنيادلثحث األًي0 أعالَ            

 ِٓ أىً اٌعطاق اٌٌضّالنيادلثحث اٌثا0ًٔ أعالَ            

 ِٓ أىً اٌشاَ اٌٌضّالنيادلثحث اٌثاٌث0 أعالَ            

 ِٓ أىً ِصط لنياٌٌضّاادلثحث اٌطاتع0 أعالَ            

 ِٓ أىً األٔسٌش اٌٌضّالنيادلثحث اخلاِش0 أعالَ            

 ِٓ أىً ذطاصاْ اٌٌضّالنيادلثحث اٌضازس0 أعالَ            

 
 
 
 



 

 

 

 

033 

 الفصؿ األكؿ
 كنماذج مف أحاديثيـ الكرٌاقيفأعبلـ 

خمكىا، كمف تأثرىـ كأثركا في الحياة الثقافية السائدة في البمداف التي د الكٌراقكفلقد تأثر        
ة، كالتزاميـ بمنيجيا، كتأدبيـ بأدابيا، كتقيدىـ بقيكد االشتغاؿ بالمينة التي الكٌراقإتقانيـ لمينة 

فرضت عمييـ بحسب البمد أك العمـ الذم يشتغمكف بو حتى ظير ذلؾ جمينا في كتاباتيـ، كمف 
 في كافة المجاالت.تأثيرىـ ما تشيد بيا الميصنَّفات التي تعمر المكتبة اإلسبلمية 

مف أىؿ البمداف  الكٌراقيفكفي ىذا الفصؿ حاكؿ الباحث التعريؼ بعدد مف أعبلـ  
الشريؼ، كأثركا فييـ إيجابنا أك  النَّبكم، كالذيف اشتغمكا في الحديث أك الكارديف عمييا المختمفة

 مثاؿقؼ عمى ثـ ك  عند العمماء، كحالو الكٌراؽفعٌرؼ ب ،سمبنا، كذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
ث إف كاف لو أحاديث، كرقـ األحاديث ترقيمنا متسمسبلن مف أكؿ مف أحادي أك أكثر تطبيقي

كاة المتكمـ فييـ بعمة أك ضعؼ  الفصؿ إلى نيايتو، كحكـ عمى إسناد الحديث مع بياف الرُّ
الحكـ  اإليجابي أك السمبي في الكٌراؽ ثرأمما يساعد في الكقكؼ عمى ، -إف كجد -باختصار
 الحديث. عمى إسناد

كبدأ الباحث بالكراقيف عمى النحك اآلتي: )الجزيرة العربية، العراؽ، الشاـ، مصر، 
 األندلس، خرساف(. 

 (ُ)الجزيرة العربية مف أىؿ الكٌراقيفالمبحث األكؿ: أعبلـ 
انتشار  كاف كميد رسالة اإلسبلـ، ىي ميبط الكحي،أرض مباركة، الجزيرة العربية  إفَّ 

المدينة المنكرة، ىي مياجر النبي كبدأ ذلؾ في المدينة، حيث "كانت سريعنا، فييا  النَّبكمحديث ال
 كأصحابو  َّث النبي ، كبيا حد اإلسبلمي كاف بيا. ككاف  أكثر حديثو؛ ألف أكثر التشريع

                                                 

 حجاز فقصبتوما الأف ،األحقاؼ كاألشجار اليمامة قرحأٌكليا الحجاز ثـ اليمف ثـ عماف ثـ ىجر كالنكاحي  (ُ)
كالعكنيد كالجحفة  كخيبر كالمركة كالحكراء كجٌدة كالٌطائؼ كالجار كالٌسقيا يثرب كينبع كقرح :كمف مدنيا ،مٌكة

ما أك  ،ٌميات، دكنيٌف  بدر خميص أمج الحجر بدا يعقكب الٌسكارقٌية الفرع الٌسيرة  جبمة ميايع حاذةأكالعشيرة ىذه 
معقره ككدرة كمكر كعطنة  :كمف مدنو ،زبيدك غكر كاسمو تيامة قصبتو لبحر فيما كاف نحك ا :اليمف فقسماف

شرمة العشيرة رنقة الخصكؼ الٌساعد الميجـ كغيرىٌف، بلفقة مخا كمراف الحردة الٌمسعة الٌشرجة دكيمة الحمضة غ
مف ناحية ما ما كاف أحمى الٌسٌريف كناحية الٌسركات، ك عدف ليج كناحية عٌثر مدنيا بيش  :مدنيا ،ناحية أبيف

جببلف الجند ذمار  جرش العرؼصعدة نجراف  :كمف مدنيا ،فيك ببلد باردة تسٌمى نجدا قصبتيا صنعاء ،الجباؿ
حضرمكت حسب كناحية ميرة مدينتيا  :نسفاف يحصب الٌسحكؿ المذيخرة خكالف، ناحيتيا األحقاؼ بيا مف المدف

التقاسيـ في معرفة  : أحسفيينظر... الٌسٌر ضنؾتيا صحار كمدنيا نزكة ما عماف فقصبكأ أ،كناحية سب ،الشحر
 (.ٖٔاألقاليـ )ص
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بعد  المياجركف يحبكف المقاـ بيا، كيكرىكف التحكؿ عنيا إلى مكة أك غيرىا. كما زالت المدينة
 .(ُ)" ، ىي عاصمة األمة اإلسبلمية، كمركز الخبلفة الراشدة، كمقر كبار الصحابةكفاتو 

ة، كما اشتير بيا عدد كبير مف أىؿ المدف أك القرل في الكٌراققد اشتير عدد مف أىميا بك 
 الجزيرة العربية، كفي ىذا المبحث تعريؼ بعدد منيـ:

*** 
 الكرٌاؽأىبيك بكر اٍلقرًشي األكؿ: 

ٍريىـ مَّد بف سعيد بف عبيد اهلل بف أىٍحمد بف سعيد بف أبي مى أىبيك بكر  ،أىٍحمد بف ميحى
اًفظ الدِّمىٍشًقي ،الكرٌاؽاٍلقرًشي  ا اٍلحى ٍكصى كراؽ أىٍحمد بف عيمىٍير بف جى

كىىيكى  ،طيسيعرؼ ًباٍبف في ، (ِ)
احب اٍلخط اٍلحسف اٍلمىٍشييكر ًديث عىف جمىاعىة مف أىؿ ال ،صى مىاتى سنة  ،شَّاـركل الحى

 .(ّ)ىػ(َّٓ)

كاف يكرؽ بدمشؽ  ،اككاف ثقة مأمكنن : "(ْ)قاؿ ابف عساكرثقة،  الكٌراؽكأبك بكر القرشي      
نٌ " :(ٓ)ياقكت الحمكمقاؿ "، ك لو خط حسف ما ذكرناه لما اشترطنا في أكؿ الكتاب مف ذكر كا 

مف  ة الخط، كأما أنا فمـ أرى أرباب الخطكط المنسكبة، فذكرناه لما كصفو بو ابف عساكر مف جكد
 ."اخطو شيئن 

 أمثمة تطبيقية:-   
 لو أحاديث في كتب السُّنَّة، كمنيا:

نا  ،أخبرنا أبك محمد عبد الكريـ بف حمزة، قاؿ: (ٔ)أخرج اإلماـ ابف عساكر (ُ)حديث: 
 أنا أبك بكر أحمد بف محمد بف سعيد بف عبيد ا ،أنا تماـ بف محمد ،عبد العزيز بف أحمد

                                                 

 (.َُُالحديث كالمحدثكف )ص (ُ)
 :كيقاؿ ،مكلى بني ىاشـ ،الحافظ ،أبك الحسف -جكصاء-أحمد بف عمير بف يكسؼ بف مكسى بف جكصا (ِ)

ىػ(. َِّتكفي )مكلى محمد بف صالح بف بييس الكبلبي، شيخ الشاـ كحافظيا في كقتو، رحؿ كصنؼ كذاكر، 
(، مشاىير عمماء ُٓ/ُٓسير أعبلـ النببلء ) ،(ّّٔ/ٕ(، تاريخ اإلسبلـ )َُٗ/ٓ: تاريخ دمشؽ )يينظر

 (.ُْاألمصار )ص
(، غاية النياية في ْْٕ/ُ(، معجـ األدباء )ّٗٓ/ٓ(، تاريخ دمشؽ )ِِٔ/ٕيينظر: الكافي بالكفيات ) (ّ)

 (.ُُٔ/ُطبقات القراء )
 (.َّٔ/ٓتاريخ دمشؽ ) (ْ)
 (.ْْٕ/ُمعجـ األدباء )(ٓ) 
(، ككذلؾ ِٖٕٓ، برقـ )(ُُِ/ٖ)كقد أخرج الحديث الطبراني في المعجـ الكبير  (.ّٗٓ/ٓتاريخ دمشؽ )(ٔ) 
(. ّْٓ، برقـ )(ُّٓ/ُفكائد تماـ )(، كأخرجو تماـ في فكائده ُٖٖ، برقـ )(ٕ/ِمسند الشامييف لمطبراني )في 
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         نا ،نا أبك الحسف بف أبي رجاء نصر بف شاكر ،قراءة عميو الكٌراؽيعرؼ بابف فطيس 
نا إسماعيؿ بف عياش عف محمد بف زياد األلياني عف أبي أمامة  ،عبد الكىاب بف الضحاؾ

ؿَّ : )قاؿ رسكؿ ا  :الباىمي قاؿ ٍبدنا آيىةن ًمٍف ًكتىاًب المًَّو عىزَّ كىجى مَّـى عى هي، الى يىٍنبىًغي  مىٍف عى فىييكى مىٍكالى
ـً  ٍسبلى ـى عيٍركىةن ًمٍف عيرىل اإٍلً  (.    لىوي أىٍف يىٍخذيلىوي كىالى يىتىبىرَّأى ًمٍنوي، فىًإٍف فىعىؿى فىقىٍد فىصى

 :الكرٌاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر 
  إال أف:، منيـ الثقة كمنيـ الصدكؽرجاؿ اإلسناد 

كذبو  ،متركؾأبك الحارث الحمصي، ، اف العرضيعبد الكىاب بف الضحاؾ بف أب -ُ
 .(ُ)أبك حاتـ

مخمط  ،صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمده ،أبك عتبة العنسي ،إسماعيؿ بف عياش -ِ
سماعيؿ بف عياش بف سميـ العنسي صدكؽ في : (ّ)عبلء الديف عمي رضا، قاؿ (ِ)في غيرىـ كا 

لـ يخمط فيو، فمف ركل عنو حديثو ركايتو عف أىؿ بمده مف الشامييف، مستقيـ الحديث عنيـ 
عف الشامييف، إنما يركم أحاديث مستقيمة ال اختبلط فييا، كلكف حديثو عف غير الشامييف مف 
العراقييف كالحجازييف فقد كقع لو اختبلط فييا، فمف ركل عنو ىذه األحاديث إنما يركم عنو فيما 

كىك  ،أبك سفياف الحمصي ،يانيلٍ محمد بف زياد األى ، كىك يركم ىذا الحديث عف اختمط فيو
 ، كتنتفي بذلؾ عمة االختبلط.  (ْ)ثقة

مف أكثر مف ، كىذه مرتبة "(ٓ)كلكف ابف عياش مدلس مف المرتبة الثالثة عند ابف حجر
 ،اكمنيـ مف رد حديثيـ مطمقن  ،ال بما صرحكا فيو بالسماعإالتدليس فمـ يحتج االئمة مف أحاديثيـ 

 يصرح ىنا بالسماع.  ، كلـ (ٔ)"كمنيـ مف قبميـ
أٌما  .متركؾ، ككذبو أبك حاتـ عبد الكىاب بف الضحاؾفإف  كعميو فالحديث مكضكع،

 يجابيه في الحكـ عمى إسناد الحديث، كاألثر السمبي مف غيره.كاف لو أثره إ الكٌراؽابف فيطيس 
 

                                                                                                                                          

الخميسية (، كالشجرم في ترتيب األمالي َِِّ، برقـ )(َٓٓ/ّ)= كأخرجو البييقي في شعب اإليماف 
اًعيؿى ٍبفى عىيَّاشو (، كميـ مف طريؽ ِْٓ، برقـ )(ُُُ/ُ)  بو، بنحكه. ًإٍسمى

  .(ْٕ/ٔ: الجرح كالتعديؿ )، كيينظر(ّٖٔيذيب )صتقريب الت(ُ) 
 (.َُٗ( يينظر: تقريب التيذيب )ص(ِ
 (.ٔٓ)صركاة باالختبلط نياية االغتباط بمف رمي مف ال: يينظر( (ّ

 (.ْٕٗيينظر: تقريب التيذيب )ص(ْ) 
 (.ّٕيينظر: طبقات المدلسيف )ص (ٓ)
 (.ُّ)ص المصدر نفسو( (ٔ
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ا:   كمف أحاديثو أيضن
نىا أىبي قاؿ،  (ُ)أخرج تماـ في فكائده( ِ)حديث:  مًَّد ٍبًف سىٍعًد ٍبًف أىٍخبىرى ك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي ميحى

مًَّد ٍبًف ريشىٍيدو اٍلكيكًفيُّ ًبًدمىٍشؽى، ٍعفىري ٍبفي ميحى ، ثنا أىبيك اٍلفىٍضًؿ جى ثنا  عيبىٍيًد المًَّو ييٍعرىؼي ًباٍبًف فيطىٍيسو
ك ك أىبيك عىٍمرو ًف، ثنا نىاًشبي ٍبفي عىٍمرو ٍبًد الرٍَّحمى مىٍيمىافي ٍبفي عى ، عىًف  سي يَّافى ، ثنا ميقىاًتؿي ٍبفي حى الشٍَّيبىاًنيُّ
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ، قىاؿى ، عىًف اٍبًف عيمىرى اًؾ ٍبًف ميزىاًحـو حَّ ، ): الضَّ افى ٍمتي رىمىضى ـٍ صي ديكي الى يىقيكلىفَّ أىحى

افى  كىذىا، فىًإفَّ رىمىضى افى كىذىا كى نىٍعتي ًفي رىمىضى ، كىالى صى افى قيٍمتي رىمىضى ؿَّ  كى اًء المًَّو عىزَّ كىجى اٍسـه ًمٍف أىٍسمى
ؿَّ ًفي ًكتىاًبوً  ـٍ عىزَّ كىجى بُّكي ا قىاؿى رى افى كىمى لىًكٍف قيكليكا: شىٍيري رىمىضى ، كى   (.اٍلًعظىاـً

 :الكرٌاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر 
رجاؿ اإلسناد منيـ مف عٌدؿ كتكمَّـ فيو بعمة، كمنيـ مف ضيعؼ، كمنيـ المجيكؿ، كلـ 

 سمـ مف ذلؾ إال ابف فيطيس فيك ثقة.ي
 . (ِ)أبك الفضؿ الككفي ،جعفر بف محمد بف جعفر بف رشيد -ُ

 قاؿ الباحث: لـ ييذكر بجرح كال تعديؿ.
أبك  ،بف بنت شرحبيؿا ،سميماف بف عبد الرحمف بف عيسى التميمي الدمشقي -ِ

  ، كلـ يتابع عمى حديثو.(ّ)يخطئصدكؽ  ،أيكب
ك عمرك الشيباني عف مقاتؿ ابف حباف، قاؿ الدراقطني: أبناشب بف عمرك،  -ّ

 .  (ْ)"ضعيؼ"، كقاؿ البخارم: "منكر الحديث"
صدكؽ كثير  ،أك أبك محمد الخراساني ،أبك القاسـ ،حاؾ بف مزاحـ اليبلليالضٌ  -ْ
 . (ٓ)اإلرساؿ

                                                 

المصنكعة في األحاديث  الآللئكقد نقمو عنو السيكطي في كتاب:  (.ُِْ)برقـ (، َُْ/ُفكائد تماـ )(ُ) 
 عمر البف منجكية.كيكجد فيو تحريؼ، فقد حيرؼ فيو ابف  (.ّٖ/ِالمكضكعة )

في السنف  (، ككذلؾ أخرجوَُِٗ، برقـ )(َُّ/ْ)كقد أخرج الحديث اإلماـ النسائي في سننو 
(، كالييثمي في مكارد َِٕٓ، برقـ )(ٕٗٗ/ِ)كابف خزيمة في صحيحو  (،َِّْ(، برقـ )ٕٗ/ّالكبرل )

(، كميـ مف ّْٓٔ، برقـ )(َُٓ/ٗ)(، كالبزار في مسنده ُٓٗ، برقـ )(ُِِ/ّالظمأف إلى زكائد ابف حباف )
مَّى اي  طريؽ يحيى بف سعيد، ًف النًَّبيّْ صى ، عىٍف أىًبي بىٍكرىةى، عى سىفي ًني اٍلحى : أىٍخبىرى ًبيبىةى، قىاؿى ٍف اٍلمييىمًَّب ٍبًف أىًبي حى عى

مَّـى  سى مىٍيًو كى  ، بنحكه. عى
 (.ُْْ/ِٕتاريخ دمشؽ )يينظر: (ِ) 
 (.ِّٓيب التيذيب )ص: تقر يينظر(ّ) 
 (.ِْْ/ٖلساف الميزاف )(، ِّٗ/ْ(، ميزاف االعتداؿ )ِٗٔ/ِالمغني في الضعفاء ): يينظر (ْ)
 (.َِٖتقريب التيذيب )ص (ٓ)
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رسالو في ىذا الحديث يضر حيث يركم الحديث عف ابف عمر، كىك لـ يسمع منو  كا 
 ". احاؾ لـ يسمع مف ابف عمر شيئن الضٌ " :(ُ)اؿ أبك زرعةقشيئنا، 

كطي الحديث كقد ذكر اإلماـ السيلمعمؿ السابقة، كعميو فإسناد الحديث ضعيؼ جدنا، 
  في األحاديث المكضكعة.

كاة، فقد أجمع العمماء الكٌراؽ كلكف العمة ليست مف ابف فيطيس ، بؿ مف غيره مف الرُّ
 إسناد الحديث.في  لو أثره إيجابيه د كاف لقعمى تكثيؽ ابف فيطيس، ك 

*** 
 أبك القاسـ اٍلقيرىًشٌي الثاني: 
ٍبد الممؾ د ٍبف ريشىٍيد أبك القاسـ اٍلقيرىًشٌي. ،عيسى ٍبف سميماف ٍبف عى كرٌاؽ دىاكي

ككاف  .(ِ)
 .(ّ)ق(َُّ)سنة ، تيكفِّي في شعباف ثقة،

كقاؿ الذىبي ، (ٔ)، كالذىبي(ٓ)ي، كالسمعان(ْ)الخطيب البغدادم كثقوثقة،  الكٌراؽكعيسى 
دّْثي : "(ٕ)مرة  ".الميحى
 أمثمة تطبيقية:-    
 لو أحاديث في كتب السُّنَّة، كمنيا:     

ًميُّ ٍبفي ، قاؿ: (ٖ)أخرج اإلماـ الشجرم( ّ)حديث:  ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي عى نىا أىبيك اٍلقىاًسـً عى أىٍخبىرى
مى  ، ًبًقرىاءىًتي عى ًفيأىٍحمىدى اأٍلىزىًجيُّ مَّدو اٍلمي مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ميحى دَّثىنىا أىبيك بىٍكرو ميحى : حى دي، ػػػػػػٍيًو، قىاؿى

                                                 

 (.ٔٗالمراسيؿ البف أبي حاتـ )ص (ُ)
ق(. يينظر: تقريب التيذيب ِّٗ) مات سنة ،ثقة ،نزيؿ بغداد ،الياشمي مكالىـ الخكارزمي ديٍ شى داكد بف ري  (ِ)
  (.ُٖٗ)ص

 تاريخ اإلسبلـ ،(َِٖ/ُُسير أعبلـ النببلء )، (ْْٓ/ٕتاريخ دمشؽ )، (َٔٓ/ُِتاريخ بغداد )يينظر: ( (ّ
 .(ُِّ/ُّ، المنتظـ )(َّْ/ُّاألنساب ) ،(ُٕٓ/ٕ)

 (.َٔٓ/ُِتاريخ بغداد ) (ْ)
 (.َّْ/ُّ( األنساب )(ٓ

 (.ُٕٓ/ٕتاريخ اإلسبلـ ) (ٔ)
 (.ْٕٓ/ُْسير أعبلـ النببلء )(ٕ) 

المعجـ الصغير كقد أخرجو اإلماـ الطبراني في  (.َُُ-ََُ/ُألمالي الخميسية لمشجرم )( ترتيب ا(ٖ
 (؛ كلكف الباحث اختار ركاية الشجرم لكجكد الكٌراؽ في سنده ألنو متأخر.ِٕٔ، برقـ )(َّ/ِلمطبراني )
رم يحيى )المرشد بالمَّو( بف الحسيف )المكفؽ( بف إسماعيؿ بف زيد الحسني الشج كالشجرم ىك: 

ا ككاف عالمن  ىػ(،ُْٗ)الجرجاني: مف أئمة الزيدية في ببلد الديمـ. كانت دعكتو في الجيؿ كالرٌم، في حدكد سنة 
 .(ُُْ/ٖاألعبلـ لمزركمي ) ق(.ْٗٗ، تكفي سنة )بالحديث



 

 

 

 

039 

رىايىا ٍرجى ًبجى
دَّثىنىا(ُ) : حى دي ٍبفي  ، قىاؿى دَّثىنىا دىاكي : حى ، قىاؿى ًشيدو دى ٍبًف رى ًعيسىى ٍبفي سيمىٍيمىافى اٍلقيرىًشيُّ كىرَّاؽي دىاكي

دَّثىنىا : حى ، قىاؿى ًشيدو :  رى ، قىاؿى اًلؾو ، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى اًلؾى ٍبفى ًدينىارو : سىًمٍعتي مى ، قىاؿى كىٍىبي المًَّو ٍبفي رىاًشدو
مىى المًَّو ): قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  مىى الدٍُّنيىا أىٍصبىحى سىاًخطنا عى ًزيننا عى ٍف أىٍصبىحى حى ٍف أىٍمسىى يىٍشكيك مى مى ، كى

لىٍت ًبًو فىًإنَّ  بَّوي ميًصيبىةن نىزى ا يىٍشكيك رى ا ًفي يىًدًه أىٍحبىطى المَّوي مى عى ًلغىًنيٍّ يىٍسأىؿي ًمٍف فىٍضًؿ مى ٍعضى مىٍف تىضى ، كى
  ٍف أيٍعًطيى اٍلقيٍرآفى فىأيٍدًخؿى النَّارى أىٍبعىدىهي المَّوي مى مىوي، كى  (.عىمى

 :الكرٌاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر   -      
 ما عدا: ، الصدكؽمنيـ الثقة كمنيـ رجاؿ اإلسناد 

ككاف يفيـ كيحفظ  ،محمد بف أحمد بف محمد بف يعقكب، بجرجرايا أبك بكر المفيد، -ُ
 .(ِ)كيذاكر، كىك بٌيف الضعؼ

يركم عف مالؾ بف دينار : "(ْ). قاؿ ابف حباف(ّ)رقي كيقاؿ بصرم ،كىب بف راشد -ِ
منكر : "(ٔ)طئ". كقاؿ أبك حاتـ: "يخ(ٓ)". كقاؿ مرةالعجائب ال يحؿ الركاية عنو كال االحتجاج بو

ًديثً : "(ٕ)كقاؿ العقيمي ."حاديث بكاطيؿأالحديث، حدث ب  ".ميٍنكىري اٍلحى
ًغيرً : "(ٖ)قاؿ الييثمي كعميو فالحديث ضعيؼ اإلسناد. كىاهي الطَّبىرىاًنيُّ ًفي الصَّ رى

ًفيًو (ٗ) ، كى
، كىىيكى مىٍتري  اًحبي ثىاًبتو  ."كؾه كىٍىبي ٍبفي رىاًشدو اٍلبىٍصًرمُّ صى

                                                                                                                                          

، مف (ُِِٔ) (، برقـِِْ/ِالشجرم كذلؾ في  ترتيب األمالي الخميسية لمشجرم )قد أخرجو ك 
، كىٍىبي ٍبفي رى طريؽ  ، (ّّٕ/ُِشعب اإليماف )كالبييقي في شعبو  (،ُِّٔالبناني، كأخرجو برقـ ) ثىاًبته عف اًشدو
اًلؾى ٍبفى ًدينىارو  (، كبلىما مف طريؽُٕٓٗبرقـ ) ، عف مى  ، كميـ مف طريؽ أنس بف مالؾ.كىٍىبي ٍبفي رىاًشدو

ٍبًد المَّ ، عف (َٗٔ(، برقـ )ٕٖ/ِكقد أخرجو اإلماـ الشاشي في مسنده )  .ًو ٍبًف مىٍسعيكدو عى
رىايىا ((ُ ٍرجى بمد مف أعماؿ النيركاف األسفؿ بيف كاسط كبغداد مف الجانب  فتح الجيـ، كسككف الراء األكلى:: جى

كقد خرج منيا جماعة مف العمماء كالشعراء كالكٌتاب  ،، كانت مدينة كخربت مع ما خرب مف النيركانات الشرقي
المباب يينظر: ، ك (ِِٓ/ِِّ/ّ) األنساب كيينظر ،(ُِّ/ِمعجـ البمداف ). كالكزراء، كليا ذكر في الشعر كثير

 .(َِٕ/ُفي تيذيب األنساب )
 .(ُِٓ/ِالعبر في خبر مف غبر ) (ِ)
 (.َِّ/ٔلساف الميزاف )( (ّ
 (.ٕٓ/ّالمجركحيف )كتاب  ((ْ
 (.ِِٖ/ٗالثقات ) ((ٓ
 (.ِٕ/ٗالجرح كالتعديؿ ) ((ٔ
 (.ِِّ/ْالضعفاء الكبير ) ((ٕ
 (.ِْٖ/َُمجمع الزكائد كمنبع الفكائد ) ((ٖ
 (.ِٕٔ(، برقـ )َّ/ِ: المعجـ الصغير )يينظر ((ٗ
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سببنا لـ يكف  اؽ داكدعيسى بف سميماف كرٌ الحديث، أف  إسناد كقد تبيف مف خبلؿ دراسة       
ٌنما العمة في غيرهالحديث،  إسناد في ضعؼ  .كا 

*** 
 أبك بىٍكر اٍلمىكِّيٌ الثالث: 

ٍيدمٌ       مى يؿ: اسمو ، كق(ُ)محمد ٍبف إدريس ٍبف عيمىر، أبك بىٍكر اٍلمىكٌِّي، كرٌاؽ أبي بىٍكر الحي
 .(ِ)(قِٕٔتكفي سنة ) ،عبد اهلل بف إدريس

كقاؿ  .(ْ)قىاؿى ابفي أبي حاتـ: صدكؽك  .(ّ)مسممة بف قاسـ قوكثٌ كمحمد بف إدريس ثقة،       
  .(ٔ)في الثقات غىابف قيٍطميٍكبي . كذكره ا(ٓ)مستقيـ األمر في الحديثابف حباف: 

 أمثمة تطبيقية: -
 منيا:ك  ة،لو أحاديث في كتب السُّنَّ       

مَّدي ٍبفي  نا ،ثنا أىبيك بىٍكرو النٍَّيسىابيكًرمُّ ، قاؿ: (ٕ)أخرج الدارقطني في سننو (ْ)حديث:  ميحى
ٍيًدمُّ  مى ٍيًدمُّ  ،ًإٍدًريسى كىرَّاؽي اٍلحي مى بىٍيرً  ،نا سيٍفيىافي  ،نا اٍلحي اًبرو  ،سىًمٍعتي أىبىا الزُّ ذىكىرى  أىفَّ النًَّبيَّ ) ،عىٍف جى

كىاًئحى  اٍلجى
ٍضعي (ًبشىٍيءو  (ٖ) ـٍ ذىًلؾى اٍلكى : فىبلى أىٍدًرم كى  .. قىاؿى سيٍفيىافي
 :الكرٌاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر  -

 كفي اإلسناد: رجاؿ اإلسناد ثقات، 
                                                 

اإلماـ أبك بكر القرشي األسدم الحميدم، حميد بف  ،عبد ا بف الزبير بف عيسىاإلماـ أبك بكر الحميدم: (ُ) 
ٌؿ أصحاب سيٍفياف بف عييىٍينىة.ميحدَّث مٌكة كفقيييا، كأى ، (قَِِتكفي سنة )زىير بف الحارث بف أسد المٌكٌي.   جى

 (.ِّْ/ٓتاريخ اإلسبلـ )
ت ممف لـ يقع في الكتب (، الثقآَِ/ُ(، عمؿ الحديث البف أبي حاتـ )َُٔ/ٔتاريخ اإلسبلـ )يينظر: (ِ) 

 .(ْٖٓ/ِ(، تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ )ُٕٔ/ٖالستة )
 ٍكبيغىا: قيٍطميٍك: المبارؾ، بيغىا: الكبير.قيٍطمي ك (. ُٕٔ/ٖالثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة )(ّ) 

 .(َِْ/ٕالجرح كالتعديؿ )(ْ) 
 (.ُّٕ/ٗالثقات ) (ٓ)
 (.ُٓٗ/ُالثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة ) ((ٔ
كالحديث ميخرج في الصحيحيف؛ كلكني أخترت ما  (.ُِْٗ(، برقـ )ّْٓ/ّ( سنف الدارقطني، كتاب البيكع )(ٕ

لكراؽ في سند سنف الدارقطني كال يكجد في سند الصحيحيف، فقد أخرجو البخارم في في سنف الدارقطني؛ ألف ا
(، ُِّٖ، )(ُُّٓ) (،ُِٔٗ، )(ٕٕ/ّ) (،ُِٖٗ، برقـ )(ٕٓ/ّ)(، ُْٕٖ، برقـ )(ُِٕ/ِ)صحيحو 

 .(ُّٔٓ)، (َُّٓ)، برقـ (ُُِٔ/ّ) كمسمـ في صحيحو
كىاًئحً ( (ٖ ةو كى  :اٍلجى اًئحى ٍمعي جى نىٍحكىىىا بىٍعدى الزٍَّىًك فىتيٍيًمكييىا ًبأىٍف يىٍتريؾى ًبفىٍتًح اٍلًجيـً جى ًىيى اآٍلفىةي اٍلميٍستىٍأًصمىةي تيًصيبي الثّْمىارى كى

. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ا يىٍتمىؼي  (.َُّٗ/ٓاٍلبىاًئعي ثىمىفى مى
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ثقة  ،أبك محمد الككفي ثـ المكي ،سفياف بف عيينة بف أبي عمراف ميمكف اليبللي -ُ
مف رؤكس  ،ما دلس لكف عف الثقاتبٌ اف ري كك ،حافظ فقيو إماـ حجة إال أنو تغير حفظو بأخرة

 . (ُ)ر، كما قاؿ ابف حجرككاف أثبت الناس في عمرك بف دينا ،الطبقة الثامنة
، كأما عف التدليس، فإف تدليسو ال (ِ)فأٌما عف االختبلط فقد استبعده الذىبي في ميزانو

ئمة احتمؿ األالذيف " ،(ّ)يضر، كقد ذكره ابف حجر في الطبقة الثانية في كتاب طبقات المدلسيف
، كقد احتمؿ العمماء (ْ)"مامتو كقمة تدليسو في جنب ما ركلكأخرجكا لو في الصحيح إل ،تدليسو

  ."ككاف يدلس، لكف المعيكد منو أنو ال يدلس إال عف ثقة: "(ٓ)تدليس ابف عيينة قاؿ الذىبي
إال أنو  صدكؽ ،أبك الزبير المكي ،س األسدم مكالىـري دٍ محمد بف مسمـ بف تى  -ِ

مف أكثر مف التدليس فمـ يحتج ، كىذه مرتبة "(ٕ)، كذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة(ٔ)يدلس
كمنيـ مف  ،اكمنيـ مف رد حديثيـ مطمقن  ،ال بما صرحكا فيو بالسماعإئمة مف أحاديثيـ األ

 . (ٖ)"قبميـ
عف أبي  ئمة بما لـ يركه الميثكليذا تكقؼ جماعة مف األ: (ٗ)كقاؿ سبط بف العجمي

عف جابر  :ة أحاديث مما قاؿ فييا أبك الزبيركفي صحيح مسمـ عدٌ  "،عف"الزبير عف جابر بمفظ 
يا مما ركاه الميث عنو كلـ نٌ أاطمع عمى  -رحمو ا -امسممن  ككأفٌ  ،كليست مف طريؽ الميث

 ."عمـأكا  ،يركىا مف طريقو
في  مف جابر  ير بالسماعكقد صرح أبك الزب ،اإلسناد كعميو فالحديث صحيح      

 .(َُ)صحيح مسمـ
في الحكـ عمى  يجابيه ، كاف لو أثره إمحمد ٍبف إدريس ٍبف عيمىر، أبك بىٍكر اٍلمىكّْيٌ  الكٌراؽك      

 .إسناد الحديث

                                                 

 (.ِْٓتقريب التيذيب )ص (ُ)
 (.ُُٕ/ِميزاف االعتداؿ )يينظر:  (ِ)

 .(ِّ: طبقات المدلسيف )صيينظر(ّ) 
 .(ُّطبقات المدلسيف )ص(ْ) 
 (.َُٕ/ِ: ميزاف االعتداؿ )يينظر (ٓ)

 (.َٔٓتقريب التيذيب )صيينظر: (ٔ) 
 (.ْٓيينظر: طبقات المدلسيف )ص( (ٕ
 (.ُّ)صطبقات المدلسيف ( (ٖ

 (.ْٓييف ألسماء المدلسيف )صالتبيينظر:  (ٗ)
كىاًئًح ) :بىابي  ،اقىاةً اٍلميسى  :ًكتىابي ، صحيح مسمـ: يينظر( (َُ ٍضًع اٍلجى  .(ُْٓٓ)، برقـ (َُُٗ/ّكى
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 أبك الحىسىف القيرىشٌي الرابع: 
سىػف القيرىشػٌي، مػكالىـ محمد بف ًبشر بف يكسؼ  بف إبراىيـ بف حميد بف نافع، أبػك الحى
مكلى عثماف بف عفاف، مف سػكاف  (،ىػَُّ) ، تكفي سنةالٌدمشقٌي القزٌاز، عيًرؼ بابف ماميكيو

 .(ِ()ُ)المربعة
"، كانت عنده كتبو كٌميا ،(ْ)كاف أركل الناس عف ىشاـ بف عٌمار": (ّ)قاؿ ابف عدم

فيو : "(ٕ)بي"، كقاؿ الذىصالح: "(ٔ)"، كقاؿ الدارقطنيعنده كتبو كميا كراقة: "(ٓ)كقاؿ ابف عساكر
كفي شيكخ الطبراني: محمد بف بشر بف  "،(ٖ)ما حدث عنو سكل محمد بف أحمد الفزارم، جيالة

 ". فيحتمؿ أف يككف ىك ىذا ،(ٗ)ث عف دحيـيكسؼ الدمشقي حدَّ 
 ،ىشاـ بف خالد :ركل عف ييحتمؿ أف يككف أحد شيكخ الطبراني؛ ألنوقاؿ الباحث: 

كسميماف بف أحمد الطبراني  ،عفر بف محمد بف الكندمج :كركل عنو ،كدحيـ ،كىشاـ بف عمار
، كغيرىـ، كىك كما قاؿ صاحب كابنو أبك الميمكف أحمد بف محمد بف بشر ،كأبك أحمد بف عدم

 كا اعمـ. ."ثقة في ىشاـ بف عمار، كصالح في غيره: "(َُ)كتاب إرشاد القاصي كالداني
 أمثمة تطبيقية: -     
 كمنيا: لسُّنَّة، أحاديث في كتب الو       

                                                 

بَّعىة:(ُ)   .(ِّْ/ِمعجـ البمداف ). بدار الخبلفة ببغداد، كىي مف بناء المطيع  الميرى
 (.َْ/ٕتاريخ اإلسبلـ )، (َُٓ/ِٓتاريخ دمشؽ )يينظر: (ِ) 
 (.َْ/ٕتاريخ اإلسبلـ )يينظر:  (ّ)
، ىشاـ بف عٌمار بف نيصى  (ْ) مىمٌي، كيقاؿ: الظَّفىرٌم، الدّْمشقيُّ تكفي سنة ٍير بف مىٍيسىرة، اإلماـ أبك الكليد السُّ
ٍقًرئيا كمحدّْثيا.، (قَِٓ-ُِْ)  (.ُِِٕ/ٓتاريخ اإلسبلـ ) خطيب دمشؽ كميٍفتييا كمي

 (.ُُٓ/ِٓتاريخ دمشؽ البف عساكر )(ٓ) 
 (.َٖيينظر: سؤاالت حمزة لمدارقطني )ص (ٔ)

 (.ٔٗٓ/ٕ(، لساف الميزاف )ِٕ/ْتداؿ )ميزاف االع(ٕ) 
(ٖ)  ، ، كفذايا قرية (قَِٗتكفي سنة )محمد بف أىٍحمىد بف محمد بف مطر، أىبيك بىٍكر الفزارم الخرَّاط الفىذىائيُّ

مىى باب شرقي مف دمشؽ. تاريخ اإلسبلـ )  (.ٕٔٗ/ٔصغيرة عى
ٍيـ:  (ٗ) ًف ٍبفي إبراىيـ بف عىٍمرك بف ميمديحى ٍبدي الرٍَّحمى ، الحافظ كف، أبك سعيد األمكم، مكلى آؿ عثماف عى

ٍيـ.  ، ديحى ًلد سنة ، (قَِٓ-ُِْتكفي سنة )الدّْمشقيُّ  (.ُُٓٔ/ٓتاريخ اإلسبلـ ) .ق(َُٕ)كي
 (.ُٗٓاني إلى تراجـ شيكخ الطبراني )صإرشاد القاصي كالد(َُ) 
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مَّدي ٍبفي ًبٍشًر  ، قاؿ:(ُ)معجمو األكسطأخرج اإلماـ الطبراني في ( ٓ)حديث:  دَّثىنىا ميحى حى
، اًلدي ٍبفي يىًزيدى اٍلقىٍسًرمُّ ، ثىنىا خى اًلدو الدّْمىٍشًقيُّ ـي ٍبفي خى ، ثىنىا ًىشىا ًمٍسعىًر   عىفٍ  ٍبًف ييكسيؼى اأٍليمىًكمُّ الدّْمىٍشًقيُّ

ٍبًد المَّوً ٍبًف ًكدى  ٍمًرك ٍبًف ميرَّةى، عىٍف أىًبي عيبىٍيدىةى، عىٍف عى ، عىٍف عى : ًإٍف كىافى رىسيكؿي  - اٍبًف مىٍسعيكدو  -اـو قىاؿى
ًؿ نىاًبيىةن  المًَّو  ٍنًكبى الرَّجي لىيىًجدي مى

(ِ ) : يىقيكؿي اًحًبًو، فىييثىقّْفييىا، كى ٍنًكًب صى فىتىٍختىًمؼى  الى تىٍختىًمفيكا)عىٍف مى
ـٍ قي   (.ميكبيكي

 :الكرٌاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر   -      
 كفي اإلسناد:، ة، كمنيـ الصدكؽثقمنيـ الرجاؿ اإلسناد        

ىك خالد بف عبد ا بف يزيد بف أسد البجمي  ،أمير العراؽ ،خالد بف يزيد -ُ
لممتقدميف  رى كلـ أى  ،امتنن  ا كالحاديثو كميا ال يتابع عمييا ال إسنادن : "أ(ْ)ابف عدم كقاؿ ،(ّ)القسرم

كقد رأيتيـ تكممكا في مف ىك خير  ،كلعميـ غفمكا عنو ،جاؿ ليـ فيو قكؿالذيف يتكممكف في الرّْ 
ال أف إ ،كىك عندم ضعيؼ ،ف أبيف صكرتو عندمأا مف أف أذكره ك فمـ أجد بدن  ،مف خالد ىذا

كقاؿ  "ليس بالقكم"، :(ٓ)"، كقاؿ أبك حاتـكمع ضعفو كاف يكتب حديثو ،فراداتإأحاديثو 
 ".ال يتابع عمى حديثو: "(ٔ)العقيمي

  ضعيؼ. قاؿ الباحث:
أبك عبد ا الككفي  ،ممي المرادمعمرك بف مرة بف عبد اهلل بف طارؽ الجى  -ِ
 .كقيؿ قبمياق(، ُُٖ) مات سنة ،كاف ال يدلس كرمي باإلرجاء ،ثقة عابد ،األعمى

 كقػاؿ الطبرانػي: الػد بػف يزيػد ضػعيؼ،ألف خ ،عيؼبيذا اإلسناد ضكعميو فالحديث 
، تىفىرَّدى ًبًو عىفٍ  اًلدي ٍبفي يىًزيدى اٍلقىٍسًرمُّ ٍفصي ٍبفي ًغيىاثو كىخى ٍف ًمٍسعىرو ًإالَّ حى ًديثى عى ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى : لى ٍفصو  حى

ا ـي ٍبفي خى اًلًد ٍبًف يىًزيدى: ًىشىا تىفىرَّدى ًبًو عىٍف خى ، كى ٍفصو  .ًلدو اٍبنيوي عيمىري ٍبفي حى
  . الحديث إسنادعمى  الحكـفي  كاف لو أثر إيجابي ابف ماميكيو محمد بف ًبشرك 

                                                 

، (ِّْ)، برقـ (ِّّ/ُصحيح مسمـ )كالحديث ميخرج في صحيح مسمـ  (.ّْٕ/ٔالمعجـ األكسط )(ُ) 
 كغيره؛ كلكني اخترت ما في المعجـ األكسط لكجكد الكراؽ في سنده، كعدـ كجكده في صحيح مسمـ. 

]نكب[ ناب عٌني فبلفه ينكب مىنابان، أم نابية: أم بيف المنكبيف مسافة، جاء في الصحاح كغيره، أف كممة (ِ) 
، ك  أخرل، كىك افتعاؿ مف النكبة. بعد قاـ مقامي. كانتاب فبلفه القـك انتيابان، أم أتاىـ مرة النىٍكبي بالفتح: القيٍربي

 (.ِِٖ/ُالصحاح تاج المغة كصحاح العربية ): يينظر خبلؼ البيعد.
 (.ُّٗ/ِلساف الميزاف )(ّ) 
 (.ُٓ/ّالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(ْ) 
 (.ّٗٓ/ّالجرح كالتعديؿ ) (ٓ)
 (.ْٗٓ/ِالضعفاء الكبير ) (ٔ)
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 أبك عبد اهلل ابف الميًجير اٍلقيرىًشيٌ الخامس: 
مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبػف ًعيسىػى، المحػٌدث، الناسػخ، شػرؼ الػديف، أبػك عبػد اهلل  ميحى

 .(ُ)سنة (َٕ)عف  (،ىػ َٖٔ) ، تكفيتيبيٌ قيرىًشٌي، الٌدمشقٌي، الكي ابف الميًجير الٍ 
في تاريخ  االماـ الذىبي ؛ كقاؿ فيو(ِ)محمد بف أحمد الناسخ ضعيؼ عند النُّقاد

  ".المحٌدث : "(ّ)اإلسبلـ
ليس مف " تاريخ اإلسبلـ"؛ ألف كتاب تكثيؽمف ألفاظ الليست كىذه المفظة  قاؿ الباحث:
كلكنو متيـ في قاؿ: "، حيث بلحؽ يكضح ذلؾال الذىبي كبلـكذلؾ ك  كتب الجرح كالتعديؿ؛

ا: " .(ْ)"كتابو الطباؽ قميؿ الديف ككتب األجزاء كالٌطباؽ كقرأ الكثير، ككاف كقاؿ الذىبي أيضن
كقاؿ القطب: كاف مسعكد ال يسمع عمى كقاؿ ابف حجر: " ،(ٓ)"ضعيفنا بيف المحٌدثيف، يٌتيمكنو

كاف مزٌكرنا "قىاؿى الحافظ سعد الٌديف الحارثٌي: ك  .(ٔ)"أحد ممف اسمو في الطباؽ بخط ابف المجير
 .(ٕ)"كٌذابنا، سٌمع لنفسو كزٌكر

كليس لو أحاديث في كتب السُّنَّة مع أف العمماء  ضعيؼ، كعميو محمد بف أحمد الناسخ     
لك كًجد في قالكا عنو "المحدث"؛ كلعؿ أحاديثو مكجكدة في مخطكط لـ يرل النكر بعد، كمع ىذا 

 و، ألنو يسرؽ الحديث كيزكره لنفسو.سند ألعم
*** 

 أىبيك الحسف القرشيالسادس: 
مَّد ٍبف الزبير  النحكم الككفيبابف  ييعرؼ ،نزؿ بىٍغدىاد، أىبيك الحسف القرشي ،عمي ٍبف ميحى

ٍبط. نسخ شيئنا الكرٌاقكاف أديبنا مميح الكتابة، بديع  المغكم، ة، مكصكفنا باإلتقاف ككثرة الضَّ

                                                 

(، ميزاف ّٖٗ/ُٓتاريخ اإلسبلـ )، (ّٗ/ِ(، الكافي بالكفيات )ِّّ/ُالكبير لمبخارم ) التاريخيينظر: (ُ) 
 (، َِٓ/ٔ(، لساف الميزاف )ْٕٓ/ّاالعتداؿ )

(، ميزاف ّٖٗ/ُٓتاريخ اإلسبلـ )، (ّٗ/ِ(، الكافي بالكفيات )ِّّ/ُالتاريخ الكبير لمبخارم )يينظر: (ِ) 
  (،َِٓ/ٔ(، لساف الميزاف )ْٕٓ/ّاالعتداؿ )

 (.ّٖٗ/ُٓ( تاريخ اإلسبلـ )(ّ
 (.ْٕٓ/ّميزاف االعتداؿ ) (ْ)

 (.ّٖٗ/ُٓ: تاريخ اإلسبلـ )يينظر(ٓ) 

 (َِٓ/ٔ) لساف الميزاف (ٔ)
لساف  (، يينظر:ِّّ/ُ(، التاريخ الكبير لمبخارم )ْٕٓ/ّميزاف االعتداؿ ) ،(ّٖٗ/ُٓتاريخ اإلسبلـ )(ٕ) 

 (.ّٗ/ِ(، الكافي بالكفيات )َِٓ/ٔالميزاف )
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كالخصيص بو، كىك مف أسد قريش، كىك أسد بف عبد العٌزل بف قصي  (ُ)ثعمب صاحب، كثيرنا
تكفي ًفي ذم القعدة سنة ، بف كبلب بف مرة بف كعب بف لؤم بف غالب رىط الزبير بف العكاـ

 .(ِ)ق(ّْٖ)
ـي، الثّْقىة، . كقاؿ الذىبي: (ّ)ككاف ثقةقاؿ الخطيب:  كعمي بف محمد "ثقة"، اإًلمىا

ٍتًقف المي
اعة لمكتب، صادؽ عالـ، صحيح الخٌط، راكية، جمٌ ؿ جماؿ الديف القفطي: . كقا(ْ)

 .(ٔ) ككاف ثقةكقاؿ أبك الفرج الجكزم:  .(ٓ)اثالركاية، منٌقر بحَّ 
 أمثمة تطبيقية: -     
 منيا:ك  لو أحاديث في كتب السُّنَّة،   

نىا أىبيك اٍلقى قاؿ، ( ٕ)أخرج البييقي في سننو الكبرل( ٔ)حديث:  ًقيُّ ًببىٍغدىادى، ثنا أىٍخبىرى اًسـً اٍلًخرى
، عىٍف ًىشىاـً  ٍعفىري ٍبفي عىٍكفو اؽى، ثنا جى ـي ٍبفي ًإٍسحى ، ثنا ًإٍبرىاًىي بىٍيًر اٍلكيكًفيُّ مًَّد ٍبًف الزُّ ًميُّ ٍبفي ميحى ٍبًف عى

ٍبًد اً ٍبًف عىبَّاسو  ، عىٍف عى بىٍيرو بىٍيًر، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي ، ثنا أىبيك الزُّ :   سىٍعدو مىعى رىسيكؿي اً )قىاؿى جى
ٍكؼو  ٍيًر خى ًدينىًة ًمٍف غى ٍغًرًب كىاٍلًعشىاًء ًفي اٍلمى مَّـى بىٍيفى الظٍُّيًر كىاٍلعىٍصًر، كىاٍلمى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كىالى صى

: أىرىادى أىٍف الى ييٍحًرجى أيمَّتىوي  ؟ قىاؿى ـى تىرىل يىا اٍبفى عىبَّاسو : ًل " قيٍمتي  (.سىفىرو
 :الكرٌاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر   -      

 اإلسناد فيو: 
 .(ٖ)صدكؽ يغرب ،بف عيسى البيناني مكالىـ أبك إسحاؽإبراىيـ بف إسحاؽ  -ُ

، قرة بف خالد السدكسيتابعو متابعو قاصرة مف طريؽ  (ٗ)كال تضر غرابتو؛ ألفَّ مسممنا
  عف أبي الزبير بو، بنحكه.

                                                 

  ( مف ىذا البحث.ْٓ. تقٌدمت ترجمتو )صأىبيك اٍلعىبَّاس النحكم المعركؼ بثعمب ،أىٍحمىد ٍبف يىٍحيىى (ُ)
(، ٖٔٔ/ٕتاريخ اإلسبلـ ) ،(َُِ/ُْي تاريخ الممكؾ كاألمـ )المنتظـ ف (،ٓٓٓ/ُّتاريخ بغداد )يينظر:  (ِ)

كقد تقدمت  ،(ُٖٔٔ/ْ)معجـ األدباء  ،(َّٓ/ِباه الركاة عمى أنباه النحاة )إن ،(ٕٔٓ/ُٓ)سير أعبلـ النببلء 
 ( مف ىذا البحث.ٕٖترجمتو )ص

 (.ٓٓٓ/ُّيينظر: تاريخ بغداد )(ّ) 
 (.ٕٔٓ/ُٓيينظر: سير أعبلـ النببلء )(ْ) 
 (.َّٓ/ِاه الركاة عمى أنباه النحاة ): إنبيينظر(ٓ) 

 (.َُِ/ُْتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ): المنيينظر( (ٔ
ٍمًع ًفي اٍلمى  السنف الكبرل (ٕ) تىٍيًف )لمبييقي، بىابي اٍلجى بلى في ـ كأخرجو مسم (.ْٖٓٓ) (، برقـِّٕ/ّطىًر بىٍيفى الصَّ

  .(ُٕٖ)، برقـ (ّْٓ/ُ)في سننو (، كالترمذم ُُُِ، كأبك داكد )(َٕٓ)، برقـ (َْٗ/ُ)صحيحو 
 (.ٕٖيينظر: تقريب التيذيب )ص(ٖ) 

 (.َٕٓ(، برقـ )َْٗ/ُيينظر: صحيح مسمـ )(ٗ) 
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صدكؽ لو أكىاـ كرمي  ،أك أبك سعيد ،عباد أبك ،بف سعد المدنيىشاـ  -ِ
 ،(ُ)بالتشيع

قرة بف خالد مف طريؽ  متابعة تامة (ِ)فقد تكبع في صحيح مسمـكال تضر أكىامو؛ 
  ، عف أبي الزبير بو، بنحكه.السدكسي

كال يضر تشيعو؛ ألفَّ حديثو لـ يكافؽ بدعتو. كلكف ىشاـ بف سعد، ضعفو كثير مف 
 .(ّ)العمماء

 خبلصة القكؿ فيو ضعيؼ. قاؿ الباحث:
صدكؽ إال أنو  ،أبك الزبير المكي ،محمد بف مسمـ بف تدرس األسدم مكالىـ -ّ

، كذكره ابف حجر في المدلسيف مف المرتبة مف التابعيف مشيكر بالتدليس. كىك (ْ)يدلس
 بصيغة التحديث. (ٔ)، كال يضر تدليسو؛ ألنَّو صرح بركاية مسمـ(ٓ)الثالثة

 لضعؼ ىشاـ بف سعد. ضعيؼ؛ اإلسناد ذابيكعميو فالحديث 
 ،بالضعؼ إسناد الحديث الحكـ عمى، لـ يكف سببنا في الكٌراؽعمي بف محمد بف الزبير ك 

نما العمة مف غيره. كا اعمـ.  كالعمة ليست منو، كا 
*** 

ـٍ   السابع: أبك العبلء، األيمىًكمُّ مىٍكالىىي
، ميٍفًتي الدِّيىاًر القرشي عو أىٍصبىغي بفي الفىرىًج بًف سىًعٍيًد بًف نىافً  ـي الكىًبٍيري ا ، اإًلمى األيمىًكمُّ الشٍَّيخي

ٍبًد اهللً  اًلمييىا، أىبيك عى         مكلى عمر بف ،مىٍكالىىيـٍ  ،األيمىًكمُّ  ،أبك العبلء، كقيؿ: الًمٍصًريًَّة، كىعى

                                                 

 (.ِٕٓيينظر: تقريب التيذيب )ص(ُ) 
 (.َٕٓ(، برقـ )َْٗ/ُيينظر: صحيح مسمـ )(ِ) 
 (.ِٖٗ/ْميزاف االعتداؿ )(، َُْ/ٖالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(، ُْٗيينظر: ديكاف الضعفاء )ص(ّ) 
 (.َٔٓيينظر: تقريب التيذيب )ص(ْ) 
 (.ْٓ)ص: طبقات المدلسيف يينظر (ٓ)

 (.َْٗ/ُيينظر: صحيح مسمـ )(ٔ) 
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. اًلًكيُّ ، المى ـى كىىيكى شىابٌّ كى  عبد العزيز، الًمٍصًرمُّ ، فىفىاتىوي طىمىبى الًعٍم ًبٍيره
ككاف كراؽ ، مىاًلؾه كىالمٍَّيثي  (ُ)

 .(ّ)(ػىَِّ) سنة كتكفي ،(ِ)عبد اهلل بف كىب
 ال بأس بو "ثقة صاحب: "(ٓ). كقاؿ العجميثقة: (ْ)ثقة، فقاؿ ابف حجر الكٌراؽأصبغ ك 

كقاؿ أبك  ."صدكؽ ثقة كاف كاتب بف كىب كأخص الناس بو: "(ٔ)". كقاؿ ابف فرحكفسنة
كقاؿ  ."قاؿ كسئؿ أبي عنو فقاؿ: صدكؽ"، ك"كاف اصبغ اجؿ اصحاب ابف كىب: "(ٕ)حاتـ

ككاف : (ٗ)كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ ا بالفقو كالنظر.معن ضتككاف م: (ٖ)محمد بف يكنس
كىافى كىاتب اٍبف كىب: "(َُ). كقاؿ الصفدما البف كىبراكين   ."ثقة، فقيو: "(ُُ)". كقاؿ الطبرمكى

قاؿ يحيى بف معيف: كاف مف . ك اإلماـ الثقة الفقيو المحدث العمدة النظار: (ُِ)كقاؿ محمد مخمك
قاؿ  .(ُّ)أعمـ خمؽ ا كميـ برأم مالؾ: يعرفيا مسألة مسألة، متى قاليا مالؾ، كمف خالفو فييا

 .(ُْ)قاؿ بف معيف ككاف أعمـ خمؽ ا برأم مالؾ... الفقيو الذىبي: 
 

                                                 
ٌنما طمب الًعٍمـ كبيرنا، فمـ يمؽ مالكنا كال الَّمٍيث بؿ تفٌقو عمى ابف كىٍىب، كعبد الرحمف بف القاسـ (ُ ( قاؿ الذىبي: كا 

كركل عنيما كعف أسامة بف زيد بف أسمـ، كأخيو عبد الرحمف بف زيد، كعبد العزيز الدَّرىاكىٍردٌم، كحاتـ بف 
مىؼ بف إدري س بف عمر بف عبد العزيز، كعيسى بف يكنس، كغيرىـ. تاريخ اإلسبلـ إسماعيؿ، كالعٌباس بف خى

(ٓ/ّٕٓ.) 
 ( مف ىذا البحث. ُّٖ. تقدمت ترجمتو )صٍىب بف ميسمـ، اإلماـ أبك محمدعبد ا بف كى  ((ِ
تيذيب الكماؿ  (،ّٕٓ/ٓ(، تاريخ اإلسبلـ )ٔٓٔ/َُسير أعبلـ النببلء ) (،ّٔ/ِ)التاريخ الكبير يينظر:  ((ّ
رجاؿ  ،(َّٖ/ُحسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة ) ،(َِٓ/ِإكماؿ تيذيب الكماؿ ) ،(َّْ/ّ)

(، الكافي َِْ/ُ(، كفيات األعياف )ِٗٗ/ُ)الديباج المذىب  ،(ّّّ/ُاألعبلـ ) ،(َُٔ/ُ)صحيح البخارم 
 (.َِّ)ص (، طبقات الحفاظٕٓ/ُ)(، مغاني األخيار ُّٔ/ُ(، تيذيب التيذيب )ُٔٔ/ٗبالكفيات )

 (. ُُّ( يينظر: تقريب التيذيب )ص(ْ
 (.َٕالثقات )صمعرفة ( (ٓ
 (.ِٗٗ/ُ)( الديباج المذىب (ٔ
 (.ُِّ/ِلجرح كالتعديؿ )( ا(ٕ
 (.ْٕ/ُ) المصرم( تاريخ ابف يكنس (ٖ
 (. ُّّ/ٖ( يينظر: الثقات )(ٗ
 (.ُٔٔ/ٗ( الكافي بالكفيات )(َُ
 (.ٖٓ/ُ( المعجـ الصغير لركاة اإلماـ ابف جرير الطبرم )(ُُ
 (.ٗٗ/ُ: شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية )يينظر( (ُِ
 (.َّٔ/ّ( تيذيب الكماؿ )(ُّ
 (.ِْٓ/ُ: الكاشؼ )يينظر( (ُْ



 

 

 

 

041 

  أمثمة تطبيقية: -
 كتب السُّنَّة، كمنيا: أحاديث فيلو 

حدثنا أحمد بف الحسف قاؿ: حدثنا قاؿ:  ،(ُ)أخرج اإلماـ الترمذم في سننو (ٕ)حديث:    
أصبغ بف الفرج قاؿ: أخبرني عبد ا بف كىب، عف عمرك بف الحارث، أنو أخبره عف سعيد بف 

ا  كؿً سي رى  عى مى  ؿى خى و دى أبي ىبلؿ، عف خزيمة، عف عائشة بنت سعد بف أبي كقاص، عف أبييا، أنَّ 
  ؾى ميٍ عى  رى سى يٍ أى  كى ا ىي مى بً  ؾً رى بً خٍ أي  أالى ): اؿى قى ا، فى يى بً  حي بً سى تي  اةه صى : حى اؿى قى  ، أكٍ اةه كى ا نى يى يٍ دى يى  فى يٍ بى كى  أةو رى امٍ  عمىى 
، ضً ي األرٍ فً  مؽى ما خى  دى ا عدى  افى بحى ، كسي اءً مى ي السى فً  مؽى ا خى مى  دى ا عدى  افى حى بٍ ؟ سي ؿى ضى أفٍ  ا أكٍ ذى ىى  فٍ مً 
 ً  دي مٍ ، كالحى ذلؾى  ثؿى مً  ري بى أكٍ  ، كاي الؽٍ خى  كى ا ىي مى  دى عدى  اف اً حى بٍ ، كسي لؾى ذى  يفى ا بى مى  دى عدى  اً  افى حى بٍ كسي 
 . (ذلؾ ثؿي مً  إال باً  كةى كال قي  ؿى كٍ  حى ذلؾ، كالى  ثؿي مً 

 الحكـ عمى اإلسناد كأثر الرَّاكم عميو: -
 :إال ،رجاؿ اإلسناد ثقات    

". كقاؿ خزيمة عف عائشة بنت سعد ال يعرؼ: "(ِ)قاؿ ابف حجر خزيمة: -ُ
تفرد عنو سعيد بف أبي ىبلؿ، حديثو في  عف عائشة بنت سعد. ال يعرؼ. خزيمة: "(ّ)الذىبي
 ."التسبيح

 .خزيمة مجيكؿ قاؿ الباحث:
  ي ىبلؿبسعيد بف أ -ِ

مدني  :قيؿ ،عبلء المصرمىبلؿ الميثي مكالىـ أبك ال بف أبيسعيد : "(ْ)قاؿ ابف حجر
صدكؽ لـ أر البف حـز في تضعيفو  ،بؿ نشأ بيا :المصرم بف يكنسمحمد كقاؿ  ،األصؿ

. كقاؿ ابف (ٓ)قاؿ أبك زرعة: صدكؽك  ،"إال أف الساجي حكى عف أحمد أنو اختمط ،اسمفن 

                                                 
كتعكذه في دبر كؿ صبلة  باب: في دعاء النبي  ،( سنف الترمذم، أبكاب الدعكات عف رسكؿ ا (ُ
(، كالحاكـ في ََُٓ، برقـ )(َٖ/ِ)في سننو كأخرج الحديث اإلماـ أبك داكد  (.ّٖٔٓ(، برقـ )ِٔٓ/ٓ)

(، كابف حباف في صحيحو َُٕ، برقـ )(ٔٔ/ِ)(، كأبك يعمى في مسنده ََِٗ، برقـ )(ِّٕ/ُ)المستدرؾ 
(، كميـ ٓٗٓ، برقـ )(ُُٔ/ِشعب اإليماف )(، كالبييقي في مصنفو ّٕٖ، برقـ )(ُُٖ/ّصحيح ابف حباف )

 ، بو، بنحكه.عبد ا بف كىبمف طريؽ 
 (.ُّٗ( تقريب التيذيب )ص(ِ
 (.ّٓٔ/ُ( ميزاف االعتداؿ )(ّ

 (.ِِْ( تقريب التيذيب )ص(ْ
 (.ُّٔ/ِ): الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي يينظر( (ٓ
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ثقة إف شاء ككاف : "(ّ)كقاؿ ابف سعد ،"ال بأس بو: "(ِ)كقاؿ أبك حاتـ"، ال بىٍأسى بو: "(ُ)قدامة
ا ،(ٓ)". كذكره ابف حباف في الثقاتثقة: "(ْ)كقاؿ العجمي ،"ا ككاف أحد المتقنيف " :(ٔ)كقاؿ أيضن

دي أىٍكًعيىًة اٍلًعٍمـً : "(ٕ)كقاؿ الذىبي ،"كأىؿ الفضؿ في الديف أحد المكثريف : "(ٖ)كقاؿ ابف حجر ،"أىحى
سىًمعت أىٍحمد يىقيكؿ سعيد بف : "(ٗ)دقاؿ أبك داك  ،"عف جابر مرسبل ثقة ثبت ضعفو بف حـز كحده

ـٍ ًبعٍدؿ أىك قىاؿى بكسؽ كتب  اءىىي ًدينىة فىجى ؿ سمعيكا ًمٍنوي ًبمٍصر القدماء فىخرج زىعىميكا ًإلىى اٍلمى أبي ًىبلى
بىيف  كىافى المٍَّيث بف سعد سمع ًمٍنوي ثَـّ شٌؾ ًفي بعضو فىجعؿ بىينو كى كتبت عىف الصغار كىعىف كؿ، كى

اًلدن  دسعيد خى اًلد بف يًزيد ًثقىة قىالىو أىبيك دىاكي  ."ا قىاؿى خى
سمعت أبا عبد ا يقكؿ: سعيد بف : "(َُ)كقد اتيمو بعض العمماء باالختبلط: قاؿ األثـر

كقاؿ ابف حـز لما تكمـ عف حديث  ،"أم شيء حديثو؟! يخمط في األحاديث أبي ىبلؿ ما أدرم
لىٍيسى ًباٍلقىًكمٌ ًإف ىىًذه المٍَّفظىة ا: "...(ُُ)صفة الرحمف ؿ كى قد ذكره  ؛ٍنفىرد بيىا سعيد بف أبي ًىبلى

ٍنبىؿمبالتخ . كقاؿ (ُّ)كقد ذكره محقؽ الككاكب النيرات في ممحقو ،(ُِ)"يط يحيى كىأحمد بف حى
ا ."ككثقو الجميكر، يخمط في األحاديث :قاؿ أحمد: "(ُْ)األلباني ككذا قاؿ الحافظ : (ُٓ)كقاؿ ايضن

                                                 
 (.ِٖٓ/ُ( المنتخب مف عمؿ الخبلؿ )(ُ
 (.ُٕ/ْلجرح كالتعديؿ )( ا(ِ
 (.ّٔٓ/ٕ( الطبقات الكبرل )(ّ
 (.ُٖٗقات )صالثمعرفة ( (ْ
 (.ّْٕ/ٔ( الثقات )(ٓ
 (.َُّار )ص( مشاىير عمماء األمص(ٔ

 (.ّٔٔ/ّ( تاريخ اإلسبلـ  )(ٕ
 (.ِِّ/ٕ( لساف الميزاف )(ٖ
 (.ِْٓسؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد )ص( (ٗ

 (.ْٓسؤاالت االثـر ألحمد بف حنبؿ )ص( (َُ
ؿ عىف أبي ىك: ما ركيناه عبد ا بف كىب عىف عىٍمرك بقاؿ ابف حـز ( (ُُ اًرث عىف سعيد بف أبي ًىبلى ف اٍلحى

ٍنيىا ًفي الرجؿ الًَّذم كىافى يٍقرىأ قؿ ىيكى ا اًئشىة رىًضي ا عى مَّد بف عبد الرٍَّحمىف عىف أمو عٍمرىة عىف عى اء ميحى  الرَّجى
ٍكعىة مىعى سيكرىة  فىقىاؿى ًىيى صفة الرٍَّحمىف فىأىنا أحبيا أىمر أىف يٍسأىؿ عىف ذىًلؾ  أيٍخرىل كىأىف رىسيكؿ ا أحد ًفي كؿ رى

ـ أىف ا ييًحبوي.  مىٍيًو السَّبلى  (.ٓٗ/ِصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ ): الفيينظرفىأٍخبرهي عى
 (.ٓٗ/ِ( الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ )(ُِ
 (.ْٖٔ( الككاكب النيرات )ص(ُّ
 (.ِْٓ/ّ( إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )(ُْ
 (.ُٖٗ/ُ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )(ُٓ
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يعرؼ، كسعيد بف أبي ىبلؿ مع ثقتو حكى الساجي عف أحمد أنو اختمط، ": إنو ال التقريبفي "
، كلعمو مما يؤيد ذلؾ ركايتو ليذا  ككذلؾ كصفو باالختبلط يحيى كما في "الفصؿ" البف حـز
الحديث، فإف بعض الركاة الثقات عنو لـ يذكركا في إسناده خزيمة فصار اإلسناد منقطعنا كلذلؾ 

ة بنت سعد في شيكخ ابف أبي ىبلؿ فبل يخمك ىذا اإلسناد مف عمة لـ يذكر الحافظ المزم عائش
 الجيالة أك االنقطاع فأنى لمحديث الصحة أك الحسف؟!.

ف عمة االختبلط قد نفاىا العمماء عنو، فقاؿ سعيد بف أبي ىبلؿ ثقة؛ كا   :قاؿ الباحث  
ثَّقىوي ": (ُ)ابف حجر اًتـ ك اكى يٍ ابف سعد كىاٍلعجًمي كىأىبيك حى زى قيٍطًنٌي ك بف خي كفى امىة كىالدَّارى ري بف حبىاف كىآخى

ًديثو  "كشذ" ٍنبىؿ أىنو قىاؿى مىا أىٍدًرم أىم شىٍيء حى نقؿ عىف أىٍحمد بف حى عىفىاء كى السَّاًجي فىذكره ًفي الضُّ
لـ  ؿ ميطمقنا كى مَّد بف حـز السَّاًجي فضعؼ سعيد بف أبي ًىبلى تبع أىبيك ميحى اًديث كى يخمط ًفي اأٍلىحى

مىاعىة ،كىا أعمـ ،ي ذىًلؾيصب فً  اأي". كقاؿ اٍحتج ًبًو اٍلجى ة: "(ِ)ضن لـ  ؛ذكره السَّاًجي ًببلى حجَّ كى
قاؿ ابف حـز ، ثقة معركؼ حديثو في الكتب الستة: (ّ)". كقاؿ الذىبييىصح عىف أىٍحمد تىٍضًعيفو

 كحده: ليس بالقكل.
ىذا حديث : "(ْ)ترمذمقاؿ اإلماـ ال، لجيالة خزيمة، كعميو فإسناد الحديث ضعيؼ

خزيمة، ال يعرؼ، تفرد عنو سعيد بف أبي ": (ٓ)قاؿ الذىبيك  "،حسف غريب مف حديث سعد
حديث  كقاؿ الترمذم:": (ٕ)في مكضع آخر كقاؿ األلباني"، منكر": (ٔ)األلباني كقاؿ ".ىبلؿ

  ."، ألف خزيمة ىذا مجيكؿ(ٖ)حسف، كقاؿ الحاكـ: صحيح اإلسناد، ككافقو الذىبي فأخطأ
ا.العمة في السند مف خزيم إذنا      ة، كلكاله لكاف السند صحيحن

 ، كا اعمـ.الحديث إسنادفي الحكـ عمى  إيجابيه  اف أثرهأصبغ ك الكٌراؽأٌما 
*** 
 

                                                 
 (.ِْٔ) ىدم السارم( (ُ
 (.ْٖٔ) ىدم السارم( (ِ
 (.ُِٔ/ِ( يينظر: ميزاف االعتداؿ )(ّ
 .(ِٔٓ/ٓ) ( سنف الترمذم(ْ
 (.ّٓٔ/ُ( ميزاف االعتداؿ )(ٓ

 (.ِٔٓ/ٓالترمذم )( سنف (ٔ
 (.ُٖٗ/ُالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )( سمسمة األحاديث الضعيفة ك (ٕ
( قمت: كىذا تناقض؛ كيؼ لمذىبي يقكؿ عنو مجيكؿ ثـ يكافؽ الحاكـ عمى تصحيح اإلسناد، فبل نجـز بأف (ٖ

 الذىبي كافؽ الحاكـ إال إذا نص عمى ذلؾ.
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 أبك عبد اهلل اٍلمىكِّيٌ  الثامف:
ةأ ًميصى اؽ ٍبف إبراىيـ ٍبف أىًبي خي  ، أبك عبد اهلل(ُ)الٌشركطيٌ  حمد بف محمد ٍبف ًإٍسحى
رىميٌ ك  ،سكف بغداد ،اٍلمىكِّيٌ  ىيكى حى

ٍبف أىًبي العبلء ككاف كاتب أبي عمر محمد بف  أك الحرمي ،(ِ)
 .(ْ)(ىػُّٕ، تكفي )(ّ)يكسؼ القاضي

رىميٌ ك        ."كقد كثٌقو الخطيب، كغيره: "(ٔ)كقاؿ الذىبي ،"ككىافى ثقة: "(ٓ)، فقاؿ الخطيبثقة حى
دّْثي : (ٕ)كقاؿ مرة : الميحى كقع لنا باإلجازة جزء لو. كجده أبك خميصة مف الكنى : "(ٖ)قاؿ. ثـ ىيكى
كذكره أبك الفداء الحنفي في  ."كحرمي: لقب لو بالحاء الميممة، -يضةمى حي يتصحؼ ب -المفردة

أحد العمماء، " :(َُ)". كقاؿ جماؿ الديف القفطيقاؿ الخطيب: كاف ثقة" :(ٗ)كقاؿ ،كتاب الثقات
 ."بطوكلو خٌط حسف يرغب فيو لجكدة ض

 لو أحاديث في كتب السُّنَّة، كمنيا: أمثمة تطبيقية: -
أخبرنا أبك الفضؿ محمد بف قاؿ،  (ُُ)أخرج اإلماـ ابف عساكر في تاريخو (ٖحديث: )  

أنا أبك الغنائـ بف  :أحمد بف عمي بف عبد الكاحد بف األشقر الشركطي كأبك غالب بف البنا قاال

                                                 
لنسبة لمف يكتب ىذه ابضـ الشيف المعجمة كالراء كبعدىما الكاك كفي آخرىا الطاء الميممة، ( الشركطي: (ُ

: األنساب لمسمعاني يينظر« . الشركطي»مشتممة عمى الشركط، فقيؿ لمف يكتبيا  ألنَّياالٌصكاؾ كالٌسجبلت، 
(ٕ/ُِّ.) 
فيك الحرمي بف أبي العبلء. اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء  رمي( أما الحى (ِ

 .(ِّٕ/ُالمنتبو بتحرير المشتبو ) تبصير، كيينظر: (ٗٗ/ّكالكنى كاألنساب )
( محمد ٍبف يكسؼ ٍبف يعقكب ٍبف إسماعيؿ ٍبف حٌماد ٍبف زيد اأٍلىٍزًدٌم، مكالىـ، أبك عيمىر البغدادٌم القاضي. (ّ

 (.ّٕٔ/ٕ. تاريخ اإلسبلـ )(ىػَِّتكفي سنة )
الثقات ممف لـ  (،ْٖٓ/ُْسير أعبلـ النببلء )(، ُّٕ/ٕ(، تاريخ اإلسبلـ )َّٗ/ْتاريخ بغداد )يينظر: ( (ْ

العبر في خبر مف غبر  ،(ِْٔ/ُ(، معجـ األدباء )ٕٗ(، طبقات النسابيف )صِْٖ/ُيقع في الكتب الستة )
  ،(ّّٕ/ُإنباه الركاة عمى أنباه النحاة ) ، (ٕ/ٖالكافي بالكفيات ) ،(ِٖ/ْشذرات الذىب ) ،(ْٕٓ/ُ)
 (.ٕٓ/ٔ( تاريخ بغداد )(ٓ
 .(ُِّ/ٕ( تاريخ اإلسبلـ )(ٔ
 (.ْٖٓ/ُْ: سير أعبلـ النببلء )يينظر( (ٕ

 .(ْٖٔ/ُْ) المصدر نفسو (ٖ)
 (.ّْٖ/ُ( الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة )(ٗ
 (.ّّٕ/ُ( إنباه الركاة عمى أنباه النحاة )(َُ
 (.ُْٕ/ٖٓ( تاريخ دمشؽ )(ُُ



 

 

 

 

051 

   نا سعيد بف  ،أنا أبك عبد ا حرمي بف أبي العبلء ،(ِ)أنا أبك القاسـ بف حبابة ،(ُ)المأمكف
أف  ،عف أبي سعيد (ْ)عف عطاء عف أبي نضرة -يعني ابف معاكية -نا مركاف ،(ّ)عبد الرحمف

فمما سمـ النبي  ساجد فسجد معاذ مع رسكؿ ا  معاذ بف جبؿ دخؿ المسجد كرسكؿ ا 
 لـ أكف ألرل ) :قاؿ ؟،ت كلـ تعتد بالركعةقضى ما سبقو فقاؿ لو رجؿ كيؼ صنعت سجد

 فييا فذكر ذلؾ لرسكؿ ا  عمى حاؿ إال أحببت أف أككف مع رسكؿ ا  رسكؿ ا 
 (.كقاؿ ىذه سنة لكـ ،فسره
 :الحكـ عمى اإلسناد كأثر الرَّاكم عميو -

 :رجاؿ اإلسناد ثقات. إال
كركايتو عف معاذ  ،مف الثالثة ،مجيكؿشامي : "(ٓ)قاؿ ابف حجر .أبك سعيد الحميرم -ُ       

  . (ٔ)"، كقاؿ غيره نحك ذلؾابف جبؿ مرسمة
 .كما قاؿ ابف حجر مجيكؿ، كمرسؿ عف معاذ بف جبؿىك قاؿ الباحث: 

  .عطاء بف عجبلف -ِ
أبك محمد البصرم العطار متركؾ بؿ  ،بف عجبلف الحنفيعطاء : "ال(ٕ)ابف حجر قاؿ

 . (ٖ)"، كقاؿ غيره نحك ذلؾيرىما الكذبأطمؽ عميو ابف معيف كالفبلس كغ
  متركؾ كذاب.  قاؿ الباحث:

                                                 
ًمٌي ٍبف أبي الغنائـ عبد الصمد بف عمي(ُ مَّد ٍبف عى مىد ٍبف ميحى ٍبد الصَّ اشمٌي، ابف المأمكف، أىبيك الغنائـ الي ( عى

 (.ِْْ/ُِتاريخ اإلسبلـ ) (.ىػَٕٓتكفي سنة ) ،الح عابد، مف بيت الحديث كالشرؼشيخ ص ،العٌباسيٌ 
. تاريخ (ىػّٖٗتكفي سنة )، يعرؼ بابف حبابة، أبك القاسـ البزاز ،ا بف محمد بف إسحاؽ بف سميماف( عبيد (ِ

 (.َُٖ/ُِبغداد )
مات سنة  ،ثقة ،أبك عبيد ا المخزكمي ،لجده أبك سعيد :كيقاؿ ،بف حسافف عبد الرحمف ( سعيد ب(ّ
 (.ِّٖتقريب التيذيب )ص يينظر: .ق(ِْٗ)
ىػ(، أك َُٖ)مات سنة ، ثقة ،مشيكر بكنيتو، رةأبك نضٍ  ،قي البصرمكى عة العبدم العى طى بف قي  ( المنذر بف مالؾ(ْ
 (.ْٔٓتقريب التيذيب )ص يينظر: .ىػ(َُٗ)
 .(ْْٔيب التيذيب )ص( تقر (ٓ
(، لساف الميزاف َّٓ/ْتداؿ )(، ميزاف االعِْٗ/ِالكاشؼ ) (،ُِّ/ّلجرح كالتعديؿ )ايينظر: ( (ٔ
عفاء كالمتركككف البف الجكزم (، الضْٖ/ُح الزجاجة )(، مصبإُِالمحتاج )ص (، تذكرةْٔٔ/ٕ)
 (.ّْٓ/ّّلكماؿ )(، تيذيب آِْ/ُ)
 .(ُّٗيب التيذيب )ص( تقر (ٕ
(، الجرح َُّ/ِالمجركحيف )كتاب (، ٕٓ/ّ(، ميزاف االعتداؿ )ُْ/ُٕ)(، إتحاؼ الميرة ِّ/ِالكاشؼ )( (ٖ

 (.ٖٓالضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص (،ّّٓ/ٔ)كالتعديؿ 
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نزيؿ مكة  ،أبك عبد ا الككفي ،بف أسماء الفزارمف معاكية بف الحارث بمركاف  -ّ
، كقاؿ ابف حجر في مكضع (ُ)، كما قاؿ ابف حجركدمشؽ ثقة حافظ ككاف يدلس أسماء الشيكخ

. كعده ا كصفو الدارقطني بذلؾالشيكخ أيضن تدليس لس ا بالتدليس ككاف يدكاف مشيكرن : (ِ)آخر
 ."في الطبقة الثالثة كال بد كأف يصرح بالسماع، فتدليسو يضر ألنو لـ يصرح بالسماع

 ، كما قاؿ ابف حجر.ثقة حافظ ككاف يدلس أسماء الشيكخىك  :اؿ الباحثق
 .متركؾ كذاب عطاء بف عجبلف ألفَّ  مكضكع؛كعميو فالحديث 

  .الحديث إسنادالحكـ عمى  في كاف لو أثره ايجابيه  الكٌراؽف محمد حمد بأ ٌماكأ
*** 

 أىبيك القاسـ المٌكٌي  التاسع:
رىمٌي فيتيػكح ٍبػف بىًنػيف. زيػف الػديف ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف أىًبي حى كأبػك بكػر  أىبيػك القاسػـ المٌكػٌي، عى

 . (ّ)ىػ(ْٓٔفي سنة )كتيك  ،مسند مكة، الكرٌاؽ، المعٌمر كأبك محمد الكاتب النقاش العٌطار
كسمع  العالـ المسند: (ْ)فقاؿ اإلماـ الذىبيكثقكه، ككاف كبلـ العمماء فيو قميؿ؛ كلكنيـ     

مىًفيُّ  ،كىك شاب "صحيح البخارم" ًحيح المحدث: (ٔ)كقاؿ مرة ،(ٓ)كأجاز لو السّْ ، كقاؿ رىاًكم الصَّ
مَّد بف ًإٍبرىاًىيـ بف ". كقاؿ ابف حجر عند حديثو عف مسند مكة كمكثقيا: (ٕ)الفاسي أىٍحمد بف ميحى

ك الرضي كلد سنة  ًحيح مف اٍبف أبي  ىػ(ّّ)أبي بكر الطَّبىًرٌم صفي الٌديف أىخي سمع الصَّ كى
عمي بف حميد بف عمار الطرابمسي أبك ، كقاؿ ابف جعفر المقدسي عندما تكمـ عف "(ٖ)"حرمي

أبي ذر اليركم كتفٌرد بو عنو، سمع صحيح البخارم مف أبي مكتكـ عيسى بف  ،الحسف المكي
 .(ٗ)"كركاه عنو جماعة آخرىـ عبد الرحمف بف أبي حرمي

                                                 
 (.ِٔٓتقريب التيذيب )صيينظر: ( (ُ
 (.ْٓ)ص( طبقات المدلسيف (ِ
طبقات المحدثيف (، المعيف في ِّْ/ُٔببلء )(، سير أعبلـ النُٖٓ/ُْتاريخ اإلسبلـ )يينظر: ( (ّ

 (.ُٗ/ِفي ركاة السنف كاألسانيد ) : ذيؿ التقييديينظر(، َِّ)ص
 (.ِّْ/ُٔ( يينظر: سير أعبلـ النببلء )(ْ
ـي (ٓ ا : اإًلمى ـى األىٍصبىيىاًنٌي، ( ىيكى ًد بًف ًإٍبرىاًىٍي مَّ ًد بًف أىٍحمىدى بًف ميحى مَّ ٍركىاًنٌي. كمات عف  أىبيك طىاًىرو أىٍحمىدي بفي ميحى الجى
 (.ُٓٓ/ُؿ )(، ميزاف االعتدآ/ُِسير أعبلـ النببلء ): (. يينظرػىٕٔٓ) ا في سنةفصاعدن  ( سنةَُِ)
 (.َِّيينظر: المعيف في طبقات المحدثيف )ص( (ٔ
 (.ِٕ/ُالغراـ بأخبار البمد الحراـ ) : شفاءيينظر( (ٕ
 (.ِٖٓ/ُمنة في أعياف المائة الثامنة )( الدرر الكا(ٖ
 (.ُْٕ)ص ( جزء فيو طرؽ حديث عبد الرحمف بف أبي ليمى عف كعب بف عجرة في الصبلة عمى النبي (ٗ
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 أمثمة تطبيقية: -
 لو أحاديث في كتب السُّنَّة، كمنيا:

مًَّد ٍبًف : "(ُ)قاؿ اإلماـ ابف حجر (ٗ)حديث:  مًَّد ٍبًف ميحى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى مَّدو عى نىا أىبيك ميحى أىٍخبىرى
مىٍيمىاف ال رىاـسي مًَّد بف أبي بكر الطَّبىًرٌم ًإمىاـ  ،نٍَّيسىابيكًرم ًباٍلمىٍسًجًد اٍلحى ـي ٍبفي ميحى أىنا أىبيك أىٍحمىدى ًإٍبرىاًىي

رىًميٍّ  ،اٍلمقىاـ ًف ٍبفي أىًبي حى ٍبدي الرٍَّحمى مَّدو عى ٍيًد ٍبًف عمار ،أىنىا أىبيك ميحى مى ًميُّ ٍبفي حي سىًف عى أىنىا  ،أىنىا أىبيك اٍلحى
ًكمُّ أىبي  ٍبًد ٍبًف أىٍحمىدى اٍليىرى اًفًظ أىًبي ذىرٍّ عى ٍكتيكـو ًعيسىى ٍبفي اٍلحى مَّدي ٍبفي  ،(ِ)أىنىا أىًبي ،ك مى أىنا أىبيك اٍليىٍيثىـً ميحى

اؽ ًإٍبرىاىً يى يٍ مً شٍ مىكّْيٍّ الكي  اػػيـ بف أىٍحمػػػػيني كىأىبيك ًإٍسحى ٍبًد المًَّو أىنىا أىبي  :كاػػالي ػػػقى  ،د اٍلميٍستىٍمًمي كىغىيرىمى ك عى
الح اٍلفربًرم مَّدي ٍبفي ييكسيؼى ٍبًف مىطىًر بف صى اًعيؿ بف ًإٍبرىاًىيـأبك أىنىا  ميحى مَّدي ٍبفي ًإٍسمى ٍبدي المًَّو ميحى  عى

ٍبًد الرٍَّحمىفً   (ّ)اٍلجٍعًفيٌ  ـى ٍبفي عى اًلًح ٍبًف ًإٍبرىاًىي ٍبًف عىٍكؼو  ثىنىا ميسىدَّدي ثىنىا ييكسيؼي ٍبفي اٍلمىاًجشيكًف عىٍف صى
ٍف أىًبيوً  دّْهً  (ْ)عى اًلي فىًإذىا  (ٓ)عىٍف جى ًشمى ٍف يىًميًني كى ا أىنىا كىاًقؼه ًفي الصَّؼّْ يىٍكـى بىٍدرو فىنىظىٍرتي عى قىاؿى بىٍينىمى

ا تىمىنٍَّيتي أىٍف أىكيكفى بىٍيفى أىٍضمىعى ًمٍنييمى  ًديثىةو أىٍسنىانيييمى اًر حى ا فىقىاؿى أىنىا ًبغيبلمىٍيًف ًمفى األىٍنصى ديىيمى ًني أىحى ا فىغىمىزى
ٍيؿو  ْـّ أىتىٍعًرؼي أىبىا جى تيؾى ًإلىٍيًو يىا ٍبفى أىًخي :قيٍمتي  ،؟ًلي يىا عى اجى ـٍ فىمىا حى أيٍخًبٍرتي أىنَّوي يىسيبُّ  :قىاؿى  ؟!نىعى

كىالًَّذم نىفًسي ًبيىًدًه لىك رىأىٍيتو لـ ييفىارؽ سىكىادىهي  رىسيكؿى المًَّو 
تىى يىمي  (ٔ) ؿي ًمنَّا فىغىمىزىًني حى كتى األىٍعجى

كؿي ًفي النَّاًس فىقيٍمتي  ٍيؿو يىجي ـٍ أىٍنشىٍب أىٍف نىظىٍرتي ًإلىى أىًبي جى ري فىقىاؿى ًلي ًمٍثمىيىا فىمى أىال ًإفَّ ىىذىا  :اآلخى
ٍنوي  ا الًَّذم سىأىٍلتيميكًني عى اًحبيكيمى بىاػػػفىابىٍتدىرىاهي ًبسىٍيفىٍيًيمى  :قىاؿى  ،صى رى تَّى قىتىبلهي ثيَـّ اٍنصى ا فىضى فىا ًإلىى ػػػػهي حى رى

ا قىتىمىوي(  رىسيكؿى المَّو ا أىنىا قىتىٍمتيوي  :فىقىاؿى  ؟فىأىٍخبىرىاهي فىقىاؿى )أىيُّكيمى )ىىٍؿ مىسىٍحتيمىا  :فىقىاؿى  ،كيؿُّ كىاًحدو ًمٍنييمى

                                                 
 (.ِٔباألربعيف المتباينة السماع )ص ( اإلمتاع(ُ
كٌم المالكٌي الحافظ، كيعرؼ ببمده (ِ ( أبي: عبد بف أحمد بف محمد بف عبد ا بف غيفىير، أبك ذىٌر األنصارم اليىرى

 (.َْٓ/ٗ. تاريخ اإلسبلـ )(ىػّْْتكفي سنة )ٌسٌماؾ. بابف ال
اًرٌم،(ّ ، اٍلبيخى ـي ىي اـ العىمىـ أبك عبد ا الجعفي، مكالى اًعيؿ ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف المغيرة ٍبف بردزبو، اإٍلمى  ( محمد ٍبف ًإٍسمى

 (.َُْ/ٔتاريخ اإلسبلـ ) (. يينظر:قَِٔتكفي سنة ) ،صاحب "الٌصحيح" كالٌتصانيؼ
مات سنة  ،قيؿ لو رؤية كسماعو مف عمر أثبتو يعقكب بف شيبة ،بف عكؼ الزىرم براىيـ بف عبد الرحمفإ( (ْ
 (.ُٗتقريب التيذيب )صيينظر: . (قٔٗ(، أك )قٓٗ)
ب بف مرة بف كعب بف لؤم ]بف بف زىرة بف كبل بف عبد عكؼ بف عبد بف الحارثعبد الرحمف بف عكؼ ( (ٓ

محمد، كاف اسمو في الجاىمية عبد عمرك، كقيؿ عبد الكعبة، فسماه رسكؿ ا يكنى أبا  القرشي الزىرم، غالب
 .سنة  (ِٕ-ٕٓ)، كىك ابف ق(ِّ)سنة  :. كقيؿق(ُّ)تكفي سنة ، كلد بعد الفيؿ بعشر سنيف عبد الرحمف

 .(ْْٖ-َٖٓ/ِ: االستيعاب )يينظربالمدينة. 
قى  ،كبالكسر السداد ،ًباٍلفىٍتح الشٍَّخص :( كالسكاد(ٔ ا أىنا ًفيًو. اإلمتاع ،فىمـ أنشب :كلوكى  أىم لـ أتعمؽ ًبشىٍيء غير مى

 (.ِٔباألربعيف المتباينة السماع )ص
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ا كىافى ًكبلىيمى : الى فىنىظىرى ًفي السٍَّيفىٍيًف فىقىاؿى  :قىاال ؟،سىٍيفىٍيكيمى مىبيوي ًلميعىاًذ بف عىٍمرك بف الجمكح كى ا قىتىمىوي سى
ميعىاذى ٍبفى الجمكح ٍفرىاءى كى  (.يىٍعًني الغبلميف ميعىاذى ٍبفى عى

 عميو: الكرَّاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر   -      
، كقد ركاه الحافظ ابف حجر بسنده إلى اإلماـ البخارم، ثـ ثقات كميـ رجاؿ اإلسناد

 .سناد البخارم إلى النبي ساؽ نفس إ
ًديث ": -رحمو  -(ُ)اإلماـ ابف حجركقاؿ  ،اإلسناد صحيحكعميو فالحديث  ىىذىا حى
اًرمٌ  ًحيح أخرجو البيخى ميسمـ ،ىىكىذىا (ِ)صى كى

ٍف يىٍحيىى ٍبًف يىٍحيىى عىٍف ييكسيؼ اٍلمىٍذكيكر (ّ) كىاٍبف  ،عى
مَّدو األى  (ْ)حبىاف ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى ٍف يىٍحيىى ٍبًف يىٍحيىى ًبوً عىٍف عى ـى عى اؽى ٍبًف ًإٍبرىاًىي ٍف ًإٍسحى قد . ٍزًدمّْ عى كى

اًليا مف طىًريؽ أيٍخرىل ًإلىى اٍلفربًرم ًديث عى قع لي الحى ٍبد اٍلكىىَّاًب عىف  ،كى ٍبد الرًَّحيـ ٍبف عى أخبرنىا عى
سىٍيف بف أبي بكر أىنا أىبي ًسٌت الكزراء بنت عيمىر سىمىاعن  ٍقت أىنا أىبيك اٍلحسف ٍبف ا أىنا اٍلحي ك اٍلكى

مَّد ٍبف حمكية أىنا اٍلفربًرم ًبوً   ".المظفر أىنا أىبيك ميحى
 في الحكـ عمى إسناد الحديث.  يجابيه إ أثره  لو كاف الكٌراؽكعبد الرحمف بف أبي حرمي 

*** 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ِٔ( اإلمتاع باألربعيف المتباينة السماع )ص(ُ
ٍف قىتىؿى قىًتيبلن فىمى (ِ مى ، كى مًّْس األىٍسبلىبى ـٍ ييخى : مىٍف لى ميًس، بىابي : فىٍرًض الخي ٍيًر أىٍف ( صحيح البخارم، ًكتىابي وي سىمىبيوي ًمٍف غى

ٍكـً اإًلمى  ، كىحي مّْسى اًلًح ٍبًف ُُّْ(، برقـ )ُٗ/ْاـً ًفيًو، )ييخى دَّثىنىا ييكسيؼي ٍبفي المىاًجشيكًف، عىٍف صى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى (. حى
قاؿ: الحديث. دًّْه، ى ٍف أىًبيًو، عىٍف جى ، عى ًف ٍبًف عىٍكؼو ٍبًد الرٍَّحمى ـى ٍبًف عى  ..".ًإٍبرىاًىي

مىبى اٍلقىًتيًؿ )(ّ : اٍسًتٍحقىاًؽ اٍلقىاًتًؿ سى : اٍلًجيىاًد كىالسّْيىًر، بىابي  (.ُِٕٓ(، برقـ )ُِّٕ/ّ( صحيح مسمـ، ًكتىابي
( صحيح ابف حباف، ذكر خبر أكىـ عالما مف الناس أف المسمميف إذا اشتركا في قتؿ قتيؿ كاف الخيار إلى (ْ

 (.َْْٖ(، برقـ )ُُٕ/ُُخر )اإلماـ في إعطاء أحدىما سمبو دكف اآل
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 (ُ)ؽاالعر  مف أىؿ الكٌراقيف: أعبلـ الثانيالمبحث 
ـ البقاع كأكبرىا، سكنيا ككرد عمييا كثير مف العمماء، كنزؿ فييا العراؽ مف أىإٌف         

سىٍبعيكفى ًمٍف : "(ِ)، قاؿ ابف سعدأفاضؿ الصحابة  رىًة كى اًب الشَّجى ىىبىطى اٍلكيكفىةى ثىبلثيًمائىةو ًمٍف أىٍصحى
مَّى الركعتيف المتيف قبؿ ا رى كىال صى ـٍ قىصَّ دنا ًمٍنيي  ."لمغربأىٍىًؿ بىٍدرو ال نىٍعمىـي أىحى

كفي العراؽ مدرستاف مشيكرتاف عند عمماء الحديث الشريؼ؛ مدرسة الككفة كمدرسة 
البصرة، كلقد كاف ليما األثر الكاضح في تخريج عمماء الحديث الذم أثركا في النيضة 

 .            الكٌراقيف، كال شؾ أف مف ىؤالء العمماء فئة (ّ)العممية
 مف أىؿ العراؽ. الكٌراقيفعبلـ كفي ىذا المبحث تعريؼ بعدد مف أ 

     الكرٌاؽالبغدادم أىبيك يعمى األكؿ: 
ـي  مَّد ٍبف عزرة ٍبف دىٍيمى عيٍثمىاف ٍبف الحسف ٍبف عمي ٍبف ميحى
 الكرٌاؽالبغدادم أىبيك يعمى  ،(ْ)

 .(ٔ)ػ(ىّٕٔسنة )تكفي في ربيع اآلخر مف ،(ٓ)كسيعرؼ بالطي يي 
عىف أىًبي يعمى الطكسي، فقاؿ:  (ٖ)لت البرقانيسأ: (ٕ)قاؿ الخطيبثقة،  الكٌراؽكعثماف 

ككاف صالح ": (ٗ)قىاؿى ابف أىًبي الفكارس"، ك كاف ذا معرفة كفضؿ، لو تخريجات، كجمكع، كىك ثقة
 ".األمر، إف شاء المَّو

                                                 

الًعرىاؽي: فأما العراؽ المشيكر فيي ببلد. كالعراقاف: الككفة كالبصرة، سٌميت بذلؾ مف عراؽ القربة كىك الخرز  (ُ)
 (.ّٗ/ْالعرب. يينظر: معجـ البمداف ) المثٌني الذم في أسفميا أم أنيا أسفؿ أرض

 (.ٖٗ/ٔ( الطبقات الكبرل )(ِ
(، السُّنَّة قبؿ التدكيف َِٕ-َِٖ)ص(، الضكء البلمع المبيف َُٓ-َُْالمحدثكف )صيينظر: الحديث ك ( (ّ
(ُ/ُٕٔ.) 
( الدٍَّيمىمى: بفتح الداؿ الميممة كسككف الياء المعجمة بنقطتيف مف تحتيا كفتح البلـ ككسر الميـ، ىذه النسبة (ْ

 (.ْْٕ/ٓ). األنساب إلى الديمـ، كىك ببلد معركفة، كجماعة مف أكالد المكالي ينسبكف إلييا

: بضـ الطاء الميممة كفي آخرىا السيف الميممة أيضا، ىذه النسبة إلى بمدة بخراساف يقاؿ ليا كسيالطي ( (ٓ
كليما أكثر مف ألؼ قرية. « افنكق»كلؤلخرل « الطابراف»طكس، كىي محتكية عمى بمدتيف، يقاؿ إلحداىما 

 (.ٓٗ/ٗ) األنساب
(، ِٕٓ/ُْتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )(، المنِٗٔ/ٖ(، تاريخ اإلسبلـ )ُٖٗ/ُّاد )تاريخ بغديينظر: (ٔ) 

 (.ّّٗ/ُطبقات الحنابمة )
 (.ِٗٔ/ٖ(، تاريخ اإلسبلـ )ُٖٗ/ُّاد )تاريخ بغد (ٕ)
كىاًرٍزمٌي البىٍرقىانٌي الحافظ الفقيو الٌشافعٌي.  (ٖ) تكفي سنة أحمد بف محمد بف أحمد بف غالب، أبك بكر الخى
 (.َّْ/ٗيخ اإلسبلـ ). تار (ىػِْٓ)

 (.ُٖٗ/ُّتاريخ بغداد ) (ٗ)
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 أمثمة تطبيقية: -     
 لو أحاديث في كتب السُّنَّة، كمنيا:

، ، "قاؿ (ُ)في التمخيص البغدادم أخرج الخطيب (َُ)حديث:  نىا أىبيك بىٍكرو اٍلبىٍرقىاًنيُّ أىٍخبىرى
ـي سيرَّ مىٍف رىأى  ا ـي ٍبفي اٍلقىاًسـً أىبيك اٍلعىبَّاًس ًإمى ، نا ىىاًش سىًف الطُّكًسيُّ ل، نا أىنىا أىبيك يىٍعمىى عيٍثمىافي ٍبفي اٍلحى

ٍمرىةى  ، نا أىبيك ضى بىٍيري ٍبفي بىكَّارو الزُّ
ًف اٍلقىاًسـً  ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبفً (ِ) ، عى عيمىرى

أىنَّيىا )، عىٍف عىاًئشىةى، (ّ)
مىى سىٍيكىةو  ذىٍت عى كىانىًت اتَّخى
ذىٍت ًمٍنوي   (ْ) مَّـى فىاتَّخى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى لىيىا ًسٍترنا ًفيًو تىمىاًثيؿي فىيىتىكىوي النًَّبيُّ صى

نيٍمريقىتىٍيفً 
مى  (ٓ) افىكىانىتىا ًفي اٍلبىٍيًت يىٍجًمسي عى  (.ٍيًيمى
 عميو: كرَّاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر ال -     
  :ثقاتكميـ رجاؿ اإلسناد       

: قاؿ ابف عساكر رقانيأحمد بف محمد بف أحمد بف غالب أبك بكر الخكارزمي المعركؼ بالبى  -ُ
نر في ا، لـ ا فيمن ا متثبتن ا متقنن كرعن  ككىافى ثقة: "(ٕ). كقاؿ الخطيب البغدادمالحافظ الفقيو :(ٔ)

: (ٖ)ي". كقاؿ الذىب، كثير الحديث، حسف الفيـ لو، كىالبصيرة ًفيوً ،...شيكخنا أثبت منو
 ". اإلماـ العبلمة الفقيو، الحافظ الثبت، شيخ الفقياء كالمحدثيف"
  .(ٗ")ككاف ثقة، "راىب بني ىاشـ"ىاشـ ٍبف القاسـ ٍبف ىاشـ، أبك العٌباس الياشمي "ك  -ِ
 .المدينة يأبك عبد ا ابف أبي بكر قاض ،بف عبد االزبير بف بكار  -ّ

 
 

 
                                                 

(، مف ِْٕٗ، برقـ)(ُّٔ/ّ)كالحديث ميخرج في صحيح البخارم  (.ٔٓٔ/ِ( تمخيص المتشابو في الرسـ )(ُ
 طريؽ القاسـ بف محمد، عف عائشة رضي ا عنيا، بنفسو.

 (ََِ)مف الثامنة مات سنة  ،ثقة ،أبك ضمرة المدني ،أك عبد الرحمف الميثي ،بف ضمرة( أنس بف عياض (ِ
 (.ُُٓسنة. تقريب التيذيب )ص (ٔٗ)كلو 

مف  ،قاؿ أيكب ما رأيت أفضؿ منو ،ثقة أحد الفقياء بالمدينة ،بف أبي بكر الصديؽ التيمي( القاسـ بف محمد (ّ
 (.ُْٓ( عمى الصحيح. تقريب التيذيب )صَُٔكبار الثالثة مات سنة )

 (.ّّ/ُّم يكضع ًفيًو الشٍَّيء. كقيؿ غير ذلؾ. يينظر: عمدة القارم )الرؼ أىك الطاؽ الَّذً  :( ًىيى (ْ

ًغيرىة. :( ًىيى (ٓ فتح الرَّاء: كىًىي كسىادىة صى كسرىىا كىضـ النُّكف كى ـ النُّكف كىالرَّاء كى  المصدر نفسو. تىٍثًنيىة نمرقة، ًبضى
 (.ُٓٗ/ٓ( يينظر: تاريخ دمشؽ البف عساكر )(ٔ
 (.ِٔ/ٔ( تاريخ بغداد )(ٕ
 (.َُٔ/ُّ( سير أعبلـ النببلء )(ٖ

 (.ُّٔ/ٕ( تاريخ اإلسبلـ )َُٓ/ُٔتاريخ بغداد )(ٗ) 
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 ".(ّ) في تضعيفو( ِ)أخطأ السميماني، ثقة: "(ُ)قاؿ ابف حجر 
 كما قاؿ ابف حجر. ،قمت: ثقة كقد أخطأ السميماني في تضعيفو    

يجابي لكراقنا كاألثر إ ألف السند متسمسؿ بالثقات.اإلسناد؛ بيذا صحيح كعميو فالحديث       
 .الطكسي عمىأىبيك ي

*** 
 الكرٌاؽالبغدادم أبك نصر الثاني: 

 ،(ْ)الفقيو اؽ أبي ثكركرَّ  ،البغدادم أبك نصر ،رمى عٍ منصكر بف محمد بف قتيبة بف مى 
، (ٔ)عنو: عبد ا بف عدم الجرجاني ، كحدث(ٓ)يدشى حدث عف: أحمد بف حنبؿ، كداكد بف ري 

 .(ٕ)كغيره
ركل عنو اثناف فأكثر، كلـ يذكر العمماء فيو ركل عف اثنيف مف الثقات، ك  قاؿ الباحث:

، فيك مجيكؿ الحاؿ، كا أعمـ. ا كال تعديبلن  جرحن
 أمثمة تطبيقية: -     

 كمنيا:ديث في كتب السُّنَّة، احألو 
 
 

                                                 

 (.ُِْتقريب التيذيب )ص(ُ) 
. تاريخ (ىػَْْتكفي سنة )( أحمد ٍبف عمٌي ٍبف عىٍمرك، الحافظ أبك الفضؿ السيميماني الًبيكٍنًدٌم البخارٌم. (ِ

 (.ُٕ/ٗاإلسبلـ )
بف بكار كاف ثقة مف أكعية العمـ، كال يمتفت لقكؿ أحمد بف عمي السميماني فيو ( قاؿ ياقكت الحمكم: الزبير (ّ

 (.ُِِّ/ّإنو منكر الحديث. يينظر: معجـ األدباء )
 ( مف ىذا البحث.ٖٓ. تقٌدمت ترجمتو )صأبك ثكر الفقيو ،إبراىيـ بف خالد بف أبي اليماف الكمبي (ْ)

 ىذا البحث.( مف ُْٖ. تقدمت ترجمتو )صيدشى داكد بف ري (ٓ)  
م بف عبد ا بف محمد بف مبارؾ بف القطاف االماـ الحافظ الناقد الجكاؿ، أبك أحمد، عبد ا بف عد(ٔ)  

سير أعبلـ النببلء ىػ(. يينظر: ّٓٔ، تكفي سنة )" في الجرح كالتعديؿالجرجاني، صاحب كتاب "الكامؿ
(ُٔ/ُْٓ-ُٓٔ) 

ف ػػ(. كمنيـ تمميذه أبك عبد الرحمَُْ/ُي ضعفاء الرجاؿ )كالكامؿ ف ،(ٓٗ/ُٓبغداد ): تاريخ يينظر(ٕ)  
 (.ٓٗ/ُٓيينظر تاريخ بغداد )محمد بف حمداف. 
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مد بف قتيبة : "(ُ)قاؿ اإلماـ ابف عدم في الكامؿ( ُُ)حديث:  دَّثىنىا منصكر بف ميحى حى
دَّثىنا كرَّ  نىادً اؽ أبي ثكر، حى دَّثىنا بىًقيَّةي عىٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف يىٍحيى، عىف أىًبي الزّْ ، حى ًشيدو دي ٍبفي رى دىاكي

عىًف  (ِ)
األىٍعرىجً 
ٍيرىةى، قىاؿ: قىاؿ رىسيكًؿ المًَّو (ّ) ؽّّ ) ، عىف أىًبي ىيرى ًديثو فىعىطىسى ًعٍندىهي، فىييكى حى دَّثى ًبحى  .(مىٍف حى
 الرَّاكم عميوالحكـ عمى اإلسناد كأثر  -      

 اإلسناد فيو:    
مد بف قتيبة -ُ  ر.اؽ أبي ثك كرٌ  ،منصكر بف ميحى

مجيكؿ الحاؿ، كلكف جيالة حالو ال تضر في ىذا الحديث، ألف حديث  قاؿ الباحث:
باب في ركاية الثقة عف في " (ْ)قاؿ ابف أبي حاتـمجيكؿ الحاؿ يتقكل عند العمماء بالقرائف، 

يو.غير المطعكف عميو، أنَّي يو، كعف المطعكف عميو أنَّيا ال تيقىكّْ الرحمف: سألت  قاؿ عبد ..ا تيقىكّْ
ا بالضعؼ، لـ تقكه قاؿ: إذا كاف معركفن  ،أبي عف ركاية الثقات عف رجؿ غير ثقة، مما يقكيو؟
ذا كاف مجيكالن نفعو ركاية الثقة عنو  ."ركايتيـ عنو، كا 

إذا كاف مف ىك فكقو ثقة، كمف ثـ إف بعض األئمة حسف حديث مجيكؿ الحاؿ، خاصة 
يحسف  نعـ قد: "حديث مجيكؿ الحاؿ، فقاؿ: "-رحمو ا -(ٓ)دكنو ثقة، قاؿ الشيخ األلباني

عندما تحدث عف كثير بف عبد ا  (ٔ)"؛ كقاؿ األلبانيحديثو إذا كاف مجيكؿ الحاؿ. كا أعمـ
 ."ثقة حديثو إذا كاف مف دكنو كمف فكقو فمثمو قد يحسف: "(ٕ)اليشكرم

د ٍبف رىًشيدكمنصكر في ىذا الحديث يركم الحديث عف  ، كىك ثقة، كيركيو عنو ابف دىاكي
 عدم اإلماـ، فحديثو حسف.

                                                 

 (.ُُْ/ٖالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (ُ)
 ق(َُّ)مات سنة  ،ثقة فقيو ،المعركؼ بأبي الزناد ،أبك عبد الرحمف المدني ،بف ذككاف القرشي( عبد ا (ِ

 (.َِّالتيذيب )صتقريب يينظر: كقيؿ بعدىا. 
ة مات سن ،ثقة ثبت عالـ ،بف الحارثمكلى ربيعة  ،ك داكد المدنيأب ،بف ىرمز األعرج( عبد الرحمف (ّ
 (.ِّٓتقريب التيذيب )صيينظر: . ق(ُُٕ)
 (.ّٔ/ِ( الجرح كالتعديؿ )(ْ
 (.ُُٗ/ِ( ضعيؼ أبي داكد )(ٓ
 (.ُُٓ/ّة )كضكعة كأثرىا السيئ في األم( سمسمة األحاديث الضعيفة كالم(ٔ
عف : كقاؿ محمد بف العبلء إبراىيـ،قالو مسمـ بف  ،سمع الحسف بف عبد الرحمف م،كثير بف عبد ا اليشكر ( (ٕ

 .(ُِٕ/ٕالتاريخ الكبير ). زيد بف حباب سمع كثير بف عبد ا البكرم
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تابعو  متابعة قاصرةثـ لك قيؿ بتضعيؼ حديث مجيكؿ الحاؿ، فأقكؿ: إف منصكر تكبع 
اًمعو مف طريؽ  (ُ)بيا الطبراني في األكسط ٍيًؽ ٍبًف جى زى مَّدي ٍبفي ري ميحى

حسف ؛ بمثمو، كبالتالي حديثو (ِ)
 كبالتالي جيالة حالو ال تضر في الحديث، كلـ تكف سببنا مف أسباب ضعفو. .لغيره

 د.مً حٍ أبك يي  ،بقية بف الكليد بف صائد بف كعب الكبلعي -ِ
 :(ّ)قاؿ الذىبيفيو لتدليسو عمى الضعفاء كالمجاىيؿ،  تكممكاعٌدلو األئمة، كلكنيـ 

ث حمص، أحد حدّْ الحافظ، العالـ، مي : "(ْ)"، كقاؿ في مكضعالحديثالحافظ، أحد أعبلـ "
االمشاىير األعبلـ ثقة في : "(ٔ)كقاؿ ."ثقة في نفسو، لكنو يدلس عف الكذابيف: "(ٓ)"، كقاؿ أيضن

، "ا عف الثقاتنفسو، يأتي بالعجائب عف المترككيف كالمجيكليف كيدلس األسماء كيغرب كثيرن 
ظ"، أبك محمد بقية بف الكليد الكبلعي الحمصٌي الحاف ث الٌشاـ اإلماـمحدٌ : "(ٕ)ابف العمادكقاؿ 
"، ككاف ثقة في ركايتو عف الثقات. ككاف ضعيؼ الركاية عف غير الثقات: "(ٖ)ابف سعدكقاؿ 

ذا حدث عف ثقة فميس إ :فقاؿ ،بقية بف الكليد الحمصي كسألت يحيى عف ": (ٗ)قاؿ ابف محرزك 
"، كقاؿ ا حدثؾ عمف تعرؼ كعمف ال تعرؼ فبل تكتب عنوذ"إ :(َُ)"، كقاؿ مرةبو بأس
"، كقاؿ الخطيب ثقة ما ركل عف المعركفيف، كما ركل عف المجيكليف فميس بشيء: "(ُُ)العجمي
كقاؿ ابف  "،اكفي حديثو مناكير إال أف أكثرىا عف المجاىيؿ، ككاف صدكقن : "(ُِ)البغدادم
ا، كلكنو كاف كاف صدكقن ": (ُْ)ابف المبارؾ قاؿ: "صدكؽ كثير التدليس عف الضعفاء"، ك (ُّ)حجر

                                                 
 (.ُّٔ/ٔ( المعجـ األكسط )(ُ
زيؽ بف جامع بف سميماف بف يىسىار، أبك ع(ِ دَّثى بيا، ككاف ( محمد بف ري بد ا. قاؿ ابف يكنس: قدـ مصر، كحى

 (.ِٖٗ/ٖ)ق(. الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة ِٖٗثقة في الحديث. تكفي سنة )
 .(ُّّ/ُميزاف االعتداؿ ) ،(ُِْ/ِالمقتنى في سرد الكنى )، (ُِْ/ُّتاريخ اإلسبلـ )يينظر: ( (ّ
 (.ْٕٓ/ٕ( سير أعبلـ النببلء )(ْ
 (.َٓلضعفاء )ص( ديكاف ا(ٓ
 (.ِٓ( ذيؿ ديكاف الضعفاء )ص(ٔ
 (.ْٔٓ/ِف ذىب ): شذرات الذىب في أخبار ميينظر( (ٕ
 (ِّٔ/ٕ( الطبقات الكبرل )(ٖ
 (.ٕٗ/ُركاية ابف محرز ) ،( تاريخ ابف معيف(ٗ
 (.َِْ/ِ) المصدر نفسو( (َُ
 (.ّٖالثقات )صمعرفة ( (ُُ
 (.ِّٔ/ٕ( تاريخ بغداد )(ُِ
 (.ُِٔ)صذيب : تقريب التييينظر( (ُّ
 (.ُٔٗ/ْ)الكماؿ  ب( تيذي(ُْ
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دَّثىنا أىبيك : "(ُ)"، كقاؿ ابف عدميكتب عمف أقبؿ كأدبر بد المؤمف بف أحمد بف حكثرة، حى دَّثني عى حى
مىى  : سىألتي أبا مسير عىف حديث لبقية فىقىاؿى احذر أحاديث بىًقيَّة ككف منيا عى حاتـ الرازم، قاؿى

كفي أحاديثو مناكير، إال أف أكثرىا عف : "(ِ)أبك الفرج الجكزم"، كقاؿ تقية فإنيا غير نقية
دخمت حمص كأكثر ىمي شأف بقية، فتتبعت حديثو، ككتبت : "(ّ)"، كقاؿ ابف حبافالمجاىيؿ

النسخ عمى الكجو، كتتبعت ما لـ أجد بعمك مف ركاية القدماء عنو، فرأيتو ثقة مأمكننا، كلكنو كاف 
عمر، كشعبة، كمالؾ، أحاديث يسيرة مستقيمة، ثـ سمع مف أقكاـ  مدلسنا؛ سمع مف عبيد ا بف

كذابيف، ضعفاء مترككيف عف عبيد ا بف عمر، كشعبة، كمالؾ، مثؿ: المجاشع بف عمرك، 
كالسرم بف عبد الحميد، كعمر بف مكسى، كأشباىيـ، كأقكاـ ال يعرفكف إال بالكنى، فركل عف 

سمع مف ىؤالء الضعفاء. ككاف يقكؿ: قاؿ عبيد ا بف  أكلئؾ الثقات الذيف رآىـ، بالتدليس ما
فحممكا عف بقية عف عبيد ا، كبقية عف مالؾ،  -كذا-عمر، عف نافع، كقاؿ مالؾ عف نافع 

 ."كأسقط الكاىي بينيما فالتزؽ المكضكع ببقية، كتخمص الكاضع مف الكسط
جعمو الحافظ قد ىك صدكؽ في نفسو، مدلس عف الضعفاء كالمجاىيؿ، ك قاؿ الباحث: 

ال يحتج بشيء مف و مف اتفؽ عمى أنٌ ، "مف مراتب المدلسيف ابف حجر في المرتبة الرابعة
ث حدّْ المي ، كقاؿ: "(ْ)ال بما صرحكا فيو بالسماع لكثرة تدليسيـ عمى الضعفاء كالمجاىيؿ"إحديثيـ 

جيكليف كصفو لو في مسمـ حديث كاحد ككاف كثير التدليس عف الضعفاء كالم ،المشيكر المكثر
  .(ٓ)"ئمة بذلؾاأل

عمى قكاعد المحدثيف فالظاىر أف تدليس بقية ال يضر في ىذا الحديث، ألنو صرح ك 
بقية بف الكليد مشيكر ، كلكف "(ٔ)بسماعو مف معاكية بف يحيى عند الطبراني في األكسط

، كقد (ٕ)"كىك أفحش أنكاع التدليس ،يعاني تدليس التسكية ،مكثر لو عف الضعفاء ،بالتدليس

                                                 
 (.ِٗٓ/ِ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(ُ
 (.ِٗ/َُتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )( المن(ِ
 (.ََِ/ُالمجركحيف )كتاب ( (ّ

 (.ُْ)صطبقات المدلسيف  (ْ)
 (.ْٗ)صطبقات المدلسيف  (ٓ)
ٍيًؽ ٍبًف قاؿ الطبراني: ( (ٔ زى مَّدي ٍبفي ري دَّثىنىا ميحى ًليًد، نا حى ، ثىنىا بىًقيَّةي ٍبفي اٍلكى ٍبًد الرًَّحيـً اٍلمىٍركىًزمُّ ٍبدىةي ٍبفي عى ، نا عى اًمعو جى

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍيرىةى قىاؿى ًف اأٍلىٍعرىًج، عىٍف أىًبي ىيرى نىاًد، عى ًف أىًبي الزّْ ًديثو : »ميعىاًكيىةي ٍبفي يىٍحيىى، عى دَّثى ًبحى مىٍف حى
ؽّّ فىعىطىسى ًعٍندى  دى ًبًو بىًقيَّةي. كىالى ييٍركىل عى « هي، فىييكى حى نىاًد ًإالَّ ميعىاًكيىةي ٍبفي يىٍحيىى، تىفىرَّ ًديثى عىٍف أىًبي الزّْ ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى ٍف لى
 (.َٗٓٔ(، برقـ )ُّٔ/ٍٔسنىاًد ". المعجـ األكسط )، ًإالَّ ًبيىذىا اإٍلً رىسيكًؿ المًَّو 

 .(ّٕالمدلسيف )صكتاب  (ٕ)
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نىاًد ًإالَّ ميعىاًكيىةي ٍبفي : "(ُ)انفرد بيذا الحديث كما قاؿ الطبراني ٍف أىًبي الزّْ ًديثى عى ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى لى
ٍسنىاًد"يىٍحيىى، تىفىرَّدى ًبًو بىًقيَّةي. كىالى ييٍركىل عىٍف رىسيكًؿ المًَّو   . كقد أكد العمماء أنو إذا انفرد، ًإالَّ ًبيىذىا اإٍلً

ال يحتج بما ينفرد بو بقٌية، فكيؼ بما : "(ِ)بقية بف الكليد بحديث فبل يحتج بو، قاؿ البييقي
بقيَّةي بف الكليد كىك مدٌلس، كقد صٌرح  كفي اإلسناد:: "(ّ)"، كقاؿ جاسـ الدكسرميخالؼ فيو

؛ ألف بقٌية يدٌلس تدليسى التسكية  أنكاع  كىك أقبحي -بالتحديث عند الطبراني، لكف ىذا غير كاؼو
ال فالسندي  -التدليس كلذا فمف الضركرم أف يصٌرح جميع الركاة بالتحديث لنأمفى تسكيةى بقٌية، كا 

كعميو فتدليس بقية مع تفرده يضر في ىذا الحديث،  ."ساقطه كما ىك الحاؿ في ىذا الحديث
 حيىمف طريؽ بقية عف معاكية بف يخاصة إذا عممنا أف الحديث لـ يرك إال مف طريؽ كاحدة 

 .(ْ)بو
األىٍطرىابيميًسيِّ أبك مطيع معاكية بف يحيى  -ّ

(ٓ). 
   ". صدكؽ لو أكىاـ" (ٔ)قاؿ ابف حجر في التقريب

م األصبهاويي  ع  أبى و  و ،(ٕ)أبك زرعة قال
حدثنا أبك مطيع  ،كقاؿ ىشاـ بف عمار: "ثقة، (ٖ)

أبي كأبا زرعة عف  كقاؿ ابف أبي حاتـ "سألت ،ثقة"ككاف : "(ٗ)معاكية بف يحيى األطرابمسي
كضعفو  ،قو أبك زرعةكثٌ : "(َُ)كقاؿ الذىبي ،فقاال: ىك صدكؽ مستقيـ الحديث" ،؟األىطرابمسي
ليس بو : "(ُُ)قاؿ معاكية بف صالح عف يحيى بف معيفو ".ال بأس بو :كقاؿ جماعة ،الدارقطني

                                                 
 (.ُّٕ/ٔ( المعجـ األكسط )(ُ
 (.ِْٗ/ٗ( السنف الكبرل )(ِ
 (.َْٓ/ّ( الركض البساـ بترتيب كتخريج فكائد تماـ )(ّ

(، برقـ ُّٕ/ٔالمعجـ األكسط )، (ٓ/ّنكادر األصكؿ )، (ِّْ/ُُمسند أبي يعمى المكصمي )يينظر: ( (ْ
شعب اإليماف ، (َِْ/ٔ(،)ِٔٗ/ٓجاؿ )الكامؿ في ضعفاء الر (، ََُٓ(، برقـ )ُٔ/ِفكائد تماـ )، (َٗٓٔ)
 (.ّٓٔٗ(، برقـ )ّّ/ٕ)
طرابيميسى: بفتح األلؼ كسككف الطاء كفتح الراء كضـ الباء المنقكطة بكاحدة كالبلـ كفي آخرىا السيف ( األ(ٓ

الميممة، ىذه النسبة الى أطرابمس، كىذا االسـ لبمدتيف كبيرتيف: إحداىما عمى ساحؿ الشاـ مما يمي دمشؽ، 
 ، (ِٖٗ/ُاألنساب لمسمعاني ) ، كمعاكية بف يحيى  مف األكلى. يينظر:د المغربخرل مف ببلكاأل
 (.ّٗٓيينظر: تقريب التيذيب )ص(ٔ) 

 (.ُّٗ/ْ(، ميزاف االعتداؿ )ُِِ/َُ(، تيذيب التيذيب )ّْٖ/ْح كالتعديؿ )لجر يينظر: ا( (ٕ
 (.ُُْٗ/ّ) ( معرفة الصحابة(ٖ

 (.َِِ/َُ( تيذيب التيذيب )(ٗ

 (.ِٕٕ/ِالكاشؼ ) (َُ)
 (.َِِ/َُ( تيذيب التيذيب )(ُُ
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كقاؿ  ".د كالنسائياؿ أبك داك ػػػككذا ق ،ـ ال بأس بويٍ حى عف دي : "(ُ)كقاؿ عثماف الدارمي "،بأس
". كقاؿ ابف شامي ثقة" :(ّ)كقاؿ أبك عمي النيسابكرم". صحيح الحديث" :(ِ)صالح بف محمد

ميعىاًكيىة بف يحيى اآلخر : "(ْ)معيف دىًفي ركل عىف الزٍُّىًرٌم كى كىأىبيك  األىطرابمسيميعىاًكيىة بف يحيى الصَّ
ميعىاًكيىة بف يحيى الطرابمسي لىٍيسى ًبشىٍيء : "(ٓ)ي". كقاؿ ابف القيسرانميًطيع ًضعىاؼ لىٍيسيكا ًبشىٍيء

ًديث ". كقاؿ ضعفكه: "(ٕ)". كقاؿ ابف الممقفضعيؼ: "(ٔ)كقاؿ البغكم كالدارقطني ."ًفي الحى
 ".كىك منكر: "(ٖ)البييقي

معاكية بف يحيى "صدكؽ لو أكىاـ"، كما قاؿ ابف حجر، كلـ يتابع في  قاؿ الباحث:
الترمذم في نكادر ك  ،(ٗ)أبك يعمى المكصمي في مسندهديث فقد أخرج الح، حديثو ىذا
، كابف عدم في (ُِ)، كتماـ الرازم في الفكائد(ُُ)كالطبراني في المعجـ األكسط ،(َُ)األصكؿ
كميـ مف طريؽ بقية بف الكليد عف معاكية بف يحيى  ؛(ُْ)شعب اإليماف، كالبييقي في (ُّ)الكامؿ

 بمثمو. ؛عف أبي الزناد عف األعرج عف أبي ىريرة
  .كتجدر اإلشارة إلى أف العمماء تكممكا في الحديث سندنا كمتننا

قاؿ ابف  بالحديث، معاكية بف يحيى األىٍطرىابيميًسيِّ تكممكا في سند الحديث لتفرد 
: عف أبي الزناد، عف األعرج، عف" :(ُٓ)القيسراني أبي ىريرة.  ركاه معاكية بف يحيى األىٍطرىابيميًسيّْ

                                                 
 (.َِِ/َُ)تيذيب التيذيب ( (ُ
 (.َِِ/َُ) المصدر نفسو( (ِ
 (.َِِ/َُ) المصدر السابؽ( (ّ
 (.ُُِزكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )ص( مف كبلـ أبي (ْ
 (.ْٖ( معرفة التذكرة )ص(ٓ
 (.َِِ/َُ( تيذيب التيذيب )(ٔ
 (.َِٔ/ِٕمع الصحيح )التكضيح لشرح الجا( (ٕ
 (. َٗٓ/ُُ( شعب اإليماف )(ٖ
 (.ِّْ/ُُ( مسند أبي يعمى المكصمي )(ٗ
 (ٓ/ّ( نكادر األصكؿ )(َُ
 (.َٗٓٔ(، برقـ )ُّٕ/ٔ( المعجـ األكسط )(ُُ
 (.ََُٓ(، برقـ )ُٔ/ِ( فكائد تماـ )(ُِ
 (.َِْ/ٔ(،)ِٔٗ/ٓ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(ُّ
 (.ّٓٔٗ(، برقـ )ّّ/ٕ( شعب اإليماف )(ُْ

 (.ِّٓٓ(، برقـ )ِِِٔ/ْ( ذخيرة الحفاظ )(ُٓ
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ىذا حديث باطؿ تفرد بو معاكية : "(ُ)"، كقاؿ ابف الجكزمكية ىذا، كلـ يتابع عميوكىذا يركيو معا
باطؿ تفرد بو معاكية كليس بشيء كتابعو عبد ا بف جعفر : "(ِ)"، كقاؿ السيكطيبف يحيى

كفيو معاكية بف : "(ّ)"، كقاؿ ابف عراؽ الكنانيالمديني أبك عمي عف أبي الزناد كعبد ا متركؾ
 "،كتابعو عبد ا بف جعفر كالد عمي بف المديني كىك متركؾ ،كليس بشيء ،ك مطيعأب ،يحيى

كىاهي الطَّبىرىاًنيُّ ًفي اأٍلىٍكسىًط : "(ٓ)"، كقاؿ الييثميبىاًطؿ تفرد ًبًو ميعىاًكيىة بف يحيى: "(ْ)كقاؿ الفتني رى
: الى ييٍركىل عىًف النًَّبيّْ  قىاؿى ٍسنىادً  - -كى دىًفيُّ ًإالَّ ًبيىذىا اإٍلً ًفيًو ميعىاًكيىةي ٍبفي يىٍحيىى الصَّ . كىأىبيك يىٍعمىى، كى

ًعيؼه    ."كىىيكى ضى
كزعـ بعضيـ أنو : "(ٔ)قاؿ الكحبلنيمكا في متف الحديث، ألنو يتنافى مع الكاقع، كتكمٌ 

كرد عميو الزركشي فقاؿ: إذا  ،ا كباطبلن يتفؽ عنده العطاسألنو كـ مف راك لمناس كذبن  ،باطؿ
كبالجممة ىك : "(ٕ)"، كقاؿ المناكمسناد كليس في العقؿ ما يأباه كجب تمقيو بالقبكؿصح اإل

حديث ضعيؼ ال مكضكع كما قاؿ ابف الجكزم: كيكفي في رده قكؿ النككم في فتاكيو: لو أصؿ 
ف كاف إسناده كالشمس إذ كيؼ يجكز أف يثبت أف  ،(ٖ)أصيؿ كقكؿ بعضيـ: حديث باطؿ كا 

ككـ أرل في الناس مف كذاب كمحدث  ،كؿ محدث عطس عندهشيد بصدؽ  رسكؿ ا 
رده الزركشي كغيره بأف إسناده إذا صح كلـ يكف في العقؿ ما يأباه  ،بباطؿ قارف حديثو العطاس

ككاف ىذا األمر المضاؼ إلى ا  ،كقد صح في الحديث العطاس مف ا ،كجب تمقيو بالقبكؿ
ف صحح بعض الناس سىنىًدًه فىاٍلًحسُّ : "(ٗ)قيـ"، كقاؿ ابف الحؽ كال يضاؼ إليو إال حؽ كىذا كا 

ًديثو  ؿو ًعٍندى حى مىوي كلك عطس مئة أىٍلًؼ رىجي ٍضًعًو ألىنَّا نيشىاًىدي اٍلعىطَّاسى كىاٍلكىًذبى يىٍعمىؿي عىمى يىٍشيىدي ًبكى
ًف النًَّبيّْ  لىٍك عىطىسيكا عً  ييٍركىل عى ًتًو ًباٍلًعطىاًس كى ـٍ ًبًصحَّ ـٍ ييٍحكى دَّؽٍ لى ـٍ تيصى كرو لى  ."ٍندى ًشيىادىًة زي

                                                 
 (.ٕٕ/ّ( المكضكعات )(ُ
 (.ِِْ/ِمصنكعة في األحاديث المكضكعة )ال الآللئ( (ِ
 (.ّٗ(، برقـ )ِّٗ/ِعف األخبار الشنيعة المكضكعة )( تنزيو الشريعة المرفكعة (ّ

 (.ُٓٔ( تذكرة المكضكعات )ص(ْ
 (.ٗٓ/ٖمجمع الزكائد كمنبع الفكائد ) ((ٓ
 (.َُِ/َُالتنكير شرح الجامع الصغير ) ((ٔ
 (.ُُٕ/ٔ( فيض القدير )(ٕ
 (.ِٕٓاألذكار )صكيينظر: (، ِٕككم )ص( فتاكل الن(ٖ
 (.ُٓ)ص( المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ (ٗ
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كلكف عمة الحديث لـ تكف  .قاؿ الباحث: يتبيف مما سبؽ، أف الحديث باطؿ سندنا كمتننا
منكر " :(ِ)كقاؿ البييقي ،ىذا إسناد ضعيؼ": (ُ)قاؿ البكصيرم البغدادم الكٌراؽ.نصر  يأبفي 

 ".: "باطؿ(ْ)األلباني قاؿك "، ىذا حديث كذب: "(ّ)"، قكؿ أبك حاتـعف أبي الزناد
*** 

 ، كراؽ أبي داكد(ٓ)المُّؤليؤمٌ الثالث: أبك عمي 
مَّد ٍبف أٍحمىد بف عىمرك، أبك عمي المُّؤليؤمٌ  صاحب أبي داكد البصرم،  ميحى

 .(ٕ)(قّّّ، تكفي سنة )، كراكم سننو(ٔ)السجستاني
ؤلؤم قد قرأ كاف أبك عمي الم"قاؿ تمميذه القاضي أبك عمر القاسـ بف جعفر الياشمي: 

في لغة أىؿ  الكٌراؽكتابى "السنف" عمى أبي داكد عشريف سنة، ككاف ييدعى كٌراؽ أبي داكد، ك 
قاؿ العظيـ كقد أخذ العمماء بركايتو عمى أبي داكد، ف .(ٖ)"ككاف ىك القارئ ،البصرة: القارئ لمناس

دية كببلد الحجاز كببلد نسخةي السنف مف ركاية المؤلؤم ىي المركَّجة في ديارنا الين": (ٗ)آبادم
 ؽ".المشرؽ مف العرب، بؿ أكثًر الببلد، كىي المفيكمة مف "السنف" عند اإلطبل

  

                                                 
 ( .ُّْ/ٔ( إتحاؼ الخيرة الميرة )(ُ
 (.ّّ/ٕ( شعب اإليماف )(ِ
 (.َُّ/ٔالحديث البف أبي حاتـ )( عمؿ (ّ
 .(ُِٔ/ُ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )(ْ

د عىنوي. المؤتمؼ : المٍؤليًؤم (ٓ) مٌي المٍؤليًؤم رىاًكم كتاب أبي دىاكي جمىاعىة منسكبكف ًإلىى تعىاًطي المٍُّؤليؤ ًمٍنييـ أىبيك عى
 (.ْْٖ/ّاآلثار )مي رجاؿ معاني مغاني األخيار في شرح أسا يينظر:(، ُٕٗ)صكالمختمؼ 

اـ أبك داكد األزدٌم الٌسجستانٌي،  (ٔ) مى ، اإٍلً اؽ ٍبف بشير ٍبف شٌداد ٍبف عىٍمرك ٍبف ًعٍمرىافى مىٍيمىاف ٍبف األشعث ٍبف ًإٍسحى سي
 .(َٓٓ/ٔتاريخ اإلسبلـ )(. يينظر: قَِٖصاحب السُّنف، تكفي سنة )الٌسجستانٌي، 

ت ممف لـ يقع في الكتب الستة الثقا ،(ْٓ/ِمف غبر ) العبر في خبر (،ُٕٔ/ٕتاريخ اإلسبلـ )يينظر: (ٕ) 
لمعرفة ركاة السنف التقييد  ،(ُّٖ/ْشذرات الذىب )(، ِّٓ/ِ، مرآة الجناف كعبرة اليقظاف )(َُْ/ٖ)

 ، لمصيداكممعجـ الشيكخ ،(َّ/ِالكافي بالكفيات ) ،(َٖٓ/ُُسير أعبلـ النببلء ) ،(ْٗكالمسانيد )ص
 (.ِّّ/ُُ(، األنساب لمسمعاني )َٕ)ص
تاريخ اإلسبلـ (، َٖٓ/ُُسير أعبلـ النببلء )(، ْٗسانيد )ص: التقييد لمعرفة ركاة السنف كالميينظر(ٖ) 
 (.ُْٗ/ُت ممف لـ يقع في الكتب الستة )الثقا(، ْٓ/ِالعبر في خبر مف غبر )(، ّٗ/ِٓ)

 (.ُّٓ/ُْيينظر: عكف المعبكد )(ٗ) 
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ـي المحدث الصدكؽ": (ُ)قاؿ الذىبيثقة،  المُّؤليؤمٌ كأبك عمي  بصرمه ": (ِ)كقاؿ مرة "اإلما
في  بف قيٍطميٍكبىغىا"، كقد ذكره ابىصًرم مىٍشييكر ًثقىة: "(ّ)صبلح الديف الصفدم"، كقاؿ مشيكر ثقة

بك ". كقاؿ أقاؿ مسممة: ثقة، سألت عنو ابف األعرابي كغيره فكثقكه: "(ْ)كتاب الثقات، كقاؿ
  ."اإلماـ المحدث المسند: "(ٓ)المعالي الغزم

 أمثمة تطبيقية: -      
 لو أحاديث في كتب السُّنَّة ، كمنيا:    

أبك تىكبةى،  ،حدَّثنا الربيعي بفي نافعاؿ: ق ،(ٔ)أخرج اإلماـ أبك داكد في سننو (ُِ)حديث: 
أف )عف أبي ىريرة: ، ، عف ابًف سيريف(ٕ)عف أيكبى  ،-يعني ابف عمرك الرقي-حدَّثنا عيبيد ا 

مىبً  النبي  ، فإف تىمىقَّاهي ميتمىؽٍّ فاشتراه، فصاحبي السمعًة بالخيار، إذا كردت (ٖ)نيى عف تىمىقّْي الجى
: ال يبع بعضيكـ عقاؿ أبك عمي ال .(السكؽى  مى بىيع مؤلؤم: سمعت أبا داكد يقكؿ: قاؿ سفيافي

 منو بعشرة. ابعض: أف يقكؿ: عندم خيرن 
 :الكرٌاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر  -      

قاؿ ابف  ،أبك كىب ،عبيد اهلل بف عمرك الرقي :كفي اإلسناد ،ثقاتكميـ رجاؿ اإلسناد   
، كقاؿ "اإلماـ الحافظ: "(ُُ)كقاؿ مرة ،(َُ)الحافظذىبي: ". كقاؿ البما كىـثقة فقيو ري : "(ٗ)حجر

                                                 

 (.َٖٓ/ُُسير أعبلـ النببلء ) (ُ)
 (.ُٕٔ/ٕـ )تاريخ اإلسبل(ِ) 
 (.َّ/ِالكافي بالكفيات )(ّ) 

 (.َُْ/ٖت ممف لـ يقع في الكتب الستة )الثقا (ْ)
 (.ٖٗ/ْديكاف اإلسبلـ ) (ٓ)
كقد أخرج الحديث اإلماـ  (.ّّْٕ(، برقـ )َُّ/ٓتاب: البيكع، باب: في التمقي )أكؿ ك ( سنف أبي داكد،(ٔ

ٍيرىةى  اٍبفً مف طريؽ  ،(ُُٗٓ)، برقـ (ُُٕٓ/ّ) مسمـ في صحيحو ٍف أىًبي ىيرى ، عى  ، بنحكه.ًسيًريفى
بف أبي تميمة كيساف السختياني بفتح الميممة بعدىا معجمة ثـ مثناة ثـ تحتانية كبعد األلؼ نكف أبك ( أيكب (ٕ

. تقريب ( سنةٓٔ) كلو ق(ُُّ)مف كبار الفقياء العباد مف الخامسة مات سنة  ،ثقة ثبت حجة ،بكر البصرم
 (.ُُٕالتيذيب )ص

( قكلو: )عف تمقي الجمب( ىك بفتح البلـ كسككنيا مصدر بمعنى المجمكب مف محؿ إلى غيره يباع فيو. (ٖ
 (.ُْ/ِشية السندم عمى سنف ابف ماجو )حا

 (.ّّٕ( تقريب التيذيب )ص(ٗ
 (.ٖٓٔ/ُ( الكاشؼ )(َُ
 (.ُٕٕ/ُ)( تذكرة الحفاظ (ُُ
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اأ ا كثير الحديث كربما ككاف ثقة صدكقن " :(ِ)قىاؿى اٍبفي سىٍعدو "، ك عالـ أىؿ الجزيرة كمحدثيا: "(ُ)يضن
 ."كلـ يكف أحد ينازعو في الفتكل في دىره ،ككاف أحفظ مف ركل عف عبد الكريـ الجزرم ،أخطأ

صالح الحديث ثقة صدكؽ ال : "(ٓ)"، كقاؿ أبك حاتـًثقىة: "(ْ)العجمي، ك (ّ)كقاؿ يحيى بف معيف
 ."اا منكرن أعرؼ لو حديثن 

كال كىـ فيو؛ كلعؿ الكىـ الذم نسب  ،الظاىر مف كبلـ العمماء أنَّو ثقة قاؿ الباحث:
عىطىاءو ، كىذا "كىـ"، قاؿ (ٔ)"مف ميمكنة كىك محـر زكاج النبي "إليو؛ ألنو ركل حديث 

رىا كَّجى مىٍيميكنىةى اٍلخي ـي أىفَّ رىسيكؿى المًَّو تىزى : قيٍمتي الٍبًف اٍلميسىيًّْب ًإفَّ ًعٍكًرمىةى يىٍزعي :  ،كىىيكى ميٍحًرـه  سىاًنيّْ فىقىاؿى
كَّ  ؿَّ تىزى ـى رىسيكؿي المًَّو كىىيكى ميٍحًرـه فىمىمَّا حى . قىًد دّْثيؾى . اٍذىىٍب ًإلىٍيًو فىسيبَّوي. سىأيحى يىاكىذىبى ميٍخًبثىافه جى

(ٕ). 
ذا كاف فيو كىـ فإنو ال يضر، فقد تكبع في صحيح اإلماـ مسمـ ىشاـ بف مف طريؽ ( ٖ)كا 

 .حساف، عف محمد بف سيريف، بو
 ، فكؿ ركاتو ثقات.كعميو فالحديث إسناده صحيح

 .د الحديثاسنالحكـ عمى إ في إيجابيه  لو أثره كاف عمي المؤلؤم  أبكك 
*** 
 
 
 

 

                                                 
 (.ٕٖٔ/ْ( تاريخ اإلسبلـ )(ُ
 .(ّّٔ/ٕ( الطبقات الكبرل )(ِ
 (.ِّٖ/ٓ)( الجرح كالتعديؿ (ّ
 (.ُُِ/ِ)الثقات معرفة ( (ْ
 (.ِّٗ/ٓ)( الجرح كالتعديؿ (ٓ
ٍبًد اٍلكىًريـً عىفٍ قاؿ ابف سعد: ( (ٔ ك عىٍف عى دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عىٍمرو . حى ٍعفىرو الرَّقّْيُّ ٍبدي المًَّو ٍبفي جى نىا عى عىطىاءو أىفَّ  أىٍخبىرى

ٍيميكنىةى كىىي تى   رىسيكؿى المَّوً  كَّجى مى . َُٖ/ٖكى ميٍحًرـه. الطبقات الكبرل )زى قّْيُّ ٍعفىرو الرَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي جى نىا عى (. كقاؿ مرة: أىٍخبىرى
ًفيَّةى بً  مىى صى مىٍت عى : دىخى ٍيميكًف بف ميراف أف قىاؿى ٍف مى ٍبًد اٍلكىًريـً عى ك عىٍف عى دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عىٍمرو ٍيبىةى عىجيكزه ٍنًت شى حى

كَّجى  اكىًبيرىةه فىسىأىلىٍتيىا: أىتىزى نَّييمى يىا كىاً  كَّجى ٍيميكنىةى كىىيكى ميٍحًرـه؟ فىقىالىٍت: ال كىالمًَّو لىقىٍد تىزى لىحىبلالًف. الطبقات الكبرل  رىسيكؿي المًَّو مى
(ٖ/َُٓ.) 
 (.َُٔ/ٖ( يينظر: الطبقات الكبرل )(ٕ
: اٍلبييي (ٖ : تى ( صحيح مسمـ، ًكتىابي مىًب )كًع، بىابي  (.ُُٗٓ(، برقـ )ُُٕٓ/ٍّحًريـً تىمىقّْي اٍلجى
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 الكرٌاؽم الرابع: أبك جعفر البغداد
 المغازم، بصاحب المعركؼ ،الكرٌاؽ جعفر أبك البغدادم، أيكب بف محمد بف أحمد

 . (ّ)ىػ(َِّببغداد سنة ) ، مات(ِ)البرمكي (ُ)برمؾ بف خالد بف يحيي بف لمفضؿ يكرؽ كاف
 ، قاؿ(ْ)معٌدؿ عند أكثر العمماء، ذكره ابف حباف في الثقات الكٌراؽكاف أبك جعفر 

 يكذب. أف أحسف ما أكذب لو: قيؿ لك ثقة ،الربيع بف لمفضؿ كراقنا "كاف :(ٓ)الحربي إبراىيـ
 بو بأس ال كاف فإف عنو يسأؿ كقاال: يعرفاه فمـ حنبؿ بف كأحمد المديني بف عمي عنو كسئؿ
 كانت : "صدكؽ،(ٕ)معيف"، كقاؿ ابف حجر بف يحيى لينو : "صدكؽ،(ٔ)عنو"، كقاؿ الذىبي حمؿ
 حنبؿ بف أحمد "كاف يقكؿ: أبي : سمعت(ٖ)"، كقاؿ ابف أبي حاتـ الرازمبحجة يدفع لـ غفمة فيو

 عف المغازم كتاب عمييـ يقرأ كرأيتو عنو، ككتب عميو يحمؿ معيف بف كيحيى بو، بأس ال يقكؿ:
منكرة"، كقاؿ  أحاديث عياش بف بكر أبي عف ركل قاؿ: ىك؟، ثقة ألبي: قيؿ سعد، بف إبراىيـ

 ليس الحديث صالح كمو ىذا مع كىك يحيى فيو كتكٌمـ كعمي، أحمد عميو : "أثنى(ٗ)ابف عدم
 قط". الكتب ىذه سمع ما كذاب، : "لص(َُ)بمتركؾ"، كقاؿ يحيى بف معيف

 صدكؽ، كقد تشدد فيو ابف معيف، كا أعمـ. قاؿ الباحث: 
 أمثمة تطبيقية: -

 لو أحاديث في كتب السُّنَّة، كمنيا:

                                                 
اًلد ٍبف برمؾ البغدادمُّ الكزير.(ُ  ( مف ىذا البحث.ُٔتقدمت ترجمتو )ص ( ىيكى الفضؿ ٍبف يحيى ٍبف خى

لى اسـ ا( البىٍرمىكي: بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كسككف الراء كفتح الميـ كفي آخرىا الكاؼ، ىذه النسبة (ِ
ًكيَّة: محٌمة ببغداد، كقيؿ قرية مف قراىا، يقاؿ: ىي المعركفة َّْ/ُكمكضع. معجـ البمداف ) (. كمكضع البىٍرمى

 (.َُٖ/ِييا. األنساب لمسمعاني )بالبرامكة، كقد ذكرت فيما تقدـ كذكر مف نسب إل
ميزاف االعتداؿ (، ُّٓ/ٓ(، تاريخ اإلسبلـ )ِٔ/ٔ(، تاريخ بغداد )ُّْ/ُ: تيذيب الكماؿ )يينظر(ّ) 
 (.ُُ(، خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ )صُْٕ/ُد الكنى )سر  في (، المقتنىُّّ/ُ)

 (.ُّ،ُِ/ٖالثقات )(ْ) 
 (.ِّْ/ُتيذيب الكماؿ )(ٓ) 
 (.ُّّ/ُ(، يينظر: ميزاف االعتداؿ )ّٓ/ُالمغني في الضعفاء )(ٔ) 
 (.ّٖتقريب التيذيب )ص(ٕ) 
 (.َٕ/ِالجرح كالتعديؿ )(ٖ) 
 (.ُْٕ/ُالكامؿ )(ٗ) 
 (.ْْْسؤاالت ابف الجنيد ليحيى بف معيف )ص(َُ) 
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مًَّد ٍبًف أىيُّكبى ، قاؿ(ُ)في سننو أخرج اإلماـ أبك داكد (ُّ )حديث: دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ميحى : حى
ٍعفىًر ٍبًف الزُّبىٍيًر عىٍف عيٍركىةى  مًَّد ٍبًف جى ؽى عىٍف ميحى مًَّد ٍبًف ًإٍسحى ـي ٍبفي سىٍعدو عىٍف ميحى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي ٍبًف الزُّبىٍيًر حى

ٍف اٍمرىأىةو  عى
ار قىالىتٍ  (ِ) ٍكؿى اٍلمىٍسًجدً  :ًمٍف بىًني النَّجَّ ًؿ بىٍيتو حى ؿه ييؤىذّْفي  ،كىافى بىٍيًتي ًمٍف أىٍطكى كىافى ًببلى كى

مىى اٍلبىٍيًت يىٍنظيري ًإلىى اٍلفىٍجًر فىًإذىا رىآهي تىمىطَّى رو فىيىٍجًمسي عى مىٍيًو اٍلفىٍجرى فىيىٍأًتي ًبسىحى المَّييَـّ ًإنّْي ) :ثيَـّ قىاؿى  ،عى
مىى قيرىٍيشو أىٍف ييًقيميكا ًدينىؾى أىٍحمىديؾى كىأىٍستىًعينيؾى  ًمٍمتيوي كىافى  :قىالىتٍ  ،ثيَـّ ييؤىذّْفي  :قىالىتٍ  "،عى كىالمًَّو مىا عى

 (.تىرىكىيىا
 الحكـ عمى اإلسناد كأثر الرَّاكم عميو: -

 رجاؿ اإلسناد ثقات. إال أف:
  صدكؽ، كما تبيف مف ترجمتو. ،الكرٌاؽأحمد بف محمد أبك جعفر  -ُ
 . (ّ)كالقدر بالتشيع كرمي يدلس صدكؽ سحاؽ،محمد بف إ -ِ
 ا رميو بالتشيع كالقدر فبل يضر ألف الحديث لـ يكافؽ بدعتو. فأمٌ 
ال يضر فقد  ، كتدليسو في ىذا الحديث(ْ)ا تدليسو فيك مدلس مف المرتبة الرابعةكأمٌ 

 .(ٓ)ىشاـ البف ةالنَّبكي السيرة في بسماعو مف محمد بف جعفر بف الزبير صرح
ألف "؛ حديث حسف: "(ٔ)األرنؤكطقاؿ شعيب  و فالحديث حسف اإلسناد، مكقكؼ،كعمي

في الحكـ عمى  إيجابيه  الكٌراؽأحمد بف محمد، كمحمد بف إسحاؽ كبلىما صدكؽ، كقد كاف أثر 
 .إسناد الحديث

*** 
 أبك الحسف الككفيالخامس: 

 .(ٕ)بيا كمات بغداد، سكف الككفي، الحسف أبك الثقفي، الكرٌاؽ محمد بف سعيد

                                                 

كقد أخرجو البييقي في  (.ُٔٓ(، برقـ )َِْ/ُسنف أبي داكد، كتاب: الصبلة، باب: األذاف فكؽ المنارة، )(ُ) 
كٍذبىاًرمُّ  يأىبي (، عف ُٓٗٗ، برقـ )(ِٓٔ/ُالسنف الكبرل ) ًميٍّ الرُّ دى  يأىبي  عف بىٍكًر ٍبفي دىاسىةى  يأىبي ، عف عى  ، بو. دىاكي

 (.ِٕٔبية لـ تسـ. تقريب التيذيب )ص( عركة عف امرأة مف بني النجار ىي صحا(ِ

 (.ْٕٔتقريب التيذيب )ص(ّ) 
 (،ُٓيينظر: طبقات المدلسيف )ص(ْ) 
 (.َٗٓ/ُ( سيرة ابف ىشاـ )(ٓ
 (.ُّٗ/ُ( يينظر: حاشية سنف أبي داكد )(ٔ

(، َُِ/َُتاريخ بغداد ) (،ْٖ-ْٕ/ُُ(، تيذيب الكماؿ )ْٗٓ/ْ)ء الرجاؿ الكامؿ في ضعفايينظر: (ٕ) 
 .(ٕٕ/ْ) التيذيب تيذيب(، ِِٕفتح الباب في الكنى كاأللقاب )ص، (ّْْ/ُالكاشؼ )
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ًديثو ًبشىٍيء: "(ِ)قاؿ ابف معيف ،(ُ)عمى تضعيفو أكثر العمماءكسعيد ضعيؼ،  ". لىٍيسى حى
مَّد أحمد سىأىلت : (ْ)". كقاؿ المركذملىٍيسى ًبشىٍيءو : "(ّ)كقاؿ مرة فمينو  الكٌراؽعىف سعيد بف ميحى

تكمـ ًبشىٍيء  :(ٔ)ابف القيسراني ". كقاؿىذا حديث منكر: "(ٓ). كقاؿ أبك حاتـ عف حديث ركاهكى
لىٍيسى ًبًثقىة: "(ٕ)كقاؿ الذىبي ."كسعيد ليس بشيء" : (ٗ)". كقاؿ البخارمضعيؼ: "(ٖ)". كقاؿ مرة كى
". كقاؿ أبك لىٍيسى ًبًثقىة: "(ُُ)". كقاؿ النسائيغير ثقة: "(َُ)الجكزجاني". كقاؿ لىٍيسى ًبشىٍيء"

 .(ُْ)قاؿ الدارقطني كغيره: متركؾك  ."اككاف ضعيفن : "(ُّ)كقاؿ الخطيب ."ليس يقكل: "(ُِ)حاتـ
 ".ضعيؼ: "(ُٓ)كقاؿ ابف حجر

 .(ُٕ)مأمكف". كذكره ابف حباف في الثقات : "ثقة(ُٔ)كشذ الحاكـ فقاؿ
 أمثمة تطبيقية: -

                                                 

(، تاريخ ابف َّْ/ّ(، الكامؿ في الضعفاء )ِٓٓ/ِالتاريخ األكسط )، (ّٕٔ/ٔ): الطبقات الكبرل يينظر(ُ) 
(، َُٗ(، كتاب الضعفاء كالمترككيف لمنسائي )صٗٓ/ْجرح كالتعديؿ )(، الِّٔ/ّركاية الدكرم ) -معيف

(، المغني في الضعفاء ّْْ/ُ(، الكاشؼ )ُُٖ/ّ(، تاريخ ابف أبي خيثمة )ُٗٗأحكاؿ الرجاؿ )ص
 (.َِْ(، تقريب التيذيب )صٗٔ/ْ(، تيذيب التيذيب )ِٔٓ/ُ)
تاريخ  (،ِّٔ/ّركاية الدكرم ) -ابف معي (، تاريخَّ( مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )ص(ِ

 .(ُُٖ/ّابف أبي خيثمة )
 (.ُُٕ/ِ) ( الضعفاء الكبير(ّ
 (.ُٗألحمد ركاية المركذم كغيره )ص: العمؿ كمعرفة الرجاؿ يينظر( (ْ
 (.ٖٗ/ٔأبي حاتـ ) ( عمؿ الحديث البف(ٓ
 (.َِّٗ/ْ(، )َِٕٖ/ْ( ذخيرة الحفاظ )(ٔ
 (.َُِ( تمخيص كتاب المكضكعات )ص(ٕ
 (.ّْْ/ُ( الكاشؼ )(ٖ
 (.َِٖ/ِ( التاريخ األكسط )(ٗ
 (.ّّٕ( أحكاؿ الرجاؿ )ص(َُ
 (.ّٓالضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص ((ُُ
 (.ٗٓ/ْلجرح كالتعديؿ )( ا(ُِ
 (.َُِ/َُاريخ بغداد )( ت(ُّ
 (.ُِٔ( ديكاف الضعفاء )ص(ُْ
 (.َِْ( تقريب التيذيب )ص(ُٓ
 (.َُٖ/ْ( المستدرؾ عمى الصحيحيف )(ُٔ
 (.ّْٕ/ٔ( الثقات )(ُٕ
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 لو أحاديث في كتب السُّنَّة، كمنيا:
دَّثىنىا(ُ)أخرج الترمذم في سننو (ُْ)حديث:  سىفي  ، قاؿ: حى فىةى، ٍبفي  اٍلحى دَّثىنىا عىرى  ٍبفي  سىًعيدي  حى

مَّدو  ، ٍبفً  يىٍحيىى عىفٍ  ،الكٌراؽ ميحى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  اأٍلىٍعرىجً  عىفٍ  سىًعيدو ىيرى
:  النًَّبيّْ  عىفٍ    قىًريبه  )السًَّخيُّ  قىاؿى

نَّةً  ًمفٍ  قىًريبه  المَّوً  ًمفٍ  نَّةً  ًمفٍ  بىًعيده  وً المَّ  ًمفٍ  بىًعيده  كىاٍلبىًخيؿي  النَّاًر، ًمفٍ  بىًعيده  النَّاسً  ًمفٍ  قىًريبه  اٍلجى  اٍلجى
اًىؿه  النَّاًر، ًمفٍ  قىًريبه  النَّاسً  ًمفٍ  بىًعيده  لىجى ؿَّ  عىزَّ  المَّوً  ًإلىى أىحىبُّ  سىًخيّّ  كى اًلـو  ًمفٍ  كىجى (. عى   بىًخيؿو

 الحكـ عمى اإلسناد كأثر الرَّاكم عميو: -

 اإلسناد فيو:
 .(ِ)صدكؽ ،أبك عمي البغدادم ،الحسف بف عرفة بف يزيد العبدم -ُ
 ضعيؼ، كما تبيف مف ترجمتو. كلـ يتابع عمى حديثو.   ،الكرٌاؽسعيد بف محمد  -ِ

ًديثه  "ىىذىا ًعيسىى الترمذم: أىبيك قىاؿى  كعميو فالحديث ضعيؼ اإلسناد،  نىٍعًرفيوي  الى  غىًريبه  حى
ًديثً  ًمفٍ  ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  اأٍلىٍعرىجً  عىفٍ  سىًعيدو  ٍبفً  يىٍحيىى حى مَّدو  ٍبفً  سىًعيدً  ًديثً حى  ًمفٍ  ًإالَّ  ىيرى قىدٍ  ميحى كًلؼى  كى  خي

مَّدو  ٍبفي  سىًعيدي  ًديثً  ىىذىا ًركىايىةً  ًفي ميحى  عىفٍ  سىًعيدو  ٍبفً  يىٍحيىى عىفٍ  ييٍركىل ًإنَّمىا سىًعيدو  ٍبفً  يىٍحيىى عىفٍ  اٍلحى
اًئشىةى  "، كقاؿ ابف أبي حاتـ شىٍيءه  عى ميٍرسىؿه

 حمدم بف سعيد ركاه حديث عف أبي كسألت" :(ّ)
  النبي عف ىريرة، أبي عف األعرج، الرحمف عبد عف األنصارم، سعيد بف يحيى عف ،الكٌراؽ
منكر"،   حديث ىذا: أبي قاؿ الحديث؟، ىذا.. الناس. مف قريب ا، مف قريب السخي: قاؿ

 .(ْ): "ضعيؼ جدنا"-رحمو  -كقاؿ الشيخ األلباني
  في الحكـ عمى إسناد الحديث. سمبيه  ثره لو أكقد تبيف مما سبؽ أف سعيد بف محمد كاف 
*** 
 
 
 

                                                 

كقد أخرجو (. ُُٔٗ(، برقـ )ُّْ/ْسنف الترمذم، كتاب: البر كالصمة، باب: ما جاء في السخاء، )(ُ) 
(، ُِٔ، برقـ )(ََِاألخبلؽ )ص(، كأخرجو في مكاـر َّٔ، برقـ )(َُٕمساكئ األخبلؽ )صالخرائطي في 

تيذيب اآلثار مسند عمر طبرم في (، كالَُّٔٓ، برقـ )(ِّٗ/ُّ)كأخرجو البييقي في شعب اإليماف 
مَّدو اٍلكىرَّاؽي (، كميـ مف طريؽ ُّٔ، برقـ )(ََُ/ُ)  ، بو، بنحكه.سىًعيدي ٍبفي ميحى

 (.ُِٔتقريب التيذيب )ص(ِ) 
 (.ِّّٓ(، برقـ )ٕٗ/ٔـ )( عمؿ الحديث البف أبي حات(ّ

 .(ِٖٓ/ُعة كأثرىا السيئ في األمة )سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضك (ْ) 
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 درنٍ يمقب غي البغدادم، أبك بكر   السادس:
الحافظ المفيد  ،البغدادم أبك بكر ،محمد بف جعفر بف الحسيف بف محمد بف زكريا

 .(ِ)ىػ(َّٕتكفي سنة )ا، اعن مَّ جى  كاف جكاالن  ،(ُ)درنٍ يمقب غي  الكرٌاؽ
كقاؿ أبك الفرج  ."ا ثقةككاف حافظن : "(ّ)غدادمقاؿ الخطيب الب محمد بف جعفر ثقة،

"، كقاؿ اككاف ثقة حافظن  ...ف جكاالن رحاالن اك: "(ٓ)كقاؿ ابف كثير ."ا ثقةككاف حافظن : "(ْ)الجكزم
اًفظنا متقنن : "(ٔ)الصفدم "، كقاؿ الحافظ: "(ٖ)"، كقاؿ الذىبيالحافظ" :(ٕ)". كقاؿ ابف عساكراكىافى حى

ا "،اإلماـ، الحافظ: "(ٗ)مرة ارٌحاؿ جٌكاؿ: "(َُ)كقاؿ أيضن قاؿ الحاكـ: بقي عندنا : "(ُُ)"، كقاؿ أيضن
رىاسىانٌييف مف حديثي في سنة سٌت  ق(ّٕٔ)بنىٍيسىابكر سنتيف؛ سنة  ييفيدنا، كخٌرج لي أفراد الخي

كستيف، كدخؿ إلى أرض التيٍرؾ، ككتب مف الحديث ما لـ يتقٌدمو فيو أحده كىٍثرىةن، ثـ استيٍدًعيى مف 
فىازة سنة سبعيفم ٌفي، رحمو ا، في المى ارل ليحٌدث بيا، فتيكي   ."رك إلى الحضرة ببيخى

 أمثمة تطبيقية: -
 كمنيا: لو أحاديث في كتب السُّنَّة،

                                                 
( فىغىٍندىرىةي: بفتح أكلو كثانيو، كسككف النكف، كداؿ ميممة مفتكحة، كراء بعدىا ىاء: محمة بسمرقند. معجـ البمداف (ُ
(ْ/ِٖٔ.) 
(، العبر في خبر مف ِّٕ/ٖ(، تاريخ اإلسبلـ )ُُِ/ِٓ(، تاريخ دمشؽ )ّّٓ/ِتاريخ بغداد )يينظر: ( (ِ

تظـ (، المنِٕٔ/ِ)تاريخ أصبياف  ،(ُِْ/ُٔالنببلء )سير أعبلـ  ،(ُُّ/ّتذكرة الحفاظ ) (،ُّٓ/ِغبر )
( البداية كالنياية ُّٗ/ْقاىرة )النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كال(، ِٕٗ/ُْفي تاريخ الممكؾ كاألمـ )

الكافي بالكفيات (، َّٖ/ْ(، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب )َّٖ/ٕ(، الكامؿ في التاريخ )ّّٖ/ُُ)
(ِ/ِِٓ.) 
 (.ّّٓ/ِ) ( تاريخ بغداد(ّ
 (.َِٖ/ُْتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )( المن(ْ
 (.ّّٖ/ُُ( البداية كالنياية )(ٓ
 (.ِِٓ/ِ( الكافي بالكفيات )(ٔ
 (.ُِِ/ِٓ( تاريخ دمشؽ )(ٕ
 (.ُُّ/ّلحفاظ )( تذكرة ا(ٖ
 (.ُِْ/ُٔ( سير أعبلـ النببلء )(ٗ
 (ُّٓ/ِ( العبر في خبر مف غبر )(َُ
 (.ِّٖ/ٖ( تاريخ اإلسبلـ )(ُُ
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 ،عيٍ مى أنبأنا أبك الحسيف بف جي ، قاؿ: "(ُ)أخرج ابف عساكر في تاريخو (ُٓ)حديث:   
حدثنا ىيٍدبىةي مف  ،الحسف بف شبيب المىٍعمىًرمٌ  حدثنا ،حدثنا محمد بف جعفر غندر الحافظ ببغداد

ٍيرىةى  ،حدثنا حماد و،كتاب ، عىٍف أىًبي ىيرى أىمىرى  أىفَّ رىسيكؿى اً ) :عىٍف عىمَّاًر ٍبًف أىًبي عىمَّارو
ًة كىااًلٍسًتٍنشىاؽً   (.ًباٍلمىٍضمىضى

 الحكـ عمى اإلسناد كأثر الرَّاكم عميو:  -      
 اإلسناد فيو: 
  .أبك عمي المىٍعمىًرٌم البغدادم ،حسف بف عمي بف شبيبال -ُ

: (ّ)"، كقاؿ الخطيبلو رحمة، صاحب كتاب اليكـ كالميمة، الحافظ: "(ِ)قاؿ ابف عساكر
اًفظ رحؿ ًفي الحديث ككاف المىٍعمىًرٌم مف أكعية العمـ يذكر بالفيـ، كيكصؼ بالحفظ، كفي  .اٍلحى

االحافظ: "(ْ)لذىبيكقاؿ ا حديثو غرائب كأشياء ينفرد بيا. كاسع العمـ  الحافظ" :(ٓ)". كقاؿ أيضن
دّْث الًعرىاؽ" :(ٔ)كقاؿ ."كالرحمة دي، البىارع، ميحى كّْ اًفظي، الميجى ـي، الحى ا الحافظ: ثقة، رفع : "(ٕ)"، كقاؿاإًلمى

مف حفاظ : "(ٗ)كقاؿ الزركمي ."كاسع العمـ كالرحمة الحافظ" :(ٖ)"، كقاؿ ابف حجرأحاديث مكقكفة
كقاؿ  ."رفع أحاديث كىي مكقكفة كزاد في المتكف أشياء ليس فييا: "(َُ)"، كقاؿ ابف عدمديثالح

رحو مكسى بف ىاركف، ككانت العداكة بينيما، ككاف  ،اصدكؽ عندم حافظن : "(ُُ)الدارقطني جى
ـٌ ترؾ ركايتيا قىاؿى عبدىاف األىٍىكىاًزمٌ  ."أنكر عميو أحاديث أخرج أصكلو بيا، ث كى

ٍيتي مىا رىأى ": (ُِ)
ًدٍيثو ًفي الدٍُّنيىا ًمٍثؿ المىٍعمىًرمٌ  اًحب حى ٍرت ا سنتيف حتى "، صى كقاؿ مكسى بف ىاركف: استىخى

تكممت في المعمرم، كذلؾ أني كتبت معو عف الٌشيكخ، كما افترقنا، فمما رأيت تمؾ األحاديث 
                                                 

(، مف ِّٖ(، برقـ )ٖٔ/ُالبييقي في السنف الكبرل )اإلماـ (. كأخرج الحديث ُِِ/ِٓ( تاريخ دمشؽ )(ُ
، بو، بنحكه. دى اٍلكىاًسًطيُّ ـي ٍبفي أىٍحمى  طريؽ ًإٍبرىاًىي

 (.ُٓٓ/ُّ( يينظر: تاريخ دمشؽ )(ِ
 (.ّٗٓ/ٖ( يينظر: تاريخ بغداد )(ّ
 (.ِٗٗ/ٔ( تاريخ اإلسبلـ )(ْ
 (.َْٓ/ُتداؿ )( ميزاف االع(ٓ
 (.َُٓ/ُّ( سير أعبلـ النببلء )(ٔ
 (.ّٖديكاف الضعفاء )ص( (ٕ
 (.ُٕ/ّ( لساف الميزاف )(ٖ
 (.ََِ/ِ( األعبلـ )(ٗ
 (.ُّٗ/ّ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(َُ
 (.َُٗ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص(ُُ

 .(َّٗ/ٔتاريخ اإلسبلـ )ك (، ّٗٓ/ٖ( يينظر: تاريخ بغداد )(ُِ
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:  : سألت عبد ا بف أحمد عف(ِ)كقاؿ ابف عقدة، (ُ)!"قمت: مف أيف أتى بيا؟ ال "المىٍعمىًرٌم فىقىاؿى
ا ييكًصميكف  ."يتعٌمد الكًذب، كلكٍف أحسب أٌنو صحب قكمن

 صدكؽ، كا اعمـ. قاؿ الباحث:
 ،ثقة عابد، ابدٌ ىى  :كيقاؿ لو ،أبك خالد البصرم ،ة بف خالد بف األسكد القيسيبى دٍ "ىي  -ِ

ثقة، ال كجو لقكؿ النسائي : "(ٓ)"، كقاؿ الذىبيضعيؼ": (ْ)قاؿ النسائي، (ّ)"تفرد النسائي بتميينو
  ."فيو، ضعيؼ

ىك ثقة، كقد ركل عف حماد بف سممة قبؿ تغيره؛ كقد أخرج اإلماـ البييقي  :قاؿ الباحث
 .(ٔ)مف طريؽ ىدبة عف حماد

أثبت  ،عابد ةثققاؿ ابف حجر: " ،أبك سممة ،بف دينار البصرمحماد بف سممة  -ّ
 .(ٕ)"الناس في ثابت كتغير حفظو بأخرة

عىمَّاًر بًف ىك ثقة؛ كال يضر تغير حفظو في ىذا اإلسناد فيك يركم عف  قاؿ الباحث:     
ًدٍيًنيّْ ، كىك أثبت الناس فيو، أىًبي عىمَّارو  ًميُّ بفي المى قىاؿى عى

ـي (ٖ) ، كىىيكى أىٍعمى اؿو ةه ًفي ًرجى جَّ : ىيكى ًعٍنًدم حي
، كىعىمَّاًر بًف أىًبي ، فىاتَّيىميٍكهي ًفي الدٍّْيفً  النَّاًس ًبثىاًبتو البينىاًنيّْ مَّادو مىٍف تىكىمَّـى ًفي حى ، كى ". كقاؿ عىمَّارو

مىمىةى ييًفٍيديًني عىٍف عىمَّاًر بًف أىًبي عىمَّارو : "(ٗ)شعبة مَّادي بفي سى  ". كىافى حى
مف طريؽ حماد بف سممة عف عمار بف أبي  (َُ)ركل في صحيحو ااإلماـ مسممن  إف ثـ

الذىبي بيف االختبلط كالتغير؛ كاعتبر أف التغير أخؼ مف االختبلط،  عمار. كقد فرؽ اإلماـ
حجة إماـ، لكف في الكبر  ىشاـ بف عركة، أحد االعبلـ.: "(ُُ)ففي ترجمة ىشاـ بف عركة قاؿ

                                                 
 (.َّٗ/ٔتاريخ اإلسبلـ )( يينظر: (ُ
 (.َّٗ/ٔ( يينظر: تاريخ اإلسبلـ )(ِ
 (.ُٕٓ( تقريب التيذيب )ص(ّ
 (.ُٓٓ/َّذيب الكماؿ )( تي(ْ
 (.ُْٖ( ديكاف الضعفاء )ص(ٓ
 (.ِّٖ(، برقـ )ٖٔ/ُ( السنف الكبرل لمبييقي )(ٔ
 (.ُٖٕ( تقريب التيذيب )ص(ٕ
 (.ْْٔ/ٕبلء )( سير أعبلـ النب(ٖ
 (.ْْٓ/ٕبلء )( سير أعبلـ النب(ٗ
ـى النًَّبيُّ (َُ ـٍ أىقىا : كى اًئًؿ، بىابي ًدينىةى؟ ) ( صحيح مسمـ، كتاب: اٍلفىضى  (.ِّّٓ(، برقـ )ُِٕٖ/ًْبمىكَّةى كىاٍلمى
 (.َُّ/ْ( ميزاف االعتداؿ )(ُُ
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ا، كال عبرة بما قالو أبك الحسف بف القطاف مف أنو كسييؿ بف أبي تناقص حفظو، كلـ يختمط أبدن 
 كلـ يبؽ حفظو كيك في حاؿ الشبيبة، فنسى بعض عـ الرجؿ تغير قميبلن ن ا.صالح اختمطا، كتغيرن 

 ".محفكظو أك كىـ، فكاف ماذا! أىك معصـك مف النسياف!
، أبك عمر ،كيقاؿ: مكلى بني الحارث، مكلى بني ىاشـ ،اربف أبي عمَّ ار عمَّ  -ْ
 . (ُ)أبك عبد ا :كيقاؿ ،أبك عمرككيقاؿ: 

أبك  قىاؿى ، ك : "ثقة، ال بأس بو"(ّ)كأبك زرعة أبك حاتـ قاؿ". ك ثقة ثقة" :(ِ)أحمد قاؿ
ثَّقىوي أحمد كغيره: "(ٓ)"، كقاؿ الذىبي: "ثقة(ْ)داكد "، صدكؽ ربما أخطأ" :(ٔ)"، كقاؿ ابف حجركى

سىًمعى ، ييعىدُّ ًفي المىكٌّْييف: "(ٖ)"، كقاؿ البخارمءالشيبعد  ءالشيككاف ييـ في : "(ٕ)كقاؿ ابف حباف
يرةى أىبىا قىتادىة  ."، كىأىبىا ىيرى

 ىك ثقة.  قاؿ الباحث:
 كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

"صدكؽ"، كقد تابعو  الحسف بف عمي بف شبيبألف  كعميو فالحديث حسف االسناد؛
ـي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلكىاًسًطيُّ مف طريؽ  (ٗ)في سننو اإلماـ البييقي  بو، بنحكه. ًإٍبرىاًىي

 الحديث.  الحكـ عمى ره إيجابيه فيكاف لو أث الكٌراؽكمحمد بف جعفر   
*** 
 
 
 

                                                 
 (.َْٖتقريب التيذيب )صيينظر: ( (ُ
 (.ْْ/ِؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )( العمؿ كمعرفة الرجا(ِ
 (.َْْ/ٕتيذيب التيذيب )(، ّٖٗ/ّظر: الجرح كالتعديؿ )يين( (ّ
 (.ّْٕالسجستاني في الجرح كالتعديؿ )ص( سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد (ْ
 (.ْٕٔ/ّ( تاريخ اإلسبلـ )(ٓ
 (.َْٖ( تقريب التيذيب )ص(ٔ
 (.َُْص( مشاىير عمماء األمصار )(ٕ
 (.ِٔ/ٕ( التاريخ الكبير )(ٖ
: تىٍأًكيًد اٍلمى ( السنف الكبرل لمب(ٗ فىٍرًضًو، بىابي كًء كى مَّاعي أىٍبكىاًب سينَّةي اٍلكيضي ًة كىااًلٍسًتٍنشىاًؽ ييقي، كتاب: جي ٍضمىضى
 (.ِّٖ(، برقـ )ٕٖ/ُ)
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 المستمميـ البغدادم أبك مسم السابع:
، (ُ)مكلى أبي جعفر المنصكر، أبك مسمـ الركميٌ  ،عبد الرحمف بف يكنس بف ىاشـ

 تكفي سنة، كاف يستممي عمى سفياف بف عيينة، كيزيد بف ىاركف ،كىك الميٍستىٍممٌي البىٍغدادمُّ 
  .(ِ)(ػىَِّ)

: (ْ)كقاؿ الذىبي ،"صدكؽ: "(ّ)قاؿ أبك حاتـف؛ عبد الرحمفؼ العمماء في كقد اختم
ا "،الحافظ" ما : "(ٕ)كقاؿ أحمد بف حنبؿ ،(ٔ)كذكره العجمي في الثقات ."مكثؽ: "(ٓ)كقاؿ ايضن

فَّاظً : "(ٖ)كقاؿ ابف حجر ."اعممت إال خيرن  دي اٍلحي كثؽ كقاؿ أبك أحمد الحاكـ : "(ٗ)". كقاؿ الذىبيأىحى
كأما أبك ". ال يحمد أمره (ُُ)ككاف صاعقة: "(َُ)". كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿالمتيفليس ب

العباس السراج، فقاؿ: سألت أبا يحيى صاعقة عنو، فمـ يرضو في الحديث، كأراد أف يىتىكىمَّـ فيو 
نىا ابف رزؽ، قى : "(ُّ)كقاؿ الخطيب البغدادم ،(ُِ)فقاؿ: استغفر ا دَّثىنى أىٍخبىرى : حى  ا ًإٍبرىاًىيـ بفاؿى

مَّد بف إسحاؽ الثقفي نىا أبك العباس ميحى : أىٍخبىرى مَّد بف يىٍحيىى المزكي، قىاؿى : -الٌسٌراج -ميحى ، قىاؿى
: استغفر  مَّد بف عبد الرحيـ عف أبي مسمـ، فمـ يرضو أف يتكمـ فيو ثـ قىاؿى سألت أبا يىٍحيىى ميحى

: نعـ كشيئن  :  ا آخر، كلـ يرضو.المَّو، فقمت لو: في الحديث؟ قىاؿى نىا أىٍحمىد بف أبي جعفر، قىاؿى أىٍخبىرى
مَّد بف عمي اآلجرم،  دَّثىنىا أبك عبيد ميحى : حى مَّد بف عدم بف زحر البصرم في كتابو، قىاؿى دَّثىنىا ميحى حى

                                                 
ٍبد ا ٍبف عباس ىك:( (ُ ًميّْ ٍبًف عى ًد ٍبًف عى مَّ ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى  ( مف ىذا البحث.ِْ. كقد تقدمت ترجمتو )صعى

تاريخ (، َْٔ/ُ)رجاؿ صحيح البخارم  (،ّٗٔ/ٓالتاريخ الكبير )(، ِْٓ/ٕ)الطبقات الكبرل يينظر: ( (ِ
تيذيب (، ِّ/ُٖذيب الكماؿ )(، تئَُ/ِميزاف االعتداؿ )(، ُٗٔ/ٓتاريخ اإلسبلـ )(، ّٕٓ/ُُبغداد )

 (.ْٗ/ُُ(، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )ِٖٓ/ٖإكماؿ تيذيب الكماؿ ) (،َِّ/ٔالتيذيب )
 (.َّّ/ٓ( الجرح كالتعديؿ )(ّ
 (.ِٖٓ/ٕ( لساف الميزاف )(ْ
 (.َُٔ/ِ( ميزاف االعتداؿ )(ٓ
 (.َُّ( الثقات لمعجمي )ص(ٔ
 (.ٖٗفيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ )ص ( بحر الدـ فيمف تكمـ(ٕ
 (.ِٔٗ/ُ)( فتح البارم (ٖ

 (.َُٔ/ِميزاف االعتداؿ )(، َّٗ/ِالمغني في الضعفاء )يينظر: ( (ٗ
 (.ّٕٗ/ٖ)الثقات ( (َُ
ٍبد الرحيـ ٍبف أىًبي زيىىير الحافظ، أبك يحيى العدكم، مكلى آؿ عيمىر (ُُ مَّدي ٍبف عى ، ( ميحى . الفارسٌي ثـٌ البىٍغدادمُّ

 (.ُِٖ/ٔ. تاريخ اإلسبلـ )(قَِٔتكفي  سنة )صاعقة. 

 (.َُٔ/ِميزاف االعتداؿ )(، ُٗٔ/ٓ( يينظر: تاريخ اإلسبلـ )(ُِ
 (.ّٕٓ/ُُ( تاريخ بغداد )(ُّ
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: كاف يي  : سمعت أبا داكد، كذكر أبا مسمـ المستممي، فىقىاؿى  جكز حد المستحميف في الشرب.قىاؿى
مَّد بف عبد الرحيـ في قكلو: كشيئنا آخرقمت: كأحس قاؿ ابف ك  ."ب أف ىذا ىك الذم كنى عنو ميحى

 ".صدكؽ طعنكا فيو لمرأم: "(ُ)حجر
متابعة تامة مف  (ِ)ىك صدكؽ، طعنكا فيو لمرأم، كلكف تابعو البخارم قاؿ الباحث:

مَّدي ٍبفي عيبىٍيًد المَّوً  طريؽ  ؛ بنحكه. فينتفي الطعف عنو.ميحى
 أمثمة تطبيقية: -      

 لو أحاديث في كتب السُّنَّة، كمنيا:
: ، (ّ)أخرج اإلماـ البخارم في صحيحو( ُٔ)حديث:  ، قىاؿى ًف ٍبفي ييكنيسى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى حى

ٍعدً  ًف الجى ، عى اًعيؿى ـي ٍبفي ًإٍسمى اًت دَّثىنىا حى حى
: سىًمٍعتي السَّاًئبى ٍبفى يىًزيدى (ْ) : ذى (ٓ)، قىاؿى ىىبىٍت ًبي ، يىقيكؿي

الىًتي ًإلىى النًَّبيّْ  دىعىا ًلي ًباٍلبىرىكىًة، )فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإفَّ اٍبفى أيٍخًتي كىًجعه  خى فىمىسىحى رىٍأًسي كى
اتىـً النُّبيكًَّة  ٍمؼى ظىٍيًرًه، فىنىظىٍرتي ًإلىى خى كًئًو، ثيَـّ قيٍمتي خى أى، فىشىًرٍبتي ًمٍف كىضي بىٍيفى كىًتفىٍيًو، ًمٍثؿى ًزرّْ ثيَـّ تىكىضَّ

مىةً  جى  .(ٔ)(الحى
: (ٕ)سبط ابف العىجمي ؿقاقاؿ الباحث: قد اختمؼ العمماء في خالة السائب بف يزيد، ف

ٍمبىة ": (ٖ)كقاؿ المباركفكرم ."خالة السائب بف يزيد؛ في حفظي أنيا فاطمة بنت شيريح" –اسميا عي

                                                 
 (.ّّٓ( تقريب التيذيب )ص(ُ
نىاًقًب، (ِ : المى اًتـً النُّبيكًَّة )( صحيح البخارم، ًكتىابي : خى  (.ُّْٓ)(، برقـ ُٖٔ/ْبىابي
كءً (ّ اًؿ فىٍضًؿ كىضي : اٍسًتٍعمى : الكيضيكًء، بىابي  (.َُٗ(، برقـ )ْٗ/ُالنَّاًس ) ( صحيح البخارم، ًكتىابي
تقريب يينظر: ق(. ُْْمات سنة ) ،ثقة ،س كقد ينسب إلى جده كقد يصغربف أك ( الجعد بف عبد الرحمف (ْ

 (.ُّٗالتيذيب )ص
ارً ( (ٓ ٍبًد اً ٍبًف اٍلحى ًد ٍبًف عى اًئًذ ٍبًف اأٍلىٍسكى : السَّاًئبي ٍبفي يىًزيدى اٍبفي أيٍخًت نىًمرو كىىيكى اٍبفي سىًعيًد ٍبًف عى ييقىاؿي ، كى ًث اٍلًكٍنًدمّْ

. ييكىنَّ  فّْيى سىنىةى اٍلييذىًليُّ : تيكي ًسنًّْو، فىًقيؿى فىاًتًو كى ، ميٍختىمىؼه ًفي كى ٍبًد شىٍمسو ًميؼي بىًني عى : ق(ِٖ)ى: أىبىا يىًزيدى. حى ًقيؿى ، كى
: ق(ٖٖ) ًقيؿى فّْيى كىىيكى اٍبفي ق(ُٗ)، كى دىاًع (ْٗ). تيكي ًة اٍلكى جَّ ًقيؿى كىافى لىوي يىٍكـى حى . (ٕ)، كى معرفة الصحابة ألبي  ًسًنيفى

 .(ُّٕٔ/ّنعيـ )
مىًة كىاٍلًجيـً كىاًحدىةي (ٔ مىةي ًبفىٍتًح اٍلميٍيمى جى تىٍشًديًد الرَّاًء كىاٍلحى مىًة ًبكىٍسًر الزَّاًم كى جى يَّفي  ( قىٍكليوي ًزرُّ اٍلحى اًؿ كىًىيى بيييكته تيزى اٍلًحجى

ًقيؿى اٍلمي  مىى ًبالثّْيىاًب كىاأٍلىًسرًَّة كىالسُّتيكًر لىيىا عيرنل كىأىٍزرىاره كى مىةه كىعى جى مىًة الطٍَّيري كىىيكى اٍليىٍعقيكبي ييقىاؿي ًلؤٍليٍنثىى ًمٍنوي حى جى رىادي ًباٍلحى
 (.ِٔٗ/ُتييىا. فتح البارم )ىىذىا فىاٍلميرىادي ًبًزرّْىىا بىٍيضى 

 .(ّٗٗلمعمـ بمبيمات صحيح مسمـ، )ص( تنبيو ا(ٕ
 .(ٖٖ/َُتحفة األحكذم )( (ٖ
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ٍيح -بضـ الميممة ٍرمى  (ُ)، أخت"بنت شيرى     ةى بف شيريح، كقد كىًىـ، فإف المذككرة ىي: أـ مخى
 ."لـ أقؼ عمى اسـ خالتو": (ِ)، كقاؿ ابف حجر"السائب بف يزيد كليست خالتو

 الحكـ عمى اإلسناد كأثر الرَّاكم عميو: -     
" كما تبيف مف طعنكا فيو لمرأم"صدكؽ  المستممي،عبد الرحمف بف يكنس  -ُ
 ترجمتو.
 .مكالىـ رثييؿ المدني، أبك إسماعيؿ الحاسماعحاتـ بف إ -ِ 

 . (ّ)"صدكؽ ييـ ،صحيح الكتابقاؿ ابف حجر: "
اًتـ عندنىا ًثقىة ثبتن : "(ْ)عمي بف المديني قىاؿى  كقاؿ  ."ثقة: "(ٓ)كقاؿ ابف القيسراني "،اكىافى حى
كقاؿ  ،"ثككاف ثقة كثير الحدي: "(ٕ)كقاؿ الذىبي ،"ككاف ثقة مأمكننا كثير الحديث: "(ٔ)ابف سعد

اأ كذكره ابف حباف في  ،"ثقة: "(َُ)كقاؿ العجمي ،"ثقة مشيكر صدكؽ: "(ٗ)كقاؿ مرة ".ثقة: "(ٖ)يضن
ا: "(ُِ)كقاؿ الصفدم ،(ُُ)الثقات : حاتـ أحب إلي مف (ُّ)قاؿ أحمد بف حنبؿك ، "ظفً اٍلحى

بف  رحمفعبد ال كقاؿ إال أف كتابو صالح.،  فيو غفمةا كاف رجبلن ، زعمكا أف حاتمن (ُْ)الدراكردم

                                                 
 .(ِٗ/ٖابة )ص(، اإلُٖٖٔ/ْ( االستيعاب )(ُ
 .(ُٔٓ/َُفتح البارم )( (ِ
 (.ُْْ( تقريب التيذيب )ص(ّ
 (.ُُٖالمديني )ص ( سؤاالت ابف أبي شيبة البف(ْ
 (.ُُٖٓ/ّ( ذخيرة الحفاظ )(ٓ
 (.ّْٗ/ٓ( الطبقات الكبرل )(ٔ
 (.ّٕٖ/ِشذرات الذىب في أخبار مف ذىب )(، ِِٔ/ُ( العبر في خبر مف غبر )(ٕ
 (.ََّ/ُ( الكاشؼ )(ٖ
 (.ِْٖ/ُميزاف االعتداؿ ) ((ٗ
 (.َُُ)صالثقات معرفة ( (َُ
 (.َُِ/ٖ( الثقات )(ُُ
 (.َُٖ/ُُ( الكافي بالكفيات )(ُِ
 (.ِٗٓ/ّلجرح كالتعديؿ )( ا(ُّ
صدكؽ كاف يحدث مف كتب  ،أبك محمد الجيني مكالىـ المدني ،بف عبيد الدراكردم( عبد العزيز بف محمد (ُْ

(. تقريب التيذيب ىػُٕٖىػ(، )ُٖٔنة )عبيد ا العمرم منكر، مات سحديثو عف  :غيره فيخطئ، قاؿ النسائي
 (.ّٖٓ)ص
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حب إلى أفقاؿ: حاتـ  ،(ِ)سألت ابى عف حاتـ ابف إسماعيؿ كسعيد بف سالـ :قاؿ (ُ)أبي حاتـ
اتً  :يىقيكؿ أم ابف معيف -سىًمعت يحيى: "(ّ)كقاؿ الدكرم ،"منو اًعيؿ يٍركل عىف أىبحى  يـ بف ًإٍسمى

: (ْ)". ثـ قاؿدث بمناكيريح :قىاؿى  ؟ىيكى ًثقىة :قمت لىوي  ،كىىيكى ًثقىة ،ككفيشيخ  الحارثيأىٍسبىاط 
مَّد بف اٍلميٍنكىدر كىزيد بف أسمـ" اًتـ بف ًإٍسمىاًعيؿ ميحى قىاؿى لنا ،سىًمعت يحيى يىقيكؿ قد أٍدرؾ حى قد  :كى

لـ أسمع ًمٍنييمىا شىٍيئا اكقاؿ أ". رأيتيما كى اًعيؿ عىف : "(ٓ)يضن اًتـ بف ًإٍسمى سىًمعت يحيى يىقيكؿ ركل حى
كىافى ككفين  ،الحارثيط كىأىبيك أىٍسبىاط لىوي أىٍسبىا :شيخ ييقىاؿ أىبيك األسباط يركم : "(ٔ)كقاؿ النسائي "،اكى

اًتـ بف ًإٍسمىاًعيؿ لىٍيسى ًباٍلقىًكمٌ  بشر بف رافع النجراني مف اليمف : "(ٕ)كقاؿ الدارقطني "،عىنوي حى
 ".الحارثي أبك األسباط كناه حاتـ بف إسماعيؿ منكر الحديث

يـ؛ ألنو يركم عف مجيكؿ كىك "حمزة" كما قاؿ ابف معيف، ىك ثقة ي قاؿ الباحث:
 عمـ.النسائي؛ كىذا ىك الكىـ، كا أ كيركم عف ضعيؼ كىك أبك األسباط كما قاؿ

كاف لو أثره إيجابيه في الحكـ عمى  الكٌراؽكال شؾ أف  كالحديث في صحيح البخارم،
 إسناد الحديث  

*** 
 اٍلكيكًفيُّ  الكرٌاؽ: ميسىاًكره ثامفال

يقاؿ: إنو أخك  ،بف عبد الحميدكار ػػػػـ أبيو سػػػاس الشاعر، اٍلكيكًفيُّ  الكرٌاؽميسىاًكره 
 ، يكنى أبا(ٗ)ة قيسديمى اؿ: مكلى جى ػػ، كيق(ٖ)قاؿ المرزباني: مكلى ىمداف ،سيار أبي الحكـ ألمو

                                                 
 (.ِٗٓ/ّلجرح كالتعديؿ )( ا(ُ
صدكؽ ييـ كرمي باإلرجاء  ،الككفي ،أصمو مف خراساف أك الككفة ،أبك عثماف المكي ،بف سالـ القداح( سعيد (ِ

 (.ِّٔ. تقريب التيذيب )صاككاف فقيين 

 (.ُْٕ/ّاية الدكرم )رك  -( تاريخ ابف معيف (ّ
 (.ِْٓ/ّركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف (ْ
 (.ِِٓ/ّركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف ( (ٓ
 (.ُُٔالضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص ((ٔ
 (.ِٗٓ/ُلضعفاء كالمتركككف لمدارقطني )( ا(ٕ
الد حمير كليـ فييا زركع كفكاكو ( ىمداف: ككرة في اليمف بيف صعدة كصنعاء، كفييا ثبلث مدف يقيـ فييا أك (ٖ

 (.ُُٕالعالـ مف المشرؽ الى المغرب )صكمراع كحقكؿ. حدكد 
ديمىةي: بالفتح ثـ الكسر الجديمة الشاكمة، كالجديمة الناحية، كجديمة: اسـ قبيمة مف طيء كقبيمة مف األنصار (ٗ ( جى

 (.ُُٓ/ِؽ حاٌج البصرة. معجـ البمداف )كمف قيس. كجديمة: اسـ مكاف في طري
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         .(ُ)(قَُٓ، تكفي سنة )القاسـ
بف ا ، كقاؿ(ِ)فذكره ابف حباف في الثقات؛ الكٌراؽاختمؼ العمماء في حاؿ ميسىاًكر 

اكثؽ: "(ْ)"، كقاؿ الذىبيثقة": (ّ)معيف ثَّقىوي اٍبفي مىًعيفو : "(ٓ)"، كقاؿ أيضن يّْده، كى لىوي ًشٍعره جى لىوي ، كى كى
ًديثه كىاًحده ًفي اٍلكيتيًب، كىىيكى أىنَّ  مىٍيًو ًعمىامىةه سىٍكدىاءي   وحى طىبى كىعى  "،ؽصدك : "(ٔ)"، كقاؿ ابف حجرخى

ا ما أرل بحديثو : "(ٗ)، كأبك حاتـ(ٖ)كقاؿ أحمد ."كلو أخبار كثيرة كأشعار شييرة: "(ٕ)كقاؿ ايضن
كنا مف الديف قبؿ اليكـ في سعة حتى بميا  الكٌراؽقاؿ مساكر : "(َُ)ا". كقاؿ ابف حبافبأسن 

نكر "، كقد أقكـ إذا اجتمعكا صاحكا كأنيـ ثعالب صبحت بيف النكاريس (ُُ)بأصحاب المقاييس
حا ال بأس بو،  صالن رجبلن  ميسىاًكرقاؿ سفياف: كاف : "(ُّ)مغمطامىذه األبيات، فقاؿ  (ُِ)سفياف

ا كليتو لـ يقميا، ككاف يتزىد، ككاف في لبسو شيء، ككاف لو رأم في أبي حنيفة، فقاؿ فيو أبياتن 
يف، ثـ جاء فدعي إلى دعكة، فرده الذيف عمى الباب، ازدركه، قاؿ: فأتى منزلو فمبس ثكبيف نظيف

فمـ يمنع، فمما دخؿ أكسعكا لو كأكرمكه، فمما كضع الطعاـ أخذ بطرؼ ثيابو، فقاؿ: كؿ، فقالكا: 
ما ىذا؟ فأخبرىـ، كأبى أف يأكؿ، كبارؾ عمييـ، قاؿ سفياف: أراد أف يعمميـ بذلؾ لئبل يرد أحد 

                                                 
(، ميزاف االعتداؿ ٕٗٗ/ّتاريخ اإلسبلـ )(، ِْٓ/ِٕ)(، تيذيب الكماؿ ُْٖ/ٕ) التاريخ الكبيريينظر: ( (ُ
(، بحر ِٕٓتقريب التيذيب )ص(، َُّ/َُ(، تيذيب التيذيب )ُِْ/ُُإكماؿ تيذيب الكماؿ )(، ٓٗ/ْ)

(، رجاؿ ِْْلبخارم كمسمـ )صمية مف أخرجيـ ا(، تسُْٗفيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ )ص الدـ فيمف تكمـ
ا )ص (.ِِٖ/ِصحيح مسمـ )  ( مف ىذا البحث.ُِِكقد تقدمت ترجمتو أيضن

 (.َِٓ/ٕ( الثقات )(ِ
 (.ُّٓ/ٖ): الجرح كالتعديؿ يينظر( (ّ
 (.ِٓٓ/ِ( الكاشؼ )(ْ
 (.ٕٗٗ/ّ( تاريخ اإلسبلـ )(ٓ
 (.ِٕٓ( تقريب التيذيب )ص(ٔ
 (.َُّ/َُ( تيذيب التيذيب )(ٕ
 (.ُّْ/ِؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )معرفة الرجا( العمؿ ك (ٖ
 (.ُّٓ/ٖ)( الجرح كالتعديؿ (ٗ
 .(ِٕ/ّالمجركحيف )كتاب ( (َُ
كمىاًت ًفي أصحاب المقاييس: ىـ أصحاب الرأم كالكبلـ؛ ألف ابف بطة بكب لو ب ((ُُ ْـّ اٍلًمرىاًء كىاٍلخيصي بىابي ذى

ـً  كىالتٍَّحًذيًر ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًجدىاؿً  ،الدّْيفً   .(ّْٖ/ِاإلبانة الكبرل البف بطة ). كىاٍلكىبلى
 .أبك محمد الككفي ،بف أبي عمراف ميمكف اليبلليسفياف بف عيينة ىك ( (ُِ
 (.ُْْ/ُُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ُّ



 

 

 

 

090 

بيك الحكـ ىيكى سيار سىًمعت يحيى يىقيكؿ سيار أى : "(ُ)كقاؿ الدكرم ."يزدرل، كىك أخك سيار ألمو
كىافى مساكر  اهي ألمو الكٌراؽبف أىبى سيار كى  ".أىخى

 قاؿ ابف حجر. اصدكؽ كم الكٌراؽقاؿ الباحث: ميسىاًكر 
 ، كمنيا:في كتب السُّنَّةأحاديث لو : أمثمة تطبيقية -      

دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى، (ِ)( أخرج اإلماـ مسمـ في صحيحوُٕحديث: ) اؽي ٍبفي  ،(ّ)حى ٍسحى كىاً 
ـى  ًإٍبرىاًىي
ًكيعه (ْ) نىا كى : أىٍخبىرى ، قىاالى

ٍف الكٌراؽ، عىٍف ميسىاًكرو (ٓ) ، عى ٍيثو ٍمًرك ٍبًف حيرى ٍعفىًر ٍبًف عى ، عىٍف جى
مىٍيًو ًعمىامىةه سىٍكدىاءي  أىفَّ رىسيكؿى اً ) ،(ٔ)أىًبيوً   (.خىطىبى النَّاسى كىعى

 اكم عميو:الحكـ عمى اإلسناد كأثر الرَّ  -      
 إال أف في اإلسناد:رجاؿ اإلسناد ثقات،   

 فإنو صدكؽ كما تبيف مف ترجمتو. الكرٌاؽميسىاًكر  -ُ
  .بف حريث المخزكميجعفر بف عمرك  -ِ

: "كذكره بف حباف (ٗ)كقاؿ مرة ،: "مقبكؿ"(ٖ)قاؿ ابف حجرك  ،(ٕ)ذكره ابف حباف في الثقات
ذيرم"ثقة". كق :(َُ)في الثقات". كقاؿ الذىبي كىافى فقييا ذا ىيئة". (ُُ)اؿ البىبلى  : "كى

                                                 
 (.ََّ/ّركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف(ُ
كىاًز ديخيكؿً (ِ : جى ، بىابي جّْ : اٍلحى  (.ُّٗٓ(، )َٗٗ/ًِبغىٍيًر ًإٍحرىاـو )مىكَّةى  ( صحيح مسمـ، ًكتىابي
ثقة ثبت إماـ مف  ،بف عبد الرحمف التميمي أبك زكريا النيسابكرم ]ريحانة نيسابكر[( يحيى بف يحيى بف بكر (ّ

 (.ٖٗٓصحيح. تقريب التيذيب )صعمى ال ق(ِِٔ)العاشرة مات سنة 
بف حنبؿ ثقة حافظ مجتيد قريف أحمد  ،كزمأبك محمد ابف راىكيو المر  ،بف مخمد الحنظمي( إسحاؽ بف إبراىيـ (ْ

 (.ٗٗتقريب التيذيب )صيينظر:  (.ِٕ)كلو ق( ِّٖ)مات سنة  ،ذكر أبك داكد أنو تغير قبؿ مكتو بيسير
 أك ق(ُٔٗ)مات في آخر سنة  ،ثقة حافظ عابد ،أبك سفياف الككفي ،ؤاسيبف مميح الري ( ككيع بف الجراح (ٓ

 (.ُٖٓتقريب التيذيب )ص ظر: يين ( سنة.َٕو )ق( كلُٕٗأكؿ سنة )
، سىكىفى اٍلكيكفىةى، ييكىنَّى ( (ٔ كًميُّ ٍبًد اً ٍبًف عيمىرى اٍلمىٍخزي ٍيًث ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف عيٍثمىافى ٍبًف عى رى ك ٍبفي حي ، مىاتى عىٍمري أىبىا سىًعيدو

 .(ََُِ/ْمعرفة الصحابة ألبي نعيـ ) ق(.ٖٓ)سىنىةى 
 (.َُٔ/ْ)( الثقات (ٕ
 (.ُُْلتيذيب )صب ا( تقري(ٖ
 (.َُُ/ِ( تيذيب التيذيب )(ٗ
 (.ِٓٗ/ُ( الكاشؼ )(َُ
 (.َِِ/َُ)( أنساب األشراؼ (ُُ
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؛ (ُ)اإلماـ النسائي متابعة تامةتكبع عند  كلكف مقبكؿ كما قاؿ ابف حجر؛ قاؿ الباحث:
يَّةى، بنحكه.  ٍمًرك ٍبًف أيمى ٍعفىًر ٍبًف عى  مف طريؽ جى
كاف لو أثره إيجابيه في الحكـ عمى  الكٌراؽكمساكر  كعميو فالحديث صحيح اإلسناد،

  سناد الحديث.إ
*** 

 المستمميالبصرم أبك ياسر التاسع: 
تكفي سنة أبك ياسر البىٍصرمُّ المستممي الٌداٌلؿ.  ،مىارىةعى كقيؿ:  عٌمار بف ىاركف،

 .(ِ)ػ(ىَِّ)
كذكره ابف حباف في الثقات  ،"ضعيؼ: "(ّ)قاؿ ابف حجر ار المستممي ضعيؼ،كعمٌ 

ركاه : "(ٔ)كقاؿ الدارقطني ،"يؼ يسرؽ الحديثضع: "(ٓ)كقاؿ ابف عدم ،"ربما أخطأ: "(ْ)كقاؿ
: (ٕ)كقاؿ ابف القيسراني ،"عمار بف ىاركف، عف عدم بف الفضؿ عنو، كعمار، كعدم ضعيفاف

ًديث: "(ٖ)كقاؿ الذىبي "،ضعيؼ" كىافى يسرؽ الحى ًديثً : "(ٗ)كقاؿ العقيمي "،كى كؾي اٍلحى ٍتري كقاؿ أبك "، مى
 ."عنو متركؾ الحديث كترؾ الركاية: "(َُ)حاتـ

 ة:أمثمة تطبيقي -
 كمنيا:          ، لو أحاديث في كتب السُّنَّة

                                                 
ًؼ اٍلًعمى (ُ اءي طىرى ينىًة باب: ًإٍرخى : الزّْ ًة بىٍيفى اٍلكىًتفىٍيًف، )( سنف النسائي، ًكتىابي  (.ّْٔٓ(، برقـ )ُُِ/ٖامى
الضعفاء  (،ُُٕ/ْ)ك(، ُّٗ/ّالكبير ) الضعفاء (،ُّْ/ٔالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )يينظر: ( (ِ

ميزاف االعتداؿ  ،(ِٖٖديكاف الضعفاء )ص ،(ُْٔ/ٓتاريخ اإلسبلـ ) ،(َِِ/ِكالمتركككف البف الجكزم )
(، ذخيرة الحفاظ َِْ/ُِلكاردة في األحاديث النَّبكية )العمؿ ا ،(ّْٗ/ٔ)(، الجرح كالتعديؿ ُُٕ/ّ)
 .(ّٕٕ/ٗالميزاف )لساف  ،(َْٖص(، تقريب التيذيب )ُٕٕٗ/ّ)
 (.َْٖ( تقريب التيذيب )ص(ّ
 (.ُٖٓ/ٖ( الثقات )(ْ
 (.ُّْ/ٔ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(ٓ
 (.َِْ/ُِردة في األحاديث النَّبكية )( العمؿ الكا(ٔ
 (.ُٕٕٗ/ّ( ذخيرة الحفاظ )(ٕ
 (.ُُٕ/ّ(، ميزاف االعتداؿ )َُٔ( تمخيص كتاب المكضكعات )ص(ٖ
 (.ُّٗ/ّ( الضعفاء الكبير )(ٗ
 (.ّْٗ/ٔ( الجرح كالتعديؿ )(َُ
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،  ،قاؿ (ُ)أخرج أبك يعمى في مسنده (ُٖ)حديث:     ٍعفىره دَّثىنىا جى ، حى دَّثىنىا عىمَّاري أىبيك يىاًسرو حى
ٍعدي  نىا اٍلجى أىٍخبىرى
ٍبًد المَّ (ِ) اًبًر ٍبًف عى ، عىٍف جى اًلؾو دَّثىنىا أىنىسي ٍبفي مى : شىكىا النَّاسي ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو ، حى ًو، قىاؿى

  فىدىعىا رىسيكؿي المًَّو ، : ، (ّ)ًبعيسٍّ  يىٍكمنا اٍلعىطىشى قىاؿى : كى : فىأيًتيى )قىاؿى ـٍ مىاءه؟ قىاؿى دو ًمٍنكي ًعٍندى أىحى
عى النًَّبيُّ  : ثيَـّ كىضى أىةو فىصىبَّ ًفيًو قىاؿى : فىكيٍنتي أىٍنظيري ًإلىى اٍلعيييكًف  يىدىهي ًفي اٍلعيسّْ قىاؿى  ًبًميضى اًبره جى

اًبًع رىسيكًؿ المًَّو   (.، كىالنَّاسي يىٍستىقيكفى تىٍنبيعي بىٍيفى أىصى
 الحكـ عمى اإلسناد كأثر الرَّاكم عميو: -

 إال أف فيو: إلسناد فيو رجاؿ ثقات،ا
 .كما تبٌيفضعيؼ  المستممي، عمار بف ىاركف -ُ
بى ك   -ِ  م.أبك سميماف البصر  ،عيجعفر بف سميماف الضُّ

بف كقاؿ يحيى  "،ثقة، ككاف يتشيع: "(ْ)كقاؿ ،اختمفكا فيو؛ كذكره العجمي في الثقات
قد كىافى يحيى بف سعيد  ،ًثقىة عندنىا : "(ٔ)"، كقاؿ ابف المدينيًثقىة يتشيع لىٍيسى ًبًو بىٍأس: "(ٓ)معيف كى

قىاؿى  ،قىالىو يحيى بف مًعيف ؛ًبًو بىٍأس ًثقىة يتشيع لىٍيسى : "(ٕ)ابف شاىيف"، كقاؿ الى يٍركل عىنوي  كىافى  :كى
ركل أحاديث منكرة كىك ثقة متماسؾ كاف : "(ٖ)الجكزجاني"، كقاؿ يحيى بف سعيد الى يٍكتب عىنوي 

كىك مف زىاد  ،اكاف أمين  :قيؿ ،مع كثرة عمكمو ءشيثقة فيو : "(ٗ)"، كقاؿ الذىبيال يكتب

                                                 
( مف ّٕٔٓ)برقـ البخارم  الحديث اإلماـ (. كقد أخرجَُِٕ(، برقـ )ِٖ/ْ( مسند أبي يعمى المكصمي )(ُ

مف طريؽ شيباف بف أبي شيبة،  (ُُٔ-ُُٓ/ْ) البييقي في الدالئؿاإلماـ طريؽ مكسى بف إسماعيؿ، ك 
 كبلىما عف عبد العزيز ابف مسمـ، بو.

، (ُِٓكابف خزيمة )(، ُِٓ/ٖ(، كابف أبي شيبة )ِٕ( )ُٖٔٓ)برقـ (، كمسمـ ُِْٓ)برقـ البخارم كأخرجو 
 مف طرؽ عف حصيف، بو. (ٔٗ/ْ) (، كالبييقي في الدالئؿُّّؿ )الدالئ، كأبك نعيـ في (ِْٓٔكابف حباف )

تقريب التيذيب نظر: يي . ثقة ،مىصاحب الحي  ،أبك عثماف الصيرفي البصرم، رمكي شٍ بف دينار اليى ( الجعد (ِ
 (.ُّٗ)ص

ْـّ اٍلعىٍيًف كىىيكى اٍلقىدىحي اٍلكىًبيري كجمعو عساس بكسر العيف ((ّ ( ىيكى ًبضى اءى ًبعيسٍّ شرح النككم عمى مسمـ . )فىجى
(ُٖ/ُٓ). 
 (.ٕٗ)صالثقات معرفة  ( (ْ
 (.ٖٔصكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )( مف كبلـ أبي ز (ٓ
 (.ّٓف المديني )صت ابف أبي شيبة الب( سؤاال(ٔ
 (.ٓٓ( تاريخ أسماء الثقات )ص(ٕ
 (.ُْٖ( أحكاؿ الرجاؿ )ص(ٖ
 (.ِْٗ/ُ( الكاشؼ )(ٗ
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 ،قو ابف معيف كغيرهضعفو القطاف ككثٌ  ي صدكؽشيع: "(ُ)في مكضع الذىبي"، كقاؿ الشيعة
ككاف مف العمماء الزىاد : "(ِ)"، كقاؿ الذىبي في مكضع آخرثقة فيو ضعؼ" :كقاؿ ابف سعد
ضعفو يحيى القطاف كغيره فيو تشيع كلو ما ، صدكؽ صالح ثقة مشيكر: "(ّ)"، كقاؿعمى تشيعو

كقاؿ ابف حجر  "،و كاف يتشيعصدكؽ زاىد لكن" :(ْ)"، كقاؿ ابف حجرينكر ككاف ال يكتب
ا "، كقاؿ ابف ييخالؼ ًفي بىٍعًض حديثو": (ٔ)البخارمقىاؿى ، ك ذكره الطكسي في رجاؿ الشيعة :(ٓ)أيضن

كتب : "(ٖ)"، كقاؿ ابف الجاركدضعيؼ: "(ٕ)شاىيف مرة ٍعفىر بف سيمىٍيمىاف فىأٍكثر عىف ثىابت كى أما جى
نىاكً  اًديث مى كىافى ًفييىا أىحى تب ػػػػػػككىافى يىٍحيى ٍبف سىًعيد ال يى : "(ٗ)دمػػػػاؿ ابف عػػػػػػػػ"، كقيرػػػػػػمىرىاًسيؿ كى

كىافى يستضعفو ثو.ػػػػػػحدي ٍعفىر ٍبف سيمىٍيمىاف كى  ،كفي مكضعو آخر كىافى يىٍحيى ٍبف سىًعيد ال يركم عىف جى
ٍعفىر بف سميماف الضبعي ثقة :قىاؿى العباس  :(َُ)حمد بف سنافأ "، كقاؿسىًمٍعتي يىٍحيى يىقيكؿي جى

قاؿ ابف سناف: كأنا أستثقؿ "، ت عبد الرحمف بف ميدم ال ينشط لحديث جعفر بف سميمافػػػرأي"
 ".ككاف يتشيع كيغمك فيو: "(ُُ)ثو، كقاؿ ابف حبافحدي

المتتبع ألقكاؿ العمماء في جعفر يبلحظ أنيـ قبمكا حديثو رغـ تشيعو حيث إنو لـ يكف ك 
ثنا  :قاؿ ،حدثنا الحسف بف سفياف ،ككاف يبغض الشيخيف: "(ُِ)حبافيدعك إلى بدعتو، قاؿ ابف 

بعثني أبي إلى  :قاؿ ،ثنا جرير بف يزيد بف ىاركف بيف يدم أبيو :قاؿ ،إسحاؽ بف أبي كامؿ
كلكف  ؛أما السب فبل :قاؿ ،نؾ تسب أبا بكر كعمرأبمغنا  :فقمت لو ،جعفر بف سميماف الضبعي

ذا ىك را :قاؿ ،البغض ما شئت ككاف جعفر بف سميماف مف  :قاؿ أبك حاتـ ،فضي مثؿ الحماركا 
كلـ يكف بداعية إلى  ،غير إنو كاف ينتحؿ الميؿ إلى أىؿ البيت ،الثقات المتقنيف في الركايات

كليس بيف أىؿ الحديث مف أئمتنا خبلؼ أف الصدكؽ المتقف إذا كاف فيو بدعة كلـ يكف  ،مذىبو
                                                 

 (.َٔؽ )ص( مف تكمـ فيو كىك مكث(ُ

 (.َْٖ/ُ( ميزاف االعتداؿ )(ِ
 (.ُِّ/ُ( المغني في الضعفاء )(ّ
 (.َُْ( تقريب التيذيب )ص(ْ
 (.ُُٓ/ِ( يينظر: لساف الميزاف )(ٓ
 (.ُِٗ/ِكبير لمبخارم )( التاريخ ال(ٔ
 (.ٔٔريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف )ص( تا(ٕ
 (.ُْٖ/ِ): الجرح كالتعديؿ يينظر(، ٕٖصث في صحيح مسمـ )( عمؿ األحادي(ٖ
 .(ُُٕ/ُكالمتركككف البف الجكزم )الضعفاء كيينظر:  ،(ّٕٗ/ِ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(ٗ
 (.ُْٖ/ِلجرح كالتعديؿ ): ايينظر( (َُ
 (.ِِٓاىير عمماء األمصار )ص( مش(ُُ
 (.ُِٖ/ّب الكماؿ ): إكماؿ تيذينظركيي (، َُْ/ٔ( الثقات البف حباف )(ُِ
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كليذه العمة  ،فإذا دعا إلى بدعتو سقط االحتجاج بأخباره، ائزيدعك إلييا أف االحتجاج بأخباره ج
ف كانكا ثقات كاحتججنا بأقكاـ  ،ما ترككا حديث جماعة ممف كانكا ينتحمكف البدع كيدعكف إلييا كا 

كانتحاؿ العبد بينو  ،غير أنيـ لـ يككنكا يدعكف إلى ما ينتحمكف ؛ثقات انتحاليـ ككانتحاليـ سكاء
ف شاء عفا عنوكبيف ربو إف شاء عذ كعمينا قبكؿ الركايات عنيـ إذا كانكا ثقات عمى  ،بو كا 

 ".حسب ما ذكرناه في غير مكضع مف كتبنا
كأما : "(ُ)كمف العمماء مف نفى عنو تيمة الغمك في التشيع كسب الشيخيف، قاؿ الساجي  

دىما أبك بكر ما عنى بو جاريف كانا لو، كقد تأذل بيما، بكنى أحالحكاية التي حكيت عنو، فإنٌ 
كيسمى اآلخر عمر فسئؿ عنيما، فقاؿ: أما السب فبل، كلكف بغضا يا لؾ، كلـ يعف بو 

 ".الشيخيف، أك كما قاؿ
ا : ما ىذا ببعيد، فإف جعفرن (ِ)ليو فقاؿاـ الذىبي ىذا القكؿ؛ ككأنو ماؿ إكقد احتمؿ اإلم  

 .نفسوقد ركل أحاديث مف مناقب الشيخيف رضي ا عنيما، كىك صدكؽ في 
بف عدم: كلجعفر حديث صالح، كركايات كثيرة، كىك حسف الحديث،  قاؿ أبك أحمدك   

كجالس زىاد البصرة فحفظ عنيـ الكبلـ الرقيؽ في الزىد  كىك معركؼ بالتشيع، كجمع الرقائؽ،
يركم ذلؾ عنو سيار بف حاتـ كأرجك أنو ال بأس بو، كالذم ذكر فيو مف التشيع كالركايات التي 

ا في فضؿ الشيخيف، كأحاديثو ليست لتي يستدؿ بيا عمى أنو شيعي، فقد ركل أيضن ركاىا ا
بالمنكرة، كما كاف فيو منكر، فمعؿ الببلء فيو مف الرَّاكم عنو، كىك عندم ممف يجب أف يقؿ 

 .(ّ)حديثو
جعفر بف سميماف صدكؽ يتشيع، كا أعمـ، كتشيعو ال يضر؛ ألنو ال قاؿ الباحث: 

 في حديثنا.يدعك إلى بدعتو 
، فيك العمة في ىذا الكٌراؽ عمار بف ىاركف كعميو فالحديث ضعيؼ اإلسناد؛ لضعؼ

 .(ْ): إسناده ضعيؼفقاؿ ،عمى الحديثحسيف سميـ أسد الشيخ حكـ اإلسناد، كقد 
*** 

 
 

                                                 
 (.ْٖ/ٓيذيب الكماؿ ): تيينظر( (ُ
 (.ُٖٗ/ٖ( يينظر: سير أعبلـ النببلء )َُْ/ُ: ميزاف االعتداؿ )يينظر( (ِ
 (.ْٖ/ٓيذيب الكماؿ ): تيينظر( (ّ
 (.ِٖ/ْ( مسند أبي يعمى المكصمي )(ْ
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 الكرٌاؽأبك عىٍمرك  العاشر:
ٍبد الرٍَّحمىًف بف األسكد القرشي  ،فكقيؿ: المأمكف آخره نك آخره الـ،، المأمكؿ عى

تكفي كييقاؿ: مكلى المأمكف. بغدادم األصؿ.  ، أبك عىٍمرك.الكرٌاؽالياشمي، مكالىـ البىٍصرمُّ 
 .(ُ)(قَِٓ-ُِْ)سنة 

 ذكر أربعة باسـ عبد الرحمف بف األسكد:  (ِ)يذكر أف الخطيب البغدادم  
 منيـ عبد الرحمف بف األسكد ابف عبد يغكث الزىرم الحجازم. -
كىك  ،أبك حفص النخعي، ككفي دخؿ عمى عائشة ،بف األسكد بف يزيدكعبد الرحمف  -
 صغير.

 كعبد الرحمف بف األسكد اليشكرم. -
 ف أصمو بغدادم.إ، كاف بالبصرة كيقاؿ كعبد الرحمف بف األسكد أبك عمر  -

أبك عمرك  ،عبد الرحمف بف األسكد بف المأمكؿ الياشمي مكالىـىك  الكرٌاؽإذف    
قىاؿى اٍلبىزَّاري ك  .مقبكؿ: (ّ)حجر قاؿ ابف ،الكرٌاؽ

كىافى ًمٍف أىفىاًضًؿ النَّاًس.(ْ) كلـ يذكر الذىبي  : كى
 .(ٓ)رتبتو
عف: عبيدة بف حميد، كعمر بف  ىك مقبكؿ، كما قاؿ ابف حجر، حدث قاؿ الباحث:    

عنو: الترمذم،  كحدث أيكب المكصمي، كمحمد بف ربيعة الكبلبي، كمعمر بف سميماف الرقي.
براىيـ بف محمد كالن سائي، كأبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف سعيد النيسابكرم الصيدالني، كا 

سحاؽ بف إبراىيـ بف محمد بف عرعرة، كمحمد بف جرير الطبرم، كأبك عبيد ا  المركزم، كا 
 .(ٔ)محمد بف عبدة بف حرب القاضي

  أمثمة تطبيقية:  -      
 كمنيا: لو أحاديث في كتب السُّنَّة،

                                                 
(، مشيخة النسائي ِٗٓ/ُٔذيب الكماؿ )تي(، ّٓٓ/ُُ(، تاريخ بغداد )ُُٔٔ/ٓتاريخ اإلسبلـ )يينظر: ( (ُ

(، خبلصة تذىيب َُْ/ٔتيذيب التيذيب )، (ُِٔ/ُالكاشؼ )(، ُْٖٗ/ّ(، المتفؽ كالمفترؽ )ُٗ)ص
 .(ّّٔتقريب التيذيب )ص(، ِِْتيذيب الكماؿ )ص

 (.ُْٕٖ-ُْٖٗ/ّيينظر: المتفؽ كالمفترؽ )( (ِ
 (.ّّٔ: تقريب التيذيب )صيينظر( (ّ
 (.ِْٖ/ُ: كشؼ األستار عف زكائد البزار )يينظر( (ْ
 (.ُِٔ/ُ: الكاشؼ )يينظر( (ٓ
(، تجريد األسماء كالكنى المذككرة في كتاب المتفؽ ِٗٓ/ُٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )يهنظر: ( (ٔ

 (.ْٕ/ِكالمفترؽ )
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ًد أىبيك قاؿ:  (ُ)أخرج اإلماـ الترمذم في سننو (ُٗحديث: )   ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي األىٍسكى دَّثىنىا عى حى
ك البىٍصًرمُّ  ، عىٍف عىاًئشىةى قىالىٍت:  ،عىٍمرو ، عىٍف عىطىاءو ٍيجو رى ٍف اٍبًف جي ًبيعىةى، عى مَّدي ٍبفي رى دَّثىنىا ميحى : حى قىاؿى

مىا ًإذىا رىأىل مى  كىافى النًَّبيُّ ) : كى ٍنوي قىالىٍت: فىقيٍمتي لىوي، فىقىاؿى ، فىًإذىا مىطىرىٍت سيرّْمى عى ًخيمىةن أىٍقبىؿى كىأىٍدبىرى
ـٍ قىاليكا ىىذىا عىاًرضه  :أىٍدًرم لىعىمَّوي كىمىا قىاؿى المَّوي تىعىالىى ا ميٍستىٍقًبؿى أىٍكًديىًتًي فىمىمَّا رىأىٍكهي عىاًرضن

نىا  .(ِ))ميٍمًطري
 ـ عمى اإلسناد كأثر الرَّاكم عميو:الحك -      

 كفي اإلسناد:رجاؿ اإلسناد ثقات، 
  .ابف عـ ككيع ،محمد بف ربيعة الكبلبي الككفي -ُ

 ".صدكؽ" :(ّ)قاؿ ابف حجر
"، قاؿ البرقاني كقاؿ أبك حاتـ صالح الحديث ،كثقو أبك داكد كجماعة: "(ْ)كقاؿ الذىبي

د يأب عفعبيد اآلجرم  كأب. كقاؿ ًثقىة :(ٔ)فكقاؿ ابف معي : ثقة.(ٓ)الدارقطني يقكؿ عف دىاكي
(ٕ) :

قاؿ الدُّكًرمُّ ك  ."كثقو يحيى بف معيف: "(ٗ). كقاؿ ابف حجر(ٖ). كقد ذكره ابف حباف في الثقاتثقة
عىٍف يحيى ٍبف مىًعيف
كقاؿ ابف أبي خيثمة فيما كتب إلي قاؿ سمعت يحيى  : ليس بو بأس.(َُ)

 ."صالح الحديث" :(ُِ)أبك حاتـ قاؿ. ك (ُُ)"ثقة صدكؽ"كبلبي بف معيف يقكؿ محمد بف ربيعة ال
 ثقة. قاؿ الباحث:    

                                                 
(، برقـ ِّٖ/ٓ، باب: كمف سكرة األحقاؼ )سير القرآف عف رسكؿ ا ( سنف الترمذم، أبكاب: تف(ُ
(، برقـ َُِٖ/ِ(، كابف ماجو )َِّٔ(، برقـ )َُٗ/ْ(. كأخرج الحديث اإلماـ البخارم في صحيحو )ِّٕٓ)
سحاؽ بف راىكيو في مسنده )َِّٕٔ(، برقـ )ُّٔ/ّْ(، كأحمد في مسنده )ُّٖٗ) (، برقـ ّٖٔ/ّ(. كا 
 كميـ مف طريؽ ابف جريج بو، بنحكه. (،ُْْٖ(، برقـ )ِّٓ/ِئي في الكبرل )(، كالنساَُِِ)
 .(ِْ: )اآلية سكرة األحقاؼ( (ِ
 (.ْٖٕصتقريب التيذيب )يينظر: ( (ّ
 (.َُٕ/ِالكاشؼ )يينظر: ( (ْ
 (.ٗٓسؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص: يينظر: ( (ٓ
 (.ِِٕ/ّركاية الدكرم ) ،تاريخ ابف معيفيينظر: ( (ٔ
 (.ُِٓالسجستاني في الجرح كالتعديؿ )صسؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد يينظر:  ((ٕ
 (.ّٖ/ٗالثقات )يينظر: ( (ٖ
 (.ّٕٓ/ٕ( لساف الميزاف )(ٗ
 (.ِِٓ/ٕالتعديؿ ): الجرح ك يينظرك (، ُٓٓ/ِركاية الدكرم ) ،( تاريخ ابف معيف(َُ
 (.ِِٓ/ٕ: الجرح كالتعديؿ )يينظر( (ُُ
 (.ِِٓ/ٕ)( الجرح كالتعديؿ (ُِ
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: (ُ)قاؿ ابف حجر ،مكالىـ المكي ،عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج األمكم -ِ
  ".ثقة فقيو فاضؿ ككاف يدلس كيرسؿ"

خارم ؛ ألنو تكبع عند الب(ِ)كتدليسو ال يضر مع أف ابف حجر ذكره في المرتبة الثالثة
ـى  متابعة تامة مف طريؽ (ّ)في صحيحو  ، بو. مىكّْيُّ ٍبفي ًإٍبرىاًىي

كحتى إف لـ يصرح بالسماع فركايتو مقبكلة حيث يركم عف عطاء، كىك أثبت الناس 
ف لـ أقؿ سمعت: "(ْ) ابف جريجفيو، قاؿ  بف  كقاؿ أحمد "،إذا قمت قاؿ عطاء فأنا سمعتو منو كا 
في المسألة  –رحمو ا -كقاؿ العبلمة المعممي، (ٓ)ي عطاءبف جريج أثبت الناس فا حنبؿ:

كىذا ابف جريج أعمـ أصحاب عطاء كألزميـ لو جاء عنو " :(ٔ)الرابعة عشر مف المسائؿ الفقيية
أف عدـ تصريحو بالسماع : (ٖ)"، كقاؿ الشيخ األلباني: لزمت عطاء سبع عشرة سنة(ٕ)أنو قاؿ

، أـ ال فرؽ "قاؿ عطاء"عنو، كلكف ىؿ ذلؾ خاص بقكلو: مف عطاء، ليس معناه أنَّو قد دلسو 
ثـ قاؿ: الذم يظير لي الثاني، كعمى ىذا: فكؿ ركايات  ،؟"عف عطاء"بينو كبيف ما لك قاؿ: 

 "؟ابف جريج عف عطاء محمكلة عمى السماع، إال ما تبيف تدليسو فيو، كا أعمـ
نو لـ يركم ىذا اإلسناد عف الذيف ؛ ألال يىضر ككذلؾ إرساؿ ابف جريج في ىذا اإلسناد    

مف نسأؿ بعدؾ قاؿ ىذا الفتى  :قمت لعطاء قاؿ: طمحة بف عمر المكي . كلقكؿ(ٗ)ييرسؿ عنيـ
 . كىذا يعني أنو لـ ييرسؿ عف عطاء بف أبي رباح شيئنا.(َُ)-يقصد ابف جريج-إف عاش

 
 

                                                 
 (.ّّٔص( تقريب التيذيب )(ُ

 (.ُْ)ص( طبقات المدلسيف (ِ
ٍنيىا، قىالىتٍ قاؿ البخارم: ( (ّ اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف عى ، عىٍف عىطىاءو ٍيجو رى دَّثىنىا اٍبفي جي ، حى ـى دَّثىنىا مىكّْيُّ ٍبفي ًإٍبرىاًىي : كىافى حى

ًخيمىةن ًفي السَّ النًَّبيُّ  ٍنوي، ، ًإذىا رىأىل مى تىغىيَّرى كىٍجييوي، فىًإذىا أىٍمطىرىًت السَّمىاءي سيرّْمى عى ، كى رىجى ؿى كىخى دىخى ، كى اًء، أىٍقبىؿى كىأىٍدبىرى مى
، فىقىاؿى النًَّبيُّ  اًئشىةي ذىًلؾى فىٍتوي عى ا قىاؿى قىٍكـه : »فىعىرَّ ا أىٍدًرم لىعىمَّوي كىمى { ا ميٍستىٍقًبؿى أى }فىمىمَّا رىأىٍكهي عىاًرضن «: مى ـٍ سكرة ٍكًديىًتًي

 .(َِّٔ، برقـ )(َُٗ/ْاآليىةى. صحيح البخارم ) (ِْ: )اآلية األحقاؼ
 (.َْٔ/ٔ( تيذيب التيذيب )(ْ
 (.َْْ/ٔ( تيذيب التيذيب )(ٓ
 (.ٖٓٔ/ِ( التنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف األباطيؿ )(ٔ
 (.َْْ/ٔ( تيذيب التيذيب )(ٕ
 (.ٕٗ/ّالسبيؿ ) ( إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار(ٖ
 (.ِِٗيينظر: جامع التحصيؿ )ص( (ٗ
 (.َْْ/ٔ( تيذيب التيذيب )(َُ
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  عطاء بف أبي رباح. -ّ
إنو تغير بأخرة كلـ  :كقيؿ ...،اإلرساؿ لكنو كثير، ثقة فقيو فاضؿ: "(ُ)قاؿ ابف حجر

 ".يكثر ذلؾ منو
رسالو فبل يضر؛ ألنو لـ يركم ىذا اإلسناد عف الركاة الذيف أرسؿ عنيـ؛ بؿ ركاه عف  كا 

عطاء بف أبي رباح لقي " بف المديني: قاؿ عميعائشة رضي ا عنيا، كلـ ينرسؿ عنيا، كما 
ا كابف عباس كجابرن  ،ه يطكؼ بالبيت كلـ يسمع منوكرأل أبا سعيد الخدرم رآ ،عبد ا بف عمر

ىانئ، كال مف أـ سممة كال مف أـ  ،كلـ يسمع مف زيد بف خالد الجيني، كرأل عبد ا بف عمرك
كركل عف أـ حبيبة بنت ، اكلـ يسمع مف أـ كرز شيئن ، عبد ا بف الزبير كابف عمر :كسمع مف

 .(ِ)"عبد ا كسمع مف عائشة كجابر بف، ميسرة عف أـ كرز
ا؛ ألف لو متابعة في صحيح مسمـ   ٍعفىرو اٍبفي  مف طريؽ(ّ)كاختبلطو ال يضر أيضن جى

مَّدو  ـ، عف ػػػد بف عبد الرحيػػػػػػكركل محمـ: ػػػػػكقد دافع عنو اإلماـ الذىبي عند قكلي ، بنحكه.ميحى
: لـ فقاؿ الذىبي عمي بف المديني، قاؿ: كاف عطاء بأخرة قد تركو ابف جريج، كقيس بف سعد.

ال فعطاء ثبت رضى  .(ْ)يعف الترؾ االصطبلحي، بؿ عنى أنيما بطبل الكتابة عنو، كا 
الشيخ  الترمذم: "ىذا حديث حسف"، كقاؿ كقاؿ اإلسناد. صحيحكعميو فالحديث 

 ".صحيح": (ٓ)األلباني
 ث.كاف لو أثره إيجابيه في الحكـ عمى إسناد الحدي الكٌراؽعبد الرحمف بف األسكد ك 

*** 
 الكرٌاؽأبك الحسف بف لؤلؤ الحادم عشر: 

 الثقفي سفياف بف ميمكف بف عياض بف عرفة بف نصير بف أحمد بف محمد بف عمي
 ق(. ّٕٕسنة ) ، تكفيالبغدادم

                                                 

 (.ُّٗتقريب التيذيب )ص (ُ)
 (.ٔٔالعمؿ البف المديني )ص (ِ)
ٍعفى قاؿ مسمـ: ( (ّ ، عىٍف جى ؿو مىٍيمىافي يىٍعًني اٍبفى ًببلى دَّثىنىا سي ، حى ٍسمىمىةى ٍبًف قىٍعنىبو ٍبدي اً ٍبفي مى دَّثىنىا عى ، حى مَّدو رو كىىيكى اٍبفي ميحى

ٍكجى النًَّبيّْ  اًئشىةى، زى ، أىنَّوي سىًمعى عى بىاحو ـى ًإذىا كىافى عىٍف عىطىاًء ٍبًف أىًبي رى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : كىافى رىسيكؿي اً صى ، تىقيكؿي
، عيًرؼى ذىًلؾى ًفي كىٍجًيًو، كىأىٍقبىؿى كىأىٍدبى  يًح كىاٍلغىٍيـً اًئشىةي: يىٍكـي الرّْ ، قىالىٍت عى ٍنوي ذىًلؾى ذىىىبى عى ، فىًإذىا مىطىرىٍت سيرَّ ًبًو، كى رى

 : مىى أيمًَّتي»فىسىأىٍلتيوي، فىقىاؿى ذىابنا سيمّْطى عى ًشيتي أىٍف يىكيكفى عى : «ًإنّْي خى ، ًإذىا رىأىل اٍلمىطىرى يىقيكؿي ، صحيح مسمـ«. رىٍحمىةه »، كى
ًة ااًلٍسًتٍسقىاءً  :ًكتىابي  بلى ، كىاٍلفىرىًح ًباٍلمىطىرً  :ابي بى  ،صى يًح كىاٍلغىٍيـً ٍؤيىًة الرّْ ًذ ًعٍندى ري  .(ٖٗٗ)، برقـ (ُٔٔ/ِ) التَّعىكُّ

 (.َٕ/ّ: ميزاف االعتداؿ )يينظر (ْ)
 (.ُٖٗ، برقـ )(ُُُصحيح األدب المفرد )ص:( (ٓ
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: (ِ)كقاؿ العتيقي : "ثقة"،(ُ)األزىرم ا اختمؼ العمماء في تكثيقو كتجريحو؛ قاؿ عبيد
 كقاؿ ابف "،تعالى ا شاء إف ثقة : "ككاف(ْ)كقاؿ ابف حجر "،"ثقة :(ّ)كقاؿ الذىبي "كاف ثقة"،

 ثقة : "ككاف(ٕ)كقاؿ ابف الجكزم المسند"، المحدث، : "اإلماـ،(ٔ)كقاؿ الذىبي : "ثقة"،(ٓ)العماد
 أمره يجمؿ ماإنٌ  الحديث يفيـ ال: ككاف بخطو، كتبو أكثر "كاف: (ٖ)العتيقي صدكقنا"، كقاؿ
 ،النقؿ سيئ : أم(َُ)قاؿ الخطيب الكتاب، ردمء أنو غير صدكؽ، :(ٗ)البرقاني الصدؽ"، كقاؿ

: "شيعي". (ُُ)كقاؿ الدارقطني ،أبي عف عف، عف: قاؿ أبي عف عتي، عف: مرة كصحؼ: كقاؿ
 .الخطأ" كثير الحديث في الفيـ قميؿ ككاف تشيع قميؿ فيو : "ككاف(ُِ)كقاؿ ابف حجر

 يخطئ. ثقة شيعيقاؿ الباحث:  
 :تطبيقية أمثمة -

 :كمنياة، السنَّ  كتب في أحاديث لو
نىا قاؿ، (ُّ)في تاريخو أخرج الخطيب البغدادم (َِ)حديث:  ، ٍبفي  فىاًتؾي  أىٍخبىرى : قىاؿى  يىاًنسو

نىا سىفً  أىبيك أىٍخبىرى ًميُّ  اٍلحى مَّدً  ٍبفي  عى ٍيرو  ٍبفً  أىٍحمىدى  ٍبفً  ميحى دَّثىنىا: قىاؿى  ،الكٌراؽ نيصى مىؼو  ٍبفي  اٍليىٍيثىـي  حى  خى
،ال دَّثىنىا: قىاؿى  دُّكًرمُّ اؽي  حى ، ميكسىى ٍبفي  ًإٍسحى اًرمُّ دَّثىنىا: قىاؿى  األىٍنصى مىٍعفه  حى

نىا: قىاؿى  ،(ُْ) اًلؾي  أىٍخبىرى  ٍبفي  مى

                                                 

 (.ٔٔٓ/ُّتاريخ بغداد ) ((ُ
 (.ٔٔٓ/ُّتاريخ بغداد ) ((ِ
 (.َُٓ-ُْٗ/ِالعبر في خبر مف غبر ) ((ّ
 (.ُٕ/ٔلساف الميزاف ) ((ْ

 (.َُْ/ْشذرات الذىب في أخبار مف ذىب ) ((ٓ
 (.ِّٖ-ِّٕ/ُٔسير أعبلـ النببلء )( (ٔ
 (.ِّٕ/ُْالمنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ) ((ٕ
 (.ٔٔٓ/ُّتاريخ بغداد ) ((ٖ
 (.ٔٔٓ/ُّ( يينظر: تاريخ بغداد )(ٗ
 (.ٔٔٓ/ُّ( تاريخ بغداد )(َُ

 (.ْٔزة )صسؤاالت حم ((ُُ
 (.ُٕ/ٔلساف الميزاف ) ((ُِ

، برقـ (ِٖ/ْصحيح البخارم )(. كأخرج الحديث اإلماـ البخارم في صحيحو ّٖٔ/ُْتاريخ بغداد ) ((ُّ
(، كميـ مف ُِٕٖٖ، برقـ )(ّْٓ/ٔ)، كالبييقي في الكبرل (ُُٕٖ)، برقـ (ُِْٗ/ّ)(، كمسمـ ِْٖٗ)

 طريؽ مالؾ بف أنس بو، بمثمو.
 (.ِْٓ. تقريب التيذيب )صازالقزَّ  المدني يحيى أبك، مكالىـ األشجعي يحيى فب عيسى ابف ىك ((ُْ
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، ، عىفٍ  أىنىسو ٍبدً  عىفٍ  نىاًفعو ، ٍبفً  المَّوً  عى ٍيؿي : قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  عيمىرى ٍيري  نىكىاًصييىا ًفي )اٍلخى  ًإلىى اٍلخى
ًة(. يىٍكـً    اٍلًقيىامى

 :الكرٌاؽ كأثر اإلسناد عمى الحكـ
فًَّقٌي، شجاع أبك ا، عبد : ىك ابففىاًتؾ بف يىاًنس :فيو اإلسناد . (ُ) المطيع مكلى الميكى

 صدكقنا". ككاف عنو : "كتبنا(ِ)قاؿ الخطيب البغدادم
 كما قاؿ الخطيب البغدادم. صدكؽ،ث: قاؿ الباح

 اد ثقات، كال يضر ما قيؿ في كؿ مف:كباقي رجاؿ اإلسن
مسممة  بف ا قاصرة عبد و قد تابعو متابعة؛ ألنَّ الكٌراؽ لؤلؤ بفا الحسف خطأ أبك -ُ
 ككذلؾ بدعتو؛ ألفَّ حديثو لـ يكافؽ بدعتو.   ،(ّ)القىٍعنىًبيٌ 

 . (ْ)إرساؿ معف بف عيسى القزَّاز؛ ألنَّو لـ يرسؿ عف مالؾ بف أنس -ِ
 .(ٓ)مكلى ابف عمر؛ ألنَّو لـ يرسؿ عف ابف عمرإرساؿ نافع  -ّ

فًَّقيٌ  شجاع أبك ا، عبد بف يىاًنس بف لذا فاإلسناد فيو  فىاًتؾ  صدكؽ. ،الميكى
 لؤلؤ ابف الحسف كلكف العمة ليست مف أبي يتبيف مما سبؽ أف إسناد الحديث حسف،

 ؛ بؿ مف غيره، كىك ثقة.الكٌراؽ
*** 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ّٖٔ/ُْتاريخ بغداد ) ((ُ
 المصدر نفسو. ((ِ
 القيامة يـك إلى الخير نكاصييا في معقكد الخيؿ :بابيينظر: صحيح البخارم، كتاب: الجياد كالسير،  ((ّ
 (.َِٖٓ(، برقـ )ِٖ/ْ)
 (.ُِّ(، كتحفة التحصيؿ )صِْٖ(، كجامع التحصيؿ )صِِِيينظر: المراسيؿ )ص ((ْ
 (.ِّٓ(، كجامع التحصيؿ )صَِٗ(، ك جامع التحصيؿ )صِِٓيينظر: المراسيؿ )ص ((ٓ
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 (ُ)مف أىؿ الشاـ الكرٌاقيف المبحث الثالث: أعبلـ
ضمف جيكش الفتح اإلسبلمي، كمف  الشاـ عدد غير قميؿ مف الصحابة دخؿ 

 ،يقرب ىذا (ِ)الصعب تحديد العدد الذم دخؿ الشاـ مف الصحابة، إال أف الكليد بف مسمـ
: دخؿ الشاـ عشرة آالؼ عيف رأت رسكؿ ا (ّ)فيقكؿ

(ْ) 
 كعبادة بف الصامت ،إلى فمسطيف جبؿ  معاذ بف كقد بعث عمر بف الخطاب 

 
 كأبا الدرداء ،إلى حمص

 إلى دمشؽ(ٓ). 
 أميف ىذه األمة أبك عبيدة عامر بف الجراح ، كمف أشير مف نزؿ الشاـ مف الصحابة

 ، كمؤذف الرسكؿ ببلؿ بف رباح 
، كسيؼ ا المسمكؿ خالد بف الكليد 

، كغيرىـ(ٔ). 
، كنشطت الرحمة في ىؤالء األساتذة أيدمببلد الشاـ عمى كنشطت الحركة العممية في 

عدد كبير مف التابعيف مف كبار عمماء الشاـ؛ منيـ سالـ بف مف مدارسيـ كتخرج طمب الحديث، 
 (ٗ)كعمى رأسيـ عبد الرحمف بف عمرك األكزاعي ،(ٖ)كأبك إدريس الخكالني ،((ٕعبد ا المحاربي

                                                 

حٌدىا فمف الفرات إلى العريش المتاخـ لمٌديار المصرٌية، كأٌما عرضيا فمف جبمي طٌيء مف نحك القبمة إلى  (ُ)
كبيا مف أٌميات المدف منبج كحمب كحماة كحمص كدمشؽ كالبيت المقدس  بحر الرـك كما بشأمة ذلؾ مف الببلد،

كالمعٌرة، كفي الساحؿ أنطاكية كطرابمس كعٌكا كصكر كعسقبلف كغير ذلؾ، كىي خمسة أجناد: جند قنسريف 
 (.ُِّ/ّأجناد. يينظر: معجـ البمداف ) كجند دمشؽ كجند األردٌف كجند فمسطيف كجند حمص، كقد ذكرت في

مف الثامنة مات  ،ثقة لكنو كثير التدليس كالتسكية ،أبك العباس الدمشقي ،مكالىـ ،بف مسمـ القرشيليد الك  (ِ)
 (.ْٖٓيينظر: تقريب التيذيب )صق(. ُٓٗق( أك أكؿ سنة )ُْٗآخر سنة )

المغيث بشرح ألفية (، فتح ُُٕ/ّ(، تيذيب األسماء كالمغات )ُِٓ/ُمختصر تاريخ دمشؽ )يينظر: ( (ّ
 (.ُُُ/ْالحديث )

 .(َُِمع المبيف عف مناىج المحدثيف )ص:الضكء البل(ْ) 
 .(ُْ/ُالتاريخ األكسط ): يينظر، (ّٕٓ/ِالطبقات الكبرل ): يينظر(ٓ) 
 .(َُِمع المبيف عف مناىج المحدثيف )صالضكء البل(ٔ) 

مة القرآف كممف ككاف مف حم ،قاضي دمشؽ مف ساكني داريا ،أبك عبيد ا المحاربي ،( سالـ بف عبد ا(ٕ
تاريخ اإلسبلـ  ،(ٕٓ/َِ): تاريخ دمشؽ يينظر. (قَُْتكفي سنة ) اسة في جامع دمشؽ،يحضر الدر 

(ّ/ُٔٔ.) 
ٍبد المًَّو، فقيو أىٍىؿ دمشؽ، كقاضي دمشؽ. كقيؿ: اسمو عيذ المًَّو  (ٖ) أىبيك إدريس الخكالني اسمو عائذ المَّو ٍبف عى

بٍ   .(َٖٗ/ِتاريخ اإلسبلـ )يينظر: . (قَٖ) ، تكفيد المًَّو ٍبف عيٍتبةٍبف إدريس ٍبف عائذ المَّو ٍبف عى
 (ٗ) ، ٍبد الرحمف ٍبف عمرك ٍبف ييٍحمىد أىبيك عىٍمرك األكزاعيُّ كىافى يسكف بظاىر  كفقيييـ، كعالميـ. إماـ أىؿ الشاـعى

تاريخ اإلسبلـ يينظر: . ىػ(َُٔ)سنة  باب الفراديس بمحمة األكزاع، ثيَـّ تحكؿ ًإلىى بيركت، فرابط ًإلىى أف مات بيا
(ْ/َُِ.) 
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رضي ا عنيـ  كأبي حنيفة مالؾ الفقيييف قارف باإلماميفالذم لقب بإماـ أىؿ الشاـ، ككاف ي
   .(ُ)اجميعن 

ت أكؿ دار لمحديث في القرف السادس أأنشثـ تطكرت الحركة العممية في الشاـ إلى 
بإنشاء المدرسة النكرية في ( ِ)لرغبة نكر الديف محمكد بف أبي سعيد زنكي اتحقيقن اليجرم 
 .  دمشؽ" مف شيكخ ىذه المدرسة ككاف ابف عساكر صاحب "تاريخ ،دمشؽ

، ارتادىا كتخرج منيا عدد (ّ)لتمقّْي الحديثكبعدىا انتشرت مدارس كدكر أخرل خاصة 
كبير مف األعبلـ الذيف كاف ليـ أثر كبير في نشر عمـك القرآف كالسُّنَّة، منيـ طائفة مف 

 ، كفيما يمي أترجـ لعدد منيـ:الكٌراقيف
*** 

 الكرٌاؽب ؤدِّ المي  ميٌ ميأبك الحسف التٌ األكؿ: 
سىف الٌتميميٌ       اٍلميؤىدِّبي  الكرٌاؽ الٌدمشقيٌ  مٌكٌي ٍبف محمد ٍبف الغىٍمر، أبك الحى

مستممي ، (ْ)
يىاًنًجيٌ  القاضي المى
  .(ٔ)(ىػُْٖ، كتكفي سنة )رحؿ كسمع، (ٓ)

ٍأميكنن : "(ٕ)قاؿ الكتاني اتفؽ العمماء عمى تكثيقو، كىافى ًثقىة مى ًضي أبي بكر ا مستممي القىاكى
كىافى يعرؼ ًقٍطعىة مف الٌنسىب ،يٌ انجً يى ييكسيؼ بف اٍلقىاًسـ المى  كىافى يكرؽ لمنَّاس ،كى "، كقاؿ الكتاني كى

كًفي أىبيك طىاًىر ًببىٍغدىاد ًفي ًذم : "(ٖ)في مكطف مٌي الكتاني الصُّ مَّد بف عى تكٌفي كىاًلدم أىٍحمد بف ميحى
                                                 

 (.َُِ-ُُِمع المبيف عف مناىج المحدثيف )صالضكء البل(ُ) 
ر الديف كناصر محمكد بف زنكي بف آؽ سنقر أبك القاسـ بف أبي سعيد قسيـ الدكلة التركي الممؾ العادؿ نك (ِ) 

بف ألب ارسبلف حمب ككلي غيرىا مف  كاف جده آؽ سنقر قد كاله السمطاف أبك الفتح ممؾ شاه أمير المؤمنيف
 .(ُُٖ/ٕٓتاريخ دمشؽ )(. يينظر: ىػٗٔٓ، تكفي سنة )ببلد الشاـ

 (.ْٕ-ّٕ/ُعمـك الحديث كمصطمحو )يينظر: ( (ّ
( المؤدب: بضـ الميـ كفتح الكاك ككسر الداؿ الميممة المشددة كفي آخرىا الباء المنقكطة بكاحدة، ىذا اسـ (ْ

 (.ّْٕ/ُِب كالمغة. األنساب لمسمعاني )س األدلمف يعمـ الصبياف كالنا

، (ىػّٕٓتكفي سنة )( يكسؼ بف القاسـ بف يكسؼ بف فارس بف سىٌكار، القاضي أبك بكر الميانىجي الشافعي. (ٓ
ناب في القضاء بدمشؽ عف قاضي مصر كالٌشاـ أبي الحسف عمي بف النعماف المذككر في ىذه الطبقة. كاف 

 (.ُِْ/ٖ. تاريخ اإلسبلـ )اـ في زمانوميٍسنىد الشٌ 
( َّّ/ٗ(، تاريخ اإلسبلـ )ُٖٓالعمماء ككفياتيـ )ص (، ذيؿ تاريخ مكلدِٔٓ/َٔتاريخ دمشؽ )يينظر: ( (ٔ

 .(َُِِ/ْتاريخ حمب ) فيبغية الطمب  ،(ِٗ/ٓ) ذىب(، شذرات الِّٓ/ٔتكضيح المشتبو )
تاريخ اإلسبلـ : (، يينظرِٕٓ/َٔ) ؽتاريخ دمش: (، يينظرُٗٓتاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ )ص( ذيؿ (ٕ
(ٗ/َّّ.) 
 (.ُٕٓ( ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ )ص(ٖ
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مى كىصمَّ  ىػ(ُْٕ)اٍلقعدىة مف سنة  مٌي اٍلبىٍندىًنيًجيٌ ى عى مٌي اٍلحسف بف عى ًفي مىٍسًجد  (ُ)ٍيًو القىاًضي أىبيك عى
قىاًبر الشكنيرية دفف ًفي مى حدث عىف القىاًضي أبي بكر الميانجي ًبشىٍيء كتبو لىوي مكي بف ، عتاب كى

قىاؿى ىىذىا سماعؾ طًّْو كى مَّد اٍلميؤىدب ًبخى : (ّ)العماد ". كقاؿ ابفمحدث دمشؽ: "(ِ)"، كقاؿ الذىبيميحى
  ."ككاف ثقة"

   أمثمة تطبيقية: -     
 لو أحاديث في كتب السُّنَّة، كمنيا:

أخبرنا أبك محمد بف ، قاؿ: (ْ)أخرج اإلماـ ابف عساكر في تاريخو (ُِ )حديث:
قراءة  -أنا أبك الحسف مكي بف محمد بف الغمر المؤدب ،نا أبك محمد الكتاني ،(ٓ)األكفاني

    نا  ،نا بشر بف مكسى ،يٌ عً يٍ طً أحمد بف جعفر بف حمداف بف مالؾ القى نا أبك بكر  ،-عميو
ًف النًَّبيّْ  ،ىىٍكذىةي بف خميفة ٍيرىةى، عى مَّدو بف سيريف عف أىًبي ىيرى ًإذىا اٍستىٍيقىظى ) :قاؿ نا عىٍكؼه عف ميحى

عى يىدىهي ًفي اإٍلً  ، فىبلى يىضى ـٍ ًمٍف نىٍكًمًو فىأىرىادى الطُّييكرى ديكي تَّى يىٍغًسمىيىا، فىًإنَّوي الى يىٍدًرم أىٍيفى بىاتىٍت أىحى نىاًء حى
 (.يىديهي 

 الحكـ عمى اإلسناد كأثر الرَّاكم عميو:  -      
 اإلسناد فيو:  

 .يٌ عً يٍ طً بف حمداف بف مالؾ بف شبيب، أبك بكر القى  أحمد بف جعفر -ُ
ااؿ ػػػػػ"، كقتػػػػػػند الكقػػػػػػػالشيخ، العالـ، المحدث، مس: "(ٔ)قاؿ الذىبي  ند اف مسػػػػػكك: "(ٕ)أيضن

 ند مس
                                                 

الباء المنقكطة بكاحدة كسككف النكف كفتح الداؿ الميممة ككسر النكف كسككف الياء المنقكطة  بفتح( البىٍندىًنٍيجى: (ُ
ي بمدة قريبة مف بغداد بينيما دكف عشريف باثنتيف مف تحتيا كفي آخرىا الجيـ، ىذه النسبة الى بندنيجيف كى

ا. األنساب )  (.ّّٕ/ِفرسخن

 (.َُٗ/ّ( تذكرة الحفاظ  )(ِ
 (.ِٗ/ٓشذرات الذىب )( (ّ
 بمثمو. .بو( مف طريؽ عبد الرزاؽ كمحمد بف بكر، ِٖٕ)برقـ (. كأخرجو مسمـ ِٕٓ/َٔ)( تاريخ دمشؽ (ْ

، برقـ (ّٕٖ/ُالسنف الكبرل )كالبييقي في  (،ّْٕ، برقـ )(ِِِ/ُمستخرج )كأخرجو أبك عكانو في ال
 (، مف طريؽ ثابت مكلى عبد الرحمف، بو، بنحكه.َُِٕ)
ميف، مفيد الشاـ، أبك محمد ىبة ا بف أحمد بف ث األحدّْ المي  في نَّ فى ماـ، المي الشيخ األ :كفانيبف األأبك محمد ( (ٓ

ػ(. يينظر: سير أعبلـ النببلء ىِْٓ، تكفي سنة )نصارمد بف ىبة ا بف عمي بف فارس األمحم
(ُٗ/ٕٓٔ/ٕٖٓ.) 
 (.َُِ/ُٔ( سير أعبلـ النببلء )(ٔ
 (.ِِٖ/ٖ( تاريخ اإلسبلـ )(ٕ
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حمد بف حنبؿ عف أبيو أككاف عنده عف عبد ا بف : "(ُ)كقاؿ ابف ماككال "،العراؽ في زمانو
عف أبي بكر بف مالؾ  -أم الدارقطني -كسألتو: "(ِ)كقاؿ السممي ."ككاف مكثرنا ،المسند

لـ ": (ّ)البغدادم ؿ الخطيبقا"، ك سمعت أنو مجاب الدعكة، افقاؿ: ثقة، زاىد، قديمن  ،؟يٌ عً يٍ طً القى 
قىاؿى أىبيك "، ثقة مأمكف": (ْ)كقاؿ الحاكـ "،ترؾ االحتجاج بوامتنع مف الركاية عنو، كال ا نر أحدن  كى

كنت شديد التنفير عف حاؿ اٍبف مالؾ حتى ثبت عندم: أنو صدكؽ ال يشؾ ": (ٓ)بكر البرقاني
 و".ًفي سماع

ثت عىٍف دّْ حي : "(ٔ)ر، قاؿ الخطيب البغدادمـ بعض العمماء في اختبلط أحمد بف جعفكتكمٌ 
سىف ٍبف الفرات : كىافى اٍبف مالؾ القطيعي مستكرن (ٕ)أىًبي اٍلحى ة كثير السماع مف نٌ ا صاحب سي ، قىاؿى

ٍبد المَّو ٍبف أىٍحمىدى كغيره، إال أنو خى  ط ًفي آخر عمره ككؼ بصره كخرؼ، حتى كىافى ال يعرؼ مَّ عى
مىٍيًو، ك شيئن  كقاؿ أبك "،  دفف لما مات ًفي مقابر باب حرب عند قبر أىٍحمىد ٍبف حنبؿا مما يقرأ عى

ا مما يقرأ عميو، ذكر ىذا اختؿ في آخر عمره، حتى كاف ال يعرؼ شيئن ": (ٖ)عمرك بف الصبلح
 ".أبك الحسف بف الفرات

كىذا القكؿ  ؛كفي ثبكت ىذا عف القطيعي نظر: "(ٗ)كقد رد العراقي عمى ابف الصبلح فقاؿ    
تبع فيو المصنؼ مقالة حكيت عف أبى الحسف بف الفرات لـ يثبت إسنادىا إليو ذكرىا الخطيب 

كعمى تقدير ثبكت ما ذكره أبك الحسف بف الفرات مف التغير كتبعو المصنؼ ... (َُ)في التاريخ
كأبك حفص بف شاىيف كأبك عبد ا الحاكـ  الدارقطنيفممف سمع منو في الصحة أبك الحسف 

كأبك نعيـ األصبياني كأبك عمى بف المذىب راكم المسند عنو فإنو سمعو عميو  البرقاني كأبك بكر
مىاتى سىنىةى : "(ُُ)"، كعقب السيكطي عمى كبلـ العراقي فقاؿكا أعمـ ق(ّٔٔ)في سنة  كى

                                                 
 (.ُُٕ/ٕفي األسماء كالكنى كاألنساب ) ( اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ(ُ
 (.َٗ( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص(ِ
 ( ُُٔ/ٓتاريخ بغداد )( (ّ
 (.ُْٖ/ُلساف الميزاف ) ،(ٕٖ/ُميزاف االعتداؿ ) يينظر:( (ْ
 (.ٔ/ِ( طبقات الحنابمة )(ٓ
 (.ُُٔ/ٓ( تاريخ بغداد )(ٔ
، محمد بف العباس بف أحمد بف محمد بف الفرات البغدادم ،الحافظ اإلماـ البارع ،الفرات بف أبك الحسف( (ٕ

 (.ُْٕ/ّىػػ(. يينظر: تذكرة الحفاظ )ّْٖتكفي سنة )
 (.ْٗٗح )صالصبل ( مقدمة ابف(ٖ
 (.ْٓٔإليضاح شرح مقدمة ابف الصبلح )ص( التقييد كا(ٗ
 (.ُُٔ/ٓ( تاريخ بغداد )(َُ
 (.َٖٗ/ِ) الرَّاكم( تدريب (ُُ
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ًحيًح، فىييكى ًممَّا عيًرؼى ق(، ّٖٔ) ا ًبًو ًفي الصَّ مىٍف كىافى ًمٍف ىىذىا اٍلقىًبيًؿ ميٍحتىجِّ ًركىايىتيوي قىٍبؿى  كى
طً   ."ااًلٍخًتبلى

سراؼ: "(ُ)كأنكر الذىبي قكؿ ابف الفرات فقاؿ كقد كاف أبك بكر أسند  ،فيذا القكؿ غمك كا 
 ". سنة (ٓٗ)كلو  ق(ّٖٔ)أىؿ زمانو مات في آخر سنة 

نكار الذىبي عمى ابف الفرات عجيب: "(ِ)كلكف رد ابف حجر عمى إنكار الذىبي فقاؿ  ،كا 
يقكؿ: قدمت بغداد  (ّ)يبيفقد حكى الخطيب في ترجمة أحمد بف أحمد السً  ،رد بذلؾفإنو لـ ينف

فقاؿ لنا ابف المباف الفرضي: ال  ،كأبك بكر بف مالؾ حي ككاف مقصكدنا درس الفقو كالفرائض
  ."قاؿ: فمـ نذىب إليو ،تذىبكا إلى ابف مالؾ فإنو قد ضعؼ كاختؿ كمنعت ابني السماع منو

حكى أبك  راكم مسند أحمد عف عبد ا ابنو.: "(ْ)في المختمطيف، كقاؿ كذكره العبلئي  
ا مما يقرأ عمرك عف أبي الحسف بف الفرات أنو خرؼ في آخر عمره حتى كاف ال يعرؼ شيئن 

 ."عميو
قىاؿى : "(ٓ)كغمز بعض العمماء أحمد بف جعفر بسبب غرؽ كتبو، قاؿ الخطيب البغدادم

مَّد ٍبف أىًبي الفكارس:  ا صاحب سنة، كلـ يكف ًفي الحديث بذاؾ أىبيك بىٍكر ٍبف مالؾ كىافى مستكرن ميحى
سىًمٍعتي أىبىا بىٍكر : "(ٔ)ثـ قاؿ ."لىوي ًفي بعض المسند أصكؿ فييا نظر، ذكر أنو كتبيا بعد الغرؽ

: كىافى شيخن  كىافى ألبيو اتصاؿ ببعض السبلطيف، ا صالحن البرقاني، كسئؿ عىًف ابف مالؾ، فىقىاؿى ا كى
ٍبد المَّو ٍبف أىٍحمىدى "المسند"، ًمٌي عى كحضر اٍبف مالؾ سماعو، ثـ غرقت  فقرئ البف ذلؾ السمطاف عى

قطعو مف كتبو بعد ذلؾ فنسخيا مف كتاب ذكركا أنو لـ يكف سماعو فيو، فغمزكه ألجؿ ذلؾ، 
ال فيك ثقة اكا  : كنت شديد التنقير عى : "(ٕ)"، كقاؿ أيضن دَّثىًني البرقاني، قىاؿى ٍف حاؿ اٍبف مالؾ كىحى

نما كىافى فيو بمو، فمما غرقت القطيعة بالماء  حتى ثبت عندم أنو صدكؽ ال يشؾ ًفي سماعو، كا 
األسكد غرؽ شيء مف كتبو، فنسخ بدؿ ما غرؽ مف كتاب لـ يكف فيو سماعو، كلما اجتمعت 

                                                 
 (.ُْٖ/ُلساف الميزاف ) ،(ٕٖ/ُ( ميزاف االعتداؿ )(ُ
 (.ُْٖ/ُ( لساف الميزاف )(ِ
ف تحتيا كفي آخرىا الباء المنقكطة بكاحدة، ( الًسيبي: بكسر السيف الميممة كسككف الياء المنقكطة باثنتيف م(ّ

 (.ّّْ/ٕىذه النسبة إلى سيب، كظني أنيا قرية بنكاحي قصر ابف ىبيرة. األنساب )
 (.ٔالمختمطيف لمعبلئي )صكتاب ( (ْ
 .(ُُٔ/ٓ( تاريخ بغداد )(ٓ
 .(ُُٔ/ٓ( تاريخ بغداد )(ٔ
 (.ُُٔ/ٓ( تاريخ بغداد )(ٕ
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ٍبد المَّو ٍبف البيع بنيسابكر، ذكرت اٍبف مالؾ كلينتو فأنكر  : ذاؾ مع الحاكـ أبي عى قىاؿى ًمٌي، كى عى
 ."شيخي، كحسف حالو، أك كىمىا قىاؿى 

  ثقة اختمط. أحمد بف جعفر بف حمدافقاؿ الباحث: 
مف طريؽ  (ُ)تابعو متابعة تامة الكعبي بكر اأب كال يضر اختبلط في ىذا الحديث، ألفَّ 

 بو، بمثمو. إسحاؽ بف الحسف بف ميمكف
بعد أف ترجـى لو كذىكر أقكاؿ  (ِ)كزمقاؿ أبك الفرج الج ككذلؾ ال يضر غرؽ كتبو،

عكضيا، فتكمـ فيو  لما غرقت القطيعة بالماء األسكد غرؽ بعض كتبو فاستحدثالعمماء فيو: "
بعضيـ، كقاؿ: كتب مف كتاب ليس فيو سماعو، كمثؿ ىذا ال يطعف بو عميو، ألنو ال يجكز أف 

األئمة كالدارقطني، كابف  كقد ركل عنو تككف تمؾ الكتب قد قرئت عميو، كعكرض بيا أصمو.
 ."شاىيف، كالبرقاني، كأبي نعيـ، كالحاكـ، كلـ يمتنع أحد مف الركاية عنو، كال ترؾ االحتجاج بو

أبك  ،بف عبد ا بف عبد الرحمف بف أبي بكرة الثقفي البكراكم كذة بف خميفةىى  -ِ
 .(ّ)صدكؽ ،نزيؿ بغداد ،األشيب البصرم األصـ

كما قاؿ  ثقة رمي بالقدر كبالتشيع، ألعرابي العبدم البصرما ميمةعكؼ بف أبي جى  -ّ
 . (ْ)ابف حجر

 الحديث ال يكافؽ بدعتو، فبدعتو ىنا ال تضر. قاؿ الباحث:
ألجؿ ىكذة صدكؽ، كلكنو يرتقي إلى الصحيح ألف ابف  كعميو فالحديث حسف اإلسناد،  

اًلدو اأٍلى  يأىب مف طريؽ (ٓ)أبي شيبة تابع ىكذة متابعة قاصرة ، عىٍف ًىشىاـو خى ٍحمىري
ًف اٍبًف (ٔ) ، عى

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍيرىةى قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ، عى  ثـ ذكر الحديث بنحكه".": ًسيًريفى
في  يجابيه إ لو أثره  كاف الكٌراؽالحسف التميمي المؤدب  يأب كيتبيف مما سبؽ أف كراقنا    

 .و ثقة؛ كلك كانت عمة لكانت مف غيرهالحديث ألنَّ 
*** 
 

                                                 
 (.ِٖٓ(، برقـ )ُُُِ/ّأحاديث الشيكخ الثقات، )لرابع مف: ( مشيخة قاضي المارستاف، الجزء ا(ُ
 (.ُِٔ/ُْتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )( المن(ِ
 (.ٕٓٓ( تقريب التيذيب )ص(ّ
 (.ّّْ)ص المصدر نفسو( (ْ
 (.َُْٗ(، برقـ )ْٗ/ُ( مصنؼ ابف أبي شيبة )(ٓ
ثقة مف أثبت الناس في ابف  ،لبصرمبف حساف األزدم القردكسي بالقاؼ كضـ الداؿ أبك عبد ا ا( ىشاـ (ٔ

 (.ِٕٓق(. يينظر: تقريب التيذيب )صْٖ-ْٕسيريف مات سنة )
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كًطيالثاني:  أىبيك اٍلقىاًسـ الًكبلبٌي، الٌدمشقٌي، الشُّري
(ُ)    

ٍبد المنعـ ٍبف عمٌي ٍبف أحمد ٍبف الغىٍمر، أىبيك اٍلقىاًسـ كًطي الًكبلبٌي، الٌدمشقٌي، عى  ،الشُّري
 .(ِ)ىػ(َْٓ، الناسخ، المعركؼ بالميدىيد، تكفي سنة )الكرٌاؽ

، كقد ا كال تعديبلن كعمي بف الخضر  ،القاسـ بف الفراتي بحدَّث عف: أ لـ يرد فيو جرحن
كعبد العزيز  ،حمد بف الحسف بف الحسيف الشيرازمأنصر  يكأب ،عمي األىكازم يبأك  ،السممي
  ، كغيرىـ.كأحمد بف محمد بف عمر القزكيني ،الكتاني

الٌصائف ىبة ا ٍبف ك  ،أبك الحسيف الحافظ :كسمع منو، غيث بف عمي :عنو كحدث
 .(ّ)، كغيرىـ، كأبك المعالي ٍبف صابرعساكر

 مجيكؿ الحاؿ. قاؿ الباحث:  
 أمثمة تطبيقية: -

 كمنيا:، لو أحاديث في كتب السُّنَّة   
أنبأنا أبك القاسـ عبد المنعـ بف ، قاؿ: (ْ)أخرج ابف عساكر في تاريخو (ِِ)حديث: 

   نا  ،ىر بف الفراتأنا أبك القاسـ عمي بف الفضؿ بف طا ،عمي بف أحمد بف الغمر الكبلبي
  حدثني أبك الحسف أحمد بف محمد بف أسد بف  ،عبد الكىاب بف جعفر بف عمي الميداني

نا  ،(ٓ)ةٍبفي أىًبي مىسىرَّ انا  ،أنا خيثمة بف سميماف ،يكسؼ بف معف بف زيد بف مزيد الكمبي المبلعقي
ًد ٍبًف  مى ٍبًد الصَّ بَّاسو عف أبي عى ًميٍّ بف عبد ا ٍبًف عى قاؿ  :عف جده عبد ا ٍبًف عىبَّاسو قاؿ وعى

ـى  ،أىٍكًرميكا الشُّييكدى ) :رسكؿ ا  ـي الظٍُّم يىٍدفىعي ًبًي قيكؽى كى ـي اٍلحي  (.فىًإفَّ المَّوى ييٍخًرجي ًبًي
 الحكـ عمى اإلسناد كأثر الرَّاكم عميو: -      

 إلسناد فيو رجاؿ ثقات، إال أف فيو:ا

                                                 
كطي: ىذه ا(ُ  ( مف ىذا البحث.َُٔ. يينظر: )صلنسبة لمف يكتب الصكاؾ كالسجبلت( الشُّري
اؿ إكماؿ اإلكم ،(ُْٔ/ِ(، معجـ ابف عساكر )ُٓ/ُُ(، تاريخ اإلسبلـ )ُُٗ/ّٕ)تاريخ دمشؽ يينظر: ( (ِ
 (.ُْٔ/ِ)(، نزىة األلباب في األلقاب َِٖٗ/ٓبغية الطمب في تاريخ حمب )(، ِّٖ/ْ)
 (.ُٓ/ُُتاريخ اإلسبلـ )(، ُُٗ/ّٕيينظر: تاريخ دمشؽ البف عساكر )( (ّ
(، كالشجرم في ِّٕ، برقـ )(ِْٔ/ُ)كأخرجو القضاعي في مسنده  (.ُِٔ/ٓ( تاريخ دمشؽ البف عساكر )(ْ

(، كالخطيب ّْ، برقـ )(َِٖالبمدانيات )ص(، كالسخاكم في ِّٖٔ، برقـ )(ِّٗ/ِية )ترتيب األمالي الخميس
مىدً ، كميـ مف طريؽ (ُْْٕ، برقـ )(ِٗٔ/ٔ)في تاريخو  ٍبًد الصَّ ـي ٍبفي عى  ، بو، بنحكه.ًإٍبرىاًىي

 .ًبي مىٍيسىرىةى يىٍحيىى ٍبفي أى  يأىب(، مف طريؽ ِّٓٔ، برقـ )(ِّٖ/ِترتيب األمالي الخميسية )كأخرجو الشجرم في 
، تكفي سنة ة، المكيرَّ سى يحيى، عبد ا بف أحمد بف أبي مى  د، أبكسنً ث المي حدّْ ماـ المي اإل ة:رَّ سى ابف أبي مى ( (ٓ
 (.ّّٔ-ِّٔ/ُِىػ(. يينظر: )ِٕٗ)
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 . الدمشقيعمي الميداني  بفبف جعفر ب عبد الكىا -ُ
كقاؿ الذىبي  ."كعني بالركاية كاإلكثار ث،حدّْ الشيخ، اإلماـ، المي : "(ُ)قاؿ الذىبي

ا ث أبك الحسيف عبد الكىاب بف جعفر الميداني، كقيؿ: إنو كتب بقنطار حدّْ كبدمشؽ المي : "(ِ)أيضن
"، قت كتبو كجددىاذكر أنو كتب بمائة رطؿ حبر، احتر ": (ّ)قاؿ الكتاني". ك حبر، كقد ضعؼ
ا ."مف محدثي أىؿ الشاـ ،ككاف ىذا أحد المكثريف: "(ْ)كقاؿ ابف حجر : (ٓ)كقاؿ ابف حجر ايضن

كذكر أبك الحسف بف قبيس، عىف أبيو، كىغيره قاؿ: كاف عبد الكىاب بف الميداني ال يبخؿ بإعارة "
ا مف الكتب حدث نسخن فاحترقت كتبو كميا فاست ،شيء مف كتبو إال بكتاب كاحد كاف ال يسمح بو

قمت: كالتساىؿ الذم أشار إليو  التي نسخت مف كتبو سكل ذلؾ المضمكف بو فمـ يجد لو نسخة.
 ."عبد العزيز مف ىذه الجية

كال يضر حرؽ كتبو ألنو استحدثيا مف  عبد الكىاب بف جعفر صدكؽ،قاؿ الباحث: 
 نيسخ كتبو؛ كلعميا مف النسخ المعارضة باألصؿ.

 . المبلعقي أبك الحسف الكمبي ،بف يكسؼ بف معف مد بف أسيدحمد بف محأ -ِ
 ".شيخ صالح: "(ٔ)قاؿ ابف عساكر
ا كال تعديبلن إال قكؿ ابف عساكر: "شيخ  مجيكؿ الحاؿ.قاؿ الباحث:  لـ أجد فيو جرحن

ا تطمؽ لفظة شيخ صالح، يراد م، فعند-كا أعمـ -ال يعتبر مف ألفاظ الجرح كالتعديؿصالح"، 
كقكؿ : "(ٕ)، قاؿ ابف حجرصالح الحديثبالديف ال الحديث، فإذا أرادكا الحديث قيدكه،  بو صبلح
: إنو شيخ صالح أراد بو في دينو ال في حديثو؛ ألف مف عادتيـ إذا أرادكا كصؼ (ٖ)الخميمي

                                                 
 (.ْٗٗ/ُٕ( سير أعبلـ النببلء )(ُ
 (.ُٖٗ/ّ( تذكرة الحفاظ )(ِ
 .(َُٔذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ )ص( (ّ
 (.َُّ/ٓ( لساف الميزاف )(ْ
 .المصدر نفسو ((ٓ
 (.ُِٔ/ٓ)( تاريخ دمشؽ (ٔ

 (.َٖٔ/ِ)ال بف حجر  ( النكت عمى كتاب ابف الصبلح(ٕ
كيستدؿ بيذا عمى نظائره مف ىذا  ،كال يحكـ بصحتو، كال بضعفو ،لحكىك شيخ صايقصد قكؿ الخميمي: "( (ٖ

 (.ُّٕ/ُ) . اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث"النكع
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الرَّاكم بالصبلحية في الحديث قيدكا ذلؾ، فقالكا: صالح الحديث. فإذا أطمقكا الصبلح، فإنما 
 ."لو في الديانة. كا أعمـ يريدكف

خيثمة بف سميماف بف الحر بف حيدرة بف  :كيقاؿ ،خيثمة بف سميماف بف حيدرة -ّ
   خيثمة بف سميماف بف حيدرة بف سميماف بف :كيقاؿ ،سميماف بف ىزاف بف سميماف بف حياف

 . (ُ)أبك الحسف القرشي األطرابمسي ،داكد بف خيثمة
قاؿ عبد العزيز "، ك كى ثقة ثقة، قد جمع فضائؿ الٌصحابةىي ": (ِ)البغدادم قاؿ الخطيب

، كقاؿ ابف : ثقة مأمكف كاف يذكر أنو مف العباد غير أف بعض الناس رماه بالتشيع(ّ)الكتاني
أحد الثٌقات : "(ٓ)"، كقاؿ الذىبيأحد الثقات المكثريف الرحاليف في طمب الحديث: "(ْ)عساكر

االمشيكريف قد صنؼ فضائؿ الصحابة ككاف : "(ٕ)"، كقاؿ ابف حجرظالحاف: "(ٔ)"، كقاؿ أيضن
ا ."كثقو الخطيب: "(ٖ)كقاؿ مرة ."مسند عصره بالشاـ ث مرة كقد حدَّ : "(ٗ)كقاؿ ابف حجر أيضن

بدمشؽ بحديث أنكره عميو زكريا بف أحمد البمخي قاضييا كأرسؿ إلى الككفة يسأؿ عنو ابف عقدة 
اًفظي " :(َُ)كقاؿ ابف كثير ."فكتب بتصكيب خيثمة أحد الحٌفاظ : "(ُُ)"، كقاؿ أبك المحاساٍلحى

أحد الثّْقىات : "(ُّ)"، كقاؿ الصفدمأحد الثقات: "(ُِ)". كقاؿ ابف العمادالثٌقات المشيكريف
 ".اٍلمىٍشييكريف

  خيثمة ثقة، رمي بالتشيع.قاؿ الباحث: 

                                                 
 (.ٖٔ/ُٕؽ )( تاريخ دمش(ُ
 (.ٖٕٗ/ٕتاريخ اإلسبلـ )كيينظر:  .كجاء فيو ابف سمماف(، ْٕ، ّٕص)ذيؿ تاريخ مكلد العمماء يينظر: ( (ِ
 (.ّٖٔ/ّ( لساف الميزاف )(ّ
 (.ٖٔ/ُٕ)( تاريخ دمشؽ (ْ
 (.ٖٖٕ/ٕ( تاريخ اإلسبلـ )(ٓ
 (.ٔٔ/ِ( العبر في خبر مف غبر )(ٔ
 .(ّٖٔ/ّ( لساف الميزاف )(ٕ
 (.ّٕٖ/ّ) المصدر نفسو( (ٖ
 (.ّٕٖ/ّ) المصدر السابؽ( (ٗ
 (.َْ/ّ( البداية كالنياية )(َُ
 (.ُِّ/ّلزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة )( النجـك ا(ُُ
 (.ُّٖ/ْشذرات الذىب في أخبار مف ذىب )( (ُِ
 (.ِٕٕ/ُّ( الكافي بالكفيات )(ُّ
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ة لمتشيع كال يضر رميو بالتشيع، ألنو لـ يدعك لبدعتو في ىذا الحديث، كال أظنو داعي
 .(ُ)ألنو صنؼ في فضائؿ الصحابة كما قاؿ ابف حجر

  .بف عمي بف عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب الياشمي عبد الصمد -ْ
عبد الصمد بف عمي الياشمي عف أبيو، عف جده، : "(ِ)ذكره العقيمي في الضعفاء، كقاؿ

"، كقد أسند الحديث عف أبيو: "(ّ)"، كقاؿ الخطيب البغدادمحديثو غير محفكظ، كال يعرؼ إال بو
ف ػػػع: "يػػد الياشمػػػػيـ بف محمػػػػابراىة ػػػػند ترجمػع (ٓ)اؿػػػػ"، كقيرػػػػير الكبػػػػػاألم: "(ْ)كقاؿ الذىبي

اليس بحجة كالخبر منكر (أىٍكًرميكا الشُّييكدى )عبد الصمد بف عمي حديث  عبد : "(ٔ)"، كقاؿ أيضن
اتفرد بحديث أكرمكا الشيكد كال يصح الصمد بف عمي الياشمي األمير عف أبيو : "(ٕ)"، كقاؿ أيضن

كلعؿ الحفاظ إنما سكتكا عنو  كىذا منكر، كما عبد الصمد بحجة.( أىٍكًرميكا الشُّييكدى )بحديث: 
 .(أىٍكًرميكا الشُّييكدى )عف أبيو بحديث: معقبنا عمى قكؿ الذىبي: " (ٖ)"، كقاؿ ابف حجراة لمدكلةارى دى مي 

كقد "، ما سكتكا عنو مداراة لمدكلة، انتيىكلعؿ الحفاظ إنَّ  ،ةجَّ كما عبد الصمد بحي  ،ركىذا منك
عنو، عىف عىبد  ،ةيحيى بف أبي مىسىرَّ ، أخرجو عف أبي مف طريقو ذكره العقيمي في الضعفاء
حدثني عمي إبراىيـ بف محمد، عف عبد  -ا عمينا بمكةككاف أميرن  -الصمد بف مكسى الياشمي

فتبيف أنيـ لـ يسكتكا ؛ حديثو غير محفكظ، كىال يعرؼ إال بوفذكره، كقاؿ:  ...ميالصمد بف ع
 ".عنو

ة. بف عمي عبد الصمدقاؿ الباحث:     جَّ  ليس بحي
كقد جاء ابف عساكر بركايات أخرل لنفس الحديث؛ ألف الحديث الذم ذكرناه ساقط منو   

كقد أخبرناه مف حديث خيثمة  ،جبلفكذا كقع في ىذه الركاية كقد سقط منو ر : "(ٗ)رجبلف فقاؿ
                                                 

 (.ّٖٔ/ّ( لساف الميزاف )(ُ
 (.ْٖ/ّ( الضعفاء الكبير )(ِ
 (.ََّ/ُِيخ بغداد )( تار (ّ
 (.ُِٗ/ٗ( سير أعبلـ النببلء  )(ْ
 (.ِٓ/ُ( المغني في الضعفاء )(ٓ
 (.ّٓٗ/ِ) المصدر نفسو( (ٔ
 (.َِٔ/ِ( ميزاف االعتداؿ )(ٕ
 (.ُٕٖ/ٓ( لساف الميزاف )(ٖ
 (.ُِٕ/ٓ)( تاريخ دمشؽ (ٗ
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 ،نا عبد العزيز بف أحمد الكتاني ،عمى الصكاب أعمى مف ىذا أبك الحسف عمي بف المسمـ الفقيو
كأخبرناه أبك الحسف بف  ،كأبك محمد الحسف بف حمادة الضراب ،أنا تماـ بف محمد الحافظ

 ،نا أبك القاسـ بف أبي العبلءأ :قاال ،كأبك يعمى حمزة بف الحسف بف أبي خيش المقرئ ،المسمـ
نا عبد الصمد بف مكسى  ،نا ابف أبي مسرة ،نا خيثمة :قالكا ،أنا أبك محمد بف أبي نصر

نا عمي إبراىيـ بف محمد بف عبد الصمد بف عمي بف عبد ا بف عباس عف أبيو عف  ،الياشمي
 ".حقكؽ كيدفع بيـ الظمـأكرمكا الشيكد فإف ا يستخرج بيـ ال" :قاؿ رسكؿ ا  :قاؿ ،جده

كأخبرناه أعمى مف ىذا أبك القاسـ ىبة ا بف أحمد بف : "(ُ)ثـ ذكر ركاية أخرل فقاؿ
نا محمد بف عبد ا بف خمؼ بف بخيت   ،أنا إبراىيـ بف عمر بف أحمد البرمكي ،عمي الحريرم

     بف محمد بف نا عمي إبراىيـ  ،حدثني أبي ،نا إبراىيـ بف عبد الصمد الياشمي ،العكبرم
 :قاؿ رسكؿ ا  :عبد الصمد بف عمي بف عبد ا بف عباس عف أبيو عف ابف عباس قاؿ

 ".أكرمكا الشيكد فإف ا يستخرج بيـ الحقكؽ كيدفع بيـ الظمـ"
كالعقيمي في  ،(ِ)أبك الشيخ في طبقات األصبيانييفكلمحديث ركايات أخرل، فقد أخرجو  
في ، كالديممي (ٓ)كالقضاعي في مسند الشياب ،(ْ)بغدادم في تاريخوال، كالخطيب (ّ)الضعفاء
الثاني مف  وكالقاضي أبك يعمى في مجمس ،(ٕ)تاريخ دمشؽ ، كابف عساكر في(ٔ)الفردكس
قاؿ: حدثني عمي  ،كميـ مف طريؽ عبد الصمد بف مكسى ؛(ٗ)، كالشجرم في األمالي(ٖ)األمالي

 ا. عف أبيو عف ابف عباس مرفكعن إبراىيـ بف محمد عف عبد الصمد بف عمي 
       ا في جزء البانياسي عف كقع لنا حديثو عالين : "(َُ)قاؿ الذىبي عف ىذه الطريؽ

براىيـ ليس بعمدة، ذكره العقيمي كىذا منكر. عبد الصمد بف عمي عف آبائو: أكرمكا الشيكد. "، كا 

                                                 
 (.ُِٕ/ٓ( تاريخ دمشؽ )(ُ
 (.ُِٕ/ْا )( طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عميي(ِ
 (.ْٖ/ّ( )ْٔ/ُعفاء الكبير لمعقيمي )( الض(ّ
 (.ُّٗٗ(، برقـ )َٔ/ٕ)ك(، ُْْٕ( برقـ )ِٗٔ/ٔ)ك(، ّْٓٓ(، برقـ )ْٗ/ٓبغداد ) ( تاريخ(ْ
 (.ِّٕ(، برقـ )ِْٔ/ُ( مسند الشياب القضاعي )(ٓ
 (.ٕٔ/ُ( الفردكس بمأثكر الخطاب )(ٔ
 (.ِِْ/ّٔ(، )ُِٔ/ٓدمشؽ ) ( تاريخ(ٕ
 (.ِٓ(، برقـ )ِٔ)صجالس ألبي يعمى الفراء ( ستة م(ٖ
 (.ِّٖٔ)، (ِّٔٔ)، (ِّٓٔ) (، برقـِّٗ-ِّٖ/ِ)( ترتيب األمالي الخميسية (ٗ
 (.ّٔ/ُ( ميزاف االعتداؿ )(َُ
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بٍ : "(ُ)كقاؿ الخطيب ًديًث عى ًد ٍبفي ميكسىى اٍليىاًشًميُّ ًبيىذىا اإًلٍسنىادً تىفىرَّدى ًبًركىايىًة ىىذىا اٍلحى مى ". كقاؿ دي الصَّ
ٍبد الصمد ٍبف ميكسىى كقد ضعفكه".: "(ِ)ابف الجكزم  قاؿ الخطيب: "تفرد بركايتو عى

كلـ ييتابع،  عبد المنعـ بف عمي مجيكؿ الحاؿألف كعميو فإف الحديث ضعيؼ جدنا؛ 
ا أحمد بف محمد بف أسيدك  ، عبد الصمد بف عمي ليس بحجةك  كلـ ييتابع، مجيكؿ الحاؿ أيضن

 كالحديث بركاياتو المختمفة جاء مف طريقو. 
ًعيؼه ًجدِّا: "(ّ)فقاؿ السخاكمكقد حكـ عميو العمماء بأشد مف ذلؾ:  ًديثه ضى "، ىىذىا حى

رَّحى الصغاني بأنو مكضكع: "(ٓ)"، كقاؿ الشككانيمنكر: "(ْ)كقاؿ السيكطي : (ٔ)"، كقاؿ الفتنيصى
لـ يىٍستىٍدًركوي اٍلًعرىاًقيٌ غ" : "كىذا (ٕ)"، كقاؿ األلبانيير مىٍحفيكظ بؿ صرح الصغاني ًبأىنَّوي مىٍكضيكع كى

 إسناده ضعيؼ".
قد كاف لو أثر سمبي في الحكـ عمى إسناد ، ك عبد المنعـ بف عمي مجيكؿ الحاؿكراقنا ك 
 الحديث.

*** 
 الثالث: أىبيك ًبٍشًر ٍبفي ًدينىارو 

ٍمزىةى الًحٍمًصيُّ  شيعىٍيبي ٍبفي  ، أىبيك ًبٍشًر ٍبفي ًدينىارو  ،األيمىًكمُّ  أىًبي حى ـي، اٍلكىاًتبي اًحبي  ،مىٍكالىي صى
دي األىًئمًَّة الثِّقىاتً  طِّ اٍلمىٍنسيكًب، كىأىحى  .(ٖ)(قَُٕ) ، تكفي سنةاٍلخى

ى كاف كاتب الزىرم كىك ثقة متفؽ عميو حافظ أثن" :(ٗ)قاؿ الخميمي ،كشيعيب الكاتب ثقة
، كذكره ابف حباف "شامي، ثقة ثبت": (ُُ)"، كقاؿ العجميثقة: "(َُ)"، كقاؿ أبك حاتـعميو األئمة

                                                 
 (.َٔ/ٕ( تاريخ بغداد )(ُ
 (.ِٕٓ/ِمتناىية في األحاديث الكاىية )( العمؿ ال(ِ

 (.َِٖص) ( البمدانيات(ّ

 (.ْٕحاديث المشتيرة )صمنتثرة في األ( الدرر ال(ْ
 " لمصغاني.المكضكعاتكلـ أجده في كتاب " (.ََِ( الفكائد المجمكعة )ص(ٓ
 (.ُٖٔ( تذكرة المكضكعات لمفتني )ص(ٔ
 (.ْٓٓ/ٔكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )( سمسمة األحاديث الضعيفة كالم(ٕ
(، الكاشؼ ُٔٓ/ُِ)ذيب الكماؿ تي، (ُٕٖ/ٕ(، سير أعبلـ النببلء )َْٔ/ْ)اإلسبلـ تاريخ يينظر: ( (ٖ
(، مغاني ُّٓ/ْ(، تيذيب التيذيب )ِّٕ/ٔ(، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ُِٔ/ُ)( تذكرة الحفاظ ْٖٔ/ُ)

 .(ُٔٔ/ّ) األعبلـ ،(ََُ)ص(، طبقات الحفاظ ْٖٖ/ُ)األخيار 
 (.ِّٓ/ْ( تيذيب التيذيب )(ٗ
 (.ّْٓ/ْ)( الجرح كالتعديؿ (َُ
 (.ُِِ)صالثقات معرفة ( (ُُ
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لىٍيسى ًبًو : "(ّ)"، كقاؿ ابف شاىيفالحمصييف كالفقياءمتقني مف : "(ِ)، كقاؿ مرة(ُ)في الثقات
ٍتًقفي (ٓ)كقاؿ الذىبي، (ْ)ثقة :النسائي"، كقاؿ بىٍأس ـي، الثّْقىةي، المي ا اًفظي، أىبيك ًبٍشرو األيمىًكمُّ : "اإًلمى ، الحى

كىافى بىًديعى الًكتىابىًة، كىاًفرى المىيىابىًة"(ٔ)في مكضعمىٍكالىىيـ". كقاؿ  دي  :(ٕ)في مكضع آخركقاؿ  ،: "كى "أىحى
الى : "(َُ)"، كقاؿ اإلماـ أحمدثقة عابد: "(ٗ)"، كقاؿ ابف حجرالحافظ: "(ٖ)، كقاؿاألىًئمًَّة الثّْقىاًت"

شعيب بف أبي "يقكؿ:  -يعني ابف معيف -: "سمعت يحيى(ُُ)قاؿ ابف الجنيدك  "،ًو أىك قىاؿى ًثقىةبً 
قاؿ: شعيب بف دينار،  ،، قمت: شعيب ابف مف؟"حمزة مف أثبت الناس في الزىرم، كاف كاتبنا لو

اأكقاؿ ابف معيف  ،قاؿ: نعـ" ،قمت ليحيى: اسـ أبي حمزة: دينار؟ ٍمزىة  : "شيعىٍيب بف أبي(ُِ)يضن حى
مىالؾ بف أنس أكثؽ النَّاس ًفي الزٍُّىًرٌم" معمر كى ، كقاؿ لىٍيسى ًبًو بىٍأس ىيكى أعمـ بالزىرم مف ييكنيس كى

شعيب "فقاؿ: ، (ُْ)سألت أبا زرعة عف شعيب بف أبي حمزة كابف أبي الزناد: (ُّ)ابف أبي حاتـ
ر شعيب بف أبي حمزة ػػػػػحض :ؿك ػػسمعت أبي يق" :قاؿ ثـ ".ا كأصح مف ابف أبي الزنادحديثن  وأشب

: (ُٓ)كقاؿ عبد ا ابف اإلماـ أحمد "،الرصافة حيث أممى الزىرم فسماعو مف الزىرم إمبلء
ال  :قاؿ ؟،أليس عرض :قمت ،"سألت أبي عف شعيب بف أبي حمزة كيؼ سماعو مف الزىرم

سمع مف شعيب الشأف فيمف  :ثـ قاؿ ،صالح :قاؿ ؟،كيؼ ىك :قمت ،حديثو يشبو حديث اإلمبلء

                                                 
 (.ّْٖ/ٔقات )ث( ال(ُ
 (.ِٖٖ( مشاىير عمماء األمصار )ص(ِ
 (.ُُِ( تاريخ أسماء الثقات )ص(ّ
 (.ُّٓ/ْ( تيذيب التيذيب )(ْ
 (.ُِٔ/ُ):  تذكرة الحفاظ يينظرك (، ُٕٖ/ٕ( سير أعبلـ النببلء )(ٓ
 (.ُٖٖ/ٕ( سير أعبلـ النببلء )(ٔ
 (.َْٔ/ْ( تاريخ اإلسبلـ )(ٕ
 (.ْٖٔ/ُ( الكاشؼ )(ٖ

 (.ِٕٔلتيذيب )ص( تقريب ا(ٗ
 (.ِّٔسؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد )ص( (َُ
 (.ِْركاية الدارمي )ص -يينظر: تاريخ ابف معيفك (، ّْٗ( سؤاالت ابف الجنيد )ص(ُُ
 (.َٔكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )ص( مف كبلـ أبي ز (ُِ
 (.ّْٓ/ْ( الجرح كالتعديؿ )(ُّ
المدني مكلى قريش صدكؽ تغير حفظو لما قدـ بغداد ككاف  بف ذككاف( عبد الرحمف بف أبي الزناد عبد ا (ُْ
 .(َّْتقريب التيذيب )ص: يينظر .سنة (ْٕ)كلو  ق(ُْٕ)كلي خراج المدينة فحمد مات سنة  ،افقيين 
 (.ْٔٗ/ِؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )( العمؿ كمعرفة الرجا(ُٓ
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كاف يقكؿ  :قاؿ ؟منو (ُ)كيؼ سماع أبي اليماف ،:ا في الحديث قمت ضيقن كاف شعيب رجبلن 
 :قاؿ ؟،(ِ)ةسماع بقي :قمت ،كاف يقكؿ حدثني أبي :قاؿ ؟،فسماع ابنو :قمت ،أخبرنا شعيب
رت ػػػا حضػػػلم :ثـ سمعتو يقكؿ اكقد حدث عنو أبك قتادة كالكليد بف مسمـ شيئن  ،شيء يسير

ىذه كتبي أرككىا عني". كقاؿ  :ا ابنو فقاؿشعيب بف أبي حمزة الكفاة جمع جماعة بقية كبشرن 
فىاة(ّ)مرة ٍمزىة كىافى الى يكىاد يحدث فىمىمَّا حىضرتو اٍلكى نن  ،: "شيعىٍيب بف أبي حى ننا قىاؿى اٍجمىعيكا لي فبلى فيبلى ا كى

يىقيكليكفى  ،فىاٍجتمع بىًقيَّة قد ،أىبيك اٍليىمىاف :كى يَّاش فىبلى أىٍدًرم كىافى أـ الى  كى مٌي بف عى كا عى ىىًذه  :فىقىاؿى  ،ذكري
." دثًني شيعىٍيب كىالى أىٍدًرم كىافى مىعىيـ أـ الى كقاؿ أبك  كتبي ارككىا عني فىكىافى أىبيك اٍليىمىاف يىقيكؿ حى

ٍمزىة فىًإذا كتب مصحح: "(ْ)داكد  (ٓ)ة الى يكىاد يخذـسىًمعت أىٍحمد قىاؿى رىأىٍيت كتب شيعىٍيب بف أبي حى
اًمٍنيىا شىٍيء رأيت كتبو مضبكطة، مقيدة، كرفع ذكره، كقاؿ: ىك فكؽ يكنس بف : "(ٔ)". كقاؿ أيضن

ذا بيا مف الحسف كالصحة ما يقدر  يزيد كمثؿ الزبيدم، نظرت في كتبو، كاف ابنو يخرجيا إلي كا 
 ." كنحك ىذافيما أرل بعض الشباب أف يكتب مثؿ ذلؾ، صحة كشكبلن 

 ثمة تطبيقية:أم -
 لو أحاديث في كتب السُّنَّة، كمنيا:    

،  ،قاؿ (ٕ)أخرج أبك دكد في سننو( ِّ)حديث:  حدَّثنا مكسى بفي سيؿ أبك ًعمراف الرَّمميُّ
عف جابر، قاؿ: ، حدَّثنا عمٌي بفي عيَّاش، حدَّثنا شيعيب بف أبي حمزة، عف محمَّد بف المينكىدر

يَّرىت النَّاري   افى آًخرى األمرىيف ًمف رسكؿ كا)  .(تىٍرؾي الكضكًء ممَّا غى
                                                 

 .(ِٖٖتقريب التيذيب )ص يينظر: ،ني الحمصيزى كٍ أبك اليماف ابف أبي عامر اليى  ،ح( عامر بف عبد ا بف لي (ُ
 (.ُِترجمتو حديث رقـ ) يينظر ييٍحًمد.( بقية بف الكليد بف صائد بف كعب الكبلعي، أبك (ِ
 (.ٗٗ-ٖٗ)ص ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم كغيره(ّ
 (.ِّٔسؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد )ص( (ْ
، ًبالتٍَّحًريؾً (ٓ ـي ذى ًزـه، الى ( الخى ًذـه: سىًريعه، نىٍعته لىوي الى فىرىسه خى ًذـه، كى ذىمان فىييكى خى ـى الفرسي خى ًذ قىٍد خى : سيٍرعىةي السٍَّيًر، ... كى

ذى  ـي: سيٍرعىةي اٍلقىٍطًع. خى ٍذ ًبًو سيمّْي السيؼي ًمٍخذىمان. كالخى ذىمانان، كى ـي خى ـى يىٍخًذ ذى قىٍد خى . كى ٍذمان مىوي يىخٍ ييٍشتىؽُّ ًمٍنوي ًفٍعؿه أىم  ًذميو خى
  (.ُٖٔ/ُِقىطىعىوي. لساف العرب )

 (.ٕٓفيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ )ص ( بحر الدـ فيمف تكمـ(ٔ
كأخرج الحديث  (.ُِٗ(، برقـ )ُّٕ/ُ) ،باب: ترؾ الكضكء مف الميتة ( سنف أبي داكد، كتاب: الطيارة،(ٕ

(، مف طريؽ ُٖٖ، برقـ )(ُْٖ/ُلكبرل )السنف ا(، كفي ُٖٓ، برقـ )(َُٖ/ُ) اإلماـ النسائي في سننو
ك ٍبفي مىٍنصيكرو   ، بو، بمثمو. عىٍمري

، (، مف طريؽ ِْ، برقـ )(ُٗالمنتقى البف الجاركد )صكأخرجو ابف الجاركد            مَّدي ٍبفي عىٍكؼو الطَّاًئيّْ ميحى
ًد ٍبفي عى  مى ٍبدي الصَّ ٍيًو، كىعى دى ٍبًف شىبُّكى ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمى الفكائد ، بو، بنحكه، كأخرجو البزار في ٍبًد اٍلكىىَّاًب اٍلًحٍمًصيُّ كىعى

ـي ٍبفي اٍليىٍيثىـً (، مف طريؽ َْٓ، برقـ )(ّٖٕ/ُالشيير بالغيبلنيات )  ، بو، بنحكه.ًإٍبرىاًىي
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 الحكـ عمى اإلسناد كأثر الرَّاكم عميو:  -      
 .فركاتو ثقاتظاىر اإلسناد أنو صحيح،       

كلكف بجمع طرؽ الحديث يتبيف أف في الحديث عمؿ عدَّة؛ منيا عمؿ في المتف كأخرل 
 في السند:

: العمؿ في متف الحديث:      أكالن
بنسخ  الكرٌاؽتكىمنا مف شعيب بف أبي حمزة  المتففي ختصار الا العمة األكلى: -

 اب الكضكء مما مست النار مطمقن إيجا
؛ كىذه القصة ىي التي قبؿ ىذا الحديث، كقد أشار الحديث مختصر مف قصة طكيمة    

و في ػأخرجذم ػػػديث الػػػالح "، "ىذا اختصاره ًمف الحديث األكؿ أبك داكد إلى ذلؾ، فقاؿ:
، حدَّثنا حجَّ ، قاؿ: (ُ)سننو ثعىميُّ ـي بفي الحسف الخى يج: أخػػػػػاج، قػػػحدَّثنا إبراىي رى برني ػػػػػاؿ ابفي جي

بزن  - -قىرَّبتي لمنبيّْ "عبد ا يقكؿ:  محمَّدي بفي المينكىدر، قاؿ: سمعتي جابر بف ا، فأكؿى ا كلحمن خي
أ، ثَـّ صمَّى ا َـّ دعا بكىضكءو فتكضَّ ـى إلى الصَّبلًة كلـ ث َـّ قا ، ث َـّ دعا بفىضًؿ طعاًمًو فأكؿى ، ث لظُّيرى

أ  ."يتكضَّ
ىذا خبر مختصر مف حديث : "(ِ)كقد ذىب ابف حباف إلى أف الحديث مختصرنا، فقاؿ

نٌ طكيؿ، اختصره شعيب بف أبي حمزة متكىما لنسخ إيجاب الكضكء مما مست النار مطمقن  ما ا، كا 
 ."ما مست النار، خبل لحـ الجزكر فقطىك نسخ إليجاب الكضكء م

ًة الًَّتي : "(ّ)كقاؿ البييقي     ٍيًو أيًريدى ًبًو ًفي اٍلًقصَّ ًإالَّ أىفَّ بىٍعضى أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً يىرىل أىفَّ آًخرى أىٍمرى
مىى اٍلغىٍسًؿ ًلمتٍَّنًظيًؼ، كىرى  كًء ًمٍنوي عى ميكا اأٍلىٍمرى ًباٍلكيضي مى ٍنوي. كىحى ينىاىىا عى كّْ كًء ًممَّا ري كا أىٍخبىارى تىٍرًؾ اٍلكيضي جَّحي

اًب النًَّبيّْ  ـً أىٍصحى ، كىأىٍعبلى مىفىاًء الرَّاًشًديفى اًع اٍلخي ًكمى ًمًف اٍجًتمى مىى تىٍرًؾ مىسًَّت النَّاري ًبمىا ري ، عى
كًء ًمٍنوي   ."اٍلكيضي

ٍيريهي ًإفَّ اٍلميرىا: "(ْ)كقاؿ ابف حجر دى كىغى ةي الى لىًكٍف قىاؿى أىبيك دىاكي دى ًباأٍلىٍمًر ىينىا الشٍَّأفي كىاٍلًقصَّ
نىعىٍت  ،ميقىاًبؿي النٍَّييً  ٍرأىًة الًَّتي صى ًة اٍلمى اًبرو اٍلمىٍشييكًر ًفي ًقصَّ ًديًث جى ره ًمٍف حى كىأىفَّ ىىذىا المٍَّفظى ميٍختىصى

مَّى الظٍُّيرى ثيَـّ  ًلمنًَّبيّْ  أى كىصى ٍأ فىييٍحتىمىؿي  شىاةن فىأىكىؿى ًمٍنيىا ثيَـّ تىكىضَّ ـٍ يىتىكىضَّ لى مَّى اٍلعىٍصرى كى أىكىؿى ًمٍنيىا كىصى

                                                 
 (.ُُٗ(، برقـ )ُّٕ/ُالميتة  )باب: ترؾ الكضكء مف ، ( سنف أبي داكد، كتاب: الطيارة(ُ
بالكضكء مف لحكـ  ، ذكر خبر قد يكىـ غير المتبحر في صناعة العمـ أنو ناسخ ألمره ( صحيح ابف حباف(ِ

 (.ُُّْ(، برقـ )ُْٕ/ّاإلبؿ )
 (.ُِّْ(، برقـ )َْٓ/ُ( معرفة السنف كاآلثار )(ّ
 (.ُُّ/ُ( فتح البارم )(ْ
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ًة الظُّ  بلى كءىهي ًلصى كًء ًممَّا مىسًَّت النَّاًر كىأىفَّ كيضي قىعىٍت قىٍبؿى اأٍلىٍمًر ًباٍلكيضي ةي كى ٍيًر كىافى أىٍف تىكيكفى ىىًذًه اٍلًقصَّ
دىثو الى ًبسىبىًب اأٍلىٍكًؿ ًمفى الشَّاةً   ".عىٍف حى

ا: الكرٌاؽ، كالتكىـ مف شعيب بف أبي حمزة المتففي ضطراب العمة الثانية: اال -    أيضن
أعٌؿ اإلماـ أبك حاتـ الرازم الحديث باالضطراب، كاتيـ شعيب بف أبي حمزة بالكىـ؛ 

أبي عف حديث ركاه عمي بف عياش، عف شعيب بف أبي حمزة،  كسألت: "(ُ)فقاؿ ابف أبي حاتـ
ترؾ الكضكء مما  ، عف جابر؛ قاؿ: كاف آخر األمر مف رسكؿ ا عف محمد بف المنكدر

 اأكؿ كتفن  فسمعت أبي يقكؿ: ىذا حديث مضطرب المتف؛ إنما ىك: أف النبي  مست النار؟
؛ كذا ركاه الثقات عف ابف المنكدر، عف جابر، كيحتمؿ أف يككف شعيب حدث بو مف أيتكضكلـ 

  ."حفظو؛ فكىـ فيو
ـٍ ": (ِ)كقاؿ البييقي ًؿ كىاآٍلًخًر ًمٍنيىا فىمى اًديثي قىًد اٍختيًمؼى ًفييىا كىاٍختيًمؼى ًفي اأٍلىكَّ فىيىًذًه اأٍلىحى

ا اٍجتىمى  ا ًسكىاهي فىنىظىٍرنىا ًإلىى مى ـي ًبًو ديكفى مى مىى النَّاًسًخ كىاٍلمىٍنسيكًخ ًمٍنيىا ًببىيىافو بىيّْفو نىٍحكي مىٍيًو نًقٍؼ عى عى عى
مىفىاءي الرَّاشً  اًب رىسيكًؿ اً اٍلخي ـي ًمٍف أىٍصحى ًة ًفيًو ديكفى كىاأٍلىٍعبلى ـٍ ًفي الرٍُّخصى اًعًي ذيكا ًبًإٍجمى ، فىأىخى

ةي عىًف النًَّبيّْ  ًديًث الًَّذم ييٍركىل ًفيًو الرٍُّخصى  ".ًباٍلحى
لىمَّا اٍختىمىفىًت اآٍلثىاري ًفي ىىذىا اٍلبىاًب اٍستىدىؿَّ الٍ : "(ّ)كقاؿ ابف عبد البر ٍفنىا ًمٍف كى فيقىيىاءي ًبمىا كىصى

ٍنسيكخى  تىرىكيكا اٍلمى ًمميكا النَّاًسخى فىعىًمميكا ًبًو كى ـٍ عى مىفىاًء الرَّاًشًديفى ًمٍف أىنَّيي  .أىٍفعىاًؿ اٍلخي
 ثانينا: العمؿ في سند الحديث:

ابً العمة األكلى: التدليس، كعدـ سماع  - ًديثى ًمٍف جى  :رو اٍبفي اٍلميٍنكىًدًر ىىذىا اٍلحى
ًميّّ : "(ْ)قاؿ اإلماـ البخارم دَّثىنىا عى ٍمقىمىةى اٍلفىرًكم :ى قيٍمتي ًلسيٍفيىاف ،حى بف اعىف  :قىاؿى  ،ًإفَّ أىبىا عى

ابر  أ أىكىؿى النًَّبيُّ  اٍلميٍنكىدر عىف جى ـٍ يتىكىضَّ لى ًني مىٍف اسىًمعت  .أحسف :فىقىاؿى  ،كى ٍنكىًدًر أىٍخبىرى بف اٍلمي
اًبرنا أىكى  قىاؿى  ؿى النًَّبيُّ سىًمعى جى اًبرن ابىعضيـ عىف  :كى  ".ا كىالى يىصحبف اٍلميٍنكىدر سىًمعت جى

ًجيًد ٍبًف : "(ٔ)كغيره (ٓ)كقاؿ البييقي ٍبًد اٍلمى مىةى، عىٍف عى ٍرمى كىاهي الشَّاًفًعيُّ ًفي سينىًف حى         رى
: لى  رنا، ثيَـّ قىاؿى ، ميٍختىصى ٍيجو رى ٍبًد اٍلعىًزيًز، عىًف اٍبًف جي ، عى اًبرو ًديثى ًمٍف جى ٍنكىًدًر ىىذىا اٍلحى ـٍ يىٍسمىًع اٍبفي اٍلمي

اًبرو  ، عىٍف جى ًقيؿو مًَّد ٍبًف عى ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى  ".ًإنَّمىا سىًمعىوي ًمٍف عى
                                                 

 (.ْْٔ/ُ)( عمؿ الحديث (ُ
 (.ِّْ/ُ)( السنف الكبرل (ِ
 (.ُٖٕ/ُ( االستذكار )(ّ
 (.ِْٕٖ) (،ِْٖٔ(، برقـ )َِٓ/ِاريخ األكسط )( الت(ْ
 (.ُِّٗ(، برقـ )ْْٔ/ُ( معرفة السنف كاآلثار )(ٓ
 (.ِّٔ/ُ(، نيؿ األكطار )ِّٗ/ُ(، التمخيص الحبير )ِِٔ/ُالشافي في شرح مسند الشافعي )يينظر:  ((ٔ
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ٍيرى مىرَّةو ، قاؿ: (ُ)كأخرج اإلماـ أحمد في مسنده ٍنكىًدًر غى ، سىًمٍعتي اٍبفى اٍلمي دَّثىنىا سيٍفيىافي حى
: اًبرنا  يىقيكؿي ًني مىٍف سىًمعى جى : أىٍخبىرى كىأىنّْي سىًمٍعتيوي يىقيكؿي اًبرو كى ،  -عىٍف جى ًقيؿو فىظىنىٍنتيوي: سىًمعىوي ًمٍف اٍبًف عى

، أىفَّ النًَّبيَّ  اًبرو ، عىٍف جى مًَّد ٍبًف عىًقيؿو ٍبًد اً ٍبًف ميحى ٍنكىًدًر، كىعى لى : "اٍبفي اٍلمي مَّى كى ا، ثيَـّ صى ـٍ أىكىؿى لىٍحمن
أٍ   ".يىتىكىضَّ

محمد بف اٍلميٍنكىدر فإف  المتقدـ، الشافعي كالبخارمالعمة كاضحة مف كبلـ  قاؿ الباحث:
مف عبد ا بف  ابف المنكدر الشافعي سماعبؿ جـز  ؛جابر بف عبد الـ يسمع الحديث مف 

و عند عبد ا بف محمد بف عقيؿ لضعف كلكف ابف المنكدر أخفى سماعو مف محمد بف عقيؿ،
ككاف منكر " :(ِ)قاؿك بف سعد في الطبقة الرابعة مف أىؿ المدينة، اأىؿ المدنية فقد ذكره 

 . "ال يحتجكف بحديثو ككاف كثير العمـ ،الحديث
ذىًلؾى : "(ّ)كعقب البييقي عمى كبلـ الشافعي، فقاؿ : كى كىىىذىا الًَّذم قىالىوي الشَّاًفًعيُّ ميٍحتىمىؿه

اًحبىًي الصَّ  اًبرو ًفي أًلىفَّ صى ٍنكىًدًر، عىٍف جى مًَّد ٍبًف اٍلمي ًديثى ًمٍف ًجيىًة ميحى ا ىىذىا اٍلحى رّْجى ـٍ ييخى ًحيًح لى
ا ًحيًح، مىعى كىٍكًف ًإٍسنىاًدًه ًمٍف شىٍرًطًيمى ا عىٍف . الصَّ كىاهي أىٍيضن ، قىٍد رى مًَّد ٍبًف عىًقيؿو ٍبدى المًَّو ٍبفى ميحى كىأًلىفَّ عى

ٍنوي  كىاهي عى . كىرى اًبرو ،  جى مًَّد ٍبًف بىٍكرو ميحى زَّاًؽ، كى ٍبًد الرَّ ، كىعى مَّدو اًج ٍبًف ميحى جَّ كىل عىٍف حى مىاعىةه، ًإالَّ أىنَّوي قىٍد رى جى
. فىًإفٍ  ًديثى كا ىىذىا اٍلحى ٍبًد المًَّو. فىذىكىري اًبرى ٍبفى عى : سىًمٍعتي جى ًف اٍبًف اٍلميٍنكىًدًر قىاؿى ، عى ٍيجو ًف اٍبًف جيرى ـٍ عى  لى

اًحبىيً يىكيٍف ذً  مىى شىٍرًط صى ًحيحه عى ًديثي صى ، فىاٍلحى ٍيجو رى ا ًمفى اٍبًف جي اًع ًفيًو كىٍىمن ًحيًح. كىالمَّوي  ٍكري السَّمى الصَّ
ـي   ."أىٍعمى
عمى كبلـ الشافعي كالبييقي؛ بأف التدليس أكيد في ىذه الركاية،  مغمطامكعقب    

 (ٓ)ذكر أبك زرعة الدمشقي في تاريخو ه؛رجكع ابف اٍلميٍنكىدر عف ىذا الرأم، إلى غير : "(ْ)فقاؿ
ابف اٍلميٍنكىدر فاحتج ابف اٍلميٍنكىدر بحديث جابر،  عف شعيب بف أبي حمزة: أٌف الزىرم ناظر

قاؿ: فرجع ابف المنكدر عف  ،أمٌية في الكضكء مما مست النار كاحتج الزىرم بحديث عمر بف
المنكدر عف جابر شفاىا لما رجع عنو  كلقائؿ أف يقكؿ: لك أخذه ابف الزىرم. مذىبو إلى مذىب

ركاه عف جابر أبك  صاغ لو ذلؾ، كلكف لما أخذه عنو بكاسطة ضعيفة رجع عنو مسرعا، كقد كال
 ."الزبير كمحمد بف عبد الرحمف بف ثكباف

                                                 
 (.ُِْٗٗ(، برقـ )َِّ/ِِ( مسند أحمد  )(ُ
 (.َُُْ(، برقـ )ِّٗ/ٓ( الطبقات الكبرل )(ِ
 (.ُِٕٗ) (،ُِٔٗ) (،ُِٓٗ) (،ُِْٗ(، برقـ )ْْٔ/ُ( معرفة السنف كاآلثار )(ّ
 (.ّْٔ( شرح ابف ماجو لمغمطام )ص(ْ
 (.َُٖٓ(، برقـ )ّْٓ-ّْْ/ٔ: تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ركاية أبي الميمكف بف راشد )يينظر( (ٓ
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شيعيب بف أبي عف  عمٌي بفي عيَّاش العمة الثانية: عمة التفرد بالحديث، فقد تفرد بو -
 :المينكىدرحمزة، عف محمَّد بف 
ٍمزىةى، : "(ُ)قاؿ الطبراني مًَّد ٍبًف اٍلميٍنكىًدًر ًإالَّ شيعىٍيبي ٍبفي أىًبي حى ًديثى عىٍف ميحى الى يىٍرًكم ىىذىا اٍلحى

" ًميُّ ٍبفي عىيَّاشو اتىفىرَّدى ًبًو: عى ٍنكىًدًر إً : "(ِ). كقاؿ ايضن مًَّد ٍبًف اٍلمي ًديثىٍيًف عىٍف ميحى ـٍ يىٍرًك ىىذىٍيًف اٍلحى الَّ لى
نوي : "(ّ)"، كقاؿ ابف القيسرانيشيعىٍيبه  مٌي بف عىيَّاش الحمصي عىف شيعىٍيب عى "، كقاؿ تفرد ًبًو عى

فىاة(ْ)اإلماـ أحمد ٍمزىة كىافى الى يكىاد يحدث فىمىمَّا حىضرتو اٍلكى قىاؿى اٍجمىعيكا لي  ،: "شيعىٍيب بف أبي حى
نن  يىقيكليكفى فبلى ننا فىاٍجتمع بىًقيَّة كى فيبلى مٌي بف عىيَّاش فىبلى أىٍدًرم كىافى أـ الى فىقىاؿى  ا كى كا عى قد ذكري  :أىبيك اٍليىمىاف كى

." دثًني شيعىٍيب كىالى أىٍدًرم كىافى مىعىيـ أـ الى  ىىًذه كتبي ارككىا عني فىكىافى أىبيك اٍليىمىاف يىقيكؿ حى
كه عنو ث مف كتبو لماذا لـ ير أف شعيب بف أبي حمزة كاف يحدٌ فما داـ قاؿ الباحث: 
كليس ىك مف تبلميذه المبلزميف لو، أيف ىذا الحديث مف أبي اليماف غير عمي بف عياش، 
 كبقية الذيف الزمكه؟!.

 الحكـ عمى اإلسناد كأثر الرَّاكم عميو:  -      
اختمؼ العمماء في حكـ الحديث؛ فمنيـ مف ضعفو بسبب عمؿ متعددة كما تبيف  

القطع بأف ذلؾ : "(ٓ)قاؿ ابف حـزلمتأخريف مف صححو، سابقنا، كمف العمماء المتقدميف كا
قاؿ  الحديث مختصر مف ىذا قكؿ بالظف، كالظف أكذب الحديث بؿ ىما حديثاف كما كردا.

  أف رسكؿ ا ): كأما كؿ حديث احتج بو مف ال يرل الكضكء مما مست النار مف (ٔ)عمي
ألف أحاديث إيجاب الكضكء ىي  ة ليـ فيوفبل حجَّ  ،كنحك ذلؾ (أكؿ كتؼ شاة كلـ يتكضأ

الكاردة بالحكـ الزائدة عمى ىذه التي ىي مكافقة لما كاف الناس عميو قبؿ كركد األمر بالكضكء 
مما مست النار، كلكال حديث شعيب بف أبي حمزة الذم ذكرنا لما حؿ ألحد ترؾ الكضكء مما 

                                                 
 (.ّْٔٔ(، برقـ )ٗٓ/ٓ( المعجـ األكسط )(ُ
 (.ُٕٔ، برقـ )(ّ/ِ( المعجـ الصغير )(ِ
 (.ّْٖ/ِ( أطراؼ الغرائب كاألفراد )(ّ
 (.ٗٗ-ٖٗ)ص( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم كغيره (ْ
 (.ِِٕ/ُ( المحمى باآلثار )(ٓ
يد بف ػػعمٌي بف أىٍحمىد بف سع، كىك: دػػ: أبك محمؿاػػ، قاؿ عميػػعبر ابف حـز عف نفسو بػػ قا ما ير جدن ػػػػػ( كثي(ٔ

ٍزـ ب مىؼ بف مىٍعدىاف بف سيٍفياف بف يزيد، مكلى يزيد ٍبف أىًبي سيٍفيىاف ٍبف حرب ٍبف أيمٌية حى ف غالب بف صالح بف خى
ماـ أبك محمد.  تاريخ اإلسبلـ . (ىػْٔٓتكفي سنة )األمكٌم، الفارسٌي األصؿ، ثـٌ األندلسٌي القيٍرطيبٌي، اإٍلً

(َُ/ْٕ). 
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، (ُ)البخارم في صحيحوليو ابف حـز مف دليؿ ىك ما أخرجو كلعؿ ما استند إ ."مست النار
دَّثىًني أىًبي، عىٍف سىًعيًد ٍبفً " فقاؿ: : حى ، قىاؿى مَّدي ٍبفي فيمىٍيحو دَّثىًني ميحى : حى ـي ٍبفي الميٍنًذًر، قىاؿى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي  حى

كءً  ا: أىنَّوي سىأىلىوي عىًف الكيضي ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عىٍنييمى اًبًر ٍبًف عى اًرًث، عىٍف جى ؟  الحى ًممَّا مىسًَّت النَّاري
 : ـٍ يىكيٍف  الى، قىٍد كينَّا زىمىافى النًَّبيّْ "فىقىاؿى ٍدنىاهي لى ، فىًإذىا نىٍحفي كىجى الى نىًجدي ًمٍثؿى ذىًلؾى ًمفى الطَّعىاـً ًإالَّ قىًميبلن

مّْي كىالى  نىا، ثيَـّ نيصى سىكىاًعدىنىا كىأىٍقدىامى نىاًديؿي ًإالَّ أىكيفَّنىا كى أي  لىنىا مى  ".نىتىكىضَّ
: : "(ِ)قاؿ أبك عبد ا اليمذانيك مىاعىةه ًمٍنييـٍ ٍنكىًدًر جى ًف اٍبًف اٍلمي كىاهي عى ، رى ًحيحه ًديثه صى ىىذىا حى

ٍيريىيمىا ، كىغى ٍيجو رى ٍمزىةى، كىاٍبفي جي كفي ترؾ الكضكء مما مست : "(ّ)"، كقاؿ العقيميشيعىٍيبي ٍبفي أىًبي حى
، كما (ْ)كقد ذكره ابف حباف في صحيحو، كىذا يعني الصحة عنده "،النار أحاديث بأسانيد جياد

: (ٕ)ح"، كقاؿ األلبانيإسناده صحي: "(ٔ)، كقاؿ شعيب األرنؤكط(ٓ) ذكره ابف خزيمة في صحيحو
 ".صحيح"

فيك معمكؿ بعمؿ عٌدة، عرؼ  قاؿ الباحث: الراجح أف الحديث ضعيؼ، كاهلل أعمـ،
ف مف العمؿ مف عرفيا كجيميا مف جيميا، ك  كالذم يعرؼ  ،جة عمى مف لـ يعرؼحي  ؿعرؼ العما 

مف العمؿ التي أشار إلييا العمماء عمة الكىـ في المتف كاالضطراب مف ك  ،عنده زيادة عمـ فيقدـ
، فقاؿ شعيب بف أبي حمزة في ىذه الركاية ،قد تابع المنكدر بف محمدشعيب بف أبي حمزة، ك 

نىا أىٍحمىدي : "(ٖ)ابف بشراف سى ػٍبفي ًإٍسحى كىأىٍخبىرى مَّ ػػػػاؽى، ثنا اٍلحى ، ثنا ميحى ًميٍّ ، ثنا ػػػػػػدي ٍبفي ييكسي ػػػػفي ٍبفي عى ؼى
، عىفٍ  مَّدو ٍنكىًدًر ٍبًف ميحى ًف اٍلمي بَّاًر، عى ٍبًد اٍلجى ، ثنا سىًعيدي ٍبفي عى ، ثنا عيمىري ٍبفي ييكنيسى مَّدي ٍبفي ًزيىادو أىًبيًو،  ميحى

 : ، قىاؿى اًبرو يَّرىًت النَّاري  ري اأٍلىٍمًر ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو كىافى آخً "عىٍف جى كًء ًممَّا غى كالمنكدر  ".تىٍرؾى اٍلكيضي
". كقاؿ ليف الحديث: "(ٗ)بف محمد، ضعيؼ كال تسعؼ متابعتو الحديث، قاؿ عنو ابف حجر

                                                 
: األىطٍ ( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو قاؿ، ص(ُ : الًمٍنًديًؿ )حيح البخارم، ًكتىابي ًة، بىابي (، برقـ ِٖ/ًٕعمى
(ْٕٓٓ.) 

 (.ِٕٓ/ُكالمناكير كالصحاح كالمشاىير )( األباطيؿ (ِ
 (.ِٔٗ/ّ( الضعفاء الكبير )(ّ
 (.ُُّْ(، برقـ )ُْٕ/ّ( صحيح ابف حباف )(ْ
 (.ّْ(، برقـ )ِٖ/ُ( صحيح ابف خزيمة )(ٓ

 (.ُِٗ، برقـ )(ُّٕ/ُ( سنف أبي داكد )(ٔ
 (.ُٖٓ(، برقـ )َُٖ/ُ( سنف النسائي )(ٕ
 (.ّّٓ) برقـ (،ُْٓ/ُ)( أمالي ابف بشراف (ٖ

 (.ْٕٓ( تقريب التيذيب )ص(ٗ
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ر ا ال يقيـ الحديث، كاف كثي صالحن كاف رجبلن ": (ِ)أبك حاتـ قاؿك  .(ُ)ءبشي يحيى بف معيف: ليس
 ."ليس بقكل": (ّ)مرة قاؿك  ."الخطأ، لـ يكف بالحافظ لحديث أبيو

 الحكـ عمى إسناد في لو أثره إيجابيه مما سبؽ يتبيف أف كراقنا شعيب بف أبي حمزة كاف 
نما العمة مف غيره مف ركاة الحديث.  الحديث، فميست العمة منو؛ كا 

*** 
 أىبيك اٍلعىبَّاس المىقدسيٌ الرابع: 

ٍبد المَّو بف سعد؛ الشٍَّيخ زيفي الٌديفأىٍحمىد ٍبف    أىبيك اٍلعىبَّاس  ،عىٍبد الميٍمؾ ٍبف عيٍثمىاف ٍبف عى
كطيُّ  ،الناسخي  ،الحنبمي المىقدسيُّ  الشُّري

 (ّٔ)رمضاف، كلو  (ُٗ)ًفي  ،(ىػَْٔ، تكفي سنة )(ْ)
دّْثي : "(ٔ)قاؿ الذىبي .(ٓ)سنة ، " "، ثـ قاؿ:الميحى طّْ، فاضبلن فقيينا. سيًئؿ عىٍنوي ككافى مميحى الخى

فنا منو إاٌل الخيرى   ."الضياءي، فقاؿ: ما عىرى
، مع اإلشارة إلى أف كبلـ الذىبي ال يفيد قاؿ الباحث:       ا كال تعديبلن لـ أجد فيو جرحن

ف اشتمؿ عمى الثناء؛التعديؿ  ا أعمـ.أجد لو ركاية في كتب السُّنَّة، ك ثـ إنني لـ  ؛ كا 
*** 
 الكرٌاؽف أبي الطيب الخامس: أبك عمي ب
 ،الكرٌاؽالٌدمشقٌي  أبك عمي بف أبي الطيب ،الحسف بف محمد بف الحسيف بف عمي

يصيٌ  ، كعمي بف محمد(ٖ)ركل عنو الكتٌانيٌ ك ( ٕ)حدَّث عف أبي القاسـ بف أبي العىًقب المىصِّ
(ٗ) ،

 .(َُ)(ىػُِْكتكفي سنة )
                                                 

 (.َْٔ/ٖلجرح كالتعديؿ ): ايينظر( (ُ
 (.َْٔ/ٖ) المصدر نفسو( (ِ
 (.َْٔ/ٖ) المصدر السابؽ( (ّ
كطي: ىذه ا(ْ  ( مف ىذا البحث.َُٔ. كقد تقدـ التعريؼ بو )صلنسبة لمف يكتب الصكاؾ كالسجبلت( الشُّري
 (.ُُّ/ُْ( تاريخ اإلسبلـ )(ٓ
 .المصدر نفسو( (ٔ
ب، أبك القاسـ اليمداني الدمشقي، أحد محٌدثي ( عمي بف يعقكب بف إبراىيـ بف شاكر بف زامؿ بف أبي العق(ٕ

 (.ٗٓ/ٖتاريخ اإلسبلـ )ىػ(. يينظر: ّّٓتكفي ) ،الشاـ الثقات
ٍبد الٍ (ٖ مَّ ( عى مىٍيمىاف. المحدّْث أبك ميحى كفيٌ عىًزيز بف أحمد بف محمد بف عمي بف سي مفيد  ،د التميمي الكتاني الصُّ

 (.ِّْ/َُتاريخ اإلسبلـ )(. يينظر: ىػْٔٔ) يتكف ،الدَّماشقة
افعٌي، ( عمٌي بف محمد بف عمي بف أىٍحمىد بف أبي العبلء، أبك القاسـ المٌصيصٌي األصؿ، الٌدمشقٌي، الفقيو الشٌ (ٗ

 (.َٖٓ/َُ. تاريخ اإلسبلـ )(ىػْٕٖ) تيكفيالمالفىرىضٌي. 

 (.ِّٔ/ٗتاريخ اإلسبلـ ) (،ٕٔ/ٕ(، مختصر تاريخ دمشؽ )ّٓٔ/ُّ)تاريخ دمشؽ يينظر: ( (َُ
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ا كال تعديبلن قاؿ الباحث:   .مجيكؿ الحاؿ، لـ أجد فيو جرحن
 أمثمة تطبيقية: -

 منيا:، ك لو أحاديث في كتب السُّنَّة
أخبرنا أبك محمد بف ، قاؿ: (ُ)أخرج اإلماـ ابف عساكر في تاريخو (ِْ)حديث: 

 كأبك ،دمخبرنا جدم أبك المفضؿ يحيى كخاالم أبك المعالي محأك ، عبد العزيز نا، األكفاني
 :قاال  ،(ِ)أنا أبك القاسـ بف أبي العبلء :الكاسمطاف ابنا يحيى بف عمي بف عبد العزيز ق  المكاـر

زاد  -،قراءة عميو الكٌراؽأنا أبك عمي الحسف بف محمد بف الحسيف بف عمي المعركؼ بابف طيب 
أبك القاسـ عمي بف  نا، -ربعمائةأفي شير ربيع األكؿ سنة إحدل كعشريف ك  :ابف أبي العبلء

نا سعيد بف ، عبد الرحمف بف عمرك النصرم نا أبك زرعة ،يعقكب بف إبراىيـ بف أبي العقب
مىٍيمىافي ٍبفي اٍلميًغيرىةً  :كقاؿ ابف أبي العبلء ،نا، سميماف عف سي

ؿو  (ّ) ٍيدي ٍبفي ًىبلى مى عف حي
قاؿ  :قاؿ (ْ)

اًمرو  ـى ٍبفى عى ًىشىا
ـى ًإلىى أىٍف تىقيكـى السَّاعىةي ًفٍتنىةه ) :يقكؿ سمعت رسكؿ ا  (ٓ) ٍمًؽ آدى ا بىٍيفى خى أىٍكبىري مى

اؿً   (.ًمفى الدَّجَّ
 الرَّاكم عميو: الحديث كأثرإسناد  الحكـ عمى  -      

 ؛ كىكالكٌراؽأبك عمي بف أبي الطيب  ،الحسف بف محمدفيو  ضعيؼ؛ ألفٌ إلسناد ا
ـٍ : "(ٔ)قاؿ أبك حاتـكما مجيكؿ الحاؿ كلـ ييتابع، ثـ إف اإلسناد فيو انقطاع،  ؿو لى ٍيدي ٍبفي ًىبلى مى حي

بىٍيفى ًىشىاـو أىبيك قيتىادىةى اٍلعىدىًكمُّ  يىٍمؽى  ؿي بىٍينىوي كى ـى ٍبفى عىاًمرو يىٍدخي اًء  ،ًىشىا ٍف أىًبي الدٍَّىمى ـٍ عى يي يىقيكؿي بىٍعضي كى
                                                 

، برقـ (ُُٔ/ْاآلحاد كالمثاني )كأخرجو ابف أبي عاصـ في  (.ّٓٔ/ُّ( تاريخ دمشؽ البف عساكر )(ُ
 (َْٓ، برقـ )(ُّٕ/ِِالمعجـ الكبير )(، كالطبراني في ُّْٕٕ، برقـ )(َْٗ/ٕشيبة )(، كابف أبي ُِْْ)

كخى ثبلثتيـ مف طريؽ   ، بو، بنحكه.شىٍيبىافي ٍبفي فىرُّ
(، كأحمد َُْٓ، برقـ )(ُٖٓ/ِ) (، كنعيـ بف حماد في الفتفِْٔٗ)، برقـ (ِِٔٔ/ْ)كأخرجو اإلماـ مسمـ 

(، كالركياني ُٔٓٓ-ُٓٓٓ، برقـ )(ُِٓ/ّ) همسند (، كأبك يعمى فيُِّٓٔ، برقـ )(ُٖٓ/ِٔ)في مسنده 
(، كميـ مف طريؽ ُْٓ، برقـ )(ُْٕ/ِِالمعجـ الكبير )(، كالطبراني في ُّٕ، برقـ )(ُّّ/ُ)في مسنده 

 ، بو، بنحكه.أيكب السختيانى
 .. تقدَّمت ترجمتو في الصفحة السابقةأبك القاسـ عمي بف محمد بف عمي بف أبي العبلء، المصيصيىك ( (ِ
أخرج لو  ،مف السابعة ،ثقة ثقة قالو يحيى ابف معيف ،أبك سعيد ،بف المغيرة القيسي مكالىـ البصرم( سميماف (ّ

 (.ِْٓتقريب التيذيب )ص . يينظر:ق(ُٓٔسنة ) مات ،البخارم مقركننا كتعميقنا
مف  ،السمطاف ثقة عالـ تكقؼ فيو ابف سيريف لدخكلو في عمؿ ،بف ىبلؿ العدكم أبك نصر البصرم( حميد (ْ

 (.ُِٖالثالثة. تقريب التيذيب )ص
اهي النًَّبيُّ (ٓ ٍحبىةه، سىمَّ اًرمُّ لىوي صي اًمرو اأٍلىٍنصى ـي ٍبفي عى  .(ُِْٕ/ٓمعرفة الصحابة ألبي نعيـ ). ًىشىامنا ( ًىشىا
 (.ْٗ( المراسيؿ )ص(ٔ
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فَّاظي الى ييٍدخً  ًميده كىاٍلحي دنا حي كىاهي ػمى  :اؿى قى  ؟،حّْ ػػػػػفىأىمُّ ذىًلؾى أىصى  :ًقيؿى لىوي  ،اـو ػػػػػػػػػعىٍف ًىشى  ميكفى بىٍينىييـٍ أىحى ا رى
ٍيدو عىٍف ًىشىاـو  مى ٍف أىيُّكبو عىٍف حي ٍيدو عى مَّادي ٍبفي زى  "، كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات.حى
، عىٍف أىيُّكبو ، مف طريؽ (ُ)كالحديث لو أصؿ في صحيح مسمـ ؿو ٍيًد ٍبًف ًىبلى مى ، عىٍف حي

اًء كىأىبيك قىتىادىةى قىاليكا: كي  ـٍ أىبيك الدٍَّىمى ، ًمٍنيي ، رىٍىطو ٍيفو ، نىٍأًتي ًعٍمرىافى ٍبفى حيصى اًمرو مىى ًىشىاـً ٍبًف عى نَّا نىميرُّ عى
رى ًلرىسيكًؿ اً  ، مىا كىانيكا ًبأىٍحضى اؿو كًني ًإلىى ًرجى اًكزي ـٍ لىتيجى : ًإنَّكي ـى  فىقىاؿى ذىاتى يىٍكـو ًمنّْي، كىالى أىٍعمى

ًديًثًو ًمنّْي، سىًمٍعتي رىسيكؿى اً  :ًبحى  "الحديث". ، يىقيكؿي
 د الحديث.اسنإ في الحكـ عمىكعميو فإف كراقنا الحسف بف محمد كاف لو أثره سمبيه 

*** 
كفيٌ السادس:   الٌدمشقيٌ  الكرٌاؽ (ِ)أبك الحسف الصُّ

كفٌي  ًضر بف سميماف بف سعيد السُّمىًمٌي، أبك الحسف الصُّ الٌدمشقٌي  الكرٌاؽعمٌي بف الخى
 . (ّ)(ىػْٓٓ) تكفي سنةالمحدِّث. 

سمع الكثير كجمع ما لك لـ يجمعو : "(ٓ)"، كقاؿ ابف عساكرالمحدّْث: "(ْ)قاؿ الذىبي    
اا لوكاف خيرن  سماعو  زجككاف جدم أبك المفضؿ يذكر أنو سمع منو كلـ يي : "(ٔ)". كقاؿ أيضن

لـ  ،ا  كثيرةصنؼ كتبن " :(ٖ)قاؿ الكتٌانيٌ ". ك ككاف غث الحديث ،تكممكا عميو: "(ٕ)". كقاؿ مرةمنو
كاف يركم أشياء ليست لو سماع كال إجازة  ،اا عظيمن كخمط تخميطن  ،يكف ىذا الشأف مف صنعتو

ركل أشياء ال سماع لو فييا كال إجازة  :الكتاني: "قاؿ (ٗ)". كقاؿ ابف حجرعفا ا عنا كعنو

                                                 
: ًفي بىقً (ُ اًؿ )( صحيح مسمـ، كتاب: اٍلًفتىًف كىأىٍشرىاًط السَّاعىًة، بىابه اًديًث الدَّجَّ (، برقـ ِِٔٔ/ْيَّةو ًمٍف أىحى
(ِْٗٔ.) 
كفي: بضـ الصاد الميممة كالفاء بعد الكاك، ىذه النسبة اختمفكا فييا، فمنيـ مف قاؿ: منسكبة إلى لبس (ِ ( الصُّ

مف الصفاء، كمنيـ مف قاؿ: مف بنى صكفة كىـ جماعة مف العرب كانكا يتزىدكف  الصكؼ، كمنيـ مف قاؿ:
 (.ّْٔ/ٖئفة إلييـ. األنساب لمسمعاني )ممكف مف الدنيا فنسبت ىذه الطاكيتق
(، ُِٔ)ص(، ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ُْٔ/ُْ)(، تاريخ دمشؽ ُٔ/َُتاريخ اإلسبلـ )يينظر: ( (ّ

 (.ْْٕ/ِالمغني في الضعفاء )
 (.ِٔ/َُ( تاريخ اإلسبلـ )(ْ
 (.ُْٔ/ُْ( تاريخ دمشؽ )(ٓ
 (.ِْٔ/ُْ) المصدر نفسو( (ٔ
 (.ّْٔ/ُْ) المصدر السابؽ( (ٕ
 (.ُِٔء ككفياتيـ )ص( ذيؿ تاريخ مكلد العمما(ٖ
 (.ِِٖ/ْ( يينظر: لساف الميزاف )(ٗ
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عبلء الديف عمي "، كذكره لـ يكف ىذا الشأف مف صفتو :قاؿ الكتاني، ثـ اا عظيمن كخمط تخميطن 
 .(ُ)نياية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلطفي زيادة  ضار 

ألف ؛ في تاريخ اإلسبلـ ضعيؼ مختمط، كال ييمتفت إلى تكثيؽ الذىبي لوقاؿ الباحث: 
 .ألف أىؿ بمده أدرل بوىذا الكتاب ليس مف كتب الجرح كالتعديؿ، ك 

  :أمثمة تطبيقية -
 منيا:ك لو أحاديث في كتب السُّنَّة، 

أنبأنا أبك القاسـ عبد المنعـ بف ، قاؿ: (ِ)أخرج ابف عساكر في تاريخو (ِٓ )حديث:
 ،نا أبك الحسف عمي بف الخضر بف سيمماف بف سعيد السممي ،الكبلبي رعمي بف أحمد بف الغم
نا ىبلؿ بف  ،نا خيثمة بف سميماف ،يد بف جعفر بف محمد األنبارمدً أنا الشيخ أبك نصر حى 

  عف ،عف زيد ،(ّ)عف أبي عبد الرحيـ ،نا محمد بف سممة ،د الممؾنا سعيد بف عب ،العبلء
حيف  قيؿ لرسكؿ ا ) :قاؿ ، عف عبد ا بف مسعكد ،عف أبي عبيدة ،عمرك بف مرة
ـ :نزلت ىذه اآلية ٍدرىهي ًلئٍلًٍسبلى ٍف ييًرًد المَّوي أىٍف يىٍيًديىوي يىٍشرىٍح صى فىمى

(ْ)
 ،إذا دخؿ النكر القمب  :قاؿ

اإلنابة إلى دار الخمكد كالتنحي عف دار  :قاؿ ؟قالكا فيؿ لذلؾ مف آية يعرؼ بيا ،فسح كانشرحان
 (.لممكت قبؿ المكت كاالستعدادالغركر 

 الحديث كأثر الرَّاكم عميو: دسناإالحكـ عمى  -  
 :فيوسناد اإل
 .(ٓ)مجيكؿ الحاؿ ،أبك القاسـ عبد المنعـ بف عمي بف أحمد بف الغمر الكبلبي -ُ
ضعيؼ  ،الكرٌاؽ، عمي بف الخضر بف سيمماف بف سعيد السممي ،أبك الحسف -ِ

  مختمط، كما تبيف سابقنا.
.   قاؿ الباحث:  .(ٔ)األنبارم يد بف جعفر أبك نصردً حى  -ّ ا كال تعديبلن  لـ أجد فيو جرحن

                                                 
 (.ِّٔبمف رمي مف الركاة باالختبلط )ص( االغتباط (ُ
(، مف طريؽ ََُٖٔ، برقـ )(ُّّ/ُّشعب اإليماف )كأخرجو البييقي في  (.ِْٔ/ُْ( تاريخ دمشؽ )(ِ

 ، عف ابف مسعكد، بنحكه.بف عبد ا بف مكرزأيكب 
 ، بو.عبد الرحمف بف عبد ا بف مسعكد(، مف طريؽ ّٖٕٔ، برقـ )(ّْٔ/ْالمستدرؾ )كأخرجو الحاكـ في 

 ،ق(ُْْمات سنة )، ثقة ،أبك عبد الرحيـ الحراني ،الىـبف رستـ األمكم مك ( خالد بف أبي يزيد بف سماؾ (ّ
 (.ُِٗتقريب التيذيب )صيينظر: اؿ. مٌ اسـ جده سى  :ؿكقي ،اسـ أبيو يزيد :كقيؿ

 .(ُِٓ )اآلية: رة األنعاـسك (ْ) 
 (.ِِترجمتو حديث رقـ ) يينظر( (ٓ
 (.ْٕذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ )ص ،(ُِٓ/ُِتاريخ دمشؽ ): يينظر( (ٔ
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ميو ، كال يضر ر (ُ): قد ترجمنا لو، كقمنا فيو أنو ثقة رمي بالتشيعخيثمة بف سميماف -ْ  
 بالتشيع، ألنو لـ يدعك لبدعتو في ىذا الحديث.

(ِ)أبك عمر الرقي ،مكالىـ ،ىبلؿ بف العبلء بف ىبلؿ بف عمر الباىمي -ٓ  
.  

  ".صدكؽ: "(ّ)قاؿ ابف حجر
اكقاؿ أ ، صدكؽ"،الحافظ: "(ْ)كقاؿ الذىبي ـي : "(ٓ)يضن اًل ديٍكؽي، عى ـي، الصَّ ا اًفظي، اإًلمى الحى

ٌقًة كعالميا: "(ٔ)ا"، كقاؿ أيضن الرَّقَّةً  ال " :(ٖ)قىاؿى النَّسىاًئيُّ "، ك صدكؽ: "(ٕ)"، كقاؿ أبك حاتـشيخ الرَّ
ابأس بو ركل أحاديث منكرة عف أبيو ال أدرم الريب منو أك مف أبيو  "،صالح: "(ٗ)"، كقاؿ أيضن

مات كاف مف أىؿ العمـ كالمغة بالرقة : "(ُُ)، كقاؿ ياقكت الحمكم(َُ)كذكره ابف حباف في الثقات
 ".منكر الحديث: "(ُِ)كقاؿ أبك حاتـ ."، كال أعمـ مف أمره غير ىذاق(َِٖ)سنة 

ىبلؿ بف العبلء ضعيؼ عف أبيو، صدكؽ عف غيره؛ ألنو يركم عف أبيو قاؿ الباحث: 
يقمب األسانيد ، كىك ضعيؼ الحديث العبلء بف ىبلؿ بف عمرك بف ىبلؿ بف أبي عطية الباىمي

 .(ُّ)كـ قاؿ ابف حباف حتجاج بو بحاؿكيغير األسماء ال يجكز اال
ٌرانٌي، ا :سعيد بف عبد الممؾ -ٔ تكفي سنة بف كاقد، أبك عثماف األسدٌم الحى

سممة ما لمحمد بف أنو أخذ كتبن  :يقاؿ ،يتكممكف فيو" :(ُٓ)قاؿ أبك حاتـ. (ُْ)(قَِّ/ُِِ)

                                                 
 (.ِِترجمتو حديث رقـ )  يينظر( (ُ
 (.ٕٔٓ( تقريب التيذيب )ص(ِ
 .المصدر نفسو( (ّ
 (.ِّْ/ِاشؼ ): الكيينظر( (ْ
 (.َّٗ/ُّ( سير أعبلـ النببلء )(ٓ
 (.ّٔٔ/ٔ( تاريخ اإلسبلـ )(ٔ
 (.ٕٗ/ٗلجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )( ا(ٕ
 (.َُّ/ُّ(، سير أعبلـ النببلء )َٕ)صمشيخة النسائي يينظر: ( (ٖ
 (.ّٖ/ُُ( تيذيب التيذيب )(ٗ
 (.ِْٖ/ٗ)( الثقات (َُ
 (.ِّٖٕ/ٔ( معجـ األدباء )(ُُ
 (.ُّٔ/ٔ( الجرح كالتعديؿ )(ُِ

 (.ٖٕ/ٗ) (،ُّٔ/ٔ)(، الجرح كالتعديؿ ُْٖ/ِ)المجركحيف كتاب : يينظر( (ُّ
 (.ٕٕٓ/ٓ( تاريخ اإلسبلـ )(ُْ
 (.ْٓ/ْلجرح كالتعديؿ )( ا(ُٓ
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يؼ ال يحتج كسعيد ىذا ضع: "(ُ)". كقاؿ الدارقطنيكرأيت فيما حدث اكاذيب كذب ،فحدث بيا
 .(ّ)الثقات كذىكىره ابف ًحبَّاف في ."اركل أحاديث كذبن : "(ِ)كقاؿ ابف عراؽ الكناني ."بو

 ضعيؼ، كمتيـ بالكذب. قاؿ الباحث: 
مات سنة ، أصمو مف الككفة ثـ سكف الرىا ،أبك أسامة ،الجزرم زيد بف أبي أنيسة -ٕ

  ".ثقة لو أفراد: "(ٓ)ر. كقاؿ ابف حج(ْ)سنة (ّٔ)كلو  ق(ُِْ)كقيؿ سنة  ق(ُُٗ)
 . (ٔ)زيد بف أبي أنيسة ثقة، كىذا الحديث ليس مف تفرداتوقاؿ الباحث: 

 ،أبك عبد ا الككفي األعمى ،مي المرادممى بف عبد ا بف طارؽ الجى  عمرك بف مرة -ٖ
 .(ٕ)كاف ال يدلس كرمي باإلرجاء ،ثقة عابد

يكافؽ بدعتو؛ كلكف تابعو الحاكـ الحديث  قد يضر رميو باإلرجاء ألفَّ قاؿ الباحث: 
 كعميو فبل تضر.، (ٖ)متابعة قاصرة
 ،كاألشير أنو ال اسـ لو غيرىا ،مشيكر بكنيتو ،بف عبد ا بف مسعكد أبك عبيدة -ٗ

 . (ٗ)ق(َٖ)مات قبؿ المائة بعد سنة  ،اسمو عامر ككفي :كيقاؿ
 

                                                 
 (.ِّٕ/ِ)( عمؿ الدارقطني (ُ
 (.ّٔ/ُعف األخبار الشنيعة المكضكعة )( تنزيو الشريعة المرفكعة (ِ
 (.ِٕٔ/ٖ) ( الثقات(ّ
 (.ِِِ( تقريب التيذيب )ص(ْ
 .المصدر نفسو( (ٓ
ا ذيًكرى عىٍف  ( ألف ابف أبي شيبة تابعو متابعة تامة مف طريؽ عمرك بف قيس(ٔ : الزٍُّىًد، باب: مى في مصنفو، ًكتىابي

ا كما قاؿ ابف حجرك . بنحكه (ُّّْٓ(، برقـ )ٕٕ/ًٕفي الزٍُّىًد ) نىًبيّْنىا  في تقريب  عمرك بف قيس ثقة ايضن
  .(ِْٔالتيذيب )ص

 (.ِْٔ( تقريب التيذيب )ص(ٕ
حدثني أبك بكر محمد بف بالكيو، ثنا محمد بف بشر بف مطر، ثنا محمد بف جعفر الكركاني، قاؿ الحاكـ: ( (ٖ

حدثني عدم بف الفضؿ، عف عبد الرحمف بف عبد ا المسعكدم، عف القاسـ بف عبد الرحمف، عف أبيو، عف 
ـً  :ي ا عنو قاؿ: تبل رسكؿ ا ابف مسعكد، رض ٍدرىهي ًلئٍلًٍسبلى  فىمىٍف ييًرًد المَّوي أىٍف يىٍيًديىوي يىٍشرىٍح صى

فقيؿ: يا رسكؿ ا ىؿ لذلؾ مف عمـ « إف النكر إذا دخؿ الصدر انفسح: »فقاؿ رسكؿ ا  ،[ُِٓ]األنعاـ:
المستدرؾ «. دار الخمكد، كاالستعداد لممكت قبؿ نزكلونعـ، التجافي عف دار الغركر، كاإلنابة إلى »يعرؼ؟ قاؿ: 

 (.ّٖٕٔ(، برقـ )ّْٔ/ْعمى الصحيحيف )
 (.ٔٓٔ( تقريب التيذيب )ص(ٗ
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قاؿ : "(ِ)كقاؿ ابف الجنيد"، كالراجح أنو ال يصح سماعو مف أبيو، ثقة: "(ُ)قاؿ ابف حجر
قاؿ يحيى: قالكا:  ،رجؿ ليحيى بف معيف كأنا أسمع: أبك عبيدة بف عبد ا سمع مف أبيو شيئنا؟

ـٍ يىٍسمىٍع : "(ّ)"، كقاؿ أبك حاتـال، كال عبد الرحمف بف عبد ا ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو لى أىبيك عيبىٍيدىةى ٍبفي عى
ٍبًد المًَّو ٍبًف  ٍنوي ًمٍف عى أبك عبيدة بف عبد ا بف مسعكد لـ : "(ْ)"، كقاؿ البخارممىٍسعيكدو رىًضيى المَّوي عى

 ."عرؼ اسمويسمع مف أبيو، كال يي 
 .أبك عبيدة بف عبد ا بف مسعكد يرسؿ عف أبيوقاؿ الباحث:     

؛  ًضرألف كراقنا يتبيف مما سبؽ؛ أف اإلسناد ضعيؼ جدنا مرسبلن ضعيؼ  عمٌي بف الخى
  .تمط كلـ ييتابع في ىذا اإلسنادمخ

كلـ أجد فيو حديد بف جعفر مجيكؿ الحاؿ، كيركم عف  أبك القاسـ عبد المنعـ بف عميك 
، ا كال تعديبلن أبك عبيدة بف عبد ا بف مسعكد و ضعيؼ، سعيد بف عبد الممؾ بف كاقدك  جرحن
 يرسؿ عف أبيو. 

، الحكـ عمى إسناد الحديث فيكعميو فإف كراقنا عمي بف الخضر كاف لو أثره سمبيه 
 كغيره مثمو أك أشد، كا أعمـ.

*** 
 الكاتب الرئيس عبلءي الدِّيفالسابع: 

ٍبد الكٌىاب، الرئيس عبلءي الدِّيف ٍبف العىٍدؿ شىرىؼ  عمٌي ٍبف عثماف ٍبف ييكسيؼ ٍبف عى
ٌفي ًفي رمضاف، (ٓ)الدِّيف الٌدمشقٌي، الٌتغمبٌي الكاتب، ابف الٌسائؽ ككاف مف (، ىػٖٗٔة)سن. تيكي

 .(ٕ()ٔ)الٌسبعيف أبناء
خ كيتيبنا كثيرة، ركل شيخ جميؿ، بديع الخٌط، لو فضؿ كأدب كًشعر، نس: "(ٖ)قاؿ الذىبي

دّْث عف الرشيد  مىـ، فكاف إذا حي بف مىٍسمىمىة، ككاف متخٌمينا مينقطعنا عف الٌناس، متدٌيننا، حصؿ لو صى

                                                 
 (.ٔٓٔ( يينظر: تقريب التيذيب )ص(ُ
 (.ّْٕيد )ص( سؤاالت ابف الجن(ِ
 (.ِٕٓ( المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص(ّ
 (.ِٕٓ/ُلترمذم )حكؿ أحاديث في جامع ا ( سؤاالت الترمذم لمبخارم(ْ

كؼ بعد اأٍللؼ كىا أعمـ(ٓ  (.ُٗٗ/ُِ. الكافي بالكفيات )( قاؿ الصفدم: اٍبف السايؽ ًباٍليىاًء آخر اٍلحيري
 عدىا بقميؿ.السبعيف سنة أك قبميا بقميؿ أك بمف ماتكا عند أم ( أبناء السبعيف: (ٔ
 (،َْٔ/ّ، أعياف العصر كأعكاف النصر )(ُٗٗ/ُِلكفيات )(، الكافي بإٖٔ/ُٓتاريخ اإلسبلـ )يينظر: ( (ٕ

 .(ُٕٔ/ِبصير المنتبو بتحرير المشتبو )ت ،(ٓ/ٓتكضيح المشتبو )
 (.ٕٖٔ/ُٓ( تاريخ اإلسبلـ )(ٖ
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لىوي فضؿ  ،بديع اٍلخط ،شيخ جميؿ: "(ُ)"، كقاؿ الصفدمييكتب لو ًفي األرض أك ًفي اليكاء فيعرؼ
شعر كىافى متخمين  ،ركل عىف الرشيد بف مسممة ،ا كىًثيرىةنسخ كتبن  ،كأدب كى ا عىف النَّاس ا منقطعن كى

كىافى ًإذا حدث يٍكتب لىوي ًفي األىٍرض أىك ًفي اٍليىكىاء فىيعرؼ ،حصؿ لىوي صمـ "، كقاؿ ابف ناصر كى
 ."ٍعتىبر رىأىٍيتوشيخ مي : "(ِ)الديف

ىد، كال عمي بف عثماف، يعتبر بو، أم يصمح حديثو في المتابعات كالشكاقاؿ الباحث: 
  يصمح لبلحتجاج.

 لـ أقؼ لو عمى أحاديث في كتب السُّنَّة.نني ثـ إ
*** 
 المستممي الكرٌاؽالثامف: أبك يعقكب 

المستممي  اؽالكرٌ إسحاؽ بف يعقكب بف إسحاؽ بف عيسى بف عبيد اهلل أبك يعقكب 
 .(ّ)الكفرسكسي

، ككؿ ما كرد فيو قكؿ       ا كال تعديبلن مستممي " :(ْ)القفطيقاؿ الباحث: لـ أجد فيو جرحن
نما ىك مف اإلخبار عف مينة الرَّاكم، فعميو أىؿ دمشؽ ا كال تعديبلن كا  ". كىذا ال ييعتبر جرحن

 .(ٓ)و ركل عنو اثناف فأكثرالرَّاكم مجيكؿ الحاؿ؛ ألنَّ 
 مة تطبيقية:أمث -

 لو أحاديث في كتب السُّنَّة، كمنيا:
   كد بفػػػػـ محمػػػػحدثني أبك القاس، قاؿ: (ٔ)أخرج ابف عساكر في تاريخو (ِٔ)حديث: 

أنا الفقيو أبا القاسـ عبد الرحمف بف أحمد بف محمد بف عمي  ،عبد الرحمف بف أبي القاسـ البستي
  أنا جعفر بف  ،محمد بف الحسيف بف مكسى السمميالرحمف  أنا أبك عبد ،الكاحدم قراءة عميو

                                                 
 .(َْٔ/ّعياف العصر كأعكاف النصر )أ، يينظر: (ُٗٗ/ُِ( الكافي بالكفيات )(ُ
 (.ٓ/ٓ( تكضيح المشتبو )(ِ

 ، (ُُْكف مف الشعراء )ص(، المحمدَّٓ/ٖتاريخ دمشؽ )يينظر: ( (ّ
بعدىىا كىاك ثَـّ سيف ثىاًنيىة :رسكسيفٍ الكى ك  بعد الرَّاء سيف ميٍيممىة كى سيكيكف اٍلفىاء كى ىىًذه النٍّْسبىة  ،ًبفىٍتح أىكليىا كى

 (.َُّ/ّشؽ. المباب في تيذيب األنساب )ًإلىى كفرسكسة قىٍريىة بغكطة دم
 (.ُُْ( المحمدكف مف الشعراء )ص(ْ
 (.ُُْ(، المحمدكف مف الشعراء )صَّٓ/ٖدمشؽ )( تاريخ (ٓ
مَّدي ٍبفي (، مف طريؽ ُِٔٓ، برقـ )(َُِ/ِفكائد تماـ )كأخرجو تماـ في فكائده  (.َّٓ/ٖ( تاريخ دمشؽ )(ٔ ميحى

اًلدو اٍلفىزىاًرمُّ  ًميًد ٍبًف خى ٍبًد اٍلحى ًد ٍبًف عى مَّ  ، بو، بنفسو.ميحى



 

 

 

 

119 

نا أىٍحمىدي ٍبفي أىنىًس ٍبًف  ،نا أبك يعقكب إسحاؽ بف يعقكب الدمشقي، (ُ)محمد بف الحارث المراغي
اًلؾو الدمشقي اؽي ٍبفي سىًعيًد ٍبًف اأٍليٍركيكفً  ،مى مىمىةى ٍبفى اٍلعى  ،نا أىبيك مىٍسمىمىةى ًإٍسحى ، يَّارً عىٍف أىًبي ميٍسًمـو سى

ٍبًد المًَّو ٍبًف لىًييعىةى، عىٍف ًمٍشرىًح ٍبًف عىاىىافى  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قاؿ ،عىٍف عىٍمًرك ٍبًف اٍلعىاصً  ،عىٍف عى
ٍربنا، أىٍك ) ةي المًَّو، فىمىٍف نىصىبى لىيىا حى اًلصى ًزمى ًفي فقيرىٍيشه خى مىٍف أىرىادىىىا ًبسيكءو خي ، كى بىيىا سيًمبى ارى مىٍف حى

 (.الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىةً 
 سناد الحديث كأثر الرَّاكم عميو:إالحكـ عمى  -
 ركاة ثقات، إال أف فيو: سناد فيواإل
دنا محمد ٍبف الحسيف -ُ ٍبد الرٍَّحمىف األٍزدٌم أبنا، السيممي جى ٍبف مكسى، أبك عى

(ِ). 
اد، لو معرفة ثقة، متفؽ عميو، مف الزى" :(ّ)اختمفت أقكاؿ العمماء فيو؛ فقاؿ الخميمي

، كلو معرفة بالحديث، جمع ..بدقائؽ عمكـ الصكفية، كلو تصانيؼ في ذلؾ لـ ييسبؽ إلييا.
ًقمّْيف كغير ذلؾ، كثير السماع كفٌية كعالميـ  :(ْ)"، كقاؿ الذىبياألبكاب كالمي كىافى شيخ الصُّ

راساف كفٌية، صنَّؼ ليـ سيننن ...، بخي ا كغير ذىًلؾى ا كتفككاف ذا عناية تاٌمة بأخبار الصُّ "، سيرنا كتاريخن
ا ليتو لـ ( حقائؽ التٌفسير)كتصانيفو، يقاؿ: إٌنيا ألؼ جزء، كلو كتاب سٌماه : "(ٓ)كقاؿ أيضن

ٍنوي تصانيفو كىك حٌي.  ،يصنٍفو، فإٌنو تحريؼ كقىٍرمىطىة، فديكنىؾ الكتاب فسترل العجب! كيت عى كري
كفي القمب مما يتفرد  ،...مكا فيو كليس بعمدةتكم: "(ٔ)"، كقاؿ الذىبي مرةكقع لي ًمف عالي حديثو

اؽى "، كقاؿ بو ًرٍيًفٍيًنيُّ  أىبيك ًإٍسحى قىاًئًؽ : "(ٕ)الصَّ ميكـً اٍلحى ٍمًع عي فَّؽي ًفي جى ٍقًتًو، اٍلميكى شىٍيخي الطًَّريقىًة ًفي كى
ميكـً  اًنيًؼ اٍلمىٍشييكرىًة ًفي عي اًحبي التَّصى ًؼ، كىصى كُّ ٍعًرفىًة طىًريًؽ التَّصى مى كُّؼى عىٍف  كى قىٍد كىًرثى التَّصى ، كى اٍلقىٍكـً

اًنيفً  تَّى بىمىغى ًفٍيًرٍستي تىصى ٍيره حى ـٍ ييٍسبىٍؽ ًإلىى تىٍرًتيًبًو ًفي غى ا لى مىعى ًمفى اٍلكىًثيًر مى دًّْه، كىجى ًو اٍلًمائىةى أىًبيًو كىجى
. ًقرى  أىٍك أىٍكثىرى دَّثى أىٍكثىرى ًمٍف أىٍربىًعيفى سىنىةن، ًإٍمبلءن كى ، كىاٍلًعرىاًؽ، حى مىٍركى ، كى ًديثى ًبنىٍيسىابيكرى كىتىبى اٍلحى اءىةن، كى

فَّاظي اٍلًكبىاري  مىٍيًو اٍلحي اًز، كىاٍنتىخىبى عى ككاف ذا عناية بأخبار : "(ٖ)"، كقاؿ الخطيب البغدادمكىاٍلًحجى

                                                 
 (.ّٗ/ٓببلد أذربيجاف. معجـ البمداف )مدة مشيكرة عظيمة أعظـ كأشير ( مىرىاغىةي: بالفتح، كالغيف المعجمة: ب(ُ
 (.َِٖ/ٗ( تاريخ اإلسبلـ )(ِ
 (.ِّٓ/ٖت ممف لـ يقع في الكتب الستة )(، الثقأَٖ/ّمعرفة عمماء الحديث ) اإلرشاد فييينظر: ( (ّ
 (.َِٖ/ٗ( يينظر: تاريخ اإلسبلـ )(ْ
 (.ُُِ/ٗ( تاريخ اإلسبلـ )(ٓ
 (.ِٗ/ٕيزاف )( لساف الم(ٔ
 (.ُٖكتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر )ص ( المنتخب مف(ٕ
 (.ِْ/ّ( تاريخ بغداد )(ٖ
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ا ا"،ا كتاريخن ا كتفسيرن الصكفية، كصنؼ ليـ سننن  قىاؿى لي محمد بف يك : "(ُ)كقاؿ أيضن سؼ القطاف كى
ا "،النيسابكرم: كاف أبك عبد الرحمف السممي غير ثقة ككاف يضع : "(ِ)كقاؿ الخطيب أيضن

قدر أبي عبد الرحمف عند أىؿ بمده جميؿ، كمحمو في طائفتو : "(ّ)كقاؿ مرة ،"لمصكفية األحاديث
دكيرة ا، كبنيسابكر لو ا كتراجـ كأبكابن ا جمع شيكخن كبير، كقد كاف مع ذلؾ صاحب حديث مجكدن 

 ."بزيارتو قد رأيتو كزرتو (ْ)معركفة بو يسكنيا الصكفية قد دخمتيا، كقبره ىناؾ يتبرككف
كممة مجكدنا ليست أما . ك لمصكفية كىك يضع األحاديثال  كيؼ ضعيؼ.قاؿ الباحث: 

 .لو تعديؿب
 .حيمن أبك مسممة القرشي الجي  ،إسحاؽ بف سعيد بف إبراىيـ بف عمير بف األرككف -ِ
فبقي يتفكر  (ٔ)ا عف محمد بف راشدخرج إلينا كتابن أ ،ليس بثقة: "(ٓ)حاتـ الرازم قاؿ أبك 

فظننا أنو يتفكر ىؿ يكذب أـ ال فقمت: سمعت مف الكليد ابف مسمـ عف محمد بف راشد؟ قاؿ 
 ،قىاؿى الرَّاًزٌم لىٍيسى ًبًثقىة: "(ٖ)"، كقاؿ أبك الفرج الجكزممنكر الحديث: "(ٕ)"، كقاؿ الدارقطنينعـ

ًديث قيٍطًنٌي مينكر الحى قىاؿى الدَّارى  ".ضعفكه: "(ٗ)"، كقاؿ الذىبيكى
 إسحاؽ ضعيؼ.قاؿ الباحث: 

 .أبك عبد الرحمف المصرم القاضي ،بف عقبة الحضرمي  يعةيً عبد اهلل بف لى  -ّ
اختمؼ العمماء في حالو كثيرنا، منيـ مف كثٌقو مطمقنا، كمنيـ مف ضعفو مطمقنا، كمنيـ 

ؿ الق  كؿ في حالو، كما يأتي:مف فىصَّ
 

                                                 
 (.ِْ/ّ( تاريخ بغداد )(ُ
 .المصدر نفسو( (ِ
 .المصدر السابؽ( (ّ
( التبرؾ بالقبكر كاألمكنة التي تنسب إلى األنبياء كالصالحيف مف أعظـ أسباب الكفر كالشرؾ، كىذا ما أدل (ْ

يىعيكؽى تعالى:  قاؿاألصناـ كاألكثاف.  إلى عبادة دِّا كىالى سيكىاعنا كىالى يىغيكثى كى ـٍ كىالى تىذىريفَّ كى قىاليكا الى تىذىريفَّ آًليىتىكي كى
نىٍسرنا  (.ُٕحساـ الماحؽ لكؿ مشرؾ كمنافؽ )ص: اليينظر. (ِّنكح: )سكرة  كى

 (.ُِِ/ِ( الجرح كالتعديؿ )(ٓ
. ق(َُٔ)مات بعد ، خزاعي الدمشقي نزيؿ البصرة صدكؽ ييـ كرمي بالقدرمحمد بف راشد المكحكلي ال ((ٔ

 .(ْٖٕتقريب التيذيب )ص: يينظر
 (.ِٕٓ/ُعفاء كالمتركككف لمدارقطني )( الض(ٕ
 .(َُُ/ُكالمتركككف البف الجكزم )( الضعفاء (ٖ
 (.ِٕ(، ديكاف الضعفاء )صُٕ/ُ( المغني في الضعفاء )(ٗ
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: مف كثقو مطمقنا: -  أكالن
مد ٍبًف العباس سمعت أحمد بف عىٍمرك بف : "(ُ)قاؿ ابف عدم دَّثىنىا اٍلعىبَّاسي ٍبفي ميحى حى

لو مف حدثؾ  :فقاؿ ،كسألو رجؿ عف حديث فحدثو بو :المسرح يقكؿ: سىمعتي ابف كىب يقكؿ
مد دَّثني بو كا"، قىاؿ: ؟بيذا يا أبا ميحى : (ِ)"، كقاؿ ابف الجنيدالصادؽ البار عىبد ا بف لىًييعىة حى

قاؿ لي أىؿ مصر: ما احترؽ البف لييعة كتاب قط، كما زاؿ ابف "قاؿ لي يحيى بف معيف: "
 مف كاف مثؿ ابف لييعة بمصر في كثرة": (ّ)أحمد بف حنبؿ"، كقاؿ كىب يكتب عنو حتى مات
تقانو"، "، كقاؿ ث ديار مصر مع الميثحدَّ  ماـ، العبلمة،اإل: "(ْ)كقاؿ مرة حديثو كضبطو كا 

ا سمعت بف خزيمة : "(ٔ)"، كقاؿ ابف حبافككاف مف بحكر العمـ، عمى ليف في حديثو: "(ٓ)أيضن
حضرت مكت بف  :سمعت قتيبة بف سعيد يقكؿ :سمعت أحمد بف سعيد الدرامي يقكؿ :يقكؿ

"، كقاؿ أبك اإلماـ البارع: "(ٕ)"، كقاؿ النككمما خمؼ مثمو :لييعة فسمعت الميث يقكؿ
كاف : "(ٗ)"، كقاؿ ابف خمكافاإلماـ الحافظ عالـ الديار المصرية كقاضييا كمحدثيا: "(ٖ)المحاسف

اإلماـ الكبير : "(ُُ)". كقاؿ مرةالحافظ: "(َُ)"، كقاؿ الذىبيمكثران مف الحديث كاألخبار كالركاية
اقاضي الديار المصرية كعالميا كمحدثيا ًديثو ًمٍف عىكىاًلي : "(ُِ)". كقاؿ ايضن قىعى ًلي غىٍيري حى قىٍد كى كى

الـ الديار المصرية كقاضييا كمفتييا كمحدثيا: "(ُّ)"، كقاؿ الصفدماٍبًف لىًييعىةى  "، كقاؿ عى
 -ككاف ثقة -حدثنا أبك األسكد النضر بف عبد الجبار المرادم كاتب ابف لييعة: "(ُْ)الفسكم

يثني عميو، كقاؿ لي: كتبت  -ف مف خيار المتقنيفككا -كسمعت أحمد بف صالح أبا جعفر"
                                                 

 (.ِّٗ/ٓ( الكامؿ )(ُ
 (.ّّٗاالت ابف الجنيد )ص( سؤ (ِ
 (.ِِّ/ُٕالكافي بالكفيات ) ،(ُّ/ٖسير أعبلـ النببلء ) ،(ُٕٓ/ُ)تذكرة الحفاظ يينظر: ( (ّ
 (.ُُ/ٖ( سير أعبلـ النببلء )(ْ
 (.ُّ/ٖ) المصدر نفسو( (ٓ
 (.ُِ/ِالمجركحيف )كتاب ( (ٔ
 (.ِْٖ/ُ( تيذيب األسماء كالمغات )(ٕ
 (.ٕٕ/ِكالقاىرة )في ممكؾ مصر ( النجـك الزاىرة (ٖ
 (.ّٖ/ّ( كفيات األعياف )(ٗ
 (.َِْ/ُ( العبر في خبر مف غبر )(َُ
 (.ُْٕ/ُ)( تذكرة الحفاظ (ُُ
 (.ِٕٔ/ْ( تاريخ اإلسبلـ )(ُِ
 (.ِِّ/ُٕ( الكافي بالكفيات )(ُّ
 (.ّْْ/ِ( المعرفة كالتاريخ )(ُْ
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حديث أبي األسكد في الرؽ فاستفيمتو فقاؿ لي: كنت أكتب عف المصرييف كغيرىـ ممف 
يخالجني أمره، فإذا ثبت لي حكلتو في الرؽ. ككتبت حديثا ألبي األسكد في الرؽ، كما أحسف 

ديث؟ فقاؿ لي: ليس مف ىذا حديثو عف ابف لييعة، فقمت لو: يقكلكف سماع قديـ كسماع ح
شيء، ابف لييعة صحيح الكتابة، كاف أخرج كتبو فأممى عمى الناس حتى كتبكا حديثو إمبلء، 

ا، إال أنو كاف يحضر مف يضبط كيحسف، كيحضر قـك ا صحيحن فمف ضبط كاف حديثو حسنن 
رج ابف يكتبكف كال يضبطكف كال يصححكف، كآخركف نظارة، كآخركف سمعكا مع آخريف، ثـ لـ يخ

ا كلـ ير لو كتاب، ككاف مف أراد السماع منو ذىب فانتسخ ممف كتب عنو لييعة بعد ذلؾ كتابن 
كجاء بو فقرأه عميو، فمف كقع عمى نسخة صحيحة فحديثو صحيح، كمف كتب مف نسخة ما لـ 
، فكؿ مف ركل عنو عف عطاء بف أبي رباح فإنو سمع  تضبط جاء فيو خمؿ كثير. ثـ ذىب قـك

فترككا مف بينو كبيف عطاء  ،كعف ثبلثة عف عطاء ،كركل عف رجؿ كعف رجميف مف عطاء،
 ."كجعمكه عف عطاء

  ثانينا: مف ضعفو مطمقنا: -
دَّثىنا : "(ِ)"، كقاؿ ابف عدمضعيؼ الحديث: "(ُ)قاؿ ابف عدم ، حى ًميٍّ دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي عى حى

بد المًَّو ٍبف الدكرقي قىاؿى يىٍحيى بف مىًعيف كالسماع منو  ،أىؿ مصر احتراؽ كتب بف لىًييعىة أنكر :عى
كذكر عند يىٍحيى احتراؽ كتب بف لىًييعىة فقاؿ ىك : "(ّ)"، كقاؿ ابف عدم مرةكاحد القديـ كالحديث

دَّثىنا : "(ْ)كقاؿ ابف عدم في مكضع ".ضعيؼ قبؿ أف تحترؽ كبعدما احترقت دَّثىنىا ابف حماد، حى حى
كقاؿ في مكضع  ."ا بف لىًييعىة بف عقبة الحضرمي ضعيؼ معاكية، عىف يىٍحيى، قاؿ: عىبد

دَّثىنا عباس، عىف يىٍحيى، قاؿ: "(ٓ)آخر دَّثىنىا ابف أبي بكر، حى "، كقاؿ ابف لىًييعىة ال يحتج بحديثو :حى
: -يعني ابف معيف -قمت ليحيى: "(ٕ)كقاؿ ابف الجنيد .(ٔ)ضعيؼ الحديثيحيى بف معيف: 

: (ٖ)"، كقاؿ ابف الجكزمسكاء؟ قاؿ: نعـ، سكاء، كاحد مف ابف لييعةفسماع القدماء كاآلخريف 
قىاؿى يحيى بف مًعيف أنكر أىؿ مصر احتراؽ كتب اٍبف لىًييعىة كىالسَّمىاع ًمٍنوي كىأخذ اٍلقىًديـ " كى

                                                 
 (.ِّٕ/ٓ)( الكامؿ (ُ
  .(ِّٖ/ٓ) في ضعفاء الرجاؿ ( الكامؿ(ِ
 (.ِّٖ/ٓ)في ضعفاء الرجاؿ  ( الكامؿ(ّ
 .المصدر نفسو( (ْ
 (.ِّٕ/ٓ) المصدر السابؽ( (ٓ
 (.ُْٕ/ٓ)( الجرح كالتعديؿ (ٔ
 (.ّّٗ( سؤاالت ابف الجنيد )(ٕ
 (.ُّٔ/ِعفاء كالمتركككف البف الجكزم )( الض(ٖ
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بعد احتراقيا ًعيؼ قبؿ اف تحترؽ كتبو كى ًديث ىيكى ضى قيؿ ليحيي: فيذا : "(ُ)ابف شاىيف"، كقاؿ كاٍلحى
"، كقاؿ ابف قاؿ: ليس ليذا أصؿ. سألت عنيا بمصر، يحكي الناس عنو احترقت كتبو؟ الذم

قىاؿى : "(ّ)كقاؿ البخارم ."أف يحيى بف معيف قاؿ: عبد ا بف لييعة، ليس بشيء: "(ِ)شاىيف
مىيدٌم، عىٍف يىحيى ٍبف سىًعيد: كىافى ال يراه شيئن  دَّثىنىا ابف حماد،" :(ْ)قاؿ ابف عدم"، ك االحي دَّثني  حى حى

ٍديىًنيّْ سىًمٍعتي يىٍحيى ٍبفى سىًعيد يقكؿ: قىاؿ لي بشر بف السرم  ًميُّ ٍبفي اٍلمى دَّثىنا عى صالح بف أحمد، حى
"، كقاؿ كىك ضعيؼ عند أىؿ الحديث: "(ٓ)النككمكقاؿ  ."الك رأيت بف لىًييعىة لـ تحمؿ عنو حرفن 

ًعيؼ: "(ٔ)النسائي يضعؼ ": (ٖ)الدارقطني قاؿ"، ك ااف ضعيفن كك: "(ٕ)"، كقاؿ أبك الفرج الجكزمضى
حرب بف  : "نا(َُ)ابف أبي حاتـ قاؿك  ."االضطراب ركىك كثي: "(ٗ)"، كقاؿ الترمذمحديثو

"، كقاؿ ابف سألت أحمد بف حنبؿ عف ابف لييعة فضعفو :قاؿ ي،إسماعيؿ الكرماني فيما كتب إل
فقاال:  .؟أييما أحب إليكما (ُِ)سألت أبي كأبا زرعة عف ابف لييعة كاألفريقي: "(ُُ)أبي حاتـ

ا ضعيفاف، بيف اإلفريقي كابف لييعة كثير، أما ابف لييعة فأمره مضطرب، يكتب حديثو جميعن 
سمعت  :نا محمد بف يحيى بف حساف قاؿ ،حدثني أبي: "(ُّ)"، كقاؿ ابف أبي حاتـعمى االعتبار

س يقكلكف احترؽ كتب ابف قمت لو: إف النا ،أبي يقكؿ: ما رأيت أحفظ مف ابف لييعة بعد ىشيـ
قمت ألبي: إذا كاف مف يركل عف ابف : "(ُْ)"، كقاؿ ابف أبي حاتـلييعة، فقاؿ: ما غاب لو كتاب

                                                 
 (.ُْٔ/ٓ)(، الجرح كالتعديؿ ْٕ(، المختمؼ فييـ )صُُٖريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف )صتايينظر: ( (ُ
        (.ْٔ( المختمؼ فييـ )ص(ِ
 .(َٖ(، الضعفاء الصغير لمبخارم )صُِٖ/ٓ( التاريخ الكبير لمبخارم )(ّ
 (.ِّٖ/ٓ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(ْ
 (.َُّ/ِ( تيذيب األسماء كالمغات )(ٓ
 (.ْٔالضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص ((ٔ
 (.ْ/ٗنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )( الم(ٕ

 (.َِٕ( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص(ٖ
 (.ُْٗ/ُ( شرح عمؿ الترمذم )(ٗ
 (.ُْٕ/ٓلجرح كالتعديؿ )( ا(َُ
 .المصدر نفسو( (ُُ
ضعيؼ في حفظو  ،بف أنعـ بفتح أكلو كسككف النكف كضـ الميممة اإلفريقي قاضييااد بف زي( عبد الرحمف (ُِ

 .(َّْتقريب التيذيب )ص .ا صالحن اف رجبلن كك ،كلـ يصح (ََُ)كقيؿ بعدىا كقيؿ جاز  ق(ٔٓ)مات سنة 
 (.ُْٕ/ٓلجرح كالتعديؿ )( ا(ُّ
 .المصدر نفسو( (ُْ
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اقاؿ: ال ،لييعة مثؿ ابف المبارؾ كابف كىب يحتج بو؟ سئؿ أبك : "(ُ)"، كقاؿ ابف أبي حاتـ أيضن
إال أف ابف المبارؾ كابف كىب كلو سكاء أفقاؿ: آخره ك  ،زرعة عف ابف لييعة سماع القدماء منو؟

كانا يتتبعاف أصكلو فيكتباف منو، كىؤالء الباقكف كانكا يأخذكف مف الشيخ ككاف ابف لييعة ال 
سمعت ابف أبي مريـ : "(ِ)"، كقاؿ أبك حاتـيضبط، كليس ممف يحتج بحديثو مف أجمؿ القكؿ فيو

عميو مف حديث منصكر يقكؿ: حضرت ابف لييعة في آخر عمره كقكـ كف أىؿ بربر يقرءكف 
كاألعمش كالعراقييف فقمت: يا أبا عبد الرحمف ليس ىذا مف حديثؾ، فقاؿ بمى، ىذه أحاديث قد 

عف أبي داكد: قاؿ " :(ّ)كقاؿ أبك عبيد اآلجرم ."مرت عمى مسامعي. فمـ أكتب عنو بعد ذلؾ
عميو أمير فأرسؿ إليو ما أرادكا أف يرفقكا ابف أبي مريـ: لـ تحترؽ كتب ابف لييعة كال كتاب، إنٌ 

، : "(ْ)"، كقاؿ ابف الصبلحأمير بخمس مئة دينار كًمفى المتىسىاًىميفى عبدي اً بفي لىًيٍيعىةى المصرمُّ
بلىلىًتًو؛ ًلتىسىاىيًموً  اجي بركايىًتًو مىعى جى كقاؿ أبك داكد سمعت  ،عؼضي : "(ٓ)"، كقاؿ الذىبيتيًرؾى االٍحًتجى

تقانو كضبطومف كاف مثؿ بف ليي :أحمد يقكؿ العمؿ عمى  :قمت ،عة بمصر في كثرة حديثو كا 
يركل : "(ٕ)"، كقاؿ في مكضعكلـ يكف عمى سعة عممو بالمتقف: "(ٔ)"، كقاؿ مرةتضعيؼ حديثو

ضعفكه، كلكف حديث ابف المبارؾ : "(ٖ)مكضع آخركقاؿ  "،حديثو في المتابعات كال يحتج بو
"، ئمة صحح ركاية ىؤالء عنو كاحتج بياكابف كىب كالمقرم عنو أحسف كأجكد، كبعض األ

بلـ فيو ػػػالك: "(َُ)يػػ"، كقاؿ سبط بف العجمالظاىر أنو لـ يحترؽ إال بعض أصكلو: "(ٗ)كقاؿ
كالعمؿ عمى تضعيؼ . انتيى .كقاؿ بعض مشايخي فيما قرأت إنو نسب إلى االختبلط ،معركؼ
ـ ًفيًو كثػػػػػكى الٍ : "(ُُ)اؿ سبط ابف العجميػػػػ"، كقـػػػػكا أعم ،حديثو  ،ا كتعديبلن ير فىاش جرحن ػػػبلى
ًديثوػػػكىاٍلعىمى  "، كقاؿ حماد كىك ضعيؼ كثير التخميط: "(ُِ)"، كقاؿ المعمميؿ عمى تىٍضًعيؼ حى

                                                 
 .(ُّٔ/ِكالمتركككف البف الجكزم )الضعفاء  ،(ُْٕ/ٓلجرح كالتعديؿ )( ا(ُ
 (.ُْٔ/ٓ)( الجرح كالتعديؿ (ِ
 .( كفيو يرققكا عميو أمير مصرُُِٓ) رقـب (،ُْٕ/ِسؤاالت اآلجرم )( (ّ
 (.ُّٖابف الصبلح )ص( مقدمة (ْ
 (.َٗٓ/ُ( الكاشؼ )(ٓ
 (.ُْٕ/ُ)( تذكرة الحفاظ (ٔ
 (.ُٕٓ/ُ) المصدر نفسو( (ٕ
 (.ِِٓ( ديكاف الضعفاء )ص(ٖ
 (.ُٖ/ٖ( سير أعبلـ النببلء )(ٗ

 (.َُٗبمف رمي مف الركاة باالختبلط )ص( االغتباط (َُ
 (.َُٔ( الكشؼ الحثيث )ص(ُُ
 (.ُُٔمف الزلؿ كالتضميؿ كالمجازفة )ص السُّنَّةء عمى ( األنكار الكاشفة لما في كتاب أضكا(ُِ
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دَّثىنىا : "(ِ)"، كقاؿ ابف عدماختمط في آخر عمره ككثرت عنو المناكير في ركايتو: "(ُ)السعدم حى
دَّثىنا صالح ٍبف  ًف ٍبفى ميدم، كًقيؿى ابف حماد، حى : سىًمٍعتي عىبد الرٍَّحمى ًمٌي، قىاؿى دَّثىنا عى أىٍحمىد، قىاؿ: حى

ال أحمؿ  بف ميدم: لو: تحمؿ عف عىبد ا بف يزيد القصير، عًف ابف لىًييعىة قاؿ عىبد الرحمف
دَّثبف لىًييعىة كتابن ا كتب إليٌ  :ثـ قاؿ عىبد الرحمف ،ا، كالى كثيرن عًف ابف لىًييعىة قميبلن  ا ػنػػػػػػػا فيو، حى

بد الرحمف ،عىٍمرك بف شيعىيب فقرأتو عمى ابف الميبىارؾ فأخرج إلي ابف الميبىارؾ مف كتابو،  :قاؿ عى
اؽي ٍبفي أىًبي فىٍركىةى عف عىٍمرك بف شيعىيب دَّثني ًإٍسحى ا ."عًف ابف لىًييعىة فإذا، حى سمعتي : "(ّ)كقاؿ ايضن

ًييعىة ال يكقؼ عمى حديثو، كالى ينبغي أف يحتج بركايتو أك اٍبف حماد يقكؿ: قاؿ السعدم بف لى 
  ."يعتد بركايتو
 ثالثنا: مف فصؿ القكؿ في حالو: -

كمف سمع منو في أكؿ أمر أحسف  ،كعنده حديث كثير ،اكاف ضعيفن ": (ْ)قاؿ ابف سعد
يدلس  كلكنو كاف ،ككاف شيخ صالح: "(ٓ)كقاؿ ابف حباف "،حاالن في ركايتو ممف سمع منو بأخرة

ف"، كقاؿ قبؿ مكتو بأربع سني ق(َُٕ)عف الضعفاء قبؿ احتراؽ كتبو ثـ احترقت كتبو في سنة 
 ،العبادلة :مثؿ ،إف سماع مف سمع منو قبؿ احتراؽ كتبو :ككاف أصحابنا يقكلكف: "(ٔ)ابف حباف

بف لييعة مف اككاف  ،فسماعيـ صحيح كمف سمع منو بعد احتراؽ كتبو فسماعو ليس بشيء
ا"، كقاؿ ابف حباف أحاليف فيواعيف لمعمـ كالرٌ بيف لمحديث كالجمٌ الكتا سمعت محمد بف : "(ٕ)يضن
 :كؿػػػػػػػػػػػػسمعت عمي بف سيؿ النسائي يقكؿ سمعت أحمد بف حنبؿ يق :ائي يقكؿػػػػػػػكد النسػػػػػػمحم

 ،يفػػػػػػػػع كسبعػػػػػػػػبف المبارؾ سنة تساا فسماعو صحيح قدـ عمينا بف لييعة قديمن امف سمع مف 
بف ات مف ػػػػػػػػسمع :قمت لو ،بف لييعة منذ عشريف سنة فيك صحيحافقاؿ مف سمع مف 

بر بما يركم عنو العبادلة ابف المبارؾ، ػػػػيعت: "(ٖ)يػػػػاؿ الدارقطنػػػ"، كقاؿ الػػػق ؟،المبارؾ

                                                 
 (.َٕ/ٓ( التدليس كالمدلسكف )(ُ
 (.ُِ/ِ)المجركحيف كتاب (، ُْٔ/ٓ)(، الجرح كالتعديؿ ِّٖ/ٓ) في ضعفاء الرجاؿ ( الكامؿ(ِ
 (.ِّٗ/ٓ) في ضعفاء الرجاؿ ( الكامؿ(ّ
 (.ّٖٓ/ٕ( الطبقات الكبرل )(ْ

 (.ُُ/ِالمجركحيف ) كتاب( (ٓ
 (.ُِ-ُُ/ِالمجركحيف ) كتاب( (ٔ
 (.ُِ/ِ)كتاب المجركحيف ( (ٕ

 (.َُٔ/ِلضعفاء كالمتركككف لمدارقطني )( ا(ٖ
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دثنا قاؿ ح ،أخبرنا محمد بف المنذر: "(ّ)"، كقاؿ ابف حباف قس مكضع(ِ)، كابف كىب(ُ)كالمقرئ
جاء  :قاؿ سمعت يحيى بف حساف يقكؿ ،قاؿ حدثنا نعيـ بف حماد ،أحمد بف منصكر الرمادم

فإذا ليس فيو حديث كاحد مف حديث  ،ة فنظرت فيوعبف ليياسمعناه مف  :قكـ كمعيـ جزء فقالكا
أم شيء ذا الكتاب الذم حدثت بو ليس  :فقمت ،بف لييعةافقمت فجمست إلى  :قاؿ ،بف لييعة
فما أصنع بيـ يجيئكف  :قاؿ ؟،الكتاب حديث مف حديثؾ كال سمعتيا أنت قط افي ىذىا ىنا 

: (ْ)يـ بو". كقد عقب ابف الصبلح عمى ىذه الحادثة فقاؿثىذا مف حديثؾ فأحد :بكتاب فيقكلكف
ٍزءو أىكٍ  ـي الطَّاًلبي ًبجي ًدًى اًننىا، يىًجيءي ًإلىى أىحى مى ًمٍثؿي ىىذىا كىاًقعه ًمٍف شيييكًخ زى : )ىىذىا  "كى ، فىيىقيكؿي ًكتىابو

ؿي لىوي الثّْ  ٍيثي يىٍحصي ٍيًر أىٍف يىٍبحىثى ًبحى مىٍيًو ميقىمّْدنا لىوي، ًمٍف غى (، فىييمىكّْنيوي ًمٍف ًقرىاءىًتًو عى ًة ًركىايىتيؾى قىةي ًبًصحَّ
 كىذا مثؿ عبد ا بف لييعة فإنو مف أكابر عمماء المسمميف، ككاف: "(ٓ)كقاؿ القاسمي ."ذىًلؾى 

قاضينا بمصر كثير الحديث، كلكف احترقت كتبو فصار يحدث مف حفظو فكقع في حديثو غمط 
كأما أىؿ مصر فيذكركف أنو لـ : "(ٔ)"، كقاؿ ابف سعدكثير مع أف الغالب عمى حديثو الصحة

كلـ يزؿ أكؿ أمره كآخره كاحدنا كلكف كاف يقرأ عميو ما ليس مف حديثو فيسكت عميو.  ،يختمط
ذلؾ فقاؿ: كما ذنبي؟ إنما يجيئكف بكتاب يقرؤكنو كيقكمكف كلك سألكني ألخبرتيـ أنو فقيؿ لو في 

قاضي مصر، فيك ممف أجمع العمماء عمى خفة : "(ٕ)ي"، كقاؿ اإلماـ الترمذمليس مف حديث
كقاؿ : "(ٖ)"، كقاؿ ابف عدمضبطو قبؿ مكتو بسنيف، كاألكثر عمى أف ىذا راجع إلى احتراؽ كتبو

، كىعىبد ا بف لىًييعىة كاف احترقت كتبو، كمىٍف كتب عنو قبؿ ذلؾ مثؿ ابف عىٍمرك بف عمي
الميبىارؾ كالمقبرم
ًديث (ٗ) : (َُ)"، كقاؿ الذىبيأصح ممف كتب بعد االحتراؽ، كىىك ضعيؼ اٍلحى

كطائفة قبؿ أف يكثر الكىـي في  ،كأبك عبدالرحمف المقرئ ،كابف كىبو  ،حدث عنو ابف المبارؾ"
                                                 

ا أقرأ القرآف نيفن  ،ثقة فاضؿ ،أك األىكاز ،أصمو مف البصرة ،المقرئأبك عبد الرحمف  ،بف يزيد المكي عبد ا ((ُ
 .(َّّتقريب التيذيب )ص .كبار شيكخ البخارمكىك مف  ،(ََُ)كقد قارب  ،ق(ُّ)مات سنة  ،كسبعيف سنة

 ( مف ىذا البحث.ُّٖ. تقدمت ترجمتو )صبف مسمـ القرشي مكالىـ أبك محمد المصرمعبد ا بف كىب  ((ِ
 (.ُّ/ِف )المجركحيف البف حباكتاب ( (ّ
 (.َِٗ)ص( مقدمة ابف الصبلح (ْ
 (.ُُٓلتحديث مف فنكف مصطمح الحديث )ص( قكاعد ا(ٓ
 (.ّٖٓ/ٕات الكبرل )( الطبق(ٔ

 (.َُٗ/ُ( شرح عمؿ الترمذم )(ٕ

 (.ِّٗ/ٓ) في ضعفاء الرجاؿ ( الكامؿ(ٖ
، كالصكاب: المقرئ (ُْٕ/ِّتاريخ دمشؽ البف عساكر )حاشية في بف غرامة  كىك تحريؼ كما قاؿ عنو ((ٗ

 المقرئ.بف يزيد المكي أبك عبد الرحمف عبد ا  كىك:
 (.ِّٖ/ُ)( تذكرة الحفاظ  (َُ
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". كال يرتقي إلى ىذا ،كبعضيـ يصححو ،فحديث ىؤالء عنو أقكل ،احتراؽ كتبوكقبؿ  ،حديثو
حدث عنو ابف المبارؾ كابف كىب كأبك عبد الرحمف المقرئ كطائفة قبؿ أف : "(ُ)كقاؿ الذىبي

يكثر الكىـ في حديثو كقبؿ احتراؽ كتبو فحديث ىؤالء عنو أقكل كبعضيـ يصححو كال يرتقي 
خمط بعد احتراؽ كتبو كركاية ابف المبارؾ كابف كىب  ،صدكؽ: "(ِ)"، كقاؿ ابف حجرإلى ىذا

 ".(ّ)كلو في مسمـ بعض شيء مقركف ،عنو أعدؿ مف غيرىما
اختمط في : "(ٓ)مف مراتب المدلسيف، كقاؿ (ْ)كقد جعمو ابف حجر في المرتبة الخامسة

ف لييعة، لما ذىبت كعبد ا ب: "(ٔ)"، كقاؿ ابف كثيرآخر عمره ككثر عنو المناكير في ركايتو
كتبو اختمط في عقمو، فمف سمع مف ىؤالء قبؿ اختبلطيـ قيبمت ركايتيـ، كمف سمع بعد ذلؾ أك 

حتى أف عبد ا بف لييعة اإلماـ : "(ٕ)"، كقاؿ عمر بف عمي القزكينيشؾَّ في ذلؾ لـ تقبؿ
   ."المصرم ترؾ االحتجاج بركايتو مع جبللتو لتساىمو بأمر الكتب

كا أعمـ،  -أميؿ إلى التفصيؿ في حالو، كخبلصة القكؿ في ابف لييعةث: قاؿ الباح
   أنو صدكؽ سيء الحفظ، اختمط بعد احتراؽ كتبو، كحدَّث مف حفظو فضيعؼ.

 .أبك مصعب ،رم المصرمافً عى اف المى اعى ح بف ىى ر شٍ مً   -ْ
  ."مقبكؿ: "(ٖ)قاؿ ابف حجر

                                                 
 (.ُْٕ/ُ) المصدر نفسو( (ُ
 (.ُّٗ( تقريب التيذيب )ص(ِ
، كىأىٍحمىدي ٍبفي ًعيسىى، كىأىٍلفىاظييي قاؿ مسمـ: ( (ّ مىمىةى اٍلميرىاًدمُّ مَّدي ٍبفي سى ميحى ، كى ك ٍبفي سىكَّادو اٍلعىاًمًرمُّ دَّثىنىا عىٍمري ـٍ ميتىقىاًربىةه، حى

رىاًف:  قىاؿى اآٍلخى نىا، كى ك: أىٍخبىرى ، أىفَّ قىاؿى عىٍمره ًبيبو اًرًث، عىٍف يىًزيدى ٍبًف أىًبي حى ك ٍبفي اٍلحى ًني عىٍمري ، أىٍخبىرى دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو حى
ٍفًص ٍبًف عيبىٍيًد اً، عىٍف أىنىًس  دَّثىوي عىٍف حى ، حى اًرمَّ : "ميكسىى ٍبفى سىٍعدو اأٍلىٍنصى ، أىنَّوي قىاؿى اًلؾو مَّى لىنىا رىسيكؿي ٍبًف مى  اً صى

كرن اٍلعى  زي رى جى : يىا رىسيكؿى اً، ًإنَّا نيًريدي أىٍف نىٍنحى مىمىةى، فىقىاؿى ؿه ًمٍف بىًني سى رىؼى أىتىاهي رىجي ، فىمىمَّا اٍنصى نىٍحفي نيًحبُّ أىٍف ٍصرى ا لىنىا، كى
: رىىىاتىٍحضي  ٍر »"، قىاؿى ـٍ تيٍنحى كرى لى زي ٍدنىا اٍلجى ، فىاٍنطىمىؽى كىاٍنطىمىٍقنىا مىعىوي، فىكىجى ـٍ ، فىنيًحرىٍت، ثيَـّ قيطّْعىٍت، ثيَـّ طيًبخى ًمٍنيىا، ثيَـّ نىعى

اًرًث  ".ًغيبى الشٍَّمسي أىكىٍمنىا قىٍبؿى أىٍف تى  ًف اٍبًف لىًييعىةى، كىعىٍمًرك ٍبًف اٍلحى ، عى دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو ، حى ىىذىا ًفي كقىاؿى اٍلميرىاًدمُّ
ًديًث. صحيح مسمـ )  (.ِْٔ(، برقـ )ّْٓ/ُاٍلحى

ال أف يكثؽ مف كاف إحديثيـ مردكد كلك صرحكا بالسماع خامسة: مف ضعؼ بأمر آخر سكل التدليس ف( ال(ْ
 (.ُْ)صا كابف لييعة. طبقات المدلسيف ضعفو يسيرن 

 (.ْٓ)ص( طبقات المدلسيف (ٓ
 (.ِْْحثيث إلى اختصار عمـك الحديث )ص( الباعث ال(ٔ
 (.ٖٖ( مشيخة القزكيني )ص(ٕ
 (.ِّٓ( تقريب التيذيب )ص(ٖ
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كقاؿ ابف  ."تابعي، ثقة: "(ِ)الثقات كقاؿ"، كذكره العجمي في ًثقىة: "(ُ)كقاؿ ابف معيف
اف ليسا بكؿ ذاؾ كىما اعى رح بف ىى شٍ كمً  (ٓ)اجدرٌ ": (ْ)كقاؿ عثماف بف سعيد ."ثقة: "(ّ)معيف

عنو مف  اركك معركؼ، كذكر جماعة  افاعى رح بف ىى شٍ مً " أحمد بف حنبؿ:كقاؿ  صدكقاف.
لو : "(ٗ)". كقاؿ ابف سعدثقة: "(ٖ)لذىبيكقاؿ ا "،ال بىٍأسى ًبوً : "(ٕ)كقاؿ ابف عدم .(ٔ)"المصرييف
اكقاؿ الذىبي أ ."أحاديث قو ابف معيف في ركاية عثماف بف لينو ابف حباف ككثٌ  ،صدكؽ: "(َُ)يضن
اكقاؿ أ ."ـ فيو ابف حبافتابعي، تكمٌ : "(ُُ)". كقاؿ مرةسعيد  ."فالصكاب ترؾ ما انفرد بو: "(ُِ)يضن

مىى المنجنيؽ الًَّذم: "(ُّ)كقاؿ مرة : (ُْ)كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ ."رمى ًبًو الكعبة ككاف عى
يركم عف عقبة بف عامر أحاديث مناكير ال يتابع عمييا ركل : "(ُٓ)". كقاؿ مرةكيخالؼ "يخطئ

عنو بف لييعة كالميث كأىؿ مصر كالصكاب في أمره ترؾ ما انفرد مف الركايات كاالعتبار بما 
  ".كافؽ الثقات

  اف )صدكؽ يخطئ(، كلـ يتابع في ىذا الحديث. كا أعمـ.اعى ىى  ح بفر شٍ مً قاؿ الباحث: 
 يتبيف مف كؿ ما سبؽ أف:   

؛ كلكف بدعتو ال تضر، فالحديث ال صدكؽ صكفي ،محمد ٍبف الحسيف السممي -ُ
 يكافؽ بدعتو.

                                                 
 (.َِْدارمي )صركاية ال ،( تاريخ ابف معيف(ُ
 (.ِْٗالثقات )صمعرفة ( (ِ
 .   (ِّْ/ٖ( الجرح كالتعديؿ )(ّ
 (.ِْْ/ّ) المصدر نفسو( (ْ
 ،السيمي مكالىـ المصرم القاص ،اج لقبكدرٌ  ،اسمو عبد الرحمف :قيؿ ،حمٍ أبك السٌ  ،اج بف سمعاف( درَّ (ٓ

 .(َُِتقريب التيذيب )ص يينظر: ق(.ُِٔ)ف الرابعة مات سنة م ،صدكؽ في حديثو عف أبي الييثـ ضعؼ
 (.ُّْ/ٖ) ؿ( الجرح كالتعدي(ٔ
 (.ِِّ/ٖ) في ضعفاء الرجاؿ ( الكامؿ(ٕ
 (.ِٓٔ/ِ( الكاشؼ )(ٖ
 (.ّٓٓ/ٕ( الطبقات الكبرل )(ٗ
 (.ٗٓٔ/ِ( المغني في الضعفاء )(َُ
 (.ّٕٖ( ديكاف الضعفاء )ص(ُُ
 (.ُُٕ/ْ( ميزاف االعتداؿ )(ُِ
 (.ُّْ/ّتاريخ اإلسبلـ )( (ُّ
 (.ِْٓ/ٓ)( الثقات (ُْ
 (.ِٖ/ّالمجركحيف )كتاب ( (ُٓ
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 (ُ)كراقنا إسحاؽ بف يعقكب، مجيكؿ الحاؿ؛ كلكف تابعو في ىذا االسناد اإلماـ تماـ -ِ
اًلدو اٍلفىزىاًرمُّ مف طريؽ   (ِ)دفي الفكائ ًميًد ٍبًف خى ٍبًد اٍلحى مًَّد ٍبًف عى مَّدي ٍبفي ميحى بو، بنحكه. فيحسف  ميحى

 حديثو ىذا.
 .مجمع عمى ضعفو ،سحاؽ بف سعيدإ -ّ
عبد ا بف لىًييعة، صدكؽ سيء الحفظ، اختمط بعد احتراؽ كتبو، كحدَّث مف  -ْ

 ديث. حفظو فضيعؼ، كلـ ييتابع في ىذا الح
 صدكؽ يخطئ، كلـ ييتابع في ىذا الحديث. ،افاعى ح بف ىى ر شٍ مً  -ٓ

ح بف ر شٍ مً ألجؿ إسحاؽ بف سعيد، عبد ا بف لىًييعة،  كعميو فالحديث ضعيؼ جدنا،
  .افاعى ىى 

الكريـ معي  القارئأفبل يعجب : "(ْ)ؼ"، ثـ قاؿكىذا إسناد تال: "(ّ)قاؿ االماـ األلباني
مف ركاية ابف  (ٓ)أكرد ىذا الحديث المظمـ في كتابو "الجامع الصغير"مف الحافظ السيكطي كيؼ 

 "عساكر ىذه التالفة؟!
يجابيه في ىذا الحديث رغـ جيالة حالو، فقد تيكبع في كعميو فإف كراقنا كاف لو أثره إ

 الحديث، كالعمة مف غيره مف رجاؿ االسناد.
*** 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
نيد، الحافظ أبك القاسـ ابف الحافظ أبي الحسيف، (ُ ٍبد ا ٍبف الجي ٍبد ا ٍبف جعفر ٍبف عى ( تٌماـ ٍبف محمد ٍبف عى

مٌي الٌرازٌم ثـ الٌدمشقٌي المحدَّث  .(ِِّ/ٗ)تاريخ اإلسبلـ . (ىػُْْ، تكفي سنة )البىجى
 (.ُِٔٓ(، برقـ )َُِ/ِ( فكائد تماـ )(ِ
 (.َُِ/ِكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )( سمسمة األحاديث الضعيفة كالم(ّ
 (.َِِ/ِ) المصدر نفسو( (ْ
 (.ُٕٖٓ(، برقـ )ُٕٖٓ( الجامع الصغير كزيادتو )ص(ٓ
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 (ُ)رمف أىؿ مص الكرٌاقيفالمبحث الرابع: أعبلـ 
ككاف عمى رأس الجيش  ،في عيد الخميفة الثاني عمر رضي ا عنوفتحت مصر إٌف 

ككاف معو في جيشو عدد كبير مف الصحابة  ،الفاتح الصحابي الجميؿ عمرك بف العاص
 د، كالمقداد بف األسك  ،كمسممة بف مخمد، كعبادة بف الصامت، األجبلء؛ منيـ الزبير بف العكاـ

كالذم كاف لو الفضؿ  ،أحد المكثريف مف الركاية عف رسكؿ ا  (ِ)بد اكما كاف معو ابنو ع
كعنو أخذ  ،األكبر في تأسيس المدرسة الحديثية بمصر، فقد مكث بيا إلى ما بعد كفاة كالده

 .(ّ)كثير مف محدثي الديار المصرية
إليو أبك الذم رحؿ  ،((ْالجيني عامرا؛ عقبة بف الذيف نزلكا مصر أيضن  كمف الصحابة 

  .(ٓ)(حديث الستر عمى المسمـ)أيكب األنصارم؛ ليأخذ عنو 
 .(ٕ)، كعبد ا بف سعد بف أبي السرح(ٔ)كمنيـ خارجة بف زيد

                                                 

: سٌميت مصر بمصر بف مصرايـ بف حاـ بف نكح، عميو الٌسبلـ، كىي (ُ) مف فتكح عمرك بف العاص في  ًمٍصري
كقد استقصينا ذلؾ في الفسطاط، قاؿ صاحب الزيج: طكؿ مصر أربع كخمسكف   أياـ عمر بف الخطاب

درجة كثمثاف، كعرضيا تسع كعشركف درجة كربع، في اإلقميـ الثالث، كذكر ابف ما شاء ا المنجـ أف مصر 
سكندرية، كمدف إخميـ، كقكص، كاىناس، كالمقس، كككرة مف إقميميف: مف اإلقميـ الثالث مدينة الفسطاط، كاإل

، كمدف أتريب، كبنى، كما كالى ذلؾ مف أسفؿ األرض.  ، كمدينة القمـز  (.ُّٕ/ٓيينظر: معجـ البمداف )الفيـك
مَّدو  (ِ) ٍبدي اً ٍبفي عىٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص ٍبًف كىاًئًؿ ٍبًف ًىشىاـً ٍبًف سىًعيًد، ييٍكنىى أىبىا ميحى : أىبيك عىٍبًد عى ًقيؿى ، كى ٍيرو : أىبيك نيصى ًقيؿى كى

ًف، تكفي سىنىةى )  (.َُِٕ/ّيينظر: معرفة الصحابة ألبي نعيـ )ق(. ٖٔىػ(، أك )ٓٔىػ(، أك )ّٔالرٍَّحمى
 (.ُِْ-ُُِمع المبيف عف مناىج المحدثيف )صالضكء البل(ّ) 
مـ ابف عمرك بف الحاؼ بف قضاعة. عقبة بف عامر بف عبس الجيني، مف جيينة بف زيد بف سكد بف أس (ْ)

 (.َُّٕ/ّاالستيعاب في معرفة األصحاب ) :يينظرق( تكفي عقبة بف عامر. ٖٓكفي سنة )
ـى  (ٓ) ـي بفي إبراىي ، عف كعًب بًف عمقمةى، عف أبي  ،حدَّثنا مسم ـى ابًف نىًشيطو حدَّثنا عبدي ا بفي المبارؾ، عف إبراىي

ا مىكءيكدىةن". سنف أبي داكد ، قاؿ: "مىٍف رأل عٍكرىةن فسترىا كمف أحي--نبيّْ الييثـ عف عيقبة بًف عامًر، عف ال
(، قاؿ شعيب عند حكمو عمى ُْٖٗ(، أكؿ كتاب األدب، باب في السَّتًر عمى المسمـ، حديث رقـ )ِِٓ/ٕ)

 السنف: حديث حسف لغيره، كىذا إسناد ضعيؼ.
ٍيدي ٍبفي ثىاًبًت ٍبًف الضَّ  (ٔ) ةي ٍبفي زى اًرجى دىًنيُّ اٍلفىًقيوي، خى اًرمُّ اٍلمى ٍزرىًجيُّ النَّجَّ اًرمُّ اٍلخى ٍيدو األىٍنصى ، أىبيك زى ٍيًد ٍبًف ليكذىافى اًؾ ٍبًف زى حَّ

ًد النُّ  ًبيعً كىأيمُّوي أيُـّ سىٍعًد ًبٍنتي أىحى  (.َُٕٖ/ِتاريخ اإلسبلـ ) (. يينظر:قََُ) تكفي سنة ،قىبىاًء سىٍعًد ٍبًف الرَّ
عد بف أبي السرح بف الحارث بف حبيب بف جذيمة بف نصر بف مالؾ بف حسؿ بف عامر ٍبف عبد ا بف س (ٕ)

االستيعاب  :يينظرق(. ّٕ( أك)ّٔلؤم القرشي العامرم، يكنى أىبىا يىٍحيىى، تكفي بعسقبلف سنة )
(ّ/ُٖٗ/َِٗ.) 
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الذم كاف أستاذ الحديث بالمدرسة  (ُ)كفي ىذه المدرسة تخرج يزيد بف أبي حبيب
و ػػػػرج عمى يديػػػػػكتخ ،رػػػػػث بمصػػلو أثر جميؿ في نشر الحدي كالذم كاف ،المصرية بعد ذلؾ

كعمييما تتممذ خمؽ  ،(ّ)كعبد ا بف لييعة ،الذم كاف يقرف بكبار األئمة، (ِ)الميث بف سعد
 كثير، ككانا في عصرىما محدثي الديار المصرية.

كاف مف الطبيعي أف تككف ىجرة العمماء إلى مصر، كأف يتحكؿ النشاط العممي كقد "
 ، ككاف فييا كراقكف، منيـ: (ْ)"كفقياء، كقضاة كمفتكف ،كمحدثكف إلييا، كقد كاف فييا عمماء،

*** 
 األكؿ: أبك الحسف الفىاًرًسيٌ 

، حٌدث عف أبي (ٓ)الكيتيبيٌ  الكرٌاؽ المىٍصًرمٌ  الفىاًرًسٌي ثـ داكد، أبي بف اهلل عبد بف محمد
 .(ٔ)ىػ(ََٓإلى حدكد ) يعبد اهلل بف نظيؼ كغيره، كبق

 : "شيخ فاضؿ...،(ٖ)عمك"، كقاؿ الذىبي لو مفيد "شيخ :(ٕ)العربي ابف بكر قاؿ أبك
 كمعرفة".            ىيئة ذا ككاف

مجيكؿ الحاؿ، كىذه األقكاؿ مف باب الثناء عميو كليس فييا ما يدؿ عمى قاؿ الباحث: 
.   جرحو أك تعديؿو

 :تطبيقية أمثمة -
 كمنيا: السُّنَّة، كتب في أحاديث لو
 
 

                                                 

. مىٍكالىي  (ُ) اءو األىٍزًدمُّ ًبيبو اٍلفىًقيوي، أىبيك رىجى شىٍيخي ًتٍمؾى يىًزيدي ٍبفي أىًبي حى دي األىٍعبلـً كى ، أىحى ، تكفي سنة النَّاًحيىةً ـي اٍلًمٍصًرمُّ
 (.ِٔٓ/ّتاريخ اإلسبلـ ) (.قَُّ)

اًلًمًو، (ِ) ، شىٍيخي ًإٍقًميـً ًمٍصرى كىعى  ( مف ىذا البحث.ٗٔتقدمت ترجمتو )ص المٍَّيثي ٍبفي سىٍعدو
ٍبدي المًَّو ٍبفي لىًييعىةى ٍبًف عيٍقبىةى ٍبًف في  (ّ) ٍبًد الرٍَّحمىًف عى دّْثييىا، أىبيك عى ميحى ٍفًتييىا كى مي قىاًضييىا كى ـي الدّْيىاًر اٍلًمٍصًريًَّة كى اًل ، عى ٍرعىافى

 . ًميُّ اٍلًمٍصًرمُّ ٍضرى  (.ٖٔٔ/ْ. تاريخ اإلسبلـ )(قَُٖ-ُُٕتكفي سنة )اٍلحى
 (.ّْمدرسة الحديث في مصر )ص (ْ)
 (.َّٖ/ٕنسبة إلى بيع الكتب. تكضيح المشتبو ) ((ٓ
 (.ْٖٔ/َُ: تاريخ اإلسبلـ )يينظر ((ٔ
 .المصدر نفسو ((ٕ
 .المصدر السابؽ ((ٖ
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ؿ المقدسي في كتابو أخرج اإلماـ (ِٕ)حديث:  عمي بف الميفىضَّ
 أبك ، قاؿ: أخبرنا(ُ)

 بف الفضؿ بف القاسـ ا عبد أبك أخبرنا الحافظ، األصبياني سمفة بف محمد بف أحمد طاىر
سىٍيًنيٌ  إسماعيؿ بف الحسف بف محمد الفتكح أبك الشريؼ كأخبرنا بأصبياف، (ِ)الثَّقىًفيٌ  محمكد  الحي

 أخبرنا: قاال. بمصر الفىاًرًسيٌ  داكد أبي بف ا عبد بف محمد الحسف بكأ أخبرنا: قاؿ كتابو، في
 الحسيف بف محمد بف أحمد الفكارس أبك حدثنا ،(ّ)الفىرَّاء نظيؼ بف الفضؿ بف محمد ا عبد أبك

ابيكني  بف ا عبد عف مالؾ، حدثنا الشافعي، سميماف، حدثنا بف الربيع حدثنا إمبلء، (ْ)الصَّ
الن  )ًإفَّ :  ا رسكؿ قاؿ: قاؿ عمر ابف عف دينار، ، يينىاًدم ًببلى بيكا فىكيميكا ًبمىٍيؿو تَّى كىاٍشرى  يينىاًدمى  حى
( أيْـّ  اٍبفي   .مىٍكتيكـو

 :الكرٌاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر 
 لمحديث إسناديف:

 بف القاسـ ا عبد ، عف أبي(ٓ)محمد )ثقة( بف أحمد طاىر اإلسناد األكؿ فيو أبك -
 . (ٔ)فضؿ )ثقة(ال

                                                 

كأخرج الحديث اإلماـ البخارم في  (.ِّّ -ِِّاألربعيف )ص طبقات عمى المرتبة األربعيف كتاب(ُ) 
، (، مف طريؽ َِٔ، برقـ )(ُِٕ/ُ)صحيحو  ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى اًلؾه  عفعى  ، بو، بمثمو.مى

ا في صحيحو كأخر  ، عى (، مف طريؽ ِْٖٕ، برقـ )(ٕٖ/ٗ)ج البخارم ايضن ٍبدي المًَّو ٍبفي  عفٍبدي العىًزيًز ٍبفي ميٍسًمـو عى
 ، بو، بمثمو.ًدينىارو 

(، كمييما ُِٔ، برقـ )(ِْٓ/ُ) في الفكائد تماـ(، ك ِٕٔٔ، برقـ )(ُُٖ/ِ) ومستخرجكأخرجو أبك عكانو في 
 مف طريؽ نافع عف ابف عمر، بنحكه.

(، ُْٓٔ، برقـ )(ّٗ/ٓ)(، كالطبراني في األكسط ّْٗٔ، برقـ )(ِْٖ/ٖ)كأخرجو ابف حباف في صحيحو 
 كمييما مف طريؽ سالـ بف عبدا عف ابيو، بزيادة.

 بف كازفػػػػػػػػى بف رػػػػػبك بف منبو بف ثقيؼ كىك ثقيؼ، إلى النسبة ىذه كالفاء، كالقاؼ المثمثة الثاء بفتح ((ِ
 القبيمة ىذه أكثر كنزلت قسى، ثقيؼ اسـ اف كقيؿ مضر بف عيبلف بف قيس بف خصفة بف رمةعك بف منصكر
 (.ُّٗ/ّفي الببلد. األنساب ) منيا كانتشرت بالطائؼ

 (.ُّٓ/َُكبيعو. األنساب ) الفراء خياطة إلى النسبة ىذه المفتكحة، الراء كتشديد الفاء بفتح :الفىرَّاء ((ّ
ابيكني ((ْ الصابكف.  عمؿ إلى النسبة ىذه النكف، آخرىا كفي المكحدة الباء كضـ الميممة ادالص بفتح :الصَّ

 (.ِْٕ/ٖاألنساب )
(، ميزاف االعتداؿ ِْٖ/ُ: )الستة الكتب في يقع لـ ممف الثقات(، ُْٓ/ٗيينظر: الكامؿ في التاريخ ) ((ٓ
 (.ّْٓ/ُ) حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة(، ٓ/ُِ(، سير أعبلـ النببلء )ُٓٓ/ُ)

سير أعبلـ النببلء (، ِّٔ/َُتاريخ اإلسبلـ ) (،َّْ/ُفة ركاة السنف كالمسانيد )التقيد لمعر يينظر:  ((ٔ
(ُٗ/ٖ.) 



 

 

 

 

132 

ا، بف محمد الفتكح اإلسناد الثاني فيو الشريؼ أبك - كال  الحسف )لـ أجد فيو جرحن
 )صدكؽ(.  الكٌراؽ داكد أبي بف ا عبد بف تعديبلن(، عف محمد

 بف الفضؿ بف محمد ا عبد كبلىما )أبك عبد ا القاسـ كأبك الفتكح محمد( عف أبي 
 عف مالؾ، الشافع، سميماف، عف بف الربيع عف محمد، بف أحمد كارسالف أبي عف الفىرَّاء، نظيؼ
 .عمر  ابف عف دينار، بف ا عبد عف

ابيكني الحسيف بف محمد بف أحمد الفكارس، كأبك  الصَّ
 كقد بحجة كليس نفسو، في صدكؽ كقتو،...، مسند الكبير، : "الشيخ(ُ)قاؿ الذىبي

 عميو أدخؿ ألنو ،بو يحتج ال اإلسناد : "عالي(ِ)كقاؿ مرة ،فركاه" باطؿ حديث عميو أدخؿ
 : "مسند مصر".(ّ)اكقاؿ أيضن  "،حديث

صدكؽ ييـ، كال يضر كىمو؛ ألفَّ ىذا الحديث ليس الذم أيدخؿ عميو، كما قاؿ الباحث: 
 .  (ْ)أشار الذىبي

 كال يضر ما قيؿ في إرساؿ عبد ا بف دينار؛ ألنَّو لـ يرسؿكباقي رجاؿ اإلسناد ثقات، 
 .(ٓ)عف عبد ا بف عمر

 كعميو فالحديث فيو عمتاف: 
ا، كال  بف محمد الفتكح الشريؼ أبكاألكلى:  - الحسف )مجيكؿ الحاؿ(، لـ أجد فيو جرحن
 تعديبلن.

كقد تابعو أبك عبد ا القاسـ بف الفضؿ )الثقة( متابعة قاصرة في ىذا الحديث، كبذلؾ 
 تنتفي العمة. 
ابيكني، )صدكؽ ييـ(، كلـ  الحسيف بف محمد بف أحمد الفكارس، أبك الثانية: - الصَّ

 يتابع عمى حديثو. 
؛ ألفَّ أبا الفكارس الحسف لغيرهيتبيف مما سبؽ أف الحديث يرتقي إلى قاؿ الباحث: 
 .     (ٔ)بعك )صدكؽ ييـ(، كقد تي 

                                                 

 (.ِْٓ-ُْٓ/ُٓسير أعبلـ النببلء ) ((ُ
 (.ِٕٖ/ٕتاريخ اإلسبلـ ) ((ِ
 (.َٕ/ّتذكرة الحفاظ ) ((ّ
 (.ِْٓ/ُٓ: سير أعبلـ النببلء )يينظر ((ْ
 (.ُّٕكتحفة التحصيؿ )ص ،(َُِع التحصيؿ )ص: جاميينظر ((ٓ
نىا الرَّ  ((ٔ : أىٍخبىرى دَّثىنىا أىبيك اٍلعىبَّاًس، قىاؿى ، قىاليكا: حى ، كىأىبيك سىًعيدو نىا أىبيك زىكىًريَّا كىأىبيك بىٍكرو نىا الشَّاًفًعيُّ أىٍخبىرى : أىٍخبىرى ًبيعي قىاؿى

، ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا سيٍفيىافي : أىٍخبىرى ، عىٍف أىًبيًو، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  قىاؿى :  عىٍف سىاًلـو ، فىكيميكا »قىاؿى ذّْفي ًبمىٍيؿو الن ييؤى =    ًإفَّ ًببلى
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 إسناد الحديث.الحكـ عمى في  كاف لو أثره إيجابيه  الكٌراؽك 
*** 

ٍنيىاجيا عمي الثاني: أبك  (ُ)لصُّ
ٍنيىاجي عمي أبك الحؽ، عبد بف الحسف بف يكسؼ بف الحسيف  ، ثـ(ِ)الشَّاًطبي الصُّ

اإًلٍسكىٍندىرىاًنيٌ 
 .(ْ)ىػ(ّٕٔبالنظاـ، كتكفي سنة ) يمقب النَّاًسخ، ككاف الكيتيبيٌ  (ّ)

 ".ايقظن  : "كاف(ٔ)بخطو"، كقاؿ الصفدم الكثير كتب ا،متيقظن  فاضبلن  : "كاف(ٓ)قاؿ الذىبي
، : مجيكؿ الحاؿ، قاؿ الباحث ا كال تعديبلن ككبلـ الذىبي كالصفدم ال لـ أجد فيو جرحن

 ذلؾ.يفيد 
 :تطبيقية أمثمة -
 كمنيا: السُّنَّة، كتب في أحاديث لو

نىا ،(ٕ)الظاىرم ابف جماؿ الديفأخرج اإلماـ  (ِٖ)حديث:  سىٍيفي  قاؿ: أىٍخبىرى  ييكسيؼى  ٍبفي  اٍلحي
                                                                                                                                          

ٍكتيكـو =  تَّى تىٍسمىعيكا أىذىافى اٍبًف أيْـّ مى بيكا حى (. كأصؿ الحديث في َُِْ(، )َِٖ/ِمعرفة السنف كاآلثار )« كىاٍشرى
: األىذىافً  : األىذىاًف بىٍعدى الفىٍجًر ) صحيح البخارم، ًكتىابي : مىا َِٔ(، )ُِٕ/ُبىابي اًد بىابي : أىٍخبىاًر اآلحى (. كفي ًكتىابي

ٍكـً كىالفىرىاًئًض كىاألىٍحكىاـً ) بلىًة كىالصَّ ديكًؽ ًفي األىذىاًف كىالصَّ بىًر الكىاًحًد الصَّ ازىًة خى اءى ًفي ًإجى (. صحيح ِْٖٕ(، )ٕٖ/ٗجى
ًة، بلى : الصَّ : اٍستٍحبىاًب اتّْخاًذ ميؤذّْنىٍيًف ًلٍممىٍسجًد اٍلكىاًحًد ) مسمـ، ًكتىابي (. كفي كتاب: الصياـ، َّٖ(، )ِٕٖ/ُبىابي

ؿي ًبطيميكًع اٍلفىٍجًر ) :البىابي  ٍكـً يىٍحصي  (. َُِٗ(، )ٖٕٔ/ِبىيىاًف أىفَّ الدُّخيكؿى ًفي الصَّ

ٍنيىاجي ((ُ  ىذه األلؼ، بعد الجيـ آخرىا كفي المفتكحة اءكالي الساكنة كالنكف ككسرىا الميممة الصاد بضـ :الصُّ
 صنياجة إال العماليؽ مف بربر كقيؿ البربر، مف كىما حمير، مف قبيمتاف ككنانة كصنياجة صنياجة، إلى النسبة
 (.ّّٕ-ّّٔ/ٖحمير. األنساب ) مف فإنيما ككنانة
 (.ُْٖاألنساب )ص تحرير في المباب باألندلس. لب مدينة شاطبة إلى كمكحدة الطاء الشَّاًطبي بكسر ((ِ
 الميممتيف كالراء الداؿ كفتح النكف كسككف الكاؼ كفتح الميممة السيف كسككف األلؼ بكسر :اإًلٍسكىٍندىرىاًنيٌ  ((ّ
 بناىا مصر، ديار حد آخر مف المغرب بحر طرؼ عمى بمدة كىي اإلسكندرية الى النسبة ىذه النكف، آخرىا في
ليو اإلسكندر القرنيف ذك  (.ِّٔ/ُالبمدة. األنساب ) بنس كا 
 (.ٓٓ/ُّكالكافي بالكفيات ) ،(ِّٕ/ُْ: تاريخ اإلسبلـ )يينظر ((ْ
 (.ِّٕ/ُْتاريخ اإلسبلـ ) ((ٓ
 (.ٓٓ/ُّالكافي بالكفيات ) ((ٔ
(، كسعيد بف منصكر َّّٗ، برقـ )(ٓٔ/ْالبخارم )كأخرجو  (.ُٖٗٔ-ُٖٖٔ/ّمشيخة ابف البخارم ) ((ٕ
اًلدو (، كمييما مف طريؽ ِّٖٓ، برقـ )(ّٔٓ/ِ) وسننفي  ك ٍبفي خى  ، عف زىير، بو، بنحكه.عىٍمري

، ريؽ عبدي ا بف محمد النُّفىيميُّ ػ(، مف طِِٔٔ(، برقـ )ِٕٗ/ْكأخرج الحديث أبك داكد في سننو )          
ًلؾي ٍبفي مىا(، مف طريؽ ِّٕٓ، برقـ )(ّٕٓ)ص د في مسندهابف الجع، كأخرجو عف زىيره بف معاكية، بو، بنحكه

اًعيؿى   ، عف زىير، بو، بنحكه.ًإٍسمى



 

 

 

 

134 

، مىٍيوً  اءىًتيًبًقرى  الشَّاًطًبيُّ ٍسكىٍندىًريًَّة، عى نىا ًباإٍلً اًفظي  أىٍخبىرى مَّدو  ٍبفي  أىٍحمىدي  طىاًىرو  أىبيك اٍلحى مىًفيُّ  ميحى  ًقرىاءىةن  ،(ُ)السّْ
مىٍيوً  ٍبدً  ٍبفي  أىٍحمىدي  اٍلفىٍتحً  أىبيك أىنا أىٍسمىعي، كىأىنىا عى اًنيُّ  المَّوً  عى ، (ِ)السُّكذىٍرجى اًفظي، عىٍيـو ني  أىبيك أىنىا ًبأىٍصبىيىافى  اٍلحى
، اٍلقىاًسـً  أىبيك نىا ثىةى  أىبيك ثىنىا الطَّبىرىاًنيُّ مَّدي  عيبلى ٍمًرك ٍبفي  ميحى اًلدو  ٍبفً  عى رَّاًنيُّ  خى ، (ّ)اٍلحى دَّثىًني ًبًمٍصرى  حى

ميعىاًكيىةى  ٍبفي  زيىىٍيري  نىا ،(ْ)أىًبي
اؽى  أىًبي ، عىفٍ (ٓ)  المَّوي  رىًضيى  - عىاًزبو  ٍبفى  اٍلبىرىاءى  سىًمٍعتي : قىاؿى  ،(ٔ)ًإٍسحى

ا، ٍنييمى مىى ا  رىسيكؿ )جعؿ: قىاؿى  - عى اةً  عى دو  يىٍكـى  الرُّمى كىانيكا -أيحي ٍمًسيفى  كى ٍبدى  -رىجيبلن  خى  ٍبفى  المَّوً  عى
بىٍيرو  ، جي زىاًعيَّ قىاؿى  اٍلخي كا فىبلى  تخطفنا الطٍَّيري  رىأىٍيتيميكنىا ًإفٍ : كى تَّى مىكىاًنكيـٍ  ًمفٍ  تىٍبرىحي ـٍ  أيٍرًسؿى  حى فٍ  ًإلىٍيكي  كىاً 

ٍمنىا رىأىٍيتيمىكنىا ، اٍلقىٍكـى  ىىزى ـٍ كا فىبلى  كىأىٍكطىٍأنىاىي تَّى تىٍبرىحي ، أيٍرًسؿى  حى ـٍ  -كىالمَّوً  فىأىنىا: قىاؿى  المَّوي، فىيىزىمىييـي : قىاؿى  ًإلىٍيكي
مىى يىٍشتىًدٍدفى  النّْسىاءى  رىأىٍيتي  بىؿ، عى ،كىأىٍسكي  بىدىت خبلخيميـ قد اٍلجى ، رىاًفعىاتو  قيييفَّ ابي  فىقىاؿى  ًثيىابىييفَّ  أىٍصحى
ٍبدً  ابيكيـٍ  ظىيىرى  اٍلغىًنيمىةى، قىٍكـي  أىمٍ  اٍلغىًنيمىةى،: المَّوً  عى ا أىٍصحى ، فىمى كفى ٍبدي  فىقىاؿى  تىٍنتىًظري بىٍيرو  ٍبفي  المَّوً  عى : جي

لىنيًصيبىفَّ  النَّاسى  فَّ لىنىٍأًتيى  كىالمَّوً : قىاليكا  ا رىسيكؿ لكـ قىاؿى  مىا أىنىًسيتيـٍ  ًة، ًمفى  كى  أىتىٍكىيـٍ  فىمىمَّا اٍلغىًنيمى
ًرفىتٍ  ، فىأىٍقبىميكا كىجيكىيييـٍ  صي قىدٍ  ميٍنيىًزًميفى   ا رىسيكؿ مىعى  يىٍبؽى  فىمىـٍ  أيٍخرىاىيـٍ  ًفي يىٍدعيكىيـٍ  الرَّسيكؿي  كىافى  كى
ٍيري  ابيكا رىجيبلن، عىشىرى  اٍثنىيٍ  غى  .ًتيبلن(قى  سىٍبًعيفى  فىأىصى

 :الكرٌاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر 
 اإلسناد فيو:

ٍنيىاجي عمي أبك يكسؼ، بف الحسيف -ُ   صدكؽ.، الكرٌاؽالشَّاًطبي  الصُّ
اًنيٌ  -ِ  .أبك الفتح أحمد بف عبد اهلل السُّكذىٍرجى

                                                                                                                                          

سىفي ٍبفي ميكسىى(، مف طريؽ ُّٖٗٓ، برقـ )(ْٓٓ/َّ)كأخرجو أحمد في مسنده   عف زىير، بو، بنحكه. حى
، ( مف طريؽ َُُُّ، )(ِٓ/َُالسنف الكبرل )كأخرجو النسائي في  سىٍيفي ٍبفي عىيَّاشو  ، بو، بنحكه.زيىىٍيره  عفحي

مىًفيُّ  ((ُ  (.ُٖٔ/ٕالسمؼ. األنساب ) إلى النسبة ىذه الفاء، آخرىا كفي كالبلـ السيف بفتح :السّْ
ِ)) : اًنيُّ  ىذه النكف، آخرىا كفي الجيـ كفتح الراء كسككف المعجمة المفتكحة كالذاؿ الميممة السيف بضـ السُّكذىٍرجى

 (.ِِٗ/ٕأصبياف. األنساب ) قرل مف كىي سكذرجاف، إلى النسبة
ربيعة.  ديار مف كىي فف كؿ في كالعمماء الفضبلء مف جماعة كمنيا بيا كاف الجزيرة مف بمدة :حراف ((ّ

 (.َُٕ/ْاألنساب )
كخ بف خالد بف عمرك :ىك( (ْ رَّاني الحسف أبك ،الخزاعي كيقاؿ ،التميمي سعيد بف فىرُّ ، ثقة، مصر نزيؿ ،الحى

 (.َِْيينظر: تقريب التيذيب )ص. ىػ(ِِٗمات سنة )
ثقة ثبت إال أف سماعو عف أبي  ،نزيؿ الجزيرة ،أبك خيثمة الجعفي الككفي ،معاكية بف حديجزىير بف  ((ٓ

 (.ُِٖىػ(. يينظر: تقريب التيذيب )صُْٕىػ(، أك )ُّٕق(، أك )ُِٕ) مات سنة ،إسحاؽ بأخرة
ثقة مكثر  ،يعيبً أبك إسحاؽ السى  ،بف أبي شعيرة اليمدانيا :كيقاؿ ،عمي :كيقاؿ ،عمرك بف عبد ا بف عبيد ((ٔ
 (.ِّْتقريب التيذيب )صيينظر: . كقيؿ قبؿ ذلؾ ىػ(،ُِٗ)اختمط بأخرة مات ، عابد
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: "الشيخ، الميسًند، الصدكؽ"، كقاؿ مرة(ُ)قاؿ الذىبي
 ةكالنُّحا األدباء كبار مف : "ككاف(ِ)

ٌفاظ".             لو خرَّج بأصبياف،  الحي
 صدكؽ، كا أعمـ.قاؿ الباحث: 

ا، كال يضر ما قيؿ في كؿ مف:  كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات أيضن
األصبياني، ألفَّ ابف حجر ذكره في المرتبة  ا عبد بف أحمد تدليس أبي نيعيـ -ُ

 درنا.، مف لـ يكصؼ بذلؾ إال نا(ّ)األكلي مف مراتب التدليس
 .(ْ)معاكية؛ ألنَّو لـ يرسؿ عف أبي إسحاؽ السًَّبيعي بف إرساؿ زىير -ِ
إرساؿ أبي إسحاؽ السًَّبيعي؛ ألنَّو لـ يرسؿ عف البراء بف عازب  -ّ

(ٓ). 
؛ (ٔ)كذلؾ تدليسو ال يضر؛ مع أفَّ ابف حجر ذكره في المرتبة الثالثة مف مراتب التدليس

 .عازب  ألنَّو صرح بالسماع مف البراء بف
ا اختبلطو ال يضر؛ مع أفَّ زىير بف معاكية ، كالسبب (ٕ)حٌدث عنو بعد اختبلطو كأيضن

دَّثىنىا مف ركاية زىير عف أبي إسحاؽ، فقاؿ :  (ٖ)أف اإلماـ البخارم أخرج الحديث في صحيحو حى
اؽى قىاؿى سىًمٍعتي  دَّثىنىا أىبيك ًإٍسحى دَّثىنىا زيىىٍيره حى اًلدو حى ك ٍبفي خى ٍنييمىا  عىٍمري اٍلبىرىاءى ٍبفى عىاًزبو رىًضيى المَّوي عى

 )الحديث(.
، الكٌراؽلجيالة حاؿ الحسيف بف يكسؼ  ،ف الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼكعميو فإ

 .(ٗ)كالحديث صحيح أخرجو البخارم
 الحديث. إسناد ىذا في تضعيؼ سمبيه  أثره  لمكٌراؽيكف  كلـ

*** 

                                                 

 (.ُّٗ/ُٗسير أعبلـ النببلء )( (ُ
 (.ٕٕٓ/َُتاريخ اإلسبلـ ) ((ِ
 (.ُٖيينظر: طبقات المدلسيف )ص ((ّ
 (.ُُّ(، تحفة التحصيؿ )صُٕٕ(، جامع التحصيؿ )صَٔمراسيؿ )ص: اليينظر ((ْ
 (.ِْْ، تحفة التحصيؿ )ص(ِْٓر: جامع التحصيؿ )صيينظ ((ٓ
 (.ِْيينظر: طبقات المدلسيف )ص ((ٔ
 (.ِّٕة االغتباط بمف رمى باالختبلط )ص:  نياييينظر ((ٕ
 الحرب، في كاالختبلؼ التنازع مف يكره ما باب ،كتاب الجياد كالسيريينظر: أخرجو البخارم في صحيحو،  ((ٖ

 (. َّّٗبرقـ ) (،ٓٔ/ْإمامو ) عصى مف كعقكبة
 الحرب، في كاالختبلؼ التنازع مف يكره ما باب ،كتاب الجياد كالسيريينظر: أخرجو البخارم في صحيحو،  ((ٗ

 (.َّّٖ. برقـ )(ٓٔ/ْإمامو ) عصى مف كعقكبة
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القىٍيسىرىانيٌ  الثالث: أبك محمد
(ُ) 

سنة تكفي  .الكيتيبيٌ  المىٍصًرمٌ  األصؿ القىٍيسىرىانيٌ  ياسيف، بف الحسف أبي بف القكم عبد
 جمع كيذاكر، يفيـ، ككاف. كحٌدث بالسماع، كعني الكثير، : "ككتب(ّ)قاؿ الذىبي .(ِ)ق(ُٓٔ)

الحديث"، كقاؿ في  عف بالكسب انشغالو عمى يتأسؼ ككاف. يتمو كلـ النكف ذم أخبار في كتابنا
 ."ث المفيد الفاضؿ أبي محمد، المصرم، الكتبي، الجمدحدَّ المي " (ْ)طفمك 

، قاؿ الباحث:  ا كال تعديبلن ككبلـ اإلماـ فيك مجيكؿ الحاؿ، عبد القكم لـ يرد فيو جرحن
كىك ليس مف كتب الجرح  ،الذىبي ال يعني التكثيؽ؛ ألنَّو أكرد ذلؾ في كتاب تاريخ اإلسبلـ

 كتب السُّنَّة. في يثأحادلو  لـ أجدكالتعديؿ، ك 
*** 

 أبك الحسف المصرمالرابع: 
 .(ٓ)ق(َْٓ، تكفي )خاسً النَّ  الكرٌاؽمحمد، أبك الحسف المصرم  بف بقاء بف عمي

كلـ يزؿ يكتب لنفسو كيكٌرؽ لغيره إلى حيف : "(ٔ)ثقة، قاؿ الذىبي الكٌراؽكأبك الحسف 
 كقتو في مصر محٌدث : "كاف(ٕ)"، كقاؿ الصفدماككاف مفيد مصر في كقتو، ثقة مرضين  ،مكتو
 مرضينا" ثقة

 ىك ثقة إف شاء ا. قاؿ الباحث:
 :تطبيقية أمثمة -
 كمنيا: السُّنَّة، كتب في أحاديث لو

ًميدم في كتابو ا عبد أخرج اإلماـ أبك (ِٗ)حديث:  نىا ، قاؿ:(ٖ)الحى سىفً  أىبيك أىٍخبىرى      اٍلحى
ًميُّ  مَّدو  ٍبفً  بىقىاءً  ٍبفي  عى اًمعً  ًمٍنوي  أىٍسمىعي  كىأىنىا لىٍفًظوً  ًمفٍ  ًقرىاءىةن  ،كٌراؽال ميحى مىا اٍلفيٍسطىاًط، ًبجى  ًإال سىًمٍعنىاهي  كى

                                                 

 دافالبم أميات مف ككانت ،...،«قيسارية» ليا يقاؿ الرـك بحر ساحؿ عمى بمدة إلى النسبة ىذه :القىٍيسىرىانيٌ ( (ُ
 (.ّٕٓ/َُ. األنساب )"القيسراني" إلييا كالنسبة ، الخطاب بف عمر زمف فتحت
 (.َْْ/ُّ: تاريخ اإلسبلـ )يينظر ((ِ
 (.َْْ/ُّتاريخ اإلسبلـ ) ((ّ
 .(َِْ/ُْ)تاريخ اإلسبلـ  ((ْ
 (.ُّٔ-ُِٔ/َِ) بالكفيات الكافي، (ْٕٗ/ٗ) تاريخ اإلسبلـ: يينظر ((ٓ
 (.ْٕٗ/ٗتاريخ اإلسبلـ ) ((ٔ
 (.ُّٔ-ُِٔ/َِالكافي بالكفيات ) ((ٕ

. كأخرج الحديث البخارم في صحيحو (ّٕٔشيكخ )ص عف الحميدم ا عبد ألبي كأشعار أخبار(ٖ) 
ٍربو ( مف طريؽ َِّٔ(، )ُُْٕ، برقـ )(َُٗ/ِ) مىٍيمىافي ٍبفي حى  ، عف شعبة، بو، بزيادة.سي
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، عيمىرى  ٍبفي  أىٍحمىدي  اٍلفىٍتحً  أىبيك أىٍنبىأىنىا ًمٍنوي، دَّثىنىا اٍلًجيىاًزمُّ اؽى  أىبيك حى مَّدي  ًإٍسحى ، ٍبفً  اٍلقىاًسـً  ٍبفي  ميحى  سيٍفيىافى
دَّثىنىا سىٍيًف، ٍبفي  ٍحمىدي أى  حى دَّثىنىا اٍلحي ٍفصو  أىبيك حى دَّثىنىا ،(ُ)اٍلفىبلسي  حى دى  أىبيك حى دىاكي

 (ّ)شيٍعبىةى  ًعٍندى  كينَّا: قىاؿى  ،(ِ)
ا نىٍكتيبي  ، فىسىأىؿى  ييٍممىى، مى دَّقيكا: شيٍعبىةي  فىقىاؿى  سىاًئؿه مىٍيًو، تىصى دَّؽٍ  فىمىـٍ  عى ده، يىتىصى دَّ : شيٍعبىةي  فىقىاؿى  أىحى  قيكا،تىصى
اؽى  أىبىا فىًإفَّ  دَّثىًني، (ْ)ًإٍسحى ٍبدً  عىفٍ  حى ، ٍبفً  المَّوً  عى اًتـو  ٍبفً  عىًدمّْ  عىفٍ  مىٍعًقؿو :  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  حى
لىكٍ  النَّارى  )اتَّقيكا  .تىٍمرىةو( ًبًشؽّْ  كى

 :الكرٌاؽ كأثر اإلسناد عمى الحكـ
 :فيو اإلسناد

المصرم، تكفي سنة  ىك ابف سعيد، :ًجيىاًزمٌ أبك الفتح أحمد بف عمر ال -ُ
بَّاؿ إسحاؽ قاؿ أبك .(ٓ)ق(ُْٔ)  ـ فيو"، كا أعمـ.كمّْ : "تي (ٔ)الحى

 ضعيؼ.قاؿ الباحث:          
  بف محمد بف شعباف بف القاسـ : ىك ابفأبك إسحاؽ محمد بف القاسـ بف سفياف -ِ

 .(ٖ)ىػ(ّٓٓسنة ) تيكفي، (ٕ)القرط بيع لىإ القيٍرطي، نسبة ابف المالكي المصرم الفقيو ربيعة،
 

                                                                                                                                          

(، كأخرجو مسمـ في صحيحو ُِٕٓ) (،ّٔٓٔ(، )َْٓٔ، برقـ )(ُُِ/ٖ)كأخرجو البخارم في صحيحو 
اًتـو مف طريؽ  ،(َُُٔ) ، برقـ(َّٕ/ِ) ٍيثىمىةى، عىٍف عىًدمّْ ٍبًف حى  ، بزيادة.خى

اًتـو (، مف طريؽ ِِٓٓ، برقـ )(ْٕ/ٓ)كأخرجو النسائي في سننو  ، عىٍف عىًدمّْ ٍبًف حى  ، بنفسو.اٍلميًحؿّْ
مات سنة  ،ثقة حافظ ،رفي الباىمي البصرمأبك حفص الفبلس الصي، عمرك بف عمي بف بحر بف كنيز ((ُ
 (.ِْْيينظر: تقريب التيذيب )ص .ىػ(ِٕٗ)

. تقريب التيذيب ثقة حافظ غمط في أحاديث ،أبك داكد الطيالسي البصرم ،سميماف بف داكد بف الجاركد ((ِ
 (. َِٓ)ص
كاف الثكرم  ،حافظ متقفثقة  ،أبك بسطاـ الكاسطي ثـ البصرم ،شعبة بف الحجاج بف الكرد العتكي مكالىـ ((ّ
مات  ،االرجاؿ كذب عف السُّنَّة ككاف عابدن  كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف ،ىك أمير المؤمنيف في الحديث :يقكؿ
 (.ِٔٔ: تقريب التيذيب )صيينظرىػ(. َُٔ)سنة 
 ( مف ىذا البحث.ِِْترجمتو )صالسًَّبيعي. تقدمت  عبيد، أبك إسحاؽ بف ا عبد بف ىك عمرك ((ْ
 (.ِٕٔ/ٗتاريخ اإلسبلـ ) ((ٓ
 (.ُٔكفيات المصرييف )ص ((ٔ
حاح تاج المغة الص القٍرطي: الذم يعمَّؽ في شحمة األذف، كالجمع ًقرىطىةه كًقراطه أيضا، مثؿ رمح كرماح. ((ٕ

 .(ُُُٓ/ّكصحاح العربية )
 (.ٖٖ/ٖ: تاريخ اإلسبلـ )يينظر ((ٖ
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 مف التفنف مع لممذىب، كأحفظيـ بمصر المالكية رأس "كاف: (ُ)عياض القاضي قاؿ
مالؾ"،  مذىب عمى مصنفنا فقيينا : "كاف(ِ)كالكرع"، كقاؿ الدارقطني الديف مع كاألدب التاريخ

المالكية"، كقاؿ  فقياء رأس : "كاف(ْ)المالكية"، كقاؿ السيكطي شيخ : "العبلمة...،(ّ)كقاؿ الذىبي
 تأممنا قد الحنفييف، في (ٔ)قانع بف الباقي عبد نظير المالكييف في شعباف : "كابف(ٓ)ابف حـز
 تغير فإما الفضائح، كعظيـ البلئح، كالكضع البحت، كالكذب البيف، الببلء فيو فكجدنا حديثيما
ما كتبيما، اختمطت أك ذكرىما،  يقبؿ كمغفؿ كذاب، مف فيو خير ال مف كؿ عف الركاية تعمدا كا 

". (ٕ)التمقيف"، كقاؿ الذىبي  : "كىاه ابف حـز
 في صحيحواإلماـ البخارم  كقد تكبع متابعة قاصرة عند، صدكؽ يخطئقاؿ الباحث: 
 الكىاًشًحٌي. حرب بف ، مف طريؽ سميماف(ٖ)تابعو متابعو قاصرة

: "صدكؽ"، كقاؿ (ٗ)قاؿ الذىبي، دَّقَّاؽال اهلل عبد أبك الجنيد، أحمد بف الحسيف بف -ّ
 صدكؽ كما قاؿ الذىبي.قاؿ الباحث:  : "ركاياتو مستقيمو".(َُ)الخطيب البغدادم

 كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات، كال يضر ما قيؿ في كؿ مف:
 بف ؛ ألنَّو تكبع متابعة تامة، تابعو سميماف(ُُ)غمط أبي داكد الطيالسي في أحاديثو -ُ

 .(ُِ)لبخارم في الصحيححرب في اإلماـ ا
 

                                                 

 (.ٖٖ/ٖ: تاريخ اإلسبلـ )يينظر ((ُ
 (.ُّٖٗ/ْالمختمؼ )المؤتمؼ ك  ((ِ
 (.ٖٕ/ُٔسير أعبلـ النببلء ) ((ّ
 (.ُّّ/ُحسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة ) ((ْ
 (.ّٔٓ/ٕالمحمى باآلثار ) ((ٓ
تكفي سنة عبد الباقي بف قانع بف مرزكؽ بف كاثؽ، أبك الحسيف األمكم، مكالىـ، البغدادم الحافظ.  ((ٔ
 .(ّّ/ٖتاريخ اإلسبلـ )(. ىػُّٓ)

 (.ِٓٔ/ِمغني في الضعفاء )ال ((ٕ
 (.َُٗ/ِالصدقة ) مف كالقميؿ تمرة بشؽ كلك النَّار اتقكا باب ،كتاب الزكاة ،: صحيح البخارميينظر ((ٖ

 نزلكا األزد، مف بطف كىـ كاشح، بنى إلى النسبة ىذه الميممة، كالحاء المعجمة الشيف كالكىاًشًحٌي: بكسر
 (.ُّٔ/ُّكشاحا. األنساب ) اتخذه إذا بسيفو، أك بثكبو رجؿال تكشح مف الكاشح كاشتقاؽ ،البصرة،...

 (.ْٖٔ/ٕتاريخ اإلسبلـ ) ((ٗ
 (.ُِٔ/ٓتاريخ بغداد ) ((َُ
 (.َِٓتقريب التيذيب )ص :يينظر ((ُُ
 (.َُٗ/ِالصدقة ) مف كالقميؿ تمرة بشؽ كلك النَّار اتقكا باب يينظر: صحيح البخارم، كتاب الزكاة، ((ُِ
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 .  (0)إرساؿ شعبة بف الحجاج؛ ألنَّو لـ يرسؿ عف أبي إسحاؽ السًَّبيعي -ِ
 . (ِ)المزني بف معقؿ بف ا إرساؿ أبي إسحاؽ السًَّبيعي؛ ألنَّو لـ يرسؿ عف عبد -ّ

؛ فقد صرح (ّ)كذلؾ تدليسو ال يضر؛ مع أنَّو في المرتبة الثالثة مف مراتب التدليس
ٍبدً بسماع  ٍعًقؿو في ركاية اإلماـ البخارم في الصحيح ٍبفً  المَّوً  ىذا الحديث مف عى مى

(ْ). 
ا اختبلطو ال يضر؛ ألفَّ شعبة بف الحجاج حدث عنو قبؿ اختبلطو  . (ٓ)كأيضن

ألف أحمد بف عمر الًجيىاًزٌم ضعيؼ، كعميو فإف الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ، 
 .(ٔ)كالحديث صحيح أخرجو البخارم

 إيجابيه في الحكـ عمى إسناد الحديث.  أثره لو بقاء كاف  بف عمي اؽالكرٌ ك 
*** 

 حبيب أبى بف الخامس: أبك محمد حبيب
 كقيؿ: إبراىيـ، أبيو: محمد، كاسـ أبا يكنى مالؾ، كاتب حبيب بف أبي حبيب المصرم،

 .(ٕ)ق(ُِٖسنة ) تيكفيالحنفي،  مرزكؽ
 ليـ يقرأ كاف الذم حبيبنا كذكر أبي : "سمعت(ٖ)فقاؿ عبد ا بف أحمد النُّقاد:تكٌمـ فيو 

 حبيب عف كتب خراساف مف قاؿ: أحسبو، رجؿ عمينا قدـ بثقة ليس فقاؿ: أنس، بف مالؾ عمى
ذا ،(َُ)كالقاسـ (ٗ)سالـ عف عمو عف شياب ابف أخي ابف عف كتابنا  لييعة ابف أحاديث ىي كا 

                                                 

 (.ُْٕتحفة التحصيؿ )ص (،ُٔٗ(، جامع التحصيؿ )صُٗ)صؿ : المراسييينظر ((ُ
 (.ِْْ(، تحفة التحصيؿ )صِْٓيينظر: جامع التحصيؿ )ص ((ِ
 (.ِْيينظر: طبقات المدلسيف )ص ((ّ
 (.ُُْٕ(، برقـ )َُٗ/ِ، ) تمرة بشؽ كلك النَّار اتقكا : صحيح البخارم، كتاب الزكاة، بابيينظر ((ْ
 (.ِّٕف رمى باالختبلط )صة االغتباط بم: نياييينظر ((ٓ
 (.َُٗ/ِالصدقة ) مف كالقميؿ تمرة بشؽ كلك النَّار اتقكا باب يينظر: صحيح البخارم، كتاب الزكاة، ((ٔ
 ابف سؤاالت(، ّٔ/ُتاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز ) (،ْٖٓ/ْابف معيف، ركاية الدكرم ) : تاريخيينظر ((ٕ

(، الجرح ّْ)ص البف الجكزم الضعفاء كالمتركككف ،(ِٓ/ِالعمؿ كمعرفة الرجاؿ )، (َْٗص) الجنيد
تيذيب  (،َِٗ/ٓ(، كتاريخ اإلسبلـ )ِٓٔ/ُ) المجركحيفكتاب  (،ِّْ/ّالكامؿ ) (،ََُ/ّكالتعديؿ )
 (.ُِٖ-ُُٖ/ِ(، تيذيب التيذيب )ّّٔ/ّإكماؿ تيذيب الكماؿ )(، ّٗٔ-ّٔٔ/ٓالكماؿ )

 (.ِٓ/ِالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ) ((ٖ
أحد الفقياء  ،أك أبك عبد ا المدني ،أبك عمر ،بف الخطاب القرشي العدكمعبد ا بف عمر  سالـ بف( (ٗ

 .عمى الصحيح ق(َُٔ)مات في آخر سنة  ، كاف يشبو بأبيو في اليدم كالسمتا فاضبلن ا عابدن السبعة ككاف ثبتن 
 .(ِِٔتقريب التيذيب )صي ىظر: 
 ( مف ىذا البحث.ُٕٔتقدمت ترجمتو )ص ،يبف أبي بكر الصديؽ التيمالقاسـ بف محمد  ((َُ
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 عف شياب ابف أخي ابف عمى حالياأ أبي: فقاؿ كسالـ، القاسـ عف عمراف أبي بف خالد  عف
 حبيب كاف كقاؿ: يرضاه، كال يكثٌقو أبي يكف كلـ الحديث، يحيؿ حبيب ككاف أبي: قاؿ عمو،
 قدـ يقكؿ : "سمعتو(ُ)كسكءنا"، كقاؿ عبد ا بف أحمد شرنا عميو كأثنى كيكذب، الحديث يحيؿ
 فييا انظر فجعمت سالـ،ك  القاسـ عف عمو عف شياب ابف أخي ابف عف كتاب كمعو رجؿ عمينا
 ىذا؟، سمعت ممف لمرجؿ: فقمت كسالـ، القاسـ عف عمراف أبي بف يعني خالد مسائؿ ىي فإذا

ذا كذاب، رجؿ ىذا خرقيا أك دعيا فقمت مالؾ عمى لمناس يقرأ كاف الذم حبيب مف فقاؿ:  ىك كا 
ٌنما أبي: قاؿ عمو، عف شياب بف أخي ابف عمى كقمبو أحاليا قد  أبي بف خالد مسائؿ ىي كا 

 بف عكاـ كقاؿ الذاىبيف"، في حبيب حديث : "ذىب(ِ)كسالـ"، كقاؿ الحاكـ القاسـ عف عمراف
كَّاب  عف (ْ)المسعكدم حدثكـ لو: فقاؿ عيينة، ابف إلى جاء مصحفنا : "كاف(ّ)إسماعيؿ جى
بك بالمعجمة"، كقاؿ أ قاليا سيريف، ابف عف أيكب حدثكـ كقرأ خكاب، عميو فرده ؟،(ٓ)التيمي

بف ا: "متركؾ"، كقاؿ (ٕ)الحديث"، كقاؿ ابف حجر : "متركؾ(ٔ)األزدم الفتح كأبك حاتـ، كالنسائي،
 أنس بف مالؾ عمى يقرأ كاف قاؿ: حبيب، عرض لو: يقاؿ الذم بمصر الذم : "حبيب(ٖ)معيف
    ،عنو بمصر سألكني يقكؿ: يحيى سمعت كثبلثة، كرقتيف يصفح لمناس (ٗ)يخطرؼ ككاف
  أشر كىك حبيب رضػػبع مالؾ مف سمع (َُ)بكير ابف ككاف يحيى: قاؿ بشيء؟، أمره ليس فقمت:

                                                 

 (.ٔٓ/ِالعمؿ كمعرفة الرجاؿ )( (ُ
 (.ّّٔ/ّإكماؿ تيذيب الكماؿ ) ((ِ
 (.ُِٖ/ِتيذيب التيذيب ) ((ّ
صدكؽ اختمط قبؿ مكتو  ،بف مسعكد الككفي المسعكدمعبد ا بف عتبة بف عبد ا بف عبد الرحمف  ((ْ

(. يينظر: قُٓٔ)كقيؿ سنة  ق(َُٔ)ختبلط مف السابعة مات سنة كضابطو أف مف سمع منو ببغداد فبعد اال
 .(ّْْتقريب التيذيب )ص

كَّاب بف عبيد ا التيمي الككفي ((ٓ  .(ُّْتقريب التيذيب )ص .صدكؽ رمي باإلرجاء ،جى
 (.ّٗٔ/ٓكتيذيب الكماؿ ) ،(ََُ/ّكالجرح كالتعديؿ ) ،(ُٖٗ/ُ) البف الجكزم كالمتركككف الضعفاء ((ٔ
 (.َُٓتقريب التيذيب )ص ((ٕ
 (.ْٖٓ/ْركاية الدكرم ) ،تاريخ ابف معيف ((ٖ
تىيٍ  ((ٗ ٍطكى ٍشًيًو: ييٍجعىؿي خى ٍطرىؼي ًفي مى ٍطكىه؛ كيىتىخى ٍطًرؼي خى : ييخى كؼه ٍطري ٍطرىؼ الشيءى ًإذىا جاكىزىه كتىعىٌداه، كجمىؿ خي ف تىخى

ًتو.   ساعى ٍطكةن ًمٍف كى  (.ٕٗ/ٗيينظر: لساف العرب )خى
ثقة في الميث كتكممكا في  ،بف بكير المخزكمي مكالىـ المصرم كقد ينسب إلى جدهبف عبد ا يحيى  ((َُ

 .(ِٗٓتقريب التيذيب )ص  سنة. يينظر: (ٕٕ)كلو  ق(ُِّ)سماعو مف مالؾ مف كبار العاشرة مات سنة 
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 مالؾ عمى يقرأ الحديث، يضع ،(ِ)يخرطؼ سكء، رجؿ خبيث، : "كذاب(ُ)كقاؿ مرة العرض"،
 ،"الحديث يضع حبيب : "كاف(ّ)داكد أبك كأقؿ"، كقاؿ كأكثر كرقات العشر األحاديث؛ فيخرطؼ

 عف مكضكعة كميا أحاديثو : "متركؾ(ٓ)النسائيكقاؿ الناس"،  أكذب مف "كاف: (ْ)داكد أبك كقاؿ
 مف ليس ما عمييـ يدخؿ كاف المكضكعات الثقات عف : "يركم(ٔ)كغيره"، كقاؿ ابف حباف مالؾ

 يعطيـ كلـ بيده الجزء أخذ قرأ إذا كاف فإنو بشيء ليس فسماعو بعرضو سمعو مف فكؿ أحاديثيـ
 اؿػػػػػػكنيا"، كقػػػػػػػػػفينسخ يعطييـ ثـ كمو قرأت قد :كيقكؿ ،البعض ؾكيتر  البعض يقرأ ثـ، النسخ
 مالؾ مف السماع أشر: أبي أك معيف، بف يحيى قاؿ: (ٕ)الدكرقي إبراىيـ بف أحمد بف ا عبد

ذا مالؾ، عمى يقرأ كاف حبيب، عرض  كعامة "بمغ"ككتب  أكراقا، صفح القراءة آخر إلى انتيى كا 
 بف سيؿ بف محمد : "كذاب"، كقاؿ(ٖ)حبيب"، كقاؿ ابف معيف ضعر  المصرييف سماع
كذب"، كقاؿ ابف  كمو ىذا فقاؿ المديني بف عمى كعرضناىا حديثا عشريف عنو "كتبنا :(ٗ)عسكر
 يحتشـ كال اإلسناد، مقمكب المتف مكضكع حبيب حديث كعامة ،...الحديث : "يضع(َُ)عدم
نما الكذابيف يف بيف كأمره الثقات عمى الحدث كضع في حبيب  بو ليستدؿ منو طرفنا ذكرت كا 
 سكاه". ما عمى

 ، متركؾ الحديث.حبيب يأب بف حبيبقاؿ الباحث: 
 :تطبيقية أمثمة -
 كمنيا: كتب السُّنَّة، في أحاديث لو

                                                 

 (.َْٗسؤاالت ابف الجنيد )ص( (ُ
ٍطرىؼ في مشيو،خٍ ، قاؿ الفراىيدم: "ةالسرعة كالقفز في القراء :أم ((ِ ٍطكىه كيىتىخى ٍطًرؼي خى : ييخى أم: يجعؿ  ٍطركؼه

ٍطرىؼى  خطكتيف خطكة مف كساعتو : كاسع الخمؽ رحب الذّْراع. كخى ًطرؼه فةن إذا  كرجؿ ميٍتخى ٍطرى ٍطرؼ خى الرجؿ: ييخى
 .(ّّّ/ْالعيف ) ."سرع المشيأ

 (.ُِٖ/ِتيذيب التيذيب ) ((ّ
 (.ّٗٔ/ٓتيذيب الكماؿ ) ((ْ
 (.ُِٖ/ِتيذيب )تيذيب ال ((ٓ
 (.ِٓٔ/ُالمجركحيف )كتاب  ((ٔ
 (.ّٗٔ-ّٖٔ/ٓتيذيب الكماؿ ) ((ٕ
 (.ّٔ/ُركاية ابف محرز ) تاريخ ابف معيف، ((ٖ
 (.ُِٖ/ِتيذيب التيذيب ) ((ٗ

 (.ِّٗ-ِّْ/ّالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) ((َُ
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دَّثىنىا(ُ)أخرج ابف ماجو في سننو (َّ)حديث:  ، يىٍعقيكبى  ٍبفي  اٍلفىٍضؿي  ، قاؿ: حى اًميُّ  الرُّخى
دَّثى : قىاؿى  ًبيبي  نىاحى ًبيبو  أىًبي ٍبفي  حى ، أىبيك حى مَّدو اًلؾً  كىاًتبي  ميحى ، ٍبفً  مى دَّثىنىا: قىاؿى  أىنىسو ٍبدي  حى اًمرو  ٍبفي  المَّوً  عى  عى

، ، ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ  اأٍلىٍسمىًميُّ دّْهً  عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  شيعىٍيبو  (.(ّ)اٍلعيٍربىافً  بىٍيعً  عىفٍ  نىيىى  النًَّبيَّ  )أىفَّ  ،(1)جى
 :الكرٌاؽلحكـ عمى اإلسناد كأثر ا

 اإلسناد فيو:
 متركؾ الحديث.، الكرٌاؽحبيب بف أبي حبيب  -ُ
 .(ْ)ضعيؼ المدني، عامر أبك عبد اهلل بف عامر األىٍسمىًمٌي، -ِ
  .(ٓ)صدكؽ ،عمرك بف شعيب بف محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص -ّ 
صدكؽ ثبت سماعو مف  ،صشعيب بف محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف العا -ْ 

  .(ٔ)هجد
متركؾ الحديث، كأثره  الكٌراؽإسناد ضعيؼ جدنا، ألف حبيب بف أبي حبيب قاؿ الباحث: 

 في إسناد الحديث سمبي ببل شؾ.
*** 

 
 
 
 

 

                                                 
 في سننو، خرجو أبك داكدأك .(ُِّٗ، برقـ )(ّٕٗ/ِباب بيع العرباف ) سنف ابف ماجو، كتاب التجارات،(ُ) 
مف طريؽ عبد ا بف كىب، كبلىما عف (، ِّْ/ٓ)عف عبد ا بف مسممة القعنبي، كالبييقي  ،(َِّٓ)برقـ 

عف إسحاؽ بف عيسى بف  ،(ِّٕٔ) ه، برقـمسند كأخرجو أحمد فيمالؾ أنو بمغو عف عمرك بف شعيب. 
 الطباع، عف مالؾ، عف الثقة، عف عمرك بف شعيب.

 عبد ا بف عمرك بف العاص. ( ىك:(ِ
ا، فإف ارتضاه كاف ما دفعو إليو ( أم: بيع يككف فيو عرباف، كىك ما يدفع الرجؿ إلى الصناع ليصنع لو شيئن (ّ

ال يككف منحة لو، كالخمؿ فيو تعميؽ العقد كالتردد فيو إلى غير ذلؾ. تحفة األبرار )  (.ِْٓ/ِمف الثمف، كا 

 .(َّٗتقريب التيذيب )ص ((ْ
 (.ِّْالمصدر نفسو )ص ((ٓ
 (.ِٕٔالمصدر السابؽ )ص ((ٔ
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الميرىاًدمٌ أبك األسكد السادس: 
(ُ)  

 كاتب كاف نصير الميرىادٌم، أبك األسكد، مشيكر بكنيتو، بف الجبار عبد بف النضر
لييعة، تكفي سنة  بف اهلل عبد أخي ابف مصر قاضي لييعة بف عيسى بف لييعة

 .(2)ق(ُِٗ)
كذكره ابف حباف في  "،: "ثقو(4)، كابف حجر(3)، كالفسكم(2)ابف معيفكالنضر ثقة، قاؿ 

 :(1)األيمي سعيد بف الحافظ"، كقاؿ ىاركف العابد، القدكة، : "اإلماـ،(7)، كقاؿ الذىبي(5)الثقات
 إليو يخرج أف فسألو األسكد أبي إلى أتى كقد معيف بف يحيى حضرت قاؿ: بو اثؽ مف "حدثني
 بو؟، حدثؾ شيء كأم منو؟، قرأت شيء أم معيف: بف يحيى لو فقاؿ ،(9)يزيد بف نافع كتاب
 فقاؿ ذيف، بيف أميز كلست إجازة، أخذت ما كمنو قرأت، ما كمنو حدثني، ما منو: النضر فقاؿ
صدؽ"،  شيخ : "ككاف(01)قاؿ ابف معيف .منو" الكتاب فانتسخ الصدؽ عمى منؾ آخذه يحيى

 .بأس" بو "ليس: (01)النسائي عابد"، كقاؿ : "صدكؽ(00)كقاؿ أبك حاتـ
 :تطبيقية أمثمة-

 :كمنيالو أحاديث في كتب السُّنَّة، 
                                                 

اًبر وػػػكاسم ميراد، إلى منسكب :الميرىاًدمٌ  ((ُ  بف زيد بف بػػعري بف بػػػيشج بف دػػػزي بف أدد بف مالؾ بف ييحى
 عجالة .بعدىـ فمف الصحابة مف جماعة إليو ينسب قبيؿ باليمف، تمرد مف أكؿ ألنو بو سمي سبأ، بف كيبلف
 (.ُُّالنسب )ص في المنتيي كفضالة دمالمبت
 كالتاريخ المعرفة، (ّّٗص) الجنيد ابف سؤاالت ،(َُ/ُ) محرز ابف ركاية ،معيف ابف : تاريخيينظر ((ِ
 الكماؿ تيذيب، (ُِّ/ٗ) الثقات، (ْْٗ/ُ) يكنس ابف تاريخ، (َْٖ/ٖ) كالتعديؿ كالجرح ،(ّْْ/ِ)
 (.ِٔٓص) التيذيب يبتقر ، (ٕٔٓ/َُ) النببلء أعبلـ رسي، (َْْ/َُ)

 .(َُ/ُركاية ابف محرز ) ،تاريخ ابف معيف ( (ّ
 .(ّْْ/ِالمعرفة كالتاريخ ) ( (ْ
 (.ِٔٓتقريب التيذيب )ص  ((ٓ
 (.ُِّ/ٗالثقات ) ((ٔ
 (.ٕٔٓ/َُأعبلـ النببلء ) سير ((ٕ
 (.َْٖ/ٖالجرح كالتعديؿ ) ((ٖ
 ،بف حسنةإنو مكلى شرحبيؿ  :يقاؿ ،ك يزيد المصرمأب ،بفتح الكاؼ كالبلـ الخفيفة ،بف يزيد الكبلعينافع  ((ٗ

 .(ٗٓٓتقريب التيذيب )ص ق(.ُٖٔ)مف السابعة مات سنة  ،ثقة عابد
 (.ّّٗسؤاالت ابف الجنيد )ص ((َُ
 (.َْٖ/ٖكالتعديؿ ) الجرح ((ُُ
 (.ِّٗ/ِٗتيذيب الكماؿ ) ((ُِ
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نىا(ُ)أخرج النسائي في سننو (ُّ)حديث:  ٍبدي  ، قاؿ: أىٍخبىرى ٍبدً  ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى    ٍبفً  المَّوً  عى
ٍبدً  ـً  عى كى دَّثىنىا: قىاؿى  ،(ِ)اٍلحى دً  كىأىبيك أىًبي، حى ٍبدً  ٍبفي  النٍَّضري  اأٍلىٍسكى بَّاًر، عى دَّثىنىا: قىاالى  اٍلجى ؿي  حى  ٍبفي  اٍلميفىضَّ

الىةى  يَّاشً  عىفٍ  ،(ّ)فىضى بَّاسو  ٍبفً  عى ، عى ٍيفً  أىًبي عىفٍ  اٍلًقٍتبىاًنيّْ قىاؿى  ،(ْ)يٍّ شيفى  ٍبفً  اٍليىٍيثىـً  اٍلحيصى  أىبيك كى
دً  ،: اأٍلىٍسكى رىٍجتي : يىقيكؿي  سىًمعىوي  ًإنَّوي  شيفىيّّ اًحبه  أىنىا خى اًمر أىبىا ييسىمَّى ًلي كىصى ؿه  ،(ٓ)عى  اٍلمىعىاًفرً  ًمفى  رىجي
مّْيى  كىافى  ًبًإيًميىاءى، ًلنيصى ييـٍ  كى انىةى  أىبيك: لىوي  ييقىاؿي  اأٍلىٍزًد، ًمفى  رىجيبلن  قىاصُّ ٍيحى رى

ابىًة، فى مً  (ٔ)  أىبيك قىاؿى  الصَّحى
ٍيفً  اًحًبي فىسىبىقىًني: اٍلحيصى ٍكتيوي  ثيَـّ  اٍلمىٍسًجًد، ًإلىى صى مىٍستي  أىٍدرى ٍنًبًو، ًإلىى فىجى  قىصىصى  أىٍدرىٍكتى  ىىؿٍ : فىقىاؿى  جى

انىةى؟ أىًبي ٍيحى ،: فىقيٍمتي  رى ٍشًر،: عىفٍ  ٍشرو عى  عىفٍ   المَّوً  رىسيكؿي  )نىيىى: يىقيكؿي  سىًمٍعتيوي : فىقىاؿى  الى ، اٍلكى ٍشـً  كىاٍلكى
ميكىامىعىةً  كىعىفٍ  كىالنٍَّتًؼ،

ؿً  (ٕ) ؿى  الرَّجي ٍرأىةً  ميكىامىعىةً  كىعىفٍ  ،(ٖ)ًشعىار ًبغىٍيرً  الرَّجي ٍرأىةى  اٍلمى ، ًبغىٍيرً  اٍلمى  كىأىفٍ  ًشعىارو
ؿي  يىٍجعىؿى  ًريرنا ًثيىاًبوً  أىٍسفىؿى  الرَّجي ، ًمٍثؿى  حى اًجـً مىى ؿى يىٍجعى  أىكٍ  اأٍلىعى ٍنًكبىٍيوً  عى ًريرنا، مى ، أىٍمثىاؿى  حى اًجـً  كىعىفً  اأٍلىعى

ليبيكسً  النُّميكًر، ريكيكبً  كىعىفٍ  النٍُّيبىى، كىاًتيـً  كى (. ًلًذم ًإالَّ  اٍلخى   سيٍمطىافو
 :الكرٌاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر 
                                                 

، برقـ (َُِٓ/ِابف ماجو ) أخرجوك  .(َُٗٓ، برقـ )(ُّْ/ٖباب النٍَّتؼ ) ،كتاب الزينة ،سنف النسائي(ُ) 
، (، كمييما مف طريؽ َِٗٔ، برقـ )(ُِّٕ/ّ)(، كالدارمي ّٓٓٔ) ٍضرىًميُّ عىيَّاشي ٍبفي عف يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى اٍلحى

 ، بو، بنحكه.عىبَّاسو اٍلًحٍميىًرمُّ 
اًلًد اٍليىٍمدىاًنيُّ (، مف طريؽ َْْٗ، برقـ )(ْٖ/ْ) كأخرجو أبك داكد ؿي  عف، يىًزيدي ٍبفي خى  ، بو، بنحكه.اٍلميفىضَّ

ٍبدي الرَّحٍ  ((ِ ٍبًد المًَّو ٍبفً عى ـً  مىًف ٍبفي عى كى ٍبًد اٍلحى يينظر: تقريب التيذيب . ، ثقةالقاسـ أبك المصرم، أعيف بف عى
 (.ّْْ)ص

(، ُٔٗٓ، برقـ )(ّٕٓ/ٖشعب اإليماف )(، كفي ُُِٔ، برقـ )(ِّٗ/ّالسنف الكبرل )كأخرجو البييقي في 
ٍبًد اً ٍبًف مى  مف طريؽ اًلًد ٍبًف يىًزيدى ٍبًف عى يىًزيدي ٍبفي خى ٍيدو كى ًد، كىأىبيك زى ، كىأىبيك اأٍلىٍسكى ـى ٍريى اٍلميفىضَّؿي عف  ٍكىىبو سىًعيدي ٍبفي أىًبي مى
الىةى   ، بو، بنحكه.ٍبفي فىضى

الىةى  ((ّ ؿي ٍبفي فىضى أخطأ  ،ثقة فاضؿ عابد، القاضي ةمعاكي أبك الًقٍتباني، المصرم، ثمامة ابف عبيد بف اٍلميفىضَّ
 (.ْْٓتقريب التيذيب )ص :يينظر .بف سعد في تضعيفوا

 .(ٖٕٓتقريب التيذيب )ص . يينظر: ثقة ،رم المصرمجٍ أبك الحصيف الحى  ،الرعيني الييثـ بف شفي ((ْ
  نظر:يي . اسمو عامر كالصحيح أبك عامر :كقيؿ ،بف جابراسمو عبد ا  ،المصرمرم جٍ ( أبك عامر الحى (ٓ

 (.ّٓٔتقريب التيذيب )ص
ٍبدي اً ٍبفي مىطىرو (ٔ كىافى يىقيصُّ ًبأىٍيًميَّا، لىوي  ،( عى ، كىىيكى ًمفى اأٍلىٍزًد، كى : ىيكى شىٍمعيكفي انىةى ميٍختىمىؼه ًفي اٍسًمًو، فىًقيؿى ٍيحى أىبيك رى

ثىٍكبىافى  ، كى ٍكشىبو ًديثيوي ًعٍندى شىٍيًر ٍبًف حى ، حى ، كىآيىاته ، كىاٍليىٍيثىـً ٍبًف  كىرىامىاته ، كىأىٍبرىىىةى، كىعيبىادىةى ٍبًف نيسىيٍّ ٍيبو كيرى ، كى ٍبًف شىٍيرو
. معرفة الصحابة ألبي نعيـ )  (.ُّٖٕ/ْشيفىيٍّ

 ىك أف يضاجع صاحبو في ثكب كاحد ال حاجز بينيما، كالكميع: الضجيع، كزكج المرأة كميعيا. :المكامعة ((ٕ

 .(ّْٓ/ْمجمع بحار األنكار ): يينظر
 .(ُْٓ/ّ) السُّنَّةتحفة األبرار شرح مصابيح  فيحكؿ بينيما. ،أم ثكب يغطي بو: بغير شعار ((ٖ
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 اإلسناد فيو:
أبك محمد الفقيو  ،عبد اهلل بف عبد الحكـ بف أعيف المصرمكالد عبد الرحمف:  -ُ
  .المالكي

 شيئنا". معيف ابف عميو أنكر : "صدكؽ،(ُ)قاؿ ابف حجر
: "ثقة كبير، متفؽ عميو"، كقاؿ ابف  (ّ)كقاؿ الخميمي : "ثقة"،(ِ)كقاؿ أبك زرعة الرازم

ا رجبلن  : "ككاف(ْ)عبد البر : (ٔ)، كقاؿ أبك حاتـ(ٓ)ثقة"، كذكره ابف حباف في الثقات صالحن
: "كاف (ٖ)المصرية"، كقاؿ ابف يكنس الديار مفتي الفقيو، : "اإلماـ،(ٕ)الذىبي"صدكؽ"، كقاؿ 

لـ أر " :(َُ)مصر"، كقاؿ العجمي شيخ : "كاف(ٗ)مسمـ بف فقيينا، ككاف حسف العقؿ"، كقاؿ محمد
     كذبو كالتعديؿ الجرح "في :(ُُ)الساجي "، كقاؿبمصر اعقؿ منو كمف سعيد بف أبي مريـ

 كذاب".   إٌنو: معيف ابف قكؿ يثبت : "لـ(ُِ)مؽ عميو الذىبيمعيف"، فع بف يحيى
 ثقة.قاؿ الباحث: 

ٍجرم، المصرم،أبك عامر -ِ  عامر، اسمو كقيؿ: جابر، بف ا عبد اسمو: : ىك الحى
 . "مقبكؿ: "(ُّ)قاؿ ابف حجر عامر. أبك كالصحيح:

، ك  قاؿ الباحث: ا كال تعديبلن راتب التعديؿ عند أدنى م ىيمقبكؿ رتبة لـ أجد فيو جرحن
ال فميف الحديث"، كىنا لـ ييتابع، قاؿ الشيخ (ُْ)ابف حجر، قاؿ ابف حجر : "مقبكؿ حيث يتابع، كا 

                                                 

 (.َُّلتيذيب )صتقريب ا ((ُ
 .(َُٔ/ٓالجرح كالتعديؿ ) ((ِ
 (.ِْٔ/ُاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ) ((ّ
 (.ُْٗ/ُٓتيذيب الكماؿ ) ((ْ
 (.ّْٕ/ٖ: الثقات )يينظر ((ٓ
 (.َُٔ/ٓعديؿ )الجرح كالت ((ٔ
 (.َِِ/َُسير أعبلـ النببلء ) ((ٕ
 (.ِٕٓ/ُتاريخ ابف يكنس ) ((ٖ
 (.َُٔ/ٓالجرح كالتعديؿ ) ((ٗ

 معرفة الثقات.كلـ أجده في  ،(ِٖٗ/ٓنقمو ابف حجر في تيذيب التيذيب ) ((َُ
 كلـ أجده في الجرح كالتعديؿ. ،(َِٗ-ِٖٗ/ٓتيذيب التيذيب ) ((ُُ
 (.ُِِ/َُسير أعبلـ النببلء ) ((ُِ
 (.ّٓٔتقريب التيذيب )ص ((ُّ
 (.ْٕ)ص المصدر نفسو ((ُْ
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، كاسمو: )عبد ا ابف -كما تقدـ في ركاية الجماعة-(" : "كالصحيح: )أبك عامر(ُ)األلباني
ال في "األسماء"، كفي ، ك اف في "ثقاتو"، ال في "الكنى"جابر(، كلـ يكثقو أحد، كلـ يكرده ابف حب

حتى  اـ أجد لو متابعن ، كل-كما ىك نصو في المقدمة  -تابعة "التقريب": "مقبكؿ". يعني عند الم
، كأنكر ما فيو جممة الخاتـ، كا تعالى أعمـ. كلكثير مف الخصاؿ األخرل شكاىد  اليـك

 في "الصحيحيف" كغيرىما، منيا: جممة رككب النمكر".  (ِ)معركفة
ٍجرم المصرم ليف أبا ألفَّ  ؛سناد ضعيؼو فإف اإلكعمي   .عامر الحى
 .إسناد الحديث في الحكـ عمى إيجابيه  قد كاف لو أثره ف الكٌراؽاألسكد ا أمَّ 

*** 
 (ّ)القىبَّاني الديف أثير ،المصرم محمد السابع: أبك

 محمد أك أبك القاسـ أبك الديف، أثير خمؼ، بفبىًنيفى  بف سميماف بف الغني عبد
 كتفرد مرات، بالشيء الربيع، كحدث أبي كالده بإفادة الكثير الناسخ، كسمع الشافعي المصرم

ا كقاؿ: كاف عميو، فأثنى الشريؼ : "ذكره(ٓ)الذىبيقاؿ  .(ْ)ق(ُٔٔسنة ) تيكفيكقتو،  في  شيخن
ا،  مع بمصر اإلسناد عمك إليو : "انتيى(ٔ)الفضبلء"، كقاؿ مرة المشايخ أكالد مف ساكننا، صالحن

صبلح كسككف...، ككاف مباركنا خًيرنا"، كقاؿ مرة
: (ٖ)الكبير"، كقاؿ الذىبي كالصفدم : "الميسًند(ٕ)

 "الميسًند".

                                                 

 (.ّٗ/ُْسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة ) ((ُ
ٍصًؿ ًفي الشَّعىًر )يينظر ((ِ : الكى : يينظر(. ك ّٕٗٓ(، برقـ )ُٓٔ/ٕ: صحيح البخارم، كتاب المباس، بىابي

ًة صحيح مسمـ، كتاب: المّْبىاًس كىالزّْ  ًة كىالنَّاًمصى ًة كىاٍلميٍستىٍكًشمى : تىٍحًريـً ًفٍعًؿ اٍلكىاًصمىًة كىاٍلميٍستىٍكًصمىًة كىاٍلكىاًشمى ينىًة، بىابي
ٍمًؽ اً ) اًت كىاٍلميغىيّْرىاًت خى ًة كىاٍلميتىفىمّْجى  (.ُِِْ(، برقـ )ُٕٕٔ/ّكىاٍلميتىنىمّْصى

 يكزف اٌلذم كىك القباف، إلى النسبة ىذه نكف، آخرىا كفي بكاحدة المنقكطة الباء كتشديد القاؼ بفتح :القىبَّاني( (ّ
 (.ُّٗ/َُبو. األنساب ) الكزف إلى أك عممو إلى إما إليو كالمنتسب األشياء، بيا
(، المعيف في َّّ/ّ(، العبر في خبر مف غبر )ُّٔ/ْ(، تذكرة الحفاظ )ُْ/ُٓيينظر: تاريخ اإلسبلـ ) ((ْ

رة في ممكؾ النجـك الزاى(، ُٔٔ/ُ(، تكضيح المشتبو )ِْ/ُٗبالكفيات ) افيالك (، َُِطبقات المحدثيف )ص
 (.ُّٓ/ٕشذرات الذىب في أخبار مف ذىب )(، ُِِ/ٕمصر كالقاىرة )

 (.ُْ/ُٓتاريخ اإلسبلـ ) ((ٓ
 (. َّّ/ّالعبر في خبر مف غبر ) ((ٔ
 (.ُّٔ/ْتذكرة الحفاظ ) ((ٕ
 (.ِْ/ُٗفي بالكفيات )كالكا (،َُِلمعيف في طبقات المحدثيف )صا ((ٖ
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ا كال تعديبلن  قاؿ الباحث: ، شيخ صالح ميسند، مجيكؿ الحاؿ، ككبلـ الذىبي ال يفيد جرحن
 كا أعمـ.
 :تطبيقية أمثمة -
ثنا أخرجو ابف حجر، في مخطكط ال في كتب السُّنَّة، ككجدت لو حدي في أحاديث لو

ا ابف حجر في تغميؽ التعميؽ عمى ع العمـ أنو يكجد لو حديث أخرجو أكتاب مطبكع. م يضن
 . (مف أحدث ًفي أمرنىا شىٍيئا لىٍيسى ًمٍنوي فك رد)كىك:  (ُ)صحيح البخارم

 كمف أحاديثو:
ٍعفىًر ٍبفً أىٍخبىرى قاؿ:  ،(ِ)أخرج الحافظ ابف حجر العسقبلني (ِّ)حديث:       نىا يىٍحيىى ٍبفي جى

تىًنيُّ  سىٍيفو اٍلخي ييكسيؼي ٍبفي عيمىرى ٍبًف حي ، كى سىٍيًنيُّ ٍبًد الرًَّحيـً اٍلحي مًَّد ٍبًف عى ميحى
ا قىاال: أىنىا (ّ) ازىةن ًمٍنييمى ، ًإجى

اًئًؿ عي  ، أىنىا أىبيك اٍلفىضى مىؼو مىٍيمىافى ٍبًف بىًنيفى ٍبًف خى ٍبدي اٍلغىًنيّْ ٍبفي سي ًميّْ ٍبًف اٍلفىٍتًح، أىنىا عى مىر ٍبف أىٍحمىدى ٍبًف عى
: قيًرئى  ، قىاؿى ًميٍّ اٍلفىاًرًسيُّ مًَّد ٍبًف عى ًميُّ ٍبفي ميحى اًدؽو ميٍرًشدي ٍبفي يىٍحيىى، أىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً عى مىى أىًبي أىبيك صى عى

ٍبًد المًَّو  مًَّد ٍبًف عى ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى ٍنًزًلًو ًباٍلقىاًىرىًة، ٍبًف ااأىٍحمىدى عى ، ًفي مى ًفيّْ ٍيرى كًؼ ًباٍبًف الصَّ لنَّاًصًح اٍلمىٍعري
لىًد السُّنّْ  اؿي كى ٍيمىةى، خى اًمًد ٍبًف خيزى مَّدي ٍبفي حى سىٍيًف ميحى دَّثىؾى أىبيك اٍلحي اًضره أىٍسمىعي ًقيؿى لىوي: حى ، كىأىنىا حى يّْ

مَّدي ٍبفي ىىاًشـو الرًميُّ  دَّثىًني ميحى حى
، عىًف اٍبًف أىًبي ا (ْ) ٍعفىًر ٍبًف بيٍرقىافى ، أىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى، عىٍف جى ٍلميؤىدّْبي

: قىاؿى رىسيكؿي المَّوً  ، قىاؿى اًلؾو : اٍلكىؼُّ عىٍف مىٍف ):  نيٍشبىةى، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى ثىبلثه ًمٍف أىٍصًؿ اإًلٍسبلـً
: ال ًإلىوى ًإال المَّوي ال ييكىفّْريهي ًبذىٍنبو  ٍنذي بىعىثىًني المَّوي،  قىاؿى ، كىاٍلًجيىادي مىاضو مي وي ًمفى اإًلٍسبلـً ًبعىمىؿو كىال ييٍخًرجي

  ًكىاإًليمىافي ًباألىٍقدىار ، اًدؿو اًئرو كىال عىٍدؿي عى ٍكري جى اؿى ال يىٍصًرفيوي جى  ًإلىى أىٍف ييقىاًتؿى آًخري أيمًَّتيى الدَّجَّ
 (.كيمّْيىا

 :اؽالكرٌ الحكـ عمى اإلسناد كأثر 
 إسناد الحديث فيو:

                                                 
ٍمحً صحيح البخارم، كتاب:  :يينظر ((ُ ٍمحي مىٍرديكده  ، باب:الصُّ ٍكرو فىالصُّ ٍمًح جى مىى صي كا عى ، (ّٖٗ/ّ) ًإذىا اٍصطىمىحي

 .(ِٕٗٔبرقـ )
 كىك مخطكط في اسطكانة جكامع الكمـ. .(ُْحادم عشر مف معجـ الشيخة مريـ )حال(ِ) 

بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىأىبيك  يأىب (، مف طريؽ ُُّْ، برقـ )(ِٕٖ/ٕ)ه مسندي كأخرج الحديث اإلماـ أبي يعمى ف
 ، ٍربو ٍيثىمىةى زيىىٍيري ٍبفي حى دَّثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى  عفخى  ، بو، بمثمو.حى

 بنحكه.، بو، ميعىاًكيىةى  يأىبعف  ،عيبىٍيدو  يأىب(، مف طريؽ ِٖ، برقـ )(ْٕ)صكأخرجو القاسـ بف سبلـ في اإليماف 
تىًنيُّ  ((ّ  كىي ختف إلى النسبة ىذه النكف، آخرىا كفي الحركؼ ثالث المفتكحة كالتاء المعجمة الخاء بضـ :اٍلخي
 (.َٓ/ٓكاشغر. األنساب ) دكف الترؾ ببلد مف يكزكند كراء بمدة
 ؿ لـ أجد لو ترجمة في كتب الرجاؿ.محمد بف ىاشـ مجيك  ((ْ
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 . أبك الفضؿ عمر بف أحمد بف عمي بف الفتح -ُ
ا كال تعديبلن.قاؿ الباحث:   لـ أجد فيو جرحن

 شيخ صالح ميسند، مجيكؿ الحاؿ. ،الكرٌاؽعبد الغني بف سميماف  -ِ
مَّدي ٍبفي ىىاًشـو الرًميُّ اٍلميؤىدِّبي  -ّ  .ميحى

ا كال تعديبلن، فيك لـ أجد لو ترجمة في كتب الرّْ قاؿ الباحث:  جاؿ، كلـ أجد فيو جرحن
 مجيكؿ، كا أعمـ.

ثقة أحفظ الناس  ،عمي كىك صغير ،أبك معاكية الضرير الككفي ،محمد بف خاـز -ْ
، كذكره في المرتبة الثالثة مف (ُ). قالو الحافظ ابف حجرلحديث األعمش كقد ييـ في حديث غيره

 .(ِ)مراتب التدليس
ر فقد ركل الحديث عف غير األعمش، كلـ يتابعو أحد فيو، أما كىمو يض قاؿ الباحث:

 .(ّ)تدليسو ال يضر فقد ركل الحديث بصيغة التحديث في ركاية أبي داكد

  الرَّقي. اهلل عبد أبك بيٍرقاف: الكبلبي، بف جعفر -ٓ
  الزىرم". حديث في ييـ : "صدكؽ(ْ)قاؿ ابف حجر

كذكره  العدؿ"، الثقة "كا: (ٕ)محمد بف ؿ مركاف: "ثقة"، قا(ٔ)، كالعجمي(ٓ)قاؿ ابف معيفك 
 عف ركل ما كأما الزىرم، غير عف ركل فيما : "ثقة(ٗ)، كقاؿ ابف معيف(ٖ)ابف حباف في الثقات

 غير في كىك الزىرم، عف الحديث مستقيـ ىك كليس يكتب، ال أميِّا ككاف ضعيؼ، فيك الزىرم
 رجؿ ككاف يكتب كال يقرأ ال : "كاف أمينا(َُ)حديثنا"، كقاؿ ابف معيف في مكضع أصح الزىرم

                                                 

 (.ْٕٓتقريب التيذيب )ص ((ُ
 (.ّٔظر: طبقات المدلسيف )صيين ((ِ
دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي . قاؿ أبك داكد، (ُٖ/ّباب في الغزك مع أئمة الجكر ) سنف أبي داكد، كتاب الجياد، ((ّ حى

ٍف أىنىًس ٍبًف مى  ٍف يىًزيدى ٍبًف أىًبى نيٍشبىةى عى ٍعفىري ٍبفي بيٍرقىافى عى دَّثىنىا جى دَّثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى حى     قىاؿى  :قىاؿى  اًلؾو مىٍنصيكرو حى
 : )الحديث(.المًَّو  رىسيكؿي 
 (.َُْتقريب التيذيب )ص ((ْ
  (.ْٖركاية الدارمي )ص -ابف معيف تاريخ ((ٓ
 (.ِٖٔ/ُالثقات )معرفة ( (ٔ
 (.ُٔ/ٓتيذيب الكماؿ ) ((ٕ
 (.ُّٔ/ٔ: الثقات )يينظر ((ٖ
 (.ّٖٓ/ُسؤاالت ابف الجنيد ) ((ٗ

 (.ْْٔ/ْ(، كيينظر )ُْٗ/ْالدكرم )ركاية  -ابف معيف تاريخ ((َُ
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 حديث في كىك األصـ بف بريد كحديث (ِ)ميمكف لحديث ضابط : "ثقة(ُ)صدؽ"، كقاؿ أحمد
ا كيختمؼ يضطرب الزىرم  قاؿ ثـ بأس فبل الزىرم غير عف حدث : "إذا(ّ)فيو"، كقاؿ أحمد أيضن

نيمىٍير يخطئ"، كقاؿ ابف الزىرم عف حديثو في
مضطربة"، كقاؿ  الزىرم عف حاديثو: "ثقة، أ(ْ)

 عف يركييا نسخ كلو دكف فمف الثَّكرم الناس عنو ركل كقد الثقات، مف : "معركؼ(ٓ)ابف عدم
 عف ركايتو كيقيـ أميا ككاف خاصة الزىرم في ضعيؼ كىك كغيرىما، كالزىرم ميراف بف ميمكف
نَّما سنة،ح مستقيمة كأحاديثو كغيره ميراف بف ميمكف في كثبتكه الزىرم غير  في ضعيؼ قيؿ كا 

 كيكنس عيينة كابف مالؾ، المعركفيف الزىرم بأصحاب منو أثبت الزىرم عف غيره، ألف الزىرم
 جعفر ألف جعفر مف أثبت كىـ بالزىرم أخص ىؤالء أف أرادكا فإنَّما كمعمر كعقيؿ كشعيب
 ديثو"، كقاؿح يكتب الصدؽ : "محمو(ٔ)غير"، كقاؿ أبك حاتـ الٌرازم ال الزىرم في ضعيؼ
 في : "ضعيؼ(ٖ)بو"، كقاؿ العقيمي بأس ال غيره كفي الزىرم، في بالقكم "ليس: (ٕ)النَّسائي
 مناكير". "عنده :(ٗ)الساجي الزىرم"، كقاؿ عف ركايتو

 ثقة، ييـ في حديث الزىرم، كىنا ال يضر؛ ألنَّو لـ يحدث عف الزىرم. قاؿ الباحث:
 .(َُ)بة السممي مجيكؿشٍ يزيد بف أبي ني  نيٍشبة: أبي ابف -ٕ
 كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات.  

فإف فيو أبك الفضؿ عمر بف قاؿ الباحث: يتبيف مما سبؽ أف إسناد الحديث ضعيؼ، 
ا كال تعديبلن(، كعبد الغني بف سميماف  )شيخ  الكٌراؽأحمد بف عمي بف الفتح )لـ أجد فيو جرحن

مَّدي ٍبفي ىىاًشـو صالح ميسند، مجيكؿ الحاؿ(،  )لـ أجد لو ترجمة في كتب  الرًميُّ اٍلميؤىدّْبي  ميحى
ا كال تعديبلن(،   )مجيكؿ(، كقد تفرد بركاية الحديث. بةشٍ يزيد بف أبي ني الرجاؿ، كلـ أجد فيو جرحن

                                                 

 (.َُٔالرجاؿ )ص كمعرفة الحديث عمؿ في حنبؿ بف أحمد كبلـ مف( (ُ
ثقة فقيو كلي الجزيرة لعمر ابف عبد العزيز  ،بف ميراف الجزرم أبك أيكب أصمو ككفي نزؿ الرقةميمكف  ((ِ

 (.ٔٓٓ(. يينظر: تقريب التيذيب )ص: قُُٕ-ُُٔمف الرابعة مات سنة )ككاف يرسؿ 
 (.َُّ/ّالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ) ((ّ
 (.ْْٕ/ِالجرح كالتعديؿ ) ((ْ
 (.ّٕٓ-ّْٕ/ِالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) ((ٓ
 (.ْْٕ/ِالجرح كالتعديؿ ) ((ٔ
 (.ُٓ/ٓتيذيب الكماؿ ) ((ٕ
 (.ُْٖ/ُالضعفاء الكبير ) ((ٖ
 (.ٖٔ/ّتيذيب التيذيب ) ((ٗ

 (.َٓٔتقريب التيذيب )ص ((َُ
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 كاف لو كلغيره أثره سمبيه في الحكـ عمى إسناد الحديث. الكٌراؽفإف كعميو 
*** 

 محمد بف المطيؼ الثامف: عبد
مد بف محمد بف محمد المحب القاىرم الكتبي، كييعرؼ بالسكرم، المطيؼ بف مح عبد

 كتبنا، الكتبييف أكثر ككاف مف كطبقتو كفيو فضيمة يحكي عف البيٍمًقيًنيٌ  لو طمب. مسف شيخ
 يسير ثـ الٌترؾ التي كاف يأخذىا مف المخركمة كاألجزاء الممفقة الكراريس مف الكثير كفييا

 أىمر يتحصؿ منو كبير أىف كقؿٌ  بعض، بعضيا مف نحكه ليكمؿك  الشمع عمى الميالي المتكالية
 .  (ُ)عفا ا عنو ق(َٖٓ) تيكفي بعد. البيع في يبسو ىذا مع كؿ كثيرنا ماالن  ذلؾ في كأذىب

، كليس لو أحاديث في مجيكؿ الحا؛ ألٌنني  قاؿ الباحث: ا كال تعديبلن لـ أجد فيو جرحن
 كتب السُّنَّة.

*** 
  خاسً النَّ إبراىيـ بف محمد  أبك إسحاؽالتاسع: 

ٍنًتيٌ  إبراىيـ بف محمد بف عبد الصمد بف عبد العزيز بف عبد المجيد التٍِّزمى
 مالًحٍميىرً ، (ِ)

 ا، كيجمس مع الشيكدا حسنن ككاف يكتب خطن  .النَّاًسخ بالقمعة ،الشافعي العد
 (ٔ)اٍلًمزَّةً  بف خطيبا (ٓ)كعمى عبد الرحيـ ،صحيح البخارم (ْ)الحراني (ّ)سمع عمى العز

 ،كمسند أىؿ البيت ،كىي مسند العشرة ،كمسانيد مف مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،(ٕ)الغيبلنيات
كمسند ابف عباس  ،كائؿ الجزء العاشر منوأكمف أكؿ مسند ابف عمر إلى  ،كمسند ابف مسعكد

                                                 

 (.ّّٖ/ْالتاسع ) القرف ألىؿ البلمع الضكء ((ُ
ٍنًتيٌ  ((ِ . نت بكسر أكلو كسككف الزام كالنكف كفتح الميـ آخره فكقية قرية مف عمؿ البينسامن زٍ تً  إلى : نسبةالتٍّْزمى

 (.ّٓ)ص لب المباب في تحرير األنساب
، تكفي يار المصريةعز الديف، أبك العز الحراني، مسند الد ،عبد العزيز بف عبد المنعـ بف عمي بف الصيقؿ ((ّ

 .(ْٕٓ/ُٓتاريخ اإلسبلـ )(. قٖٔٔسنة )
مماء في كؿ فف كىي مف ديار حراف بمدة مف الجزيرة كاف بيا كمنيا جماعة مف الفضبلء كالع: الحرَّانىً ( (ْ

 .(َُٕ/ْاألنساب لمسمعاني ) .كليا تاريخ ربيعة
 كمسنده سمع فيشقي كصمي ثـ الدمابف خطيب المزة شياب الديف عبد الرحيـ بف يكسؼ بف يحيى الم ((ٓ

 .(ّْٔ/ّالعبر في خبر مف غبر ) الخامسة مف حنبؿ كابف طبرزد ككاف فاضبلن ديننا ثقة تكفي تاسع رمضاف.
 (.ِّْ/ُِىذه النسبة إلى المزة، كىي ضيعة حسنة عمى باب دمشؽ. األنساب ) :اٍلًمزَّةً  ((ٔ
ًد ٍبفً (ٕ مَّ مَّدي ٍبفي ميحى ، ( أىبيك طىاًلبو ميحى فى اٍلبىزَّازي ٍكًلديهي سىنىةى  ق(،َْْتكفي سنة ) غىٍيبلى مى ٍف أىًبي ق(ّْٕ)كى كىل عى ، رى

ًنيَّاًت الَّ  كفىًة ًباٍلغىٍيبلى اًديًث اٍلمىٍعري ، كىىيكى رىاًكم اأٍلىحى فّْيى ًفي شىكَّاؿو تيكي ٍيًرًه، كى قيٍطًنيُّ لىوي، بىٍكرو الشَّاًفًعيّْ كىغى يىا الدَّارى رَّجى ًتي خى
ًديًث كىأىٍحسىًنًو. كىىً   (.ْٕ/ٖالكامؿ في التاريخ )يينظر: يى ًمٍف أىٍعمىى اٍلحى
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: (ّ)ابف رافعكقاؿ " الشٍَّيخي اٍلعىٍدؿي ": (ِ)قاؿ اإلماـ السبكي. (ُ)ق(ِْٕتكفي سنة ) ،بفكت فيو
 "الشيخ المعدؿ".

 ثقة.قاؿ الباحث: 
 :تطبيقية أمثمة -
 كمنيا: السُّنَّة، كتب في أحاديث لو

نىا الشٍَّيخي اٍلعىٍدؿي كىمىاؿي  قاؿ: ،(ْ)أخرج اإلماـ السبكي في معجـ الشيكخ (ّّ)حديث:  أىٍخبىرى
بٍ  مًَّد ٍبًف عى ـي ٍبفي ميحى اؽى ًإٍبرىاًىي اًضره ًفي الدّْيًف أىبيك ًإٍسحى مىٍيًو كىأىنىا حى ٍنًتيُّ اٍلًحٍميىًرمُّ ًقرىاءىةن عى ًد التٍّْزمى مى ًد الصَّ

ًطيًب اٍلًمزًَّة ًقرىاءى  ٍبدي الرًَّحيـً ٍبفي ييكسيؼى ٍبًف يىٍحيىى اٍبفي خى نىا أىبيك اٍلفىٍضًؿ عى : أىٍخبىرى مىٍيًو الرَّاًبعىًة، قىاؿى ةن عى
نى  : أىٍخبىرى مىٍيًو، كىأىنىا أىٍسمىعي، قىاؿى دى اٍلميؤىدّْبي ًقرىاءىةن عى مًَّد ٍبًف مىٍعمىًر ٍبًف طىبىٍرزى ٍفصو عيمىري ٍبفي ميحى ا أىبيك حى

كرو اٍلكىٍرًخيُّ  مًَّد ٍبًف مىٍنصي ـي ٍبفي ميحى نىا أىبيك اٍلبىٍدًر ًإٍبرىاًىي : أىٍخبىرى قىاؿى
اًفظي  (ٓ) نىا اٍلحى : أىٍخبىرى     اٍلفىًقيوي، قىاؿى

ـي بف أىبيك بىٍكرو أى  نىا اٍلقىاًضي أىبيك عيمىرى اٍلقىاًس : أىٍخبىرى ، قىاؿى ًطيبي اٍلبىٍغدىاًدمُّ ًميّْ ٍبًف ثىاًبتو اٍلخى ٍحمىدي ٍبفي عى
ك المٍُّؤليًؤمُّ  مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عىٍمرو ًميٍّ ميحى نىا أىبيك عى : أىٍخبىرى ، قىاؿى جعفر بف عبد اٍلكىاًحًد اٍلبىٍصًرمُّ
(ٔ) : ، قىاؿى

دَّثى  دَّ حى : حى اًفظي، قىاؿى اؽى ٍبًف بىًشيرو السًّْجٍستىاًنيُّ اٍلحى مىٍيمىافي ٍبفي األىٍشعىًث ٍبًف ًإٍسحى دى سي ـي أىبيك دىاكي ا ثىنىا نىا اإًلمى
، ٍيدو  ميسىدَّدي ٍبفي ميسىٍرىىدو مَّادي ٍبفي زى دَّثىنىا حى : حى ٍبدي اٍلكىاًرثً  قىاؿى كىعى

ٍبًد اٍلعىًزيزً (ٕ) نىًس ٍبًف ، عىٍف أى (ٖ)، عىٍف عى

                                                 

 ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد ،(ّٗٗ/ُ) البف رافع الكفيات، (ِْ-ُْ/ُيينظر: معجـ الشيكخ ) ((ُ
 (.ٗٔ/ُالدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة )، (ْْٗ/ْْٖ/ُ)

 (.ِْ/ُمعجـ الشيكخ ) ((ِ
 (.ّٗٗ/ُ)البف رافع الكفيات  ((ّ
 ، بو، بنحكه.ميسدَّدي بفي ميسىرىىدو (، مف طريؽ ْ، برقـ )(ٓ/ُ)كأخرج الحديث أبك داكد  (.ِْ/ُمعجـ الشيكخ ) ((ْ

ٍبًد اٍلعىًزيًز ٍبًف صييىٍيبو (، مف طريؽ ِٖٗ، برقـ )(ُٗٗ/ُ)كأخرجو ابف ماجو  مىيَّةى، عىٍف عى اًعيؿي اٍبفي عي  ، بو.ًإٍسمى
 ، بو، بنحكه.حماد بف زيد عفأحمد بف عبدة الضبي البصرم، (، مف طريؽ ٔ، رقـ )(ٔٓ/ُ)جو الترمذم كأخر 

(، ٓ، برقـ )(ٓٓ/ُ)(، كأخرجو الترمذم كذلؾ ِِّٔ، برقـ )(ُٕ/ٖ)(، ُِْ، برقـ )(َْ/ُ) كأخرجو البخارم
 ، بو، بنحكه.عف عبد العزيز بف صييب كمف طريؽ شعبة،كمييما مف طريؽ 

ٍيدو ( مف طريؽ ّٕٓ)، برقـ (ِّٖ/ُ)سمـ كأخرجو م ادي ٍبفي زى مَّ  ، بو، بنحكه.يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى، حى
. بفتح الكاؼ كسككف الراء كفي آخرىا الخاء المعجمة، ىذه النسبة إلى عدة مكاضع اسميا الكرخ :اٍلكىٍرًخيُّ  ((ٓ

 (.ِٕ/ُُاألنساب )
 (.َِّ/ُُ. األنساب )يبيعكف المؤلؤنسب بيذه النسبة جماعة كانكا  :المٍُّؤليًؤمُّ  ((ٔ
ثقة ثبت رمي بالقدر كلـ يثبت  ،كرم البصرمنٌ أبك عبيدة التى  ،عبد الكارث بف سعيد بف ذككاف العنبرم مكالىـ ((ٕ
 (.ّٕٔيينظر: تقريب التيذيب )ص ىػ(.َُٖ) مات سنة، عنو
 (.ّٕٓتقريب التيذيب )ص يينظر:. ىػػ(َُّ)مات سنة  ،ثقة ،عبد العزيز بف صييب البناني البصرم ((ٖ
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 : ، قىاؿى اًلؾو ؿى اٍلخىبلءى  كىافى رىسيكؿي المًَّو )مى مَّادو -ًإذىا دىخى :  -قىاؿى عىٍف حى -، "المَّييَـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى "قىاؿى
ٍبًد اٍلكىاًرثً  قىاؿى عىٍف عى :  -كى بىاًئثً "قىاؿى ٍبًث كىاٍلخى  .(أىعيكذي ًبالمًَّو ًمفى اٍلخي

 :اؽالكرٌ الحكـ عمى اإلسناد كأثر 
 رجاؿ اإلسناد ثقات.

في  أثره إيجابيه كغيره  لمكٌراؽ، كقد كاف (ُ)كما قاؿ األلباني كعميو فالحديث صحيح
 إسناد الحديث.الحكـ عمى 

*** 
 الطاىر محمد بف محمد بف أبي العاشر:

 ابف الرياستيف، ذك األثير القاضي بينىاف، بف محمد الطاىر أبي بف محمد بف محمد
 المصرم، األنبارم، الرياستيف، ذم القاضي ابف الفضؿ أبي الرياستيف، ذم األجؿ القاضي

 .(ِ)ق(ٔٗٓالكاتب، تكفي سنة ) أبك الفضؿ
كقد  ،سمع منو جماعة مف شيكخنا كرفقائنا، فمـ يتفؽ لي السماع منو": (ّ)قاؿ المنذرم
كترسؿ،  عنده أدب" :(ْ)المطيؼ عبد المكفؽ "، كقاؿكخطو في غاية الجكدة ،كتب الكثير بخطو

ا : "كاف(ٓ)"، كقاؿ صبلح الديف محمد بف شاكركخط حسف، كشعره ال بأس بو  مييبنا جميبلن  شيخن
  .بميغنا" كامبلن  أديبنا عالمنا

، كليس لـ أجدقاؿ الباحث:   ا كال تعديبلن  .لو أحاديث في كتب السُّنَّة فيو جرحن
*** 

 
 

 

                                                 
 (.َٖٔ/ِ( صحيح الجامع الصغير كزيادتو )(ُ
(، َُٖٔ/ُِ(، تاريخ اإلسبلـ )ِِّ-َِِ/ُِسير أعبلـ النببلء ) (،ِّٖ/ُيينظر: إكماؿ اإلكماؿ ) ((ِ

(، ذيؿ ُِٔ-ُِٓ/ُ(، الكافي بالكفيات )َِٔ-ِٗٓ/ّفكات الكفيات ) (،ُُٔ/ّالعبر في خبر مف غبر )
(، حسف المحاضرة في تاريخ مصر َٕٔ/ُتكضيح المشتبو ) (،َِِ/ُة السنف كاألسانيد )التقييد في ركا

  (.ّْٓ/ٔ(، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب )ِِٓ-ِْٗ/ِطبقات المفسريف ) (،ّٕٓ/ُكالقاىرة )
 (.َُٖٔ/ُِتاريخ اإلسبلـ ) ((ّ
 المصدر نفسو. ((ْ
 (.َِٔ-ِٗٓ/ّفكات الكفيات ) ((ٓ
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 (ُ)مف أىؿ األندلس الكرٌاقيفالمبحث الخامس: أعبلـ 

األندلس بمد كباقي البمداف، كلد فييا عمماء، كرحؿ إلييا أخركف؛ كلكف نسبة العمماء إفَّ 
فييا تتفاكت مقارنة باألمصار كالببلد األخرل، كلعؿ قمة عممائيا كاف بسبب بعد مسافتيا أك كثرة 

 احتبلليا، كقد استفادت المدرسة األندلسية مف الشاـ كأىميا كعممائيا. 
كاف الشاميكف في الجيش األندلسي الفاتح  المدرسة األندلسية:: "(ِ)نيقاؿ سعيد األفغا

ا، فمما انقضى الفتح كاستكطف الفاتحكف األندلس يعمركنيا بحضارتيـ كأخبلقيـ كما ا متميزن جندن 
فمف  ،أشرقكا بو عمى الدنيا مف قيـ سامية كتعاليـ نبيمة، تفرؽ جند الشاـ عمى أمصار األندلس

تاريخ األندلس سمات بارزة مف آثار الشاـ في العادات كاألخبلؽ كالحضارة  ثـ يجد الممعف في
كما يجد زائر األندلس اليكـ بقايا مما ذكرت ماثمة لمعياف حتى عمى سحف  .كالمعالـ كالعمراف

مف ذلؾ العمـك اإلسبلمية التي انتقمت إلى األندلس مع  كبعض عاداتيـ الحميدة. ،السكاف اليكـ
قاؿ الدكتكر  .ة..."مف أتى بعدىـ، مف شريعة كقرآف، كحديث كرياضيات كفمسفالجند الفاتح ك 

:: "(ّ)محمد عجاج الخطيب  (ْ)كاف عمرك بف العاص قد كصؿ إلى بىٍرقىةي  المىٍغًربي كىاألىٍندىليسى

                                                 
نما عرفتيا العرب في يقا ( األىٍنديليس:(ُ ؿ بضـ الداؿ كفتحيا، كىي كممة عجمية لـ تستعمميا العرب في القديـ كا 

اإلسبلـ، كقد جرل عمى األلسف أف تمـز األلؼ كالبلـ، أما األندلس فجزيرة كبيرة فييا عامر كغامر، طكليا نحك 
لرخص كالسعة في األحكاؿ، الشير في نيؼ كعشريف مرحمة، تغمب عمييا المياه الجارية كالشجر كالثمر كا

ا كعرض فـ الخميج الخارج مف البحر المحيط قدر اثني عشر ميبل بحيث يرل أىؿ الجانبيف بعضيـ بعضن 
كيتبينكف زركعيـ كبيادرىـ، قاؿ: كأرض األندلس مف عمى البحر تكاجو مف أرض المغرب تكنس، كالى طبرقة 

إلى أزيمي ثـ إلى البحر المحيط، كتتصؿ األندلس في البر  الى جزائر بني مزغٌنام ثـ إلى نككر ثـ إلى سبتة ثـ
األصغر مف جية جٌميقية كىي جية الشماؿ كيحيط بيا الخميج المذككر مف بعض مغربيا كجنكبيا، كالبحر 
المحيط مف بعض شماليا كشرقيا مف حٌد الجبللقة إلى ككرة شنتريف ثـ إلى أشبكنة ثـ إلى جبؿ الغكر ثـ إلى ما 

لمدف إلى جزيرة جبؿ طارؽ المحاذم لسبتة ثـ الى مالقة ثـ إلى المرية فرضة بجاية ثـ إلى ببلد لديو مف ا
مرسية ثـ إلى طرطكشة ثـ تتصؿ بببلد الكفر مما يمي البحر الشرقي في ناحية أفرنجة، كمما يمي المغرب بببلد 

الجبللقة حتى طيا ثـ بببلد عمجسكس، كىـ جيؿ مف األنكبردة، ثـ إلى ببلد بسككنس كركمية الكبرل في كس
تنتيي إلى البحر المحيط، ككصفيا بعض األندلسٌييف بأتـٌ مف ىذا كأحسف، كأنا أذكر كبلمو عمى كجيو، قاؿ: 
ىي جزيرة ذات ثبلثة أركاف مثؿ شكؿ المثٌمث قد أحاط بيا البحراف، المحيط كالمتكسط، كىك خميج خارج مف 

 (.ِِٔ/ُيينظر: معجـ البمداف )البحر المحيط قرب سبل مف بٌر البربر. 
 (.ٓٗمف تاريخ النحك العربي )ص ((ِ
 (.ُُٕ/ُالسُّنَّة قبؿ التدكيف ) ((ّ
فريقية، كاسـ مدينتيا (ْ ( بىٍرقىةي: بفتح أكلو كالقاؼ: اسـ صقع كبير يشتمؿ عمى مدف كقرل بيف االسكندرية كا 

 (.ّٖٖ/ُانطابمس كتفسيره الخمس مدف. معجـ البمداف )
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كطىرىابيميسي 
فمـ  ىػ( في عيد عمر بف الخطاب، فاستأذف عمرك الخميفة بفتح إفريقيةُِسىنىةى ) (ُ)
، فاستجاب ألمر أمير المؤمنيف كعاد إلى مصر، فكاف عمرك كأصحابو أكؿ المسمميف يأذف لو

عبد ا بف    الخبلفة أذف ألمير مصر  الذيف دخمكا أطراؼ المغرب، كعندما تكلى عثماف 
ىػ( ثـ أمده بجيش مف المدينة فيو جماعة ِٓسعد بف أبي سرح بغزك إفريقية، ككاف ذلؾ سىنىةى )

نيـ عبد ا بف عباس كعبد ا بف عمرك بف العاص، كعبد ا بف جعفر، مف الصحابة، م
، كعبد ا بف الزبير، كلقييـ عقبة بف نافع ببرقة، فتابعكا فتح -ابنا عمٌي -كالحسف كالحسيف

دىٍيجو (ِ)الببلد ، ثـ خرج لفتح المغرب ميعىاًكيىةي ٍبفي حي
 ىػ( ككاف في غزاتو ىذه جماعة مفّْسىنىةى ) (ّ)

 .(ْ)"المياجريف كاألنصار
كقد نزؿ إفريقية مف الصحابة غير الذيف ذكرناىـ مسعكد بف األسكد البمكم أحد 

تحت الشجرة، كاٍلًمٍسكىًر ٍبًف مىٍخرىمىةى، كالمقداد بف األسكد الًكٍنًدم  الصحابة الذيف بايعكا الرسكؿ 
ًنيّْ  ٍينىةى يكـ الفتح،  (ٓ)أحد الصحابة السابقيف، كببلؿ بف الحارث بف عاصـ الميزى صاحب لكاء ميزى

،  ، كاف فاضبلن مف فقياء الصحابة(ٔ)كجبمة بف عمرك بف ثعمبة أخك أبي مسعكد البدرم
  كسممة بف األككع الصحابي المشيكر كغيرىـ كثير.

  السائب بف عامر بف ىشاـ كمعبد أخك  :منيـ ،كدخؿ إفريقية مف التابعيف خمؽ كثير
بد الرحمف بف األسكد، كعاصـ بف عمر بف الخطاب، كعبد الممؾ بف عبد ا بف عباس، كع

مركاف، كعبد الرحمف بف زيد بف الخطاب، كسميماف بف يسار فقيو المدينة، كعكرمة مكلى ابف 
عباس، كأبك منصكر كالد يزيد بف منصكر مف كبار التابعيف، كما أرسؿ عمر بف عبد العزيز 

                                                 
: كىذا االسـ لبمدتيف كبيرتيف: إحداىما عمى ساحؿ الشاـ مما يمي دمشؽ، كاألخرل مف ببلد طىرى  ((ُ ابيميسي

 (.ِٗٗ/ُالمغرب، كقد يسقط األلؼ عف التي بالشاـ. األنساب لمسمعاني )
 (.ِٗ-ُُّ/ُ: االستقصا ألخبار دكؿ المغرب األقصى )يينظر ((ِ
دىٍيجو اٍلًكٍنًدمُّ بٍ  ((ّ ٍبًد شىٍمًس ٍبًف ميعىاًكيىةى ٍبًف أيسىامىةى ٍبًف سىٍعًد ٍبًف ميعىاًكيىةي ٍبفي حي اًرًث ٍبًف عى ًبيرىةى ٍبًف اٍلحى ًفيَّةى ٍبًف جى ًف خى

. معجـ الصحابة البف قانع ) : االستيعاب في يينظر(، ٕٔ/ّأىٍشرىسى ٍبًف شىًبيًب ٍبًف السَّكىًف ٍبًف أىٍشرىسى ٍبًف ًكٍنًدمّْ
 (ُُْْ/ّمعرفة األصحاب )

 (.َِِفتكح مصر كالمغرب )ص ((ْ
ٍبرة، كقيؿ  ((ٓ ٍينىة بنت كىٍمب بف كى الميزىني مف كلد عثماف كأٍكس ابني عمرك بف أيٌد بف طابخة بف ًخٍنًدؼ، أميا ميزى

ة؛ كاألكؿ ىك الصحيح، يينسىب إلييا بشر كثير مف الصحابة كالتابعيف فمىف بعدىـ مف  بنت الحارث بف طىاًبخى
 (.ُُْكفضالة المنتيي في النسب )ص عجالة المبتدمأىؿ العمـ كغيرىـ. 

عقبة بف عمرك بف ثعمبة، أبك مسعكد األنصارم، مف بني الحارث بف الخزرج، ىك مشيكر بكنيتو، كيعرؼ  ((ٔ
 :يينظريؿ غير ذلؾ. قق( ك ِْ-ُْكاف يسكف بدرنا كلـ يشيدىا، مات سنة ) بأبي مسعكد البدرم؛ ألنو 

 (.َُْٕ-َُٕٓ/ّاالستيعاب )
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سماعيؿ بف عبيد ا عشرة مف التابعيف يفقيكف أىؿ إفريق ية منيـ: حباف بف أبي جبمة، كا 
سماعيؿ بف عبيد، كعبد الرحمف بف رافع التنكخي الذم كلي قضاء إفريقية،      األعكر، كا 

ممف ساىمكا في نشر اإلسبلـ كتعميـ أبناء الببلد  كسعيد بف مسعكد التجيبي كغيرىـ
 . كتفقيييـ

 منيـ:  ،الكٌراقيفكعاش في األندلس عدد مف أعبلـ 
قىًميٌ  األكؿ: أبك الفضؿ  الصَّ

قىًميٌ  ، أبك الفضؿالكٌراؽالًكنىاًنٌي  ىاركف بف عمرك بف عباس . (ُ)ًصًقمّْيَّة أىؿ مف الصَّ
كىاف ًصًقمّْيَّة إلى مف خرج القىٍيرى

 فقدميا األندلس، إلى خرج أف إلى بيا يزؿ فمـ ق(،ُّٓ) سنة (ِ)
 الكرؽ، في لو فتكسع -ا رحمو -(ّ)الرحمف عبد بف الحكـ العيد بكلي كاتصؿ ق(،ّّٔ) سنة

، (ْ)الفالج مف ضرب كمسو بصره، كذىب سنو عٌمت حتى كعاش. الكٌراقيف جممة مف كصار
 .               (ٓ)ق(ّٕٗفتكفي سنة )
اٍلفىرىًضيُّ  الكليد ابف أبك قاؿ

 عمى بالرد بصيرنا الحكاية؛ حسف حميمنا، كسيمنا : "كاف(ٔ)
 مجمسو في (ٕ)الغساني الحداد عثماف أبي ألخبار حافظنا بالكبلـ، عالمنا ب،المذاى أصحاب

                                                 
 الى كطبرقو كباجة افريقية ببلد الغرب ببلد مف كتحاذييا البحر لجٌ  في االندلس شرقي في ًصًقمّْيَّة: ىي ((ُ

 مف شرقٌييا البحر ساحؿ كعمى قكسره جزيرة صقٌمية جنكب كمف قرشقو جزيرة البحر في كغربٌييا الخرز مرسى
 كأكثر كالحصكف كالقبلع الجباؿ عمييا كالغالب ريو،قمك  نكاحي ثـٌ  ريك مدينة قسطنطينٌية عميو الذم األعظـ البرٌ 

 صكرة. صقميو قصبة ببمـر المعركفة المدينة غير معركفة مشيكرة مدينة ليا كليس مزركعة مسككنة أرضيا
 (.ُُٖ/ُ) األرض

كىاف ((ِ . المغرب قصبة كىي .منيا كتجارة عمارة كأكثر أكبر مدينة المغرب في كليس عظيمة، مدينة :القىٍيرى
 (.َُٖ)ص المغرب إلى المشرؽ مف العالـ دكدح
 (.َِْ/ٖق(. تاريخ اإلسبلـ )ّٓٔ، تيكفي سنة )األندلس صاحباألمكم،  با المستنصر محمد بفىك ا ((ّ
 (.َُُ)ص العربية كسر المغة فقو. أعضائو بعض عف كالحركة الحس ذىابىك  ((ْ
 (.ْٔٔ/ٖـ )كتاريخ اإلسبل (،ّّْ/ُتاريخ عمماء األندلس ) يينظر: ((ٓ
 (.ّّْ/ُتاريخ عمماء األندلس ) ((ٔ
امنا متفٌننن سعد بف محٌمد بف صبيح اأٍليٍستىاذ أىبيك عيٍثمىاف الغٌساني القيركاني النٍَّحًكٌم اٍلفىًقيو أحد اأٍلى  ((ٕ كىافى ًإمى ـ كى  اٍعبلى

ديكد  صيكؿ كاالستيعاب كىاٍلًعبىادىة اٍلكيٍبرىل لىوي تكضيح اٍلميشكؿ ًفي اٍلقيٍرآف كالمقاالت ًفي اأٍلي  ق(ََّ)تكفٌي ًفي حي
يىقيكؿ مف  كىافى يذـٌ التٍَّقًميد كى ٍمًحًديفى كىغير ذىًلؾى كى مىى اٍلمي ٌد عى ٍغرىل كاالستكاء كاألمالي كىالرَّ نقص اٍلعيقيكؿ كىاٍلًعبىادىة الصُّ

 . (ُُِ/ُٓالكافي بالكفيات ) .كدناءة الًيمـ



 

 

 

 

157 

ميًغيث عبد ا بف بف عممو"، كقاؿ القاضي ييكنس أكثر الفف ىذا: ككاف كمناظراتو،
: "أبك (ُ)

قىميى الزاىد"، كقاؿ الذىبي  باألندلس". الفضبلء مف : "كاف(ِ)الفضؿ عباس بف عمرك الصَّ
.فاضؿ قاؿ الباحث:  ا كال تعديبلن  زاىد، لـ أجد فيو جرحن

 :تطبيقية أمثمة-
 كمنيا: السُّنَّة، كتب في أحاديث لو

نىا(ّ)بشككاؿ في غكامض األسماء أخرج اإلماـ ابف (ّْ)حديث:   أىبيك ، قاؿ: أىٍخبىرى
سىفً  مَّدً  ٍبفً  ييكنيسى  اٍلحى ، ٍبفً  ميحى دّْهً  عىفٍ  ميًغيثو مَّدً  ٍبفً  ميًغيثً  جى ،ييك  ٍبفً  ميحى دّْهً  عىفٍ  نيسى ٍبدً  ٍبفي  ييكنيسي  جى  عى
: المًَّو، بَّاسي  ثىنىا قىاؿى ك، ٍبفي  عى : عىٍمرو ، ٍبفي  ثىاًبتي  ثىنىا قىاؿى : أىًبيًو، عىفٍ  قىاًسـو مَّدي  ثىنىا قىاؿى مٌي، ٍبفي  ميحى  عى
: ، ٍبف سعيد ثىنىا قىاؿى : مىٍنصيكرو ىيشىٍيـه  ثىنىا قىاؿى

(ْ)، : ٍيفه  أنبا قىاؿى اًلسنا كيٍنتي  :قىاؿى  ،(ٓ)حيصى  عيمىارىةى  مىعى  جى
ٍيبىةى  ٍبفً  ؤى ري

نىظىرى  (ٔ) ، (ٕ)فيبلفو  ًإلىى كى مىى يىدىٍيوً  رىاًفعه  كىىيكى  يىٍخطيبي ، اٍلًمٍنبىرً  عى : يىٍخطيبي  المَّوي  )قىبَّحى  فىقىاؿى
تىٍيفً  اٍليىدىٍيفً  ىىاتىٍيفً  مىا  المَّوً  رىسيكؿى  رىأىٍيتي  لىقىدٍ  اٍلقىًصيرى مى  يىًزيدي  كى  ًبًإٍصبىًعًو(. ييًشيرى  أىفٍ  ىعى

 :الكرٌاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر 
 اإلسناد فيو:

                                                 
 . (ُُٔفيرسة ابف خير اإلشبيمي )ص( (ُ
 (.ْٔٔ/ٖتاريخ اإلسبلـ ) ((ِ
ٍبدي ، مف طريؽ (ْٕٖ)، برقـ (ٓٗٓ/ِ)(. أخرج الحديث اإلماـ مسمـ ّٖٗ/ُ) المبيمة األسماء غكامض ((ّ عى

ٍيفو  ، عىٍف حيصى  ، بو، بزيادة.اً ٍبفي ًإٍدًريسى
 بنحكه. ، بو،زائدةي، عف حيصيف بف عبًد الرحمف (، مف طريؽَُُْ، برقـ )(ِّْ/ِ)كأخرجو أبك داكد 
 ، بو، بنحكه.ىشيـ عفأحمد بف منيع، مف طريؽ  (،ُٓٓ، برقـ )(ْٖٔ/ُ)كأخرجو الترمذم 

ثقة ثبت كثير التدليس  ،ـ بف بشير بف القاسـ بف دينار السممي أبك معاكية بف أبي خاـز الكاسطييٍ شى ىي  ((ْ
 (.ْٕٓ(. يينظر: تقريب التيذيب )صَٖ)كقد قارب  ىػ(ُّٖ)مات سنة ، كاإلرساؿ الخفي

ىػ(، كلو ُّٔحصيف بف عبد الرحمف السممي، أبك اليذيؿ الككفي، ثقة تغير حفظو في اآلخر، مات سنة ) ((ٓ
 (.َُٕ: تقريب التيذيب )صيينظر. سنة (ّٗ)
، كى  ((ٔ ٍيفو ، كىحيصى ، كىالشٍَّعًبيّْ ًديثيوي ًعٍندى اٍبًنًو أىًبي بىٍكرو ، حى ٍيبىةى الثَّقىًفيُّ ؤى اؽى، ىك: عيمىارىةي ٍبفي ري قىةى، كىاٍبًف ًإٍسحى ، عىٍف ًعبلى ًزيىادو

. معرفة الصحابة ألبي نعيـ ) ًمًؾ ٍبًف عيمىٍيرو ٍبًد اٍلمى  (.َِٕٕ/ْكىعى
ٍبًد الرٍَّحمى  ((ٕ ٍيًف ٍبًف عى : عىٍف حيصى ـٍ : رىأىل ػػػػًف، قى ػػػػػػػػفبلف ىك: بشر بف مركاف، قاؿ أبك نيعيـ األصبياني: كيمُّيي اؿى

ميعىًة، قىاؿى عيمىارىةي ٍبفي ري  اًء، يىٍعًني يىٍكـى اٍلجي ٍحبىةه، ًبٍشرى ٍبفى مىٍركىافى يىٍرفىعي يىدىٍيًو ًفي الدُّعى كىانىٍت لىوي صي ٍيبىةى، كى شيٍعبىةي: فىسىبَّوي، ؤى
قىاؿى زىاًئدىةي: قىبَّحى اي ىىاتىٍيًف اٍليىدىٍيًف، مىا زىادى رىسيكؿي اً  مىى ىىكى  أىٍك نىاؿى ًمٍنوي، كى دى ًبالسَّبَّابىًة،.... عى ذىا، كىأىشىارى أىبيك دىاكي

 (.َِٕٕ/ْ: معرفة الصحابة ألبي نعيـ )يينظر
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 الحسف أبك مغيث، بف محمد بف ا عبد : ىك ابفميًغيث بف محمد بف يكنس -ُ
 . (ُ)ق(ْٗٔسنة ) تيكفيالقرطبي، 

ا كال تعديبلن؛ إال أنو حدثقاؿ الباحث:   بف يكنس القاضي جده عف لـ أجد فيو جرحن
كثيرنا كلزمو كتكاليفو ركايتو مف بكثير ا عبد

 كمسندىا عصره في األندلس . ككاف جده شيخ(ِ)
كىل .(ّ)كعالميا ٍنوي  كىذا السند مما ركاه عف جده، كلكٌف لـ يرى مَّد ٍبف ييكنيس إال حفيده عى  ٍبف ميحى
 . (ٔ)كلكف قد تابعو مسمـ متابعة قاصرة .(ٓ)األئمة كما قاؿ الذىبي كىك أحد .(ْ)مغيث

. ،الكرٌاؽالًكنىاًنٌي  ىاركف بف عمرك بف عباس -ِ ا كال تعديبلن كلكف قد  لـ أجد فيو جرحن
 . (ٕ)تابعو مسمـ متابعة قاصرة

 كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات، كال يضر ما قيؿ في كؿ مف:
 الرحمف عبد بف السُّممي؛ ال يضر ألنَّو لـ يرسؿ عف حصيف بشير بف إرساؿ ىيشىٍيـ -ُ
؛ ألفَّ (ٗ)ككذلؾ تدليسو، مع أف ابف حجر ذكره في المرتبة الثالثة مف مراتب التدليس ،(ٖ)السُّممي

 ىنا صرح بسماع.
 .(َُ)ابشير سمع منو قديمن  بف السُّممي؛ ألنَّو ىشيـ الرحمف عبد بف اختبلط  حصيف -ِ
قىًمٌي صدكؽ، كميًغيث بف محمد بف يكنس أبك لذا فاإلسناد فيو أبك الفضؿ   فالحس الصَّ

 القرطبي، مجيكؿ العيف كلـ ييتابع؛ فيك ضعيؼ.
كالسبب: ميًغيث بف محمد بف قاؿ الباحث: يتبيف مما سبؽ أف إسناد الحديث حسف، 

، كعميو فإٌف  الكٌراؽالًكنىاًنٌي  عمرك بف عباسك يكنس،  ا كال تعديبلن لو أثره  الكٌراؽلـ أجد فييما جرحن
 إيجابيه في الحكـ عمى الحديث. 

*** 

                                                 
 (.ٓٗٓ: الصمة في تاريخ أئمة األندلس )صيينظر ((ُ
 .المصدر نفسو: يينظر ((ِ
 (.ْٔٔ/ٗ: تاريخ اإلسبلـ )يينظر ((ّ
 (.ِٖٓ/َُ) المصدر نفسو: يينظر ((ْ
 (.ْٖٓ/ُُ) المصدر السابؽ: يينظر ((ٓ
: تىٍخًفي ((ٔ ميعىًة، بىابي : اٍلجي ٍطبىًة )صحيح مسمـ، ًكتىابي ًة كىاٍلخي بلى  (.ْٕٖ(، برقـ )ٓٗٓ/ًِؼ الصَّ
: تىٍخًفي ((ٕ ميعىًة، بىابي : اٍلجي ٍطبىًة )صحيح مسمـ، ًكتىابي ًة كىاٍلخي بلى  (.ْٕٖ(، برقـ )ٓٗٓ/ًِؼ الصَّ
 (.ّّّ(، كتحفة التحصيؿ )صِْٗ(، كجامع التحصيؿ )صُِّيينظر: المراسيؿ )ص ((ٖ
 (.ْٕيينظر: طبقات المدلسيف )ص ((ٗ
 (.ٖٖنياية االغتباط بمف رمى مف الركاة باالختبلط )ص ((َُ
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 القيٍرطيًبيٌ  القاسـ ابف الحجاـ كأبي: الثان
القاسـ،  أبا: يكنى ؛(ُ)قرطبة أىؿ مف: الكرٌاؽ اهلل عبد بف محمد بف سعيد بف يعيش

 .(ِ)ق(ّْٗسنة ) تيكفيبآخرة،  بصره ذىب .الحجاـ بابف: كيعرؼ كقيؿ أبك عثماف،

 أبك عنو"، كقاؿ ككتب : "حيدث(ّ)الفرضي ابف الكليد اتفؽ مف ترجـ لو بتعديمو، فقاؿ أبك 
 المعركؼ القرشي معاكية بف محمد :عنيما، أم الناس أركل مف "كاف: (ْ)البر عبد بف عمر
 األحمر ابف حديث مسند كألؼ غيرىما، كعف البياني، أصبغ بف قاسـ محمد كأبا األحمر، بابف
 عنو"، كقاؿ الناس : "ذىب بصره بأخرة...، كتب(ٓ)المستنصر"، كقاؿ الذىبي الحكـ بأمر

 : "مف المشتغميف في الحديث". (ٔ)الزركمي
 القيٍرطيًبٌي، صدكؽ. الحجاـ ابف القاسـ أبكقاؿ الباحث: 

 :تطبيقية أمثمة-
 :كمنيا السُّنَّة، كتب في أحاديث لو

 ، قاؿ:(ٕ)عبد البر في كتابو جامع بياف العمـ كفضمو أخرج اإلماـ ابف (ّٓ)حديث: 

نىا ، فً بٍ  سىًعيدً  ٍبفي  يىًعيشي  أىٍخبىرى مَّدو دَّثىنىا: قىاؿى  الكٌراؽ اٍلقىاًسـً  أىبيك ميحى دَّثىنىا: قىاؿى  أىٍصبىغى  ٍبفي  قىاًسـي  حى  حى
مَّدي  اًلبو  ٍبفي  ميحى ـي  غى دَّثىنىا: قىاؿى  التٍَّمتىا سىفي  حى دَّثىًني: قىاؿى  ًباٍلكيكفىةً  اٍلبىزَّازي  عىًطيَّةى  ٍبفي  اٍلحى اًتكىةى، أىبيك حى  عىفٍ  عى
ا ٍبفً  أىنىسً  ـى  )اٍطميبيكا: قىاؿى  النًَّبيّْ  ، عىفً  ًلؾو مى لىكٍ  اٍلًعٍم يفً  كى ةه  اٍلًعٍمـً  طىمىبى  فىًإفَّ  ًبالصّْ مىى فىًريضى  كيؿّْ  عى

.)  ميٍسًمـو
                                                 

 ( مف ىذا البحث.ْٗتقدـ التعريؼ بيا )ص .مدينة عظيمة باألندلس كسط ببلدىا قيٍرطيبىةي: ((ُ
 بغية، ك (ّٕٖ-ّٖٔص) األندلس كالة كرذ في المقتبس جذكةك  (،ُٕٗ/ِيينظر: تاريخ عمماء األندلس ) ((ِ

 (.ْٕٓ/ٖ) اإلسبلـ تاريخك  ،(ُٓٓص) األندلس أىؿ رجاؿ تاريخ في الممتمس
 (.ُٕٗ/ِتاريخ عمماء األندلس ) ((ّ
 (.ُٓٓبغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس )ص ((ْ
 (.ْٕٓ/ٖتاريخ اإلسبلـ ) ((ٓ
 (.َِٔ/ٖاألعبلـ ) ((ٔ
، برقـ (ُّٗ/ّشعب اإليماف )(. كأخرجو البييقي في ِِ(، برقـ )َّ/ُو )جامع بياف العمـ كفضم ((ٕ
 بو، بنحكه. الحسف بف عطية، عف جعفر بف عامر العسكرمك سعيد بف زياد،  يأب(، مف طريؽ ُّْٓ)

، (، مف طريؽ َِ، برقـ )(ِٖ/ُجامع بياف العمـ كفضمو )كأخرجو ابف عبد البر في  اًعيؿى عف اٍلعىبَّاسي ٍبفي ًإٍسمى
سىفي ٍبفي عىًطيَّةى   ، بو، بمثمو.اٍلحى
ا   (، مف طريؽ الزىرم عف أنس بف مالؾ، بو، بمثمو.ِٗ، برقـ )(ّٕ/ُجامع بياف العمـ كفضمو )كأخرجو ايضن
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 :الكرٌاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر 
 اإلسناد فيو:

 أمير مكلى عطاء بف ناصح بف يكسؼ بف محمد : ىك ابفقاسـ بف أصبغ -ُ 
باليياني، تكفي  كيعرؼ قرطبة؛ أىؿ مف ،-ا رحمو -مركاف بف الممؾ عبد فب الكليد المؤمنيف
 . (ُ)ق(َّْسنة )

 بالحديث إليو،...، بصيرا األندلس في الرحمة : "كانت(ِ)قاؿ أبك الكليد ابف الفرضي
بذىنو"،  ممتعنا ككاف األحكاـ،...، في يشاكر: ككاف. كالشعر كالغريب النحك في نبيبلن  كالرجاؿ؛

ابف مىاككال كقاؿ
 أئمة مف : "إماـ(ٓ)، كأبك جعفر الٌضبي(ْ)، كأبك عبد ا بف أبي نصر(ّ)

ميصنّْؼ"، كقاؿ الحمكم حافظ، مكثر، الحديث،
 مكثر، حافظ، العمـ، أئمة مف : "إماـ(ٔ)

ميصنّْؼ"، كقاؿ الذىبي
 عمك إليو األندلس،...، انتيى ميحدّْث العبلمة، الحافظ، : "اإلماـ،(ٕ)

 التامة كالحرمة الفتكل في كالتقدـ العربية، كبراعة كاإلتقاف، الحفظ مع باألندلس اإلسناد
 فقد عنو، أخذ مف الذم كمحدّْثيا كحافظيا باألندلس العصر ميسًند : "ىذا(ٖ)كالجبللة"، كقاؿ مرة

 ،قرطبة سكف ميصنّْفا، مكثرنا، العمـ، أئمة مف إمامنا : "كاف(ٗ)الرحمة"، كقاؿ الصفدم مف استراح
 استراح عنو أخذ مف ككاف كمحدثو، كحافظو باألندلس عصره ميسنّْد ككاف ق(،َّْ) سنة كمات
 "كاف: (ُُ)البر عبد ابف كقاؿ قرطبة"، محدّْث الكبير، : "الحافظ(َُ)الرحمة"، كقاؿ ابف حجر مف

ا النسياف في سنة  إال شيء عميو ينكر : "ال(ُِ)الكتب"، كقاؿ ابف الفرضي صحيح صدكقنا شيخن
نَّؽ أسف كقد يحدث "كاف: (ُّ)عياض القاضي ق("، كقاؿّّٕ)  مف شيء كتنكر التسعيف كخى

                                                 
 (.َْٖ-َْٔ/ُ) األندلس عمماء تاريخ ((ُ
 (.َْٖ-َْٕ/ُالمصدر نفسو ) ((ِ
 (.ُْْ/ُ) كاألنساب كالكنى اءاألسم في كالمختمؼ المؤتمؼ عف االرتياب رفع في اإلكماؿ ((ّ
 (.َّّ)ص األندلس كالة ذكر في المقتبس جذكة ((ْ
 (.ْْٕ)ص األندلس أىؿ رجاؿ تاريخ في الممتمس بغية ((ٓ
 (.َُِٗ/ٓمعجـ األدباء ) ((ٔ
 (.ّْٕ/ُٓسير أعبلـ النببلء ) ((ٕ
 (.ّٖٕ/ٕتاريخ اإلسبلـ ) ((ٖ
 (.ٖٓ/ِْالكافي بالكفيات ) ((ٗ
 (.ّٕٔ/ٔ)لساف الميزاف  ((َُ
 المصدر نفسو. ((ُُ
 (.َْٖ-َْٕ/ُتاريخ عمماء األندلس ) ((ُِ
 (.ّٕٔ/ٔلساف الميزاف ) ((ُّ
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 طريؽ عف بنا تنحكا: ألصحابو فقاؿ دابة، عمى حطب حمؿ فمقييـ أصحابو في يكمنا فمر حالو
سنيف"، كقاؿ أبك جعفر  بثبلث مكتو قبؿ كذلؾ ذىنو اختبلؿ مف عرؼ ما أكؿ ذلؾ فكاف،  الفيؿ

 بسنتيف". مكتو قبؿ شيء منو يسمع لـ أنو ؿيقا : "(ُ)الضبي
 تابعو اليىمىذىاًنيٌ  مسعكد بف ثقة تغير بأخرة، كال يضر تغيره؛ ألفَّ إبراىيـقاؿ الباحث:  
 .(ِ)قاصرة متابعو

بي جعفر أبك حرب، : ىك ابفمحمد بف غالب التٍَّمتىاـ -ِ  .(ّ)الضَّ
دعابة"، كقاؿ الخطيب  بصاح متقننا، ، كقاؿ: "كاف(ْ)ذكره ابف حباف في الثقات

: "ثقة"، كقاؿ في مكضع (ٔ)حافظنا"، كقاؿ الدارقطني صدكقنا الحديث كثير : "كاف(ٓ)البغدادم
المتقف"،  الحافظ، الميحدّْث، : "اإلماـ،(ٖ)يخطئ"، كقاؿ الذىبي كاف إنو إال مأمكف، : "ثقة(ٕ)آخر

 ثقة".  مكثرنا، حافظنا، : "كاف(ٗ)كقاؿ الصفدم
 بف ؛ ألنَّو قد تابعو متابعو تامة إبراىيـ، كال يضر ذلؾيخطئ كاف قةثقاؿ الباحث: 

اليىمىذىاًنيٌ  مسعكد
(َُ). 

 الككفي. عمي أبك القرشي، نىجيح الحسف بف عطية البىزَّاز: ىك ابف -ّ
"ضعيؼ"، كعمؽ عميو : (ُّ)األزدم : "صدكؽ". كقاؿ(ُِ)، كابف حجر(ُُ)قاؿ أبك حاتـ

 كصفو بالصدؽ". كقد كأقعد، األزدم مف بو أعمـ لرازما حاتـ "أبك: (ُْ)خمفكف فقاؿ ابف
 صدكؽ. قاؿ الباحث:  

                                                 
 (.ْْٕ) األندلس أىؿ رجاؿ تاريخ في الممتمس بغية ((ُ
ٍيميوي  اٍلعىاًقؿى  اٍلبىاًلغى  يىسىعي  الى  الًَّذم اٍلعىاْـّ  اٍلًعٍمـً  :بىابي المدخؿ إلى السنف الكبرل،  ((ِ  (.ِّٓـ )(، برقُِْ)صجى
 (.ِِْ/ْتاريخ بغداد ) ((ّ
 (.ُُٓ/ٗالثقات البف حباف ) ((ْ
 (.ِِْ/ْتاريخ بغداد ) ((ٓ
 المصدر نفسو. ((ٔ
 (.ْٕسؤاالت حمزة )ص ((ٕ
 (.َّٗ/ُّسير أعبلـ النببلء ) ((ٖ
 (.ُِٕ/ْالكافي بالكفيات ) ((ٗ
 (.ُِْالمدخؿ إلى السنف الكبرل )ص ((َُ
 (.ِٕ/ّالجرح كالتعديؿ ) ((ُُ

 (.ُِٔتقريب التيذيب )ص  ((ُِ

 (.ُٗالتراجـ الساقطة مف كتاب إكماؿ تيذيب الكماؿ )ص ((ُّ
 (.ُٗالتراجـ الساقطة مف كتاب إكماؿ تيذيب الكماؿ )ص ((ُْ
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 بالعكس، أك سمماف، بف طىًريؼ اسمو الككفي، أك : ىك البصرم،أبك عاتكة -ْ 
كذكره السميماني فيمف عرؼ : "(ّ). قاؿ الذىبي(ِ)فيو، قالو ابف حجر (ُ)السميماني كبالغ ضعيؼ،

 ."بكضع الحديث
ًديثه  : "ىىذىا(ْ)قاؿ البييقي ضعيؼ، ، فيو أبك عاتكة البصرم،ضعيؼفاإلسناد كعميو   حى

ٍتنيوي  ًعيفىةه  كىأىسىاًنيديهي ، مىٍشييكره  مى ًديثي  ًبًمٍثًموً  يىٍثبيتي  ًإٍسنىادنا لىوي  أىٍعًرؼي  الى ، ضى ". كىالمَّوي  اٍلحى ـي   أىٍعمى
 ره، فيك صدكؽ.القيٍرطيًبٌي، بؿ مف غي الحجاـ ابف القاسـ كلكف العمة ليست مف أبك

*** 
 يمف بف محمد الفضؿ الثالث: أبك

ٌية أىؿ مف. الفضؿ أبا: يكنى ؛الكرٌاؽ محمد بف يمف رى
مىة سكف (ٓ)  بقرطبة كأقاـ (ٔ)شىٍمجى

، الركاية مف نصيب كلو لحسنو، فيو يتنافس كخطو ضابطنا، الخط مميح ككاف .بيا كتردد
مىة تكفي  .(ٕ)بشىٍمجى

 .كتب السنَّة في ا كال تعديبلن، كليس لو أحاديثلـ أجد فيو جرحن  قاؿ الباحث:
**** 

 الكرٌاؽالرابع: أبك عميى الميٍنذرمُّ األندليسيُّ 
الحسف بف سيؼ بف عمي بف عبد اهلل بف أبي الفتح بف ميكىثِّر بف يعمى بف        

 المقرئ. الكرٌاؽعبد اهلل بف محمد، أبك عميَّ المنذرم، األندليسي األصؿ، المصرم، 
 
 

                                                 
رحؿ إلى (، ىػَْْتكفي سنة )أحمد ٍبف عمٌي ٍبف عىٍمرك، الحافظ أبك الفضؿ السيميماني الًبيكٍنًدٌم البخارٌم. ( (ُ

مك إسناد، ككٍثرة تصانيؼ.اآلفاؽ، كلـ يكف لى  تقاننا، كعي  .(ُٕ/ٗتاريخ اإلسبلـ ) وي نظيره في عصره ببيخارل ًحفظا كا 
 (.ّٓٔتقريب التيذيب )ص ((ِ
 (.ِْٓ/ْميزاف االعتداؿ ) ((ّ
 (.ُِْالمدخؿ إلى السنف الكبرل )ص ((ْ

ٌية ((ٓ  مدف كليا الخيرات، كثيرة كىي قرطبة، قبمي كىي الخضراء بالجزيرة متصمة باألندلس كاسعة ككرة :رى
 (.ُُٔ/ّكرستاؽ كاسع ذكر متفٌرقا، كليا مف األقاليـ نحك مف الثبلثيف ككرة. معجـ البمداف ) كحصكف

مىة ((ٔ شمجيمة، كىي قريبة مف البحر يكثر فييا قصب السكر  :مدينة باألندلس مف أعماؿ رٌية، كيقاؿ :شىٍمجى
 (.ُّٔ/ّكالمكز. معجـ البمداف )

 (.ُٗٗ/ِمماء األندلس )تاريخ ع ((ٕ
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؛ كسمع منو، كبمكة مف عمر (ُ)قرأ القراءات عمى أبي الجيكش عساكر بف عميٌ 
ٌياًنشي المى
ؽ بالقاىرة مٌدةن طكيمةن لمناس؛ تكفي سنة )(ِ)  .(ّ)ىػ(ّٕٔ، كحجَّ مرات، ككرَّ

؛ إال قكؿ الزبيدم :قاؿ الباحث ا كال تعديبلن سىف ٍبفي : "(ْ)لـ أجد فيو جرحن ًمٌي الحى ًمٍنيىا أىبك عى
ًميى الميحدّْثً  سىٍيؼً   ".ٍبًف عى

 السُّنَّة.كتب لو أحاديث في  ليسك 
*** 

 أبك العباس األندليسٌي الكاتبالخامس: 

 كنشأ شييد بني مكالي مف أبكه رشيؽ، أبك العباس األندليسي الكاتب، كاف بف أحمد
بميٍرًسيىة
تقدَّـ فييما في التَّرسُّؿ كحسف الحٌظ، ك  رزفبرع كب األدب كطمب قرطبة، إلى كانتقؿ ،(ٓ)

، ،إلى الغاية  كأكثر مف الفقو كالحديث. كشارؾ في العمـك
 ككالة دكلتو في مف كؿ عمى (ٔ)العامرم ا عبد بف مجاىد الجيش أبك األمير قٌدمو

ييكٍرقىة جزيرة مى
 في كالصحبة كالنصيحة، كالثقة، المكدة، مف ذلؾ عنده؛ لو أكدت ، ألسباب(ٕ)

 العمماء كيجمع كالحديث، بالفقو كيشتغؿ كالسياسة، العدؿ نظر فييا ينظر فكاف النشأة؛
 بو ضاقت حيف حـز ابف الفقيو آكل الذم كىك جيده، األمكر كيصمح كيؤثرىـ، كالصالحيف،

 الباجي.  الكليد كأبي حـز ابف بيف المناظرة جرت يديو كبيف األخرل، األندلس بمداف
                                                 

عساكر بف عمي بف إسماعيؿ أبك الجيكش المصرم الشافعي فقيو مقرئ كامؿ إماـ صادؽ صالح، كلد سنة  ((ُ
 (.ُِٓ/ُ: غاية النياية في طبقات القراء )يينظرق(. ُٖٓق(، مات في المحـر سنة )َْٗ)

ٍفص  ((ِ سىٍيف، أىبيك حى ٍبد المجيد ٍبف عيمىر ٍبف حي ًشٌي، العىٍبدىرٌم، المياًنًشٌي، تكفي سنة )عيمىر ٍبف عى ىػ(، ُٖٓاٍلقيرى
. تاريخ اإلسبلـ )شيخ   (.ّٕٔ/ُِالحـر

 (.َُٕ/ّ: تاج العركس )يينظر(، ِّٕ/ ُْ: تاريخ اإلسبلـ )يينظر ((ّ
 (.َُٕ/ّتاج العركس ) ((ْ

 أعماؿ مف باألندلس مدينة ،كىاء خفيفة، مفتكحة كياء الميممة، السيف ككسر كالسككف، أكلو، بضـ ميٍرًسيىة: ((ٓ
 مركاف بف الممؾ عبد ابف ىشاـ بف معاكية بف الرحمف عبد بف ىشاـ بف الحكـ ابف الرحمف عبد اختطيا تدمير
 كبيا بيا، محدقة كحدائؽ أشجار ذات كىي األكؿ، مكضعيا اسـ عمى الناس فاستمرٌ  الشاـ بتدمر تدمير كسماىا
 (.َُٕ/ٓ. معجـ البمداف )األندلس قاعدة صارت حتى وزمان في كانعمرت مردنيش ابف منزؿ كاف
، تيكفي األندلس كزير عامر أبي المنصكر ابف الرحمف عبد النَّاصر مكلى بالمكٌفؽ، الممقَّب ،األندلسيٌ ىك  ((ٔ

 (.ٖٓٓ/ٗق(. يينظر: تاريخ اإلسبلـ )ّْٔسنة )
 بالقرب األندلس شرقي في جزيرة: كقاؼ كناف،سا فيو يمتقي كالراء الكاك كسككف الضـ، ثـ بالفتح مىييكٍرقىة: ((ٕ

 (.ِْٔ/ٓالعامرم. معجـ البمداف ) مجاىد ممؾ قاعدة كانت بالنكف، منكرقة، ليا يقاؿ جزيرة منيا
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 الرسالة: منيا متداكلة جمكعةم رسائؿ كلو عالية، سف ق( عفَْْتيكفي بعيد سنة )
 كتاب تراجـ عمى مدكف كبلـ كلو الفاسي، نجح حاج أبي بف عيسى بف مكسى عمراف أبي إلى

 رجاؿ مف ، قاؿ الذىبي: "كاف(ُ)ذلؾ مف أشكؿ ما كمعاني البخارم، ا عبد ألبي الصحيح
ككقارنا" كىيبة كسؤددنا كحزمنا رأينا الدىر

(ِ). 
 كتب السُّنَّة. في أحاديث لو ليس، ك ؿمجيكؿ الحا قاؿ الباحث:

*** 
 الكرٌاؽاألٍندىليًسٌي الميٍربيطرٌم  السادس: أبك محمد

ٍنتاؿ،  بف الحسف بف إبراىيـ بف اهلل عبد مَّد اأٍلٍندىليًسٌي الميٍربيطرٌم مى  ، مفالكرٌاؽأىبيك ميحى
ميٍربىٍيطى  أىؿ

 .(ْ)بىمىٍنًسيىة كسكف ،(ّ)
 كأبي جمرة، أبي بف بكر ىذيؿ، كأبي بف ا عبد كأبي نذير، بف العطاء ركل عف: أبي

 .كغيرىـ أيكب، بف الحجاج
 األبار، كغيرىـ. ابف الحضرمي، ك بف ا عبد كركل عنو: أبك

 .(ٓ)ىػ(ُُٔسنة ) الكتب، كتكفي في يتجر ككاف رداءتو، عمى بخطو كثيرنا عممنا كتب
، كليسلـ  قاؿ الباحث: ا كتعديبلن  .كتب السُّنَّة في اديثأح لو أجد فيو جرحن

*** 
 األندلسي الكرٌاؽالسابع: أبك عمر 

: مف أىًؿ قيرطبةى؛ ييكىنَّى: أبا عمر. حدَّث عف سعد بف ميعاذالكرٌاؽأحمدي بف مىٍيسيكر 
(ٔ). 

                                                 
 في الممتمس بغية(، ُِْ-ُِِ/ُ) األندلس كالة ذكر في المقتبس جذكة (،َٕ/ِ) حـز ابف رسائؿيينظر: ( (ُ

(، ُِٗ-ُِٖ/ِ) السيراء الحمة(، ِِٔ-ُِٔ/ُ) األدباء معجـ(، ُٕٗ-ُٖٕ)ص  األندلس أىؿ رجاؿ تاريخ
 (.ّٕ)ص األندلسي األدب تاريخ(، ُٖٗ/ِدكلة اإلسبلـ في األندلس ) (،ٕٕٓ/ٗتاريخ اإلسبلـ )

 (.ٕٕٓ/ٗتاريخ اإلسبلـ ) ((ِ
 (.ٗٗ/ٓ)الممعب. معجـ البمداف  كفييا فراسخ أربعة بمنسية كبيف بينيا باألندلس مدينة :ميٍربىٍيطى  ((ّ
 كىي قرطبة، كشرقي تدمير شرقي كىي تدمير، ككرة بحكزة متصمة باألندلس مشيكرة كمدينة ككرة :بىمىٍنًسيىة ((ْ
 شجرىا عمى كالغالب جممتيا، في تعد مدف بيا كتتصؿ التراب، بمدينة كتعرؼ كأنيار، أشجار ذات بحرية بٌرٌية

 (.َْٗ/ُ. معجـ البمداف )الزعفراف بككرىا كينبت جبؿ، كال سيؿ منو يخمك كال القراسيا،
 (.ُّّ/ُّ(، تاريخ اإلسبلـ )ِٕٖ/ِيينظر: التكممة لكتاب الصمة ) ((ٓ
تاج العركس  :يينظر(، َِٕ/ُ: تبصير المنتبو بتحرير المشتبو )يينظر(، ٗٓ/ُتاريخ عمماء األندلس )( (ٔ
(ّْ/ْٔٗ.) 
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. اؿ الباحث:ق ا كال تعديبلن كقد اختمؼ العمماء في لقب لو، فقاؿ ابف  لـ أجد فيو جرحن
كبالميممة: اٍلًحف كالبف فبيمتاف  .(ِ)، كاسمو عبد السبلـ بف رٍغبىافًديؾ الًجٌف الشاعر: "(ُ)حجر

قاؿ  كديؾ الًجٌف الشاعر أيضان اسمو أحمد بف ميسكر األندلسي. كانتا قبؿ آدـ فيما يقاؿ.
بحاء ميممة  اا مجٌكدن ي القاسـ المغربي مضبكطن مغمطىام: رأيتو في كتاب المنثكر لمكزير أب

اء اٍلميٍيممىة: "(ّ)ةمر  ابف حجر كقاؿ ،"انتيى ىيكى أىٍحمد بف ميسكر األندلسي : ديؾ الحف ًباٍلحى
بطو اٍلكىزير أىبيك اٍلقىاًسـ المغربي ًفي كتاب المنثكر : (ْ)". كقد رجح الزبيدم لقب الحف فقاؿضى

، بالكٍسًر: شاًعره اٍسميو أىٍحمىدي بفي مىٍيسكرو األىٍندلسيُّ "  ."الًحفّْ
*** 

 الكرٌاؽمد سىٍيؿ بف ميحالثامف: 
ٍبد اهلل بف ميحمد بف القىاًسـقاؿ  عى

رىحمىوي اهلل: نىا تىًميـ بف محمد (ٔ)الثٍغرمى  (ٓ)
(ٕ )

قاؿ: أبى سٍيؿ بف ميحمد .اإلٍفريقيٌ 
ٍبط  الكرٌاؽ (ٖ) سىف الضَّ اًلحان حى االٍندىليسي. كاف: رىجيبلن صى

تي  سىة فىسىكىنىيا، كى رىج إلى سكي  .(ٗ)ق(َّٔ)كفِّي ًبيا سنىة ًلكيتيًبًو. سىًمٍعنا ًمٍنوي كخى
، قاؿ الباحث:  ا كال تعديبلن  كليس لو أحاديث في كتب السُّنَّة.لـ أجد فيو جرحن

*** 

                                                 
 (.َِٕ/ُتبصير المنتبو بتحرير المشتبو ) ((ُ
ٍبدي السَّبلىـً بفي رىٍغبىافى بفً ًدٍيؾي ا ((ِ مَّدو عى ، كىًبٍيري الشُّعىرىاًء، أىبيك ميحى ٍبدي السَّبلىـً بفي رىٍغبىافى الكىٍمًبيُّ  عىٍبًد السَّبلىـً بًف لًجفّْ عى

، ا ًبٍيبو الكىٍمًبيُّ مىمىاًنيُّ حى ، السَّ ًميعه، بىطَّ لًحٍمًصيُّ ، خى ، ًخمّْيره ، مىاًجفه . طىًرٍيؼه سىٍيًف. ، الشٍّْيًعيُّ لىوي مىرىاثو ًفي الحي ، كى اؿه
: سنىةى )  (.ُْٔ-ُّٔ/ُُق(. سير أعبلـ النببلء )ِّٔ-ِّٓمىاتى

 (.ِِٕ/ُنزىة األلباب في األلقاب ) ((ّ
 (.ْٗٔ/ّْتاج العركس ) ((ْ
مف أىؿ قمعة أيكب  ،ندلسي الثغرم القمعيأبك محمد األ ،عبد ا بف محمد بف القاسـ بف حـز بف خمؼ ((ٓ
 (.ّْٔ-ّٔٔ/ِّ: تاريخ دمشؽ )يينظرق(. ّّٖرؼ بالنظر كالي، تكفي سنة )كيع
كسر الرَّاء  :الثغرم ((ٔ مىة كى سيكيكف اٍلغىٍيف اٍلميٍعجى ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى الثغر كىىيكى اٍلمكضع اٍلقىًريب  -ًبفىٍتح الثَّاء اٍلميثىمَّثىة كى

 (.َِْ/ُمف اٍلعىدك. المباب في تيذيب األنساب )
ق(. لساف ّٗٓتميـ بف محمد بف أحمد بف تميـ التميمي اإلفريقي، القيركاني أبك جعفر. مات بقرطبة سنة ) ((ٕ

 (.ّٗ/ِ: تاريخ عمماء األندلس )يينظر ،(َّٖ/ِالميزاف )
ىػ(، فقيو ثقة. أخذ َِّيسير بف إبراىيـ بف خمؼ األندلسي األلبيرم، كقيؿ: ييٍسر، أبك سيؿ. تكفي سنة ) ((ٖ

 (.ٖٓ/ٕكعف غيره. تاريخ اإلسبلـ ) عف أبيو،

 (.ِِٔ/ُتاريخ عمماء األندلس ) ((ٗ
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 التاسع: السَّرىقيٍسًطيٌ 
سىرىقيٍسطىة أىؿ ، مفالكاتب يحيى، بف ىىٌماـ بف ىك يحيى

 مف. أرزاؽ بابف المعركؼ ،(ُ)
مىراكيش إلى استدعي ،بذلؾ كالتميز الخط براعة مع كالنباىة األدب أىؿ

ىػ(، ْٓٗسنة ) في (ِ)
 .(ْ)ق(ّٕٓسنة ) (ّ)كتيكفي  بقرطبة

 ."كاف بارع الكتابة، أديبنا، نبيينا: "(ٓ)قاؿ الذىبي
، كليس بكر أبكقاؿ الباحث:  ا كال تعديبلن قيٍسًطٌي، لـ أجد فيو جرحن  في أحاديث لو السَّرى

 كال في غيرىا. الستة، الكتب
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 األندلس، فكاكو سائر عمى فضؿ ليا عذبة فكاكو ذات تطيمة، بأعماؿ أعماليا تتصؿ باألندلس مشيكرة بمدة ((ُ

 في تقـك تدبيره كلطؼ الٌسٌمكر بصنعة انفردت قد القبلع، جباؿ مف منبعث نير كىك كبير، نير عمى مبنية
 ىذا ألىؿ خصكصية ىذه بالسرقسطية، المعركفة الرقيقة الثياب كىي منكاليا، في بالنسج منفردة بكماليا طرزىا

 (.ُِّ-ُِِ/ّالصقع. معجـ البمداف )
ِ)) : ٌراكيشي بالفتح ثـ التشديد، كضـ الكاؼ، كشيف معجمة: أعظـ مدينة بالمغرب كأجٌميا كبيا سرير ممؾ بني  مى

 .(ْٗ/ٓالبمداف )معجـ  .عبد المؤمف
 ( مف ىذا البحث.ْٗقيٍرطيبىةي: مدينة عظيمة باألندلس كسط ببلدىا. تقدـ التعريؼ بيا )ص ((ّ
كتاريخ  ،(َُٓكبغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس )ص ،(ُٗٔ/ْ: التكممة لكتاب الصمة )يينظر ((ْ

 (.َٖٔ/ُُاإلسبلـ )
 (.َٖٔ/ُُتاريخ اإلسبلـ ) ((ٓ
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 (ُ)مف أىؿ خراساف الكرٌاقيفث السادس: أعبلـ المبح
ٍنبو مع القرآف الكريـ، ككصؿ إلى  النَّبكمأف الحديث  في ال شؾ ٍنبنا ًإلىى جى قد انتشر جى

األقاليـ اإلسبلمية الجديدة، كال شؾ في أف العمـ لـ يبؽ مقصكرنا عمى مكة كالمدينة، بؿ تعددت 
ا شيدتو حكاضر العالـ اإلسبلمي، مف نشاط عممي مراكزه كمجالسو، كشيدت األمصار البعيدة م

، كيمكننا أف نتصكر مدارس متنقمة في مختمؼ األمصار، ركادىا عمى يدم الصحابة 
الصحابة ككبار التابعيف، إذ كاف يكفي ألىؿ خراساف مثبلن أف يحؿ بينيـ صحابي حتى يسرعكا 

 .(ِ)"و حديث الرسكؿ إليو، كيمتفكا حكلو كيسألكه كيستقرئكه القرآف كيسمعكا من
ٍيدىةي بف الحصيب : "(ّ)قاؿ محمد عجاج الخطيب   نزؿ خراساف مف الصحابة كتكفي بيا بيرى

حاـز ك  ،(ٓ)، كالحكـ بف عمرك الغفارم(ْ)كىك مدفكف بمرك، كأبك برزة األسممي ،األسممي
الببلد ظير  كفي ىذه ،(ٖ)المدفكف بسمرقند (ٕ)المدفكف بنيسابكر، كقثـ بف العباس (ٔ)األسممي

                                                 

راسىافي  (ُ) : ببلد كاسعة، أكؿ حدكدىا مما يمي العراؽ أزاذكار قصبة جكيف كبييؽ، كآخر حدكدىا مما يمي اليند خي
طخارستاف كغزنة كسجستاف ككرماف، كليس ذلؾ منيا إنما ىك أطراؼ حدكدىا، كتشتمؿ عمى أٌميات مف الببلد 

رخس كما يتخمؿ ذلؾ مف المدف نيسابكر كىراة كمرك، كىي كانت قصبتيا، كبمخ كطالقاف كنسا كأبيكرد كسمنيا 
 (.َّٓ/ِ: معجـ البمداف )يينظرالتي دكف نير جيحكف. 

 (.ُِٖ/ُيف )قبؿ التدك  السُّنَّة(ِ) 
 (.ُّٕ-ُْٕ/ ُقبؿ التدكيف ) السُّنَّة ((ّ
اًئذو أىبيك بىٍرزىةى اأٍلىٍسمىمً  ((ْ : اٍبًف عى ًقيؿى : اٍبًف عىٍبًد اً، كى ًقيؿى قىاؿى نىٍضمىةي ٍبفي عيبىٍيدو كى مىافى ٍبًف أىٍسمىـى، كى   يُّ ًمٍف بىًني سىبلى

ًبيعىةى ٍبًف ًدٍعًبؿً  اًرًث ٍبًف ًحبىاًؿ ٍبًف رى ٍبًد اً ٍبًف اٍلحى : ىيكى نىٍضمىةي ٍبفي عى مَّدو اٍلكىٍمًبيُّ ـي ٍبفي ميحى ٍيمىةى ٍبًف ًىشىا زى  ٍبًف أىنىًس ٍبًف خي
ـى ٍبًف أىفٍ  مىافى ٍبًف أىٍسمى اًلًؾ ٍبًف سىبلى شىًيدى فىٍتحى مىكَّةى. معرفة الصحابة ألبي نعيـ )مى ـى قىًديمنا، كى ى، أىٍسمى (، ِِٖٔ/ٓصى

 (.ُْٓٗ/ْب في معرفة األصحاب )االستيعا: يينظر
ٍمرى  ((ٓ مىٍيًؿ ٍبًف ضى اًرًث ٍبًف ثىٍعمىبىةى ٍبًف مي ٍمكىافى ٍبًف اٍلحى دًَّع ٍبًف ًحٍذيىـً ٍبًف حي ـي ٍبفي عىٍمًرك ٍبًف ميجى كى ٍبدً اٍلحى   ةى ٍبًف بىٍكًر ٍبًف عى

ٍمرً  لىٍيسى ىيكى ًغفىاًرمُّ ىيكى ضى ك اٍلًغفىاًرمُّ كى ـي ٍبفي عىٍمرو كى نىاةى ٍبًف ًكنىانىةى ييقىاؿي لىوي اٍلحى . معجـ الصحابة )مى (، َِٗ/ُمُّ
 (.َٖٕ/ِ) يينظر: معرفة الصحابة

حد أف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ لو: حاـز بف حرممة بف مسعكد الغفارم. كيقاؿ: األسممي. لو حديث كا ((ٔ
، أكثر مف قكؿ ال حكؿ كال قكة إال با، فإنيا كنز مف كنكز الجنة. يعد في أىؿ المدينة. ركل عنو مكاله  يا حاـز

 (.ْٖٔ/ِ: معرفة الصحابة ألبي نعيـ )يينظر(، َُّ/ُأبك زينب. االستيعاب في معرفة األصحاب )
ًديؼي النًَّبيّْ قيثىـي ٍبفي اٍلعىبَّا ((ٕ ٍبًد اٍلميطًَّمًب بف ىاشـ القرشي الياشمي، رى ، ًس ٍبًف عى ٍبدي اً ٍبفي عىبَّاسو ٍنوي عى كىل عى ، رى

. كمات قثـ بف العباس بسمرقند، كاستشيد بيا، ككاف خرج إلييا مع  ٍعفىرو ٍبدي اً ٍبفي جى سعيد بف عثماف بف  كىعى
: االستيعاب في معرفة األصحاب يينظر(، ِّٔٓ/ْابة ألبي نعيـ ): معرفة الصحيينظر .عفاف زمف معاكية

(ّ/َُّْ.) 
 (.ُّْ/ْ: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )يينظر ((ٖ
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ار (ُ)في بخارل كاف عيسى بف مكسى كبار المحدثيف. ، (ّ)، كأحمد بف حفص الفقيو(ِ)غيٍنجى
، كعبد ا بف محمد السندم، ثـ أبك عبد ا محمد بف إسماعيؿ (ٓ)البيكندم (ْ)كمحمد بف سبلـ

بف نصر  كفي سمرقند أبك عبد ا بف عبد ا بف عبد الرحمف الدارمي، ثـ محمد، البخارم
كفي  .(ٗ)كالييثـ بف كميب (ٖ)صاحبالحسف بف  :فيما بعد (ٕ)كما ظير في الشاش، (ٔ)المركزم
) -صاحب الثكرم (ُُ)تخرج جماعة مف العمماء أقدميـ محمد بف يكسؼ الفريابي (َُ))ًفٍريىابي
 ىػ(.ِِٔسىنىةى ) تيكفي، ثـ القاضي جعفر بف محمد الفريابي صاحب التصانيؼ المي -سفياف

 ، منيـ: الكٌراقيفؼ في خراساف عدد مف أعبلـ رً كعي  

                                                 
صدكؽ ربما أخطأ كربما دلس مكثر مف التحديث  ،جارنٍ بف مكسى البخارم أبك أحمد األزرؽ لقبو غي  عيسى ((ُ

 (.ُْْالتيذيب )صتقريب  يينظر: ق(.ُٕٖت سنة )ما، عف المترككيف
، كمحمًد بًف أحمد البخارمّْ صاحب تاريًخ بيخارل.  ((ِ ، بالضـ: لىقىبي عيسى بًف مكسى التٍَّيًميّْ البخاًرمّْ غينجاري

 (.ِْٓالقامكس المحيط )ص
مف الحادية عشرة  ،بف أبي عمرك صدكؽراشد السممي النيسابكرم أبك عمي بف عبد ا بف أحمد بف حفص ( (ّ

 (.ٖٕالتيذيب )صق(. تقريب ُٖٓمات سنة )
بف الفرج السممي مكالىـ البيكندم بكسر المكحدة كسككف التحتانية كفتح الكاؼ كسككف محمد بف سبلـ  ((ْ

(. ٓٔكلو ) ق(ُِٕثقة ثبت مف العاشرة مات سنة ) ،النكف أبك جعفر مختمؼ في الـ أبيو كالراجح التخفيؼ
 (.ِْٖتقريب التيذيب )ص

: مف ببلد ما كراء النير عمى مرحمة مف بخارا إذا عبرت النير، ليا ذكر في الفتكح، ككانت بمدة البىٍيكىٍندلٌ ( (ٓ
 (.َْْ/ِحسنة كبيرة كثيرة العمماء. األنساب )

تقريب يهنظر: ق(. ُْٗنة )مات س ،ثقة حافظ إماـ جبؿ ،أبك عبد ا ،بف نصر المركزم الفقيو محمد( (ٔ
 (َُٓالتيذيب )ص

باأللؼ الساكف بيف الشينيف المعجمتيف، ىذه النسبة إلى مدينة كراء نير سيحكف يقاؿ ليا الشاش، الشَّاًشي:  ((ٕ
 (.ُّ/ٖكىي مف ثغكر الترؾ. األنساب )

ٍيد، أبك عمٌي الٌشاشٌي الحافظ. تكفي سنة ) ((ٖ مى سىف ٍبف صاحب ٍبف حي ىػ(، طٌكاؼ جٌكاؿ. تاريخ اإلسبلـ ُّْالحى
(ٕ/َِٖ.) 
ٍعًقؿ، أبك سعيد الٌشاشٌي الحافظ، تكفي سنة )الييثـ بف كيمى  ((ٗ ٍيج بف مى ". دىػ(، مصنَّؼ "الميسىنٍ ٍّّٓيب بف سيرى

 (.ٕٗٔ/ٕتاريخ اإلسبلـ )
: بكسر أكلو، كسككف ثانيو ثـ ياء مثناة مف تحت، كآخره باء مكحدة: بمدة مف نكاحي بمخ، كىي  ((َُ ًفٍريىابي

 (.ِٗٓ/ْمخففة مف فارياب. معجـ البمداف )
ثقة فاضؿ  ،نزيؿ قيسارية مف ساحؿ الشاـ، يابيرٍ بف عثماف الضبي مكالىـ الفً محمد بف يكسؼ بف كاقد  ((ُُ
ت سنة أخطأ في شيء مف حديث سفياف كىك مقدـ فيو مع ذلؾ عندىـ عمى عبد الرزاؽ مف التاسعة ما :يقاؿ
 (.ُٓٓ)صق(. تقريب التيذيب ُِِ)
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 الكرٌاؽالحسف  األكؿ: أبك
كلعمو  الكادًعيي  كقاؿ الحسف، أبك ،الكرٌاؽ أحمد بف محمد بف اهلل عبد بف العزيز عبد

ق( ُّٓ) سنة مصر قدـ خراساف، مف ، أصموالكرٌاؽالسٍِّمسىار  اهلل عبد بف العزيز ىك عبد
 مصر. شيكخ مف جماعة عمى يكٌرؽ كافق(، ك ّْٓ) سنة بيا، كتكفي

لـ ينص العمماء عمى شيكخو أك تبلميذه، كلكف إذا نظرنا إلى ركايتو في المستدرؾ عمى 
 . (ُ)الصحيحيف نجد أنو ركل عف: الفضؿ بف محمد الشٍَّعرىاًنٌي، كركل عنو: الحاكـ النيسابكرم

 يسير شيء عنو بككت الحديث، يفيـ ككاف ككتب، رحؿ قد : "كاف(ِ)قاؿ ابف يكنس
ا، رجبلن  : "كاف(ّ)كقاؿ مرة مذاكرة"،  عنو ككتب الحديث، يفيـ ككاف ككتب، رحؿ قد ككاف صالحن
ا كلو رجبلن  ككاف مذاكرة، يسير شيء لو حديث كحكـ عمى  (ْ)بمصر"، كذكر الحاكـ عقب صالحن

 ات.الثق في كتابو (ٔ)قيٍطميٍكبىغىا ، كذكره ابف(ٓ)إسناده بالصحة، ككافقو الذىبي
 ىك ثقة.: الباحث قاؿ
 :تطبيقية أمثمة-
 كمنيا: السُّنَّة، كتب في أحاديث لو

نىا ، قاؿ:(ٕ)أخرج الحاكـ النيسابكرم في المستدرؾ (ّٔ)حديث:  ٍبدي  أىٍخبىرى  ٍبفي  اٍلعىًزيزً  عى
ٍبدً  مَّدو  ٍبفي  اٍلفىٍضؿي  ثىنىا ،الكٌراؽ السٍّْمسىاري  المَّوً  عى ، ميحى مَّدو  ٍبفي  المَّوً  عيبىٍيدي  ثىنىا الشٍَّعرىاًنيُّ  ثىنىا ،(ٖ)اٍلعىٍيًشيُّ  ميحى

                                                 
(، ْٓٓ/َُ(، تاريخ بغداد )ّٔٓ/ْ) الصحيحيف عمى المستدرؾ (،ُِٗ/ِيينظر: تاريخ ابف يكنس ) ((ُ

(، رجاؿ الحاكـ في ّٕٔ/ٔ(، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة )َُّ/ُْ)كالممكؾ  األمـ تاريخ في المنتظـ
 (.ُٔ/ِالمستدرؾ )

 .(ُِٗ/ِ) يكنس ابف تاريخ ((ِ
 .(ْٓٓ/َُ) بغداد تاريخيينظر:  ((ّ
 (.ّٔٓ/ْ) الصحيحيف عمى المستدرؾيينظر:  ((ْ
 (.ّٔٓ/ْ) الصحيحيف عمى المستدرؾيينظر: تمخيص  ((ٓ
 (.ّٕٔ/ٔ) الستة الكتب في يقع لـ ممف الثقاتيينظر:  ((ٔ

 (.َْٕٗ(، برقـ )ّٔٓ/ْ) الصحيحيف عمى المستدرؾ(ٕ) 
ٍف أىًبي كىاًئؿو ؽ (، مف طرئّْٕٓ، برقـ )(َُٗ/ٕ)كأخرجو ابف أبي شيبة   ، بو، بنحكه.اأٍلىٍعمىًش، عى

(، كالبييقي في المدخؿ ُُٕٔ، برقـ )(ٓٗ/ٓ) (، كالبزار في مسندهِْٔٗ، برقـ )(ُٓ/ْ) كأخرجو البخارم
ٍف أىًبي كىاًئؿو (، كميـ مف طريؽ ِّٕ، برقـ )(ُِٓالسنف الكبرل )ص ، عى  ، بو، بنحكه.مىٍنصيكرو

 :كقيؿ ،حفص بف عمر بف مكسى بف عبيد ا بف معمر التيمي :اسـ جده ،ةعبيد ا بف محمد بف عائش ((ٖ
ثقة جكاد رمي بالقدر كلـ  ،نسبة إلى عائشة بنت طمحة ألنو مف ذريتيا ،كالعيشي ،كالعائشي ،بف عائشةالو 
 (.ّْٕتقريب التيذيب )ص ىػ(.ِِٖ)مات  ،يثبت
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مَّادي  مىمىةى، ٍبفي  حى ، عىفٍ  سى كىاًئؿو  أىًبي عىفٍ  عىاًصـو
 )ًإفَّ :  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى   مىٍسعيكدو  اٍبفً  عىفً  ،(ُ)

عىؿى  تىعىالىى المَّوى  ، كيمَّيىا الدٍُّنيىا جى ا قىًميبلن مى مىثىؿي  اٍلقىًميًؿ، ًمفى  اٍلقىًميؿي  ًإالَّ  ًمٍنيىا بىًقيى  كى  ًمٍنيىا بىًقيى  مىا كى
ٍفكيهي  شيًربى  -اٍلغىًديرى  يىٍعًني -كىالثٍَّغبً  بىًقيى  صى  كىدىريهي(. كى

 :عميو الرَّاكم كأثر اإلسناد عمى الحكـ -
 .(ِ)المقرئأبك بكر  ،جكدبف أبي النَّ  دلةيٍ بف بى ـ صاع فيو:اإلسناد 
كقاؿ  ،ًمٍنوي" أثبت اأٍلىٍعمىش، كىاأٍلىٍعمىش نظراء مف كىىيكى  ًبوً  بىٍأس الى  : "ًثقىة(ّ)بف معيفقاؿ ا

، : "ثقة"(ٔ)زرعة كأبقاؿ ، ك ًثقىة" :"شيخ(ٓ)أحمد بف حنبؿقاؿ ك  اأٍلىحكؿ"، عىاًصـ مف : "أثبت(ْ)مرة
كىافى (ٕ)العجميقاؿ ك  ًديث" ًفي ًثقىة : "كى الح رجؿ : "ًثقىة(ٖ)ابف شاىيفكقاؿ ، الحى كذكره ابف  ،خير" صى

 محؿ عندم محمو""، كقاؿ أبك حاتـ: بأس بو ليس": (َُ) معيف بفا ، كقاؿ(ٗ)حباف في الثقات
 : "ثقة(ُّ)صالح"، كقاؿ مرة": (ُِ)، كقاؿ مرة(ُُ)"الحافظ بذاؾ يكف كلـ الحديث صالح الصدؽ
الحديث".  تثبيت في عميو االعمش يختار شعبة ككاف منو أحفظ كاألعمش ثقة خير صالح رجؿ
كىافى (ُٓ)ابف سعد "، كقاؿبأس بو ليس" :(ُْ)قاؿ النسائيك  طىأً  كىًثيرى  كىافى  أىنَّوي  ًإال ًثقىةن  عىاًصـه  : "كى  اٍلخى
ًديًثًو" ًفي كحديثو في الصحيحيف  ،حجة في القراءة ،صدكؽ لو أكىاـ: "(ُٔ)كقاؿ ابف حجر ،حى

                                                 
( ََُ)كلو  ،مات في خبلفة عمر بف عبد العزيز ،ثقة مخضـر ،أبك كائؿ الككفي ،شقيؽ بف سممة األسدم ((ُ
 (.ِٖٔ. تقريب التيذيب )صسنة
 (.ِٖٓ)ص تقريب التيذيب ((ِ

 (.ْٔمف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )ص ((ّ
 (.ٓٔ)ص المصدر نفسو ((ْ
 (.ِّٗص)سؤاالت أبي داكد لئلماـ أػحمد بف حنبؿ ك ، (َِْ/ُ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ ((ٓ
 .(ُّْ/ٔ) نظر: الجرح كالتعديؿيي  ((ٔ
 (.ٔ/ِ) الثقاتمعرفة  ((ٕ
 (.َُٓص) تاريخ أسماء الثقات ((ٖ
 (.ِٔٓ/ٕالبف حباف ) الثقات ((ٗ

 (.ُّْ/ٔ) الجرح كالتعديؿ ((َُ
 .المصدر نفسو ((ُُ
 (.ِّٖ/ِٓ) تاريخ دمشؽ ((ُِ
 (.ُّْ/ٔلجرح كالتعديؿ )ا ((ُّ

 (.ْٖٕ/ُّ) تيذيب الكماؿ ((ُْ

 (.ُّٕ/ٔل )الطبقات الكبر ( (ُٓ
 (.ِٖٓ)ص تقريب التيذيب ((ُٔ
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"، كقاؿ الحديث في مبالقك  ليس": (ِ)"، كقاؿ ابف معيفييـ صدكؽ": (ُ)". كقاؿ الذىبيمقركف
ميَّةفييا ما النفس النجكد، كفي أبي بف عاصـ حدثنا: "(2)شعبة  مف كؿ كأف": (ْ)"، كقاؿ ابف عي
 حديثو في المعركفة، القراءة "صاحب :(ٓ)"، كقاؿ ابف عساكرالحفظ سيئ عاصما اسمو كاف

 سكء إال فيو يكف لـ": (ٕ)اٍلعيقىٍيًميٌ "، كقاؿ : "في حديثو نكره(ٔ)ابف خراشثقة"، كقاؿ  كىك اضطراب
ا ."ءشي حفظو في": (ٖ)"، كقاؿ الدارقطنيالحفظ فييا".  ما النفس : "كفي(ٗ)كقاؿ ابف شاىيف ايضن

الحفظ"،  سيئ عاصمنا اسمو كاف مف كؿ كأف فقاؿ: عمية ابف فيو تكمـ : "كقد(َُ)كقاؿ أبك حاتـ
 في عاصـ كؿ: قاؿ يف،مع بف يحيى عف المركذم : "كحكى(ُُ)كقد جاء في شرح عمؿ الترمذم

 لو كذكر ثقة، عنده األحكؿ سميماف بف عاصـ فإف ذلؾ، عمى أحمد يكافؽ كلـ ضعيؼ، الدنيا
 .اضطرابنا" حفظو في أف إال ثقة، بيدلة بف كعاصـ .فعجب فيو، تكمـ معيف ابف أف

 قاؿ الباحث: صدكؽ لو أكىاـ. 
بي شيبة في مصنفو مف طريؽ كبع عمى حديثو عند ابف أكال تثبت ىنا أكىامو؛ ألنَّو تي 

 بو، بمعناه.  (ُِ)األعمش سميماف بف ميراف
 كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات، كال يضر ما قيؿ في كؿ مف: 

 .لو (ُْ)األعمش سميماف بف ميراف لمتابعة؛ (ُّ)اختبلط حماد بف سممة -ُ
رساؿ أبي كائؿ شقيؽ بف سممة؛ ألنو لـ يرسؿ عف ابف مسعكد  -ِ  كا 

(ُٓ). 
                                                 

 (.ّٕٓ/ِؿ )ميزاف االعتدا ((ُ
 (.ِِٖ/ِٓ) تاريخ دمشؽ ((ِ
 (.ّّٔ/ّ) الضعفاء الكبير ((ّ
 (.ُّْ/ٔ)الجرح كالتعديؿ  ((ْ
 (.َِِ-ِِْ/ِٓ): تاريخ دمشؽ يينظر ((ٓ
 (.ِّٗ/ِٓتاريخ دمشؽ ) ((ٔ
 .المصدر نفسو ((ٕ
 (.ّْٕ/ّ)  تاريخ اإلسبلـ ((ٖ
 (.ُْٕتاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف )ص ((ٗ
 (.ُّْ/ٔالجرح كالتعديؿ ) ((َُ
 (.ٕٖٓ/ِشرح عمؿ الترمذم ) ((ُُ
 (.ّْٕٔٓ(، برقـ )َُٗ/ٕيينظر: مصنؼ ابف أبي شيبة ) ((ُِ
 (.ٔٗيينظر: االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط )ص ((ُّ
 (.َُٗ/ٕيينظر: مصنؼ ابف أبي شيبة ) ((ُْ
 (.ُْٖ(، كتحفة التحصيؿ )صُٕٗالتحصيؿ )صيينظر: جامع  ((ُٓ
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 بف بىٍيدلة بف عاصـ فإٌف فيو : يتبيف مما سبؽ أف إسناد الحديث حسف،قاؿ الباحث
 النَّجكد صدكؽ لو أكىاـ.  أبي

كقد انتفت ىنا أكىامو؛ ألنَّو تكبع عمى حديثو عند ابف أبي شيبة في مصنفو مف طريؽ 
 بو، بمعناه. كلذا حسنا حديثو. (ُ)األعمش سميماف بف ميراف

 ، بؿ مف غيره.الكٌراؽ ا عبد بف العزيز كالعمة ليست مف عبد
**** 

ًرمٌ  سعىًيد الثاني: أىبيك  الكرٌاؽ (ِ)الدِّينىكى
ًرٌم، سعىًيد ، أىبيكالكرٌاؽ سعيد بف يحيى بف محمد بف عمرك  بف محمد كرٌاؽ الدِّينىكى

ٍضرىًميٌ  اهلل عبد بف دػػػمحم رػػػجعف الطَّبىرٌم. ركل عف: أبي جرير  رػػػػػجعف كأبي ميطىيَّف، الحى
سحاؽ الًفٍريىاًبٌي، محمد بف كجعفر الطَّبىرٌم، جرير بف محمد األىٍنمىاًطٌي، كغيرىـ.  سناف بف كا 
في ربيع األكؿ  تيكفيك  محمد الرَّاًزٌم، بف تماـ القاسـ كأبك نصر، أبي بف محمد عنو: كركل
 .(ّ)ق(ُّْسنة )

 مأمكف".  : "ثقة(ْ)الكىتَّاًنيٌ  العزيز عبد قاؿ
 .ثقة: الباحث قاؿ 
 :تطبيقية أمثمة-
 كمنيا: السُّنَّة، كتب في أحاديث لو

نىا(ٓ)أخرج تماـ الرازم في فكائده (ّٕ)حديث: ك سىٍعدو  أىبيك ، قاؿ: أىٍخبىرى مَّدً  ٍبفي  عىٍمري       ٍبفً  ميحى
مىٍيوً  ًقرىاءىةن  الدٍَّينىكىًرمّْ  ٍبفً  يىٍحيىى ًثًمائىةو، أىٍربىًعيفى  سىنىةى  عى ثىبلى عٍ  أىبيك ثنا كى مَّدي  فىرو جى ٍبدً  ٍبفي  ميحى  ٍبفً  المَّوً  عى
مىٍيمىافى  ٍضرىًميُّ  سي مَّدي  ثنا ًباٍلكيكفىًة، اٍلحى ، أىًبي ٍبفي  ميحى اءو مىمىةي  ثنا رىجى ، ٍبفي  سى اءو ًليدً  عىفً  رىجى ، ٍبفً  اٍلكى ًميؿو  جى

، عىفً  مىى عىاًلـً الٍ  )فىٍضؿي  : المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،أيمىامىةى  أىًبي عىفٍ  اٍلقىاًسـً  كىفىٍضًمي اٍلعىاًبًد، عى
مىى (. عى ـٍ  أىٍدنىاكي

                                                 
 (.ّْٕٔٓ(، برقـ )َُٗ/ٕيينظر: مصنؼ ابف أبي شيبة ) ((ُ
 النسبة ىذه الراء، آخرىا كفي كالكاك النكف كفتح الحركؼ آخر الياء كسككف الميممة الداؿ بكسر :الدّْينىكىًرمٌ  ((ِ
 (ْٔٓ/ٓ. األنساب )قرميسيف عند الجبؿ ببلد مف بمدة كىي الدينكر، إلى
 (.َُْ/ٔ(، مختصر تاريخ دمشؽ )َٕٕ/ٕ(، كتاريخ اإلسبلـ )ِّٕ-ِّٔ/ْٔيينظر: تاريخ دمشؽ ) ((ّ
 (. َٕٕ/ٕ(، كتاريخ اإلسبلـ )ِّٕ-ِّٔ/ْٔتاريخ دمشؽ ) ((ْ
محمد بف عبد األعمى الصنعاني، (، ِٖٓٔ، برقـ )(ّْٕ/ْ)(. كأخرجو اإلماـ الترمذم ِٖ/ُفكائد تماـ ) ((ٓ

 ، بو، بزيادة.بف رجاءسممة  عفقاؿ: 
 ، بو.محمد بف أبي رجاءعف ، محمد بف عبد ا(، ُُٕٗ، برقـ )(ِّّ/ٖ)كأخرجو الطبراني في الكبير 
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 :الكرٌاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر 
 فيو: اإلسناد 

 سميماف.  أبك الياشـ، رجاء أبي بف سميماف محمد بف أبي رجاء بف -ُ
 .(ِ)غىا في الثقاتقيٍطميٍكبي  ، كذكره ابف(ُ)ذكره ابف حباف في الثقات

 صدكؽ.قاؿ الباحث: 
  الككفي. الرحمف عبد جاء التيمي، أبكسممة بف ر  -ِ

 ييغرب". : "صدكؽ(ّ)قاؿ ابف حجر
 : "ما(ٔ): "صدكؽ"، كقاؿ أبك حاتـ(ٓ)، كقاؿ أبك زرعة(ْ)ذكره ابف حباف في الثقات

 يتابع ال بأحاديث، قكـ عف كيحدث كغرائب أفراد : "كأحاديثو(ٕ)بأس"، كقاؿ ابف عدم بحديثو
بشيء"، كقاؿ  "ليس :(ٗ)بأحاديث"، كقاؿ ابف معيف الثقات عف رد: "ينف(ٖ)عميو"، كقاؿ الدارقطني

 : "ضعيؼ".(َُ)النسائي
 ييغرب، كما قاؿ ابف حجر، كتضر غرابتو؛ ألنَّو لـ يتابعو أحد. صدكؽ قاؿ الباحث:

  .(ُُ)الحجاج أبك جميؿ الفمسطيني، بف الكليد -ّ
: (ُْ)اؿ أبك داكد، كق(ُّ)ذكره ابف حباف في الثقاتك ، (ُِ)يخطئ" قاؿ ابف حجر: "صدكؽ

كرضيو"،  الرحمف، عبد أبي القاسـ أحاديث أحاديثو : "تشبو(ُٓ)بف المديني"ليس بو بأس"، كقاؿ ا
                                                 

 (.ٓٗ/ٗيينظر: الثقات ) ((ُ
 (.َِّ/ٖ) الستة الكتب في يقع لـ ممف الثقاتيينظر:  ((ِ
 (.ِْٕتقريب التيذيب )ص ((ّ
 (.ِٖٔ/ٖالثقات ) ((ْ
 (.َُٔ/ْ)الجرح كالتعديؿ  ((ٓ
 المصدر نفسو. ((ٔ
  (.ّٔٓ/ْالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) ((ٕ
 (.ُِٖسؤاالت الحاكـ )ص ((ٖ
 (.ّّٕ/ّتاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم ) ((ٗ

 (.َُ/ٔإكماؿ تيذيب الكماؿ ) ((َُ
 (.ُٖٓتقريب التيذيب )ص ((ُُ
 المصدر نفسو. ((ُِ
 (.ْٗٓ/ٕيينظر: الثقات ) ((ُّ
 (.ٖ/ُّتيذيب الكماؿ ) ((ُْ
 (.ّ/ٗالجرح التعديؿ ) ((ُٓ
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 أحاديث القاسـ عف يركل : "شيخ(ِ)الحديث"، كقاؿ أبك حاتـ ليف "شيخ :(ُ)كقاؿ أبك زرعة
ًديثو". : "ترؾ(ّ)منكرة"، كقاؿ ابف منده  حى
 ه؛ ألنَّو لـ يتابعو أحد. يخطئ، كيضر خطأ صدكؽ قاؿ الباحث:

 .أمامة أبي صاحب الرحمف، عبد أبك الدمشقي، الرحمف عبد القاسـ بف -ْ

 كثيرنا".  يغرب "صدكؽ :(ْ)قاؿ ابف حجر
، (ٗ)، كالفسكم(ٖ)، كيعقكب بف شيبة(ٕ)، كالعجمي(ٔ)، كابف معيف(ٓ)كقاؿ البخارم

ىؤالء"،  رفع ما أرسمكا الثقات عنو ركل : "إذا(ُُ)"ثقة"، كزاد ابف معيف في مكضع :(َُ)كالترمذم
 مف قاؿ: يرفعكنيا، ثـ ال األحاديث ىذه -القاسـ: يعني -عنو يرككف ليس : "ثقة،(ُِ)كقاؿ مرة
 قىالىو "ًثقىة :(ُّ)ضعفيـ"، كذكره ابف شاىيف في الثقات عمى حديثيـ يدؿ ما الضعفاء المشايخ

: "اإلماـ محدَّث دمشؽ"، (ُْ)الذىبي بالقكم"، كقاؿ كليس حديثو، يحيى"، كزاد العجمي: "يكتب
ٌنما بو، بأس ال مستقيـ، عنو الثقات "حديث: (ُٔ)حاتـ أبك : "صدكؽ"، كقاؿ(ُٓ)كقاؿ مرة  ينكر كا 

 عنو يركييا التي المناكير األحاديث ىذه الناس بعض : "قاؿ(ُٕ)الضعفاء"، كقاؿ أحمد عنو

                                                 

 المصدر نفسة. ((ُ
 (.ّ/ٗالجرح التعديؿ ) ((ِ
 (.ِٔٔفتح الباب في الكنى كاأللقاب )ص ((ّ
 (.َْٓتقريب التيذيب )ص ((ْ
 (.ُٖٗالعمؿ الكبير لمترمذم )ص ((ٓ
 (.َْٗ/ُ(، )ّٔٗ/ُ(، سؤاالت ابف الجنيد )ِْٖ/ْتاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم ) ((ٔ
 (.ّٖٖلثقات )صمعرفة ا ((ٕ
 (.ّٖٗ/ِّيينظر: تيذيب الكماؿ ) ((ٖ
 (.ْٔٓ/ِيينظر: المعرفة كالتاريخ ) ((ٗ

 لقماف سكرة كمف: باب، كيينظر: سنف الترمذم، أبكاب تفسير القرآف، (َُٗ:ص) لمترمذم الكبير العمؿ ((َُ
(ٓ/ّْٓ.) 

 (.ّٔٗ/ُسؤاالت ابف الجنيد ) ((ُُ
 (.َْٗ/ُالمصدر نفسو ) ((ُِ
 (.ُٖٗسماء الثقات )صتاريخ أ( (ُّ
 (.ُْٗ/ٓسير أعبلـ النببلء ) ((ُْ
 (.ُِٗ/ِالكاشؼ ) ((ُٓ
 (. كلـ أجده في كتاب الجرح كالتعديؿ.ّٖٗ/ِّتيذيب الكماؿ ) ((ُٔ
 (.ٓٔٓ/ُالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ) ((ُٕ
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 "سمعت: (ِ)الحراني أباف بف محمد بف جعفر كقاؿ "،(ُ)حرً طَّ كمي  نيمىٍير بف كبشر زبير بف جعفر
 ىك: قاؿ معاكية، بف يزيد مكلى الرحمف عبد بف القاسـ ذكر فيو حديث كمر حنبؿ، بف أحمد
 "منكر: (ّ)الغبلبي القاسـ"، كقاؿ مف إال الببلء أرل كما: قاؿ منيا، متعجب ألحاديثو منكر

  .الحديث"
 صدكؽ يغرب.قاؿ الباحث: 

غرابو يضر في ىذا االس  ناد ؛ ألنَّو لـ يتابعو أحد. كا 
رسالو ال يضر؛ ألنَّو لـ يرسؿ عف أبي أمامة البىاًىًمي  . (ْ)كا 

 كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
فإف سممة بف رجاء )صدكؽ يغرب(،  يتبيف مما سبؽ أف إسناد الحديث ضعيؼ،

 أمي  وعابً تى رب(، كلـ يي كالكليد بف جميؿ )صدكؽ يخطئ(، كالقاسـ بف عبد الرحمف )صدكؽ يغ
كاة. سعىًيد كعميو فالعمة ليست مف أىبيمنيـ في حديثو، كاحدو   الدّْينىكىًرٌم، بؿ مف غيره مف الرُّ

*** 
 (ٔ)الصُّكفي اليىمىذىاًنيٌ  (ٓ)القىاًرئ العباس الثالث: أبك

  .(ٕ)الصُّكفي القىاًرئ، اليىمىذىاًنٌي، العباس أبك أحمد، بف محمد بف أحمد
 اسمو اسمنا كجعؿ حؾ قد جزء في رأيت ألني عنو، ركايةال "تركت: (ٖ)الكياؿ قاؿ

 مكانو".
 قاؿ الباحث: متركؾ. 

 كتب السُّنَّة، كلك كاف في سند ألعمو.ليس لو أحاديث في متركؾ، ك قاؿ الباحث: 
*** 

                                                 

 .عيؼض ،كمنيـ مف غاير بينيما ،ىك األسدم :يقاؿ ،نزؿ الشاـ ،أبك الميمب الككفي ،ح بف يزيدرً طَّ مي  ((ُ
 .(ّْٓتقريب التيذيب )صيينظر: 

 (.ّٕٖ/ِّتيذيب الكماؿ ) ((ِ
 (.ّٖٗ/ِّالمصدر نفسو ) ((ّ
 (.ِٗٓ(، تحفة التحصيؿ )صِِٓ(، جامع التحصيؿ )صُٕٓيينظر: المراسيؿ )ص ((ْ
قراء القراءة إلى النسبة ىذه آخرىا، في الياء كىمز الميممة الراء ككسر القاؼ بفتحالقىاًرئ:  ((ٓ  لمغير، آفالقر  كا 
 (.َِٗ/َُلمتخفيؼ. األنساب ) تركو كيجكز آخره، في اليمزة فأصمو القراءة إلى ينتسب كمف
 ( مف ىذا البحث.َِِغير ذلؾ، تقدـ تعريفيا )ص أك الصفاء، مفأك  الصكؼ، لبس إلى بةالصُّكفي: نس ((ٔ
 (.ٕٖٓ/ُ(، لساف الميزاف )َُّ/ُيينظر: ميزاف االعتداؿ ) ((ٕ
 (.َُّ/ُعتداؿ )ميزاف اال ((ٖ
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 األىٍصبىيىاًنيٌ  (ُ)أبك بكر العىطَّارالرابع: 
 ،األىٍصبىيىاًنٌي الحافظ طَّارأبك بكر العى  ،محمد بف إبراىيـ بف عمي بف إبراىيـ بف جعفر

كاف عظيـ الشأف عند أىؿ بمده، سمع الكثير بالببلد، عارفان بالرجاؿ  .(ِ)ـيٍ عى مستممي أبي ني 
بأصبياف سنة  يتكف ،(ّ)اكاحدن  اؽ عنو الخطيب حديثن ممي مف حفظو، كعمٌ كالمتكف، ككاف يي 

 .(ْ)(قْٔٔ)
اإلماـ الحافظ، : "(ٔ)كقاؿ الذىبي ،ثقة": "(ٓ)قاؿ ابف الجكزم كمحمد بف إبراىيـ إماـ ثقة،

: (ٗ)كقاؿ أبك المحاسف ،: "ثقة نبيبلن جميبلن"(ٖ)كقاؿ ابف كثير ،: "إماـ ثقة"(ٕ)كقاؿ الصفدم ،الثقة"
 ،أممى عدة مجالس" ،حافظ عظيـ الشأف عند أىؿ بمده": (َُ)كقاؿ السمعاني، ا ثقة""كاف إمامن 
 ."حفظو يممي مف : "كاف مف الحفاظ(ُُ)كقاؿ الدقاؽ
 أمثمة تطبيقية:-
 كمنيا: السُّنَّة، كتب في أحاديث لو
ـى ٍبًف  عف ،قاؿ (ُِ)أخرج الخطيب البغدادم في تاريخو (ّٖ: ديث)ح مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ميحى

ًميٍّ  دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ميكسىى :قىاؿى  ،األىٍصبىيىاًنيٌ  أىبيك بىٍكر اٍلعىطَّاري  ،عى اًفظي ، حى دَّثىنىا  :قىاؿى  ،أىبيك بىٍكر اٍلحى حى
ًكيـو  ٍمًرك ٍبفي حى مَّدي ٍبفي يىٍعقيكبى اٍلفىرىًجيُّ  :قىاؿى  ،أىبيك عى دَّثىنىا ميحى حى

ًمًؾ ٍبًف  :قىاؿى  ،(ُّ) ٍبًد اٍلمى مَّدي ٍبفي عى نا ميحى

                                                 

 (.ِِّ/ٗىذه النسبة إلى بيع العطر كالطيب. األنساب ) ((ُ
ؿ،  ((ِ كفٌي األٍحكى أحمد بف عبد ا بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف، الحافظ أبك نيعىٍيـ األصبياني الصُّ

 .(ْٖٔ/ٗتاريخ اإلسبلـ ) (.قَّْتكفي سنة )
 (.ُّٖ/ِتاريخ بغداد ) ((ّ
البداية كالنياية ، (ِِٔ/ُالكافي بالكفيات )، (ُٗٓ/ُٔـ في تاريخ األمـ كالممكؾ )المنتظيينظر:  ((ْ
المنتخب مف معجـ شيكخ ، (ّّٗ-ّّٖ/ُٖسير أعبلـ النببلء )(، ِّٓ/ّ، تذكرة الحفاظ )(ْٔ/ُٔ)

  .   (ٕٗ/ٓالنجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة )، (ّٖٓالسمعاني )ص
  (.ُٗٓ/ُٔممكؾ )المنتظـ في تاريخ األمـ كال ((ٓ
 (.ّّٗ-ّّٖ/ُٖسير أعبلـ النببلء ) ((ٔ
 (.ِِٔ/ُالكافي بالكفيات ) ((ٕ
 (.ْٔ/ُٔالبداية كالنياية ) ((ٖ
 (.ٕٗ/ٓالنجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ) ((ٗ

 (.ِّٓ/ّ، كيينظر: تذكرة الحفاظ )(ّٖٓالمنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني )ص ((َُ
 (.ِّٓ/ّتذكرة الحفاظ ) ((ُُ
 (.ُّٖ/ِتاريخ بغداد ) ((ُِ
 (.ُّٕ/َُبفتح الفاء كالراء كفي آخرىا الجيـ، ىذه النسبة إلى الفرج، كىك اسـ رجؿ. األنساب ) :اٍلفىرىًجيُّ  ((ُّ
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ٍيبو األىٍصمىًعيُّ  دَّثىنىا أىًبي :قىاؿى  ،قيرى ٍقبيًرمّْ  ،مىٍعشىرو  يأىب عف ،(ُ)حى ٍيرىةى عى  ،عىٍف سىًعيدو اٍلمى   ٍف أىًبي ىيرى
: قىاؿى رىسيكؿي المَّوً   .(بىيىاءى اٍلميٍؤًمفً  بي ىً ذٍ تي السٍُّرعىةي في المشي ):  قىاؿى

 :الكرٌاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر 
 اإلسناد فيو: 

ًديًنيٌ أبك عمرك بف حكيـ -ُ عرؼ ًباٍبف يي  ،: ىك أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف حكيـ المى
 . (ِ)ق(ّّّسنة ) يتكف ،مَّؾمى 

كقاؿ  ،ا فاضبلن، حسف المعرفة بالحديث": "كاف أديبن (ّ)قاؿ أبك نعيـ األصبياني
 ث أصبياف".حدّْ : "مي (ٓ)كقاؿ مرة ،ث، رحاؿ، صدكؽ"حدَّ : "اإلماـ، العالـ...، مي (ْ)الذىبي

 .إف شاء ا ثقة قاؿ الباحث:  
معركؼ بابف الفىرىًجيٌ أبك جعفر الصكفي ال ،الفىرىًجيٌ  بف الفرج محمد بف يعقكب -ِ  

(ٔ). 
: "ككاف لو مكضع مف العمـ كالفقو كمعرفة الحديث...، ككاف (ٕ)قاؿ الخطيب البغدادم

 .ا يفتي باألثر"ا فقيين : "كاف إمامن (ٖ)كقاؿ الذىبي ،يحفظ الحديث"
 صدكؽ. قاؿ الباحث: 
ٍيب األىٍصمىًعيٌ  -ّ  "لـ أسمع : (ٗ)قاؿ الخطيب البغدادم :محمد بف عبد الممؾ بف قيرى

 ا إال في ىذا الحديث".لمحمد بف األصمعي ذكرن 
ال فيك ليس مجيكالن فيك ابف  كأفقاؿ الباحث:   الخطيب البغدادم إلى جيالة حالو، كا 

 العبلمة األصمعي.
                                                 

صدكؽ  ،أبك سعيد الباىمي األصمعي البصرم ،بف أصمععبد الممؾ بف كريب بف عبد الممؾ بف عمي  ((ُ
. (ّْٔتقريب التيذيب )صيينظر: ( سنة. َٗ)د قارب كقيؿ غير ذلؾ كق ق(ُِٔ)مات سنة  سني،

 بفتح األلؼ كسككف الصاد الميممة كفتح الميـ كالعيف الميممة في آخره، ىذه النسبة الى الجد كىك كاالصمعي:
اإلماـ المشيكر ابك سعيد عبد الممؾ بف قريب بف عمى بف اصمع الباىمي األصمعي مف أىؿ البصرة، كاف مف 

 (.ِٖٖ/ُسمؾ البرارم كالبكادم كصحب األعراب كأخذ األدب مف معدنو. األنساب )أئمة أىؿ المغة 
 (.َْمشتبو أسامي المحدثيف )ص ((ِ
 (.ُٕٓ/ُتاريخ أصبياف ) ((ّ
 (.َّٔ/ُٓسير أعبلـ النببلء ) ((ْ
 (.ْْ/ّتذكرة الحفاظ ) ((ٓ
 (.ُُٔ/ْتاريخ بغداد ) ((ٔ
 .المصدر نفسو ((ٕ
 (.ِٕٔ/ٔتاريخ اإلسبلـ ) ((ٖ
 (.ُّٖ/ِتاريخ بغداد ) ((ٗ
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مشيكر  ،مكلى بني ىاشـ ،المدني نىجيح بف عبد الرحمف السٍّْندمىك : أبك معشر -ْ
 . (ُ)أسف كاختمط ،ضعيؼ ،بكنيتو

تغير قبؿ مكتو بأربع  ،ثقة ،أبك سعد المدني ،عيد بف أبي سعيد كيساف المقبرمس -ٓ
 .(ِ). قالو ابف حجركركايتو عف عائشة كأـ سممة مرسمة ،سنيف

 . (ّ)ا في تغيرهأحدن  منو يسمع لـ و؛ ألنَّ تغيرهال يضر ك 
محمد بف عبد الممؾ بف  فيو قاؿ الباحث: يتبيف مما سبؽ أف إسناد الحديث ضعيؼ،

ٍيب األىٍصمىًعٌي مجيكؿقي  قاؿ ، أبك معشر نىجيح بف عبد الرحمف السٍّْندم ضعيؼ ك الحاؿ، رى
 : "ضعيؼ".(ٓ)كقاؿ االلباني .ا"حديث منكر جدن  : "(ْ)الذىبي

محمد بف إبراىيـ بف عمي بف إبراىيـ بف جعفر  بكر العىطَّار يكلكف العمة ليست مف أب
 .األىٍصبىيىاًنٌي، بؿ مف غيره

*** 
  مكالىـ األمكم الفضؿ مس: أبكالخا

 ،أبك الفضؿ األمكم مكالىـ ،بف معقؿ بف سناف -يسكؼ -يعقكب بف يكسؼ
 .األصـكالد أبي العباس محٌمد بف يعقكب  ،الكرٌاؽالنٍَّيسىابيكًرٌم 
 .(ٔ)ق(ِٕٕ) سنة يتكف ،نسخ الكثير باألجرة ،اككاف مف أسرع الناس خطن  

 الناس أحسف مف الكٌراؽ يعقكب : "ككاف(ٖ)عساكر : "المحدث". كقاؿ ابف(ٕ)قاؿ الذىبي
 كأقرانيما، حجر بف كعمي إبراىيـ، بف إسحاؽ بخراساف سمع :ا عبد أبك الحاكـ كقاؿ .خطِّا"
 العباس أبك ابنو فكاف كالشاـ، كالحجاز كمصر بالعراقييف سماعاتو كأما حميد، بف محٌمد كبالرم
 .كميا في معو

 سؼ صدكؽ.يعقكب بف يك  قاؿ الباحث:
 أمثمة تطبيقية:

                                                 

 (.ٗٓٓتقريب التيذيب )صيينظر:  ((ُ
 (.ِّٔتقريب التيذيب )ص ((ِ
 (.ُِّنياية االغتباط بمف رمى مف الركاة باالختبلط )ص ((ّ
 (.ِّٔ/ّميزاف االعتداؿ ) ((ْ
 (.ُْٗيؼ الجامع الصغير كزيادتو )صضع ((ٓ
 .(َُٖ/ْٕ) دمشؽ تاريخ ،(َٔتاريخ نيسابكر )صيينظر:   ((ٔ
 (.ّٓ/ّ)تذكرة الحفاظ  ((ٕ

 (.َُٖ/ْٕ)تاريخ دمشؽ  ((ٖ
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 كمنيا: السُّنَّة، كتب في أحاديث لو
مًَّد ٍبًف  ، قاؿ:(ُ)في كتاب اإليماف اإلماـ ابف منده أخرج( ّٗديث: )ح أىٍنبىأى أىٍحمىدي ٍبفي ميحى

، فَّافى اٍلعىاًمًرمُّ ًميّْ ٍبًف عى سىفي ٍبفي عى : ثىنىا اٍلحى ، قىاالى مَّدي ٍبفي يىٍعقيكبى ميحى ، كى ٍبدي المًَّو ٍبفي  ًزيىادو ، ثىنىا عى كيكًفيّّ
 : ، قىاؿى اًبرو ، عىٍف جى ٍف أىًبي سيٍفيىافى مىٍيمىافى اأٍلىٍعمىًش، عى ، عىٍف سي ٍيرو اًر  أىتىى النًَّبيَّ )نيمى ؿه ًمفى اأٍلىٍنصى رىجي

ييقىاؿي لىوي النٍُّعمىافي ٍبفي قىٍكقىؿو 
: يىا رىسيكؿى المًَّو أىرىأىٍيتى ًإٍف صى (ِ) ٍكتيكبىاًت، كىأىٍحمىٍمتي ، فىقىاؿى مىكىاًت اٍلمى مٍَّيتي الصَّ

نَّةى؟، فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي المًَّو  ؿي اٍلجى مىى ذىًلؾى شىٍيئنا أىأىٍدخي ـٍ أىًزٍد عى لى ، كى ـى رىا رٍَّمتي اٍلحى ، كىحى ؿى بلى ـٍ اٍلحى . (: نىعى
مَّدي ٍبفي إً  ميحى ، ثىنىا أىًبي، كى مَّدي ٍبفي يىٍعقيكبى اؽى كىأىٍنبىأى ميحى ءً (ّ)ٍسحى مَّدي ٍبفي اٍلعىبلى : ثىنىا ميحى ، قىاالى

، ثىنىا أىبيك (ْ)
ميعىاًكيىةى 
ًف اأٍلىٍعمىشً (ٓ) ، عى

 نىٍحكىهي. (ٔ)
 :الكرٌاؽالحكـ عمى اإلسناد كأثر 

  إسناد الحديث فيو:
 .طمحة بف نافع الكاسطي، اإلسكاؼ ف،أبك سفيا

 ."صدكؽ: "(ٕ)قاؿ ابف حجر
كذكره ابف حباف في  ،كىك في نفسو ثقة"" :(ٗ)اؿ البزار. كق: "ثقة"(ٖ)الذىبيكقاؿ 

كقاؿ  ليس بو بأس"،" :(ُِ)ليس بو بأس"، كقاؿ النسائي" :(ُُ)بف حنبؿ ، كقاؿ أحمد(َُ)الثقات

                                                 

، مف طريؽ أبي (ُٓ)، برقـ (ْْ/ُ)(. كأخرجو اإلماـ مسمـ ُّٕ، برقـ )(ِٖٓ/ُ) منده البف اإليماف ((ُ
 الزبير عف جابر، بنحكه.

، شىًيدى بىٍدرنا. معرفة ا(ِ ٍزرىًجيُّ اًرمُّ اٍلخى  (.ِْٓٔ/ٓلصحابة ألبي نعيـ )( النٍُّعمىافي ٍبفي قىٍكقىؿو اأٍلىٍنصى
ي ىظر:  ق(.َِٕ)مات سنة  ،ثقة ثبت ،نزيؿ بغداد ،أبك بكر ،يقاؿ: الصاغاني ،غانيبف إسحاؽ الصى محمد  ((ّ

 .(ْٕٔتقريب التيذيب )ص
 ق(ِْٕ)مات سنة  ،ثقة حافظ ،مشيكر بكنيتو ،أبك كريب الككفي ،بف كريب اليمدانيمحمد بف العبلء  ((ْ

 .(ََٓيينظر: تقريب التيذيب )ص ( سنة.ٕٖ)كىك ابف 
اًزـ، أبك معاكية الضرير الككفي. تقريب التيذيب )ص ((ٓ  (.ْٕٓىك محمد بف خى
 (.ِْٓىك سميماف بف ميراف األسدم الكاىمي، أبك محمد الككفي. تقريب التيذيب )ص ((ٔ
 (.ِّٖتقريب التيذيب )ص ((ٕ
 (.َُِيينظر: مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص ((ٖ

 (ِٕ/ٓلتيذيب )تيذيب ا ((ٗ

 (ّّٗ/ْالثقات ) ((َُ

 (.ْٕٓ/ْالجرح كالتعديؿ )، كيينظر: (ْْٕ/ِ) ا عبد ابنو ركاية ألحمد الرجاؿ كمعرفة العمؿ ((ُُ
 (.ّْٗ/ُّتيذيب الكماؿ ) ((ُِ
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ا كقاؿ الذىبي بأس". بو : "ليس(ُ)الرازم أبك حاتـ اؿ ػػقاؿ جماعة ليس بو بأس"، كق" :(ِ)أيضن
 : "أبك(ٓ)كقاؿ أبك زرعةجائز الحديث، كليس بالقكم"، : "(ْ)كقاؿ العجمي : "صدكؽ".(ّ)أيضان 
 أبك: قاؿ نافع؟، بف طمحة سفياف أبك أـ إليؾ أحب الزبير أبك: لو قيؿ .الناس عنو ركل سفياف
. كشعبة" سفياف الثقة ثقة؟، ىك أقكؿ أف تريد: فقاؿ فيو حضر مف بعض أشير، فعاكده الزبير

: (ٖ)كقاؿ مرة يكتب حديثو كليس بالقكم"،" :(ٕ)المديني: "ال شيء"، كقاؿ ابف (ٔ)كقاؿ ابف معيف
كىافى  ابنىا "كى ًديثو". ًفي يضعفكنو أىٍصحى ا : "ضعيؼ".(ٗ)كقاؿ ابف حـز حى : (َُ)كقاؿ ابف حباف ايضن
 ".ءالشي بعد ءالشي في ييـ "ككاف

  .صدكؽيترجح عندم قكؿ ابف حجر بأٌنو : الباحث اؿق
قاؿ شعبة بف  ،(ُُ) رأرسؿ عف جاب افأبا سفي أفَّ كتب المراسيؿ  تذكر قد ك 
كقاؿ ، ما ىك كتاب"ما ىي صحيفة، كفي ركاية: إنٌ حديث أبي سفياف، عف جابر، إنٌ " :(ُِ)الحجاج

ما ىي صحيفة"، كقاؿ شعبة بف الحجاج، : "حديث أبي سفياف عف جابر إنٌ (ُّ)سفياف بف عيينة
ًنيٌ    .مف جابر إال أربعة أحاديث"لـ يسمع " :(ُْ)كابف المديني، كيزيد أبك خالد الدَّاالى

عمى ابف المديني فقاؿ: "لـ يخرج البخارم لو سكل أربعة أحاديث  (ُٓ)ابف حجر قبكع
قرنو بأبي  (ُٔ)كأظنيا التي عناىا شيخو عمي بف المديني منيا حديثاف في األشربة ،عف جابر

                                                 
 (.ْٕٓ/ْالجرح كالتعديؿ ) ((ُ

 (.ُٓٓ/ُالكاشؼ ) ((ِ

 (.ِّٗ/ٓسير أعبلـ النببلء ) ((ّ

 (.ُْٖ/ُالثقات ) ((ْ
 (.ْٕٓ/ْجرح كالتعديؿ )ال ((ٓ

 .المصدر نفسو ((ٔ

 (.ِٕ/ٓتيذيب التيذيب ) ((ٕ
 (.ُْٔالبف المديني )صسؤاالت ابف أبي شيبة  ((ٖ

 (.َُٔ/ُِالمحمى باآلثار ) ((ٗ
 (.ُٕٓمشاىير عمماء األمصار )ص  ((َُ

 (.َُٔ(، تحفة التحصيؿ )صَِِ(، جامع التحصيؿ )صََُيينظر: المراسيؿ )ص ((ُُ
 (.ِِْ/ِلكبير )الضعفاء ا ((ُِ
 (ْٕٓ/ْالجرح كالتعديؿ ) ((ُّ

 .(ِٕ/ٓتيذيب التيذيب ) ،(ّٖٖ(، العمؿ الكبير )صََُالمراسيؿ )صيينظر:  ((ُْ
 (.ِٕ/ٓتيذيب التيذيب ) ((ُٓ
: شيٍرًب المَّبىًف )يينظر:  ((ُٔ : األىٍشًربىًة، بىابي  (.َٔٔٓ(، )َٓٔٓ(، برقـ )َُٖ/ٕصحيح البخارم،  ًكتىابي
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قرنو بسالـ  (ِ)كالرابع في تفسير سكرة الجمعة ،(ُ)صالح كفي الفضائؿ حديث اىتز العرش كذلؾ
     .ابف أبي الجعد"

ًنٌي: "كما يدريو أك ال يرضى أف ينجك  (ّ)البخارم بعققد ك  عمى يزيد أبك خالد الدَّاالى
  .رأسان برأس حتى يقكؿ مثؿ ىذا"

: (ٓ): "كىك عف جابر أصح"، كقاؿ األعمش، عف أبي سفياف أنو قاؿ(ْ)كقاؿ أبك زرعة
أخرج لو مسمـ في صحيحو بصيغة التحديث كالسماع في  ا بمكة ستة أشير"، كقد"جاكرت جابرن 

 . أم أنَّو ثبت لو سماع عف جابر بف عبد ا . (ٔ)أكثر مف مكضع
كلـ يصرح في  ،(ٕ)كأما تدليسو، فقد ذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب التدليس
بدكف تصريحو  (ٖ)أم ركاية بأم صيغة مف صيغ السماع؛ كلكف ركل لو مسمـ ىذا الحديث

: "كال عيب عمى مسمـ في إخراج حديثو، ألنو (ٗ)كقاؿ ابف القيـ الجكزية رحمو ا ،بالسماع
ينتقي مف أحاديث ىذا الضرب ما يعمـ أنو حفظو، كما يطرح مف أحاديث الثقة ما يعمـ أنو غمط 

 ماع. فيو" كمف المؤكد بعد ىذا الكبلـ أف ىذا الحديث منتقى، كعمـ مسمـ أنو صرح بالس
 كال يضر ما قيؿ في كؿ مف: ،كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات 
اًزـ؛ ألنَّو لـ يرسؿ عف األعمش سميماف بف  -ُ إرساؿ أبك معاكية الضرير محمد بف خى

  .(01)ميراف
 . (00)ككذلؾ تدليسو؛ لذكر ابف حجر إياه في المرتبة الثانية مف مراتب التدليس

                                                 
ٍنوي )صحييينظر: ( (ُ نىاًقًب سىٍعًد ٍبًف ميعىاذو رىًضيى المَّوي عى : مى (، برقـ ّٓ/ٓح البخارم، كتاب: مناقب األنصار، بىابي
(َّّٖ.) 

: تىٍفًسيًر القيٍرآًف،صحيح البخارميينظر:  ((ِ ذىا رىأىٍكا ًتجى  ، ًكتىابي : }كىاً  (، برقـ ُِٓ/ٔ[ )ُُارىةن أىٍك لىٍيكنا{ ]الجمعة:بىابي
(ْٖٗٗ.) 

 (.َِِع التحصيؿ )صجام ((ّ
 .المصدر نفسو ((ْ
 (ِٕ/ٓتيذيب التيذيب ) ((ٓ
 (. ُِِٔ/ّيينظر: صحيح مسمـ، كتاب األشربة، باب فضيمة الخؿ كالتَّأدُّـ بو، ) ((ٔ
 (.ّٗيينظر: طبقات المدلسيف )ص ((ٕ

بما أمر بو باب بياف اإليماف الذم يدخؿ بو الجنة، كأف مف تمسؾ  ،كتاب اإليماف ،يينظر: صحيح مسمـ ((ٖ
 (.ُْبرقـ ) (.ْْ/ُدخؿ الجنة )

 (.ّّٓ/ُزاد المعاد في ىدم خير العباد ) ((ٗ
 (. ّّٕتحفة التحصيؿ )ص ،(ِّٔيينظر: جامع التحصيؿ )ص ((َُ
 (.ّٔيينظر: طبقات المدلسيف )ص ((ُُ
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، (0)و لـ يرسؿ عف أبي سفياف طمحة بف نافعإرساؿ األعمش سميماف بف ميراف؛ ألنَّ  -ِ
 . (1)ككذلؾ تدليسو؛ لذكر ابف حجر إياه في المرتبة الثانية مف مراتب التدليس

، كالحديث فيو أبك سفياف طمحة بف نافع الكاسطي صدكؽىذا اإلسناد حسف، قاؿ الباحث: 
 .(ّ)صحيح أخرج مسمـ في صحيحو

 ي الحديثكاف لو أثره إيجابيه ف الكٌراؽكعميو ف
*** 

 النٍَّيسابكرمٌ  (ْ)أبك محمد السًَّميطيٌ السادس: 
مىد عبد بظاىر،  المعركؼ السًَّميطٌي النٍَّيسىابيكًرمٌ  محمد أبك عمي، بف أحمد بف الصَّ

النَّيسابكرم، رىاًزمٌ  بطاىر كقيؿ:
 األصؿ. نٍَّيسىابيكًرمٌ  كالمنشأ، المكلد (ٓ)

 ال ما الجيد المضبكط المتقف، بخطو لكثيرا كنسخ الكثير الحديث كسمع الببلد، رحؿ
بنكاحي ىىمىذىاف يكصؼ، تيكفي

 .(ٕ)ق(ِْٖسنة ) (ٔ)
 حسف الشأف، بيذا عني مف أحد "كاف: (ٖ)الديممي كأبك محمد ثقة، قاؿ أبك شجاع

، سائر في كثيرنا شيئنا جمع صدكقنا، الرحمة، كثير العبارة،  كتبنا أكثر رأيت فيمف رأيت ما العمـك

                                                 

 (.ُّْتحفة التحصيؿ )ص  ،(ُٖٖجامع التحصيؿ )ص ،(ِٖيينظر: المراسيؿ )ص ((ُ
 (.ّّالمدلسيف )صيينظر: طبقات  ((ِ
يينظر: صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف اإليماف الذم يدخؿ بو الجنة، كأف مف تمسؾ بما أمر بو  ((ّ

 (.ُْبرقـ ) (.ْْ/ُدخؿ الجنة )
ًميطيٌ  ((ْ  الطاء آخرىا كفي بنقطتيف تحتيا مف المنقكطة الياء كبعدىا البلـ ككسر الميممة السيف بفتح :السَّ

 (.ُّٗ/ٕإليو. األنساب ) المنتسب، لجد اسـ كىك سميط إلى النسبة ىذه الميممة،
المكسكرة بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى الرم، كىي بمدة كبيرة مف ببلد الديمـ بيف  كالزامبفتح الراء : الرَّاًزم ((ٓ

ساف كاأللؼ في النسبة تخفيفا، ألف النسبة عمى الياء مما يشكؿ كيثقؿ عمى الم الزامقكمس كالجباؿ كألحقكا 
 .(ّّ/ٔاألنساب لمسمعاني ) .لفتحة الراء عمى أف األنساب مما ال مجاؿ لمقياس فييا كالمعتبر فييا النقؿ المجرد

 كثبلثكف ست كعرضيا درجة، كسبعكف ثبلث المغرب جية مف كطكليا الٌرابع، اإلقميـ فيىي  :ىىمىذىاف ((ٔ
 منيما كاحد كؿ بنى أخكاف كأصبياف كىمذاف الٌسبلـ، ميوع نكح، بف ساـ ابف الفٌمكج بف بيمذاف سميتك  درجة،
 اػػػػػفتحي الذم ككاف ، الخطاب بف رػػػػعم مقتؿ مف رػػػػأشي ستة رأس عمى األكؿ جمادل في تفتح بمدة،

 (.َُْ/ٓاليجرة. يينظر: معجـ البمداف ) مف (ِْ) سنة في شعبة بف المغيرة
(، تاريخ اإلسبلـ ٖٗ/ُٗ(، سير أعبلـ النببلء )ِٖٓ/ُٔمـ )يينظر: المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاأل ((ٕ
(، طبقات الحفاظ ُُْْ، المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني )ص(ُٔ/ْتذكرة الحفاظ )(، َٗٓ/َُ)

 (.ْْٕ)ص
 (.ُٔ/ْتذكرة الحفاظ ) ((ٖ
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ا كيحفظو"، كقاؿ  الحديث يفيـ النقؿ صحيح الحفاظ أحد "ىك: (ُ)منده ابف منو"، كقاؿ كسماعن
صدكقنا"،  ككاف العمـ...، كأكعية الحفاظ أحد : "كاف(ّ): "الحافظ"، كقاؿ ابف الجكزم(ِ)السمعاني

 الحفاظ"، كقاؿ أئمة أحد : "كاف(ٓ)المفيد"، كقاؿ مرة البارع، الحافظ، : "الشيخ،(ْ)كقاؿ الذىبي
 صدكقنا". الرحمة، كثير العبادة، حسف كبحفظو، الحديث بفيـ الحفاظ : "أحد(ٔ)السيكطي
 :تطبيقية أمثمة -
 السُّنَّة، كمنيا: كتب في أحاديث لو

نىا قاؿ: (ٕ)في كتابو أبك الطاىر األصبيانياإلماـ أخرجو  (َْ)حديث:  مَّدو  أىبيك أىٍخبىرى  ميحى
ًميٍّ  ٍبفً  أىٍحمىدى  ٍبفي  طىاًىري  ًمٍيًطيٌ ا عى مىى قىرىٍأتي : قىاؿى  ًمٍف لىٍفًظًو، النٍَّيسىابيكًرمُّ  لسَّ مَّدً  حمزةى  أىًبي عى  ٍبفً  ميحى
سىٍيفً  ـٍ أىبيك: لىوي  قيٍمتي  ًبيىمىذىاف، اٍلفىًقيوً  اٍلحي كي ٍبدي  أىٍحمىدى  أىٍخبىرى ، ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى مَّدو دَّثىنىا ميحى مَّدي  حى  ٍبفي  ميحى
، ٍيسو دَّثىنىا أيكى ، بيدىٍيؿو أىبيك ٍبفي  ٍحمىدي أى  حى ٍعفىرو دَّثىنىا جى ؿي  حى ، ٍبفي  ميفىضَّ اًلحو دَّثىنىا صى ٍبدً  عىفٍ  ًسمىاؾ، حى  بف المَّوً  عى
ًديثان، ًمنَّا سىمىعى  اٍمرىأن  اي  )نىٌضرى  : المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  أىًبيوً  عىفٍ  ،(ٖ)مسعكد ا فىبىمَّغىوي  حى  سىًمعىوي، كىمى
(. ًمفٍ  أىٍكعىى ميبىمَّغو  ريبَّ  فىًإنَّوي   سىاًمعو

 فيو: الكرٌاؽدراسة رجاؿ اإلسناد كأثر 
 اإلسناد فيو:

 أبك حمزة محمد بف الحسيف الفقيو.  -ُ
ا كال تعديبلن.قاؿ الباحث:   لـ أجد فيو جرحن

                                                 

 (.ُٔ/ْتذكرة الحفاظ ) ((ُ
 (.ُُْْالمنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني )ص  ((ِ
 (.ِٖٓ/ُٔريخ الممكؾ كاألمـ )المنتظـ في تا ((ّ
 (.ٖٗ/ُٗسير أعبلـ النببلء ) ((ْ
 (.َٗٓ/َُتاريخ اإلسبلـ ) ((ٓ
 (.ْْٕطبقات الحفاظ )ص ((ٔ
(، ِِّ، )(ٖٓ/ُ)(، كابف ماجو ِٕٓٔ، )(ُّّ/ْ)(. كأخرجو الترمذم ُٖٓ-ُْٖ/ّالطيكريات ) ((ٕ

 ريؽ شعبة عف سماؾ، بو، بنحكه.(، كميـ مف طُِٔٓ، )(ِٔ/ٗيعمى ) كأب(، ك َُِْ، )(ِّٖ/ٓ) كالبزار
ا  عبد (، كمييما مف طريؽ َُِٖ، برقـ )(ّٖٓ/ٓ) (، كالبزارِٖٓٔ، برقـ )(ُّّ/ْ)كأخرجو الترمذم ايضن

 ، بو، بنحكه.الممؾ بف عمير، عف عبد الرحمف بف عبد ا بف مسعكد
،(، مف طريؽ ُْٕٓ، برقـ )(ُِِ/ٕ) همسندكأخرجو أحمد في   ، بو، بنحكه.اؾً عىٍف ًسمى  ًإٍسرىاًئيؿي

 سماؾ، عف كالصكاب الناسخ، مف أك سماؾ، عف الرَّاكم مف خطأ كلعمو الخطية، في ىكذاقاؿ المحقؽ: " ((ٖ
. تقريب الككفي (. كىك الييذىًليٌ ُٖٓ/ّ". حاشية الطيكريات )أبيو عف مسعكد، بف عبد الرحمف بف عبد ا عىفٍ 

 (.ّْْالتيذيب )ص
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ٍيس -ِ  . محمد بف أيكى
ا كال تعديبلن.قاؿ الباحث:   لـ أجد فيو جرحن

 جعفر. قريش اليامي، أبك أحمد بف بيدىٍيؿ بف -ّ
: "ال (ّ): "الحافظ"، كقاؿ النسائي(ِ)قاؿ الذىبي أكىاـ"، لو : "صدكؽ(ُ)قاؿ ابف حجر

: "مستقيـ الحديث"، كقاؿ (ٓ): "محمو الصدؽ"، كقاؿ ابف حباف(ْ)بأس بو"، كقاؿ ابف أبي حاتـ
مناكير،...، كىك ممف يكتب حديثو مع  كغيره غياث بف حفص عف : "يركم(ٔ)ابف عدم

 إسحاؽ بف إبراىيـ "رأيت: (ٖ)عقدة بف العباس أبك ليف"، كقاؿ "فيو: (ٕ)الدارقطني ضعفو"، كقاؿ
 .يرضكنو" ال يحيى بف كداكد سميماف بف ا عبد ابف كمحمد الصكاؼ

 ، كما قاؿ ابف حجر. أكىاـ لو قاؿ الباحث: صدكؽ
 .(ٗ)الحجاج بف كال يضر ىنا أكىامو؛ ألفَّ تابعو متابعو قاصره شعبة

اس ،ىك األسدم : ؿ بف صالحميفىضَّ  -ْ  .(َُ)ضعيؼ الككفي، النخَّ

 .أبك المغيرة ،ماؾ بف حرب بف أكس بف خالد الذىمي البكرم الككفيسً  -ٓ
ير ػػػػػػػػػػكقد تغ ،خاصة مضطربة (ُِ)كركايتو عف عكرمة ،صدكؽ: "(ُُ)قاؿ ابف حجر
: (ُٓ)كقاؿ أحمد ة"،كؽ ثقصد": (ُْ)كقاؿ أبك حاتـ ،(ُّ)بف معيفاقو كثَّ  ، "بأخرة فكاف ربما تمقف

                                                 

 (.ٕٕتقريب التيذيب )ص ((ُ
 (.ُّّ/ُِسير أعبلـ النببلء ) ((ِ
 (.َٖ/ٓتاريخ بغداد ) ((ّ
 (.ّْ/ِالجرح كالتعديؿ ) ((ْ
 (.ّٗ/ٖالثقات ) ((ٓ
 (.َّٓ/ُالكامؿ في الضعفاء ) ((ٔ
 (.َٖ/ٓتاريخ بغداد ) ((ٕ
 المصدر نفسو. ((ٖ
 (.ِٔٓٔ)(، برقـ ّْ/ٓ) اعمى السَّ  تبميغ عمى الحث في جاء ما :بابسنف الترمذم، أبكاب العمـ،  ((ٗ

 (.ْْٓتقريب التيذيب )ص ((َُ
 (.ِٓٓ)ص المصدر نفسو ((ُُ
ثقة ثبت عالـ بالتفسير لـ يثبت تكذيبو عف ابف  ،أصمو بربرم ،مكلى ابف عباس ،أبك عبد ا ،عكرمة ((ُِ

 (.ّٕٗ)ص المصدر السابؽكقيؿ بعد ذلؾ. ق( َُْعمر كال تثبت عنو بدعة مف الثالثة مات سنة )
 (.ِٕٗ/ْ)التعديؿ يينظر: الجرح ك  ((ُّ
 نفسو. المصدر ((ُْ
 مصدر السابؽ.ال ((ُٓ
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ا مف عبد الممؾ بف عمير، كذلؾ أف عبد الممؾ بف عمير يختمؼ حديثن  صمحأسماؾ بف حرب "
ككاف  ،ككاف لو عمـ بالشعر كأياـ الناس ،جائز الحديث": (ُ)، كقاؿ العجمي"عميو الحفاظ

قاؿ النبي  :قاؿما بٌ كري  ،بف عباساما كصؿ الشيء عف بٌ و كاف في حديث عكرمة ري إال أنٌ  ،افصيحن 
،  ٌن ككاف  ،ككاف سفياف الثكرم يضعفو بعض الضعؼ ،بف عباساث عف ما كاف عكرمة يحدٌ كا 

ليس بو بأس، كفي ": (ِ)، كقاؿ النسائي"لـ يترؾ حديثو أحد كلـ يرغب عنو أحد ،جائز الحديث
ألنو كاف يمقف  ،ةجَّ فإذا انفرد بأصؿ لـ يكف حي  ،ما لقفبَّ كاف ري ": (ّ)، كقاؿ النسائي"حديثو شيء

ث عنو كقد حدٌ  ،ماؾ حديث كثير مستقيـ إف شاء ا كموكلسً ": (ْ)، كقاؿ ابف عدم"فيتمقف
 "،األئمة، كىك مف كبار تابعي الككفييف كأحاديثو حساف عمف ركل عنو، كىك صدكؽ ال بأس بو

بف أبي  قاؿ سعيد، ك "ماؾ ضعيؼ في الحديثسً " :(ٓ)، كسفياف الثكرمبف المبارؾعبد ا كقاؿ 
ككاف يقكؿ في التفسير  ،فوككاف شعبة يضعّْ  ،سمعت يحيى يقكؿ: سماؾ بف حرب ثقة": (ٔ)مريـ

ككاف شعبة ال يركم  :قاؿ يحيى بف معيف ،بف عباس لقالواعكرمة، كلك شئت أف يقكؿ لو 
، كقاؿ أبك عمي صالح بف محمد "في حديثو ليف": (ٕ)، كقاؿ ابف خراش"تفسيره إال عف عكرمة

فقاؿ: مضطربة،  ،ماؾ عف عكرمة؟ركاية سً ": (ٗ)بف المدينيا. كقاؿ "يضعؼ": (ٖ)ادمالبغد
كأبك  (َُ)إسرائيؿ ،سفياف كشعبة يجعمكنيا عف عكرمة، كغيرىما يقكؿ: عف ابف عباس

ث عنو شعبة، إذا حدٌ : "(ُّ)، كقاؿ الدارقطني"مضطرب الحديث": (ُِ)، كقاؿ أحمد"(ُُ)األحكص

                                                 

 (.ّْٔ/ُ) الثقات ((ُ
 (.َُِ/ُِ) تيذيب الكماؿ ((ِ
 (.ْٗص)المختمطيف كتاب  ((ّ
 (.ّْٓ/ْ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ((ْ

 (.َُِ/ُِ) الكماؿ تيذيب ((ٓ
 (.ّْٓ/ْ) الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ ((ٔ
 (.ِٔٗ/َُ) تاريخ بغداد ((ٕ
 السابؽ.لمصدر ا ((ٖ
 (.َُِ/ُِ)تيذيب الكماؿ  ((ٗ

ثقة تيكمـ فيو ببل حجة مف  ،بف يكنس ابف أبي إسحاؽ السبيعي اليمداني أبك يكسؼ الككفيإسرائيؿ  ((َُ
 .(َُْالتيذيب )صتقريب  يينظر: .كقيؿ بعدىا ق(َُٔ)السابعة مات سنة 

 ق(.ُٕٗ)مات سنة  ،ف صاحب حديثثقة متق ،أبك األحكص الككفي ،بف سميـ الحنفي مكالىـسبلـ  ((ُُ
 .(ُِٔتقريب التيذيب )ص يينظر:
 .(ِٕٗ/ْ)الجرح كالتعديؿ  ((ُِ
 (.ُٖٗص)سؤاالت السممي  ((ُّ
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ديثيـ عنو سميمة، كما كاف عف شريؾ بف عبدا، كحفص بف كالثكرم، كأبك األحكص، فأحا
 ،ا تركوا ال أعمـ أحدن مشيكرن  كاف رجبلن ": (ُ)، كقاؿ البزار"جميع، كنظرائيـ، ففي بعضيا نكارة

أنو كاف يغمط، ": (ِ)، كقاؿ محمد بف عبد ا بف عمار المكصمي"ككاف قد تغير قبؿ مكتو
ا بف حرب فرأيتو يبكؿ قائمن اأتيت سماؾ ": (ّ)عبد الحميد. كقاؿ جرير بف "كيختمفكف في حديثو

 ."كلـ أسألو عف شيء قمت قد خرؼ ،فرجعت
كما قاؿ  كركايتو عف عكرمة خاصة مضطربة، تغير، ككاف يرسؿ، صدكؽ: اؿ الباحثق
 ابف حجر.
شعبة بف  فىضَّؿ بف صالح األسدم، عف سماؾ،مي  وتابع و؛ ألنَّ ال يضر اختبلطوك 
 .(ٓ)قبؿ اختبلطوركل عنو عبة كش ،(ْ)الحجاج

  .(ٔ)عبد الرحمف بف عبد ا بف مسعكدإرسالو ال يضر؛ ألنَّو لـ يرسؿ عف كذلؾ ك 
كقد سمع مف أبيو لكف  ،ثقة ،عبد الرحمف بف عبد اهلل بف مسعكد اليذلي الككفي -ٔ

 . (ٗ)، كذكر في المدلسيف(ٖ)، كأرسؿ عنو(ٕ)اا يسيرن شيئن 
، (َُ)كذلؾ تدليسو؛ ألنَّو أرسؿ عف أبيو عبد ا بف مسعكدقاؿ الباحث: إرسالو يضر ك 

، كلـ يصرح بأم (ُُ)ككذلؾ تدليسو؛ لذكر ابف حجر إيو في المرتبة الثالثة مف مراتب التدليس
 ركاية بأم صيغة مف صيغ التحديث.

 كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات.  

                                                 

 (ِّْ/ْ) تيذيب التيذيب ((ُ
 (.ِٔٗ/َُ)تاريخ بغداد  ((ِ
 .(ُْٓ/ْ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ((ّ
 (.ِٔٓٔ(، برقـ )ّْ/ٓ) اعمى السَّ  يغتبم عمى الحث في جاء ما بابسنف الترمذم، أبكاب العمـ،  ((ْ
 (.ُٗٓص) يينظر: نياية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط ((ٓ
 (.ُّٗص)، كتحفة التحصيؿ (ُُٗص)، جامع التحصيؿ (ٖٓص)يينظر: المراسيؿ  ((ٔ
 (.ّّْصتقريب التيذيب )يينظر:  ((ٕ
 (.ََِ(، كتحفة التحصيؿ )صِِّيينظر: جامع التحصيؿ )ص ((ٖ
 (.َْيينظر: طبقات المدلسيف )ص ((ٗ

 (.ََِ(، تحفة التحصيؿ )صِِّيينظر: جامع التحصيؿ )ص ((َُ
 (.َْيينظر: طبقات المدلسيف )ص ((ُُ
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و محمد بف فاإلسناد في قاؿ الباحث: يتبيف مما سبؽ أف إسناد الحديث ضعيؼ،
، كميفىضَّؿ بف صالح األسدم، ا كال تعديبلن ٍيس: لـ أجد فييما جرحن  الحسيف الفقيو، كمحمد بف أيكى

رساؿ عبد الرحمف بف عبد ا بف مسعكد، كتدليسو.  ضعيؼ، كا 
ًميطٌي النٍَّيسابكرمٌ  محمد أما أبك في الحكـ عمى إسناد  فقد كاف لو أثره إيجابيه  السَّ

 ببنا مف أسباب ضعفو.الحديث، كلـ يكف س
*** 

بَّاغ نصر السابع: أبك  األصبيانٌي  الصَّ
 الطمب، في كبالغ بغداد، الحافظ، نزؿ الكاحد، عبد بف محمكد بف الفضؿ بف محمكد

 الكتب نسخ لمغرباء، مفيدنا الطريقة، حميد ككاف .كلغيره لنفسو كثيرنا الٌسريع بخٌطو ككتب
 ق(.ُِٓببغداد سنة ) تيكفيالكبار، 
، (ُ)العمـ" لطبلب مفيدنا ثقةن، ضابطنا، حافظنا "كاف أبك نصر ثقة، قاؿ ابف الجكزم:ك 

مىًفيٌ  كقاؿ كاف حافظنا ثقةن"،" :(ِ)كقاؿ الدَّيمًمي  الحديث يطمب الفضؿ بف محمكد رفيقنا "كاف: السّْ
 عمى قدرأ ال ىؤالء سماع رأيت إذا كا: فقاؿ النازؿ، كتبو في فعاتبتو كالنازؿ العالي كيكتب
، (ّ)جزءنا" كمو مف كأخرج، بيذا لي غفر: قاؿ بؾ؟ ا فعؿ ما: فقمت مكتو بعد فرأيتو تركو؛

 : "اإلماـ الحافظ".(ْ)كقاؿ الذىبي
 :تطبيقية أمثمة -
 كمنيا: السُّنَّة، كتب في أحاديث لو

 كىاًمؿو  ٍبفي  ذىاًكري  ، قاؿ: أىٍنبىأىنىا(ٓ)أخرج ابف النجار في ذيؿ تاريخ بغداد (ُْ)حديث: 
ذَّاءي، ، اٍلفىٍضؿً  ٍبفً  مىٍحميكدً  نىٍصرو  أىًبي عىفٍ  اٍلحى سىفً  أىبيك أىٍنبىأى : قىاؿى  األىٍصبىيىاًنيّْ ٍبدي  اٍلحى  ٍبفي  دً ػاٍلكىاحً  عى

                                                 

 (.ُٖٔ/ُٕالمنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ) ((ُ
 (.ّٕٓ/ُٗسير أعبلـ النببلء ) ((ِ
 المصدر نفسو. ((ّ
 (.ّْٕ/ُٗالمصدر السابؽ ) ((ْ
ـي ٍبفي أىًبي (، مف طريؽ ُِّٗ، برقـ )(ِٗ/ّ)(. كأخرجو اإلماـ البخارم ُُٕ/ُٔ)يكلو كذ بغداد تاريخ ((ٓ آدى

 ،  بو، بمثمو. شيٍعبىةي، عفًإيىاسو
مىيَّةى ، مف طريؽ (َُٓٗ)، برقـ (َٕٕ/ِ) كأخرجو اإلماـ مسمـ ٍبًد اٍلعىًزيزً كبلىما ، قىتىادىةى ك  اٍبًف عي  ، بو، بمثمو.عىٍف عى
(، كمييما مف ََّٗ، برقـ )(ٗ/ٕ)(، كأبك يعمى ُِٗٔ، برقـ )(َْٓ/ُبف ماجو )سنف اكأخرجو ابف ماجو 

 ، بو.حماد بف زيد، عف عبد العزيزطريؽ 
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ٍبدً  ٍبفً  أىٍحمىدى  ، طىاًىرو  أىًبي ٍبفً  اٍلكىاًحدً  عى ًفيُّ ٍيرى مىٍيًو، ًقرىاءىةن  الصَّ ٍبدي  رىجً ػػػاٍلفى  أىبيك كىأىٍنبىأى  عى  ٍبفي  فً ػػػػػػػالرٍَّحمى  عى
ًميّْ  ، ٍبفً  عى ٍكًزمّْ ٍبدي  اٍلجى ، ٍبفً  ذيىىٍيؿً  ٍبفي  المَّوً  كىعى ًميٍّ ا، ًقرىاءىةن  عى مىٍيًيمى مَّدي  أىٍنبىأىنىا: قىاال عى ٍبدً  ٍبفي  ميحى  اٍلبىاًقي عى

سىفي  أىٍنبىأى : قىاال الشَّاًىدي، ًميٍّ  ٍبفي  اٍلحى ، عى ٍكىىًرمُّ مً  أىٍنبىأى  اٍلجى مَّدً  ٍبفي  يُّ عى ، ٍبفً  ميحى  ٍبفي  ييكسيؼي  ثنا كىٍيسىافى
ك ثنا اٍلقىاًضي، يىٍعقيكبى  كؽو  ٍبفي  عىٍمري مىٍرزي

ٍبدً  عىفٍ  شيٍعبىةي، أىٍنبىأى  ،(ُ) ، ٍبفً  اٍلعىًزيزً  عى يىٍيبو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  صي
، اًلؾو كا: قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفٌ  مى ري  رىكىةن(.بى  السَّحيكرً  ًفي فىًإفَّ  )تىسىحَّ

 فيو: الكرٌاؽالحكـ عمى اإلسناد، كأثر 
 اإلسناد فيو:

ذَّاء -ُ  أبك محمد، بف الحسيف بف دػػػػػػمحم غالب أبي : ىك ابفذىاًكر بف كامؿ الحى
 .(ِ)ق(ُٗٓسنة ) تيكفيالخفاؼ،  عمرك أبي بف القاسـ

 المعمر، : "الشيخ،(ْ)كقاؿ الذىبي الكبلـ"، قميؿ ،اصالحن  : "كاف(ّ)قاؿ ابف النجار 
ا : "كاف(ٓ)المسند"، كقاؿ مرة  الكبلـ". قميؿ خيرنا، صالحن

 أقؿ ما يقاؿ فيو صدكؽ.قاؿ الباحث: 
 ، كال يضر ما قيؿ في كؿ مف:اإلسناد ثقاتكباقي رجاؿ 

 أبي بف طريؽ آدـ مف (ٕ)؛ ألنَّو تابعو البخارم(ٔ)البىاًىًميٌ  مرزكؽ بف أكىاـ عمرك -ُ
 إياس، بو، بمثمو. 

 . (ٖ)البينىاًنيٌ  صييب بف العزيز شعبة بف الحجاج؛ ألنَّو لـ يرسؿ عف عبد إرساؿ -ِ
 

                                                                                                                                          

(، كمييمػػػا مػػػف ُِْٔ، بػػػرقـ )(ُُْ/ْ)(، كالنسػػػائي فػػػي سػػػننو َٖٕ، بػػػرقـ )(ٕٗ/ّ)كأخرجػػػو الترمػػػذم         
 طريؽ قتادة عف عبد العزيز بف صييب، بو، بمثمو.

ىػ(. تقريب التيذيب ِِْ)مات سنة ، ثقة فاضؿ لو أكىاـ ،أبك عثماف البصرم ،مرزكؽ الباىميعمرك بف  ((ُ
 (. ِْٔ)ص
 (.ٖٓٗ/ُِتاريخ اإلسبلـ ) ((ِ
 (.ُّٖ/ُٓتاريخ بغداد كذيكلو ) ((ّ
 (.َِٓ/ُِسير اعبلـ النببلء ) ((ْ
 (.ٖٓٗ/ُِتاريخ اإلسبلـ ) ((ٓ
 (.ِْٔيينظر: تقريب التيذيب )ص  ((ٔ
، يينظر ((ٕ  (.ُِّٗ(، برقـ )ِٗ/ّ) إيجاب غير مف السحكر بركة :باب: صحيح البخارم، كتاب: الصـك
 (.ُْٕ(، تحفة التحصيؿ )صُٔٗ(، جامع التحصيؿ )صُٗيينظر: المراسيؿ )ص ((ٖ
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ذَّاء كامؿ بف فإف فيو ذىاًكر قاؿ الباحث: إسناد الحديث حسف، كالحديث صدكؽ،  الحى
 .(ُ)يمايصحيح، فقد أخرجو البخارم كمسمـ في صحيح

بَّاغ نصر أباكيتبيف مما سبؽ أف  في الحكـ عمى  يجابيه لو أثره إ األصبيانٌي كاف الصَّ
 إسناد الحديث.

*** 
   أبك منصكر األصبيانيالثامف: 

ٍيو، بف عمي بف أحمد بف محمد كى  شافعينا فقيينا . كافأبك منصكر األصبياني شىٍكري
 .(ِ)سىًنيف قرية قضاء عمى ككاف عالمنا، أشعرينا

مجالس، كتكفي بأصبياف سنة  ىػ( كأممىَْٖ) رأس عمى بأصبياف حدَّث
 .(ّ)(قِْٖ)

 صحيح : "كاف(ْ)البغدادم سعد فقاؿ أبك، مماء فيو بيف مكثؽ لو كمجرحاختمؼ الع
رًَّشيد  ابف عف عنده كاف "ما: (ٓ)السَّاجي السماع"، كقاؿ المؤتمف ٍيو كابف ،(ٔ)قيكلىوٍ خي مىٍرديكى

(ٕ) 

                                                 

ٍكـً  :ًكتىابي  ،صحيح البخارم ((ُ ابو ) :بىابي  ،الصَّ كًر ًمٍف غىٍيًر ًإيجى كىًة السَّحي صحيح  (.ُِّٗ، برقـ )(ِٗ/ّبىرى
يىاـً  :ًكتىاب ،مسمـ تىٍعًجيًؿ اٍلًفٍطًر ) :بىابي  ،الصّْ تىٍأًكيًد اٍسًتٍحبىاًبًو، كىاٍسًتٍحبىاًب تىٍأًخيًرًه كى كًر كى ، برقـ (َٕٕ/ِفىٍضًؿ السُّحي

(َُٗٓ). 
 بف عبد بف قريط أخي عبد بف عكؼ بني ببلد مف كىك كسيكلة، ككعكرة ىضاب كفيو رمؿ فيو بمدسىًنيف:  ((ِ
 (.َِٕ/ّمعجـ البمداف ) .ربك أبي
كالمغني في  (،ُٓٓ/َُ(، كتاريخ اإلسبلـ )ْْٗ/ُٖ(، كسير أعبلـ النببلء )ْٖٓ/ّيينظر: األنساب ) ((ّ

كالكافي بالكفيات  (،ّْٓ/ِ(، كالعبر في خبر مف غبر )ْٕٔ/ّكميزاف االعتداؿ ) (،ِٓٓ/ِالضعفاء )
كشذرات الذىب في أخبار مف ذىب  (،ُْٓ/ٔف )كلساف الميزا (،ْٖٓ-ْْٖ(، كطبقات الشافعييف )صْٔ/ِ)
(ٓ/ِّٓ.) 

 (.ُٓٓ/َُتاريخ اإلسبلـ ) ((ْ
 (.ُْٓ/ٔلساف الميزاف ) ((ٓ
الشيخ، الصدكؽ، المسند، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عبد ا بف ، إبراىيـ بف عبد ا الكرماني قيكلىوٍ ابف خرشيذ  ((ٔ

ٍرًشيبف  محمد : سير أعبلـ يينظر .ق(ََْ)في شير المحـر سنة  تاجر.قكلو الكرماني، األصبياني، ال ذخي
 .(ِْٔ/ُتاريخ أصبياف ) ،(َٕ-ٗٔ/ُٕالنببلء )

ٍيو، أبك بىٍكر اإلصبياني الحافظ العبلٌمة ((ٕ ٍرديكى سبلـ تاريخ اإل (.ىػَُْتكفي سنة ) ،أحمد ٍبف مكسى ٍبف مى
(ٗ/ُْٖ). 
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: "الشيخ اإلماـ"، كقاؿ الذىبي (ِ)صحيح"، كقاؿ الذىبي فيك الطبقة كىذه (ُ)كالجرجاني
 ابف ضعؼ"، كقاؿ ، كفيو.المكثر.. : "الحافظ(ْ)الحنبمي العماد ضعؼ"، كقاؿ ابف :"فيو(ّ)مرة
ا جديد"، كقاؿ بخط ككتب السماع بعض كخط يسمعو، لـ بما سمعو ما : "خمط(ٓ)منده : (ٔ)أيضن
 أراني كذلؾ السماع؛ بعض كحؾ يسمعو، لـ بما منو سمعو ما داكد أبي سنف كتاب في "خمط
ٍيو ابف "أطمعني: (ٕ)الساجي المؤتمف جي"، كقاؿالسا مؤتمف كى  داكد، أبي لسنف كتابو عمى شىٍكري
 أف يذكر كاف بأصبياف كنا "لما: (ٖ)طاىر ابف سماعو"، كقاؿ معو استحممت ما تخميطنا فرأيت
ٍيو، ابف عند السنف كى  ابف لو كاف إنو: فقيؿ ذلؾ، عف فسألت مضطرب، ىك فإذا فنظرت شىٍكري
ٌنما بالفقو، مشتغبلن  منصكر أبك القاضي ككاف بالبصرة، ميعاج ككانا عـ،  مف اليسير سمع كا 

 أبك فكشط قديمنا، كتكفي كمو، الكتاب سمع قد عمو ابف ككاف الياشمي، عمر أبي القاضي
 اسمو". كأثبت عمو، ابف اسـ منصكر

رًَّشيد، ابف عف عنده كاف األصبياني، ما منصكر أبكقاؿ الباحث:   يومردك  كابف خي
 السَّاجي، كغيرىـ فيك ضعيؼ. المؤتمف صحيح، كما قاؿ فيك كالجرجاني
 :تطبيقية أمثمة -
 كمنيا: السُّنَّة، كتب في أحاديث لو

 األىًديبي  اٍلعىبَّاسً  أىبيك ، قاؿ: أبنا(ٗ)أخرج اإلماـ السمعاني في المنتخب (ِْ)حديث: 
كؼي  ٍو، اٍلمىٍعري ٍدجى مىٍيوً  ًبًقرىاءىًتي ًبكى ،ًبأىٍصبى  عى مَّدي  مىٍنصيكرو  أىبيك أىبنا يىافى ًميّْ  ٍبفً  أىٍحمىدى  ٍبفي  ميحى ٍيوً  ٍبفً  عى كى  شيٍكرى
مىٍيًو، ًقرىاءىةن  اٍلقىاًضي، ـى  ٍبفي  اؽى ػػػػػػًإٍسحى  أىبيك أبنا عى ، المَّوً  دً ػػػػػعىبٍ  ٍبفً  ًإٍبرىاًىي ٍبدً  أىبيك أبنا التَّاًجري  المَّوً  عى

                                                 

ٍبد ا اليىزٍ  ((ُ ٍرجانٌي، محمد ٍبف إبراىيـ ٍبف جعفر، أبك عى  ميٍسًند إصبياف في كقتو.(، ىػَْٖتكفي سنة )دٌم اٍلجي

 .(ُّْ/ٗتاريخ اإلسبلـ )
 (.ْْٗ/ُٖسير أعبلـ النببلء )( (ِ
 (.ّْٓ/ِالعبر في خبر مف غبر ) ((ّ
 (.ِّٓ/ٓشذرات الذىب في أخبار مف ذىب ) ((ْ
 (.ُْٓ/ٔلساف الميزاف ) ((ٓ
 (.ُٓٓ/َُتاريخ اإلسبلـ ) ((ٔ
 (.ُٓٓ/َُسبلـ )تاريخ اإل ((ٕ
 المصدر نفسو. ((ٖ
 (.ِٓٓ-ِْٓ)ص  السمعاني شيكخ معجـ مف المنتخب ((ٗ
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سىٍيفي  اًمًميُّ  ًإٍسمىاًعيؿى  ٍبفي  اٍلحي اٍلمىحى
مَّدي  ميكسىى أىبيك ثنا ،(ُ) ٍبدي  ثنا ،(ِ)عىاًمرو  أىبيك ثنا اٍلميثىنَّى، ٍبفي  ميحى  عى

، ٍبفي  اٍلكىاًحدً  ٍيميكفو ٍنيىا، المَّوي  عىاًئشىةى، رىًضيى  عىفٍ  عىٍف عيٍركىةى، مى  يىٍكـً  )غيٍسؿي :  النًَّبيُّ  قىاؿى : قىالىتٍ  عى
ميعىةً  مىى كىاًجبه  اٍلجي (.  كيؿّْ  عى  ميٍسًمـو

 :الكرٌاؽحكـ عمى اإلسناد كأثر ال
 فيو:اإلسناد 

و -ُ  ٍدجى  محمد، بف أحمد بف محمد بف ، ىك أحمدأبك العباس األديب المعركؼ ًبكى
، الميؤىذّْف، غير، المعركؼ الميؤىدّْبي  أديبنا، : "كاف(ْ). قاؿ السمعاني(ّ)أصبياف أىؿ مف بالصَّ
، ا". فاضبلن  صدكؽ.قاؿ الباحث:  صالحن

ٍيو، بف عمي بف حمدأ بف محمد -ِ كى  عف عنده كاف ما ،أبك منصكر األصبياني شىٍكري
رًَّشيد، ابف  . (ٓ)السَّاجي المؤتمف صحيح، كما قاؿ فيك كالجرجاني مردكيو كابف خي

رًَّشيد.  كعميو فركايتو ىنا صحيحة، فقد حدَّث عف ابفقاؿ الباحث:   خي
  حمزة. أبك كنيتو عركة، ميمكف: ىك مكلى بف الكاحد عبد -ّ

 "ليس: (ٖ)الحاكـ بثقة"، كقاؿ : "ليس(ٕ): "منكر الحديث"، قاؿ النسائي(ٔ)قاؿ البخارم
مناكير"،  صاحب : "متركؾ(َُ): "ضعيؼ"، كقاؿ الدارقطني(ٗ)عندىـ"، كقاؿ الدارقطني بالقكم

 كينكر".  حديثو : "يعرؼ(ُِ): "تعرؼ كتنكر"، كقاؿ الفسكم(ُُ)كقاؿ أبك حاتـ
                                                 

اًمًميُّ  ((ُ  التي المحامؿ إلى النسبة ىذه البلـ، آخرىا كفي األلؼ بعد كالميـ الميممة كالحاء الميـ بفتح :اٍلمىحى
. األنساب كالفقو الحديث ىؿأ مف لجماعة ببغداد كبير بيت كىذا مكة، إلى الجماؿ عمى الناس فييا يحمؿ

(ُِ/َُْ-َُٓ.) 
ىػ(. يينظر: تقريب التيذيب َِٓق(، أك )َِْ)مات ، ثقة ،دمقى أبك عامر العى  ،عبد الممؾ بف عمرك القيسي ((ِ

 (.ّْٔ)ص
 (.ِّٓ)ص السمعاني شيكخ معجـ مف المنتخب ((ّ
 المصدر نفسو. ((ْ
 (.ُْٓ/ٔلساف الميزاف )( (ٓ
 (.ٖٓ/ٔالتاريخ الكبير )( (ٔ
 (.ٖٔالضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص( (ٕ
 (.ِٔٗ/ٓلساف الميزاف ) ((ٖ
 (.ِٔٗ/ٓلساف الميزاف ) ((ٗ

 (.ْٓسؤاالت البرقاني )ص ((َُ
 (.ِْ/ٔالجرح كالتعديؿ ) ((ُُ
 (.ٔٔ/ّالمعرفة كالتاريخ ) ((ُِ
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 ث.متركؾ الحديقاؿ الباحث: 
إرساؿ عركة بف الزبير بف العكاـ؛  كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات، كال يضر ما قيؿ مف 

 . (ُ)ألنَّو لـ يرسؿ عف عائشة
فيو عبد الكاحد بف ميمكف متركؾ، كقد يتبيف مما سبؽ أف إسناد الحديث ضعيؼ جدنا، 

ميمكف مف  ىذا الحديث في ترجمة عبد الكاحد بف (ِ)ركل العقيمي في كتابو الضعفاء الكبير
طريؽ أبي عامر العقدم، قاؿ: حدثنا عبد الكاحد بف ميمكف، بو، كجاء لفظ الحديث )الغسؿ يـك 

ىذا المفظ إال في ىذا الحديث . كفي غسؿ  ال يحفظالجمعة عمى مف شيد الجمعة(، كقاؿ: "
  ".الجمعة أحاديث ثابتة صحاح بألفاظ مختمفة

 ؛ بؿ غيره.الكٌراؽ ياألصبيان منصكر مف أبي كعميو فالعمة ليست
*** 

سبيؿ المثاؿ ال عمى  الكٌراقيفقاؿ الباحث: ذكرت في ىذا الفصؿ بعض البمداف كبعض 
الشريؼ، كا  النَّبكماإليجابي، كأثرىـ السمبي في الحديث  الكٌراقيفف إلى أثر الحصر، كانتقؿ األ

 .المكفؽ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

 (.ِِٔ(، تحفة التحصيؿ )صِّٔ(، جامع التحصيؿ )صُْٗيينظر: المراسيؿ )ص ((ُ
 (.َُُُ، برقـ )(ُٓ/ّء الكبير )الضعفا ((ِ
 



 

  

 
 

 اٌفصً اٌثأً

 ٌث احلساإلجياتً يف اٌٌضّالنيأثط 
 ًفٍو أحس عشط ِثحثًا0            

 ادلثحث األًي0 اٌرٌضٌك ًاإلِالء           

 ادلثحث اٌثا0ًٔ احلفع ًاٌضثط           

 ادلثحث اٌثاٌث0 اٌنضد ًاٌنشط           

 ادلثحث اٌطاتع0 ادلماتٍح ًادلعاضضح           

 ادلثحث اخلاِش0 االصرسضان ًاٌرصحٍح           

 ادلثحث اٌضازس0 اٌرحًّ ًاألزاء ًاٌرصنٍف           

 ادلثحث اٌضاتع0 ذرثع األذثاض ًذٌثٍميا           

 ًاٌطًُّاج خ األئّح ًٔمً أحىاِيُ عٍى األحازٌثادلثحث اٌثا0ِٓ صؤاال           

 ادلثحث اٌراصع0 صٍأح خيٌز اٌعٍّاء ًآثاضىُ اٌعٍٍّح           

 اذرثاض حفع ٔمٍح احلسٌث ًضثطيُ ادلثحث اٌعاشط0           

 ادلمثٌٌح ألحازٌث ٌ اٌٌضّالنيادلثحث احلازي عشط0 ضًاٌح            

 احلىُ عٍى أصأٍسىا ًأثطىُ يف                                   
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 الفصؿ الثاني
 اإليجابي في الحديث الكرٌاقيفأثر 

لحفظ السُّنَّة  شيرة، سخرىا ا فئة كبيرة العدد، عظيمة ال الكٌراقيفإفَّ العدكؿ مف 
اعكف.ةالنَّبكي  ، لكال جيكدىـ لضاعت األحاديث، كاستكلى الكضَّ

، النَّبكمفي الحديث اإليجابي  الكٌراقيفكقد حاكؿ الباحث في ىذا الفصؿ عرض أثر 
 كذلؾ مف خبلؿ مباحث عٌدة:

 التكريؽ كاإلمبلءالمبحث األكؿ: 
ة اتخذىا العمماء لحفظ العمـ الشرعي عامة، كالحديث كسيم (ِ)كاإلمبلء (ُ)التكريؽ إفٌ 

 خاصة. النَّبكم
"كاف عطاء بف أبي  فمثبلن  ؛كمعمكـ أف ىناؾ عدد مف الشيكخ كاف يكٌرؽ كيممي لنفسو

، (ّ)ىػ( يكتب لنفسو، كيأمر ابنو أحياننا أف يكتب لو ككاف طبلبو يكتبكف بيف يديو"ُُْرباح )
اليىٍمدىاًنيُّ بة، قاؿ عتبة بف أبي حكيـ ككاف يحث طبلبو عمى تعمـ الكتا

كيٍنتي ًعٍندى عىطىاًء ٍبًف : "(ْ)
نىٍحفي ًغٍممىافي  ، كى بىاحو :  ،أىًبي رى مىٍف "فىقىاؿى ـٍ الى ييٍحًسفي كىتىٍبنىا لىوي، كى ، تىعىالىكيا اٍكتيبيكا، فىمىٍف كىافى ًمٍنكي يىا ًغٍممىافي

ـٍ يىكيٍف مىعىوي ًقٍرطىاسه أىٍعطىٍينىاهي مً   ٍف ًعٍنًدنىا".لى
كلكف أغمب الشيكخ حرصكا عمى اتخاذ كٌراقيف ليـ، ليستعينكا بيـ في التكريؽ كاإلمبلء، 
كقد ذكرت كتب التراجـ عددنا كبيرنا مف كراقي الشيكخ الذيف كرقكا ليـ كتبيـ كأحاديثيـ كاختصكا 

مىؼ بف ىشاـ البٌزار"أىٍحمىد ٍبف ًإٍبرىاًىيـ، أبك اٍلعىبَّاس اٍلبىٍغدىاًدٌم كرٌ بيـ، منيـ:  "أحمد بف ك ،"(ٓ)اؽ خى
ا لمفضؿ بف يحيى الكٌراؽأبك جعفر  ،محمد بف أٌيكب البغدادٌم، صاحب المغازم . كاف ناسخن

ٍقر بف ثكباف، (ٔ)"البرمكيٌ  ـٌ البٍصرمٌ  ،ك"أحمد بف الصَّ مسيتممي  ،أبك سعيد الطَّرسيكسٌي، ث
 ،الحافظ الثقة ،ف إبراىيـ البخارم الضرير"أبك معشر حمدكيو بف الخطاب ب، ك(ٖ)"(ٕ)بيٍندار

                                                 
 .مف الباب األكؿ مف ىذا البحث الفصؿ األكؿيينظر: تعريؼ التكريؽ في المبحث األكؿ مف ( (ُ
 .مف الباب األكؿ مف ىذا البحث الفصؿ األكؿيينظر: تعريؼ اإلمبلء في المبحث الثاني مف ( (ِ
 (.ِّٕ/ُ( السنة قبؿ التدكيف )(ّ
 (.ّّٕلراكم كالكاعي )ص( المحدث الفاصؿ بيف ا(ْ
 (.ِٕٓ/ٔ( تاريخ اإلسبلـ )(ٓ
 (.ُّٓ/ٓ) المصدر نفسو( (ٔ
كلو بضع  ق(ِِٓ)مات سنة  ،ثقة مف العاشرة ،بندار ،أبك بكر ،( محمد بف بشار بف عثماف العبدم البصرم(ٕ
 .(ْٗٔتقريب التيذيب )ص: . سنة (َٖ)ك
 (.ِٕ/ٕ( تاريخ اإلسبلـ )(ٖ
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"أبك مسمـ عبد الرحمف بف يكنس بف ىاشـ، الركمي ك ،(ُ)مستممي أبي عبد ا البخارم"
عمي ٍبف ك"، (ِ)"المستممي البغدادم، مكلى أبي جعفر المنصكر، ككاف مستممي سفياف بف عيينة

مَّد ٍبف مخمدكرٌ  ،ًإٍبرىاًىيـ السككني المكصمي أىبيك سعىًيد  ،ك"عىٍمرك ٍبف محمد ٍبف يحيى، (ّ)"اؽ ميحى
ٍبد الممؾ اٍلقيرىًشيٌ ، ك(ْ)كٌراؽ محمد ٍبف جرير الطَّبىرٌم" ،الدّْينىكىًرمٌ  كٌراؽ  ،"عيسى ٍبف سميماف ٍبف عى

د ٍبف ريشىٍيد" دىاكي
"محمد بف إبراىيـ، بف عمي بف إبراىيـ بف جعفر، أبك بكر القطاف ك ،(ٓ)
 ،(ٖ)"(ٕ)اؽ الحميدمكرٌ  ،"أبك بكر محمد بف إدريسك ،(ٔ)"فظ. مستممي أبي نعيـاألىٍصبىيىاًنٌي الحا

مَّد بف عبد ا بف مخمد األك سمع ،صبياني"ميحى يعرؼ  ،رىحؿ كى "محمد ٍبف ، ك(َُ)"(ٗ)الٌربيع بكٌراؽكى
ـي اٍلككفٌي، نزيؿ بغداد ىي كىافى كراؽ  ،عثماف بف كرامة  أىبيك جٍعفىر، كقيؿ أبك عبد ا العًجمٌي. مكالى

عيبىٍيد المَّو ٍبف ميكسىى"
مستممي عمر بف  ،أبك صالح ،"مسمـ بف عبد الرحمف البمخي، ك(ُُ)

سىف الٌتميمٌي الٌدمشقٌي ، ك(ُِ)ىاركف" ، المؤدب. مستممي الكٌراؽ"مٌكٌي ٍبف محمد ٍبف الغىٍمر. أبك الحى
يىاًنًجيٌ  القاضي المى

 ، كغيرىـ كثير.(ُْ)"(ُّ)
 منيا:الشيكخ كانكا يراعكف بعض الصفات في اختيار كٌراقييـ، كتجدر اإلشارة إلى أف 

 أف يككف مغفبلن بميدنا  الكٌراؽلما يسمع كيقرأ كيكتب كينقؿ، فبل ييحمد في  كالفيـ اليقظة

 ،أىبيك عيقىٍيؿو لىقىبيوي بىٍربىخه  :ييقىاؿي لىوي  ،ميٍستىٍمؿو فقد كاف ليزيد بف ىاركف " يزيد بف ىاركف،مستممي ك

                                                 
 (.ُٕٗ/ِ( تذكرة الحفاظ )(ُ
 (.ِِٗ/ُ( المعجـ الصغير لركاة اإلماـ ابف جرير الطبرم )(ِ
 (.َِٓ/ُّ( تاريخ بغداد )(ّ
 (.َٕٕ/ٕ( تاريخ اإلسبلـ )(ْ
 (.ُٕٓ/ٕ) المصدر نفسو( (ٓ
 (.ُٗٓ/ُٔ( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )(ٔ
 ( مف ىذا البحث.ُْٗ)ص تقدمت ترجمتو. اإلماـ أبك بكر الحميدم: عبد ا بف الزبير بف عيسىىك: ( (ٕ
 (.َُٓ( االنتقاء في فضائؿ الثبلثة األئمة الفقياء )ص(ٖ
ٍبد الجبار ٍبف كامؿ. الفقيو أبك محمد المرادٌم، مكالىـ المٍصرٌم المؤٌذف،(ٗ مىٍيمىاف ٍبف عى ًبيع ٍبف سي صاحب  ( الرَّ

 .(ِّّ/ٔتاريخ اإلسبلـ ). يينظر: (قَِٕتكفي سنة ) ،الٌشافعٌي كراكم كيتيبو
 (.ِِٕ/ّ( الكافي بالكفيات )(َُ
 (.ُّٖ/ٔ( تاريخ اإلسبلـ )(ُُ
 (.ِٓ/ٖ( لساف الميزاف )(ُِ
ككاف أبك بكر الميانجي الشافعي الفقيو، قاضي دمشؽ،  ،( يكسؼ بف القاسـ بف يكسؼ بف فارس بف سكار(ُّ

 (.ِْٓ/ْٕيينظر: تاريخ دمشؽ )  .ق(ّٕٓتكفي في شعباف سنة )ك ثقة نبيبلن مأمكننا. 
 (.َّّ/ٗخ اإلسبلـ )( تاري(ُْ
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ًديثو فىسىأى  ؿه عىٍف حى كفى  فىقىاؿى  ،لىوي رىجي دَّثىنىا ًبًو ًعدَّةي  :يىًزيدي ٍبفي ىىاري احى ًبًو اٍلميٍستىٍمًمي :قىاؿى  ،حى يىا أىبىا  :فىصى
الدو ًعدَّةي اٍبفي مىفٍ   . (ُ)!!ًعدَّةي اٍبفي فىقىٍدتيؾى  :فىقىاؿى  ؟!،خى

و، كمف حسنت ، فمف حسف خطو حسنت مينتالكٌراؽ رأسماؿ ، فيكالخط كمنيا: حسف
ما انحطاط  لمكٌراؽكبيف الناس، فالخط إما رفعة  الكٌراقيفمينتو حسنت سيرتو كشيرتو في سكؽ  كا 

 : مَّد بف سعيد بف لو، كقد عيرّْؼ عدد مف كٌراقي الشيكخ بحسف الخط كجكدتو، فمثبلن "أىٍحمد بف ميحى
ٍريىـ اؽ أىٍحمد بف عيمىٍير بف كرٌ  ،الكٌراؽأىبيك بكر اٍلقرًشي  ،عبيد ا بف أىٍحمد بف سعيد بف أبي مى

اًفظ الدّْمىٍشًقي احب اٍلخط اٍلحسف اٍلمىٍشييكر ...عرؼ ًباٍبف فطيسيي  ،جكصا اٍلحى  . (ِ)"كىىيكى صى
: "كينبغي أف ييتخير لبلستمبلء (ّ)قاؿ الخطيب البغدادم ،جكدة القراءة كضبطيا يا:كمن  

ـ عبارة كأجكدىـ أداءن"، كقد عيرّْؼ عدد مف أفصح الحاضريف لساننا، كأكضحيـ بياننا، كأحسني
ٍبد الباقي بف منصكر. الحافظ أبك بكر ابف كٌراقي الشيكخ بذلؾ، منيـ مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف عى : ميحى
مفيد بغداد، كالمشار إليو في القراءة الٌصحيحة مع : "(ْ)قاؿ الذىبي الخاضبة، البغدادٌم الٌدٌقاؽ.

ما كاف في الٌدنيا أحسف : "محمد بف طاىر المقدسي -ابف طاىر "، ثـ نقؿ قكؿ الٌصبلح كالكرع
 "،قراءةن لمحديث مف ابف الخاضبة في كقتو، لك سمع بقراءتو إنسافه يكميف لىمىا مؿَّ مف قراءتو

مىفيٌ ك كق ٍكًزٌم عف ابف الخاضبة، فقاؿ: كاف عبٌلمةن في األدب، قيٍدكىةن ": (ٓ)ؿ السّْ سألتي أبا الكـر الحى
، جٌيد الٌمساف، جامعنا لخبلؿ الخير. ما رأيتي ببغداد مف أىميا أحسفى قراءةن لمحديث في الحديث

 . "منو، كال أعرؼ بما يقكلو
"ينبغي لممممي أف يٌتخذ مف يبٌمغ  :(ٔ)قاؿ الخطيب البغدادم، يا: الصكت المرتفعكمن

جيكرم الصكت"، : "كينبغي أف يككف المستممي (ٕ)عنو اإلمبلء إلى مف بعدي في الحمقة"، كقاؿ
  كياركف المستممي. 

"كلقد حضرت مجمس سميماف بف حرب ببغداد فحزركا مف : (ٖ)قاؿ أبك حاتـ الرازم
ككاف مجمسو عند قصر المأمكف فبني لو شبو منبر فصعد  ،حضر مجمسو أربعيف ألؼ رجؿ

                                                 
  (.ّٖ-ّٕ/ُتصحيفات المحدثيف ) (،َٗيينظر: أدب اإلمبلء كاالستمبلء )ص( (ُ
 (.ّٗص) أدب اإلمبلء كاالستمبلء( (ِ
 (.ُّٗ/ْ( تاريخ بغداد )(ّ
 (.ّْٔ/َُ( يينظر: تاريخ اإلسبلـ )(ْ
 (.َُِ( سؤاالت السمفي لخميس الحكزم )ص(ٓ

  (.ْٖأدب اإلمبلء كاالستمبلء )ص( (ٔ
  (.ٖٗالمصدر نفسو )ص( (ٕ
 (.َُٖ/ْالجرح كالتعديؿ )( (ٖ
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فتح باب كقد  ،كالمأمكف فكؽ قصره ،عمييـ السكاد (ُ)ادكَّ كحضر حكلو جماعة مف القي  .سميماف
فسئؿ أكؿ شيء حديث حكشب بف  ،ممييكتب ما يي  ،كىك خمفو ،ؼٍّ شً ير تٍ كقد أرسؿ سً  ،القصر
ال  :حتى قالكا ،كىـ يقكلكف ،فمعمو قد قاؿ حدثنا حكشب بف عقيؿ أكثر مف عشر مرات ،عقيؿ

 فأال إليس الرأم  :حتى قالكا ،ال نسمع :كؿ ذلؾ يقكلكف ،نسمع فقاـ مستمؿ كمستممياف كثبلثة
كقعد  ،فإذا صكتو خبلؼ الرعد فسكتكا ،مف ذكرت :قاؿ ،يحضر ىاركف المستممي فمما حضر

ال حدث مف حفظو كسئؿ عف إككاف ال يسأؿ عف حديث  ،المستممكف كميـ فاستممى ىاركف
 حديث فتح مكة فحدثنا مف حفظو فقمنا فأتينا عفاف فقاؿ ما حدثكـ أبك أيكب فإذا ىك يعظمو". 

*** 
 الحفظ كالضبطي: المبحث الثان

كَّؿ بالشيء إٌف الحفظ لغة:  فيظ: الميكى "نقيض النّْسياف، كىك التَّعاىدي كقٌمة الغىٍفمة، كالحى
فىظىةي جمع الحافظ"  .(ِ)يحفىٍظو. كالحى

ا: اإلتقاف، كقيؿ: المعرفة، الحفظ ك  : "ركينا عف عبًد الرحمًف بًف (ّ)قاؿ العراقياصطبلحن
: الحفظي  "اإلتق :مىٍيدمٍّ قاؿى ٍعنىى اٍلًحٍفًظ، قىاؿى اٍبفي  :(ْ)قاؿ السيكطيك  ،افي ًمٍف أىٍلفىاًظ النَّاًس ًفي مى "كى

ٍتقىافي أىٍكثىري ًمٍف ًحٍفًظ السٍَّردً  ٍرعىةى: اإٍلً قىاؿى أىبيك زي ، كى ٍتقىافي : اٍلًحٍفظي: اإٍلً مىٍيًدمٍّ
قىاؿى غىٍيريهي: اٍلًحٍفظي: (ٓ) ، كى

ٍبدي اٍلميؤٍ  ٍعًرفىةي. قىاؿى عى : يىٍحيىى ٍبفي اٍلمى مَّدو قيٍمتي اًلحى ٍبفى ميحى ًميٍّ صى : سىأىٍلتي أىبىا عى مىؼو النَّسىًفيُّ ًمًف ٍبفي خى
ًديًنيّْ كىافى يىحٍ  : فىعىًميُّ ٍبفي اٍلمى : قيٍمتي ٍعًرفىةه، قىاؿى ، ًإنَّمىا كىافى ًعٍندىهي مى : الى : مىًعيفو ىىٍؿ يىٍحفىظي؟ قىاؿى فىظي؟ قىاؿى

يىٍعًرؼي  ـٍ كى نىعى
  . اٍنتىيىى".(ٔ)

ٍبطن (ٕ)، قاؿ الزبيدمأما الضبط لغة: فيك بمعني الحفظ بالحـز بىطىوي يىٍضبيطو ضى ا : "ضى
كميو الى  ٍبطي الشٍَّيًء: ليزي : ضى اًبطه، أىم حاًزـه. كقاؿى المٍَّيثي ، فىييكى ضى ٍزـً ًفظىوي بالحى بىاطىةن، بالفىٍتًح: حى كضى

ؿي ييفاًرقيو، ييقىاؿي ذًلؾى ًفي كؿّْ شيءو.  بىطى الرَّجي : ضى ٍيدو ٍزـ. كقاؿى ابفي ديرى ٍبطي الشٍَّيًء: ًحٍفظيو بالحى كضى

                                                 
 (.َِّ/ّ. يينظر: لساف العرب )جمع قائد قادىة كقيكَّاد( (ُ

 (.ِٓٔ/ْتيذيب المغة ) (.ُْْ/ٕ(، لساف العرب )ُٖٗ/ّالعيف )يينظر: (ِ) 
 (.ْٓ/ِشرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي )(ّ) 
 (.ْٓيينظر: عمـ الجرح كالتعديؿ )صك (، ّٗ/ُكاكم )تدريب الراكم في شرح تقريب الن (ْ)

(، تيذيب ِٕٔ/ِّ(، تيذيب الكماؿ )ٔٓٗ/ّ) الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي(ٓ) 
 (.ّٕٔ/ُُالتيذيب )

 (.ُٗ/ُِ) الكماؿتيذيب  (،ُِْ/ُّتاريخ بغداد ) (ٔ)
 .(ّْٗ/ُٗتاج العركس ) (ٕ)
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ذىه أىٍخذان شىد ٍبطان، ًإذا أىخى بىٍنطى ايدن الشَّيءى يىٍضبيطيو ضى اًبطه كضى بىطى( (ُ)كقاؿ الرازم، "ي، كرىجيؿه ضى : ")ضى
اًبطه(  ؿه )ضى . كىرىجي رىبى بىابيوي ضى ٍزـً كى ًفظىوي ًباٍلحى "الشٍَّيءى حى اًزـه : "ضبط الشٍَّيء (ِ)كقاؿ الجياني ،أىٍم حى

 حفظو كحازه".
االضبط ك  ا غير مغفؿ كال ا حافظن "أف يككف الراكم متيقظن : (ّ)قاؿ الجرجاني: اصطبلحن

فٌ حدَّث عف حفظو ينبغي ككنو حافظن  ساه، كال شاؾ في حالتي التحمُّؿ كاألداء، فإفٌ  حدَّث  ا، كا 
ف حدَّث بالمعنى ينبغي أف يككف عالمان بما يختؿُّ بو  لو،ا عف كتابو ينبغي أف يككف ضابطن  كا 

المعنى، كال تشترط الذككرة، كال الحرية كال العمـ بفقيو كال بغريبو، كالبصر، كالعدد كتعرؼ العدالة 
بتنصيص عدليف عمييا أك باالستضافة، كيعرؼ الضبط بأف يعتبر ركاياتو بركايات الثقات 

    ".اا، ككانت مخالفتو نادرة عرؼ ككنو ضابطان ثبتن قيـ غالبن المعركفيف بالضبط، فإف كاف
 :(ْ)قسميفكالضبط عند العمماء عمى 

: كىيك أىٍف ييٍثًبت ما سىًمعىوي بحيثي يتمكَّفي مف استحضاره متى شاء. األكؿ: ٍدرو  ضبطي صى
: كىيك ًصيانىتيوي لديًو مينذي سًمعى فيوً  كالثاني: وي ًإلى أى  ،ضبطي كتابو  .ٍف ييؤىدّْمى منوي كصحَّحى

اتقاف كيقظة في تحمؿ األحاديث كأدائيا، كالنماذج  الكٌراقيفكقد كاف عند عدد كبير مف  
في حداثتو مجمس إسماعيؿ عمى ذلؾ متعددة، منيا: ما ركم عف الدارقطني أٌنو حضر 

سماعيؿ يممي، فقاؿ لو بعض الحاضريف: ال يصح (ٓ)الصفار ، فجمس ينسخ جزءنا كاف معو كا 
اعؾ كأنت تنسخ، فقاؿ الدارقطني: فيمي لئلمبلء أحسف مف فيمؾ كأحضر، ثـ قاؿ لو ذلؾ سم

حديثنا إلى األف، كالحديث األكؿ ثمانية عشر فقاؿ: إنو أممى  ،الرجؿ: أتحفظ كـ أممى حديثنا؟
، (ٔ)عف فبلف، ثـ ساقيا كميا بأسانيدىا كألفاظيا لـ يخـر منيا شيئنا، فتعجب الناس منو :منيا
"كاف الدارقطني مع غزارة عممو قكم المبلحظة، كدقيقنا في ضبطو لمكممات كاألسماء،  كقد

: قاؿ الخبلؿ: كغاب مستممي (ٕ)ذكر منيا الخبر التالي: قاؿ البغدادماكاألخبار في ذلؾ كثيرة. 

                                                 

 .(ُِٖمختار الصحاح )ص (ُ)
 (.ّْٕ/ِإكماؿ اإلعبلـ بتثميث الكبلـ )(ِ) 
 (.ْٗالديباج المذىب في مصطمح الحديث )ص (ّ)
نزىة النظر في  (،ٕٗ/ُ(، فتح الباقي بشرح ألفية العراقي )ِٖ/ُفتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) :( يينظر(ْ

 (.ُٔ/ُ(، تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار )ٗٔتكضيح نخبة الفكر )ص
تكفي  ،إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف عبد الرحمف أبك عمي الصفار النحكم صاحب المبرد( (ٓ

 (.َُّ/ٕتاريخ بغداد ) (.ىػُّْسنة )
 (.ّٕ-ّٔ/ُِ(، تاريخ بغداد )ُّٕ/ُُ(، البداية كالنياية )َُ/ُعمؿ الدارقطني )يينظر: ( (ٔ
 (.ْٕٖ/ُّ( تاريخ بغداد )(ٕ
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أبي الحسف الدارقطني في بعض مجالسو فاستمميت عميو. فركل حديث عائشة أـ المؤمنيف 
فقمت:  ،(ُ)(الميـ إنؾ عفك تحب العفك فاعؼ عنى)أمرىا أف تقكؿ:  أف النبي  رضي ا عنيا

 . (ِ)بتشديد الكاك"« عفكٌ : »ؿفأنكر ذلؾ كقا -كخففت الكاك -نؾ عفكإالميـ 
كيبلحظ أف الدارقطني كاف ينسخ كيضبط بنفسو، كلكف بعض الشيكخ كاف يستعيف  
محمد ٍبف يعقكب ٍبف يكسؼ ٍبف معقؿ ٍبف  ينسخ لو ركايتيا فيحفظيا كيضبطيا مثاؿ: بكٌراؽ

ٌية، الٍَّنيسابكرٌم األصـٌ. كلـ يختمؼ ًفي صدقو، كصٌحة  ًسنىاف. أىبيك العباس األمكم، مكلى ٍبني أمى
 . (ّ)ليا الكٌراؽسماعاتو، كضبط كالده يعقكب 

كىي  لطيفةكاف كالد محمد بف يعقكب يضبط سماعات كلده، كىذه قاؿ الباحث: أم 
 باء مف األبناء. سماع اآل

: "محمد بف أباف بف (ْ)فقاؿ الذىبي بالحفظ كالضبط، الكٌراقيفكقد شيد العمماء لبعض 
عف أحمد، قاؿ: كاف محمد بف أباف  (ٓ)ركل البغكم ،مستممي ككيع ،كزير أبك بكر البمخي

ؿ: قد قا ،: قمت ألبي عبد ا: فأبك بكر مستممي ككيع(ٔ)يستممي لنا عند ككيع، كقاؿ المركذم
و حدث بحديث أنكركه، ما أقؿ مف يركيو كاف معنا يكتب الحديث كتب لي كتابنا بخطو، قمت: إنٌ 

 قاؿ: قد كاف معنا تمؾ السنة. كقاؿ  ،!(ٖ)، كىك عندؾ كعند خمؼ بف سالـ(ٕ)عف عبد الرزاؽ
 ،رفو، يقاؿ لو: محمد بف أباف، فسألت أبي عنو فع(ٗ)عبد ا بف أحمد: قدـ عمينا رجؿ مف بمخ

 فكتبنا عنو". ،كذكر أنو كاف معيـ عند عبد الرزاؽ
                                                 

سنف و ىذا حديث حسف صحيح.(. كقاؿ الترمذم: ُّّٓ، برقـ )(ُْٔ/ٓ) الدعكات، أبكاب ( سنف الترمذم(ُ
كقاؿ األلباني:  إسناده صحيح.كقاؿ شعيب:  (.َّٖٓ، برقـ )(َِ/ٓ)، باب: الدعاء العفك كالعافية ابف ماجو
ًحيحه   .(ْٔٔ/ُمشكاة المصابيح ). يينظر: صى

 (.ُٕٖ/ُ( معجـ حفاظ القرآف عبر التاريخ )(ِ
 (.ُْٖ/ٕ: تاريخ اإلسبلـ )( يينظر(ّ
 (.ِّْ/ِ(، تاريخ بغداد )ُِٓ/ٗ( سير أعبلـ النببلء )(ْ
 (.ُٓٗ/ٔتاريخ اإلسبلـ ) يينظر: ق(.ََّتكفي سنة ) ،( إبراىيـ بف ىاشـ بف الحسيف البغكم، ثـ البىٍغدادمُّ (ٓ
كذٌم الفقيو، أحد األعبلـ، ك (ٔ تكفي  ،أجؿ أصحاب أىٍحمىد ٍبف حنبؿ( أىٍحمىد ٍبف محمد ٍبف الحجاج. أبك بىٍكر المىرُّ

 (.ْْٗ/ٔتاريخ اإلسبلـ ) . يينظر:ق(َِٖسنة )
 ( مف ىذا البحث.ُّٖ. تقدمت ترجمتو )ص( عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم مكالىـ أبك بكر(ٕ
لتشيع عابكا عميو ا ،صنؼ المسند ،ثقة حافظ ،أبك محمد الميمبي مكالىـ السندم ،مي( خمؼ بف سالـ المخرٌ (ٖ

ا. يينظر: تقريب التيذيب َٕ(، كلو نحك مف )قُِّكدخكلو في شيء مف أمر القاضي، مات سنة ) ( عامن
 (.ُْٗ)ص

: مدينة مشيكرة بخراساف. معجـ البمداف )(ٗ  (.ْٕٗ/ُ( بىٍمخي
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لك لقف الكاحد منيـ الكذبة ليكذبيا  كضبطيـ أنو الكٌراقيفحفظ بعض مف شدة قد كاف ك 
دَّثىنىا (ُ)ال ييحسف ذلؾ، فقاؿ الخطيب ال يفعؿ ألنو : حى مَّد العتيقي، قىاؿى نىا أىٍحمىد ٍبف ميحى :" أىٍخبىرى

مَّد ٍبف العباس ال : سئؿ ًإٍبرىاًىيـ ميحى دَّثىنىا أىبيك أيكب سميماف ٍبف إسحاؽ الجبلب، قىاؿى : حى خزاز، قىاؿى
الحربي عىف أىٍحمىد ٍبف أيكب، فقاؿ: كىافى كراؽ الفضؿ ٍبف الربيع
ثقة، لك قيؿ لو اكذب ما  (ِ)

 أحسف أف يكذب". 
*** 
 النسخ كالنشرالمبحث الثالث: 

كبٌيف أف النسخ مف األمكر  ،(ْ)كالنشر (ّ)لنسخاعف معنى  في الباب األكؿ تكمـ الباحث
 . الكٌراقيفاألساسية في عمؿ 

قبؿ نشره، حيث إٌف  مضبط "ضبط الكتاب"ثـ إٌنو مف الخطكات الضركرية لمكصكؿ ل
ضبط كتابو، فالنسخ يضبط السند كالمتف كخاصة يككف قد الذم ينسخ كيحفظ أصكلو مف العبث 

ًف: أى كاف المسمكعات مف الشيكخ، كقد  ، يىقيكالى يىٍحيىى ٍبفى مىًعيفو ، كى ٍنبىؿو كيؿُّ مىٍف الى يىٍكتيًب "ٍحمىدى ٍبفى حى
مىٍيًو اٍلغىمىطي  ـى الى ييٍؤمىفي عى  . (ٓ)"اٍلًعٍم

ككتبو، كيساىـ في كصميا ألكبر عدد  يعطي الشيرة ألصكؿ الشيخفسخ ما ني النشر لً أما 
 كمقابمتو عمى أصؿبعد معارضة الكتاب  ، كيأتيالكٌراقكفمف الناس، كىك أمر ميـ حرص عميو 

 الشيخ.
كنشركا تراثنا عظيمنا مف الكتب كاألحاديث، كقد كاف يتـ ذلؾ بصكر  الكٌراقكفكقد نسخ 

 متعددة:
: "ككتب (ٔ)، قاؿ ابف كثير-رحمو ا -مثاؿ اإلماـ ابف القيـ فيناؾ مف ينسخ بنفسو،

 تب بخطو ما ال ييكصىؼ كىٍثرىةن".: "كك(ٕ)ا". كقاؿ ابف رجبا كثيرن بخطو الحسف شيئن 

                                                 
 (.ِٔ/ٔ( تاريخ بغداد )(ُ
مَّد ٍبف أبي فركة، كاسـ أبي فركة كي(ِ ساف، ككنية الفضؿ أىبيك العباس ككاف ( الفضؿ ٍبف الربيع ٍبف يكنس ٍبف ميحى

 (.َّّ/ُْق(. يينظر: تاريخ بغداد )َِٖحاجب ىاركف الرشيد، كمحمد األميف، تكفي سنة )
 (.ُٗ( الفصؿ األكؿ، المبحث الثاني )ص(ّ
 (.ُُّ( الفصؿ الخامس، المبحث الثاني )ص(ْ

 (.َّّ/ُجامع بياف العمـ كفضمو ) (ٓ)
 .(َِٕ/ُْ( البداية كالنياية )(ٔ
 (.ُْٕ/ٓ( ذيؿ طبقات الحنابمة )(ٕ
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ًشٌي الككفٌي. ككاف أديبنا مميح الكتابة، بديع ك سىف اٍلقيرى بىٍير. أىبيك اٍلحى ًمٌي ٍبف محمد ٍبف الزُّ "عى
ٍبط. نسخ شيئنا كثيرناالكٌراق  . (ُ)"ة، مكصكفنا باإلتقاف ككثرة الضَّ

ًميطٌي النَّيٍ "ك  ،سابكرٌم، المعركؼ بظاىرعبد الٌصمد بف أحمد بف عمٌي. أبك محمد السَّ
 . (ِ)"أصمو رازٌم، كاف أحد أئٌمة الحٌفاظ. نسخ الكثير بخٌطو المتقف

 . (ّ)"، كتب حديثنا كثيرناالكٌراؽأبك العباس بف بكريف المتصكؼ "ك
 -مثاؿ: اإلماـ مالؾ بف أنس ،بكرٌاؽكىناؾ مف كاف ال ينسخ بنفسو إٌنما يستعيف 

، يقرأ لمجماعة. فميس (ٓ)كىافى لىوي كىاًتبه قىٍد نىسىخى كيتيبىوي ييقىاؿي لو حبيب: "كى (ْ)قاؿ الذىبي -رحمو ا
ًبيبه ًإذىا قى  كىافى حى . كى ٍجبلالن ـي ىىٍيبىةن لىوي كىاً  ريهي يىٍدنيك، كىال يىٍنظيري ًفي ًكتىاًبًو، كىال يىٍستىٍفًي رىأى أحد مف يىٍحضي

كىافى ذىلً  ، كى اًلؾه مىٍيًو مى ".فىأىٍخطىأى فىتىحى عى   ؾى قىًميبلن
  "يعقكب ٍبف  مثاؿ: منيـ كاف ينسخ باألجرة،الميستعاف بيـ قي النسخ،  الكٌراقكفك 

يكسؼ ٍبف مىٍعًقؿ ٍبف ًسنىاف النٍَّيسابكرٌم. كالد أبي اٍلعىبَّاس األصـٌ. ككاف مف أبرع الٌناس خطِّا. 
ٍجرة"  . (ٔ)نسخ الكثير باألي

لب الذٍُّىمٌي، السيٍيركىٍردمٌ أبك غا ،الحافظ ،: "شجاع ٍبف فارسمثاؿك 
ـٌ البغدادٌم، (ٕ) ، ث

ريمي قىاؿى ابف الٌسمعانٌي: نسخ بخٌطو ًمف التٌفسير، كالحديث، كالفقو، ما لـ : "(ٖ). قاؿ الذىبياٍلحى
مٍيًو يكمنا، فقاؿ لي: تىٌكٍبني. الكٌراقيفينسخو أحده ًمف  ٍبد الكٌىاب األٍنماطي: دخمت عى . قىاؿى لي عى
ٌجاج ،شيء؟ فقمت: ًمف أمٌ  : كتبت ًشعر ابف اٍلحى  بخٌطي سٍبعو مٌرات".  (ٗ)قىاؿى

                                                 
 (.ٖٔٔ/ٕ( تاريخ اإلسبلـ )(ُ
 (.َٗٓ/َُ) المصدر نفسو( (ِ
 (.ِٕٓ/ُ( اإلكماؿ )(ّ
 (.ُٕٗ/ْ( تاريخ اإلسبلـ )(ْ
 ( مف ىذا البحث.ِْٕتقدـ )صحبيب، ( ىك: أبك محمد حبيب بف أبى (ٓ
 (.ّْٔ/ٔ( تاريخ اإلسبلـ )(ٔ
كىردم: بضـ السيف المي(ٕ ممة كسككف الياء كفتح الراء كالكاك كسككف الراء األخرل كفي آخرىا الداؿ ( السيٍيرى

 (.َّٕ/ٕالميممة، ىذه النسبة إلى سيركرد، كىي بمدة عند زنجاف. األنساب لمسمعاني )

 (.ّٔٓ/ُٗ(، سير أعبلـ النببلء )ٖٖ/ُُ( تاريخ اإلسبلـ )(ٖ
ف الحجاج الكاتب الشاعر أبك عبد ا: شاعر ( الحسيف بف أحمد بف محمد بف جعفر بف محمد المعركؼ باب(ٗ

ف كاف جٌؿ شعره مبنٌيا عمى مجكف كسخؼ.  مفمؽ، قالكا إنو في درجة المرمء القيس، لـ يكف بينيما مثميما، كا 
 (.ََُْ/ّىػ(. يينظر: معجـ األدباء )ُّٗتكفي سنة )
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فقاؿ لي: كاف فقيرنا.  ،: "فقمت لشيخنا: لـ كتبتو؟(ُ)قاؿ الخطيب لما أكرد القصة نفسيا
 ( مصحؼ تكفيرنا لما فعؿ". ََّكقيؿ: إنو بعد ذلؾ كتب بخطو )

ٍبد المَّو ٍبف أىٍحمىد ٍبف ًىشىامثاؿ: "ك  ـ. أبك اٍلعىبَّاس ٍبف الخطيئة المٍَّخمٌي، أىٍحمىد ٍبف عى
إماـ صالح كبير القمب، مقرئ بارع مجٌكد، مف " :(ِ). قاؿ الذىبيالٌناسخ، الشٍَّيخ الفاسٌي، المقرئ
ككاف ينسخ باألجرة، ...، ككاف مميح الخٌط، جٌيد الٌضبط ،نسخ الكثير باألجرة ،أعبلـ المقرئيف

و عمى الجزية ًفي الشير ثبلثة دنانير. قاؿ شيخنا شجاع: ككتب كال يقبؿ ألحدو قىٌط ىدٌية. ككاف ل
 (ّ): كقرأ بالٌركايات عمى أبي القىاًسـ ٍبف الفٌحاـ-أم الذىبي -صحيح مسمـ كٌمو بقمـ كاحد. قمت

باإلسكندريَّة، كعمَّـ زكجتو كابنتو الكتابة، فكانا يكتباف مثؿ خٌطو سكاء. فإذا شرعكا ًفي نسخ 
 . "دو منيـ جزءا مف الكتاب كنسخكه، فبل يفرّْؽ بيف خطكطيـ إاٌل الحاذؽكتاب أخذ كٌؿ كاح

دىقىة بف الحسيف بف الحسف بف بختيار. أىبيك الفىرىج ٍبف الحٌداد البغدادٌم، مثاؿك  : "صى
الفقيو، الحنبمٌي، الٌناسخ. ككاف مميح الخٌط، نسخ الكثير، ككاف ذلؾ معاشو. ككاف يؤـٌ بمسجدو 

: أىنىا كىك يقيـ ًفيًو.  ككاف طكؿ عيمره ينسخ باألجرة، كفي آخر عمره تفٌقده بكيس، فقيؿ لىوي، قىاؿى
كنت أنسخ طكؿ عيمرم فبل أقدر عمى دجاجة. فانظر كيؼ بعث لي الحمكاء كالٌدجاج ًفي كقتو 

 .(ْ)الى أقدر أف آكمو"
الذم حدث عنو الشيخ أبك  الكٌراؽ ، كلكنيـ قميؿ، مثاؿ:كمف ينسخ بدكف أجرة 

: "قاؿ الشيخ أبك العبلء رضي ا عنو: لزمت مسكني منذ سنة (ٔ)ياقكت الحمكم، قاؿ (ٓ)عبلءال
ق(، كاجتيدت عمى أف أتكٌفر عمى تسبيح ا كتحميده إاٌل أٍف اضطٌر إلى غير ذلؾ، ََْ)

أحسف ا  -فأمميت أشياء كتكٌلى نسخيا الشيخ أبك الحسف عمي بف عبد ا بف أبي ىاشـ

                                                 
 (.ٓٗ/ُِ( تاريخ بغداد كذيكلو )(ُ
 (.ُٔٔ/ُِ( يينظر: تاريخ اإلسبلـ )(ِ
اـ، (ّ د، المعركؼ بابف الفحَّ قمّْيُّ المقرئ المجكّْ تكفي ( عبد الرحمف بف أبي بكر عتيؽ بف خمؼ، أبك القاسـ الصّْ

 (.ِْٓ/ُُتاريخ اإلسبلـ ) مصنؼ "التجريد في القراءات السبع".(، ىػُٔٓسنة )
 (.ِّٓ/ُِ( تاريخ اإلسبلـ )(ْ
ميماف بف أىٍحمىد بف سميماف بف داكد بف المطٌير بف زياد بف ( أىٍحمىد بف عبد المَّو بف سيميماف بف محمد بف سي (ٓ

ندقة المأثكرة.  ربيعة، أبك العبلء التَّنكخٌي المعرم المُّغكٌم، الشاعر المشيكر، صاحب الٌتصانيؼ المشيكرة كالزَّ
 (.ُِٕ/ٗتاريخ اإلسبلـ ) .ىػ(ْْٗتكفي سنة )

 (.ِّٕ/ُ( معجـ األدباء )(ٔ
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، ألنو أفنى فيَّ زمنو كلـ يأخذ عما صنع ثمنو، ءألزمني بذلؾ حقكقنا جٌمة كأيادم بيضاف -معكنتو
 ".، كىي عمى ضركب مختمفة(ُ)فا يحسف لو الجزاء، كيكفيو حكادث الزمف كاألرزاء

ٍبد المَّو ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبفمثاؿ:  كمنيـ مف نسخ باألجرة، ثـ ترؾ ذلؾ كزىد،   "ًإٍبرىاًىيـ ٍبف عى
اًرٌم، البىمىٍنسٌي، المحٌدث، نزيؿ اإلسكندرٌية، ييعرؼ بابف يعق اؽ اأٍلىٍنصى كب ٍبف أىٍحمىد. أىبيك ًإٍسحى

. كخٌطو كٌيس مغربٌي، رفيع. نسخ شيئنا كثيرنا، كزىد فيما بعد كتنٌسؾ، كأقبؿ عمى شأنو. الًجٍمشي 
متيٌقظنا. تكٌفي في آخر ككاف ينفؽ في الٌشير أقٌؿ مف درىميف يتقٌنع بيا. ككاف حافظنا، فيمنا، 

 .(ِ)ق( مف ذم القعدة"ِٕالٌسنة في ذم الحٌجة، كقيؿ في )
"محمكد ٍبف الفضؿ ٍبف محمكد ٍبف عىٍبد مثاؿ:  ،لنفسو كلغيره كمنيـ مف كاف ينسخ

بَّاغ األصبيانٌي الحافظ، نزيؿ بغداد. بالغ في الٌطمب، ككتب بخٌطو  الكاحد. أبك نصر الصَّ
ٍيد الٌطريقة مفيدنا ليغىكينا. نسخ الكيتيب الكبار الٌسريع كثيرنا لنفسو مى  .(ّ)"كلغيره. ككاف حي

ٍبد الكىابك الرئيس، عبلءي الديف ابف العىٍدؿ شىرىؼ ، "عمي ٍبف عثماف ٍبف ييكسيؼ ٍبف عى
الدّْيف الدمشقٌي، التغمبٌي الكاتب، ابف الٌسائؽ. شيخ جميؿ، بديع الخٌط، لو فضؿ كأدب كًشعر. 

مف أىؿ قرطبة يكنى أبا القاسـ،  الكٌراؽسيؿ بف أحمد بف محمد الخكالني ك". (ْ)كثيرة"نسخ كيتيبنا 
ا مع غيره، ككاف حسف الخط جيد  . (ٓ)"ككتب الكثير مف دكاكيف العمـ ناسخن

أندلسي؛ يكنى: أبا عبد ا. ككاف حسف  الكٌراؽمحمد بف عمي بف أحمد بف محمكد "ك
 .(ٔ)"ر ما نيسخة ىي بأيدم الناسالخط، كقد كتب مف صحيح البخارم غي

*** 
 المقابمة كالمعارضةالمبحث الرابع: 

 إفَّ المقابمة كالمعارضة أمراف مترادفاف في المغة كاالصطبلح.  
وي. (ٕ)قاؿ ابف منظكرفأٌما في المغة،  : عىارىضى : "كقىابىؿى الشٍَّيءى ًبالشٍَّيًء ميقىابىمةن كًقباالن
مىٍمتى  : ًإذا ضى شىٍيئنا ًإلى شىٍيءو قمتى قابىٍمتيو ًبًو، كميقابىمة اٍلكىتىاًب ًباٍلكىتىاًب كًقباليو ًبًو:  كقاؿ المٍَّيثي

                                                 
كاليمزة أصؿ كاحد يدؿ عمى إصابة الشيء كالذىاب بو. ما رزأتو شيئنا، أم لـ أصب منو  ( )رزأ(: الراء كالزاء(ُ

 (.َّٗ/ِخيرنا. كالرزء: المصيبة، كالجمع األرزاء. مقاييس المغة )

 (.َٓٗ/ُِ( تاريخ اإلسبلـ )(ِ
 (.ُٗٗ/ُُ) المصدر نفسو( (ّ
 ( مف ىذا البحث.ِِْيينظر: )ص، فيك الكٌراؽ السابع في الشامييف، (ٕٖٔ/ُٓ) المصدر السابؽ( (ْ
 (.ُِْ/ْ( يينظر: التكممة لكتاب الصمة )(ٓ
 (.ُِٕ( الصمة في تاريخ أئمة األندلس )ص(ٔ
 (.َْٓ/ُُ( لساف العرب )(ٕ
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نًَّة:  ٍصًؼ أىىؿ اٍلجى قىٍكليوي تىعىالىى ًفي كى ا. كى ييـٍ بىٍعضن ًإٍخكىاننا ميعارىضتو. كتىقىابىؿى القكـي: اٍستىٍقبىؿى بىٍعضي
رو ميتىقىاًبًميفى  مىى سيري عى

(ُ)
 تيوي". كقاؿ الجرجاني :: "ميقىابىمىةي اٍلًكتىابً (ِ)ازم". كقاؿ الر ميعىارىضى

(ّ) :
  "المعارضة: لغةن: ىي المقابمة".
المقابمةي كما مىعىيىا ًممَّا يأًتي، كيقاؿي لىيىا: : "(ْ)نصارمقاؿ زكريا األكأٌما في االصطبلح، ف

: قابٍمتي الًكتىابى بالكتاًب، كعارضتيوي ًبوً  ةي، ييقاؿي  ". ًإذىا جعمتي ًفٍيًو مثؿى ما في المقابىًؿ ًبوً  اٍلميعارضى
ييقىاؿ قىابؿ ًباٍلكتاب قباال كمقابمة أىم جعمو قبالتو كىجعؿ ًفيًو كمما ًفي (ٓ)كقاؿ الزركشي : "كى

ة ييقىاؿ عارضت  ا، كىىيكى ًبمىٍعنى اٍلميعىارضى ًمٍنو منىاًزؿ اٍلقىٍكـ تتقابؿ أىم ييقىابؿ بىٍعضيىا بىٍعضن اآلخر كى
كذ مف عارضتو ًبالثٍَّكًب ًإذا بً  ٍأخي اٍلكتاب اٍلكتاب؛ أىم جعمت مىا ًفي آخرىىا مثؿ مىا ًفي اآلخر مى

 أىٍعطيتو كىأخذت غىيره". 
: "اٍلعىٍرضي ًباألىٍصًؿ أم: مقابمة كتابو بكتاب شيخو الذم يركيو عنو، (ٔ)كقاؿ ابف العيني

ازىةن  أىٍصًؿ الشٍَّيًخ المقابىؿ بو أصؿ شيخو، أىٍك فىٍرعو ميقىابىؿو أىٍك أىٍصًؿ ، ا أك إجازةأم: سماعن  ،كلىٍك ًإجى
  .بأصؿ السماع المقابىمىة المشركطة"

ا: المعارضة. (ٕ)كقاؿ السخاكم : "المقابمة كما ألحؽ بيا مف المسائؿ، كيقاؿ ليا أيضن
خر،  كمقابمة. أم: جعمتو قبالتو، كصيرت في أحدىما كؿ ما في اآلتقكؿ: قابمت بالكتاب قباالن 

ا، كعارضت بالكتاب الكتاب. أم: جعمت ما منازؿ القكـ تتقابؿ. أم: يقابؿ بعضيا بعضن  :كمنو
 في أحدىما مثؿ ما في اآلخر. مأخكذ مف: عارضت بالثكب. إذا أعطيتو كأخذت ثكبا غيره".

مقابمة أحاديث الشيخ ككتبو تأتي بعد النسخ كقبؿ نشرىا، كىي مف األمكر الكاجبة ك  
ة، الكٌراقالكتاب كقبكؿ الركاية منيا، كىي مف القضايا المعرفية األساسية في عممية  لضبط نيسخ

؟(ٖ)قاؿ عركة بف الزبير البنو ىشاـ بف عركةكقد حرص عمييا ركاة الحديث كنقمتو،   ،: "أىكىتىٍبتى
: نىعىـٍ  ؟ ،قيٍمتي : عىارىٍضتى ـٍ تىٍكتيٍب".  ،قىاؿى : لى : الى قىاؿى  قيٍمتي

                                                 

 (.ْٕسكرة الحجر) اآلية:  (ُ)
 (.ِْٕ( مختار الصحاح )ص(ِ
 (.ُِٗ( التعريفات )ص(ّ
 (.ْٓ/ِ( فتح الباقي بشرح ألفية العراقي )(ْ
 (.ِٖٓ/ّنكت عمى مقدمة ابف الصبلح لمزركشي )( ال(ٓ
 (.ِِٗ( شرح ألفية العراقي البف العيني )ص(ٔ
 (.ٕٔ/ّ( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )(ٕ
 (.ْْٓ( المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي )ص(ٖ
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ًة ًباٍلًكتىاًب (ُ)فقاؿ ،ليذا الخبر كلغيرهكقد بكب الخطيب  كًب اٍلميعىارىضى : "بىابي كيجي
ةن ًمٍف أىٍصًؿ بىٍعًض الشُّييكًخ أىٍف ييعىا مىى مىٍف كىتىبى نيٍسخى زىالىًة الشَّؾّْ كىااًلٍرًتيىاًب يىًجبي عى ًرضى ًلتىٍصًحيًحًو كىاً 

تىوي ًباأٍلىٍصًؿ، فىًإفَّ ذىًلؾى شىٍرطه ًفي ًصحَّ  كىايىًة ًمفى اٍلًكتىاًب اٍلمىٍسميكًع"نيٍسخى : (ِ)ابف الصبلح قاؿك  ،ًة الرّْ
ًة أٍف ييعىاًرضى الطَّاًلبي بنٍفًسًو ًكتىابىوي ًبًكتىاًب الشٍَّيًخ مىعى الشٍَّيًخ في حاًؿ تىٍحًدٍيًثوً  ؿى المعىارىضى  "إفَّ أٍفضى

ـٍ تىٍجتىًمٍع فيًو ىذًه إيَّاهي ًمٍف ًكتىاًبًو، لما يجمعي ذلؾى ًمٍف كجكًه االٍحًتياًط  كاإلٍتقىاًف ًمفى الجاًنبىٍيًف. كما لى
ٍرتىبىًتًو بقدىًر ما فاتىوي ًمٍنيىا". اؼي نىقىصى ًمٍف مى  األٍكصى

-"كسمعت عمينا :(ّ)يىٍعقيكبي ٍبفي سيٍفيىافى كيبٌيف اإلماـ ابف المديني أىمية المعارضة، فيقكؿ 
كاف صنؼ، فرأيتو يقرأ عمييـ حفظنا أبكاب  كقكـ يختمفكف إليو في أبكاب قد -ابف المديني

السجدة، فكاف قد كتب طرؼ حديث فيمر عمى الصفح كالكرقة فإذا تعايا في شيء لقنكه الحرؼ 
كالشيء منو ثـ يمر عمى الكرقة كالصفح فإذا تعايا كاحتاج أف يمقف الحرؼ كالشيء يقكؿ: ا 

شايخ كنذاكرىـ بيا كنستفيد ما يذىب عمينا المستعاف ىذه األبكاب كنا أياـ نطمب نتبلقى بو الم
 منو ككنا نحفظيا كقد احتجنا اليـك أف نمقف في بعضيا".

كقابمكا ما نسخكا مف أحاديث ككتب، استدراكنا لما فات، كتدقيقنا لما  الكٌراقكفكقد عارض 
 (ْ)كاف صاحب كتب مصححة ،أبك الحسف ،"عمي بف المغيرة األثـرىك مكجكد في النيسخ، فيذا 

قد لقي بيا العمماء كضبط ما ضمنيا، كلـ يكف لو حفظ، لقي أبا عبيدة كاألصمعي كأخذ 
  . (ٓ)"عنيما

ٍكشىف. أبك محمد األنصارٌم، عيًرؼ بابف ك" عبد الرحمف بف محمد بف عٌباس بف جى
مٍ (ٔ)خطيب طيمىٍيطيمىة ،الحٌصار الطُّمىٍيطيمىيٌ  ع حٌتى كاف . كحٌج، كسمع يسيرنا، كعيًني بالٌركاية كاٍلجى

                                                 
 (.ِٕٓ/ُ( الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع )(ُ
 (.َُّ( مقدمة ابف الصبلح )ص(ِ
 (.ِٖٔ/ِالجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ). كيينظر: (ُّٕ/ِ)ة كالتاريخ المعرف( (ّ

 ( أم: مصححة كمقابمة عمى عدة مخطكطات، كنسخ معتمدة.(ْ
 (.َُٕٗ/ٓ( معجـ األدباء )(ٓ

ىكذا ضبطو الحميدم بضـ الطاءيف كفتح البلميف، كأكثر ما سمعناه مف المغاربة بضـ األكلى  طيمىٍيطيمىةي:( (ٔ
الثانية: مدينة كبيرة ذات خصائص محمكدة باألندلس يٌتصؿ عمميا بعمؿ كادم الحجارة مف أعماؿ كفتح 
 .(ّٗ/ْمعجـ البمداف ). األندلس
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أكحد عصره. ككانت الٌرحمة إليو. ككاف ثقة صدكقنا صبكرنا عمى الٌنسخ. ذكر أٌنو نسخ مختصر 
و في يكـو كاحد ،(ُ)ابف عيبىٍيد  . (ِ)"كعىارىضى

 الكٌراؽ، كليذا كاف يسأؿ أىٍك فىٍرعو ميقىابىؿو بأصؿ كالمقابمة ال تصح إال بكجكد أصؿ الشيخ
ال شيخو عف أصكلو، فإذا كجد لو  أصكالن جمس إليو كأخذ عنو األحاديث كالكتب كنسخيا، كا 

رحمت إلى سامراء إلى إبراىيـ بف عبد الصمد الياشمي : (ّ)الكٌراؽأبك الحسف بف لكلك تركو، قاؿ 
ا فتركت كخرجت كلـ أسمع : (ْ)كقاؿ الذىبي "،عمى أف أسمع المكطأ فمـ أر لو أصبلن صحيحن

ٍندً  يحكي فيو شبيينا بيذا، كقاؿ: كتب إلينا أنٌو قد خرج  (ٓ)مُّ "كسمعت محمد بف محمد اٍلبىاغى
بالككفة شيخ عنده نيسخ فقدمنا عميو، كقصدنا الشٍَّيخى كطالبناه بأصكؿ ما يركيو. فقاؿ: ليس 

، إنما جاءني ابف عقدة بيذه النٌسخ، كقاؿ: اركه يكيف لؾ فيو ًذكر، كييٍرحؿ إليؾ".  عندم أصؿي
كقد ذكر ية الكتاب المقابؿ كالمعارض مع األصؿ كاألصؿ، كتجدر اإلشارة إلى أف أىم

ٍبًد المًَّو أىبيك بىٍكًر (ٔ)فقاؿ تؤكد ذلؾ،ابف كثير حادثة  اًلًؾ ٍبًف شىًبيًب ٍبًف عى : "أحمد بف جعفر بف مى
اًلؾو اٍلقىًطيًعيُّ  ًف ابٍ  رىاًكم ميٍسنىًد أىٍحمىدى  -دىادى ًمٍف قىًطيعىًة الدًَّقيًؽ ًببىغٍ  -ٍبفي مى كىل عى قىٍد رى ٍبًد المًَّو، كى ًنًو عى

ٍيًرًه ًمفى اٍلمىشىاًيًخ، ككاف ثقة كثير الحديث،  دَّثى عىٍف غى نَّفىاًت أىٍحمىدى، كىحى ٍيرى ذىًلؾى ًمٍف ميصى ٍنوي غى عى
ـٍ يىٍمتىًنٍع أىحى حدَّ  لى ـي، كى اًك ٍنوي ث عنو الدارقطني كىاٍبفي شىاًىيفى كىاٍلبىٍرقىاًنيُّ كىأىبيك نيعىٍيـو كىاٍلحى كىايىًة عى ده ًمفى الرّْ

ـ فيو، بسبب غرؽ كيتيًبًو ًحيفى غىًرقىًت اٍلقىًطيعىةي ًباٍلمىاًء كىالى اٍلتىفىتيكا إلى ما طعف عميو بعضيـ كتكمٌ 

                                                 
 :( ىك: عمي بف عيسى بف عبيد الطميطمي، صاحب المختصر في الفقو، فقيو مشيكر متقدـ، يركل عنو(ُ

 (. ِْٔمتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس )صشككر بف حبيب أبك عبد الحميد الياشمي كغيره. بغية الم
: ىك كتاب مشيكر كمطبكع؛ كيعتبر مختصر الطميطمي أحد المختصرات الفقيية عمى اؿ الباحثق

مذىب اإلماـ مالؾ رحمو ا التي كانت مشيكرة في القرف الرابع اليجرم، كقد تناكؿ المصنؼ في مختصره ىذا 
ض المعامبلت، كىك ما يتعمؽ بالربا، ما يجكز بيعو بعضو ببعض، أحكاـ العبادات بشيء مف اإلسياب، كبع

كما ال يجكز، بيع الحيكاف بالمحـ، ما ال يجكز أف يباع، ما يجكز مف السمؼ كما ال يجكز، باب كراء األرض، 
 باب االستيبلؾ.

 (.ٕٓٓ/ٗ( يينظر: تاريخ اإلسبلـ )(ِ
 (.ُٖٔ( يينظر: سؤاالت حمزة بف يكسؼ السيمي لمدارقطني )ص(ّ
 (.ٓٓٔ/ٕ( تاريخ اإلسبلـ )(ْ
: بفتح الباء المكحدة كالغيف المعجمة كسككف النكف كفي آخرىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة الى (ٓ ٍنًدمُّ ( اٍلبىاغى

باغند، كظني أنيا قرية مف قرل كاسط، منيا أبك بكر محمد بف محمد بف سميماف بف الحارث بف عبد الرحمف 
ؼ بابف الباغندم، كاف حافظنا عارفنا بالحديث، رحؿ إلى األمصار البعيدة كعنى بو األزدم الكاسطي المعرك 

 (.ْٓ/ِالعناية العظيمة كأخذ عف الحفاظ كاألئمة كسكف بغداد. األنساب )

 (.ِّٗ/ُُ( البداية كالنياية )(ٔ
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 ، ًد، فىاٍستىٍحدىثى بعضيا مف نسخ أخرل، كىىىذىا لىٍيسى ًبشىٍيءو مىى كيتيًبوً  ألنَّيااأٍلىٍسكى ةه عى  قىٍد تىكيكفي ميعىارىضى
ييقىاؿي  ـي. كى ًإنَّوي تىغىيَّرى ًفي آًخًر عيميًرًه فىكىافى الى يدرل ما جرل عميو، كقد جاكز : الًَّتي غىًرقىٍت كىالمَّوي أىٍعمى

 التسعيف". 
*** 
 االستدراؾ كالتصحيحالمبحث الخامس: 

إٌف أم عمؿ بشرم ال يسمـ مف الخطأ أك الكىـ أك النسياف كنحكه، كقد كقع بعض 
 كصححكا ليـ.  الكٌراقكفشيء مف ذلؾ، كاستدرؾ عمييـ الشيكخ في 
ا فىاتى "ك، (ُ)"استدرؾ الشيء: أم تداركو"ك كىالشٍَّيء بالشٍَّيء تىدىاريكو  ،تىدىاريكو :استدرؾ مى

ًميًو القىٍكؿ ،ًبوً  نوي لبسن  ،أىك أكمؿ نىقصو ،أصمح خطأه :كىعى  . (ِ)"اأىك أىزىاؿ عى
بلستدراؾ ل االصطبلحي تعريؼالحث؛ كليس المراد ىذا ىك المعنى المراد في ىذا المبك 
ىك أف يتتبع إماـ مف األئمة إمامنا آخر في أحاديث فاتتو كلـ يذكرىا في كتابو، "ك ثيف، عند المحدّْ 

 -بكسر الراء -كىي عمى شرطو، أخرج عف ركاتيا في كتابو أك عف مثميـ فيحصي المستدًرؾ
ا أك ما في ىذا غالبن  -بفتح الراء -مى "المستدرىؾ"ىذه األحاديث المترككة كيذكرىا في كتاب يس

 . (ّ)المعنى"
ا. الكٌراؽالمراد ىنا: استدرؾ قاؿ الباحث: إذنا   عمى الشيخ تصحيحن

في كتابو "تصحيفات ؛ فيا ىك العسكرم يـعمى شيكخ الكٌراقيف بعضلقد استدرؾ ك      
دَّثىًني شىٍيخه ًمٍف شيييكًخ  ،(ْ)المحدّْثيف" ، قىاًضيى  :قىاؿى  ،بىٍغدىادى أىًثؽي ًبوً يقكؿ: "كىحى يَّافي ٍبفي ًبٍشرو كىافى حى

اءى ًبأىٍصبىيىافى  ًليى اٍلقىضى ًديثً  ،الشٍَّرًقيًَّة ًببىٍغدىادى، قىٍد كى اًب اٍلحى كىافى مىٍف ًجمًَّة أىٍصحى كىل يىٍكمنا أىفَّ  :قىاؿى  ،كى فىرى
ةى  كىافى ميٍستىٍمًميًو رىجيبلن  ،-رى اٍلكىاؼى كىسى  -قيًطعى أىٍنفىوي يىٍكـى اٍلًكبلبً  (ٓ)عىٍرفىجى ةي  :ييقىاؿي  ،كى أىيُّيىا  :فىقىاؿى  ،لىوي كىجَّ

ؿى النَّاسي ًإلىٍيوً  ،(ٔ)اٍلقىاًضي ًإنَّمىا ىيكى يىٍكـي اٍلكيبلبً  ٍبًسًو فىدىخى قىاليكا ،فىأىمىرى ًبحى قيًطعى  :فىقىاؿى  ؟،مىا دىىىاؾى  :كى
ةى يىٍكـى اٍلكيبلًب فً  ". أىٍنؼي عىٍرفىجى ـً ٍسبلى اًىًميًَّة كىاٍمتيًحٍنتي أىنىا ًبًو ًفي اإٍلً  ي اٍلجى

                                                 
 (.َِْٖ/ْ( شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك )(ُ
 (.ُِٖ/ُ( المعجـ الكسيط )(ِ
 (.ِّٗالكسيط في عمـك كمصطمح الحديث )ص ((ّ
 (.ُِْ،ِٕٔ/ِلمقصة في اإلصابة ) :(. يينظرُٔ-ُٓ/ُ( تصحيفات المحدثيف )(ْ
 (.ُٕ/ِبلب. الكاشؼ )( ىك: عرفجة بف أسعد التميمي أصيب أنفو يـك الكي (ٓ
 ( مف ىذا البحث.ِٕتقدـ )ص .( كاف يـك الكبلب األكؿ كالثاني مف مشاىير أياـ العرب(ٔ
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كقكـ يختمفكف إليو في أبكاب  -ابف المديني -: "سمعت عمينا(ُ)كقاؿ أبك يكسؼ الفسكم 
قد كاف صنؼ، فرأيتو يقرأ عمييـ حفظنا أبكاب السجدة، فكاف قد كتب طرؼ حديث فيمر عمى 

قنكه الحرؼ كالشيء منو ثـ يمر عمى الكرقة كالصفح فإذا الصفح كالكرقة فإذا تعايا في شيء ل
تعايا كاحتاج أف يمقف الحرؼ كالشيء يقكؿ: ا المستعاف ىذه األبكاب كنا أياـ نطمب نتبلقى بو 
المشايخ كنذاكرىـ بيا كنستفيد ما يذىب عمينا منو ككنا نحفظيا كقد احتجنا اليكـ أف نمقف في 

 بعضيا". 
: "أمير (ِ)فقاؿ ،سترشد با كاف استدرؾ عمى األمراء أغاليطيـذكر الصفدم أف المك 

المؤمنيف المسترشد با ابف المستظير ابف المقتدم؛ بكيع بالخبلفة ليمة الخميس الرابع كالعشريف 
ق(، بايعو سبعة مف أكالد الخمفاء، ككاف المسترشد أشقر أعطر ُِٓمف شير ربيع اآلخر سنة )

ا، ككاف المتكلي لمبيعة قاضي القضاة أبك عامن  ا، كجمس لمناس جمكسن خفيؼ العارضيف (ّ)أشيؿ
الحسف عمي بف محمد الدمغاني، كبايع الناس إلى الظير، ثـ أخرجت جنازة المستظير، ككاف 

ق(، ككاف يتنسؾ في أكؿ زمانو كيمبس ْٖٔا كعشريف سنة؛ ألف مكلده سنة )عمره لما بكيع سبعن 
كختـ القرآف كتفقو، ككاف مميح الخط، لـ يكف قبمو في الخمفاء  الصكؼ كينفرد في بيت العبادة،

 ".أغاليطيـ ومف كتب أحسف منو، ككاف يستدرؾ عمى كتاب
زكجتو ذكر اسـ ك محريش التميمي العنبرٌم. ل (ْ)في اإلصابةابف حجر  الحافظ ترجـلٌما ك 

ي ركايتو ليذا الحديث ف الكٌراؽسماىا محمد بف عمي بف حمداف  ،نعامة :فقاؿ: "كاسـ ىذه المرأة
 مف ىذا الكجو". 

*** 
 التحمؿ كاألداء كالتصنيؼالمبحث السادس: 

ٍمبلن  ،صيغة تىفىعُّؿلغة عمى  التحمؿإٌف  مىى ظىٍيًرم أىٍحًمميو حى مىٍمت الشيءى عى  ،مأخكذ مف حى
ًفي التٍَّنًزيًؿ اٍلعىًزيًز:  ًة ًكٍزرن كى ساءى لىييـٍ يىٍكـى اٍلًقيامىًة ًحٍمبلن ا خاًلًديفىًإنَّوي يىٍحًمؿي يىٍكـى اٍلًقيامى فى ًفيًو كى

(ٓ)- 
  .(ٔ)ا؛ أىم ًكٍزرن -بكسر الحاء

                                                 
 (.ُّٕ/ِ( المعرفة كالتاريخ )(ُ
 (.ُٕٗ/ّ( فكات الكفيات )(ِ
 (.ِٓٓ/ُ( األشيؿ: أم أشيؿ العيف، كفي عينو شيمة: يشكب سكادىا زرقة. يينظر: أساس الببلغة )(ّ

 (.ٕٓ/ِ( اإلصابة في تمييز الصحابة )(ْ
 (.َُُ:)اآلية ( سكرة طو(ٓ
 (.ُٕٓ/ُُ( يينظر: لساف العرب )(ٔ
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ٍمؿي  رىًة  :كىاٍلحى ٍمؿي الشَّجى مىى الظٍَّيًر. كىأىمَّا حى ا ييٍحمىؿي عى ٍمؿي مى نىاثي ًفي بيطيكًنيىا. كىاٍلحى ا تىٍحًمؿي اإٍلً مى
مىا  ، كى : مىا ظىيىرى ًمٍنوي فىييكى ًحٍمؿه ًزـه غىٍيري بىاًئفو فىًقيؿى ٍمؿه أًلىنَّوي الى : كيمُّوي حى ًقيؿى . كى ٍمؿه بىطىفى فىييكى حى

(ُ) . 
 : ؿَّ ٍممىيا. كاٍستىٍحمىمتو: سأىلتو أىف يىٍحًممني. ، كمنو قىٍكليوي عىزَّ كىجى مٍَّمتيو الرّْسىالىةى: أىم كمَّفتو حى كحى

 ٍمىى السَّماكاًت كىاأٍلىر مىيىا ًإنَّا عىرىٍضنىا اأٍلىمانىةى عى مى ًض كىاٍلًجباًؿ فىأىبىٍيفى أىٍف يىٍحًمٍمنىيا كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيا كىحى
ٍنسافي  اإٍلً

مىى (ِ) يىا المَّوي عى نَّيا، كاألىمانة ىينىا: اٍلفىرىاًئضي الًَّتي اٍفتىرىضى ٍعنىى يىٍحًمٍمنيا يىخي : مى اجي ، قىاؿى الزَّجَّ
ا كىذىا جى ـى كىالطَّاعىةي كىاٍلمىٍعًصيىةي، كى ءى ًفي التٍَّفًسيًر كاإًلنساف ىينىا اٍلكىاًفري كىاٍلمينىاًفؽي آدى

. "كتحمؿ (ّ)
 .(ْ)بالشيء: أم تكٌفؿ بو"

ا نقؿ الحديث عف الغير بأم طريؽ مف طرؽ التحمؿ "يك ف أما التحمؿ اصطبلحن
 .(ٓ)"الصحيحة المعتبر كىذا الغير يسمى في عرؼ المحدثيف شيخا

: (ٔ)قاؿ ابف سيده ،ء أم دفعو، كأدَّل دينو: أم قضاهمأخكذ مف أدَّل الشي لغة: األداءك
. كأىدىل  كبى ثرى ليىري مو، كاالسـي األىداءي. كىك أدل لؤلىمانىًة ًمٍنوي. كأىدىل المَّبىفي أيًدٌيا: خى "أىدَّل الشٍَّيءى: أىٍكصى

. كىك بإدائو: أم بًإزائو، طاًئٌيةه. كقاؿ ا : "كأىدَّل (ٕ)بف منظكرالسّْقاءي يأدم أيًدٌيا: أىمكىفى لييٍمخىضى
طىًأ  ـي األىداءي. كىىيكى آدىل لؤلىمانة ًمٍنوي، ًبمىدّْ األىلؼ، كالعامةي قىٍد لىًيجكا ًباٍلخى موي، كىااًلٍس الشيءى: أىٍكصى

." اًئزو ٍيري جى فه أىدَّل لؤلىمانة، كىىيكى لىٍحفه غى  فىقىاليكا فيبلى
لغير يعرؼ عنو المحدثيف بطالب كىذا ا ،ركاية الحديث لمغير" يكف أما األداء اصطبلح

 .(ٖ)"الحديث
لـ يرد بيذه صطبلحي لمتحمؿ كاألداء اال قاؿ الباحث: تجدر اإلشارة إلى أف التعريؼ

ـٍ (ٗ)قاؿ القاضي عياض، تعبيرات قريبة منو لكف ىناؾ، ك الميحٌدثيف القدامىعند الصكرة  : "اٍعمى
كهى اأٍلىٍخًذ كىأيصي  مىى أىٍنكىاعو كىًثيرىةو أىفَّ طىًريؽى النٍَّقًؿ كىكيجي كىايىًة عى كيؿُّ  ،كؿى الرّْ كبو كى اًنيىةي ضيري يىٍجمىعييىا ثىمى كى

شيعيكبه  كعه كى ٍربو ًمٍنيىا لىوي فيري ا ييٍختىمىؼي ًفيًو ًفيًيمىا  ،ضى ًمٍنيىا مى كىايىًة كىاٍلعىمىًؿ كى مىٍيًو ًفي الرّْ ا ييتَّفىؽي عى ًمٍنيىا مى كى

                                                 
 (.ُٖلصحاح )ص( يينظر: مختار ا(ُ
 (.ِٕ: )اآلية ( سكرة األحزاب(ِ
 (.ُٕٕٔ/ْ(، يينظر: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )ُُٖ-ُٕٓ/ُُ( يينظر: لساف العرب )(ّ
 (.ُُٗٓ/ّ( شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك )(ْ
 (.ْٗ( الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث )ص(ٓ
 (.ْْٗ/ٗ( المحكـ كالمحيط األعظـ )(ٔ
 (.ِٔ/ُْ( لساف العرب )(ٕ
 (.ْٗ( الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث )ص(ٖ
 (.ٖٔ( اإللماع إلى معرفة أصكؿ الركاية كتقييد السماع )ص(ٗ
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ًدىىا  ًميعنا أىٍك ًفي أىحى ثىاًنييىا جى لييىا السَّمىاعي ًمٍف لىٍفًظ الشٍَّيًخ. كى وي ًإٍف شىاءى المَّوي تىعىالىى. أىكَّ حي كىمىا سىنيكىضّْ
عٍ  سىاًدسييىا اإٍلً ازىةي. كى جى اًمسييىا اإٍلً لىةي. كىرىاًبعييىا اٍلًكتىابىةي. كىخى ثىاًلثييىا اٍلمينىاكى مىٍيًو. كى ـي ًلمطَّاًلًب ًبأىفَّ اٍلًقرىاءىةي عى  بلى

طّْ الرَّاًكم فىقىٍط. مىى خى قيكؼي عى ثىاًمنييىا اٍلكي ًصيَّتيوي ًبكىٍتًبًو لىوي. كى سىاًبعييىا كى كىىىا نىٍحفي  ىىًذًه اٍلكيتيبى ًركىايىتيوي. كى
يىا ًمٍف سىًقيًميىا". ًحيحى نيبىيّْفي صى نيقىسّْمييىا كى كًب كى ري ٍربو ًمٍف ىىًذًه الضُّ مىى كيؿّْ ضى  نىتىكىمَّـي عى

في مسند الراكم، ككيفية أخذه، راكم الحديث ال يخمك في أخذه ": (ُ)ابف األثيركقاؿ 
ٍيًفيًَّة ": (ِ)كذكرىا. كقاؿ ابف الصبلح "،...الحديث مف طرؽ ست : مىٍعًرفىةي كى ٍكفى النٍَّكعي الرَّاًبعي كالًعٍشري

ـٍ أفَّ طيريؽى نى  ٍبًطًو، اٍعمى ًصفىًة ضى مًُّمًو كى ًدٍيًث كتىحى اًع اٍلحى مىى أنكاعو ميتىعدّْدىةو، سىمى مًُّمًو عى ٍقًؿ الحديًث كتىحى
مىى بىيىاًنيا بىيىافى أيميكرو  ـٍ عى  كذكرىا. "،...كلنيقىدّْ

 األحاديث كالكتب كأٌدكىا لغيرىـ كاألمثمة كثيرة.  الكٌراقكفكقد تحمؿ 
ـٌ ذكره مف أحاديث في الفصؿ األكؿ مف ىذا الباب ىك مف  أما األحاديث فكؿ ما ت

 التي تحممكىا عف شيكخيـ كأٌدكىا إلى تبلميذ بطرؽ التحمؿ كاألداء المختمفة. الكٌراقيفث أحادي
تحمميـ الكتب عف الشيكخ كأدائيا، فيذا  الكٌراقيفكأٌما الكتب فقد ثبت عف غير كاحد مف 

مَّد بف عبد ا اٍبف أىٍحمد، أىبيك عبد ا الصفار الزَّاًىد. اٍلميحدث الراكية اأٍلى " ٍصبىيىاًنٌي، نزيؿ ميحى
نيسابكر. سمع بأصبياف: أسيد بف عىاًصـ، كأقرانو. كبفارس: أىٍحمد بف مٍيرىاف، كأقرانو. كبالعراؽ: 

اًعيؿ التٍّْرًمًذمٌ  أىبىا ًإٍسمى
سمع مف أبي بكر اٍبف أبي الدٍُّنيىا كتبو، كصنؼ عمى كثير (ّ) ، كأقرانو. كى

ميٌ  سمع بالحجاز: عى اًعيؿ  ًمٍنيىا ًفي "الٌزٍىد". كى طًّْو مصنفات ًإٍسمى كتب ًبخى بف عبد اٍلعىًزيز، كأقرانو. كى
ٍنبىؿ سىمىاعو مف اٍبنو عبد ا، كىخرج مف نيسابكر ًإلىى  القىاًضي سىمىاعو ًمٍنوي، ك "ميٍسند" أىٍحمد بف حى

مىعىوي جمىاعىة مف  كتب أبي  ، فىكتب عىف اٍلحسف "ميٍسنده"،الكٌراقيفاٍلحسف بف سيٍفيىاف كىىيكى كيؿ، كى كى
نوي: أىبيك  ٍيمىة. ركل عى زى نوي ًفي مٍجًمس اإًلمىاـ اٍبف خي كتب عى سىاًئر اٍلكتب. كى بكر اٍبف أبي شيبىة، كى

اًفظ، كىأٍكثر مىشىاًيخ نيسابكر اٍلميتىقىدّْميف مف أىؿ ذىًلؾ اٍلعىٍصر مٌي اٍلحى  .(ْ)"عى

                                                 
 (.ٖٕ/ُ( يينظر: جامع األصكؿ )(ُ
 (.ِْٕ( مقدمة ابف الصبلح )ص(ِ

اًعيؿ التٍّْرًمذً (ّ مىًمٌي، أىبيك ًإٍسمى اًعيؿ بف يكسؼ السُّ مَّد بف ًإٍسمى ق(. يينظر: ٌَِٖم، نزيؿ بغداد، كتكفي سنة )( ميحى
 (.ْٖٗ/ِْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )

 (. ُٕٗ/ُ( يينظر: طبقات الفقياء الشافعية )(ْ
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مف  ،الكٌراؽح الركمي أبك الفت ،"مفمح بف أحمد بف محمد بف عمي بف عثماف بف القاسـك
كركل عنو شيخنا عمر بف طبرزد أجزاءن مف  ،، سمع مف أبي بكر الخطيب(ُ)أىؿ نير القبلئيف

سنف أبي داكد، كسمع مف أبي محمد عبد ا بف محمد الصريفيني، كأبي الحسيف أحمد بف 
 .(ّ)"عنو جماعة ، كغيرىـ، حدث(ِ)محمد بف النقكر، كأبي القاسـ عمي بف أحمد البسرم

ٍبد المنعػػػمنصكر ٍبف أىًبي المعك" رىـ أىًبي ػالي عى ٍبد المَّو ابف فقيو الحى ـ ٍبف أىًبي البركات عى
مَّد ٍبف الفضؿ. ٍبد ا ميحى الميٍسنىد األصيؿ أىبيك الفتح، كأىبيك القىاًسـ الفرىاكمٌ  عى

، (ٓ)، الٌصاعدمٌ (ْ)
، الميعىدَّؿ ا. سىًمٍعتي منو صحيح ا، ثقة، صدكقن : كىافى مكثرن (ٕ)طىةقىاؿى ابف نيقٍ ، (ٔ)"النٍَّيسىابيكًرمُّ

ٍبد الكٌىاب ٍبف شاه، عىًف الحى  ، كمف (ٖ)صيٌ فٍ البخارٌم، بسماعو مف كجيو الٌشٌحامٌي، كأبي الفيتيكح عى
. كسمعت منو صحيح مسمـ، ككاف يىقيكؿي لنا: سمعتيو (َُ)ر، عىًف العىٌيا(ٗ)أىًبي المعالي الفارسيٌ 

                                                 
( نيري القىبٌلًئيف: جمع قبٌلء لٌمذم يقمي السمؾ كغيره: كىي محمة كبيرة ببغداد في شرقي الكرخ أىميا أىؿ سٌنة، (ُ

ىؿ الكرخ حركب ذكرت في التكاريخ، ككاف مكانو قبؿ عمارة بغداد قرية يقاؿ ليا كرثاؿ. كانت بينيـ قديمنا كبيف أ
 (.ِِّ/ٓمعجـ البمداف )

لى بسر بف أرطاة كبسر قرية بحكارف. لب المباب في تحرير( البي (ِ األنساب  سرم: بالضـ إلى بيع البسر كا 
 (.ّٕ)ص:

 (.ِْٔ( التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد )ص(ّ
ـ اٍلفىاء كى (ْ بعد اأٍللؼ كىاك( الفراكم: ًبضى ا يىًمي خكارـز ييقىاؿ لىيىا ، فتح الرَّاء كى ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى فراك كىًىي بميدىة ًممَّ

ٍأمي ًربىاط  فىة اٍلمى  (.ُْٔ/ِكف. المباب في تيذيب األنساب )فراكة بناىا عبد ا بف طىاًىر ًفي خبلى
لحي: لمصالحية قرية ببغداد غير الصالحية محمة بيا كأخرل بشرقي حمب ( الصاعدم: لصاعد جٌد. الصا(ٓ

كأخرل قرب الرىى مدينة بالجزيرة جزيرة ابف عمر بمد شمالي المكصؿ كالنسبة ليا الرىاكم. مختصر فتح رب 
 (.ّّاألنساب )ص ي لب المباب مف كاجباألرباب بما أىمؿ ف

 (.َُِ/ُّ( تاريخ اإلسبلـ )(ٔ
 (.ْْٓرفة ركاة السنف كالمسانيد )صلمع( التقييد (ٕ
بفتح الحاء الميممة كسككف الفاء كفي آخرىا الصاد الميممة، ىذه النسبة إلى حفص كىك اسـ : صيٌ فٍ الحى ( (ٖ

الحفصي  عبد ا بف سعد بف حفص بف ىاشـ لبعض أجداد المنتسب إليو، منيـ أبك سيؿ محمد بف أحمد بف
 سمع الجامع ،صحيح السماع ا مف الحديث غير أنوب ال يفيـ شيئن الكشمييني المركزم، شيخ سميـ الجان

(، ُٔٗ/ْىػ(. األنساب لمسمعاني )ْٔٔ، كتكفي سنة )الصحيح عف أبى الييثـ محمد بف المكٌي الكشمييني
 (.ِّٖ/َُ: تاريخ اإلسبلـ )يينظرك 
النٍَّيسابكرٌم. تكفي سنة  ( محمد بف إسماعيؿ بف محمد بف الحسيف بف القاسـ، أبك المعالي الفارسٌي، ثـٌ (ٗ
 (.ُٕٕ/ُُ. تاريخ اإلسبلـ ))ػػىّٗٓ)

سابكرم الصكفي، المعركؼ ( سعيد بف أبي سعيد أىٍحمىد بف محمد بف نيعيـ بف أىٍشكاب، الٌشيخ أبك عثماف الني(َُ
 (.َٗ/َُ. تاريخ اإلسبلـ )(ىػْٕٓتكفي سنة ) ،بالعٌيار
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. كرأيتي سماعىو بالمجٌمد األكؿ كالثٌاني كالثٌالث مف ًمرارنا، ككاف ل نا عدَّةي نيسىخ نيًيبىٍت في كقعة الغيزّْ
مىى المجٌمدات  (ٓ)سنيف ك (ْ)، كىك ابفي ق(ِٖ)مسمـ في سنة « صحيح» أشير، نقؿ الٌسماعى عى

ٍكلة الغىرناطٌي كقاؿ: كلعٌؿ المجٌمد الرابع أيضن  :الٌثبلث مَّد ٍبف خى ا مسمكعه لىوي، كلـ أىًقٍؼ أحمدي بفي ميحى
مىٍيًو، ألٌنو ضاع. كخبر األصؿ بمجٌمد غيره. : كرأيتي بخٌط المطيَّر ٍبف سديد (ُ)قىاؿى ابف نقطةك  عى

كارزمٌي، ككاف طالبن  ٍبد المنعـ سىًمعى الخي : منصكري بف عى مسمـ مف جٌده أىًبي « صحيح»ا ثقة، يقكؿي
ٍبد ا الفيرىاكمٌ  عى

: كىافى  (ّ)أىبيك محمد ابف ىبللة. كحٌدثني رفيقنا (ِ) راساف، قىاؿى لٌما رجع ًمف خي
مىٍيًو، فمٌما دخمتي ًإلى سىمىرقند« غريبى الحديث»شيخنا منصكر يركم   -عىٍف جٌده بفكات، فقرأناه عى

الخٌطابٌي كفييا القدري اٌلذم يفكت « بغريبً »كجدت بعضى نسخةو عند فقيو  -أك قىاؿى بخارل
بغير ًتٍمؾى القراءة كغير التٌاريخ، فكمؿ لىوي سماعي جميعو، كىذا مٌما يدٌؿ منصكر، كفيو سماعوي 

مىى صدقو كأٌنو كىافى يسمع الٌشيء مف جٌده غير مىرَّةو.   عى
 الكٌراؽالحسف بف حامد بف عمي بف مركاف تصانيؼ مف ذلؾ: " الكٌراقيفبؿ كاف لبعض 

المصنفات المشيكرة، منيا كتاب  الحنبمي، كاف مدرس أصحاب أحمد كفقيييـ في زمانو، كلو
الجامع في اختبلؼ العمماء في أربعمائة جزء، كلو في أصكؿ الفقو كالديف، كعميو اشتغؿ أبك 

ا عند السمطاف، ككاف ال يأكؿ إال مف كسب ا في النفكس، مقدمن يعمى بف الفراء، ككاف معظمن 
 .(ْ)"قطيعي، كغيرىما، كركل الحديث عف أبي بكر الشافعي، كابف مالؾ الخالنس يديو مف

   نيف بف عاصـ بف إدريس بف بيمكؿ بف عبد الرحمف بف عثماف بف سعيد بف ذي ك"
كاف لو سماع ..، ، يكنى: أبا المطرؼ.(ٓ)في: مف أىؿ طميطمةدى أزراؽ بف عبد ا بف محمد الصَّ 

يو كتب ككانت تقرأ عم ،كثير كعنايةه بالحديث، كشير بالعمـ كالعمؿ كالفضؿ كالتعفؼ كالكرع
ا في الزىد كالرقائؽ، ككاف يعظ الناس بيا كيذكرىـ، ككاف قد نسخ أكثر كتبو بخطو. ككاف ثبتن 

                                                 
 (.ْٓٓالسنف كالمسانيد )ص ( التقييد لمعرفة ركاة(ُ
راكم النيسابكرم. سمع كتاب ( عبد ا بف محمد بف الفضؿ بف أحمد أبك البركات بف أبي عبد ا الفي (ِ

الصحيح ألبي عكانة مف جماعة مف أكؿ الكتاب إلى باب فضائؿ المدينة مف أبي عمرك عثماف بف محمد بف 
كمنو الى آخر  ،عبيد ا الصراـ كمنو إلى باب فضائؿ القرآف مف أبي الفضؿ محمد بف ،عبد ا المحمي

ق( ْٗٓ، ككفاتو في منو ذم القعدة مف سنة )أنبا أبك نعيـ جميعنا :قاؽ قالكاالمسند مف فاطمة بنت أبي عمي الد
 (.ِّٓ)ص إنو مات مف الجكع. التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد :قيؿ ،بنيسابكر بعد إغارة الغز

ٍبد العزيز (ّ اًفظ بف اأٍلمير ال( عى ٍبد العزيز بف ًىبللة المٍَّخمٌي اأٍلٍندىليًسٌي، الصالح الحى مٌي الحيسىٍيف بف عى قائد أىًبي عى
مَّد   (.َٖٓ/ُّتاريخ اإلسبلـ ) . يينظر:ىػ(ُٕٔميحٌب الدّْيف. تكفي سنة )أىبيك ميحى

 (.َُْ/ُُ( البداية كالنياية )(ْ
 ( مف ىذا البحث.ُُّتقدـ )ص مغرب.( ىذه النسبة إلى طميطمة، كىي بمدة باألندلس مف ال(ٓ
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كمف تكاليفو كتاب  ا فييا، ككاف الناس يرحمكف إليو لسعة ركايتو كثقتو كفضمو.ركايتو، متحرين 
 . (ُ)"عشرة النساء في عدة أجزاء، ككتاب المناسؾ، ككتاب األمراض كغير ذلؾ

*** 
 مبحث السابع: تتبع األخبار كتكثيقياال

ع ، كلػػذا كػػاف تتبػػ(ِ)إفَّ "األخبػار حكميػػا حكػػـ الشػػيادات فػي أنَّيػػا ال تقبػػؿي إاٌل عػػف الثّْقػات"
فَّ "معرفػػة قبػػكؿ الػػرَّاكم كرٌده ال تػػتـ إالَّ  كاة قبػػكالن أك ردنا ضػػركرة لمحكػػـ عمػػى أخبػػارىـ، كا  أحػػكاؿ الػػرَّ

كشيكخو، كتبلمذتو، كضػبط اسػمو، كنسػبو، ككنيتػو، كلقبػو، بدراسات كثيرة تحدد شخصو، كزمنو، 
 .(ّ)كتمييز كؿ ذلؾ عما قد يشتبو بو"

كاة عامة كشيكخيـ خاصةلمكٌراقككاف كاف  كتكثيقيا، مف  يف دكر كبير في تتبع أخبار الرَّ
مَّد بف أبي حاتـ  اإلماـ اؽعف كرٌ  (ْ)الجكزمابف أبك الفرج ذلؾ: ما نقمو   اؽالكرٌ البخارم "ميحى

مَّد بف إسماعيؿ البخارم: كيؼ كاف بدء أمرؾ في طمب  : قمت ألبي عىٍبد ا ميحى النحكم قىاؿى
: أي  ،الحديث؟ ًديث كأنا في الكي قىاؿى فقاؿ:  ،قمت: ككـ أتى عميؾ إذ ذاؾ؟ .ابتَّ ليمت حفظ الحى

 ،كغيره (ٓ)اخمياب بعد العشر فجعمت أختمؼ إلى الدَّ تَّ مف الكي  عشر سنيف أك أقؿ، ثـ خرجتي 
                                                 

 (.َُّيخ أئمة األندلس البف بشككاؿ )ص( الصمة في تار (ُ
 (.ِٕٗ/ِالجامع ألخبلؽ الٌراكم كآداب السامع )( (ِ

ػاًؿ )ص( (ّ ٍرح كالتٍَّعًديؿ كعمـ الرّْجى  (.ُْٕأصكؿ الجى

 (.ِّْ/ِ(، تاريخ بغداد )ُُْ/ُِ( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )(ْ
، الصحيحيف كاسـ جامع الترمذم(أسمى رسالتو )تحقيؽ حاشية قاؿ الشيخ عبدالفتاح أبك غدة في  ((ٓ
ا ، فما تركت كتابن سنة (َّ)بحثت عنو منذ أكثر مف ، كقد ال ترجمتو( ك لـ أقؼ عمى اسـ )الداخمي(: ُْص)

 ، إال تصفحتو كفحصتو.م كظننت أف فيو احتماؿ كجكده فيوكصؿ إلى يد
ئ )اليداية(، كفي نسختو مف )ىدم الداخمي( بخط اإلماـ قار السـ تحريؼ، فيكذا ىك )في ىذا اكليس 

، كذكرت مكانيا ككصفيا في تعميقي ا عمى المؤلؼ شيخو الحافظ بف حجر، كقرأىالسارم( التي كتبتيا بخطو
 (.َُِ-ََِ)عمى كتاب ) قكاعد في عمـك الحديث( لشيخنا أحمد التيكاني رحمو ا تعالى 

كلـ يذكره ، كلـ أجد لو ترجمة في المضاف التي رجعت إلييا، خمي مف شيكخ البخارم في نشأتولداكا
مف شيكخو في بخارل التي نشأ بيا، كقد ترجح عندم أنو  ( كظاىر سياؽ العبارة ىنا أنوالسمعاني في )األنساب

، كما بو السكر األكؿ األكبر، المحيط ( التي ىي داخؿ السكر الثاني األصغرمنسكب إلى )مدينة بخارل الداخمة
 (.ٓ:ٕٗ) كعند ذكر مدينة بخارل (ُ:ّّٓ)( و مف )معجـ البمداف( عند ذكر )بخارلفيمت

عالـ (، قَِِتكفي سنة )أحمد بف حفص، أبك حفص البخارٌم الفقيو الحنفٌي.  قمت: يمكف أف يككف:
ٍبد ا محمد ٍبف أى  ارل أبي عى رحؿ  ،لـ أظفر بأخباره ٍحمىد بف حفص الفقيو.أىؿ بيخارل في زمانو، ككالد شيخ بيخى

سىًمعى ًمٍف: ككيع كطبقتو.كتفٌقو بمحمد بف الح . كألفَّ اإلماـ البخارم أخذ عنو في  (ِٗٓ/ٓتاريخ اإلسبلـ ) سف، كى
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ا فيما كاف يقرأ لمناس: سيٍفيىاف، عف أبي الزبير، عف إبراىيـ. فقمت أنا لو: يا أبا فبلف، يكمن  :فقاؿ
 عف ًإٍبرىاًىيـ. فانتيرني.  أبا الزبير لـ يركً  إفٌ 

فقمت لو: ارجع إلى األصؿ إف كاف عندؾ. فدخؿ كنظر فيو، ثـ خرج فقاؿ ًلي: كيؼ 
:  قمت: ىك الزبير بف ،ىك يا غبلـ؟ عدم، عف إبراىيـ. فأخذ القمـ مني كأحكـ كتابو، كقىاؿى

  صدقت.
: ابف إحدل عشرة سنة ،فقاؿ لو بعض صحابو: ابف كـ كنت إذ رددت عميو؟   .قىاؿى

ثـ خرجت مع أمي كأخي  .ا طعنت في ست عشرة حفظت كتب ابف المبارؾ، كككيعفممٌ 
طمب الحديث، فمما طعنت في ثمانية  ا حججت رجع أخي، كتخمفت ًبيىا فيأىٍحمىد إلى مكة، فممٌ 
فت كتاب التاريخ ذاؾ عند ؼ قضايا الصحابة كالتابعيف كأقاكيميـ، كصنَّ صنّْ عشرة سنة جعمت أي 

 أني كرىت اسـ في التاريخ إال كلو عندم قصة، إالٌ  قمرة، كقؿٌ في الميالي المي  قىٍبًر رىسيكًؿ المًَّو 
 . "تطكيؿ الكتاب
ارم بدأ بطمب العمـ كىك صغير، كبدأ حبو كاىتمامو بعمـ ىذا النص يظير أف البخك"

العمؿ في مرحمة مبكرة مف عمره، كذلؾ كاف لمفقو كالمعرفة بكبلـ المذاىب الفقيية نصيب مف 
 .(ُ)اىتمامو في بداياتو العممية"

ا، ـ ثغرنا ييعتبر التعمقد كاف اإلماـ البخارم ك  مف الثغكر، كىذا ما نقمو عنو كٌراقو أيضن
ٍبر(ِ)ؿفقا مىى قفاه يكمنا كنحف ًبفرى ٍبد المَّو استمقى عى : "رىأىٍيت أىبىا عى

ًفي تصنيؼ كتاب "التٌفسير"   (ّ)
قىٍمت، فما  :كأتعب نفسو يكمئذ، فقمت لىوي: إٌني أراؾ تىقيكؿي  إني ما أتيت شيئنا بغير عمـ قٌط منذ عى

                                                                                                                                          

كأنبأنا محمد بف أحمد حدثنا أبك عمرك أحمد بف محمد بف == أكائؿ الطمب "جامع سفياف"، قاؿ ابف عساكر: "
سمعت محمد بف  :سمعنا أبا سعيد بكر بف منير يقكؿ :ئ كأبك نصر أحمد بف أبي حامد الباىمي قاؿعمر المقر 

إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الجعفي يقكؿ كنت عند أبي حفص أحمد بف حفص أسمع كتاب الجامع جامع 
نية كذلؾ فراجعتو سفياف مف كتاب كالدم فمر أبك حفص عمى حرؼ كلـ يكف عندم ما ذكر فراجعتو فقاؿ الثا

إسماعيؿ بف إبراىيـ بف ىذا ابف  :فقالكا ؟،مف ىذا :كذلؾ فراجعتو الثالثة سكت سكيعة ثـ قاؿ :الثانية فقاؿ
 (.ٕٖ/ِٓ)دمشؽ تاريخ ". ا رجبلن كأحفظكا فإف ىذا يصير يكمن  ،ىك كما قاؿ :فقاؿ أبك حفص بردزبة

 (.ِٗلسماع في السند المعنعف بيف المتعاصريف )ص( مكقؼ اإلماميف البخارم كمسمـ مف اشتراط المقيا كا(ُ
 (. ُْٓ/ٔ( تاريخ اإلسبلـ )(ِ
ّ): ٍبري بكسر أكلو كقد فتحو بعضيـ، كثانيو مفتكح ثـ باء مكحدة ساكنة، كراء: بميدة بيف جيحكف كبخارل،  ( ًفرى

 .(ِْٓ/ْمعجـ البمداف ) .بينيا كبيف جيحكف نحك الفرسخ، ككاف يعرؼ برباط طاىر بف عمي
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: أتٍعبنا أنفيسنا اليكـ، كىذا ،الفائدة ًفي االستمقاء؟ دىثه  قىاؿى ثغر ًمفى الثغكر، كخشيت أٍف يحدَّثى حى
نا ذ أٍىبة، فإٍف غافىصى رىاؾ".  (ُ)مف أمر العدك، فأحببت أف أستريح كآخي  العدٌك كىافى مٌنا حى

   عي : "دي (ِ)فقاؿ ،كعبادتو ةصبلفي مكضع حاؿ اإلماـ البخارم في  الكٌراؽكنقؿ 
، ثـ قاـ صبلة الظير صمٌ ا حضرت محمد بف إسماعيؿ إلى بستاف بعض أصحابو، فممٌ  ى بالقـك

انظر ىؿ  :فقاؿ لبعض مف معو، (ّ)ا فرغ مف صبلتو رفع ذيؿ قميصولمتطكع فأطاؿ القياـ، فممٌ 
في ستة عشر أك سبعة عشر مكضعنا، كقد  (ٓ)قد أبره (ْ)فإذا زنبكر ،ترل تحت قميصي شيئنا؟

بعضيـ: كيؼ لـ تخرج مف تكـر مف ذلؾ جسده، ككاف آثار الزنبكر في جسده ظاىرة، فقاؿ لو 
 ."فقاؿ: كنت في سكرة فأحببت أف أتميا ،الصبلة في أكؿ ما أبرؾ؟

كاف " :(ٔ)في مكضع آخر حاؿ اإلماـ البخارم في سفره كطمبو لمعمـ، فقاؿ الكٌراؽكنقؿ 
ا فكنت أراه يقكـ في أحيانن  (ٕ)أبك عبد ا إذا كنت معو في سفر يجمعنا بيت كاحد إال في القيظ

ا بيده كيسرج ثـ كاحدة خمس عشرة مرة إلى عشريف مرة في كؿ ذلؾ يأخذ القداحة فيكرم نارن ليمة 
ككاف يصمي في كقت السحر ثبلث عشرة ركعة يكتر  ،ثـ يضع رأسو ،يخرج أحاديث فيعمـ عمييا

إنؾ تحمؿ عمى نفسؾ كؿ ىذا كال  :فقمت لو ،ككاف ال يكقظني في كؿ ما يقكـ ،منيا بكاحدة
 أنت شاب فبل أحب أف أفسد عميؾ نكمؾ". :قاؿ ،تكقظني

قنص بالسيـ، الالخيؿ، ك أمكرنا أخرل عف حياة اإلماـ البخارم كرككبو  الكٌراؽككٌثؽ 
: "ككاف يركب إلى الرَّمي كثيرنا، فما أٍعميمني رىأىٍيتو ًفي طيكؿ ما صًحٍبتيو أخطأ (ٖ)فقاؿ كاألكؿ،

. ككاف الى سييميو اليدؼى إالى مرَّتيف، فكاف يصيب اليدؼ فً  يسبؽ. كسمعتو يقكؿ: ما ي كٌؿ ذىًلؾى

                                                 
ةي مثؿ الخمسًة. العيف (ُ ( غفص: غافىٍصتيو ميغافىصةن أم: أخذتو عمى غرةو، فركبتو بمساءةو، كاالسـ الًغٍفصى
(ْ/ّّٕ.) 
  (.ْْٖ-ْْٕ/ِْ( تيذيب الكماؿ )(ِ
ةي (ّ افي كىاأٍلىٍقًمصى ٍمعي اٍلقيٍمصى : الًَّذم ييٍمبىسي كىاٍلجى وي  .( اٍلقىًميصي ا فىتىقىمَّصى وي قىًميصن قىمَّصى ٍم لىًبسىوي. مختار الصحاح أى  :كى

 (.َِٔ)ص
نابير. العيف )(ْ : طائره يىٍمسىعي. كالجميعي: زى ٍنبيكري  .(ََْ/ٕ( الزُّ
 (.ّٓ/ُ( األبر: ضرب العقرب بإبرتيا، كىي تأبر. مقاييس المغة )(ٓ

 (.ْْٕ-ْْٖ/ِْ( تيذيب الكماؿ )(ٔ
ٍزء مف أىجزىاء السَّنة قاظى ي ((ٕ كؼ، كىىيكى جي  .(ّّٗ/ِجميرة المغة ) قيظ قىٍيظان، كىجمع قىٍيظ أقياظ كقييكظ.القىٍيظ: مىٍعري
 (.ُْٗ/ِ(، يينظر: الكافي بالكفيات )َُْ/ٔ( تاريخ اإلسبلـ )(ٖ
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قٌط كال القىنىابىرىل (ُ)اأكمت كراثن 
: كرىت أف أؤذم مف معي مف نتنيما. (ِ) ـى ذاؾ؟ قىاؿى . قمت: كًل

: نعـ".  قمت: فكذلؾ البصؿ النيء؟ قىاؿى
قو اكرٌ اىتماـ  بفضؿالحيثيات الدقيقة في ترجمة اإلماـ البخارم عيرفت  هىذ قاؿ الباحث:

 ، كالذم ثبت بعدد مف النماذج.   الكٌراقيفبتتبع أخباره كتكثيقو ليا، كىذا مف األثر اإليجابي لعمؿ 
: "كاف (ّ)ألعمش مع جارة كيكثقيا بقكلوئلماـ الكقعة  حادثة نقؿي الكٌراؽيا ىك سعيد ف  

فيأبى  ا؛لؤلعمش جاره كاف ال يزاؿ يعرض عميو المنزؿ، يقكؿ: لك دخمت فأكمت كسرةن كممحن 
فدخؿ منزلو فقٌرب  ،عميو األعمش، فعرض عميو ذات يكـ فكافؽ جكع األعمش، فقاؿ: مٌر بنا

 :بكرؾ فيؾ، فأعاد عميو المسألة، فقاؿ لو :فقاؿ لو رٌب المنزؿ ،ا، إذ سأؿ سائؿه إليو كسرةن كممحن 
ال كا خرجت إليؾ بالعصا، قاؿ: ف :بكرؾ فيؾ، فمما سأؿ الثالثة، قاؿ لو  :ناداه األعمشاذىب كا 

 ،أصدؽ مكاعيد منو، ىك منذ سنةو يعدني عمى كسرةو كممح اكال كا ما رأيت أحدن  .اذىب كيحؾ
 كال كا ما زادني عمييما".

: (ْ)فيقكؿتاريخ ميبلد شيخو عف شيخو ضبطنا ينقؿ  الكٌراؽإسحاؽ بف إبراىيـ ىا ىك ك   
   ق(".ُُٖبف المبارؾ سنة )اات كلدت في سنة م :"سمعت عبد ا بف عبد الرحمف يقكؿ

 :(ٓ)يقكؿينقؿ كيكٌثؽ تاريخ كفاة شيحو ف الكٌراؽعبد ا الحسيف بف محمد الكتبي  كأبك 
بىٍييىؽي كحمؿ تابكتو إلى  ،تكفي أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي بنيسابكر"

في سنة  (ٔ)
 ق(". ْٖٓ)

 

                                                 
: بقمة ممدكدة، إذا تيركت خرج مف كسطيا طاقة طكيمة تبزر. العيف )(ُ يًح. ّْٗ/ٓ( الكيٌراثي ًبيثىةي الرّْ (. كىًىيى خى

 (.َّٓ/ِح الكبير )المصباح المنير في غريب الشر 
 (. ْٔٔ( كالقينابىرىل، بفتح الراًء: بىٍقمىةي الغيٍممكًؿ. القامكس المحيط )ص(ِ

ٍمتىٌؼ، كالرابيةي، ككؿُّ ميٍجتىًمع أٍظمىـى  ًر، أك الطَّكيؿ القىميؿ العىٍرًض المي ، بالضـ: الكادم ذك الشجى كالغيٍممكؿي
، أك ظيٍممىةو، أك ز  ، أك غىماـو  (.ََُْاًكيىة، كبىٍقمىةه تؤكؿي مىٍطبكخةن. القامكس المحيط )صكتىراكـى مف شىجرو

 (.ْٔ( أخبار الظراؼ كالمتماجنيف )ص(ّ

 (.ُِٔ/ُٓ( تيذيب الكماؿ )(ْ
 (.ُّٗ( التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد )ص(ٓ
كبيرة كككرة كاسعة كثيرة  بالفتح، أصميا بالفارسية بييو يعني بياءيف، كمعناه بالفارسية األجكد: ناحية ( بىٍييىؽي:(ٔ

معجـ البمداف  .قرية بيف نيسابكر كقكمس كجكيف (ُِّ)البمداف كالعمارة مف نكاحي نيسابكر تشتمؿ عمى 
(ُ/ّٕٓ). 



 

 

217 

 

إذا سمع  (ّ): "كاف قتادة(ِ)ؿك قيفؽ حفظ شيخو كضبطو، كثٌ ي (ُ)الكٌراؽكىا ىك مطر 
ًكيؿي الحديث حفظو حفظن  حتى يحفظو". كعف مطر  (ْ)ا، ككاف إذا سمع الحديث أخذه العكيؿ كالزى

سىف(ٓ)قاؿ الكٌراؽ جاء رجؿ كأنما كىافى  (ٔ): "كىافى رجؿ أىؿ البصرة جابر ٍبف زيد، فمما ظير اٍلحى
 في اآلخرة، فيك يخبر عما رأل كعايف".

 -رحمو ا -بف حنبؿاإلماـ أحمد شيخو يصؼ جنازة  (ٕ)الكٌراؽالكىاب  عبدكىا ىك 
: "ما بمغنا أف جمعنا في الجاىمية كال في االسبلـ اجتمعكا في جنازة أكثر مف الجمع (ٖ)فيقكؿ

 الذم اجتمع عمى جنازة أحمد بف حنبؿ".   
*** 

 اديثكاة كاألحالمبحث الثامف: سؤاالت األئمة كنقؿ أحكاميـ عمى الرُّ 
"عبارة عف تمميذ يسأؿ شيخو عف رجاؿ ، كفف قديـ كىي السؤاالت منيج قكيـإفَّ 

 . (ٗ)حديث، أك عمؿ متف إلى آخره"
أك  -رفت بكتب المسائؿكقد اشتغؿ أىؿ الحديث في ىذا الفف كصنَّفكا كتبنا عي 

ـ يكف سألو تجمع فكائد يسمعيا جامع الكتاب مف شيخو الذم يدٌكف لو أجكبتو، كلك ل" -السؤاالت
 عنيا.

                                                 
رىاسىاًنيّّ نىزىؿى اٍلبىٍصرى (ُ ٍمبىاءى ٍبًف أىٍحمىدى اٍليىٍشكيًرمّْ خي ٍكلىى عى ، مى اًء ٍبفي طىٍيمىافى كىافى يىٍكتيبي ةى ( مىطىره الكٌراؽ، أىبيك رىجى ، كى

ظّّ ًمٍف ًعٍمـو كىعىمىؿو  لىوي حى ، كى اًحؼى  (.ّٓٓ/ّتاريخ اإلسبلـ ) (. يينظر:قَُّ، تكفي سنة )اٍلمىصى
 (.ّّٓ/ِحمية األكلياء )( (ِ
عمـ العربية كالعرب. عالـ بأنسابيا كأياميا، لـ يأت عف  فيبصرٌل مقٌدـ  يتابع السدكسي( قتادة بف دعامة (ّ

 ، يركل عف أنس بف مالؾ.حديث رسكؿ ا  فيعمـ العرب. كىك إماـ  فيح مما أتى عنو أحد مف ذلؾ أص

 .(ّٓ/ّإنباه الركاة عمى أنباه النحاة )
رىكىةي كالقىمىؽ". لساف ال(ْ ا أىم أىخذه اٍلبيكىاءي كىاٍلحى ًكيؿي كالعىًكيؿي ألىٍمرو مَّ ذىه الزَّ : أىخى ييقىاؿي عرب ( قاؿ ابف منظكر: "كى
(ُُ/ُّٓ). 
 .(َُٓ/ٔيينظر: تيذيب الكماؿ )ك (. َِٗ/ِ( التاريخ الكبير )(ٓ
اًرمٌ (ٔ سىف يسار مكلى زيد ٍبف ثابت اأٍلىٍنصى سىف أىبيك سىًعيد اٍلبىٍصًرٌم كاسـ أىًبي اٍلحى سىف ٍبف أىًبي اٍلحى مات سنة  ،( اٍلحى
 (.ِٖٗ/ِ) رالتاريخ الكبييينظر: ق(. َُُ)
، تكفي سنة ، النَّسائٌي األصؿ، البىٍغدادمُّ العابدالكٌراؽفع، أبك الحسف ( عبد الكىاب بف عبد الحكـ بف نا(ٕ
 .(ُُٖ/ٔتاريخ اإلسبلـ ) (.قَِٔ-ُِٓ)
 (.ّٕٔ/َُ( البداية كالنياية )(ٖ
 (.ٕسؤاالت البرقاني لمدارقطني )صإبراىيـ.  مجدم السيدكبلـ المحقؽ: ( (ٗ
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معممة فكائد، كديكاف نكادر، يمتقطيا العالـ البصير مف شيخو بسؤاؿ يكجيو  -إذنا -فيي
 .(ُ)ىك أك غيره إلى شيخو، أك يقكؿ الشيخ فائدة عابرة دكف سؤاؿ سائؿ"

في ىذا الفف، كدٌكنكا عددنا مف السؤاالت كنقمكا عددنا مف أحكاـ  الكٌراقكفكقد اشتغؿ  
كاة كاألحاديث. األئمة عمى   الرُّ

كاة كاألحاديث، فمنيا: قكؿ  الكٌراقيفأما سؤاالت  عمي  محمد بفلمشيكخ عف الرُّ
قاؿ:  ،شيئنا؟ (ّ): "قمت ألحمد بف حنبؿ: عمرك بف شعيب سمع مف أبيو(ِ)الكٌراؽالجكزجاني 

 ". أراه قد سمع منو ،قاؿ: نعـ ،يقكؿ حدثني أبي، قمت: فأبكه سمع مف عبد ا بف عمرك؟
فقمت: أيما أحب إليؾ ككيع بف  ،سألت أحمد بف حنبؿ": (ْ)الكٌراؽمحمد بف عمي  كقكؿ  

ا كلي القضاء ما ا ككيع فصديقو حفص بف غياث لمٌ قاؿ: أمٌ  ،الجراح أك عبد الرحمف بف ميدم؟
     ا كلي القضاء ما زاؿ ا عبد الرحمف فصديقو معاذ بف معاذ لمٌ كممو ككيع حتى مات، كأمٌ 

  لرحمف صديقو حتى مات، كقد عرض عمى ككيع القضاء فامتنع منو".عبد ا
 : سمعت أحمد بف حنبؿ سئؿ عف حديث (ٓ)في مكضع الكٌراؽمحمد بف عمي كقكؿ 
 قاؿ كذا كاف يقاؿ".  ، فقاؿ: صالح، قيؿ: قد كاف يشبو بالنبي (ٔ)عمي بف عمي

 أحمد بف حنبؿ، عف : سألت أبا عبد ا(ٕ)في مكضع آخر الكٌراؽكقكؿ محمد بف عمي 
اكلو أكق الحسف بف صالح كيؼ حديثو، فقاؿ: ثقة، كأخكه عمي ثقة كلكنو قدـ مكتو. : (ٖ)يضن

 كذكر حبيب بف الشييد قاؿ كاف ثبتنا ثقة. ،سمعت أحمد بف حبيب"

                                                 
لكتاب سؤاالت أبي عيبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في كبلـ د. عبد ا بف عبد ا الزايد في تقديمو ( (ُ

 .)ٕالجرح كالتعديؿ )ص
 (.ٖٔ/ِِ( تيذيب الكماؿ )(ِ
( شعيب بف محمد بف عبد ا بف عمرك بف العاص صدكؽ ثبت سماعو مف جده. تقريب التيذيب (ّ

 (.ِٕٔ)ص
 (.ِْٕ/َّ( تيذيب الكماؿ )(ْ
 (.ّٕ/ُِ) المصدر نفسو( (ٓ
 ،اال بأس بو رمي بالقدر ككاف عابدن  ،أبك إسماعيؿ البصرم، كرمشٍ بف نجاد الرفاعي اليى  ( عمي بف عمي(ٔ

 (.َْْتقريب التيذيب )ص: يينظر: . كاف يشبو النبي  :كيقاؿ
 (.ُٖٔ/ٔ( يينظر: تيذيب الكماؿ )(ٕ
 (.َّٖ/ٓ) المصدر نفسو( يينظر: (ٖ
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كاة كاألحاديث، فمنيا: قكؿ الكٌراقيفكأما نقؿ   في ترجمة  (ُ)المزم ألحكاـ األئمة عمى الرُّ
لـ  :عف أحمد بف حنبؿ ،الكٌراؽكقاؿ محمد بف عمي " :مف بف ثابت بف ثكباف العنسيعبد الرح

 . "يكف بالقكم في الحديث
عف  الكٌراؽكقاؿ حمداف بف عمي " :عبد ا بف محرر في ترجمة (ِ)قكؿ المزم ككذلؾ
 . "ترؾ الناس حديثو :أحمد بف حنبؿ

مد بف عبد ا بف المبارؾ : "سمعت مح(ّ)الكٌراؽؿ إسحاؽ بف إبراىيـ ك قمنيا: ك 
 يا أىؿ خراساف ما داـ عبد ا بف عبد الرحمف بيف أظيركـ فبل تشتغمكا بغيره".  :المخرمي يقكؿ

: "عف أحمد بف حنبؿ، كاف يحيى بف سعيد يثني عمى (ْ)الكٌراؽؿ محمد بف عمي ك كق
 ".إذا ذكره، ككاف يقدمو عمى عاصـ األحكؿ (ٓ)يميالتَّ 

عف  الكٌراؽقاؿ محمد بف عمي قاؿ: "سعد بف سناف،  في ترجمة (ٔ)لمزممنيا: ما ذكره اك 
 ."حديثنا منكرة كميا ما أعرؼ منيا كاحدناخمسة عشر ركل  :أحمد بف حنبؿ

، فأٌما   الكٌراقيفتجدر اإلشارة إلى أف بعض ك  ا كتعديبلن كاة كبٌيف أحكاليـ جرحن تكٌمـ في الرُّ
: "أبك المقداـ رجاء بف حٍيكة الكنًدم الشامي الفقيو. ركل (ٕ)الذىبي تعديميـ لمٌركاة، فمنو، قكؿ

: ما الكٌراؽكطبقتو. ككاف شريفان نبيبلن. كامؿ السؤدد. قاؿ مطر  -ابف أبي سفياف-عف معاكية
 رأيت شامينا أفقو منو".

: "عمرك بف عبيد يكذب في الحديث. كقاؿ (ٖ)ؿ ابف كثيرك قكأٌما جرحيـ لمركاة، فمنو: 
ا الكٌراؽاؿ مطر كق كا ال أصدقو في شيء".: الكٌراؽمطر  : "عمرك بف عبيد يمقاني (ٗ)أيضن

 فيحمؼ لي عمى الحديث فأعمـ أنو كاذب". 

                                                 
 (.ُْ/ُٕ( يينظر: تيذيب الكماؿ )(ُ
 (.َّ/ُٔ) سوالمصدر نف( يينظر: (ِ
 (.ُِْ/ُٓ) المصدر السابؽ( (ّ
 (.ُُ/ُِ) المصدر السابؽ( (ْ

بفتح التاء المنقكطة مف فكؽ بنقطتيف كفتح الياء المنقكطة مف تحت بنقطتيف كالميـ بعدىا بتحريؾ : ( التيميٌ (ٓ
 .(َُِ/ّاألنساب لمسمعاني ) .الحرفيف األكليف، كىذه النسبة الى تيـ، كىك بطف مف غافؽ ممف كاف بمصر

 (.ِٕٔ/َُ( يينظر: تيذيب الكماؿ )(ٔ
 (.َُٔ/ُ( العبر في خبر مف غبر )(ٕ
 (.ٖٓ/َُ( البداية كالنياية )(ٖ
 (.ٖٗ( الضعفاء الصغير لمبخارم )ص(ٗ
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كاة، يشيد لذلؾ القصة التي ذكرىا   -الكٌراقيفكتكٌمـ بعض  ا في أحكاؿ أحاديث الرُّ أيضن
، ألؼ في الصحابة، أحمد بف عبد ا بف عبد الرحيـ بف أبي زرعة": (ُ)القاضي عياض فقاؿ

ا، ككاف ا كاحدن . قاؿ ابف كضاح: كتبت عنو بمصر حديثن ق(َِٕ)كالتاريخ، كالرجاؿ. تكفي سنة 
ا عند كراؽ بمصر، فمما أردت القياـ ال يرضاه. كالحديث الذم ركم عنو، أنو قاؿ: كنت جالسن 

و: تذكر في ىذا خدرت رجمي، فجمست، فقاؿ لي محمد بف البرقي، ناًد بأحٌب الناس إليؾ، قمت ل
فحدث: كأف رجبلن خدرت رجمو عند ابف عمر، فقاؿ لو ذلؾ. فقاؿ: يا محمد، ذىب  ،ا؟شيئن 

: ما رأيت أكذب مف ىذا. ما حدث بو أحد مما ركاه الساعة الكٌراؽخدرىا. فمما قاـ، قاؿ لي 
 عندم في ىذا الكتاب. قاؿ: نص الحديث يركل عف ابف عمر، كأنو ىك خدرت رجمو، كجرت لو

 ."القصة
: "كقاؿ أبك الفضؿ (ِ)يسأؿ عف أحكاؿ أحاديث شيخو، مف ذلؾ قكؿ الذىبي الكٌراؽككاف      

بف طاىر المقدسٌي: سمعت عبد الكٌىاب األنماطي يقكؿ: رأيت بخٌط أبي بكر الخطيب: سألت 
ي محمد بف إبراىيـ العٌطار مستممي أبي نيعىٍيـ، عف "جزء محمد بف عاصـ" كيؼ قرأتىو عمى أب

فقاؿ: أخرج إليَّ كتابنا، كقاؿ: ىك سىمىاعٌي. فقرأتي عميو. قاؿ  ،ككيؼ رأيت سماعىو؟ ،نيعىٍيـ؟
الخطيب: كقد رأيت ألبي نيعىٍيـ أشياء يتساىؿ فييا، منيا أٌنو يقكؿ في اإلجازة: "أخبرنا" مف غير 

 أف يبيف".
*** 

 المبحث التاسع: صيانة جيكد العمماء كآثارىـ العممية
ة ىي "العناية بالٌدكاكيف العممية كالسجبلت في نسخيا كتجميدىا الكٌراقت لٌما كان

، كانت صيانة جيكد العمماء كآثارىـ العممية ىدفنا أساسينا مف (ّ)كتصحيحيا بالركاية كالضبط"
ا عممينا دقيقنا  الكٌراقكفأىداؼ نشأة ىذا العمـ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ اتبع  الباحث عف  ثتحدٌ منيجن

في الباب األكؿ، كذكر كثيرنا مف النماذجتفاصيمو 
(ْ) . 

كفي ىذا المبحث سيقتصر عمى ذكر بعض األمكر التي راعيا الكاٌرقكف في عمميـ،  
 ككاف ليا أثر كاضح في صيانة جيكد العمماء كآثارىـ العممية.  

                                                 
 (.ُِٖ/ْ( يينظر: ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ )(ُ
 (.ْٖٔ/ٗ( تاريخ اإلسبلـ )(ِ

 (.َْٕ: المقدمة البف خمدكف )صيينظر(ّ) 
 (. ْٔ: الفصؿ الرابع مف الباب األكؿ )صيينظر ((ْ
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المحافظة عمى األصكؿ كسبلمتيا كعدـ تعرضيا لتمؼ، يشيد لذلؾ  الكٌراقكفقد راعى ف
أف رجبلن كاف في زمانو يجيد الخط، كأف بعض ممكؾ ": (ُ)ة التي حكاىا أبك الثناء الحمبيالقص

لينقؿ لو منو، فبينما ىك مفتكح قدامو في ليمة مف  (ِ)دمشؽ أعطاه مصحفنا بخط ابف البكاب
الميالي، كالسراج يقد، كىك يكتب، إذ سقط السراج، فتبدد زيتو عمى المصحؼ، فأيقف الرجؿ 

كالصبر لمقتؿ كالجبلء، كبات بشٌر ليمة تككف. فمما أذف لمصباح، أتى المسجد الجامع بالببلء، 
إلى جانبو، فمما قضى ركعتي المسجد، التفت إليو ابف عربي بكجيو،  (ّ)ليصمي، فرأل ابف عربي

كقاؿ لو: ما صناعتؾ؟. قاؿ: أنسخ. فقاؿ لو: فإف كقع السراج كتبٌدد زيتو عمى شيء قٌدامؾ 
، ما تصنع بو حتى يذىب الزيت؟. فأكٌب عمى يديو يقٌبميا، كيقكؿ: ىذا كا! جرل (ْ)مضنكف بو

ليى البارحة، كقٌص عميو قٌصتو، فضحؾ الشيخ، كقاؿ: ال ييٌمؾ، خذ عظاـ األكارع
الصغار،  (ٓ)

، كاخمطيما، ثـ افتح األكراؽ، كذٌر ذلؾ (ٔ)فاحرقيا، كاسحقيا، كاسحاؽ معيا مف السكر النبات
ثـ أطبؽ الكتاب، كثٌقمو، كدعو يكمنا كليمة، ثـ افتحو، كانفضو، فإنو يذىب الزيت، كيعكد بينيما، 

كألىمية األصؿ كاف بعض الشيكخ ال يخرجو . (ٕ)إلى حالو األكؿ. قاؿ: ففعمت، فكاف كما قاؿ"
مف  ال ييٍخًرجي أصمىو (ٗ): "كاف شيخنا الحٌباؿ(ٖ)قاؿ ابف طاىر أصمو مف يده لمٌكاقيف إال بحضكره،

                                                 
مىٍيمىاف ٍبف فيد الحمبي، ثيَـّ الدمشقي، شياب الديف أىبيك الثناء، كاتب السر، كعبلمة األدب، كلد (ُ ( محمكد ٍبف سي

 (.ْٗٓ/ْذيؿ طبقات الحنابمة )يينظر: ق( بدمشؽ بداره. ِٕٓق( بحمب، كتكفي سنة )ْْٔسنة )
ىػ(. تاريخ ُّْبك الحىسىف، صاحب الخٌط المنسكب، المعركؼ بابف الٌبكاب. تكفي سنة )( عمٌي ٍبف ىبلؿ، أ(ِ

 (.ِِِ/ٗاإلسبلـ )

( محمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف عبد ا، الشيخ محيي الديف أبك بكر الطائي الحاتمي األندلسي، (ّ
ق(. ككفاتو َٔٓاف سنة )كالمعركؼ بابف عربي، صاحب التصنيفات في التصكؼ كغيره، كلد في شير رمض

 (.ّْٓ/ّق(. يينظر: فكات الكفيات )ّٖٔ( مف ربيع اآلخر سنة )ِٖفي )
: الشٍَّيءي النًَّفيسي المىٍضنيكف ًبًو. يينظر: لساف العرب )(ْ  (.ُِٔ/ُّ( الٌضفُّ
مف الدكابّْ مىا دكف الكىٍعب كا(ٓ ٍكبة ًإلىى الكىٍعب كى ٍنسىاف مىا دكف الرُّ لجميع أىٍكريعه كأىكاًرعي جمع اٍلجمع ( الكيرىاع مف اإٍلً

. يينظر: المخصص ) قد يكسر عمى ًكٍرعافو  (.ُّٕ/ُكى
 : يقصد قىصىبي السُّكًَّر.اؿ الباحث( ق(ٔ
 (.َّّ-ِّٗ/ٖ( مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار )(ٕ
  (.َّٓ/َُ( تاريخ اإلسبلـ )(ٖ

الفضؿ المقدسي، كيعرؼ في كقتو  محمد ٍبف طاىر ٍبف عمٌي ٍبف أحمد، الحافظ أبككابف طاىر ىك 
 (.ِٗ/ُُ) المصدر نفسو . يينظر:ىػ(َٕٓبابف اٍلقىٍيسىرانٌي، الشٍَّيبانٌي، لىوي الرحمة الكاسعة. تكفي سنة )

( إبراىيـ بف سعيد بف عبد ا، الحافظ أبك إسحاؽ النٍُّعمانٌي، مكالىـ المصرٌم، المعركؼ بالحٌباؿ. تكفي سنة (ٗ
 (.َّٓ/َُ) لمصدر السابؽيينظر: اىػ(. ِْٖ)
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يده إاٌل بحضكره، يدفع الجزء إلى الٌطالب، فيكتب منو قٍدر جمكسو، فإذا قاـ أخذ األصؿ منو. 
ككاف لو بأكثر كيتيبو عدة نيسىخ. كلـ أرى أحدنا أشٌد أٍخذنا منو، كال أكثر كيتيبنا منو. ككاف مذىبو في 

 يقكؿ: أنا فبلف إجازة. اإلجازة أف يقٌدميا عمى األخبار. يقكؿ: أجاز لنا فيبلف، أنا فبلف، كال
يقكؿ: رٌبما تيترؾ إجازة، فيبقى إخبارنا، فإذا اٍبتيًدئ بيا، لـ يقع الٌشٌؾ فيو. كسمعتو يقكؿ: خرَّج أبك 

زمٌ  الحافظ عمى أكثر مف مائة شيخ، لـ يبؽ منيـ غيرم. قاؿ ابف طاىر: كاف قد  (ُ)نصر السّْجى
ي كىاغىدو عتيؽ، فسألت الحٌباؿ عف الكىاغىد، خرَّج لو عشريف جزءنا في كقت الطَّمب، ككتبيا ف

قىعت إليَّ مف كيتيبو قطعة، فكنتي  ٍرقىٍند، كى فقاؿ: ىذا مف الكاغىد اٌلذم كاف يحمؿ إلى الكزير مف سىمى
إذا رأيٍت كرقةن بيضاء قىطىٍعتييا، إلى أف اجتمع ىذا القٍدر، فكنتي أكتب فيو ىذه الفكائد. قاؿ ابف 

قصدتي الحٌباؿ، ككاف قد كصفكه لي بًحٍميىٍتو كًسيرتو، كأٌنو يخدـ نفًسو، طاىر: لٌما دخمت مصر 
ا عمى الٌصفة اٌلتي كيًصؼ بيا  فكنتي في بعض األسكاؽ ال اىتدم إلى أيف أذىب. فرأيت شيخن
الحٌباؿ، كاًقفنا عمى ديٌكاف عٌطار، ككيمَّيو مؤلل مف الحكائج. فكقع في نفسي أٌنو ىك، فمٌما ذىبى 

ٌطار: مىف ىذا الٌشيخ؟ فقاؿ: كما تعرفو، ىذا أبك إسحاؽ الحٌباؿ! فتىًبٍعتيو كبمغتو ًرسالةى سألتي الع
انٌي، فسألني عنو، كأخرج مف جيبو جٍزءنا صغيرنا، فيو الحديثاف المسمسبلف  ٍنجى سٍعد بف عمٌي الزَّ

. كأخذت  عميو المكعد الٌمذاف كاف يركييما. أحدىما. كىك أٌكؿ حديثو سمعتو منو، فقرأىما عميَّ
 كٌؿ يكـو في جامع عىٍمرك بف العاص إلى أف خرجتي رحمو ا".

صحة الضبط كالنقؿ عف الشيكخ حتى تصؿ إلى اآلخريف كما أردىا  الكٌراقكفراعى ك     
"أبك مكسى سميماف بف محمد ، مثاؿ: الكٌراقيفالشيخ، كقد عيرّْؼ بالضبط كاشتير بو عدد مف 

 ،خذ عف البصرييفأكقد  ،كيختص بو ،ف أصحاب ثعمبم ،الحامض ،حمدأالحامض بف 
 "أبك عبد ا محمد بف ك ،(ِ)فكاف يكرؽ" ،كيكصؼ بصحة الخط كحسف المذىب في الضبط

مضطمع بعمـ المغة كالنحك مميح الخط صحيح النقؿ  ،عبد ا بف محمد بف مكسى الكرماني
محمد بف سعداف بف المبارؾ جماعة ك"إبراىيـ بف  ،(ّ)كاف يكرؽ باألجرة" ،يرغب الناس في خطو

 ،األديب الكٌراؽ"أحمد بف محمد بف الحسف الخبلؿ ك ،(ْ)لمكتب صحيح الخط صادؽ الركاية"
                                                 

دي، شىٍيخي السُّ (ُ كّْ اًفظي، الميجى ، الحى ـي ، العىاًل ـي ا ، اإًلمى اًتـو ًة، أىبيك نىٍصرو ػػػػنَّ ( أىبيك نىٍصرو السٍّْجًزمُّ عيبىٍيدي اً بفي سىًعٍيًد بًف حى
 ، ، البىٍكًرمُّ اًتـً بًف أىٍحمىدى الكىاًئًميُّ نّْؼي )اإًلبىانىًة الكيٍبرىل( ًفي أىفَّ عيبىٍيدي اً بفي سىًعٍيًد بًف حى ميصى ، كى ـً رى ، شىٍيخي الحى السًّْجٍستىاًنيُّ

ًؿ ًبفىفّْ األىثىًر، تكفي سىنىةى ) مىى سىعىًة ًعمـً الرَّجي ، دىاؿّّ عى مَّده كىًبٍيره ٍخميٍكؽو، كىىيكى ميجى ق(. سير أعبلـ ْْْالقيٍرآفى غىٍيري مى
 (.ْٓٔ/ُٕالنببلء )

 (.َُٔ( الفيرست )ص(ِ
 (.َُٕ)ص المصدر نفسو( (ّ
 (.َُٕ)ص المصدر السابؽ( (ْ
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ا: "عمي بف أحمد بف أبي أ. كقاؿ (ُ)صاحب الخط المميح الرائؽ، كالضبط المتقف الفائؽ" يضن
ال أنو مع ذلؾ ال يخمك : جيد الخط كثير الضبط إالكٌراؽدجانة المصرم، أبك الحسف الكاتب 

ف قٌؿ. كىك مف أىؿ مصر كمقامو ببغداد كبيا كتب كنسخ الكثير" ، (ِ)خطو مف السقط كا 
 كغيرىـ.
: "أكؿ مف كتب (ّ)قاؿ محمد بف إسحاؽحسف الخط كتيذيبو،  الكٌراقكفكراعى  

ا بخطو المصاحؼ في الصدر األكؿ كيكصؼ بحسف الخط خالد بف أبي اليياج رأيت مصحفن 
كىك الذم كتب  ،نصبو لكتب المصاحؼ كالشعر كاألخبار لمكليد بف عبد الممؾ (ْ)سعدككاف 

اىىا  بالذىب مف الكتاب الذم في قبمة مسجد النبي  حى ، إلى آخر القرآف، (ٓ) كىالشٍَّمًس كىضي
كيقاؿ: أف عمر بف عبد العزيز قاؿ أريد أف تكتب لي مصحفنا عمى ىذا المثاؿ فكتب لو مصحفنا 

 فيو، فأقبؿ عمر يقمبو كيستحسنو كاستكثر ثمنو فرده عميو". (ٔ)تنكؽ
ا،  الكٌراقيفمع حسف الخط حسف التجميد، كاشتير بذلؾ عدد مف  الكٌراقكفكراعى   أيضن

"كاف مكفؽ الديف خالد بف القيسراني يجمد تجميدنا حسننا، كيكتب خطنا جيدنا، ككاف التجميد فقد 
لديف محمكد بف زنكي؛ كذلؾ أنو كصؼ تجميده لنكر الديف سبب تقدمو عند الممؾ العادؿ نكر ا

شعب  فأحضره ليجمد لو كتبنا، فكقؼ عمى خطو فأعجبو كرىاىؽى لو، فطمب منو أف يكتب لو
، كتكمؼ لكتابتو كتحرير (ٕ)اإليماف لمبييقي، فاختار لو مكفؽ الديف خالد مف الكرؽ أجكده كصقمو

                                                 
 (.ّْٗ/ِ( معجـ األدباء )(ُ
 (.ُْْٔ/ْ) المصدر نفسو( (ِ
 (.ُٕص( الفيرست )(ّ
ق(، ككلد الكليد سنة ٓٓ؛ كىذا غمط، ألف سعد تكفي سنة )سعد بف أبى كقاصأعتقد أف ابف النديـ يقصد ( (ْ
: عامر بف سعد بف أبي كقاص الزىرم المدني، ثقة مف الثالثة ق(، كلعمو يقصد ابف سعد كىكِٓ-َٓ-ْٓ)

تقريب التيذيب  .المدينة في خبلفة الكليد بف عبد الممؾ ككاف ثقة كثير الحديث فيق(، َُْمات سنة )
 (.ْٔ/ٓتيذيب التيذيب )يينظر: (. ِٕٖ)ص

 (.ُ: )اآلية ( سكرة الشمس(ٓ
عج(ٔ (. ِٕٔ/ُاب بو، يقاؿ: تنكؽ كتأنؽ. مجمع بحار األنكار )( التنكؽ في الشيء إذا عمؿ عمى استحساف كا 

(. كاألفصح أف يقاؿ: تأٌنؽى. تصحيح التصحيؼ ُّٕ/ٓكقكليـ: تنكؽ في األمر، إذا بالغ فيو. مقاييس المغة )
 (.ُٓٗكتحرير التحريؼ )ص

ًقيؿه، ك (ٕ ، كصى بلىهي فىييكى مىٍصقيكؿه ٍقبلن، كًصقىاالن: جى قىمىوي، يىٍصقيميوي، صى اًقؿه، ج: ( صى ، كىىيكى صى ، كًكتىابو قىاؿي ااًلٍسـي الصّْ
قىمىةه، ككىتىبىةو. تاج العركس )  (.ُّٔ/ِٗصى
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كؿ كؿ مجمدة منو ثبلثة أكراؽ بيضاء لـ يكتب فييا خطو فيو كسعو، كجٌكد خطو فيو كجعؿ في أ
 .(ِ)لمكتاب، كأقاـ في كتابتو مدة طكيمة حتى فرغ منو كجمده" (ُ)شيئنا، كجعميا غكاشي

: (ّ)"قاؿ الحضرميكال شؾ أف الكتب التي يعتنى بيا كتصاف جديرة باالقتناء لذلؾ  
ع كتاب كاف لي بطمبو اعتناء، إلى أقمت مٌرة بقرطبة، كالزمت سكؽ كتبيا مدة أترقب فييا كقك 

أف كقع كىك بخط جيد كتسفير مميح، ففرحت بو أشد الفرح، فجعمت أزيد في ثمنو، فيرجع إلٌي 
المنادم بالزيادة عمٌي، إلى أف بمغ فكؽ حٌده، فقمت لو: يا ىذا أرني مف يزيد في ىذا الكتاب 

رياسة، فدنكت منو، كقمت لو: أعز  ا عميو لباسحتى بٌمغو إلى ما ال يساكم، قاؿ: فأراني شخصن 
ا سٌيدنا الفقيو، إف كاف لؾ غرض في ىذا الكتاب تركتو لؾ فقد بمغت بو الزيادة بيننا فكؽ 
حده؛ قاؿ: فقاؿ لي: لست بفقيو، كال أدرم ما فيو، كلكٌني أقمت خزانة كتب، كاحتفمت فييا 

اب، فمٌما رأيتو حسف الخط جٌيد ألتجمؿ بيا بيف أعياف البمد، كبقي فيا مكضع يسع ىذا الكت
التجميد استحسنتو، كلـ أباؿ بما أزيد فيو، كالحمد  عمى ما أنعـ بو مف الرزؽ فيك كثير؛ قاؿ 

ا إاٌل عند مثمؾ، يعطى الحضرمي: فأحرجني، كحممني عمى أف قمت لو: نعـ ال يككف الرزؽ كثيرن 
الكتاب، كأطمب االنتفاع بو، يككف  ، كأنا الذم أعمـ ما في ىذا(ْ)الجكز مف ال عنده أسناف

 . (ٓ)الرزؽ عندم قميبلن، كتحكؿ قٌمة ما بيدم بيني كبينو"
*** 

 :كضبطيـ المبحث العاشر: اختبار حفظ نقمة الحديث
طرؽ مباشرة كغير مباشرة،  فيي، ركاة الحديث لقد تعددت طرؽ اختبار حفظ كضبط

، النَّبكماالحتياط في الركاية كحفظ الحديث كتككف لمثقات كلغير الثقات، كالغاية مف االختبار 
 فيي كسيمة لحفظ أشرؼ غاية. 

                                                 
( يقصد بالغكاشي: الغبلؼ الذم يحفظ الكتاب، قاؿ ابف كراع النمؿ: "بىابي اٍلغيٍمًؼ كىاٍلغىكىاًشي". المنتخب مف (ُ

 (.ُٖكبلـ العرب )ص
 (.َّٗٗ/ٕ( بغية الطمب في تاريخ حمب )(ِ
، اٍلفىًقيوي، (ّ ٍضرىًميُّ ، أىبيك يىٍحيىى اٍلحى مىٍيمىافى .(، قَُٕتكفي سنة )( غىٍكثي ٍبفي سي تاريخ اإلسبلـ  قىاًضي ًديىاًر ًمٍصرى
(ْ/ْْٕ). 
، يعني قاؿ الدكتكر عبد الكريـ الخضير معمقنا عمى ىذه الفقرة: ( (ْ "عمى كؿ حاؿ االعتراض عمى القدر مذمـك

في رزقو، كككف اإلنساف يضيؽ عميو ىذا قدر ا، كؿ إنساف مكتكب لو رزقو، كأجمو، ككف اإلنساف يزيد ا 
إلى آخره، كليس لئلنساف أف يعترض، كليس بسط الرزؽ خير عمى كؿ حاؿ، كليس ضيؽ ذات اليد شر محض 

 (.ٕ/ُكيؼ يبني طالب العمـ مكتبتو ). عمى كؿ حاؿ، كا المستعاف"

 (.ّْٔ/ُس الرطيب ت إحساف عباس )( نفح الطيب مف غصف االندل(ٓ
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طرقنا  "جاؿ كأىميتوعمـ الرَّ "في رسالتو  -رحمو ا -كقد ذكر العبلمة المعممي اليماني
  :(ُ)كاةختبار الرُّ ال ةعدٌ 

النظر في حاؿ الرَّاكم في المحافظة عمى الطاعات كاجتناب المعاصي، كسؤاؿ  -ُ
 لمعرفة بو. أىؿ ا

 .ديث عف شيخ حي، فيسأؿ الشيخ عنياث أحاأف يحدٌ  -ِ
 ،كمتى لقيت ىذا الشيخ؟ ،ث عف شيخ قد مات، فيقاؿ لمراكم: متى كلدت؟أف يحدٌ  -ّ
كبيف ما حفظ مف كفاة الشيخ الذم ركل عنو كمحؿ  ،ثـ يقابؿ بيف ما يجيب بو ،كأيف لقيتو؟

 إقامتو كتكاريخ تنقمو .
اكم أحاديث عف مشايخ قد ماتكا، فتعرض ىذه األحاديث عمى ما أف يسمع مف الرَّ  -ْ

 ،ركاه الثقات عف أكلئؾ المشايخ، فينظر: ىؿ انفرد ىذا الراكم بشيء أك خالؼ أك زاد ك نقص؟
فتجدىـ يقكلكف في الجرح: ينفرد عف الثقات بما ال يتابع عميو، في حديثو مناكير، يخطئ 

  كيخالؼ، كنحك ذلؾ.
ما بَّ ة أحاديث، فتحفظ أك تكتب، ثـ يسأؿ عنيا بعد مدة، ك ري اكم عدَّ رَّ أف يسمع ال -ٓ

 كرر السؤاؿ مرارا لينظر: أيغير أك يبدؿ أك ينقص؟.
 "ىناؾ صكر أخرل الختبار الركاة لمعرفة ضبطيـ، كىي:ك
أف ييٍدًخؿ اإلماـ منيـ في حديث الراكم ما ليس منو، ثـ يقرأ عميو ذلؾ كمو، مكىمنا  -ُ 
ف ميز حديثو مف أف الجم يع حديثو، فإف أقره كقبمو، مع ما أيدخؿ فيو؛ طعف في ضبطو، كا 

 غيره؛ عمـ أف الرجؿ ضابط.
أف يمقف اإلماـ منيـ الراكم بقصد اختباره شيئنا في السند أك في المتف، لينظر ىؿ  -ِ

ال سيعرؼ كيميز؛ فيرد ما ليقّْنىو، أك ال يميز؛ فيقبؿ ما أيدخؿ عميو، فإف ميز؛ فيك ض ابط، كا 
ـي أحدى الركاة عف مجمكعة مف األحاديث، أم ىؿ  فغير ضابط. كمف قبكؿ التمقيف: أف يسأؿ اإلما

حدثؾ فبلف بكذا ككذا، كليس ذلؾ مف حديثو، فإف أجابو بنعىـ؛ عىرؼ ضعفو كغفمتو، كييعبّْر 
ا ييٍسأؿ عمماء الجرح كالتعديؿ عف الراكم الضعيؼ في مثؿ ذلؾ بقكليـ: "فبلف ييجيب عف كؿ م

 عنو" كا أعمـ.
إغراب إماـ مف األئمة عمى الراكم بالحديث، فيقمب سنده، أك متنو، أك يركب سند  -ّ

حديث عمى متف حديث آخر، أك العكس، ليعرؼ ضبط الراكم مف عدمو أك قمتو، كيحكـ عميو 

                                                 
 (.ٓ-ْ)ص عمـ الرّْجاؿ كأىميتو ( يينظر:(ُ
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مع  بما يستحؽ حسب ًحٍذقو، كفطنتو، كضبطو، أك غفمتو، كعدـ فيمو، كىذا يفعمو الشيكخ
 .(ُ)"تبلميذىـ لمعرفة نباىتيـ كتيقظيـ، كالعكس

ف لـ يكف مف الكٌراقف البعض كاف يستعمؿ ا  قاؿ الباحث: ك  الختبار الشيخ  الكٌراقيفة كا 
 ، كىذا الذم أردتو في ىذا المبحث، حيث لـ أجد مثاالن لكراؽ يخدـ ىذا العنكاف.أك التمميذ

قمة األحاديث كضبطيـ ما كرد في  ة في اختبار حفظ نالكٌراقكمف نماذج استعماؿ 
قاؿ: خرجت مىعى أحمد كابف مىًعيف ، (ّ)الرَّمادمٌ عف  (ِ)فيٍ كى الفضؿ بف دي ترجمة اإلماـ أبي نعيـ 

ا ليما إلى الككفة. قىاؿى يحيى: أريد أف أختبر أبا نيعىٍيـ. فقاؿ أحمد: الى تريد،  إلى عبد الٌرٌزاؽ خادمن
مىى رأس كٌؿ الرجؿ ثقة. فقاؿ يحيى: الى بيدَّ  لي. فأخذ كرقةن فكتب فييا ثبلثيف حديثنا، كجعؿ عى

مىى ديٌكاف طيف،  (ْ)عشرة منيا حديثنا لىٍيسى مف حديثو. ثـ جاءكا إلى أىًبي نيعىٍيـ، فخرج كجمس عى
كأخذ أحمد فأجمسو عىٍف يمينو، كأخذ يحيى فأجمسو عىٍف يساره. ثـ جمست أسفؿ الدٌُّكاف. ثـ أخرج 

مىٍيًو عشرة أحاديث، فمٌما قرأ الحادم عشر قىاؿى أبك نيعىٍيـ: ليس ىذا مف  يحيى الطَّبىؽ، فقرأ عى
حديثي، فاضرب عميو. ثـ قرأ العشر الثاني، كأبك نعيـ ساكت، فقرأ الحديث الثاني، فقاؿ أبك 
نعيـ: ليس ىذا مف حديثي، فاضرب عميو. ثـ قرأ العشر، الثالث، كقرأ الحديث الثالث، فتغٌير أبك 

مىى يحيى، فقاؿ: أٌما ىذا، كذراع أحمد بيده، فأكرع مف أف يعمؿ نيعى  ٍيـ كانقمبت عيناه، ثـ أقبؿ عى
. كلكف ىذا مف ًفٍعمؾ يا فاعؿ. ثـ أخرج  مثؿ ىذا. كأٌما ىذا، ييريدني، فأقٌؿ مف أف يفعؿ ذىلؾى

ليحيى: ألـ ًرٍجمىو فرفس يحيى ٍبف مىًعيف، فرمى بو مف الٌدٌكاف، كقاـ فدخؿ داره. فقاؿ أحمد 
ٍفسىتيو لي أحبُّ إلٌي مف سىٍفرىتي. : كاً لىرى ؟ قىاؿى  أىٍمنىٍعؾ مف الرجؿ كأىقيٍؿ لؾ أٌنو ثىٍبته

 . اكم ما ليس منوفي حديث الرَّ  قاؿ الباحث: كىذا مف االختبار باإلدخاؿ
: "كقاؿ أبك بكر اإلسماعيمي عف (ٓ)كقد ذكر ابف كثير االختبار عف طريؽ التمقيف فقاؿ

د ا بف محمد بف سيار: كاف ىشاـ بف عمار ييمقَّف، ككاف ييمىقَّفي كيؿَّ ما كاف مف حديثو، ككاف عب
ا، كقاؿ ا ٍف بىدَّلىوي بىٍعدىمىا سىًمعىوي فىًإنَّمىا ًإٍثميوي    :يقكؿ: أنا أىٍخرىٍجتي ىذه األحاديث صحاحن فىمى

                                                 
 (.ٖٔ( يينظر: شرح المكقظة لمذىبي )ص(ُ
 (.َّٕ/ُْ(، تاريخ بغداد )ْٖ/ُُ(، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )َِْ/ٓتاريخ اإلسبلـ )يينظر: ( (ِ
طعف فيو أبك داكد لمذىبو في الكقؼ  ،ثقة حافظ ،أبك بكر ،( أحمد بف منصكر بف سيار البغدادم الرمادم(ّ

ا. يينظر: تقريب التيذيب )صّٖق( كلو )ِٓٔفي القرآف، مات سنة )  (.ٖٓ( عامن
( الدكاف: الدكة المبنية لمجمكس عمييا، كالنكف مختمؼ فييا، فمنيـ مف يجعميا أصبل، كمنيـ مف يجعميا زائدة. (ْ

 (.ُِٖ/ِالنياية في غريب الحديث كاألثر )
 (.َِٓ/َّ(، تيذيب الكماؿ )ُِِٕ/ٓ(، تاريخ اإلسبلـ )ّْٖ/ُالتكميؿ في الجرح كالتعديؿ )يينظر: ( (ٓ
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مىى الًَّذيفى ييبىدّْليكنىوي  عى
كؿ كرقتيف درىمنا كيشارط، كيقكؿ: ليس بيني كبيف  ، ككاف يأخذ عمى(ُ) 

ف كنت ال تحفظ فبل تمقف، فاختمط مف  الخط الدقيؽ عمؿ، كقمت لو: إف كيٍنتى تىٍحفظ فىحدّْث، كا 
ذلؾ، كقاؿ: أنا أحفظ ىذه األحاديث، ثـ قاؿ لي بعد ساعة: إف كيٍنتى تشتيي أف تعمـ فىأىدًخؿ 

لتي فييا قميؿ اضطراب، فجعمت أسألو عنيا فكاف يمر فييا إسنادنا في شيء، فتفقدتي األسانيد ا
 يعرفيا".

كاف ييمقف فاختبره فكجده يقاؿ لو "أبك المغيرة" اإلماـ الخطيب البغدادم لراكو  ترجـ كقد  
ث ًبيىا عىف: ىشاـ ٍبف عركة. أىٍنبىأىنىا أىبيك أبك المغيرة أحد الغرباء قدـ بغداد، كحدَّ ": (ِ)كذابنا فقاؿ

ٍبدً  ٍدتي ًفي ًكتىابً  عى : كىجى ، قىاؿى دَّثىنىا اٍبفي ًحبَّافى : حى ، قىاؿى ٍيدو مى مَّدي ٍبفي حي نىا ميحى : أىٍخبىرى ، قىاؿى أىًبي  المًَّو اٍلكىاًتبي
سى  سىفى المٍّْحيىًة، حى مىٍينىا ىىيينىا، كىافى حى ـى عى طّْ يىًدًه: قىاؿى أىبيك زىكىًريَّا: أىبيك اٍلميًغيرىًة شىٍيخه قىًد فى اٍليىٍيئىًة، ًبخى

: أىفَّ النًَّبيَّ  ًديثو دّْثي ًبحى كىافى ييحى ٍنوي فىذىىىٍبتي يىٍكمنا  (ّ)(نىيىى عىٍف كىٍسًر األىٍلًكيىةً : )كى فىكىانيكا يىٍسأىليكنىوي عى
اًديثى نى  تَّى نىٍصنىعى لىوي أىحى : تىعىاؿى حى ةى، فىقىاؿى ًلي عىاًمره ك عىٍرفىجى دّْثي ًبيىا؟ًإلىٍيًو أىنىا كىعىاًمره أىخي  ،ٍنظيري ييحى

عييىا لىوي، كىىيكى يىميرُّ ًفييىا كيمّْيىا عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عىٍف أىًبي اًديثى يىضى اًمره ييمىقّْنيوي أىحى عىؿى عى ًو، عىٍف فىجى
اًئشىةى، عىًف النًَّبيّْ  سىبو ) عى ًنيعىةى ال تىٍنفىعي ًإال ًعٍندى ًذم حى ا(ْ)(أىفَّ الصَّ ٍرًب، ، كىأىحى ًديثى ًمٍف ىىذىا الضَّ

دّْثي ًبيىا كيمّْيىا، فىًإذىا ىيكى أىٍكذىبي النَّاًس كىأىٍخبىثيوي. عىؿى ييحى  فىجى
*** 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ُُٖ( سكرة البقرة )اآلية:(ُ

 (.ُٗٓ/ُٔ( يينظر: تاريخ بغداد )(ِ
لـ أجد ىذا الحديث في أم كتاب مف كتب السنة؛ كىذا يدؿ عمى أنو كذب، كلـ يكرده الخطيب إال لبياف ( (ّ

 ىذا الرجؿ.كذب 
شعب اإليماف  ،(ِٕٖ(، برقـ )ٓٓ/ِ(، )ُٕٖبرقـ ) (،ْٓ/ِ( يينظر: مسند الشياب القضاعي )(ْ
 (، كقاؿِّْ/ْ(. الضعفاء الكبير )ُّٓ(، برقـ )ُُٖ/ُ(. معجـ ابف األعرابي )َُْْٔ(، برقـ )ّْٔ/ُّ)

     .: الى يىًصحُّ ًفي ىىذىا شىٍيءه العقيمي
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 المقبكلة  ؤلحاديثل الكرٌاقيفالمبحث الحادم عشر: ركاية 
 كأثرىـ في الحكـ عمى أسانيدىا

لنا عددنا مف األحاديث المقبكلة  كقد نقمكا ،كما عرفنا نقمة كركاة لمحديث الكٌراقيفمف  إفَّ 
ا في ركايتيا كالحكـ عمى أسانيدىا بالقبكؿ.  "صحيحة أك حسنة"، ككاف ليـ أثرنا إيجابينا كاضحن

في الفصؿ األكؿ، كفيما  الكٌراقيفالباحث نماذج تطبيقية منتقاة مف أحاديث  كلقد درس
ث مقبكلة ككاف ليـ أثرنا إيجابينا أحادي رككا كٌراقيفيمي جدكؿ فيو خبلصة الدراسة، كفيو أسماء 

  في الحكـ عمى أسانيدىا. 

 الكٌراؽاسـ 
رتبة 
 الكٌراؽ

رقـ 
 الحديث

 في الحكـ الكٌراؽأثر  حكـ إسناد الحديث 

 إيجابي صحيح ْ ثقة أبك بىٍكر اٍلمىكّْيٌ 

 إيجابي صحيح ٗ ثقة أىبيك القاسـ المٌكي

أىبيك يعمى البغدادم 
 إيجابي صحيح َُ ثقة     الكٌراؽ

 إيجابي صحيح ُِ ثقة أبك عمي المُّؤليؤمٌ 

أبك جعفر البغدادم 
 الكٌراؽ

 إيجابي حسف ُّ صدكؽ

أبك بكر البغدادم، 
 يمقب غيٍندر

  حسف ُٓ ثقة
 إيجابي

أبك مسمـ البغدادم 
 المستممي

  صدكؽ
ُٔ 

  صحيح
 إيجابي

 إيجابي صحيح ُٕ صدكؽ اٍلكيكًفيُّ  الكٌراؽميسىاًكره 

 إيجابي صحيح ُٗ مقبكؿ بف األسكد   عبد الرحمف
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أبك الحسف بف لؤلؤ 
 الكٌراؽ

ثقة شيعي 
 إيجابي حسف َِ يخطئ

أبك الحسف التميمي 
 إيجابي صحيح ُِ ثقة الكٌراؽالمؤدب 

ٍنيىاجي  أبك عمي الصُّ
مجيكؿ 
 إيجابي حسف ِٖ الحاؿ

أبك إسحاؽ النَّاًسخ 
 حسف ّّ صدكؽ كماؿ الديف

 
 إيجابي

 إيجابي حسف ّٔ ثقة ٌراؽالك أبك الحسف 

أبك الفضؿ األمكم 
 مكالىـ

 إيجابي حسف ّٗ صدكؽ

بَّاغ  إيجابي حسف ُْ ثقة أبك نصر الصَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

  

 اٌفصً اٌثاٌث

 اٌضٍيب يف احلسٌث اٌٌضّالنيأثط 
 

 ًفٍو ذضعح ِثاحث0          

 اٌرصحٍف ًاٌرحطٌفادلثحث األًي0           

 ث اٌثا0ًٔ اٌررٍٍط ًاٌثعس عٓ اٌضثطادلثح          

 يُأحازٌثاإلزذاي عٍى اٌشٌٍخ ًإفضاز ادلثحث اٌثاٌث0           

 ًضًاٌح ادلناوري اءاٌضعف ادلثحث اٌطاتع0 اٌرحسٌث عٓ          

 ادلثحث اخلاِش0 اخلطأ ًاٌٌىُ يف األحازٌث          

 سٌثاٌىصب ًاٌٌضع يف احلادلثحث اٌضازس0           

 ادلثحث اٌضاتع0 صطلح األحازٌث ًاٌىرة          

 ادلثحث اٌثا0ِٓ ورّاْ اٌعٍُ عٓ تعض طالتو          

 ادلطزًزجألحازٌث ٌ اٌٌضّالنيادلثحث اٌراصع0 ضًاٌح           

 ًأثطىُ يف احلىُ عٍى أصأٍسىا                           
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 الفصؿ الثالث 
 السمبي في الحديث الكرٌاقيفأثر 

، كفي النَّبكماإليجابي في الحديث  الكٌراقيفلقد عرض الباحث خبلؿ الفصؿ السابؽ أثر   
كذلؾ مف خبلؿ ، النَّبكمفي الحديث السمبي  الكٌراقيفىذا الفصؿ حاكؿ الباحث عرض أثر 

 مباحث عٌدة:
 حريؼصحيؼ كالتَّ المبحث األكؿ: التَّ 

ف الصبلح: "معرفة المصحؼ مف إفَّ معرفة التَّصحيؼ كالتَّحريؼ فف ميـ، قاؿ اب   
ذَّاؽي ًمفى الحفَّاًظ، كالدٌ أسانيد األحاديث كمتكنيا،  ارقطنيُّ ىذا فىفّّ جميؿه إنَّما يىٍنيىضي بأٍعباًئًو اٍلحي

ٍنبىؿو  ٍينا عىٍف أبي عبًد اً أحمدى بًف حى كّْ ًفٍيده. كري :  ًمٍنييـ، كلوي فيًو تىٍصًنٍيؼه مي  كمىٍف يىٍعرىل"أنَّوي قاؿى
 .(ُ)"ًمفى الخطًأ كالتٍَّصحيًؼ!؟

ًحيفةً ": لغة التٍَّصًحيؼي ك  طىأي ًفي الصَّ ا  :التٍَّصًحيؼي ، ك"(ِ)"الخى ًؼ مى مىى ًخبلى أىٍف يىٍقرىأى الشٍَّيءى عى
مىٍيوً  كا عى ٍيًر مىا اٍصطىمىحي مىى غى تَّى يىتى : التٍَّصًحيؼي ، ك"(ّ)"أىرىادىهي كىاًتبيوي أىٍك عى ٍعنىى تىٍغًييري المٍَّفًظ حى غىيَّرى اٍلمى

طىأي  ،اٍلميرىادي ًمٍف اٍلمىٍكًضعً  تَّى اٍلتىبىسى  :ييقىاؿي  ،كىأىٍصميوي اٍلخى يَّرىهي فىتىغىيَّرى حى فىوي فىتىصىحَّؼى أىٍم غى حَّ  .(ْ)"صى
فيكنىوي كمنو قكليو تعالىى:  ،التَّحريؼ لغة: "التٍَّغًييري كالتٍَّبدًيؿي ك    رّْ ثيَـّ ييحى

ى كقىٍكليو تعالى  ،(ٓ)
رّْفيكفى اٍلكىًمـ عىٍف مىكىاًضًعوً : اأىيضن  ييحى

ًة: تىٍغًييري الحى (ٔ) ًؼ عف مىٍعنىاىا، رٍ ، كىك في القرآًف كالكىًممى
ٍعنىاىا، كىي قىًريبىةي الشَّبىًو كما كانىٍت اليىييكدي تيغىيّْري مىعاًنى التٍَّكرىاًة باألىٍشبىاهً   .(ٕ)"كالكىًممىًة عف مى

ا ىك كاحد عند أكثر العمماء، كىك  حريؼؼ كالتَّ صحيالتَّ تعريؼ أٌما  اصطبلحن
كقد : "(ٖ)قاؿ الدكتكر محمد أبك شييبة التغير الذم يقع في الكممة سكاءن في النقط أك الشكؿ،

صحيؼ بتغيير كاف معظـ المؤلفيف في المصحؼ في الحديث ال يفرقكف بيف ما إذا كاف التٌ 
 ."النقط أك بالشكؿ فالكؿ عندىـ تصحيؼ

                                                 

 (.ّّٖ)صمقدمة ابف الصبلح  (ُ)
 (.ُٕٖ/ٗلساف العرب ) (ِ)
 (.ِْٔ)صالمغرب في ترتيب المعرب ، (ٗٓالتعريفات )ص (ّ)

 (.ّّْ/ُالمنير في غريب الشرح الكبير )المصباح (ْ) 
 .(ٕٓ: بقرة )اآليةسكرة ال (ٓ)
 .(ْٔ: )اآلية سكرة النساء(ٔ)

 (ُّٓ/ِّج العركس مف جكاىر القامكس )تا(ٕ) 
 (.ْٖٕيث )صلكسيط في عمـك كمصطمح الحدا(ٖ) 
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اإلماـ الحافظ ابف حجر في ىك  -حدكد عمـ الباحث في -أكؿ مف فرؽ بينيماكف لك 
طّْ في ، فقاؿ: "(ُ)"نزىة النظر" ، مىعى بقاًء صكرًة الخى ، أىك حركؼو ًإٍف كانًت الميخالفةي بتىٍغييًر حٍرؼو

ٍف كافى بالنّْسبًة إ: السّْياؽً  . كىاً  حَّؼي ".فإٍف كاف ذلؾ بالنسبة إلى النىٍقًط فىالميصى رَّؼي  لى الشٍَّكًؿ فالميحى
ـً : "(ِ)قاؿ السيكطي ٍسبلى ـى شىٍيخي اإٍلً قىسَّ

ٍيًف: (ّ)  ىىذىا النٍَّكعى ًإلىى ًقٍسمى
. حَّؼي ديىيمىا: مىا غييّْرى ًفيًو النٍَّقطي؛ فىييكى اٍلميصى  أىحى

كًؼ، فىييكى اٍلميحىرَّؼي  ري : مىا غييّْرى ًفيًو الشٍَّكؿي مىعى بىقىاًء اٍلحي ري  ."كىاآٍلخى
مىٍيمىافى ٍبًف  كمما ال شؾ فيو أف الٌتصحيؼ كالٌتحريؼ مذمكماف عند الميحدّْثيف، فيذا سي

ًفيّْيفى  تقرؤكاالى ": (ْ)يقكؿ ميكسىى حي ـى عىًف الصُّ ، كىالى تىٍحًمميكا اٍلًعٍم ًفيّْيفى مىى اٍلميٍصحى سعيد بف "، ك اٍلقيٍرآفى عى
 .(ٔ)"كال القرآف مف مصحفيال تأخذكا العمـ عف صحفي " :(ٓ)يقكؿ عبد العزيز

اٌل فإف الخطأ كارد عمى كؿ  قاؿ الباحث: كىذا الذـ محمكؿ عمى مف تكرر منو ذلؾ، كا 
و قد عيب : إنٌ (ٖ)كقكؿ العسكرم: "(ٕ)إنساف، كلـ يسمـ منو كبار المحدّْثيف، قاؿ اإلماـ السخاكم

ية، كنيي العمماء صحيؼ جماعة مف العمماء، كفضح بو كثير مف األدباء، كسمكا الصحفبالتٌ 
الٌ  ؛ كىذاعف الحمؿ عنيـ  و فما يسمـ مف زلة كخطأ إال مف عصممحمكؿ عمى المتكرر منو، كا 

  ."ا، كالسعيد مف عدت غمطاتو
لى تصحيؼو في اإلسناًد. كينقسـي  :صحيؼي ينقسـي إلىالتَّ ك" تصحيؼو في متًف الحديًث، كا 

لى  -كىك األكثري  -تصحيًؼ البصرً  :ا إلىأيضن   :ا إلىكينقسـي أيضن  ...،تصحيًؼ السٍَّمعكا 
لى تصحيًؼ المعنى -كىك األكثري  -تصحيًؼ المٍَّفظً   .(ٗ)"كا 

في التَّصحيؼ كالتَّحريؼ خبلؿ عمميـ في اإلمبلء أك النسخ،  الكٌراقيفكقد كقع بعض  
 كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة، كفيما يمي ذكر بعضيا:

                                                 

 (.ِِٗ)صالفكر نزىة النظر في تكضيح نخبة  (ُ)
 (.ُٓٔ/ِقريب النكاكم )تدريب الراكم في شرح ت(ِ) 
 .: الحافظ أحمد بف حجر العسقبلني( كيقصد بشيخ اإلسبلـ(ّ

 (.ُُِاكم كالكاعي )صف الرٌ ث الفاصؿ بيحدّْ المي  (ْ)
(ٓ) ، مَّدو ٍبًد اٍلعىًزيًز، أىبيك ميحى ٍبًد اٍلعىًزيًز التَّنُّكًخيُّ  سىًعيدي ٍبفي عى : أىبيك عى ييقىاؿي ـي كى ا ، اإًلمى ـي أىٍىًؿ ًدمىٍشؽى ًفي ، الدّْمىٍشًقيُّ اًل ، عى

 . ـٍ بىٍعدى األىٍكزىاًعيّْ ٍفًتيًي مي  (.ّٖٕ/ْتاريخ اإلسبلـ )ىػ(. يينظر: َُٕتكفي سنة )عىٍصًرًه، كى
 (.ُّ/ِلجرح كالتعديؿ )ا(ٔ) 
 (.ٖٓ/ْ)فتح المغيث  (ٕ)
 (.ٓتصحيفات الميحدّْثيف )ص (ٖ)

 (.َُِ/ِ)شرح التبصرة كالتذكرة (ٗ) 
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فقاـ مستممي  ،ؿ قدـ داكد بف أبي ىند الككفةسمعت أبي يقك : "(ُ)قاؿ عبد ا بف أحمد
 ،في خرقة صحؼ يكفف النبي  (ِ)حديث سعيد بف المسيب :فقاؿ ،أىؿ الككفة ليستممي ليـ

 ".  أراد أف يقكؿ الصبي فقاؿ النبي
نىا(ّ)كقاؿ أبك سعد السمعاني مَّدي  اٍلمىعىاًلي أىبيك : "أىٍخبىرى ًميٍّ  ٍبفً  يىٍحيىى ٍبفي  ميحى  قىاًضي ًشيُّ اٍلقيرى  عى

، دى ػػػػػأىٍحمى  ٍبفً  ًبٍشرً  ٍبفي  سىٍيؿي  اٍلفىرىجً  أىبيك أىنا ًبيىا، ًدمىٍشؽى  سى  أىبيك أىنا اإًلٍسفىرىاًيًنيُّ مَّ  فً ػػػػػاٍلحى  ٍبفي  دي ػػػػميحى
سىٍيفً  ، الطَّفَّاؿً  ٍبفً  أىٍحمىدى  ٍبفً  اٍلحي مَّدو  أىبيك أىنا ًبًمٍصرى سىفي  ميحى ًشيؽو  ٍبفي  اٍلحى ،اٍلًمصٍ  رى  ٍبفي  يىميكتي  ثىنىا ًرمُّ
اًلي سىًمٍعتي  اٍلمزرًع، ك خى اًحظي  بىٍحرو  ٍبفى  عىٍمرى : اٍلجى مىى أىٍممىٍيتي  يىقيكؿي ك أىنا مىرَّةن، ًإٍنسىافو  عى  فىاٍستىٍممىى عىٍمره

كىتىبى  ًبٍشره  أىنا ٍيده".  أىنىا كى  زى
مًَّد ٍبًف اٍلفىٍضًؿ سىًمٍعتي شىٍيًخي أىبىا اٍلقىاًسـً ًإسٍ : "(ْ)كقاؿ السمعاني في مكضع اًعيؿى ٍبفي ميحى مى

اًفظي ًبأىٍصبىيىافى يىقيكؿي  ًزيرً  :اٍلحى اؽى اٍلكى ًميّْ ٍبًف ًإٍسحى سىًف ٍبًف عى ًميٍّ اٍلحى ًمًؾ أىًبي عى ٍجًمًس ًنظىاـً اٍلمى  ،كينَّا ًفي مى
بىًميَّةو " :فىأىٍممىى ٍـّ كى أيؼٍّ ًلمدٍُّنيىا الدًَّنيًَّة دىاًر ىى

اًفظي فىقىاؿى  "،(ٓ) ـى اٍلحى مىٍيمىافي ٍبفي ًإٍبرىاًىي  :اٍلميٍستىٍمًمي كىىيكى سي
تىًميَّةو ) بىًميَّةو ) :فىًقيؿى لىوي  ،(ٔ)(كى فىًميَّةو ) :فىقىاؿى  (،كى بىًميَّةو ) :فىًقيؿى لىوي  (،كى قىًميَّةو ) :فىقىاؿى  (،كى مىاعىةي  (،كى ًحؾى اٍلجى   .فىضى

ـي  تىٍخشىى األيميكرى لىيىا  (ٕ)رضو :قىاؿى  .اٍتريكيكهي  :فىقىاؿى النّْظىا ك كى نىا ىىذىا ًحيفى أىٍممىى تىٍرجي كىى شىٍيخي حى
ديكري  اعيدي كىاٍلحي ٍبًد اٍلكىاًحًد اٍلفىسىارىاًنيُّ  .التَّصى مَّدي ٍبفي عى  :فىقىاؿى الشٍَّيخي  ؟،أىٍيًش قيٍمتى  :فىقىاؿى ميٍستىٍمًميًو كىىيكى ميحى

نَّاًنيُّ  ،فىسىكىتى  (،كىاأليميكري ) :تي فىاٍستىٍفًيٍمًني أىنىا فىقيمٍ  ،كىاأليميكري   (كىاأليميكري ) :فىقىاؿى لىوي أىٍحمىدي ٍبفي ىىالىةى الرَّ
ٍيكىًرمٍّ  ٍكتو جى مىاعىةي  (،كىاٍلقيبيكري )فىأىٍممىى اٍلميٍستىٍمًمي  ،ًبصى ًحؾى اٍلجى   ".فىضى

نىا(ٖ)كقاؿ السمعاني في مكضع آخر ًميٍّ  أىبيك : "أىٍخبىرى اًعيؿي  عى سىٍيفً  ٍبفً  أىٍحمىدى  ٍبفي  ًإٍسمى  اٍلحي
ازىةن  اٍلبىٍييىًقيُّ  ًليدً  أىبيك أىنا ًإجى سىفي  اٍلكى مَّ  ٍبفي  اٍلحى اػػػػػسىمى  يىكيفٍ  لىـٍ  ًإفٍ  ًإٍذننا ًخيُّ ػػػػػاٍلبىمٍ  دو ػػميحى  أىبىا تي ػػػسىًمعٍ  اعن
سىفً   شيييكًخنىا بىٍعضى  سىًمٍعتي  :يىقيكؿي  ًبطىانىةى  ٍبفى  سً اٍلعىبَّا أىبىا سىًمٍعتي  :يىقيكؿي  ًباأليبىمىةً  اٍلقىاًضي ىىمَّاـو  ٍبفى  اٍلحى
كفي  كىافى  :يىقيكؿي  مىى يىٍستىٍمًمي اٍلبىٍصًرمُّ  الدّْيؾي  ىىاري دى  عى ًشيدو  ٍبفً  دىاكي دَّثىنىا قىاؿى  فىًإذىا رى مَّادي  حى اًلدو  ٍبفي  حى  خى

                                                 
 (.ُّْ/ّركاية ابنو عبد ا ) ،( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد(ُ
دَّثىنىا (.َُُٔٗ) برقـ ،(ْٔٔ/ِ) يقصد الحديث الذم أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو( (ِ  ميعىاًكيىةى، أىبيك قاؿ: "حى
دى، عىفٍ  ًبيُّ  ييكىفَّفي : »قىاؿى  اٍلميسىيًّْب، فً بٍ  سىًعيدً  عىفٍ  دىاكي  . «ًخٍرقىةو  ًفي الصَّ
 (.ِٗ( أدب اإلمبلء كاالستمبلء )ص(ّ
 (.ّٗ)ص المصدر نفسو( (ْ
ءي كىاًحده ابىًميَّةي كىاٍلبىٍمكىل كى الٍ ( (ٓ يىا. مختار الصحاح )ص ،ٍلبىبلى ٍمعي اٍلبىبلى  (.َْكىاٍلجى
 (.ِِٕ/ٍُٓيء. تيذيب المغة )ة مف الشَّ ( التًَّميَّة: كىًىي البىقيٌ (ٔ
 ( رضو: اختصار مف "رضي ا عنو".(ٕ
 (.ِٗالستمبلء )ص( أدب اإلمبلء كا(ٖ
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مَّادى  ًكتىاًبوً  ًفي كىتىبى  ٍيدو  ٍبفى  حى يىٍستىٍمًمي زى مَّ  ًلمنَّاسً  كى مىمىةى  ٍبفي  ادي حى ا يىٍقرىأي  بىٍيًتوً  ًإلىى فىيىًجيءي  سى  الى  كىتىبى  مى
دى  ًإلىى تىٍستىًغيثي  اٍمرىأىتىوي  يىٍضًربي  يىقيكـي  يىٍقرىأىهي  ييٍحًسفي  ". ٍبفً  دىاكي ًشيدو  رى

نىا(ُ)كقاؿ العسكرم مَّد بكر أىبيك : "كىأىٍخبىرى ٍبدىاًف، بف ميحى دثنىا عى مَّد حى  اٍلبىرىاءً  ٍبفً  أىٍحمىدى  ٍبف ميحى
: ًديًث، ًمفى  شىٍيئنا يىٍعًرؼي  كىال كىالشٍّْعرً  األىدىبً  ًفي ينظر كٌراؽ بكاسط كىافى  قىاؿى كىافى  اٍلحى  ٍبفً  ًلعىٍمًرك كى
في  ميٍستىٍمؿو  كىرَّاؽه  اٍلكىاًسًطيّْ  عىٍكفو  : كىًثيرنا، يىٍمحى كهي، فىقىاؿى ري ـى  أىخّْ تىقىدَّ  ًفي ري يىٍنظي  كىافى  الًَّذم الكٌراؽ ًإلىى كى
مىٍيًو، يىٍقرىأى  أىفٍ  األىدىبً  : فىبىدىأى  عى ـي  فىقىاؿى دَّثىكي : ىيشىٍيـه، حى ، ىيشىٍيـه  فىقىاؿى ؾى ٍيحى : كى ، عىفٍ  فىقىاؿى ٍيفو : حيصى عف  فىقىاؿى
ٍيفو  ، حيصى ٍيمىؾى ك قىاؿى  ثيَـّ  كى ؿً  الكٌراؽ ًإلىيَّ  ريدُّكا عىٍكفو  ٍبفي  عىٍمري فٍ  فىًإنَّوي  األىكَّ في يىمٍ  كىافى  كىاً  ". فىمىٍيسى  حى  يىٍمسىخي

ٍبًد اٍلكىاًحد: "(ِ)كقاؿ الخطيب البغدادم مَّدي ٍبفي عى سىًف ميحى ،  ،ً أنا أىبيك اٍلحى ًميُّ ٍبفي عيمىرى أنا عى
: ، قىاؿى مًَّد ٍبًف بىشَّارو اأٍلىٍنبىاًرمُّ ـي ٍبفي ميحى دَّثىًني اٍلقىاًس : حى ، قىاؿى زَّازي ًميُّ ٍبفي ميكسىى الرَّ دَّثىًني عى كىافى  حى

ٍرفنا ًمفى اٍلقيٍرآًف كىافى  مىى أىنَّوي ًإذىا أىٍممىى حى ؿى عى ٍنبىؿو قىٍد عىكَّ ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف حى كىابي  ميٍستىٍمًمي عى الصَّ
ًفوً  ًديثو  ،ًفي ًخبلى ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى ًفي حى ـٍ آيىاتينىا ًفي اآٍلفىاؽً ) :فىأىٍممىى عى  (ّ)ا ًبالرٍَّفعً قىالىيى ، )سىنيًريًي

جَّ اٍلمىٍجًمسي  ًحؾى النَّاسي كىضى ـٍ آيىاتىنىا)فىقىاؿى اٍلميٍستىٍمًمي: اٍسكيتيكا  ،فىضى  . قىالىيىا ًبفىٍتًح التَّاًء" (سينيًريًي
 القاسـ أبك األستاذ ىـ لٌما قاؿ: ،(ٓ)السممي الرحمف عبد أبك : "ذكر(ْ)كقاؿ ابف عساكر

 منزؿ أم األستاذ مع ككنت ق(ّٔٔ) سنة الحج إلى معو خرجت لو كتييأ بالحج (ٔ)النصرآباذم
 مف عنده ما ككثرة جبللتو مع ككاف الحديث، تسمع حتى قـ لي: يقكؿ دخمناىا بمدة أك نزلناه
 شديد -ا رحمو -ككاف أىمو، كيطمب الحديث سماع كيحضر كالبياض المحبرة يحمؿ العمـ

 مالؾ بف بكر أبي إلى نذىب بنا قـ لي: قاؿ غداد،ب دخمنا كلٌما لو، كالحب كتابتو عمى الحرص
، ككاف لو كٌراؽ قد أخذ مف الحاٌج شيئنا ليقرأ حسف إسناد عنده ككاف ،-ا رحمو -(ٕ)القطيعي

غير مٌرة، كالنٍَّصراباذم يردُّ عميو، كأىؿ بغداد ال يحممكف ىذا مف  الكٌراؽليـ، فدخمنا، فأخطأ 

                                                 
أدب اإلمبلء  ،(ِٖٓ/ُألخبلؽ الراكم كآداب السامع ) الجامع كيينظر: (،ٓٔ/ُ( تصحيفات المحدثيف )(ُ

 (.ٓٗكاالستمبلء )ص

 (.َّ/ِألخبلؽ الراكم كآداب السامع ) ( الجامع(ِ
ـٍ آيىاًتنىا ًفي اآٍلفىاؽً : ( بكسر التاء في قكلو آيىاًتنىاالصحيح ) ((ّ  .(ّٓ: ) اآلية سكرة فصمت. سىنيًريًي
 .(َُٗ/ٕ) ( تاريخ دمشؽ البف عساكر(ْ
قدـ بغداد مرات،  ،( محمد بف الحسيف بف محمد بف مكسى أبك عبد الرحمف السممي الصكفي النيسابكرم(ٓ
 (.ِْ/ّ: تاريخ بغداد )يينظرق(. ُِْ، تكفي سنة )ث بيا عف شيكخ خراسافكحدٌ 
ٍيو، أبك القاسـ النٍَّصرابى (ٔ مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف مىٍحمىكى كفي الٌزاىد، كنىٍصراباذ محٌمة ( إبراىيـ ٍبف ميحى اًذٌم الكاعظ الصُّ

 (.ِّٔ/ٖتاريخ اإلسبلـ ) ىػ(. يينظر:ّٕٔ، تكفي )بنىٍيسىابكر
 ( مف ىذا البحث.َُِ. تقٌدمت ترجمتو. ييمف نظر )صف أىبيك بىٍكر القطيعي( أىٍحمىد ٍبف جعفر ٍبف حمدا(ٕ
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باء، فممٌ  لثة قاؿ: يا رجؿ إٍف كنت تيٍحًسف تقرأ فتعاؿ، كالميستيًزئ بو، فقاـ ا رٌد عميو الثاالغيرى
، كأخذ الجزء فقرأ قراءة تحٌير منيا القىًطيعٌي كمىف حكلو، فقرأ  األستاذ أبك القاسـ كقاؿ: تأٌخر قميبلن

ذم، قمت: األستاذ أبك القاسـ النٍَّصرابا ،: مىف ىذا؟الكٌراؽثبلثة أجزاء، كجاء كقت الظُّير، فسألني 
 ". فقاـ كقاؿ: أيُّيا الٌناس، ىذا شيخ خيراساف

 النٍَّحكمٌ  األنبارمٌ  ابف بكر أبك بشار، بف محمد بف القاسـ بف كذكر الذىبي ترجمة محمد
قيٍطنٌي أنو حضره في مجمس يـك جمعو فصٌحؼ اسمنا : "(ُ)العبلمة، ثـ قاؿ المغكمٌ  حكى الدَّارى

ى المجمس عىرَّؼ مستمميو، فمٌما حضرتي الجمعة الثانية قاؿ ا انقضفأعظمت لو كٍىمىوي كًىٍبتو. فممٌ 
فنا االسـ الفبلني كنٌبينا ذلؾ الشاب عمى  ابف األنبارٌم لممستممي: عرّْؼ الجماعة أٌنا صحَّ

  ."الصكاب
ا، فقاؿ لنا مالؾ: يقرأ كرَّاؽ مالؾ يكمن  (ّ)أبطأ عمينا حبيب": (ِ)يحيى بف بكير كقاؿ

الممؾ بف مىٍسمىمىةبعضكـ لكـ. فقمنا لعبد 
 -: اقرأ لنا، فجعؿ يقرأ، فكمما مر بابف شياب(ْ)

ا حتى ضجر مالؾ مف كثرة ما ييرد عميو، حتى ىَـّ قاؿ: حدثؾ شياب، ففعؿ ذلؾ مرارن  ،-الزىرم
ا. ككنا نحضر كيغيب عبد الممؾ، فإذا انصرفنا أخذنا ألكاحو فكتبنا فييا بعض أف ال يحدثنا شيئن 

فنقكؿ لو: اقرأ ألكاحؾ، فيقرأ كيقكؿ: "حدثنا مالؾ" فنضحؾ بو، كنقكؿ: نحف ما سمعنا مف مالؾ، 
ا كتبناىا، فيقكؿ: ىي ألكاحي كأنا كتبتيا كسمعتيا، فيعجب أصحابنا مف شدة غفمتو. كقرأ لنا يكمن 

ا"، فضحؾ مالؾ، كقاؿ: "جرك عمى مالؾ في كتاب النُّذكر، فقرأ: "فقربت إليو جزء قنى مسككرن 
 ". ا" عافاؾ ا!كرن مكس (ٓ)قثاء

*** 
 
 

                                                 
 .(ْٔٓ/ٕتاريخ اإلسبلـ )( (ُ
. تقدمت المصرم مكالىـ المخزكمي بكير بف ا عبد بف يحيى :يحيى بف بكير ىكك (. ُّْ/ٓاألنساب )( (ِ

 ( مف ىذا البحث.ِْٖترجمتو )ص
 (.ِٖٓ( )صُّالحديث )ترجمتو في  يينظرحبيب ابف أبي حبيب، ( (ّ
ٍسمىمىة بف يزيد، أبك مركاف الًمٍصرمُّ الفقيو، (ْ ٌية. ، مكلى(قَِّ-ُِِتكفي سنة )( عبد الممؾ بف مى  بني أيمى

 (.ِٓٔ/ٓتاريخ اإلسبلـ ) ىػ(. يينظر:َِّتكفي سنة )
رؽ األنكار مشا ( قكلو: "جرك قثاء": بكسر الجيـ قيؿ ىك صغارىا كقيؿ الطكيؿ منيا كقيؿ ىك الكاحد منيا.(ٓ

 (. ُْٓ/ُعمى صحاح اآلثار )
ٍقثاةه. العيف )كالًقثٌاءي: الخيار، الكاحدة ًقثٌ   (.َِّ/ٓاءىةه، كأرض مى
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 المبحث الثاني: التخميط كالبعد عف الضبط
كايات كيؤدم إلى رٌدىا كعدـ قبكليا. التخميطإفَّ   كالبعد عف الضبط يفسد الرَّ

ٍفسىادي  اأٍلىٍمًر: ًفي ك"التٍَّخًميطي   اختبلؿ التخميط :بأخرة االختبلط غير ك"التخميط .(ُ)ًفيًو" اإٍلً
  .(ِ)الخرؼ" ال الصحة حاؿ في يقع الضبط في عارض

 ابف ا عبيد أبك حدثنا يقكؿ: أبي "سمعت الرحمف بف أبي حاتـ: عبد : قكلو(ّ)كمنو
 عف رجع أنَّو خبره جاءني ثـ بعد، خمط ثـ مستقيـ، كأمره عنو كتبنا قاؿ: ثـ كىب، ابف أخي

كر عبد ا الجديع عمى عٌمؽ الدكت .صدكقنا" كاف فقاؿ: ذلؾ، بعد عنو أبي كسئؿ قاؿ: التخميط،
  .خطئو" عف كرجع حديثو كضبط تخميطو زاؿ : "كىذا(ْ)ىذا الخبر، فقاؿ

كاية بمعناه االصطبلحي، كىك  "أف أٌما البعد عف الضبط، أم البعد عف الضبط في الرَّ
 .(ٓ)"يككف الراكم متيقظان حافظان غير مغفؿ كال ساه، كال شاؾ في حالتي التحمُّؿ كاألداء

 اأىب ميٍستىٍمًمي (ٔ)كىٍيسىافى في التخميط كالبعد عف الضبط، منيـ:  الكٌراقيفعدد مف  كقد كقع
ٍكحو ، قاؿ (ٕ)عيبىٍيدىةى  أىٍحمىدي ٍبفي رى

ا أىقيكؿي  :قىاؿى أىبيك عيبىٍيدىةى ًلكىٍيسىافى ميٍستىٍمًميوً " :(ٖ) ٍيرى مى كىٍيسىافي يىٍسمىعي غى
ا يىٍسمىعي  ٍيرى مى يىقيكؿي غى يىٍكتيبي  ،كى ا يىٍقرىأي  كى ٍيرى مى يىٍحفىظي غى ا يىٍكتيبي كى ٍيرى مى يىٍقرىأي غى ا يىقيكؿي كى ٍيرى مى "، كقاؿ  غى

مىًحيّْ  مًَّد ٍبًف سىبلـو اٍلجي ٍيرى مىا كىعىى ثيَـّ يىٍنقيميوي ًمفى األىٍلكىاًح ًإلىى  :أىبيك عيبىٍيدىةى : "ميحى يىٍكتيبي ًفي األىٍلكىاًح غى كى
ٍيرى مىا كىتى  ا ًفيوً الدٍَّفتىًر غى ٍيرى مى  مستممي أبي عيبىٍيدىة" :(َُ)، كقاؿ الصفدم(ٗ)"بى ثيَـّ يىٍقرىأي ًمفى الدٍَّفتىًر غى

يٍقرىأ غير مىا يكتب أمميت  كيسىاف مستممي أبي عيبىٍيدىة قىاؿى الجاحظ كىافى يٍكتب غير مىا يسمع كى

                                                 
 (.ْٗ( مختار الصحاح )ص(ُ
 (.ْْٓ/ُ( تحرير عمـك الحديث )(ِ
 (.َٔ/ِ)( الجرح كالتعديؿ (ّ
 (.ْْٓ/ُ( تحرير عمـك الحديث )(ْ

 (.ْٗث )صالديباج المذىب في مصطمح الحدي (ٓ)
 (.ُٖٕـ. طبقات النحكييف كالمغكييف )صأبك سميماف كيساف بف معٌرؼ بف دىث ( ىك(ٔ
، تىٍيـ قيرىيش مكلنى ليـ. ككاف مف أجمع الناس لمعمـ، كأعمميـ بأياـ  ( ىك(ٕ ٍعمر بف المثنَّى التٍَّيًميُّ أبك عبيدة مى

اًرًجيّّ  (. طبقات النحكييف كالمغكييف قَِٗ. كمات سنة )العرب كأخبارىا. كأكثر الناس ركاية، ككاف يقاؿ: إنو خى
 (.ُٕٓ)ص

 (.ِٗ( أدب اإلمبلء كاالستمبلء )ص(ٖ
 .المصدر نفسو( (ٗ
 (.ِٕٖ/ِْ( الكافي بالكفيات )(َُ
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ا مىٍيًو يىٍكمن أىبىا زيد  (ُ)بوي أىبيك بشر كاستفتى ًفيوً فىكىت )عجبت لمعشرو عدلكا ... بمعتمرو أىبىا عىٍمرك( عى
ٍفص ا". كقاؿ أكقرأه أىبىا حى سىأىلىوي أىبيك عيبىٍيدىة عىف رجؿ مف شع: "(ِ)يضن ا اٍسمو ءار كى  :فىقىاؿى  ؟العرب مى

ف أيمف  :كىأىظنوي قرشيان فىقىاؿى لىوي أىبيك عيبىٍيدىة ،ًخدىاش أىك خرىاش أىك رياش أىك خماش أىك شىٍيء آخر
رىأىٍيت اكتناؼ الشينات :قىاؿى  ؟،نو قرشيعممت أى 

انب (ّ) مىٍيًو مف كؿ جى   ".عى
 المعركؼ الكاتب ا عبيد أبك ا، عبيد بف مكسى بف كمنيـ: "محمد بف عمراه

 ككاف فنكف، في مستحسنةن  كثيرةن  كتبنا كصنؼ لآلداب، كركاية أخبار صاحب كاف .بالمرزباني
 لحاؼ بيف ما خمسكف عنده ككاف منيـ، كيسمع يـفيسمع داره في عنده يحضركف أشياخو
 فيقؼ داره عمى يجتاز (ٓ)الدكلة عضد ككاف عنده، يبيتكف الذيف العمـ ألىؿ معٌدة ،(ْ)كدكاج
لى التشيع، إلى الميؿ ثبلثنا، آفتو عميو، ككانت فيسمـ إليو يخرج حتى ببابو  كتخميط االعتزاؿ، كا 

ال باإلجازة، المسمكع  .(ٔ)الكذابيف" في بداخؿ فميس كا 
 يكنى قرطبة؛ أىؿ مف الفرانؽ، بابف: ييعرؼ ،الكٌراؽ إبراىيـ بف أحمد بف كمنيـ: "محمد 

  .(ٕ)كقيد" نقمو لما بالضابط يكف كلـ كثيرنا، عممنا بخطو كتب ا...، عبد أبا
ٍيو، القاضي أبك منصكر األصبيانيكمنيـ: " كى مَّد ٍبف أٍحمىد ٍبف عمٌي بف شىٍكري قاؿ ...، ميحى

 ،يحيى بف مندة: ىك آخر مف ركل عف أبي عمٌي بف البغدادٌم، كأبي إسحاؽ بف خرشيذ قكلو
كسافر إلى البصرة. كسمع مف: أبي عمر الياشمي، كعمٌي بف القاسـ النجاد، كجماعة. إاٌل أٌنو 

ما سمعو بما لـ يسمعو، كحؾَّ بعض السَّماع؛ كذلؾ أراني مؤتمف  (ٖ)خمط في كتاب السُّنىف

                                                 
ع سحاؽ الحصرم: "فكتب أبا بشر، كقرأ أبا حفص، كاستممى أبا زيد، كأممى أبا نصر". جمإأبك  ( قاؿ(ُ

(. كقاؿ عبد السبلـ ىاركف: "ينقؿ عف ذلؾ غير ما كتبو في أكؿ األمر، ُّٖالجكاىر في الممح كالنكادر )ص
 (.ّٔا حفظ". تحقيؽ النصكص كنشرىا )صث غير محدّْ ثـ يحفظ غير ما كتب، ثـ يي 

 (.ِٕٖ/ِْ( الكافي بالكفيات )(ِ
ميـ قبؿ البلمات. الشينات: ( (ّ حيط األعظـ يينظر: المحكـ كالمجمع لحرؼ الشيف، كالشينات كميىا ًفي كىبلى
(ٔ/ُٕٔ.) 
. الشكارد ِٕٕ/ِلساف العرب ). ( الدُّكَّاجي: ضربه ًمفى الثّْيىابً (ْ : الذم ييٍمبىسي ، كالدُّكىاجي (. كقاؿ الصغاني: الدٌُّكاجي

 (.ِٓ)ص
دي الدكلة، أبك شجاع ابف السمطاف ريٍكف الدكلة الحسف بف بيكيو الدٍَّيمىًمي. (ٓ ك، الٌسمطاف عضي سنة  تكفي( فىٌناًخٍسري
 (.ّٕٔ/ٖتاريخ اإلسبلـ )يينظر: . (ىػِّٕ)

 (.ِّٕ/ُْتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )( المن(ٔ
 (.ُّٕمة األندلس )ص( الصمة في تاريخ أئ(ٕ
 أم سنف أبي داكد. ( (ٖ
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ـٌ ترؾ القراءة عميو، كخرج إلى البصرة، كسمع الكتابى مف أبي عمٌي التٍُّستىًرمٌ السٌ  اجٌي، ث
كقاؿ  .(ُ)

ٍيو، فنظرتي فإذا ىك  بأصبياف: لٌما كٌنا (ِ)ابف طاىر كى كاف ييذكر أٌف السُّنىف عند ابف شىٍكري
كاف القاضي أبك مضٌطرب، فسألتي عف ذلؾ، فقيؿ: إٌنو كاف لو ابف عـ، ككانا جميعنا بالبصرة، ك 

ٌنما سمع اليسير مف القاضي أبي عمر الياشميٌ  ، ككاف ابف عٌمو قد (ّ)منصكر مشتغبلن بالفقو، كا 
ٌفي قديمنا، فكشىط أبك منصكر اسـ ابف عٌمو، كأثبت اسمىو، فخرجتي إلى  سمع الكتابى كمَّو، كتيكي

  .(ْ)"البصرة، كقرأتيو عمى التٍُّستىًرمٌ 
 أبك العبلمة، العبلؼ الحافظ دكست بف محمد بف يكسؼ بف محمد بف أحمدكمنيـ: 

: ابف دكست ضعيؼ، رأيت كتبو (ٓ)األزىرم قاؿ .البزاز العبلؼ بكر أبي كالد البغدادم، ا عبد
كقيؿ: إنو كاف يكتب األجزاء كيتربيا  كميا طرية، ككاف يذكر أف أصكلو غرقت فاستدرؾ نسخيا.

طاىر: مكث ابف دكست سبع عشرة سنة يممى  حمزة بف محمد بفكقاؿ  ليظف أنيا عتؽ.
ذا سئؿ عف    .(ٔ)أممى مف حفظو في معنى ما يسأؿ عنو شيءالحديث، كا 

كاة، ف قاؿ ابف كقد أرشدنا أىؿ العمـ إلى طريقة التعامؿ مع أحاديث ىذا الصنَّؼ مف الرُّ
ألنو ينتقي مف  كال عيب عمى مسمـو في إخراج حديثو،": (ٖ)الكٌراؽعند حديث عف مطر  (ٕ)القيّْـ

أحاديث ىذا الضَّرب ما يعمـ أنو حفظو، كما يطَّرح مف أحاديث الثّْقة ما يعمـ أنو غمط فيو، 
ء  فغمط في ىذا المقاـ مف استدرؾ عميو إخراج جميع حديث الثّْقة، كمف ضعَّؼ جميع حديث سيّْ

                                                 
 ىػ(،ْٕٗالبٍصرٌم السَّقطٌي. تكفي سنة ) عمٌي بف أحمد بف عمي بف إبراىيـ بف بحر، أبك عمٌي التُّسترٌم، ثـٌ ( (ُ

 (.ّْْ/َُ: تاريخ اإلسبلـ )يينظركانت الرحمة إليو في سماع سنف أبي داكد؛ ركاىا عف أبي عمر الياشمٌي. 
 ( مف ىذا البحث.ِّٕتقدمت ترجمتو )صمحمد ٍبف طاىر ٍبف عمٌي ٍبف أحمد، أبك الفضؿ المقدسي، ىك: ( (ِ

 كر مف الحكايات كالسؤاالت": كقد أحاؿ ابف نقطة ىذه القصة إلى كتاب ابف طاىر "المنثاؿ الباحثق
(. كلكني ٓٓلمعرفة ركاة السنف كالمسانيد )صفي كتاب المنثكر". التقييد بقكلو: "كقاؿ محمد بف طاىر المقدسي 

 لـ أجد القصة في كتاب ابف طاىر.
ًميّْ (ّ مىٍيمىافي ٍبف عى ٍعفىري ٍبف سي ٍبد المًَّو ٍبف  ( القاسـ ٍبف جعفر ٍبف عبد الكاحد ٍبف العباس بف عبد الكاحد بف جى ٍبف عى

 (.ُِْ/ٗىػ(. تاريخ اإلسبلـ )ُْْتكفي سنة ) ،مىر الياشمٌي العٌباسٌي البٍصرمٌ ، القاضي أبك عي عىبَّاس
 (.ّْْ/َُ: تاريخ اإلسبلـ )يينظر( (ْ

ا بابف السَّ (ٓ يرفٌي البغدادٌم، المعركؼ أيضن تكفي كىادٌم. ( عيبىٍيد ا بف أحمد بف عثماف، أبك القاسـ األزىرٌم الصَّ
ًلد أبك القاسـ سنة )ّْٓسنة ) ق(. تاريخ ّٓٓىػ(، كنية أبيو أبك الفتح، كلو أخه اسمو محمد تأخَّر بعده. كي

 (.ْٖٓ/ٗاإلسبلـ )
 (.ُّٓ/ُميزاف االعتداؿ )، (ُٓٓ/َُ( يينظر: تاريخ اإلسبلـ )(ٔ

 (.ّّٓ/ُاد المعاد في ىدم خير العباد )( ز (ٕ
    (.ْٕترجيح )ص( قكاعد العمؿ كقرائف ال(ٖ
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كأشكالو، كطريقة مسمـ  الحفظ. فاألكلى طريقة الحاكـ كأمثالو، كالثانية طريقة أبي محمد ابف حزـو 
 ."ىي طريقة أئمة ىذا الشَّأف، كا المستعاف

*** 
فساد أحاديثيـ  المبحث الثالث: اإلدخاؿ عمى الشيكخ كا 

لكج"مف اإلدخاؿ لغة:  . (ُ)"دخؿ: الداؿ كالخاء كالبلـ أصؿه مطرد منقاس، كىك الكي
كؿ نقيض الخركجك" ؿ ،الدُّخي كالن  ،يىٍدخيؿ ،دىخى ؿ بو ،كتىدىخَّؿ ،ديخي    (ِ)"كدىخى

يختمؼ عنو في ككف ك" ،كاإلدخاؿ عمى الشيكخ عند الميحدّْثيف عٌمة قريبة مف عمة التمقيف
 -ا غالبن  -التمقيف بعمـ الممقف، كأما اإلدخاؿ فيككف بغير عمـ الراكم الذم أدخؿ عميو الحديث 

ا بعضو مف األمر قريبن  كربما كاف كما أف التمقيف يككف مشافية، كأما اإلدخاؿ فيككف في الكتاب،
 .(ّ)..."بعض بحيث يمتبس ىؿ ىك تمقيف أك إدخاؿ

كتختمؼ مكاقؼ الركاة الذيف أدخؿ عمييـ، مف األحاديث التي أدخمت عمييـ، كممف أدخميا؛ "   
فبعضيـ يرجع عف تمؾ األحاديث، كيتركيا، كيغضب عمى مف فعؿ ذلؾ، فيؤالء ال يؤثر فييـ 

 .(ْ)"ذلؾ، فيسقط حديثيـ ذلؾ الفعؿ. كيضعؼ بعضيـ عف
كاإلدخاؿ حدث مع طائفة مف الشيكخ بفعؿ كراقييـ أك غيرىـ، كفسدت بذلؾ أحاديثيـ 

مَّد أىبيك الربيع، ٍبف كطيعف فييا، فيذا قيس  اٍبف سألت: (ٓ)الحافظ أباف ٍبف األسدم، قاؿ جعفر ميحى
ٍير نيمى
 كتبو، في الحديث أصحاب نظر ،آفتو ىك (ٕ)اٍبف لو كاف: قىاؿى  الربيع، ٍبف قيس عىفٍ  ،(ٔ)

                                                 

 (. ّّٓ/ِمعجـ مقاييس المغة )(ُ) 
 (.ِّٗ/ُُلساف العرب )(ِ) 
 (.ُِٔ/ُعمؿ الحديث البف أبي حاتـ )مقدمة  (ّ)

 (.ُِٗ/ُعمؿ الحديث البف أبي حاتـ )مقدمة (ْ) 
 (.ُِٗ/ِالمجركحيف )كتاب (، ْٗٔ/ُْ( يينظر: تاريخ بغداد )(ٓ

ات سنة م، ثقة حافظ فاضؿ ،لقبو درة العراؽ، أبك عبد الرحمف ،الككفياني در اليمٍ يٍ مى بف ني ( محمد بف عبد ا (ٔ
 (.َْٗق(. تقريب التيذيب )صِّْ)
 قاؿ عبد ا بف  ،ىك الذم أفسد حديث أبيو ،ابف حجر: "محمد بف قيس بف الربيع األسدم الككفي ( قاؿ(ٕ

قاسـ إسماعيؿ بف كثير عف عاصـ بف عمي بف المديني عف أبيو كضعكا في كتاب قيس بف الربيع حديث أبي ال
نٌ  اء،شيأكلـ يسمع مف إسماعيؿ بف كثير في الكضكء لقيط  ىمكو ابف لو قمب عميو شيئنا مف حديثو. كقاؿ أما كا 
نٌ  :كقاؿ أبك داكد ،كاف لو ابف ىك آفتو :ريٍ مى ابف ني  ما أتى قيس مف قبؿ ابنو كاف يأخذ حديث الناس فيجعمو في كا 

كاف ابف قيس يأخذ حديث مسعر كسفياف الثكرم عف المتقدميف  :كقاؿ أحمد ،لشيخ ذلؾكتب أبيو كال يعرؼ ا
ر الذم ذكرتو". فيجعميا في حديث أبيو كىك ال يعمـ قمت: كلـ أقؼ لمحمد بف قيس عمى ترجمة إال ىذا القد

 (.َّٓ/ٓلساف الميزاف )
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قد سبرت أخبار قيس بف الربيع مف ": (ُ)أبك حاتـكقاؿ غيرىا"،  قد ابنو أف كظنكا حديثو، فأنكركا
ا، فمما كبر ساء حفظو، ا حيث كاف شابن ا مأمكنن ركاية القدماء كالمتأخريف كتتبعتيا، فرأيتو صدكقن 

ا غمب المناكير يو ثقة منو بابنو، فممٌ كامتحف بابف سكء، فكاف يدخؿ عميو الحديث، فيجيب ف
عمى صحيح حديثو كلـ يتميز؛ استحؽ مجانبتو عند االحتجاج، فكؿ مف مدحو مف أئمتنا كحث 
عميو؛ كاف ذلؾ منيـ لما نظركا إلى األشياء المستقيمة التي حدث بيا عف سماعو، ككؿ مف 

 . "ي أدخؿ عميو ابنو كغيرهكىاه منيـ، فكاف ذلؾ لما عممكا مما في حديثو مف المناكير الت
 جدنا، الحديث : "منكر(ّ)قاؿ ابف حباف ،(ِ)المصرم الميث كاتب صالح بف ا ك"عبد

 ككاف أئمة، مشاىير أقكاـ عف الكثيرة المناكير كعنده الثقات حديث يشبو ماال األثبات عف يركم
ٌنما ؛(ٓ)تالغىبلَّ  عمى كاتبو ككاف ،(ْ)الحساب سعد بف لميث يكتب صدكقنا نفسو في  كقع كا 

 بينو جار لو كاف يقكؿ: (ٔ)خزيمة ابف سمعت سكء، رجؿ لو جار قبؿ مف حديثو في المناكير
 يشبو بخط قرطاس في كيكتب صالح بف ا عبد شيخ عمى الحديث يضع فكاف عداكة كبينو
 وأن فيتكىـ بو فيحدث ا عبد فيجده كتبو، كسط في داره في كيطرح صالح بف ا عبد خط
 أخباره".  في المناكير كقع ناحيتو فمف كسماعو، خطو

لو أدخؿ في كتبو أحاديث مناكير، كنصحو أبك حاتـ  بكٌراؽكسفياف بف ككيع ابتمي 
ف لو أبك حاتـ كيؼ يميز ما أدخؿ عميو، فمـ يأخذ بنصحو، فسقطت كابف خزيمة، كبيٌ  ،ازمالرٌ 

 مشيخة مف جماعة يقكؿ: جاءني أبى ت"سمع :(ٖ)حاتـ أبي بف الرحمف قاؿ عبد .(ٕ)ركاياتو
 كنت أما ككيع، بف سفياف كتركت عنيـ تكتب الككفة مشايخ إلى تختمؼ أنؾ بمغنا فقالكا: الككفة

                                                 
 (.ُِٖ/ِ)المجركحيف كتاب ( (ُ
 (.ٕٔاألكؿ، الفصؿ الرابع )ص: الباب يينظر( ىك: الميث بف سعد، (ِ
 .(ََُ/ُ) المكضكعات ، يينظر:(َْ/ِالمجركحيف )كتاب ( (ّ
سىٍبتي الشٍَّيء أىٍحسيبيو ًحسىابا كًحسا(ْ بىةن كًحٍسبىةن. تيذيب المغة ( الًحسابي كالًحسابةي: عىدُّؾ الشيءى، تىقكؿ: حى
(ْ/ُّٗ.) 
فه ( الغبلت جمع غمة، كالغىمَّة: الدٍَّخؿ الًَّذم ييحى (ٓ فيبلى . كى نىٍحًك ذىًلؾى ٍرًع كىالثَّمىًر كىالمَّبىًف كاإًلجارة كالنّْتاج كى ؿي ًمفى الزَّ صَّ

مىى ًعيالو أىم يٍأتييـ با  (.َْٓ/ُُلغىمَّة. يينظر: لساف العرب )ييًغؿُّ عى
ٍيمىة ٍبف المغيرة بف صالح بف بكر السُّمىًميُّ النيسابكرمُّ (ٔ زى اؽ ٍبف خي مَّد ٍبف ًإٍسحى الحافظ. . إماـ األئمة أبك بكر ( ميحى

 (.ِّْ/ٕىػ(. تاريخ اإلسبلـ )ُُّنة )تكفي س
 (.ُّٓ/ُمة عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ): مقديينظر( (ٕ
 (.ِِّ-ُِّ/ْ( الجرح كالتعديؿ )(ٖ
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 قد (ُ)كراؽ كلو الستر، عمى أمكره تجرل أف كأحب لو أكجب إني ليـ: فقمت أبيو؟، في لو ترعى
 جماعة مع فأتيتو أجيئو، أف فكعدتيـ نفسو عف الكٌراؽ يبعد أف لو نقكؿ فنحف قالكا: .حديثو أفسد
 ككنت نفسؾ صنت فمك نفسؾ كفى شيخؾ في عمينا كاجب حقؾ إف: لو كقمت الحديث، أىؿ مف

 ينقـ الذم ما: قاؿ سمعت؟، فكيؼ كقد ذلؾ، في إليؾ الرحمة لكانت أبيؾ كتب عمى تقتصر
 ذلؾ؟، في السبيؿ يؼفك فقاؿ: .حديثؾ مف ليس ما حديثؾ في كراقؾ أدخؿ قد فقمت: عمٌي؟،
 عف الكٌراؽ ىذا كتنحي أصكلؾ، مف إال تقرأ كال األصكؿ، عمى كتقتصر بالمخرجات ترمي قمت:
 كاف كراقو أف كبمغني .منؾ مقبكؿ فقاؿ .بو يكثؽ فإنو أصكلؾ، كتكليو كرامة بابف كتدعك نفسؾ،

 األحاديث بتمؾ يحدث فككا الشيخ، فبطؿ قالو، مما شيئنا فعؿ فما عمينا، يتسع بيتنا ادخمكه قد
 المحدثيف".  حديث مف سرؽ كقد حديثو، بيف أدخمت قد التي

اء بف عمير بف ك"أحمد ٍكصى ا كاف عالمن " :(ِ)قاؿ مسممة بف قاسـ الحسف، أبك الحافظ، جى
اؽ يتكلى ككاف لو كرٌ  ،ا بالتصنيؼ ككاف الرحمة إليو في زمانوا بالركاية عارفن بالحديث مشيكرن 
خراج كتبو فساء ما بينيما فاتخذكا كراقن القراءة عميو ك  األكؿ أحاديث في  الكٌراؽا غيره فأدخؿ ا 

 ."ركايتو كليست مف حديثو فحدث بيا بف جكصاء فتكمـ الناس فيو ثـ كقؼ عمييا فرجع عنيا
ميسىدَّد عف زرعة ألبي : "ذكرت(ْ)البرذعي قاؿ ،(ّ)عىٍبدىؾ بف كيحيى

مَّدً  ،(ٓ)  ٍبفً  عف ميحى
ٍمرىافى  حي
ـي  عف (ٔ) ٍم الرٍَّحمىفً  عىٍبدً  ٍبفي  سى

ًبيعً  ٍبفى  كىادىةى ػػسى  عف ،(ٕ) يٍ  ،(ٖ)الرَّ ٍعقيكده  ؿي ػػػػػ)الخى  ًفي مى

                                                 
( قاؿ ابف حجر: "قرطة" كراؽ سفياف بف ككيع كاف يدخؿ عميو األحاديث الباطمة فيحدث بيا سفياف فينبيكنو (ُ
ىذا ترككا حديثو كقرطمة سماه بف الجكزم في مقدمة المكضكعات ثـ رأيت في مقدمة الضعفاء  فؤلجؿ يرجع فبل

ألبي حاتـ بف حباف في النكع الرابع عشر قاؿ كمنيـ سفياف بف ككيع كاف لو كراؽ يقاؿ لو قرمطة يدخؿ عميو 
(. محمد بف عبيد ّْٕ/ْلساف الميزاف )الحديث ثـ عرفت أف قرطمة أك قرممة لقب كاسمو محمد بف عبيد ا". 

 .(ٖٗ/ِ) األلقاب في األلباب نزىة، يينظر: (ِٕٔ/ٓكراؽ سفياف ابف ككيع. لساف الميزاف ) الكٌراؽا 
 (.َِْ/ُ( لساف الميزاف )(ِ

 . يينظر:ق(َِٖتكفي سنة ) ،محٌدث كبير القٍدر ،كينيٌ ( يحيى بف عبد األعظـ، كىك يحيى ٍبف عىٍبدؾ القىزٍ (ّ
 (.ّٗٔ/ٔتاريخ اإلسبلـ )

 (.ٕٗٓ/ِازم كجيكده في السنة النَّبكية )( أبك زرعة الر (ْ
كيقاؿ ، ق(ِِٖمات ) ،ثقة حافظ ،أبك الحسف ،بف مستكرد األسدم البصرمد بف مسرىد بف مسربؿ دَّ سى ( مي (ٓ

 (.ِٖٓتقريب التيذيب )صيينظر: د لقب. دَّ سى كمي  ،بف عبد العزيزاسمو عبد الممؾ 
 (.ْٕٓ. تقريب التيذيب )صصدكؽ فيو ليف ،بف عبد العزيز القيسي البصرمبف حمراف ( محمد (ٔ
 (.ِْٔ. تقريب التيذيب )صصدكؽ ،بف عبد الرحمف الجرمي البصرم( سمـ (ٕ
ابف الربيع الجرمي، لو صحبة بصرل، ركل عنو سالـ بف عبد الرحمف الجرمي،  :( سكادة بف الربيع، كيقاؿ(ٖ

 (.ُِْ/ّيينظر: معجـ الصحابة لمبغكم )ك  (.ٕٔٔ/ِفي معرفة األصحاب ) االستيعاب كا أعمـ.
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نىكىاًصييىا(
. مسدد حديث مف ىذا ليس عميو تكبر أف لؾ ينبغي كاف ىذا راكم: فقاؿ لي ؟.(ُ)

 ما آالؼ عةتس مف كأكثر آالؼ، ثمانية مف كأكثر آالؼ، سبعة مف أكثر ميسىدَّد عف كتبت
ٍبدىؾ، بف يحيى الحديث ىذا ركل لو: قمت. حمراف بف محمد ذكر قط سمعتو : فقاؿ. مسدد عف عى
 . مسدد حديث مف ىذا كليس صدكؽ، يحيى

   أحاديث لي أدخؿ خيرنا، عني الكٌراؽ ا جزل ال إلي، فكتب يحيى، إلى فكتبت
 عنو أرجع كأنا كتابؾ كرد حتى سنة، يفعشر  منذ أميزىا كلـ مسدد أحاديث في (ِ)أسد بف المعىمَّى
  ".الصدؽ أىؿ كتاب ىذا: "فقاؿ. (ّ)زرعة أبي عمى كتابو فقرأت

: سمعت أبي يقكؿ: كأف قاؿ عبد ا بف أحمد: حدثنا (ْ)كسفياف بف عيينة، قاؿ العقيمي
ت سفياف الذم يركم عنو إبراىيـ بف بشار ليس ىك سفياف بف عيينة. حدثنا عبد ا قاؿ: سمع

فكاف يممي  ،فقاؿ: كاف يحضر معنا عند سفياف بف عيينة ،أبي ذكر إبراىيـ بف بشار الرمادم
يقكؿ: كأنو يغير  ،ما أممى عمييـ ما لـ يسمعكابٌ ككاف ري  ،عمى الناس ما يسمعكف مف سفياف
مي كيحؾ تم ،ا: أال تتقي افقمت لو يكمن  ،أك كما قاؿ أبي ،األلفاظ فيككف زيادة ليس في الحديث

 ا. ا شديدن كلـ يحمده أبي في ذلؾ كيذمو ذمن  ،عمييـ ما لـ يسمعكا
ا قاؿ:  ،قاؿ: حدثنا معاكية بف صالح ،حدثنا محمد بف أحمد: "(ٓ)كقاؿ العقيمي أيضن

فقاؿ: ليس بشيء لـ يكف يكتب عند  ،يحيى بف معيف عف إبراىيـ بف بشار الرمادم  سألت 
 ". يممي عمى الناس. ما لـ يقمو سفياف ككاف ،ا قطكما رأيت في يده قممن  ،سفياف

 ىاركف بف كمف الشيكخ مف أيبمغ عف محاكلة كراقو عميو فاحتاط لذلؾ، مثاؿ: "يزيد
كقيؿ  ،سمعت يزيد بف ىاركف :أحمد بف أبي الطيب الكاسطي، قاؿ خالد أبك مكالىـ، السممي،

                                                 
ًة يينظر( (ُ ٍيري ًإلىى يىٍكـً الًقيىامى ٍعقيكده ًفي نىكىاًصييىا الخى ٍيؿي مى : الخى : الًجيىاًد كىالسّْيىًر، بىابه : صحيح البخارم، ًكتىابي
مىارى يينظر(. ك َِٖٓ(، برقـ )ِٖ/ْ) : اإٍلً ًة : صحيح مسمـ، ًكتىابي ٍيري ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى ٍيؿي ًفي نىكىاًصييىا اٍلخى : اٍلخى ًة، بىابي
....، كىذه األحاديث ليس بنفس إسناد مسدد؛ كلكف (. كفي غيرىما مف الصحيحيف.ُِٕٖ(، برقـ )ُّْٗ/ّ)

تخرج  (، كأبك عكانو في المسِٓٗٓ، برقـ )(ٗٓ/ٓ) عاصـ أبي البف كالمثاني أخرجو ابف أبي عاصـ في اآلحاد
 (، بنفس إسناد مسدد.ُِٖٕ، برقـ )(ْْٕ/ْ)
 ،إال في حديث كاحد يخطئلـ  :قاؿ أبك حاتـ ،ثقة ثبت ،أبك الييثـ البصرم أخك بيز ،يمٌ ى بف أسد العى مَّ ( معى (ِ

 (.َْٓتقريب التيذيب )صيينظر: ق( عمى الصحيح. ُِٖمات سنة )
ق( ِْٔمات سنة ) ،إماـ حافظ ثقة مشيكر ،عة الرازمأبك زر  ،بف فركخ( عبيد ا بف عبد الكريـ بف يزيد (ّ

 (.ّّٕ( سنة. تقريب التيذيب )صْٔكلو )
 (.ْٕ/ُء الكبير )( الضعفا(ْ
 .المصدر نفسو( (ٓ
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فبينا ىك كذلؾ إذ  ،ظيعني في حديثؾ فتحف ،يريد أف يدخؿ عميؾ (ُ)إف ىاركف المستممي :لو
يا ىاركف بمغني إنؾ تريد أف تدخؿ عمى في حديثي فاجيد  :فقاؿ ،دخؿ ىاركف فسمع يزيد نغمتو

جيدؾ ال أرعى ا عميؾ إف أرعيت احفظ ثبلثة كعشريف ألؼ حديث كال بغى ال أقامني ا اف 
 ".كنت ال أقـك بحديثي

*** 
 لمناكيرالتحديث عف الضعفاء كركاية ا: لرابعالمبحث ا

إفَّ التحديث عف الضعفاء كاالنشغاؿ بالكتابة عنيـ آفة قديمة حذر منيا أىمـ العمـ، فيذا 
: "ال ينبغي لمرجؿ أف يشغؿ نفسو بكتابة أحاديث الضعاؼ (ِ)اإلماـ عبد الرحمف بف ميدم يقكؿ

 فإف أقؿ ما فيو أف يفكتو بقدر ما كتب مف حديث أىؿ الضعؼ يفكتو مف حديث الثقات". 
كعبلمة : "(ّ)أنفسيـ بذلؾ، فرككا المناكير، قاؿ اإلماـ مسمـ الكٌراقيفقد اشغؿ بعض ك 

ث إذا ما عرضت ركايتو لمحديث عمى ركاية غيره مف أىؿ الحفظ حدّْ المنكر في حديث المي 
كالرضا خالفت ركايتو ركايتيـ أك لـ تكد تكافقيا فإذا كاف األغمب مف حديثو كذلؾ كاف ميجكر 

 ".قبكلة كال مستعممةالحديث غير م
: إسماعيؿ بف أباف الكٌراقيفمف  التحديث عف الضعفاء كركاية المناكيركممف عرّْؼ 

، فقاؿ: (ٓ)الكٌراؽعف إسماعيؿ بف أباف  -ابف معيف -سألت يحيى: "(ْ)، قاؿ ابف الجنيدالكٌراؽ
  ."فاءث عف شيكخ ضعحدّْ ليس بو بأس، كاف صديقنا لي، ما كتبت عنو شيئنا قط، ككاف يي "

لـ يكف  :فىقىاؿى  ،الكٌراؽعىف سعيد  -أحمد بف حنبؿ-ًئؿى أىبيك عبد اسي ، "(ٔ)الكٌراؽكسعيد 
ًديثن  قد حككا عىنوي حى  . (ٕ)"اا ميٍنكرن ًبذىاؾى كى

محمد بف محمد بف األشعث أبك : "(ٖ)بف األشعث، قاؿ ابف عدم محمد بف محمدك 
شدة ميمو إلى التشيع أف أخرج لنا نسختو كتبت عنو بيا حممو  ،مقيـ بمصر الحسف الككفي.

                                                 
 ( مف ىذا البحث.ٗٔتقدمت ترجمتو )ص ( ىاركف بف سفياف الميٍستىممي، أىبيك سيٍفيىاف، كييقاؿ لىوي الٌديؾ.(ُ
 (. ُّّصالكفاية في عمـ الركاية )( (ِ
 (. ٕمقدمة صحيح مسمـ )ص( (ّ
 (.ُّْالجنيد )ص ( سؤاالت ابف(ْ
مات سنة  ،ـ فيو لمتشيعتكمٌ  ،ككفي ثقة ،أك أبك إبراىيـ ،أبك إسحاؽ ،األزدم الكٌراؽبف أباف ( إسماعيؿ (ٓ
 (.َُٓتقريب التيذيب )صيينظر: ق(. ُِٔ)
 (.ُْحديث رقـ ): ترجمتو عند يينظرالثقفي.  الكٌراؽ( ىك: سعيد بف محمد (ٔ
 .(ْٖ/ُُ) الكماؿ تيذيب :يينظرك (، ُُٖؿ ألحمد ركاية المركذم كغيره )ص( العمؿ كمعرفة الرجا(ٕ
 (.ٓٔٓ/ٕ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(ٖ
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عف مكسى بف إسماعيؿ بف مكسى بف جعفر بف محمد، عف أبيو، عف  ،حديثألؼ  ا مفقريبن 
كتاب يخرجو إلينا بخط طرم عمى كاغد جديد فييا  جده إلى أف ينتيي إلى عمي كالنبي 

حاديث عف مكسى ىذا فذكرنا ركايتو ىذه األ ،مقاطيع كعامتيا مسندة مناكير كميا أك عامتيا
ألبي عبد ا الحسيف بف عمي بف الحسف بف عمي بف عمر بف عمي بف الحسف بف عمي بف 

كاف  :فقاؿ لنا ،ا مف أىؿ البيت بمصر، كىك أخ الناصر ككاف أكبر منوككاف شيخن  ،أبي طالب
بيو، كال ا مف الركاية ال، عف أسنة ما ذكر قط أف عنده شيئن  أربعيفمكسى ىذا جارم بالمدينة 

: كىذه النسخة كتبتيا عنو كىي قريبة مف ألؼ حديث ككتبت -ابف عدم -قاؿ الشيخ عف غيره.
كفييا أخبار مما يكافؽ متكنيا  ،عامتيا عنو كىذه األحاديث كغيرىا مف المناكير في ىذه النسخة

ا بخط  كاف يخرج إلينكلـ أجد لو فييا أصبلن  ،ا في ىذه النسخةككاف متيمن  ،متكف أىؿ الصدؽ
  ."طرم ككاغد جديد

اٍلقىٍسمىًميّْ  كيقاؿ: كيكسؼ بف عطية الباىمي،
 ٍبف عىٍمرك قاؿ ،الكٌراؽ الككفي المنذر أبك ،(ُ)

 ،(ْ)الًمٍربىد نزؿػػػػف عمينا قدـ ،(ّ)البىٍصًرمٌ  مف أكذب الككفي عطية بف "كيكسؼ: (ِ)عمي الفبلس
 كقاؿ : "ضعيؼ"،(ٔ)، كالدارقطني(ٓ)تـحا أبك معركفيف"، كقاؿ قكـ منكرة، عف بأحاديث كحدث
 محفكظة".  غير "كأحاديثو :(ٖ)عدم كقاؿ ابف بثقة"، "ليس :(ٕ)النسائي

كاف يحيى بف سعيد القطاف يضعؼ حديث ": (َُ)حمد بف حنبؿأ ، قاؿ(ٗ)الكٌراؽكمطر 
بف  أنا عبد ا بف أحمد: (ُُ)كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ ."-رباح أىبي ٍبفا -مطر عف عطاء

  -القطاف -كاف يحيى بف سعيد :فقاؿ الكٌراؽبى عف مطر أسألت  :قاؿ ،حنبؿ فيما كتب إليَّ 
                                                 

بفتح القاؼ  -( القىسمىمى: بفتح القاؼ كسككف السيف الميممة كفتح الميـ بعدىا الـ، ىذه النسبة إلى القساممة(ُ
 (.َِْ/َُمة إلييـ. األنساب لمسمعاني )ىي قبيمة مف األزد نزلت البصرة فنسبت الخطة كالمحككسر الميـ، ك 

 . أبك حفص الفبلس ،عمرك بف عمي بف بحر بف كنيزىك اإلماـ  ((ِ
 (.ُُٔ( يكسؼ بف عطية بف ثابت الصفار البصرم أبك سيؿ، متركؾ مف الثامنة. تقريب التيذيب )ص(ّ
صرة، كبنيت بو محمة كبيرة، كأظف أف حرب الجمؿ بيف عمى كعائشة كطمحة ( المربد: كىك مكضع بالب(ْ

 (.َُٖ/ُِكاف بيا. األنساب لمسمعاني ) -رضى ا عنيـ أجمعيف -كالزبير
 (.ِِٕ/ٗلجرح كالتعديؿ ): ايينظر( (ٓ
 (.ّٕ)ص: سؤاالت البرقاني لمدارقطني يينظر( (ٔ
 (.ْٓٓ/ِ): التكميؿ في الجرح كالتعديؿ يينظر( (ٕ
 (.ّْٖ/ٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(ٖ
 ( مف ىذا البحث.ِّْ. كقد تقدمت ترجمتو )صكنيتو أبك رجاء ،( مطر بف طيماف مكلى عمباء السممي(ٗ
 (.ِٕٖ/ٖ( الجرح كالتعديؿ )(َُ
 .المصدر نفسو( (ُُ
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فسألت أبي عنو فقاؿ: ما  :في سكء الحفظ، قاؿ عبد ا (ُ)ليمى يبأبابف  الكٌراؽيشبو مطر 
قاؿ عبد ا   ،طر في عطاء ضعيؼ الحديثمليمى في عطاء خاصة كقاؿ:  يبأأقربو مف ابف 

 ."بى رباحأفقاؿ: ضعيؼ في حديث عطاء بف  ،؟الكٌراؽليحيى بف معيف: مطر  :قمت
*** 

 : الخطأ كالكىـ في األحاديثخامسالمبحث ال
معمكـ أف الخطأ كالكىـ مف العمؿ في األحاديث التي لـ يسمـ منيا أحد مف الٌركاة حتى 

حديث الثّْقات، كغايتو  -أم عمـ العمؿ -"ميداف ىذا العمـ :(ِ)الثقات، قاؿ الدكتكر ىماـ سعيد
 كشؼ ما يعترم ىؤالء الثّْقات مف الخطأ كالكىـ".

نصر بف حماد بف عجبلف : الكٌراقيفكممف عيرّْؼ بالخطأ كالكىـ في األحاديث مف 
 يخطئ كاف كلكنو الحفاظ، مف : "كاف(ّ). قاؿ ابف حبافالبصرم الكٌراؽأبك الحارث  ،البجمي
 بو االحتجاج بطؿ منو ذلؾ كثر فمٌما مقمكبة، كأٌنيا باألشياء أتيي حتى األسانيد في كييـ كثيرنا،
  انفرد". إذا

ًمي مسند ًفي : "ككجدت(ْ)، قاؿ المزمالكٌراؽكأبك الحسف بف بقاء  دَّثىنىا: لمٌنسائي عى  عىفٍ  حى
اؽ  قىٍيس، ٍبف عىٍمرك فٍ عى  ،-الثكرم-سيٍفيىاف عىفٍ  األيمىًكم، سىًعيد ٍبف عيبىيد المَّو عىفٍ  ًإٍبرىاًىيـ ٍبف ًإٍسحى
 اٍلًقيىامىة يىٍكـ يكسى مف )أكؿ: عمي عىفٍ  الحارث، ٍبف المَّوً  عىبد عىفٍ  عىٍمرك، ٍبف المنياؿ عىفً 

ًديث... ًإٍبرىاًىيـ(   .(ٓ)الحى

                                                 
ًف ٍبف أىبي ليمى األىٍنصاًرٌم، أىبيك عبد الرحمف الكك (ُ ٍبد الرٍَّحمى مَّد ٍبف عى ذيب الكماؿ في الفقيو قاضي الككفة. تي( ميحى
(ِٓ/ِِٔ.) 

نبىمٌي: شرح عمؿ كبلـ المحقؽ: د. ىماـ سعيد.  (ِ)  (.ِٔ-ِٓ/ُالتّْرمًذٌم )ابف رجب الحى
 (.ْٓ/ّالمجركحيف )كتاب ( (ّ
 (.ّٓ/ُٗذيب الكماؿ )( تي(ْ
ٍبًد المَّوً قاؿ البييقي: ( (ٓ نىا أىبيك عى اًفظي، ثنا أىبيك الٍ  أىٍخبىرى اًصـو اٍلحى ، ثنا أىبيك عى ، ثنا اٍلعىبَّاسي الدُّكًرمُّ ُـّ عىبَّاًس ىيكى اأٍلىصى

اًرًث،  ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلحى ك، عىٍف عى ، عىًف اٍلًمٍنيىاًؿ ٍبًف عىٍمرو ، عىٍف عىٍمًرك ٍبًف قىٍيسو ، عىٍف سيٍفيىافى ًميّْ ٍبًف أىًبي النًَّبيؿي عىٍف عى
ؿي مىٍف ييٍكسى   طىاًلبو  : أىكَّ مَّةن ًحبىرىةن كىىيكى عىٍف يىًميًف اٍلعىرٍ قىاؿى ـي قيٍبًطيَّتىٍيًف، كىالنًَّبيُّ حي ًة ًإٍبرىاًىي ًش. األسماء ى يىٍكـى اٍلًقيىامى

 (.َْٖ(، برقـ )ِٖٕ/ِكالصفات لمبييقي )
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سىف أىًبي بخط كجدتو ىكذا ا، كىـ كىيكى  ،الكٌراؽ بقاء ٍبف اٍلحى  ٍبف عيبىيد: كالصكاب أىٍيضن
ًكمى  كقىدٍ  ،(ُ)سىًعيد اؽ عىفٍ  ري ًإٍبرىاًىيـ ٍبف ًإٍسحى

ٍنوي، (ِ) ًديث ىىذىا غىٍير -الثكرم-سيٍفيىاف عىفٍ  عى مىى الحى  عى
  .الصكاب

*** 
 الحديث: الكذب كالكضع في دسالمبحث السا

 إفَّ الكذب كالكضع ليس بينيما فرؽ عند الميحدّْثيف. 
ٍفػػػػض كاإلسػػػػقاط كالحػػػػ كضػػػػعالك  ط، كاألكؿ لغػػػػةن: مػػػػف "كضػػػػع"، بمعنػػػػى اإللصػػػػاؽ، أك الخى

 . (ّ)أليؽ
طّْو". (ْ)قاؿ ابف فارس ٍفض لمشيء كحى  : "الكاك كالضاد كالعيف: أصؿه كاحد يدؿُّ عمى الخى
كلػػـ  -أم أيٍلًصػػؽى بػػو -: "المكضػػكع: ىػػك مػػا كضػػع عمػػى رسػػكؿ ا (ٓ)كقػػاؿ ابػػف ًدٍحيىػػة

ػا الحػطُّ  ع فبلفه عمى فبلفو عارنا إذا ألصقو بو، كالكضع أيضن كاإلسػقاط". قػاؿ ابػف  يقيٍمو، يقاؿ: كضى
 ". -كا أعمـ -أليؽ بيذه الحيثية: "كاألكؿ (ٔ)حجر معقبنا

ا: ىك الكذب المختمؽ المصنكع عمى النبي  كالحديث المكضكع اصطبلحن
(ٕ) . 

ـى حالىو في أمّْ  ًم ك"الحديث المكضكع شرُّ األحاديث الضعيفة، كال تحؿ ركايتو ألحدو عى
 .(ٖ)ضعو"معنىن كاف إال مقركننا ببياف ك 

 :(ٗ)اؿ ابف الجكزم في مقدمة المكضكعاتكقد كضع الحديث ألغراض مختمفة، ق
 خمسة أقساـ: ينقسمكا مـ أف الركاة الذيف كقع في حديثيـ المكضكع كالكذب كالمقمكب"اع

                                                 
يينظر: ق(. ََِمات سنة ) ،ثقة ،بف العاص األمكمكيقاؿ: عبيد ا بف سعيد بف أباف بف سعيد  ،( عبيد(ُ
 (.ّٕٕريب التيذيب )صتق
 ( مف ىذا البحث.ُٖٖ. تقدمت ترجمتو )صبف مخمد الحنظمي( إسحاؽ بف إبراىيـ (ِ
 (.ّٖٖ/ِ) البف حجر( يينظر: النكت عمى كتاب ابف الصبلح ّ)
 (.ُُٕ/ٔ( معجـ مقاييس المغة )ْ)
اعيف في رجب )صٓ)  (.ُْٗ-ُْٖ( أداء ما كجب مف بياف كضع الكضَّ
 (.ّٖٖ/ِبف حجر )البف الصبلح ( النكت عمى كتاب أ)
 (.ُْٖ/ُ( يينظر: تدريب الراكم )ٕ)
 (.ٖٗ( عمـك الحديث )صٖ)
عف األخبار الشنيعة (، تنزيو الشريعة المرفكعة ّٖٖ/ِمصنكعة في األحاديث المكضكعة )ال الآللئ: يينظر( (ٗ

 (.ُٓ/ُالمكضكعة )
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كمنيـ مف  ،قكـ غمب عمييـ الزىد كالتقشؼ فغفمكا عف الحفظ كالتمييز األكؿ:القسـ  -
فيؤالء تارة يرفعكف المرسؿ  ؛ك دفنيا ثـ حدث مف حفظو فغمطضاعت كتبو أك احترقت أ

 ا في حديث.كتارة يدخمكف حديثن  ،كتارة يقمبكف اإلسناد ،كيسندكف المكقكؼ
ىـ كفحش عمى نحك ما جرل ؤ قكـ لـ يعاينكا عمـ النقؿ فكثر خط الثاني:كالقسـ  -

 مقسـ األكؿ.ل
أكاخر أعمارىـ فخمطكا في  لكف اختمطت عقكليـ في ،قكـ ثقات الثالث:كالقسـ  -
 الركاية.

 ،فمنيـ مف كاف يمقف فيتمقف :ثـ انقسـ ىؤالء ،قكـ غمبت عمييـ الغفمة الرابع:كالقسـ  -
كمنيـ مف  ،كقد كاف بعض ىؤالء ذا كراقة يضع لو الحديث فيركيو كال يعمـ ،قؿ فيقكؿ :كيقاؿ

ف لـ يكف سماعن  ىذه  متغفمييـ:كقد قيؿ لبعض  ،ا منو أف ذلؾ جائزا ظنن كاف يركل األحاديث كا 
 كلكف الذم ركاىا مات فركيتيا مكانو. ؛ال :فقاؿ ؟،الصحيفة سماعؾ

 قـك تعمدكا الكذب ثـ انقسـ ىؤالء ثبلثة أقساـ:الخامس: كالقسـ  -
فمما عرفكا الصكاب كأيقنكا  ،قـك رككا الخطأ مف غير أف يعممكا أنو خطأ األكؿ:القسـ 

 أف ينسبكا إلى غمط.بو أصركا عمى الخطأ أنفة 
فالكذب مف  دلسكا أسماءىـك قـك رككا عف كذابيف كضعفاء كيعممكف  الثاني:كالقسـ 

  أكلئؾ المجركحيف كالخطأ القبيح مف ىؤالء المدلسيف كىـ في مرتبة الكذابيف...
يـ رككا عف كذاب فيؤالء تارة كال ألنٌ  ،كائيـ أخطقكـ تعمدكا الكذب ال ألنٌ  :الثالثكالقسـ 

كتارة يسرقكف األحاديث التي يركييا غيرىـ  ،بكف في اإلسناد فيرككف عمف لـ يسمعكا منويكذ
 ". كتارة يضعكف أحاديث

، قاؿ الكٌراؽ: محمد بف الحسيف، أبك بكر الكٌراقيفكممف عيرؼ بالكضع كالكذب مف 
 بابف ييعرؼ ،الكٌراؽ بكر أبك محمد، بف إبراىيـ بف الحسيف بف : "محمد(ُ)الخطيب البغدادم

 جعفر بف كمخمد القطيعي، مالؾ بف جعفر بف أحمد عف: حدث ،(ىػُْٖ) سنة تكفي الخفاؼ،
ٍينىبي كأبي الدقاؽ،  عنو، كتبت .المفيد بكر كأبي ،الكٌراؽ لؤلؤ بف محمد بف كعمي ،(ِ)الحسيف الزى
 قرأت الذم األصؿ في ثابتنا -القطيعي مالؾ بف جعفر بف أحمد -مالؾ ابف مف سماعو ككاف
  .بخطو كتبيا فركع مف فكانت اآلخريف عف ركاياتو كأما منو، عميو

                                                 
 (.َُّ/ٗتاريخ اإلسبلـ )، (ِٗ/ُِيينظر: البداية كالنياية )ك (، ْٓ/ّ( تاريخ بغداد )(ُ
ٍبد ا(ِ ٍينىبي، مات سنة ) ،( كشاح بف عى تاريخ بغداد يينظر: ق(. ِْٓأىبيك الحىسىف مكلى اٍلقىاًضي أىًبي تماـ الزَّ
(ُٓ/ْٖٔ.) 
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دَّثىنىا  ال ثقة غير ككاف السفر، في عنيـ كتب أنو ذكر تعرؼ ال كثيرة جماعة عف كىحى
 لقـك عجيبة كأنسابنا أسماء كيختمؽ عنو، يركييا مف عمى كيضعيا األحاديث يركب كاف أنو أشؾ
 بف ا ىبة عمى بعضيا عرضت ككنت أشياء، اطيؿاألب تمؾ مف عنو كعندم عنيـ، حدث
  .منو" أسمع كيؼ مني يعجب كجعؿ بيا، كتابي فخرؽ الطبرم الحسف

ٍمـ بف محمد  كقاؿ لي محمد بف ادريس، أبك حاتـ: سألت " :(ُ)، قاؿ البرذعيالكٌراؽكسى
 ،؟-ماريعني ابف ع -ث عف عكرمةحدّْ الذم يي  (ِ)الكٌراؽـ بف محمد مٍ يحيى بف معيف عف سى 

      فقاؿ: كذاب".
عمار ٍبف عطية شيخ كراؽ " :(ّ)معيف بف . قاؿ يحيىالكٌراؽكعمار بف عطية الككفي 

  ."اككفي، صاحب شعر، كاف ىينا قد رأيتو، كاف كذابن 
 بف محمد بف العزيز عبد بف : أحمد(ْ)، قاؿ ابف الجكزمالكٌراؽ العزيز عبد بف كأحمد

 الحديث.  كضع :(ٓ)طاىر بفا قاؿ .الكٌراؽ حاتـ أبك إسحاؽ
 أبك لي قاؿ :(ٔ)البرقاني قاؿ البصرم. الكٌراؽ حفص أبك ا عبد بف جعفر بف كعمر

 كذاب.  البصرم عمر :(ٖ)السبيعي محمد أبك قاؿ ،(ٕ)البقاؿ عمر بف أحمد بكر
 الكٌراؽ الرباب سكيد بف يعقكب بف : "عمي(ٗ)، قاؿ ابف الجكزمالكٌراؽكعمي بف يعقكب 

 الحديث". يضع عمي كاف :(َُ)القاضي الكليد أبك قاؿ رشيؽ، بف الحسف عنو: ركل م.المصر 
  

                                                 
 (.ِّٕ/ِ)( الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي (ُ
 (.ِْٓتقريب التيذيب )صيينظر:  .ؼضعي ،رمأبك محمد البص ،الكٌراؽـ بف إبراىيـ مٍ ( سى (ِ
 (.َُٖ/ُْ( تاريخ بغداد )(ّ
 (.ٕٕ/ُفاء كالمترككيف البف الجكزم )الضع كتاب :يينظر( (ْ
 ( مف ىذا البحث.ِّٕتقدمت ترجمتو )صأبك الفضؿ المقدسي،  حمد ٍبف طاىر ٍبف عمٌي ٍبف أحمد،( م(ٓ
 (.َِٔ/ِ) فاء كالمترككيف البف الجكزمالضعكتاب : يينظر( (ٔ
( البىقَّاؿ: بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كتشديد القاؼ كفي آخرىا البلـ، ىذه الحرفة لمف يبيع األشياء المتفرقة (ٕ

، كاف ببغداد يفيد الكٌراؽمف الفكاكو اليابسة كغيرىا، كالمشيكر بالنسبة الييا،...، كأبك بكر احمد بف عمر البقاؿ 
 (.ُِٖ-َِٖ/ِي )اس. يينظر: األنساب لمسمعانالن
سىف(ٖ مَّد السبيعي، تكفي سنة ) ( اٍلحى  (.ُِّ/ٖداد )تاريخ بغيينظر: ق(. ُّٕبف أىٍحمىدى ٍبًف صالح أىبيك ميحى
 (.َُِ/ِفاء كالمترككيف البف الجكزم )الضعكتاب : يينظر( (ٗ
مَّد ٍبف ي(َُ ٍبد المَّو ٍبف ميحى ىػ(. َّْتكفي سنة ) ،لقيرطبيفىرىضٌي ابف الاكسؼ ٍبف نصر، الحافظ أبك الكليد ( عى

 (.ٗٓ/ٗتاريخ اإلسبلـ )
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: (ُ)يػػاؿ الذىبػػػكخ كزكر فييا، قػػكبقاء بف أبي شاكر، الذم كاف لو كتابات عف الشي
مَّد أىبيك بقاء، ٍبف شاكر أىًبي بف بقاء" : (ِ)نيٍقطة ابف العيمّْيؽ...، قىاؿى  بابف كييعرؼ الحريمٌي، ميحى

مىى طبقة ألؼى  زكَّر دىٌجاؿ؛  كألحؽ أسماءن، ككىشىط ،(ْ)خيركف ، كابف(ّ)األنماطيٌ  الكىَّاب عىٍبد عى
مىٍيوً  فدخمتي  الزُّىدى، ييظًير ككاف. اسمىو  ىذا: كقاؿ ميٍشطنا فأخرج أىًبي، أصحاب مىعى  صبيّّ  كأنا عى
مىى يزؿ لـك . حنبؿ ٍبف أىٍحمىد محبرةي  كىذه -الٌسبلـي  عمييا -فاطمة ميشطي   منو اي  أراحى  حٌتى كذبو عى
ًحبى  تزٌىدى  صباه، في الحاؿ سٌيئى  كىافى : (ٓ)الٌنٌجار ابف كقاؿ .مكَّة بطريؽ السنة آخر في  كصى

مىٍيوً  كأقبمت الكبار، كزاره سكقو، كنىفىؽ كانقطع، الفقراء قىعى . أتباعو ككثير ،(ٔ)ًرباطنا كبنى الٌدنيا، عى  كى
 زيتو  في كرماىا اسمو، الكشط في كأثبت فييا فكىشىطى  كطبقتو، (ٕ)ارستافالم قاضي فييا بإجازات
 كلـ لىوي  فنقبلىا ،-ابف ىماـ-الٌرٌزاؽ كعبد -أبك الفرج-الجكزمٌ  ابف ًإلى بيا كبعث الكشط، فاختفى
، أصؿى  أخفى ثيَـّ  يىٍفيما،  يف اسمىو ألحؽ كقد. عمييما اعتمادنا الٌطمبة بيا فسمع الٌنقؿ كأظير ذىًلؾى
 فبل كىذَّاب، يبمغو لـ ما تزكيره ًمف رأيتي  فمقد كمَّيا، فاشتريتييا كتبيو بيعت. جزء ألؼً  مف أكثر
ٍنوي  الركاية تىًحؿٌ  ؿ ثيَـّ  .عى  . كىتكىو" ترجمتىو الٌنٌجار ابفي  طىكَّ

                                                 
 .(ُْٗ/ْ) اإلكماؿ إكماؿ(، ّّٗ/ُ)االعتداؿ (، ميزاف ّّ/ُّ( يينظر: تاريخ اإلسبلـ )(ُ
 (.ُْٗ/ْيينظر: إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة )( (ِ
سىف بف بيٍندار، الحافظ، أبك البركات األنٍ (ّ ماطٌي، تكفي سنة ( عبد الكٌىاب بف المبارؾ بف أحمد بف الحى
 (.ٖٓٔ/ُُمفيد بغداد. تاريخ اإلسبلـ ) ىػ(.ّٖٓ)
كف بف إبراىيـ، الشىيخ أبك من(ْ ٍيري سىف بف خى شىيخ  ،صكر البغدادٌم، المقرئ، الٌدٌباس( محمد بف عبد الممؾ بف الحى

عمره،  ، كطاؿئلقراءكتصدَّر لالمفتاح" كغيره، " ميعىمَّر، ثقة، إماـ صالح، بارع في القراءات، صنَّؼ فييا كتاب
 (.ُٕٕ/ُُتاريخ اإلسبلـ ). يينظر: ىػ(ّٗٓتكفي سنة )

سىف ٍبف ىبة المَّو ٍبف محاسف(ٓ مَّد ٍبف محمكد ٍبف الحى  ( مف ىذا البحث.ّّ. تقٌدمت ترجمتو. يينظر: )ص( ميحى
باطي: كىاًحدي الرّْباط(ٔ  (.َّّ/ٕاًت المٍبًنٌيًة. لساف العرب )( الرّْ

بٍ (ٕ ًبيع بف ثابت ٍبف كٍىب ٍبف ( محمد ٍبف عى مَّد ٍبف عىٍبد الرٍَّحمىف ٍبف الرَّ ٍبد المَّو ٍبف ميحى مَّد ٍبف عى د الباقي ٍبف ميحى
احىبى رىسيكؿى المًَّو  ،مشجعة ٍبف الحارث بف عبد ا مّْفيكا كعب بف مالؾ  ابف صى كشاعره، كأحد الٌثبلثة اٌلذيف خي

، البغدادٌم، الحنبمٌي، البٌزاز، كييعرؼ أبكه بصير ىبة، كيعرؼ ىك األنصارٌم، القاضي أبك بكر بف أبي طاىر
 (. ّٗٔ/ُُق(. تاريخ اإلسبلـ )ّٓٓنة )بقاضي المارستاف. تكفي س

بفتح الميـ ككسر الراء كسككف السيف الميممة كفتح التاء ثالث الحركؼ كفي آخرىا  انى:تى سٍ ارً كالمى 
يعنى « بيمارستاف»ببغداد يجتمع فيو المرضى كالمجانيف، كىك النكف، ىذه النسبة إلى المارستاف، كىك مكضع 

 (.ُٗ/ُِع المرضى. األنساب لمسمعاني )مكض
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، أٌيكب بف محمد بف : أحمد(ُ)، قاؿ الذىبيالكٌراؽكأحمد بف محمد   صاحب البىٍغدادمُّ
ا ...، كافالكٌراؽ جعفر أبك المغازم، كىل: البرمكٌي، قمت يحيى بف لمفضؿ ناسخن ـي  رى  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي
نىٍيًد،  ليس: (ّ)شبية بف يعقكب كقاؿ .إبراىيـ مف يسمع لـ كٌذاب ىك: (ِ)قاؿ مىًعيفو  اٍبفً  عىفً  اٍلجي

ٌنما بالطَّمىب، أحد يعرفو كال الحديث، أصحاب ًمف ىك  المغازم كتاب خنس أٌنو فذكر كٌراقنا، كاف كا 
ـى  يأتي أف فأمره ،(ْ)البرامكة لبعض  عميو قرأىا إبراىيـ أفٌ  فزعـ يصٌححيا، سىٍعد بف إبراىي

 .كصٌححيا"
قاؿ الباحث: كلكف ىؤالء كغيرىـ مف الكذابيف كالكٌضاعيف لـ يحققكا مأربيـ، فقد سخر 

( ٓ)قاؿ عبد ا بف المبارؾنقادنا تتبعكىـ كتتبعكا أحاديثيـ ككانكا ليـ بالمرصاد، ككما  ا 

 .عندما ذكرت لو األحاديث المصنكعة: "يعيش ليا الجيابذة"
*** 

 ألحاديث كالكتباسرقة  :سابعالمبحث ال
أصؿه يدؿُّ عمى أٍخذ  ،السيف كالراء كالقاؼ: "(ٔ)قاؿ ابف فارس ،سرؽإفَّ السرقة لغة: مف 
 لمسركؽ سىرىؽه. كاستىرىؽى السَّمع، إذا تسمَّع سىرىؽى يىٍسرؽ سىًرقىةن. كا :شيء في خفاء كًستر. يقاؿ

ا: قاؿ الذىبي ا ما سىًمعىو، فيدًَّعي سماعىوي أف يىٍسًرؽى حديثن : "(ٕ)كسرقة األحاديث اصطبلحن
ف سىرىؽ، فأىتى بإسنادو ضعيؼو لمتفو لـ يىٍثبيت سنىديه، فيك أخؼُّ جيرمن  ا ا ًممَّف سىرىؽ حديثن ًمف رجؿ. كا 

ا، فإف ىذا نكعه مف الكضع كاالفتراء. فإف كاف ذلؾ في ا صحيحن ب لو إسنادن لـ يصحَّ متنيو، كركَّ 
كأمَّا سىًرقىةي السَّماع كادَّعاءي ما لـ ، ا في جينـ!ا، كقد تبكَّأى بيتن متكف الحبلؿ كالحراـ، فيك أعظـي إثمن 

الكذب ، بؿ ًمف  يىسمع مف الكتب كاألجزاء، فيذا كذبه مجرَّد، ليس ًمف الكذب عمى الرسكؿ

                                                 
 (.ُّٓ/ٓ) ( تاريخ اإلسبلـ(ُ

 (.ْْْ: سؤاالت ابف الجنيد ليحيى بف معيف )صيينظر(ِ) 
 (.ِّْ/ُ)( تيذيب الكماؿ (ّ
 اسـ الى النسبة ىذه الكاؼ، آخرىا كفي الميـ تحكف الراء كسككف بكاحدة المنقكطة الباء البىٍرمىكي: بفتح( (ْ

، كأما كثرة كفييـ برمؾ، بف خالد بف يحيى عمى ابى أكالد مف فجماعة االسـ الى المنتسب أما كمكضع،
ا ببغداد في محمة تعرؼ بالبرامكة، كقيؿ: بؿ كانكا يسكنكف قرية يقاؿ ليا  المكضع: ألنيـ كانكا يسكنكف قديمن

 (.َُٖ-ُُٖ/ِ: األنساب لمسمعاني )يينظرييا البرمكية فنسبكا ال
 (.ُْٖ/ُ) في عمـ الركاية الًكفىايةي ( (ٓ

 (.ُْٓ/ّمعجـ مقاييس المغة )(ٔ) 
 (.َٔالمكقظة في عمـ مصطمح الحديث )ص (ٕ)
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مىى الشيكخ. كلف ييًفمحى مىف تعاناه، كقؿَّ مىف سىتىر ا عميو منيـ! فًمنيـ مىٍف يىفتًضحي في حياًتو،  عى
 ."كمنيـ مف يىفتىًضحي بعدى كفاًتو. فنسأؿي ا السَّتر كالعفك

ف كاف أقؿ درجة منو، قاؿ الحديث كسارؽ  مجركح العدالة مردكد الركاية كالكٌضاع، كا 
الحسيف بف إدريس، قاؿ: سألت عثماف بف أبي شيبة عف أبي ىشاـ غدادم: قاؿ الخطيب الب

الرفاعي؟ فقاؿ: "إنو يسرؽ حديث غيره فيركيو"، قمت: أعمى كجو التدليس؟ أك عمى كجو الكذب؟ 
 .(ُ)ا كىك يقكؿ: حدثنا!"فقاؿ: "كيؼ يككف تدليسن 
بؿ تؤكد التيمة عميو، كأنو متابعة السارؽ؛ ال تدفع عنو تيمة السرقة، " كينبغي العمـ أف

كىذا؛ كاألصؿ في السارؽ أنو متيـ؛ الدعائو سماع  ا سماعو.إنما أخذ حديث غيره، فركاه؛ مدعين 
ما صكرتو . ما لـ يسمع، لكف؛ قد يقع مف بعض الثقات كبعض أىؿ الصدؽ ممف ال ييتيمكف
األداء في غير كصكرة السرقة، ال عف قصد؛ بؿ عف خطأ، أك عف تساىؿ في استعماؿ ألفاظ 

فمثؿ ىذه الركايات تعامؿ مثؿ السرقة، مف حيث عدـ االعتداد بيا في  معناىا االصطبلحي.
باب االعتبار كدفع التفرد، غير أنو ال يتيـ في صدقو مف كقع في مثؿ ذلؾ مف أىؿ الصدؽ، 

 .(ِ)"بؿ يحمؿ ذلؾ عمى الخطأ أك التساىؿ
يث، أٌما سرقة الكتب فيي أصعب قاؿ الباحث: ىذا بعض ما قيؿ في سرقة األحاد

كأخطر، يشيد لذلؾ قكؿ السخاكم في تعميقو عمى قكؿ الذىبي، حيث ترجـ الحافظ الذىبي 
سمعت ": (ْ)قاؿ أبك أحمد العساؿ: (ّ)لمحافظ محمد بف حميد، أبك عبد ا الرازم، كمما قاؿ

: آفتو ىذا (ٔ)قمت ف.دخمت عمى ابف حميد، كىك يركب األسانيد عمى المتك  يقكؿ: (ٓ)فىٍضمىؾى 
ال فما أعتقد فيو أنو يضع متنا.  ."كىذا معنى قكليـ: فبلف سرؽ الحديث الفعؿ، كا 

: "أك يككف الحديث عرؼ براك، فيضيفو لراك (ٕ)قاؿ السخاكم معمقنا عمى تعريؼ الذىبيك 
غيره ممف شاركو في طبقتو، قاؿ: كليس كذلؾ مف يسرؽ األجزاء كالكتب ؛ فإنيا أنحس بكثير 

                                                 

 (.ٓٗٓ/ْتاريخ بغداد )(ُ) 
 (.ّْْبالشكاىد كالمتابعات )ص اإلرشادات في تقكية األحاديث(ِ) 
 (.َْٓ/ُُ) سير أعبلـ النببلء (ّ)
أبك أحمد العساؿ األصبياني،  ،محمد بف أحمد بف إبراىيـ بف سميماف بف محمد بف سميماف بف عبد ا (ْ)
 (.ٖٗ/ِق(. تاريخ بغداد )ّْٗسنة ) تكفي
 ،ع الزىرانيػػػػػػػالربي يبأىدبة بف خالد ك  :ركل عف ،ازملفضؿ بف العباس المعركؼ بفضمؾ الصائغ الرٌ ا(ٓ) 
 (.ٔٔ/ٕ، كغيرىـ. يينظر: الجرح كالتعديؿ )ة كقتيبة بف سعيدحمد بف عبدأك 

 القائؿ ىك الحافظ الذىبي.  (ٔ)
 (.ُِٓ/ِتح المغيث بشرح ألفية الحديث )( ف(ٕ
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بسرقة األحاديث كالكتب، مف النماذج عمى ذلؾ  الكٌراقيفكقد عيرؼ بعض  مف سرقة الركاة".
 متعددة: 

: "حدثنا سميماف بف داكد القطاف بالرم، قاؿ: سمعت عبد ا بف عبد (ُ)قاؿ العقيمي
 اكتبن  (ِ)الًحٌمانيٌ ا فأكدعت يحيى بف عبد الحميد الرحمف السمرقندم، يقكؿ: قدمت الككفة حاجن 

كأنكر فكقفت بو فمـ ينفع  ،فجحدني ،فمما رجعت مف الحج أتيتو فطمبتيا ،لي، كخرجت إلى مكة
كقاؿ لي: إف أمسكت  ،فأخذ بيدم فنحاني ،كراقو فقاـ إليَّ  ،ذلؾ، فصايحتو كاجتمع الناس عمينا

 فإذا ،ككانت مشدكدة في خرقة كلبد ،قد جاءني بالكتب الكٌراؽفأمسكت فإذا  ،تخمصت لؾ الكتب
ذا أكثر  ،كلـ يكف نظر فييا أحد ،فنظرت في األجزاء فإذا فييا عبلمات بالحمرة ،الشد متغير كا 

 كعبد العزيز بف محمد ،(ْ)عف سميماف بف ببلؿ ،(ّ)الطَّاطىًرمُّ  العبلمات عمى حديث مركاف
الدَّرىاكٍرًدم
 ".فافتقدت منيا جزأيف ،(ٓ)

أكدعت  قاؿ: (ٖ)الدَّارًميٌ  بي محمد، عف أ(ٕ): ثنا محمد بف يحيى(ٔ)كقاؿ ابف ًخداش
ذا قد نسخ حديث  كيتيبي عند يحيى الًحٌمانٌي، فقدمت، فإذا ىي عمى خبلؼ ما تركتيا عنده، كا 

  خالد بف عبد ا، كسميماف بف ببلؿ، ككضعو في الميٍسنىد.

                                                 
 (.ُْْ/ْ( الضعفاء الكبير )(ُ
، يثنيـ اتيمكه بسرقة الحد أٌ حافظ إاٌل  ،اني الككفيمٌ ميف الحً شٍ بف عبد الرحمف ابف بى ( يحيى بف عبد الحميد (ِ
 (.ّٗٓق(. تقريب التيذيب )صِِٖت سنة )ما
يينظر: ( سنة. ّٔق(، كلو )َُِمات سنة ) ،ثقة ،رمطَّ ابف محمد ابف حساف األسدم الدمشقي الطَّ ( مركاف (ّ
 (.ِٔٓريب التيذيب )صتق
ب يذيتقريب التيينظر: ق(. ُٕٕمات سنة ) ،كأبك أيكب المدني ،أبك محمد ،مكالىـ ،بف ببلؿ التيمي( سميماف (ْ

  (.َِٓ)ص
 ( مف ىذا البحث.ُٖٔ. تقدمت ترجمتو )صأبك محمد الجيني ،دماكرٍ رى بف عبيد الدَّ ( عبد العزيز بف محمد (ٓ
كابف خراش: عبد الرحمف بف يكسؼ بف سعيد بف خراش أبك  (.ُْْ/ْالضعفاء الكبير لمعقيمي )يينظر: ( (ٔ

مَّد الحافظ مركزم األصؿ، تكفي سنة )  (.ُٕٓ/ُُتاريخ بغداد ) :يينظرق(. ِّٖميحى
 "األزدم عجبلف بف خداش بف خالدكالمشيكر بيا " بالداؿ، مبلحظة: في متف البحث "ابف خداش"

 عف داشػػػػػػخ بف دػػتثبت ركاية خال، كلـ بالراء؛ حيث صرحت بعض الكتب بذلؾ اش"البف خر نا ىنا "مكترج
نما الثابت سماع عبد الرحمف بف خراشيحيى بف دػػػمحم  لو، كا أعمـ. ، كا 
مات  ،ثقة حافظ جميؿ ،ذؤيب الذىمي النيسابكرم الزىرم بفبف عبد ا بف خالد بف فارس بف يحيى ( محمد (ٕ

 (.ُِٓتقريب التيذيب )صيينظر: ( سنة. ٖٔكلو )ق( عمى الصحيح ِٖٓسنة )
ثقة  ،صاحب المسند ،افظأبك محمد الدارمي الح ،بف بيراـ السمرقندما بف عبد الرحمف بف الفضؿ  ( عبد(ٖ

 (.ُُّتقريب التيذيب )ص يينظر: (.ْٕكلو ) ،ق(ِٓٓمات سنة ) ،فاضؿ متقف
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كاف قاؿ الباحث ىذه السرقة مف الًحٌمانٌي ال مف كراقو، مع اإلشارة إلى أف الًحٌماني 
"كلك شاء يحيى مف قكؿ ابف نيمىٍير:  (ُ)بف عبد ا يشيد لذلؾ ما نقمو ابف حجر مستممي شريؾ

 حدثنا شريؾ فإنو قد سمع منو الكثير ككاف مستممي شريؾ".  :اني أف يكذب لقاؿمٌ الحً 
مَّد(ِ)كنمكذج آخر: قاؿ الذىبي ٍبد ٍبف : ميحى  األصبيانيُّ  ا عبد أبك أحمد، ٍبف المَّو عى

 كاختزؿ خانو، (ّ)المصرمٌ  العباس أبك كراقو كاف: الحاكـ ىػ(، قاؿّّٗتكفي سنة ). فَّارالصَّ 
 في جاىدنا ا عبد  أبك يجاممو فكاف أصكلو، مف جزء (ََٓ) مف كأكثر كيتيبو، عيكف

نعة، في المٌحؿ كبير ككاف. شيء فيو ينجع فمـ منو، استرجاعيا  الشيخ بديعاء عممو فذىبى  الصَّ
  .عميو

 بف أحمد بف عمي بف الكىاب عبد بف : "محمد(ْ)كنمكذج آخر: قاؿ الخطيب البغدادم
 أبي لمسند سماعو العبلء، ككاف أبك الكىاب عبد أبيو ككنية الدالؿ، ا عبد أبك مطر بف أيكب
ا، أبيو عف أحمد، بف ا عبد عف ،-القطيعي -مالؾ ابف مف ىريرة  ألحؽ قد عداه كما صحيحن

 الصكاؼ ابف عف عميو، قرأ الحديث كتبة بعض أف كبمغني طرم، خط بخطو لنفسو فيو التسميع
 صحيح".  كتاب بذلؾ لو يكف كلـ شيئنا،

مَّد(ٓ)كنمكذج آخر: قاؿ سبط ابف العجمي ميٌ  بف : "ميحى  نصر أىبيك كدعاف بف القىاًضي عى
احب اٍلمكًصًمي سمع كأدركو السمىًفي طىاًىر أىبيك ذمو اٍلمىٍكضيكعىة، (ٔ)الكدعانية اأٍلىٍربىعيف ًتٍمؾى  صى  كى

                                                 
 (.ِْٗ/ُُ: تيذيب التيذيب )يينظر( (ُ
بقات الشافعية (، طّْٖ/ُٓ(، سير أعبلـ النببلء )ّْٖ/ٓتاريخ دمشؽ )(، ِٕٗ/ٕتاريخ اإلسبلـ )يينظر: ( (ِ

 (.ُٕٗ/ّالكبرل )
أبك العباس بف النحاس الربعي المصرم الحافظ. تاريخ دمشؽ  ،عيسى بف الجراح( أحمد بف محمد بف (ّ
(ٓ/ّْْ.) 
 (.ّّٔ/ّميزاف االعتداؿ ) ،(ٓٔٔ/ّ( يينظر: تاريخ بغداد )(ْ

 .(ٕٓٔ/ّ) االعتداؿ ميزاف ، كيينظر:(ِِْ( الكشؼ الحثيث )ص(ٓ
ال يصح منيا عمى ىذا النسؽ  :صو( قاؿ ابف حجر: "كسئؿ المزم عف األربعيف الكدعانية فأجاب بما ممخ(ٔ

نما يصح منيا ألفاظ يسيرة بأسانيد معركفة يحتاج في تتبعيا إلى فراغ ؛بيذه األسانيد شيء كىي مع ذلؾ  ،كا 
كىك الذم  ،زيد بف عبد ا بف مسعكد بف رفاعة الياشمي :كيقاؿ ،مسركقة سرقيا بف كدعاف مف زيد بف رفاعة

 بالحديث كسرقيا منو بف كدعاف فركب بيا أسانيد فتارة ككاف جاىبلن  ،يقاؿكضع رسائؿ أحكاؿ الضعفاء في ما 
يركم عف رجؿ عف شيخ بف رفاعة كتارة يدخؿ اثنيف كعامتيـ مجيكلكف كمنيـ مف يشؾ في كجكده كالحاصؿ 

ف كاف الكبلـ يقع فييا حسنن أ ا كمكاعظ بميغة كليس ألحد أف ينسب كؿ نيا فضيحة مفتعمة ككذبة مؤتفكة كا 
حسف كليس كؿ حسف قالو الرسكؿ   ما قالو الرسكؿ ف كؿألتحسف إلى الرسكؿ صمى ا عميو كآلو كسمـ مس
 ( ٓكا المكفؽ". لساف الميزاف/َّٔ.) 
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قىاؿى  ًمٍنوي  كى
 ًحيف لي تبيف :-أبك طاىر-السمىًفي قىاؿى  :(ِ)الذَّىىًبيٌ  قىاؿى  ًباٍلكىًذًب، ميتَّيـ ىىالؾ :(ُ)
قىاؿى  اأٍلىسىاًنيد، كتركيبو كذبو عمى يدؿ عىًظيـ تىٍخًميط لىوي  اأٍلىٍربىعيف تصفحت  رىأىٍيتو :(ّ)نىاًصر ابف كى

لـ كتابو ًباٍلكىًذبً  ميتَّيمنا كىافى  أًلىنَّوي  ًمٍنوي  سمعأ كى  بف أىٍحمد يىٍعًني اٍلفىٍتح أبي عىمو مف سىرقو اأٍلىٍربىعيف كى
الح بف ا عبيد مىٍيمىاف بف صى قيؿ: كدعاف، بف سي  اٍلخٍطبىة ًمٍنوي  كىحذؼ (ْ)ًرفىاعىة بف زيد مف سىرقو كى
ًديث كؿ عمى كىركب ا كىضعيىا ًرفىاعىة كىاٍبف ًرفىاعىة بف شيخ ًإلىى ٍيفً رجمى  أىك رجبلن  ًمٍنوي  حى  كلفؽ أىٍيضن
كىمىاء، رقائؽ مف كىًممىات مف اٍلحي ليٍقمىاف قىكؿ كى

اًديث". كىطكؿ (ٓ)  اأٍلىحى

*** 
 بعض طبلبو : كتماف العمـ عفثامفالمبحث ال

تعميـ فالكاجب الشرعي عمى الذم يعمـ آفة خطيرة،  طبلبوكتماف العمـ الٌشرعي عف إٌف 
 مف ال يعمـ مف مريدم العمـ.  

ٍلنىا ًمفى اٍلبىيّْنىاًت  : مف كتماف العمـ، قاؿ كقد حذر ا  ًإفَّ الًَّذيفى يىٍكتيميكفى مىا أىٍنزى
يىٍمعىنيييـي  ا بىيَّنَّاهي ًلمنَّاًس ًفي اٍلًكتىاًب أيكلىًئؾى يىٍمعىنيييـي المَّوي كى ًعني  كىاٍلييدىل ًمٍف بىٍعًد مى كفى ًإالَّ الًَّذيفى تىابيكا البلَّ

ـي  ـٍ كىأىنىا التَّكَّابي الرًَّحي مىٍيًي بىيَّنيكا فىأيكلىًئؾى أىتيكبي عى كا كى كىأىٍصمىحي
(ٔ).  

، عىفٍ  سيًئؿى  )مىف:  ا رسكؿي  قاؿ: قاؿ  ىريرة كفي الحديث الذم ركاه أبك  ًعٍمـً
مىوي  فكىتىمىوي   . (ٕ)ة(القيام يكـى  نارو  مف بًمجاـو  ا أٍلجى

                                                 
(، ُٖٔ/ِ(، المغني في الضعفاء )ُُُ/ُ)تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة يينظر: ( (ُ

 (.ٕٓٔ/ّميزاف االعتداؿ )
 (.ٖٓٔ/ّميزاف االعتداؿ ) ((ِ
الشيير بف أحمد بف مجاىد القيسي الدمشقٌي الشافعٌي، شمس الديف، بف محمد  (أبي بكر)( محمد بف عبد ا (ّ

 (.ِّٕ/ٔ): األعبلـ يينظرىػ(. ِْٖبابف ناصر الديف: حافظ لمحديث، مؤرخ. أصمو مف حماة، تكفي سنة )
سىف ٍبف دريد، حدٌ ( زيد ٍبف رفاعة أىبيك الخير الياشمي، (ْ مَّد ٍبف اٍلحى ٍف أىًبي بىٍكر ميحى ث بببلد الجباؿ، كىخراساف، عى

كىافى كذابنا.  تكفي  ٍف أبيو عىٍف أىًبي كامؿ الجحدرم، كىغيره كى ا عى كىأبي بىٍكر ٍبف األىٍنبىاًرٌم، كتب األدب. كىركل أىٍيضن
 (.ٕٓٔ/ٖ) تاريخ اإلسبلـ(، ْٗٓ/ٗىػ(. يينظر: تاريخ بغداد )َّٗ-ُّٖسنة )

. ككاف في زمف داكد ا لرجؿ مف بنى إسرائيؿ، فأعتقو كأعطاه ماالن ا حبشيِّ ( لقماف الحكيـ: ككاف لقماف عبدن (ٓ
ا، في قكؿ أكثر الناس. كركل يزيد بف ىاركف، عف حماد بف سممة، كاسـ أبيو: ثاراف، كلـ يكف نبين ،  النبيٌ 

 (.ٓٓ/ُماف النبٌي خٌياطنا. المعارؼ )كاف لق و قاؿ:عف عمٌي بف زيد، عف سعيد بف المسٌيب، أنٌ 

 (.َُٔ-ُٗٓ:)اآلية سكرة البقرة( (ٔ
 (. قاؿ شعيب: إسناده صحيح.ََٓ/ٓاب كراىية منع العمـ )( سنف أبي داكد، أكؿ كتاب العمـ، ب(ٕ
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كلكف ىناؾ مصالح ييكتـ مف أجميا العمـ، كال حرج مف كتمانو مراعاة ليذه المصالح، 
ًميّّ  دّْثيكا: مثؿ: التحديث لطبلب عمـ فكؽ طاقاتيـ كعقكليـ؛ فقد قاؿ عى ، "حى ا النَّاسى  يىٍعًرفيكفى  ًبمى

، أىفٍ  أىتيًحبُّكفى  كىرىسيكليوي" المَّوي  ييكىذَّبى
(ُ) . 

ٍيرىةى  أىًبي مـ خكفنا مف كقكع الفتنة، فعىفٍ كمنيا: كتـ الع ًفٍظتي  :قىاؿى  ىيرى   المَّوً  رىسيكؿً  ًمفٍ  "حى
ا فىأىمَّا: ًكعىاءىٍيفً  ديىيمى ري  كىأىمَّا فىبىثىٍثتيوي، أىحى " ىىذىا قيًطعى  بىثىٍثتيوي  فىمىكٍ  اآلخى البيٍمعيكـي

(ِ) . 
دّْثً  "الى : قىاؿى  ميرَّةى، ٍبفً  كىًثيرً  كمنيا: كضع العمـ عند أىمو؛ فعىفٍ  كىمىاءى  اٍلبىاًطؿى  تيحى  اٍلحي

، دّْثً  كىالى  فىيىٍمقيتيكؾى ، ًلمسُّفىيىاًء، اٍلًحٍكمىةى  تيحى ـى  تىٍمنىعً  كىالى  فىييكىذّْبيكؾى ، أىٍىمىوي، اٍلًعٍم ٍعوي  كىالى  فىتىٍأثىـى  غىٍيرً  ًفي تىضى
يَّؿى  أىٍىًموً  مىٍيؾى  ًإفَّ . فىتيجى قِّا، ًعٍمًمؾى  ًفي عى مىٍيؾى  أىفَّ  اكىمى  حى اًلؾى  ًفي عى قِّا" مى  كغير ذلؾ مف المصالح. .(ّ)حى

العمـ عف بعض طبلبو؛ كمنيـ مف كتمو مراعاة لممصمحة، كىذا  الكٌراقيفكقد كتـ بعض 
. كىذا (ٓ)ما تطيب المجالس بخفة الجمساءإنٌ الذم كاف يقكؿ: " (ْ)الكٌراؽ محمكد، مثاؿ مساكر

 مراعاة لمصمحة.
أبك  ،حمدأعمي بف محمد بف مـ مف غير مراعاة لممصمحة، مثاؿ: كمنيـ مف كتـ الع

 .يعرؼ بابف لؤلؤ ،الكٌراؽالحسف الثقفي 
ـي : سمعت البىٍرقاني يقكؿ: "ا(ٔ)قاؿ الخطيب البغدادم سماعو سنة  ،ماعالسَّ  بف لؤلؤ قدي

اني البرق ي:يعن ".ف مات يأخذ العكض عمى الحديث دانقيفأككاف إلى  ،ثبلث كتسعيف كمائتيف
 :قاؿ البرقاني ،(ٕ)اف نفسو كانت تسمك إلى أخذ الشيء الحقير كالنزر اليسير عمى التحديث

 .سيء النقؿ :يعني "ككاف لو حالة حسنو مف الدنيا كىك صدكؽ غير انو ردمء الكتاب"

                                                 
، بىابي ( صحيح ال(ُ : الًعٍمـً ، كىرى  بخارم، ًكتىابي (، برقـ ّٕ/ُ) ،يىةى أىٍف الى يىٍفيىميكااىً مىٍف خىصَّ ًبالًعٍمـً قىٍكمنا ديكفى قىٍكـو
(ُِٕ.) 
: ًحٍفًظ الًعٍمـً )( صحيح البخارم، كتاب ال(ِ  (.َُِ(، برقـ )ّٓ/ُعمـ، بىابي
ٍف يىٍطميبي (ّ : التٍَّكبيًخ ًلمى ـى ًلغىٍيًر المَّوى ) ( سنف الدارمي، بىابي (. قاؿ حسيف سميـ أسد: َّٗ(، برقـ )َّٖ/ُاٍلًعٍم

    إسناده صحيح.
 ( مف ىذا البحث.ُٕٖ) في العراقييف الثامف الكٌراؽ: يينظراٍلكيكًفيُّ الشاعر.  الكٌراؽ( ىك: ميسىاًكره (ْ
 (.ِْٔ/ِٕ( تيذيب الكماؿ )(ٓ

 .(ٕٔٓ/ُّ( تاريخ بغداد )(ٔ
 ىذا كبلـ الخطيب البغدادم.( (ٕ
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قصة تؤكد كتـ ابف لؤلؤ لمعمـ مف غير مصمحة، قاؿ:  (ُ)كينقؿ الخطيب البغدادم
حضرت عند أىًبي ": يقكؿ -عمي بف المحسف، أبك القاسـ التَّنكخي يعني: -نكخيالتَّ سمعت 

؛ ليقرأ لنا عميو حديث ًإٍبرىاًىيـ ٍبف الكٌراؽالبيضاكم  (ّ)مع أىًبي الحسيف (ِ)الحسف ٍبف لؤلؤ
، ككاف قد ذكر لو عدد مف يحضر السماع، كدفعنا إليو دراىـ كنا قد كافقناه عمييا، فرأل (ْ)ىاشـ

ا عمى الذم ذكر لو، فأمر بإخراجو، فجمس الرجؿ ًفي الدىميز، كجعؿ ا زائدن ًفي جممتنا كاحدن 
، يالبيضاكم، يقرأ، كيرفع صكتو، ليسمع الرجؿ، فقاؿ لو ابف لؤلؤ: يا أبا الحسيف أتعاطى عم

ثـ أمر جاريتو بأف  ،!(ٔ)اؽ، صاحب حديث، شيعي، أزرؽ، ككسج، كرٌ (ٓ)كأنا بغدادم، باب طاقي
حتى ال يصؿ صكت البيضاكم بالقراءة ًإلىى الرجؿ، أك كما  (ٖ)اأشنانن  (ٕ)كفتجمس كتدؽ ًفي اليا

عف  :ف يقكؿأأراد  "،تيٌ عي "ؼ اسـ حَّ بف لؤلؤ يعرؼ الحديث كصى الـ يكف " :(ٗ)قاؿ البرقاني ."قىاؿى 
 "عف عف عف أبي :قاؿ ،عف أبي تيٌ عي 

 

                                                 
خ الممكؾ كاألمـ (، المنتظـ في تارئُِ/ِٔتاريخ اإلسبلـ )كيينظر:  ،(ٕٔٓ/ُّ( تاريخ بغداد )(ُ
 (.ِّٖ/ُٔ(، سير أعبلـ النببلء )ِّٕ/ُْ)
مَّد الثَّقىًفي البغدادم،ىك: ( (ِ  ( مف ىذا البحث.ُٕٗ(، )صُِكقد تقدمت ترجمتو عند الحديث ) عمي ٍبف ميحى
حدث بشيء  ثقة مأمكف،ث بيا، سكف بىٍغدىاد، كحدٌ  الكٌراؽأىبيك الحسيف البيضاكم  ،( عمي ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف الييثـ(ّ

 (. ِِٓ/ُّ: تاريخ بغداد )يينظر .ق(ّٕٗتكفي سنة )، يسير
يينظر: . ق(ِٕٗأبك إسحاؽ البيع المعركؼ بالبغكم، تكفي سنة ) ،( إبراىيـ بف ىاشـ بف الحسيف بف ىاشـ(ْ

 (.ُٗٓ/ٕتاريخ بغداد )

ؿ: ال بأس بو إال أنو كاف ( باب طاقي: أم غاؿو في التشيع، قاؿ الخطيب: سألت البرقاني، عف ابف بيتو، فقا(ٓ
فقاؿ: نعـ. تاريخ  ،و شيعي؟بذلؾ أنٌ  يىك باب طاقي. قمت لمبرقاني: تعن :ا، كيقكلكفيذكر أف في مذىبو شيئن 

 (.ٓٓ/ْبغداد )
حريؼ صحيؼ كتحرير التٌ صحيح التٌ ( كيقكلكف: رجؿ كيٍكسىج. كالصكاب كىٍكسىج، بفتح الكاؼ كالسيف. ت(ٔ

كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك تنبت لحيتو، كىك معرَّب. شمس العمـك (. كالككسج: الذم لـ ْْٔ)ص
(ٗ/ُّٖٓ.) 
ا(ٕ : ًبفىٍتًح اٍلكىاًك الًَّذم ييدىؽُّ ًفيًو ميعىرَّبه ًكعىاءه ًمٍف نيحى في نىٍحًكًه. مختار الصحاح )ص( اٍليىاكى  (.ِّٗسو كى
ًنعى (ٖ مىؽي ًمٍف كيؿّْ آًنيىةو صي ، ( شنف: الشَّفُّ كالشَّنَّةي: الخى : ًقٍربةه أىٍشنافه كىى المٍّْحيىاًنيُّ . كىحى ٍمعييىا ًشنىافه ، كىجى ٍت ًمٍف ًجٍمدو

ٍمًع ش ـٍ أىسمع أىٍشنانان ًفي جى لى : كى مىى ىىذىا، قىاؿى مىعيكا عى ٍزءو ًمٍنيىا شىنِّا ثيَـّ جى عىميكا كيؿَّ جي فٍّ ًإاٌل ىينا. لساف العرب كأىنيـ جى
(ُّ/ُِْ.) 
 .(ٕٔٓ/ُّتاريخ بغداد )( (ٗ
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ا، مثاؿ ذلؾ ما كمنيـ مف كتـ العمـ ليستغؿ أمكاؿ الناس، كىذا كتـ غير جائز أيضن 
 بف محمد يعني الصفار سمعت أنَّو قاؿ: (ِ)الحافظ ا عبد بسنده إلى أبي (ُ)ينقمو ابف عساكر

 إنؾ رب يا يقكؿ: كىك السماء إلى كفيو باطف رافع كىك مسجده في يدعك( ّ)ا األصبياني عبد
 أصكلي، مف زءج (ََٓ) مف أكثر عني كحبس كخانني ظممني (ْ)المصرم العباس أبا أف تعمـ
 مجاب ا عبد أبك ككاف فيو، لو تبارؾ كال الحديث مف جمعو ما كبسائر بتمؾ تنفعو فبل الميـ

اذىب إلى أبي  :و قاؿ لواقو أنَّ ككاف السبب في مكجدتو عمى أبي العباس المصرم كرٌ  الدعكة،
 -سفياف -قد حضرت معؾ كمع أبيؾ قراءة كتاب الجامع لمثكرم :كقؿ لو (ٓ)العباس األصـ

 كقد ذىب كتابي فإف كاف لي في كتابؾ سماع بخطي فأخرجو إليٌ  (ٔ)عاصـٍبف  أىًسيد مجمس
كأخرج الكتاب في أربعة أجزاء  ،السمع كالطاعة -األصـ -فذىب فقاؿ أبك العباس ،حتى أنسخو
فيو بخطو فدفعو إلى أبي العباس فأخذه ككضعو  -الصفار -كسماع أبي عبد ا (ٕ)بخط يعقكب

إف األصـ رجؿ طماع قد أخرج سماعؾ  :فقاؿ -الصفار-ثـ جاء إلى أبي عبد ا ،بيتوفي 
يقكؿ إني ال أدفع ىذا السماع إليو حتى يحمؿ إلي  :لـ قاؿ :قاؿ بخطؾ في كتابو كلـ يدفعو إليَّ 

ا قد تراجع أمره كنقصت تجارتو فبمغني أنو باع شيئن  -الصفار-ككاف أبك عبد ا ،خمسة دنانير

                                                 
 (.ّْٕ/ٓتاريخ دمشؽ )يينظر: ( (ُ
بٌَّي الطٍَّيمانٌي النٍَّيسابكرٌم الح(ِ كىـ الضَّ ًد ٍبًف حمدكيو ٍبف نيعىٍيـ ٍبف الحى مَّ ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى ًد ٍبًف عى مَّ ٍبد ( ميحى افظ، أبك عى

تاريخ يينظر:  .ىػ(َْٓتكفي سنة )الحاكـ المعركؼ بابف البىيع، صاحب الٌتصانيؼ في عمـك الحديث. ا 
 (.ٖٗ/ٗاإلسبلـ )

ٍبد المَّو ٍبف أحمد، أبك عبد ا األ(ّ مَّد ٍبف عى فَّار. تكفي سنة )( ميحى ىػ(. تاريخ اإلسبلـ ّّٗصبيانيُّ الصَّ
(ٕ/ِٕٗ.) 
ىػ(. ّٕٔ( أحمد بف محمد بف عيسى بف الجراح أبك العباس بف النحاس الربعي المصرم الحافظ، تكفي سنة )(ْ

 (.ّْْ/ٓدمشؽ البف عساكر ) : تاريخيينظر
ٌية، الٍَّنيسابكرٌم األصـٌ. (ٓ ٍعًقؿ ٍبف ًسناف، أىبيك العباس األمكم، مكلى ٍبني أمى ( محمد ٍبف يعقكب ٍبف يكسؼ ٍبف مى

بٍ  اؽ الصّْ ٍعًقميٌ ككاف يكره أف ييقاؿ لىوي األصـ. فكاف أىبيك بىٍكر ٍبف ًإٍسحى  .ىػ(ّْٔتكفي سنة )، غٌي يىقيكؿي ًفيًو: المى
 (.ُْٖ/ٕخ اإلسبلـ )تاري  يينظر:

كاف؛ (ٔ ٍبد ا الثَّقفٌي مكالىـ، اإلصبيانٌي، أبك اٍلحيسىٍيف، أخك محمد ٍبف عاصـ. كليما أىخى ( أىًسيد ٍبف عاصـ ٍبف عى
 . يينظر:ق(َِٕ-ُِٔتكفي سنة )، سىًمعى أىًسيد الكثير، كصنَّؼ "الميسىٍند"، كرحؿ عمٌي كالنُّعماف، لـ يشتيرا.

 (.َُّ/ٔاإلسبلـ ) تاريخ
تقدمت ترجمتو في  ،الكٌراؽأبك الفضؿ األمكم مكالىـ النيسابكرم  ،( يعقكب بف يكسؼ بف معقؿ بف سناف(ٕ

 ( مف ىذا البحث.ِْٖالكٌراؽ الخامس مف الخراسانييف )ص
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ا دعيا عمى نزلو فدفع إلى العباس خمسة دنانير فأخذىا كحمؿ الكتاب إليو ثـ أنيما جميعن مف م
 ". أبي العباس فاستجيبت دعكتيما فيو

عندما جحد أصكؿ  الكٌراؽفالمتأمؿ في ىذه الحكاية يجد نفسو مندىشنا مف تصرؼ ىذا 
لو عدة كسائؿ كطرؽ ككميا شيخو كلـ يردىا إال بمقابؿ أمكاؿ معمكمة، كىذا يعني أف كتـ العمـ 

 تؤدم إلى نفس النتيجة كىي حرماف الناس العمـ.
*** 

 المردكدة  ؤلحاديثل الكرٌاقيف : ركايةتاسعالمبحث ال
 في الحكـ عمى أسانيدىا ىـكأثر 

أحاديث مردكدة، ككانكا في أحاديث ىـ سبب الضعؼ كالٌرد، كفي  الكٌراقيفعدد مف  نقؿ
 ي غيرىـ.أحاديث أخرل كاف سبب الضعؼ ف

في الفصؿ األكؿ، كفيما  الكٌراقيفالباحث نماذج تطبيقية منتقاة مف أحاديث  كلقد درس
أحاديث مردكدة، ككانكا ىـ سبب  ء كٌراقيف رككايأتي جدكؿ فيو خبلصة الدراسة، كفيو أسما

 ضعفيا كردىا.

 الكٌراؽاسـ 
رتبة 
 الكٌراؽ

رقـ 
 ـفي الحك الكٌراؽأثر  حكـ إسناد الحديث  الحديث

  الككفي الحسف أبك
 ضعيؼ

 
ُْ 

 
 ضعيؼ جدنا

 سمبي
ضعؼ سببنا في  ككاف

 الحديث

 البصرم ياسر أبك
 المستممي

 
 ضعيؼ

 
ُٖ 
 

 
 ضعيؼ

 سمبي
 ضعؼ في سببنا ككاف

 الحديث

 الًكبلبيٌ  اٍلقىاًسـ أىبيك
 

مجيكؿ 
 الحاؿ

 
ِِ 

 
 

 
 منكر

 سمبي
 ضعؼ في سببنا ككاف

 الحديث

 أبي بف عمي أبك
 الكٌراؽ الطيب

 
 مجيكؿ
 الحاؿ

 
ِْ 

 
 ضعيؼ

 سمبي
 ضعؼ في سببنا ككاف

 الحديث
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كفيٌ  الحسف أبك  ضعيؼ  الصُّ
 مختمط

ضعيؼ جدنا  ِٓ
 مرسبلن 

 سمبي
 ضعؼ في سببنا ككاف

 الحديث

 الكٌراؽ يعقكب أبك
 المستممي

 
مجيكؿ 
 العيف

 
ِٔ 
 

 
 ضعيؼ جدنا

 سمبي
 ضعؼ في سببنا ككاف

 الحديث

 بف حبيب محمد أبك
 حبيب أبى

 
 متركؾ

 
َّ 

 
 ضعيؼ جدنا

 سمبي
 ضعؼ في سببنا ككاف

 الحديث

قىًميٌ   ضعيؼ ّْ صدكؽ أبك الفضؿ الصَّ
 سمبي

ككاف سببنا في ضعؼ 
 الحديث

ثـ فيما يأتي جدكؿ آخر فيو أسماء كٌراقيف ليـ أحاديث مردكدة، كلـ يككنكا ىـ سبب 
 ضعفيا كردىا.

 الكٌراؽاسـ 
رتبة 
 الكٌراؽ

رقـ 
 الحديث

 في الحكـ الكٌراؽأثر  حكـ إسناد الحديث 

  الكٌراؽأىبيك بكر اٍلقرًشي 
 ثقة

 
ُ-ِ 

الحديث األكؿ: 
 مكضكع

الحديث الثاني: 
 ضعيؼ جدنا

 
 إيجابي

 إيجابي           ضعيؼ ّ ثقة أبك القاسـ اٍلقيرىًشيٌ 

سىف القيرىشيٌ   أبك الحى

ثقة في 
ىشاـ بف 
عمار، 
كصالح 
 في غيره

ٓ 
 

 ضعيؼ
إيجابي كلـ يكف سببنا 

 عؼ الحديثفي ض
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، أىبيك الحسف القرشي

مَّد  ضعيؼ ٔ ثقة عمي ٍبف ميحى
إيجابي كلـ يكف سببنا 
 في ضعؼ الحديث

أبك العبلء، األيمىًكمُّ 
 منكر ٕ ثقة مىٍكالىىيـٍ 

إيجابي كلـ يكف سببنا 
 في ضعؼ الحديث

 مكضكع ٖ ثقة أبك عبد ا اٍلمىكّْيٌ 
إيجابي كلـ يكف سببنا 
 في ضعؼ الحديث

ر البغدادم أبك نص
 باطؿ ُُ حسف الكٌراؽ

إيجابي كلـ يكف سببنا 
 في ضعؼ الحديث

إيجابي كلـ يكف سببنا  معمكؿ ِّ ثقة أىبيك ًبٍشًر ٍبفي ًدينىارو 
 في ضعؼ الحديث

مجيكؿ  أبك الحسف الفىاًرًسيٌ 
 الحاؿ

إيجابي كلـ يكف سببنا  ضعيؼ ِٕ
 في ضعؼ الحديث

كلـ يكف سببنا  إيجابي ضعيؼ ِٗ ثقة أبك الحسف المصرم
 في ضعؼ الحديث

إيجابي كلـ يكف سببنا  ضعيؼ ُّ ثقة أبك األسكد الميرىاًدمٌ 
 في ضعؼ الحديث

أبك محمد المصرم 
 أثير الديف القىبَّاني

 ضعيؼ ِّ ثقة
إيجابي كلـ يكف سببنا 
 في ضعؼ الحديث

أبك القاسـ ابف الحجاـ 
 ضعيؼ ّٓ صدكؽ القيٍرطيًبيٌ 

إيجابي كلـ يكف سببنا 
 في ضعؼ الحديث

إيجابي كلـ يكف سببنا  ضعيؼ ّٕ ثقة أىبيك سعىًيد الدّْينىكىًرمٌ 
 في ضعؼ الحديث

إيجابي كلـ يكف سببنا  ضعيؼ ّٖ ثقة أبك بكر العىطَّار
 في ضعؼ الحديث

ًميطيٌ  إيجابي كلـ يكف سببنا  ضعيؼ َْ ثقة أبك محمد السَّ
 في ضعؼ الحديث

إيجابي كلـ يكف سببنا  نكرم ِْ ضعيؼ. أبك منصكر األصبياني
 في ضعؼ الحديث

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتح

 
 ًذش0ًّ             

 حأًًٌا0 اٌنرائ  

 ثأًٍا0 اٌرٌصٍاخ             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

271 

 

 اخلامتح
كعمى ، كالصبلة كالسبلـ عمى أفضؿ المرسميف، سيدنا محمد الحمد هلل رب العالميف 

 كبعد: إحساف إلى يـك الديف،آلو كأصحابو كمف تبعيـ ب
الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كأحمده عمى اسأؿ اهلل حسف الخاتمة، كالحمد هلل 
مىيٍ  مىى نىٍفسً  ىكىمىا أىٍثنى و ىك تكفيقو، كأثنى عميو الخير كمو الى أيٍحًصي ثىنىاءن عى  و.عى
حة عمى إخراجو بصكرة كاض -قدر إمكاني  -ففي نياية ىذا البحث الذم حرصت فيو 

، كلـ يبقى إال تبيف النتيجة التي تكصمت إلييا، كمف ثىَـّ الكصية تـ بتكفيؽ ا كعكنو، ميسرة
 التي ال بد منيا، اسأؿ ا التكفيؽ كالسداد:

 أًًٌا0 اٌنرائح0
ٍمت مف خبلؿ لقد           يذا البحث، إلى نتائج ميمَّة، مف أبرزىا:كتابتي لتكصَّ
ة ىي الكٌراقأشمؿ كأكسع مف التعريؼ المغكم، ف الكٌراؽك  ةلمكٌراقالتعريؼ االصطبلحي  -ُ

مف يعتني بيا، سكاء بنسخيا، أك  الكٌراؽالعناية بالٌدكاكيف العممية كالسجبلت، ك 
، أك الناسخ، أك الكٌراؽتصحيحيا بالركاية كالضبط، أك تجميدىا، أك بيعيا، كيطمؽ عميو: 

 أك المستممي. الكاتب، أك الكيتيبي، أك الٌدالؿ، أك المىٍكتب،
ة في تاريخنا اإلسبلمي قديمنا منذ عيرفت الكتابة، كتطكرت شيئنا فشيئنا الكٌراقعيرفت مينة  -ِ

ا كطكالن بعد معرفة صناعة الكرؽ،  حتى كصمت إلى مرحمة النمك كاالتساع عرضن
كمازالت في تطكر مستمر إلى يكمنا الحاضر، كقد اختمؼ الكسيمة حسب العصر 

 كالمصر.
في األمصار المختمفة، ككاف ركادىا العمماء كالميحدّْثيف كاألدباء  الكٌراقيفاؽ انتشرت أسك  -ّ

 كغيرىـ.  
عمى أصناؼ أربعة: الصنؼ األكؿ: النُّساخ، كىـ الصنَّؼ األىـ كاألكثر شيرة،  الكٌراقكف -ْ

كالثاني: باعة الكرؽ كسائر أدكات الكتابة، كالثالث: المجمدكف، كالرابع: باعة الكتب 
 كف(.)الٌدالل

أصحاب تخصصات مختمفة، منيـ: كراقك الحديث، كىـ مف أسس ليذه المينة،  الكٌراقكف -ٓ
 كمنيـ: كراقك التاريخ، كاألدب، كالقضاة، كالكزراء، كغير ذلؾ.  
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ا عممينا دقيقنا، لو قكاعده كضكابطو الخاصة، كقد راعكا فيو ثبلثة الكٌراقكفاتبع  -ٔ  منيجن
 األدبي اإلبداعي، كالجانب الفني قافي، كالجانبالث المعرفي الجانب :رئيسية جكانب

 األخبلقي.
ة أف يمتـز بأداب المينة كأخبلقيا كاستحضار النية، الكٌراقيتعيف عمى مف يشتغؿ بمينة  -ٕ

، كمعرفة مضمكف الكرؽ قبؿ النسخ كالتجميد، ككضكح الخط عند النسخ، كمراقبة ا 
لمذمكمة، كالتعاطي مع الغش، ككشؼ كغير ذلؾ، كما يتعيف عميو أف يجتنب األخبلؽ ا

العكرة كعدـ المحافظة عمى سر المينة، كخمط أصناؼ الكرؽ، كالنسخ لمظالميف، كنحك 
 ذلؾ.

في مينتيـ عمى أشكاؿو مختمفةو مف المعاناة، منيا: معاناة استقطاب  الكٌراقكفصبر  -ٖ
 الخط، كغير ذلؾ. الزبائف، كمعاناة تكاليؼ الحكاـ، كمعاناة إعالة األسرة، كمعاناة سكء 

شر اليـك مف الظكاىر الثقافية البارزة، كىي تمثؿ امتدادنا لتراث ادكر الطباعة كالن -ٗ
 ة، كبديبلن معاصرنا ليا.الكٌراق، كتطكرنا طبيعينا لمينة الكٌراقيف

في البمداف المختمفة، كقد تأثركا كأثركا في الحياة الثقافية السائدة فييا،  الكٌراقكفانتشر  -َُ
في  فات التي تعمر المكتبة اإلسبلميةصنَّ ىذا ما تنطؽ بو آالؼ المي كا ميراثنا كبيرنا، ك كترك

 الشريؼ. النَّبكمالمجاالت المختمفة كخاصة الحديث 
 ، يتمثؿ في أمكر عٌدة، منيا:في الحديث إيجابيه  ليـ أثره  الكٌراقكف -ُُ
 .ءمبلاإلك  تكريؽال -
 .الضبطك  حفظال -
 .نشرالك  نسخال -
 .ةمعارضلاك  مقابمةال -
 .االستدراؾ كالتصحيح -
 .التحمؿ كاألداء كالتصنيؼ -
 .تتبع األخبار كتكثيقيا -
كاة كاألحاديث -  .سؤاالت األئمة كنقؿ أحكاميـ عمى الرُّ
 .صيانة جيكد العمماء كآثارىـ العممية -
 .اختبار حفظ نقمة الحديث كضبطيـ -
 المقبكلة كأثرىـ في الحكـ عمى أسانيدىا.ركاية األحاديث  -
 عمى الحديث أحياننا، يتمثؿ في أمكر عدَّة، منيا: أثره سمبيه ليـ  ٌراقكفالك  -ُِ
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 .حريؼصحيؼ كالتَّ التَّ  -
 .التخميط كالبعد عف الضبط -
فساد  عمى الشيكخ اإلدخاؿ -  يـأحاديثكا 
 ركاية المناكيرك  اءالضعف التحديث عف -
 الخطأ كالكىـ في األحاديث -
 ديثالكذب كالكضع في الح -
 سرقة األحاديث كالكتب -
 تماف العمـ عف بعض طبلبوك -
 أسانيدىاالمردكدة كأثرىـ في الحكـ عمى ركاية األحاديث  -

 ثأًٍا0 اٌرٌصٍاخ0
ا لمفائدة أكصي طمبة العمـ إفَّ  تمامن العمـ ميراث األنبياء، كال بد لمميراث مف كصية، كا 

 كالباحثيف ببعض الكصايا التي استشعرت أىميتيا مف خبلؿ إعدادم ليذا البحث، كىي:
كجيو طمبة العمـ إلى إثراء مثؿ ىذه المكضكعات الميمة، كالتي ال يمتفت إلييا إال ت -ُ

 قميؿ.
بكؿ أصنافيـ كتخصصاتيـ في معجـ كاحد، مع الترجمة لكؿ كاحد منيـ  الكٌراقيفجمع  -ِ

 ليككف مرجعنا لطمبة العمـ في ىذا الباب.
كاة  -ّ يث يمكف الكتابة في مكاضيع كركاياتيـ؛ ح الكٌراقيفالعناية بالدراسات المتعمقة بالرَّ

كاة  الكٌراقيف، أك أقكاؿ -جمع كتخريج كدراسة-الكٌراقيفعدَّة، منيا: "أحاديث  في الرُّ
يف بتكسع كتفصيؿ، كغير لمكٌراقكاألحاديث، أك تناكؿ أحد اآلثار اإليجابية أك السمبية 

 ذلؾ مف المكاضيع الميمة.

 ًّ ًأْ ٌىٌْ ذاٌصًا ٌٌخو اهللأْ ٌرمثً ِين ىصا اٌع ًيف اخلراَ أصأي اهلل 

ًٌََُْاٌْحَّْسُ ٌٍَِّوِ ضَبِّ اٌْعَاٌَِّنيَ ،ًَصٍََاٌَ عٍََى اٌُّْطْصٍَِنيَ ،صُثْحَاَْ ضَتِّهَ ضَبِّ اٌْعِزَّجِ عََّّا ٌَصِف
(ُ) 

 
 

 

 

                                                 
 (.ُِٖ-َُٖسكرة الصافات )اآلية: ( (ُ



 

 

 

 

 

 اٌفياضس اٌعٍٍّح اٌعاَِّح
              

 ًذش0ًّ                        

 اٌَاخ اٌمطآٍٔح دطص0 فيًًٌاأ         

 حاٌنَّثٌٌاألحازٌث  د0 فيطصثأًٍا         

 األِاوٓ ًاٌثٍساْ د0 فيطصثاٌثًا             

 غطٌة اٌٍغح ًاألٌفاظ دضاتعًا0 فيـطص             

 األعالَ ادلُرتخُ ذلُ د0 فيطصاذاِضً         

 ا0 لائّح ادلصازض ًادلطاخع.زصًصا     

 احملرٌٌاخ دفيطص0 تعًااص             
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 أًال0ً فِيْطصد اٌَاخ اٌمطآٍٔح

 الصفحة رقميا طرؼ اآلية

 سكرة البقرة

مىى الًَّذيفى ييبىدّْليكنىوي ﴾  ّّٔ ُُٖ ﴿ فىمىٍف بىدَّلىوي بىٍعدىمىا سىًمعىوي فىًإنَّمىا ًإٍثميوي عى

رّْفيكنىوي ﴾  ُّْ ٕٓ ﴿ ثيَـّ ييحى

ٍلنىا ًمفى اٍلبىيّْنىاًت كىاٍلييدىل ﴾﴿ ًإفَّ الًَّذيفى يىٍكتيميكفى مىا أى  ّْٔ َُٔ-ُٗٓ ٍنزى

 سكرة النساء

رّْفيكفى اٍلكىًمـ عىٍف مىكىاًضًعًو ﴾  ُّْ ْٔ ﴿ ييحى

 سكرة األنعاـ

ـ ﴾ ٍدرىهي ًلئٍلًٍسبلى  ُِٓ ﴿ فىمىٍف ييًرًد المَّوي أىٍف يىٍيًديىوي يىٍشرىٍح صى
ِِْ 
ِِٔ 

 سكرة ىكد

ميٍرسىاىىا ﴾ ﴿ ًبٍسـً المًَّو مىٍجرىاىىا  ِٖ ُْ كى

 سكرة الحجر

رو ميتىقىاًبًميفى ﴾ مىى سيري  ُّْ ْٕ ﴿ ًإٍخكىاننا عى

   سكرة اإلسراء

ٍسنىى ﴾ ﴿ ا تىٍدعيكا فىمىوي اأٍلىٍسمىاءي اٍلحي  ِٖ َُُ قيًؿ اٍدعيكا المَّوى أىًك اٍدعيكا الرٍَّحمىفى أىيِّا مى

 سكرة طو

 ُّٖ َُُ ًة ًكٍزرنا خاًلًديفى ًفيًو ﴾﴿ فىًإنَّوي يىٍحًمؿي يىٍكـى اٍلًقيامى 
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 الصفحة رقميا طرؼ اآلية

 سكرة الفرقاف

ًميفى ﴾ ٍمنىا قىٍبمىؾى ًمفى اٍلميٍرسى ما أىٍرسى  ُِ َِ ﴿ كى

اًؿ ىىذىا الرَّسيكًؿ  ﴿ قىاليكا مى  َُّ ٕ ﴾كى

 سكرة النمؿ

نَّوي ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً  ﴿  ِٗ-ّٖ َّ ﴾ًإنَّوي ًمٍف سيمىٍيمىافى كىاً 

 رة العنكبكتسك 

 َُّ ُٔ ﴾فىأىنَّى ييٍؤفىكيكفى  ﴿

 سكرة األحزاب

مّْميكا تىٍسًميمنا  ﴿ سى مىٍيًو كى مُّكا عى  ِٗ ٔٓ ﴾صى

 سكرة ص

فىٍصؿى اٍلًخطىاًب  ﴿  ّٖ َِ ﴾كىآتىٍينىاهي اٍلًحٍكمىةى كى

 سكرة فصمت

ـٍ آيىاًتنىا ًفي اآٍلفىاًؽ ﴾  ّْْ ّٓ ﴿ سىنيًريًي

 سكرة غافر

فيكفى أىنَّى يي ﴿   َُّ ٗٔ ﴾ٍصرى

 سكرة األحقاؼ

اًدًقيفى ﴾  ُّٕ ْ ﴿ أىٍك أىثىارىةو ًمٍف ًعٍمـو ًإٍف كيٍنتيـٍ صى

 سكرة الجاثية

ا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى ﴾ ﴿  ُِ ٗٓ ًإنَّا كينَّا نىٍستىٍنًسخ مى
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 الصفحة رقميا طرؼ اآلية

 سكرة ؽ

 ْٗ ُٖ-ُٕ ﴿ ًإٍذ يىتىمىقَّى اٍلميتىمىقّْيىاًف عىًف اٍليىًميًف ﴾

 سكرة الصؼ

ـى تىقيكليكفى مىا الى تىٍفعىميكف  ﴿  َُٖ ّ-ِ ﴾يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًل

 سكرة القمـ

كفى ﴾ ﴿ مىا يىٍسطيري  ّٓ ُ ف كىاٍلقىمىـً كى

 سكرة نكح

يىعيكؽى  دِّا كىالى سيكىاعنا كىالى يىغيكثى كى ـٍ كىالى تىذىريفَّ كى قىاليكا الى تىذىريفَّ آًليىتىكي ﴿ كى
نىٍسرنا ﴾  كى

ِّ َِّ 

 سكرة القيامة

ٍمعىوي  ﴿ مىٍينىا جى  َُّ ُٕ ﴾ًإفَّ عى

 سكرة المطففيف

 َُِ ِٔ ﴾ًختىاميوي ًمٍسؾه  ﴿

 سكرة الشمس

اىىا ﴾  ّّّ ُ ﴿ كىالشٍَّمًس كىضيحى

 سكرة العمؽ

مىؽى ﴾ بّْؾى الًَّذم خى  ّٓ-ُٓ ٓ-ُ ﴿ اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى
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 اٌشطٌفح حٌاٌنَّث0ٌ فِيْطصد األحازٌث أًٍاث

 الصفحة الراكم األعمى طرؼ الحديث ـ

لىٍك ًبًشؽّْ تىٍمرىةو(  -ُ  ِْٖ عدم بف حاتـ )اتَّقيكا النَّارى كى

ار( )أىتىى النًَّبيَّ   -ِ  ِٖٗ جابر بف عبد ا رىجيؿه ًمفى اأٍلىٍنصى

ّ-  ) ـٍ ًمٍف نىٍكًمًو فىأىرىادى الطُّييكرى ديكي  َِْ أبك ىريرة )ًإذىا اٍستىٍيقىظى أىحى

 ِِْ عبد ا بف مسعكد (إذا دخؿ النكر القمب انفسح كانشرح)  -ْ

يًف(   -ٓ لىٍك ًبالصّْ ـى كى  ِٗٔ أنس بف مالؾ )اٍطميبيكا اٍلًعٍم

ـي   -ٔ ػػػػػػػييكدى، فىػػػػػػػًإفَّ المَّػػػػػػػوى ييٍخػػػػػػػًرجي ًبًيػػػػػػػ ػػػػػػػكا الشُّ )أىٍكًرمي
قيكؽى(  اٍلحي

 َِٖ عبد ا بف عباس

مٍيؾى   -ٕ ًؾ ًبمىا ىيكى أىٍيسىرى عى  ُٖٓ سعد بف أبي كقاص ًمٍف ىىذىا؟( )أالى أيٍخًبرى

ٍيري ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىًة(  -ٖ ٍيؿي ًفي نىكىاًصييىا اٍلخى  عبد ا بف عمر )اٍلخى
َُِ 
ِّٓ 

ةي(  -ٗ  َُُ تىًميـو الدَّاًرمّْ  )الدّْيفي النًَّصيحى

نًَّة(  -َُ  ُُٖ أبك ىريرة )السًَّخيُّ قىًريبه ًمٍف المًَّو قىًريبه ًمٍف اٍلجى

 ِٕٖ أبك ىريرة ٍرعىةي في المشي تيٍذًىبي بىيىاءى اٍلميٍؤًمًف()السُّ   -ُُ

 َّٗ عائشة بنت أبي بكر )الميـ إنؾ عفك تحب العفك فاعؼ عنى(  -ُِ

ُّ-  )  ُٕٗ امرأة مف بني النجار )المَّييَـّ ًإنّْي أىٍحمىديؾى كىأىٍستىًعينيؾى

ُْ-  ) سىبو ًنيعىةى ال تىٍنفىعي ًإال ًعٍندى ًذم حى  ّّٕ بنت أبي بكرعائشة  )أىفَّ الصَّ

ُٓ-  ) عىؿى الدٍُّنيىا كيمَّيىا قىًميبلن  َِٖ عبد ا بف مسعكد )ًإفَّ المَّوى تىعىالىى جى

كىاًئحى ًبشىٍيءو  )أىفَّ النًَّبيَّ   -ُٔ  َُٓ جابر بف عبد ا (ذىكىرى اٍلجى

 ِّٓ عبد ا بف عمرك نىيىى عىٍف بىٍيًع اٍلعيٍربىاًف( )أىفَّ النًَّبيَّ   -ُٕ

مىًب( لنبي )أف ا  -ُٖ  ُٕٔ أبك ىريرة نيى عف تىمىقّْي الجى
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ُٗ-  ) ـى مىؽى المَّوي اٍلقىمى ؿى مىا خى اًمت بف قىٍيس )ًإفَّ أىكَّ  ّٓ الصَّ

ًة( )أىفَّ رىسيكؿى اً   -َِ  ُّٖ أبك ىريرة أىمىرى ًباٍلمىٍضمىضى

مىٍيػػػػػػػًو  )أفَّ رىسيػػػػػػػكؿى اً   -ُِ طىػػػػػػػبى النَّػػػػػػػاسى كىعى خى
 ًعمىامىةه( 

 ُُٗ عمرك بف حريث

ا األىٍعمىاؿي ًبالنّْيَّاًت(  -ِِ  ٓٗ عمر بف الخطاب )ًإنَّمى

؟(  -ِّ كًء ًممَّا مىسًَّت النَّاري  َِِ جابر بف عبد ا )أىنَّوي سىأىلىوي عىًف الكيضي

مىى سىٍيكىةو لىيىا(  -ِْ ذىٍت عى  ُٕٔ عائشة بنت أبي بكر )أىنَّيىا كىانىًت اتَّخى

 ّّٓ عمي بف أبي طالب ًىيـ()أكؿ مف يكسى يىٍكـ اٍلًقيىامىة ًإٍبرىا  -ِٓ

ِٔ-   ) ا أىنىا كىاًقؼه ًفي الصَّؼّْ يىٍكـى بىٍدرو  ُْٔ إبراىيـ بف عبد الرحمف )بىٍينىمى

كىةن(  -ِٕ كًر بىرى كا فىًإفَّ ًفي السَّحي ري  ِٖٗ أنس بف مالؾ )تىسىحَّ

ِٖ-  )  ِٖٓ أنس بف مالؾ )ثبلثه ًمٍف أىٍصًؿ اإًلٍسبلـً

ا )جعؿ رىسيكؿ ا   -ِٗ مىى الرُّمى (عى دو  ِِْ البراء بف عازب ًة يىٍكـى أيحي

مىعى رىسيكؿي اً   -َّ  ُٓٓ عبد ا بف عباس بىٍيفى الظٍُّيًر كىاٍلعىٍصًر( )جى

الىًتي ًإلىى النًَّبيّْ   -ُّ  ُٕٖ السائب بف يزيد فىقىالىٍت( )ذىىىبىٍت ًبي خى

ا( )شىكىا النَّاسي ًإلىى رىسيكًؿ المَّو   -ِّ  ُّٗ جابر بف عبد ا يكمن

مَّى لىنىا رىسيكؿي اً   -ّّ ( )صى  ِّٕ أنس بف مالؾ اٍلعىٍصرى

ّْ-  ) مىى كيؿّْ ميٍسًمـو ميعىًة كىاًجبه عى  َُّ عائشة بنت أبي بكر )غيٍسؿي يىٍكـً اٍلجي

مىى اٍلعىاًبًد(  -ّٓ  ِِٖ أبك أمامة )فىٍضؿي اٍلعىاًلـً عى

تىٍيًف(  -ّٔ ٍيبىةى عيمى  )قىبَّحى المَّوي ىىاتىٍيًف اٍليىدىٍيًف اٍلقىًصيرى ؤى  ِٕٔ ارىةى ٍبًف ري

ٍربنا(  -ّٕ بى لىيىا حى ةي المًَّو، فىمىٍف نىصى اًلصى ٍيشه خى  ِِٗ عمرك بف العاص )قيرى

يف ًمػػف رسػػكؿ ا   -ّٖ تىػػٍرؾي  )كػػافى آًخػػرى األمػػرى
) يَّرىت النَّاري  ُِٓ جابر بف عبد ا الكضكًء ممَّا غى

ًخيمىةن أىٍقبىؿى  )كىافى النًَّبيُّ   -ّٗ ( ًإذىا رىأىل مى  ُٕٗ عائشة بنت أبي بكر كىأىٍدبىرى
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ُٖٗ 

بلءى  )كىافى رىسيكؿي المًَّو   -َْ ؿى اٍلخى  ِّٔ أنس بف مالؾ (ًإذىا دىخى

ُْ-  ) ـٍ  ُّٓ عبد ا بف مسعكد )الى تىٍختىًمفيكا فىتىٍختىًمؼى قيميكبيكي

مىى بىٍيًع أىًخيًو(  -ِْ ـٍ عى ديكي ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى  )الى يىًبٍع أىحى  ْٔ عى

()الى   -ّْ افى ٍمتي رىمىضى ـٍ صي ديكي  ُْٕ عبد ا بف عمر  يىقيكلىفَّ أىحى

 ُِٔ أبك سعيد الخدرم عمى حاؿ( )لـ أكف ألرل رسكؿ ا   -ْْ

ـى ًإلىى أىٍف تىقيكـى السَّاعىةي(   -ْٓ ٍمًؽ آدى ا بىٍيفى خى  ِِِ ىشاـ بف عامر )مى

 ِٖٓ بي بكرعائشة بنت أ )مف أحدث ًفي أمرنىا شىٍيئا لىٍيسى ًمٍنوي فك رد(  -ْٔ

مىى الدٍُّنيىا(   -ْٕ ًزيننا عى  ُْٗ أنس بف مالؾ )مىٍف أىٍصبىحى حى

ٌؽ(  -ْٖ ًديثو فىعىطىسى ًعٍندىهي، فىييكى حى دَّثى ًبحى  أبك ىريرة )مىٍف حى
ُٕٔ 
ُُٕ 

 َِْ عقبة بف عامر )مىٍف رأل عٍكرىةن فسترىا كمف أحيا مىكءيكدىةن(  -ْٗ

مى   -َٓ ، فكىتىمىوي أٍلجى ()مىف سيًئؿى عىٍف ًعٍمـً  ّْٔ أبك ىريرة وي ا بًمجاـو

ُٓ-  ) ؿَّ ٍبدنا آيىةن ًمٍف ًكتىاًب المًَّو عىزَّ كىجى مَّـى عى  ُْٔ أبك أمامة الباىمي )مىٍف عى

ًديثنا(   -ِٓ  ِّٗ عبد ا بف مسعكد )نىٌضرى اي اٍمرىأن سىمىعى ًمنَّا حى

ٍشًر( )نىيىى رىسيكؿي المًَّو   -ّٓ  ِٓٓ ة شمعكفأبك ريحان عىٍف عىٍشرو عىٍف: اٍلكى

ا نىكىل(  -ْٓ ا اًلٍمًرئو مى نَّمى  ٓٗ عمر بف الخطاب )كىاً 

ٍيرىةى  )كمىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى ًمنَّا(  -ٓٓ  َُٓ أىًبك ىيرى

ًبيُّ ًفي ًخٍرقىةو(  -ٔٓ  ّّْ سعيد بف المسيب )ييكىفَّفي الصَّ

ٕٓ-  
ىػػات اكتػػب بيننػػا كبيػػنكـ كتابػػا فػػدعا النبػػي 

 الكاتب 
ًر ٍبًف مىٍخرىمىةى،  الًمٍسكى

 ِٖ مىٍركىافى بف الحكـكى 
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  األِاوٓ ًاٌثٍساْ فِيْطصدثاٌثًا0 
 الصفحة المكاف كالبمد ـ

 ِْْ اإلسكندرية  -ُ

 ُِٕ أطرابمس  -ِ

 ِْٔ األىٍنديليس  -ّ

 ُّٔ باغند  -ْ

 ِْٔ بىٍرقىةي   -ٓ

 َّٔ، ُٕٓ برمؾ  -ٔ

 ُِّ بسر  -ٕ

 ْٗ بىٍعمىبىؾُّ   -ٖ

 َّٗ بىٍمخي   -ٗ

 ِْٕ بىمىٍنًسيىة  -َُ

 َِْ  بىٍندىًنٍيجيف  -ُُ

 ِّٔ بىٍييىؽي   -ُِ

رىايىا  -ُّ ٍرجى  ُْٖ جى

 ُْْ الحجاز  -ُْ

 ِْٓ   حراف  -ُٓ

تىف  -ُٔ  ِٗٓ خى

 ِٕٕ خيراسىافي   -ُٕ

 ُٔٔ الدٍَّيمىـ  -ُٖ

 ِِٖ الدّْينىكىر  -ُٗ

 ِٔ الرٍُّحبىةي   -َِ
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ٌية  -ُِ  ِِٕ رى

كزىفي   -ِِ  ُٕ زي

 ّٓ سىاسىافي   -ِّ

قيٍسطى   -ِْ  ِٕٔ سىرى

 ِٗٗ سىًنيف  -ِٓ

كىرد  -ِٔ  ُُّ سىٍيرى

افً   -ِٕ  ِْٓ سُّكذىٍرجى

 َِٔ ًسيب  -ِٖ

 ِْٓ شىاًطبىةي   -ِٗ

 َِِ الشاـ  -َّ

مىة  -ُّ  ِِٕ شىٍمجى

 ُِّ الصالحية  -ِّ

 ِٔٔ ًصًقمّْيَّة  -ّّ

 ِٓٔ طىرىابيميسي   -ّْ

 ُّٓ طيمىٍيطيمىةي   -ّٓ

 ُٔٔ طيكس  -ّٔ

 ُٔٔ الًعرىاؽي   -ّٕ

 ٓٓ عيٍكبىرا  -ّٖ

ٍندىرىةي   -ّٗ  ُِٖ غى

 ُِّ فراكة  -َْ

ٍبري   -ُْ  ِّْ ًفرى

 ِٖٕ ًفٍريىابي   -ِْ

 71 القاًىرىةي   -ّْ
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 ْٗ قيٍرطيبىةي   -ْْ

 ُِٔ نيةالقسطنطي  -ْٓ

 67 قطيعة أبي العنبر  -ْٔ

كىاف  -ْٕ  ِٔٔ القىٍيرى

 ِْٖ قىٍيسارية  -ْٖ

 ُِٖ كىٍربىبلءي   -ْٗ

 ِِٔ اٍلكىٍرخً   -َٓ

 ُٕ ًكٍرمىافي   -ُٓ

 ِِٔ كىفرسكسة  -ِٓ

 ِٔ المباديف  -ّٓ

اًرٍستىاف  -ْٓ  ّٗٓ المى

 ِِٗ مىرىاغة  -ٓٓ

 ِٕٔ مىٌراكيشي   -ٔٓ

 ّْٓ المربد  -ٕٓ

ٍربىعي   -ٖٓ  ُِٓ المى

 ِْٕ ميٍربىٍيطى   -ٗٓ

 ِّٕ ميٍرًسيىة  -َٔ

كذ  -ُٔ  71 مىٍركي الرُّ

اف  -ِٔ  71 مىٍركي الشاًىجى

 ُِٔ اٍلًمزَّةً   -ّٔ

 َِْ ًمٍصري   -ْٔ

 ِّٕ مىيكرقة  -ٓٔ

 ُِّ نيري القىبٌلًئيف  -ٔٔ
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 ُٖٗ ىمداف  -ٕٔ

 ِِٗ ىىمىذىاف  -ٖٔ
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 غريب اللغة واأللفاظ فِيْطصدرابعًا: 
 الصفحة المفظة ـ

 ِّٓ األبر  -ُ

 َْ اآلبىنيكسي   -ِ

 ُِّ حداؽاأل  -ّ

 ُّّ االستراثة  -ْ

 ُُٓ استطمقتو  -ٓ

 ُّٖ األشيؿ  -ٔ

 َُٗ أصحاب المقاييس  -ٕ

و الشيءي   -ٖ  ٗٓ أىمىضَّ

 ُُِ أىنابى   -ٗ

 ُُِ أىمني الشٍَّيء  -َُ

 ّٔٔ باب طاقي  -ُُ

 ٔٔ البحرانية  -ُِ

 ُٔ البىٍرًدمٌ   -ُّ

 ِِ البىزُّ   -ُْ

 ِٓٓ بغير شعار  -ُٓ

رُّـ  -ُٔ  ْٓ التَّجى

 ُِٓ تخرطؼ  -ُٕ

ٍطرىؼ الشيءى   -ُٖ  ُِٓ تىخى

 ُٕٔ تمقي الجمب  -ُٗ

 ّّّ التنكؽ  -َِ
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 ُٔ التُّكزي   -ُِ

 َُِ الثٍَّمبي   -ِِ

 ُّّ ٌجح  -ِّ

 ُُٓ جدا  -ِْ

 ّْٓ جرك قثاء  -ِٓ

 ّٔ جمفةي   -ِٔ

ـى   -ِٕ مى  ُُٖ جى

 ّٖ حذؽ  -ِٖ

 ْٓ اٍلحيٍرؼي   -ِٗ

 َّٓ الًحسابي كالًحسابةي   -َّ

شا  -ُّ  ُِّ الحى

بىايا  -ِّ  ُٕ خى

ـي   -ّّ ذى  ُِٓ الخى

فىر  -ّْ  ُّْ الخى

 ُْ الدٍَّرجي   -ّٓ

 ٓٔ الدٍُّستيكري   -ّٔ

 ّّٔ الدكاف  -ّٕ

 ُُٔ الًدٍىميز  -ّٖ

 ِٖ، ْ الدَّكىاةي   -ّٗ

 ّْٕ الدُّكَّاجي   -َْ

باطي   -ُْ  ّٗٓ الرّْ

 ٗٔ الرٍَّحبي   -ِْ

 ُّّ رزأ  -ّْ
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 ُٕ الرساتيؽ  -ْْ

 ٗٔ الريصافة  -ْٓ

 ُٔ الرّْؽُّ   -ْٔ

 ّ الرّْقاع  -ْٕ

 ُُٖ رقيع  -ْٖ

مىى فىقىٍرطىسى   -ْٗ  ُِّ رى

كاؽ  -َٓ  ُُٖ الرّْ

 ُُٕ الٌزاج  -ُٓ

اؼ  -ِٓ  ّٕ الًزحى

مى   -ّٓ جى  ُٕٖ ةً ًزرُّ اٍلحى

ٌراد  -ْٓ  ِّ الزَّ

ٍنبيكري   -ٓٓ  ِّٓ الزُّ

ٍفر  -ٔٓ ٍنجي  ِْ الزُّ

ًكيؿي   -ٕٓ  ِّٕ الزى

ـي   -ٖٓ  َْ الساسى

 ِٖ ًسحاءة القرطاس  -ٗٓ

 ُُِ السَّرىبي   -َٔ

 َّٔ السرقة  -ُٔ

 ْ السَّعىؼ  -ِٔ

 ُِٖ السٍّْفر  -ّٔ

 ُُْ سميرم  -ْٔ

 ْٓ السّْنىاج  -ٓٔ

 ُْٔ السكاد  -ٔٔ
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 ّٔٔ شنف  -ٕٔ

 َُّ الشّْيرازىةي   -ٖٔ

 ّْٕ الشينات  -ٗٔ

قىمى   -َٕ  ّّّ وي صى

ٍندىؿ  -ُٕ  َْ الصَّ

مىع  -ِٕ  ّ الضّْ

 ُُٔ-ّّ ضف  -ّٕ

 ُّّ الٌضفُّ   -ْٕ

 ُُِ الطاس  -ٕٓ

 ّْ الطٍّْنًجير  -ٕٔ

 ُٔ الطُّكمار  -ٕٕ

د  -ٖٕ  ِِ عىٍسجى

 ُُٕ، ِْ العىٍفص  -ٕٗ

 ِِ عيكاظ  -َٖ

 ّٕ العنعنة  -ُٖ

 ُِّ اٍلغىرىض  -ِٖ

 ِّٓ غفص  -ّٖ

 َّٓ الغبلت  -ْٖ

 ِّٔ الغيٍممكؿي   -ٖٓ

اءى ًبعيسٍّ   -ٖٔ  ُّٗ فىجى

 ٔٔ وي فىٍذلىؾى ًحسابى   -ٕٖ

 ُٔ القافكر  -ٖٖ

 ّْٓ القثاء  -ٖٗ
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 ّٔ القىدُّ   -َٗ

 ِْٖ القٍرطي   -ُٗ

 ُٔ الًقٍرطاس  -ِٗ

 ّٖ القط  -ّٗ

 ٗٔ قطَّاعي  -ْٗ

 ْٓ الًقمىٍطري   -ٓٗ

 ِّٓ اٍلقىًميصي   -ٔٗ

 ِّٔ القينابىرىل  -ٕٗ

 َّٕ القيكَّاد  -ٖٗ

 ِّٓ القىٍيظ  -ٗٗ

 ُُٕ كادني بو  -ََُ

 ُُٕ-ُٔ الكاغىدي   -َُُ

 ُٔ الكافكر  -َُِ

 ِّٔ الكيٌراثي   -َُّ

 ُّّ الكيرىاع  -َُْ

 ُُٕ الًكٍسر  -َُٓ

 ُٕ الكيكري   -َُٔ

 ّٔٔ كيٍكسىج  -َُٕ

 ِْ البلزكرد  -َُٖ

اؼ  -َُٗ  ْ المّْخى

 ِِ المًَّطيمةي   -َُُ

 ُِّ ما زاؿ يحجني  -ُُُ

 ُُٖ المىٍرؽي   -ُُِ
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 ُّّ المستميح  -ُُّ

 ِْ المىغىرىةي   -ُُْ

 ِٓٓ المكامعة  -ُُٓ

 ُّّ المىمىؽي   -ُُٔ

 ُُٓ مف جشـ  -ُُٕ

 ُّٓ نابية  -ُُٖ

 ُُّ نتأ  -ُُٗ

 ّْ النٍّْقطي   -َُِ

 ْٓ النُّكرة  -ُُِ

ف  -ُِِ  ّٔٔ اٍليىاكى

 ُُٔ ىىبٍ   -ُِّ

 ُِّ كصؿ  -ُِْ

 ُٗ كال ًمٍقتىمىةن لمبىؽٌ   -ُِٓ

 ٔٔ الياقكت  -ُِٔ

 ّٕ ييفىنّْفي الكبلـى   -ُِٕ

 ُُٓ ييش  -ُِٖ
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 األعالَ ادلرتخُ ذلُ فِيْطصدذاِضًا0 

 رقـ الصفحة اسـ العمـ ـ

مَّد  -ُ اؽ الطبرم النحكم ،ًإٍبرىاًىيـ ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى  ٔٔ أىبيك ًإٍسحى

اؽ ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ًإٍبرىاًىيـ ٍبف  -ِ اؽ الحربي، ًإٍسحى  ُُٔ أىبيك ًإٍسحى

 ُٔٓ .إبراىيـ بف إسحاؽ بف عيسى البيناني مكالىـ أبك إسحاؽ  -ّ

كليٌ   -ْ  ّٔ .إبراىيـ بف العٌباس بف محمد، أبك إسحاؽ الصُّ

 ٖٓ إبراىيـ بف خالد بف أبي اليماف، أبك ثكر الكمبي  -ٓ

 331 النٍُّعمانيٌ  إبراىيـ بف سعيد بف عبد ا، أبك إسحاؽ  -ٔ

 ُْٔ إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم  -ٕ

ٍبد المَّو ٍبف ًإٍبرىاًىيـ  -ٖ اًرمٌ ، ًإٍبرىاًىيـ ٍبف عى اؽ اأٍلىٍنصى  ُّّ أىبيك ًإٍسحى

ٍرًشيدذ األصبياني  -ٗ  ََّ إبراىيـ بف عبد ا بف محمد بف خي

 ِّّ إبراىيـ بف محمد بف سعداف بف المبارؾ  -َُ

 ٔٓ مد بف عرفة العتكي األزدم الكاسطيإبراىيـ بف مح  -ُُ

 َّٗ إبراىيـ بف ىاشـ بف الحسيف البغكم  -ُِ

 ّٔٔ أبك إسحاؽ، إبراىيـ بف ىاشـ بف الحسيف  -ُّ

اؽ الٌصابي  -ُْ  ّٓ ًإٍبرىاًىيـ ٍبف ىبلؿ ٍبف ًإٍبرىاًىيـ، أىبيك ًإٍسحى

 ُُْ "كىمىاؿ الٌديف"أىبيك اٍلحسف بف غزاؿ بف أبي سعيد،   -ُٓ

 ِِٔ بد ا بف مسعكدأبك عبيدة بف ع  -ُٔ
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 ُُٓ أبك محمد التُّركي الكاتب  -ُٕ

 ُُٗ أحمد بف أبي خالد يزيد، أبك العٌباس الكاتب األحكؿ  -ُٖ

ًرٍيزو اإًليىاًدمُّ   -ُٗ  ُُْ أىٍحمىدي بفي أىًبي ديكىادى فىًرًج بًف حى

 ِْٗ .أحمد بف الحسيف بف الجنيد، أبك عبد ا الدَّقَّاؽ  -َِ

ٍقر بف ثكب  -ُِ  َّْ اف، أبك سعيد الطَّرسيكسيٌ أحمد بف الصَّ

 ِْٗ أحمد بف بيدىٍيؿ بف قريش اليامي، أبك جعفر  -ِِ

 َِْ أحمد بف جعفر بف حمداف، أبك بكر القىًطٍيًعٌي.  -ِّ

اًلًؾ اٍلقىًطيًعيُّ   -ِْ  ُُْ أحمد بف جعفر بف مى

 ِّّ أحمد بف حفص البخارم  -ِٓ

 ِٖٕ أحمد بف حفص بف عبد ا النيسابكرم  -ِٔ

 ِّٕ بك العباس األندليسي أحمد بف رشيؽ، أ  -ِٕ

 َٔ أبك العباس ،حمد المخميأأحمد بف عبد ا بف   -ِٖ

 ِٖٔ أبك نيعىٍيـ األصبياني ، أحمد بف عبد ا بف أحمد  -ِٗ

 ُِّ أىٍحمىد بف عبد المَّو بف سيميماف التَّنكخيٌ   -َّ

 ُٔ أبك العبلء ،أحمد بف عبد ا بف سميماف التنكخي  -ُّ

ٍبد الميمٍ   -ِّ  ُِِ أىبيك اٍلعىبَّاس المىقدسيُّ ، ؾ ٍبف عيٍثمىافأىٍحمىد ٍبف عى

 ُٖٔ أحمد بف عمي بف عمرك السميماني  -ّّ

 ِٖٔ أحمد ٍبف عمٌي ٍبف عىٍمرك، أبك الفضؿ السيميماني  -ّْ
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 ِْٖ أبك الفتح ،الًجيىاًزمٌ  بف سعيد أحمد بف عمر  -ّٓ

 ُْٓ أحمد بف عمير بف يكسؼ، أبك الحسف  -ّٔ

 ِٕٖ يًنيٌ أحمد بف محمد بف إبراىيـ المىدً   -ّٕ

مًَّد بًف أىٍحمىدى األىٍصبىيىاًنٌي، أىبيك طىاًىرو   -ّٖ  ُّٔ أىٍحمىدي بفي ميحى

 ُٔٔ أحمد بف محمد بف أحمد البىرقاني  -ّٗ

غير  -َْ  َُّ .أحمد بف محمد بف أحمد المعركؼ بالصَّ

 ِٖٓ أحمد بف محمد بف أحمد، أبك العباس القىاًرئ اليىمىذىاًنيٌ   -ُْ

اؽ  -ِْ  ُُٔ الحرمي ٍبف أىًبي العبلء، أحمد بف محمد ٍبف ًإٍسحى

 َِٗ أحمد بف محمد بف أسيد، أبك الحسف الكمبي   -ّْ

كذمٌ  ،أىٍحمىد ٍبف محمد ٍبف الحجاج  -ْْ  َّٗ أبك بىٍكر المىرُّ

 ّّْ أحمد بف محمد بف الحسف الخبلؿ  -ْٓ

 ُٖٕ البغدادم ، أبك جعفرأحمد بف محمد بف أيكب  -ْٔ

مَّد بف سعيد، أىبيك بكر الٍ   -ْٕ  ُْٓ قرًشي الكٌراؽأىٍحمد بف ميحى

 ّّٔ أحمد بف محمد بف عيسى الجراح  -ْٖ

 ّْٔ أبك العباس الربعي، أحمد بف محمد بف عيسى  -ْٗ

مَّد بف ييكسيؼ اٍلحمىًبي   -َٓ  ْٖ أىٍحمد بف ميحى

 ّْٖ أحمد بف محمد بف يكسؼ، أبك عبد ا البغدادم  -ُٓ

 ّّٔ أحمد بف منصكر بف سيار البغدادم، أبك بكر  -ِٓ
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 ٕٕ ف العٌباس، أبك بكر البغدادمٌ أحمد بف مكسى ب  -ّٓ

ٍيو، أبك بىٍكر اإلصبياني  -ْٓ  ََّ أحمد ٍبف مكسى ٍبف مىٍرديكى

 274 عمرأبك  ،أحمدي بف مىٍيسيكر الكٌراؽ  -ٓٓ

 ْٓ "ثعمب"أحمد بف يحيى بف زيد بف سيار النحكم   -ٔٓ

 ّْ أحمد بف يكسؼ السميكي المىنىاًزمُّ   -ٕٓ

 ُُٗ إسحاؽ ابف إبراىيـ ابف مخمد الحنظمي  -ٖٓ

 ّٔٓ إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد الحنظمي  -ٗٓ

 ّٖ إسحاؽ بف حماد النميرم  -َٔ

منحي.  -ُٔ  َِّ إسحاؽ بف سعيد بف إبراىيـ، أبك مسممة القرشي الجي

 ِِٖ أبك يعقكب الكٌراؽ  ،إسحاؽ بف يعقكب بف إسحاؽ  -ِٔ

 ِٓٗ إسرائيؿ بف يكنس بف أبي إسحاؽ السبيعي  -ّٔ

 ّّٓ إسماعيؿ بف أباف الكٌراؽ األزدم  -ْٔ

 ّّ إسماعيؿ بف صبيح اليشكرم الككفي  -ٓٔ

اًعيؿ ٍبف عىبَّاد بف عباس، الصاحب أىبيك القاسـ  -ٔٔ  ُُْ ًإٍسمى

 ُْٔ إسماعيؿ بف عياش، أبك عتبة العنسي  -ٕٔ

ٍبد ا الثَّقفٌي   -ٖٔ  ّٕٔ أىًسيد ٍبف عاصـ ٍبف عى

 ُٕٓ أىٍصبىغي بفي الفىرىًج بًف سىًعٍيًد القرشي األيمىًكمُّ   -ٗٔ

 ُُٖ مييىاًرش اٍلًكبلًبيُّ  األىٍعسر بف  -َٕ
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 ُٕٔ أنس بف عياض بف ضمرة أك عبد الرحمف الميثي  -ُٕ

 ُٕٔ أيكب ابف أبي تميمة كيساف السختياني  -ِٕ

 ِٕٔ بشر بف مركاف  -ّٕ

 َُٕ بقية بف الكليد بف صائد بف كعب الكبلعي، أبك ييٍحًمد.  -ْٕ

ًنيّْ   -ٕٓ  ِٓٔ ببلؿ بف الحارث بف عاصـ الميزى

مٌي الٌرازمٌ تٌماـ ٍبف محمد ٍبف عى   -ٕٔ  ِّٗ ٍبد ا البىجى

 ِٕٓ تميـ بف محمد بف أحمد التميمي اإلفريقي  -ٕٕ

 ُٔ الكٌراقة. تكفيؽ السكداء  -ٖٕ

 ُّٗ الجعد بف دينار اليىٍشكيرم، أبك عثماف الصيرفي  -ٕٗ

 ُٕٖ الجعد بف عبد الرحمف بف أكس  -َٖ

مَّد المعتصـ با بف ىاركف الرشيدجعفر   -ُٖ مىى ا بف ميحى  ُُٓ المتككؿ عى

بىعي، أبك سميماف البصرم.  -ِٖ  ُّٗ جعفر بف سميماف الضُّ

 ُُٗ المخزكمي جعفر بف عمرك بف حريث  -ّٖ

 ُْٕ .جعفر بف محمد بف جعفر، أبك الفضؿ الككفي  -ْٖ

كَّاب بف عبيد ا التيمي   -ٖٓ  ُِٓ جى

 ُٖٖ حاتـ بف إسماعيؿ المدني  -ٖٔ

 ِٕٕ حاـز بف حرممة بف مسعكد الغفارم  -ٕٖ

 َِٓ ب المصرمحبيب بف أبي حبي  -ٖٖ
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سىف  -ٖٗ سىف ٍبف أىًبي اٍلحى  ِّٕ أىبيك سىًعيد اٍلبىٍصًرمٌ ، اٍلحى

سىف بف أىٍحمىدى ٍبًف صالح  -َٗ مَّد السبيعي ،اٍلحى  ّٖٓ أىبيك ميحى

 ِِٕ الحسف بف سيؼ بف عمي، أبك عميَّ المنذرم  -ُٗ

ٍيد، أبك عمٌي الٌشاشٌي   -ِٗ سىف ٍبف صاحب ٍبف حيمى  ِٖٕ الحى

 ٕٓ حمداف التٍَّغًمًبيُّ  الحسف بف عبد ا بف  -ّٗ

 ُُٖ الحسف بف عرفة بف يزيد العبدم  -ْٗ

 ُِٕ .الحسف بف عطية بف سعد بف جنادة العكفي  -ٓٗ

 ُّٖ الحسف بف عمي بف شبيب، أبك عمي المىٍعمىًرٌم البغدادم.  -ٔٗ

 ُِِ الحسف بف محمد بف الحسف الدمشقي الكٌراؽ  -ٕٗ

 َُِ يمبيالحسف بف محمد بف عبد ا، أبك محمد الكزير الم  -ٖٗ

 ُُّ المعركؼ بابف الحجاج  ،الحسيف بف أحمد بف محمد  -ٗٗ

مَّد القيٍطريبمي  -ََُ  ٔٔ اٍلحيسىٍيف بف سعد بف اٍلحيسىٍيف، أىبيك ميحى

 ٖٓ الحسيف بف عبد ا بف الحسيف، أبك عبد ا الجكىرم  -َُُ

سىف الشيعيٌ ، الحسيف ٍبف عمٌي ٍبف حسيف  -َُِ  ُُْ أبك القاسـ ٍبف أبي الحى

يَّانيٌ الحيسي  -َُّ مَّد ٍبف أحمد، أبك عمٌي الغٌسانٌي اٍلجى  ِّ ف ٍبف ميحى

ٍنيىاجي   -َُْ  ِْْ "النظاـ"الحسيف بف يكسؼ بف الحسف الصُّ

 ِٕٔ حصيف بف عبد الرحمف السممي  -َُٓ

 ِٔٔ بف محمد المستنصر با األمكم الحكـ بف عبد الرحمف  -َُٔ
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دًَّع اٍلًغفىاًرمُّ   -َُٕ ـي ٍبفي عىٍمًرك ٍبًف ميجى كى  ِٕٕ اٍلحى

، أبك سممة البزاز   -َُٖ مىمىةى ٍبًف ًدينىارو مَّادي ٍبفي سى  ُّٗ حى

 َّٓ حمد بف إبراىيـ بف عمي، أبك بكر القطاف األىٍصبىيىاًنيٌ   -َُٗ

 َّْ حمدكيو بف الخطاب بف إبراىيـ البخارم   -َُُ

 ِِِ حميد بف ىبلؿ العدكم أبك نصر البصرم  -ُُُ

ارً   -ُُِ ٍيدي ٍبفي ثىاًبًت األىٍنصى ةي ٍبفي زى اًرجى ٍزرىًجيُّ خى  َِْ مُّ اٍلخى

 ِِْ خالد بف أبي يزيد األمكم  -ُُّ

 ُّٓ خالد بف يزيد البجمي القسرم  -ُُْ

 َّٗ خمؼ بف سالـ المخٌرمي، أبك محمد الميمبي  -ُُٓ

 ُِٓ خمؼ بف عباس، أبك القاسـ الزىراكم األندلسي  -ُُٔ

ٍيو بف أىٍحمىد بف طيكليكف الممؾ  -ُُٕ كى مىارى  ّْ خي

 َُِ .شي األطرابمسيخيثمة بف سميماف بف حيدرة القر   -ُُٖ

 ُْٖ داكد بف ريشىٍيد الياشمي الخكارزمي  -ُُٗ

 ِّٖ السيمي درَّاج بف سمعاف، أبك الٌسٍمح  -َُِ

ٍبدي السَّبلىـً بفي رىٍغبىافى الكىٍمًبيُّ   -ُُِ  ِٕٓ ًدٍيؾي الًجفّْ عى

ذَّاء الخفاؼ  -ُِِ  ِٖٗ ذىاًكر بف كامؿ الحى

ٍبد الجبار المرادمٌ   -ُِّ ًبيع ٍبف سيمىٍيمىاف ٍبف عى  َّٓ الرَّ

 ِْ ربيع بف يكنس، أبك الفضؿ، حاجب المنصكر  -ُِْ
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 ِّٗ أبك المقداـ ،رجاء بف حٍيكة الكنًدم  -ُِٓ

ٍكح ٍبف عبادة ٍبف العبلء القىٍيسٌي اٍلبىٍصًرمُّ   -ُِٔ  ُّٗ رى

 ِْٓ زىير بف معاكية بف حديج، أبك خيثمة الجعفي  -ُِٕ

 ِِٔ زيد بف أبي أنيسة الجزرم، أبك أسامة  -ُِٖ

 ّْٔ لخير الياشميزيد ٍبف رفاعة أىبيك ا  -ُِٗ

 ُِٓ سالـ بف عبد ا بف عمر بف الخطاب القرشي العدكم  -َُّ

 َِِ سالـ بف عبد ا، أبك عبيد ا المحاربي  -ُُّ

 ُٕٖ السَّاًئبي ٍبفي يىًزيدى اٍلًكٍنًدمّْ   -ُِّ

 ِّ ًسراج بف عبد المَّو بف محمد بف سراج، أبك القاسـ األمكمٌ   -ُّّ

 ِٔٔ أىبيك عيٍثمىاف الغٌساني ،سعد بف محٌمد بف صبيح اأٍليٍستىاذ  -ُّْ

 ُِّ "العٌيار، "سعيد بف أبي سعيد أىٍحمىد النيسابكرم الصكفي  -ُّٓ

 ِٖٖ سعيد بف أبي سعيد كيساف المقبرم، أبك سعد المدني  -ُّٔ

 ُٖٓ سعيد بف أبي ىبلؿ الميثي  -ُّٕ

 ُُْ أبك زيد األنصارم اٍلبىٍصًرمُّ النحكم، سىعيد بف أىٍكس بف ثابت  -ُّٖ

 ُٖٗ لقداح، أبك عثماف المكيسعيد بف سالـ ا  -ُّٗ

 ُِٔ سعيد بف عبد الرحمف بف حساف المخزكمي  -َُْ

، الدّْمىٍشًقيُّ   -ُُْ ٍبًد اٍلعىًزيًز التَّنُّكًخيُّ  ِّْ سىًعيدي ٍبفي عى

 ِِٓ سعيد بف عبد الممؾ: ابف كاقد، أبك عثماف األسدمٌ   -ُِْ
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 ُٕٗ سعيد بف محمد الكٌراؽ الثقفي  -ُّْ

 َُِ بك عثمافأ مي،المكص بف ىاشـ بف كىٍعكىةى  سعيد  -ُْْ

 ُّٗ سفياف بف سعيد بف مسركؽ الٌثكرم  -ُْٓ

 ُّٖ سيٍفياف ٍبف عييىٍينىة ٍبف أىًبي ًعمراف، أبك محمد الككفيُّ   -ُْٔ

 ِٓٗ سبلـ بف سميـ الحنفي  -ُْٕ

اف الثَّاًني  -ُْٖ  ُِٕ السٍُّمطىاف اٍلغىاًزم بايزيد خى

ٍمـ بف إبراىيـ الكٌراؽ، أبك محمد البصرم  -ُْٗ  ّٖٓ سى

 ُّٓ الرحمف الجرمي البصرمسمـ بف عبد   -َُٓ

 ِّٖ سممة بف رجاء التيمي، أبك عبد الرحمف الككفي  -ُُٓ

اؽ  -ُِٓ  ُٕٓ أبك داكد الٌسجستانيٌ ، سيمىٍيمىاف ٍبف األشعث ٍبف ًإٍسحى

 ِِِ سميماف بف المغيرة القيسي مكالىـ البصرم  -ُّٓ

 ِّٔ سميماف بف ببلؿ التيمي، مكالىـ  -ُْٓ

 ِْٖ الطيالسيسميماف بف داكد بف الجاركد، أبك داكد   -ُٓٓ

 ُْٕ سميماف بف عبد الرحمف بف عيسى التميمي الدمشقي  -ُٔٓ

 ِّّ سميماف بف محمد الحامض   -ُٕٓ

 ِٖٗ سميماف بف ميراف األسدم الكاىمي  -ُٖٓ

 ِْٗ ًسماؾ بف حرب بف أكس الذىمي  -ُٗٓ

 ُّّ سيؿ بف أحمد بف محمد الخكالني   -َُٔ
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 ْٖ سيؿ بف المىٍرزيباف، أبك نصر  -ُُٔ

 ِٕٓ .سىٍيؿ بف ميحمد الكٌراؽ  -ُِٔ

 ُّٓ سكادة بف الربيع، كيقاؿ: ابف الربيع الجرمي  -ُّٔ

 ُُّ شجاع ٍبف فارس، الحافظ، أبك غالب الذٍُّىميٌ   -ُْٔ

 ِْٖ شعبة بف الحجاج بف الكرد العتكي   -ُٓٔ

ٍمزىةى الًحٍمًصيُّ األيمىًكمُّ   -ُٔٔ  ُِّ شيعىٍيبي ٍبفي أىًبي حى

 ِّٖ شعيب بف محمد بف عبد ا بف عمرك بف العاص   -ُٕٔ

 َِٖ بف سممة األسدم، أبك كائؿ الككفيشقيؽ   -ُٖٔ

 ِٔ شيٍيدىة بنتي أىًبي نصر أىٍحمىد ٍبف الفىرىج الدىينىكىرم  -ُٗٔ

دىقىة بف الحسيف بف الحسف  -َُٕ  ُِّ أىبيك الفىرىج البغدادمٌ  ،صى

 ُْٕ الضحاؾ بف مزاحـ اليبللي  -ُُٕ

 ِٖٗ طمحة بف نافع الكاسطي، أبك سفياف  -ُِٕ

 َِٖ األسدم عاصـ بف بىٍيدلة بف أبي النَّجكد   -ُّٕ

 ٗٔ عاصـ ٍبف عمي ٍبف عاصـ ٍبف صييب، مكلى قريبة   -ُْٕ

 ُِٓ عامر بف عبد ا بف لحي، أبك اليماف   -ُٕٓ

ٍبد المًَّو، أىبيك إدريس الخكالني  -ُٕٔ  َِِ عائذ المَّو ٍبف عى

اًعيؿ، المعٌتضد با  -ُٕٕ مَّد ٍبف ًإٍسمى  ُُٕ عباد ٍبف ميحى

 ِْٗ عبد الباقي بف قانع بف مرزكؽ األمكم  -ُٖٕ
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ٍمًديس" عبد الجبار بف أبي بكر بف محمد األزدم الصقمي  -ُٕٗ  ُِْ "ابف حى

 ُِِ عبد الرحمف ابف أبي ليمى األنصارم المدني  -َُٖ

ُُٖ-   ، ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي إبراىيـ بف عىٍمرك الدّْمشقيُّ ٍيـ"عى  ُّٓ "ديحى

 ُِْ عبد الرحمف بف أبي الزناد عبد ا بف ذككاف المدني  -ُِٖ

قمّْيُّ  عبد الرحمف بف  -ُّٖ  ُِّ أبي بكر عتيؽ، أبك القاسـ الصّْ

مٌي فيتيكح ٍبف بىًنيف  -ُْٖ رى ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف أىًبي حى  ُّٔ عى

 ُٔٗ عبد الرحمف بف األسكد الزىرم الحجازم.  -ُٖٓ

ٍبد الرٍَّحمىًف بف األسكد المأمكؿ القرشي الياشمي  -ُٖٔ  ُٔٗ عى

 ُٔٗ عبد الرحمف بف األسكد اليشكرم.  -ُٕٖ

 ُٔٗ سكد بف يزيد، أبك حفص النخعيعبد الرحمف بف األ  -ُٖٖ

 ُٔٗ البغدادم أبك عمرك ،عبد الرحمف بف األسكد  -ُٖٗ

 ِّّ عبد الرحمف بف زياد بف أنعـ اإلفريقي   -َُٗ

كىـً المصرم  -ُُٗ ٍبًد اٍلحى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي عى  ِٓٓ عى

 ُِٓ عبد الرحمف بف عبد ا بف عتبة المسعكدم  -ُِٗ

دىفيعبد الرحمف ب  -ُّٗ  ِِّ ف عثماف بف سعيد بف ذينيف الصَّ

ٍبد الرحمف ٍبف عمرك ٍبف ييٍحمىد أىبيك عىٍمرك األكزاعيُّ   -ُْٗ  َِِ عى

 ُْٔ عبد الرحمف بف عكؼ بف عبد عكؼ القرشي الزىرم  -ُٓٗ

 ُُّ عبد الرحمف بف محمد بف عٌباس. أبك محمد األنصارمٌ   -ُٔٗ
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 ِّ أبك الميطرؼ، عبد الرٍَّحمىف ٍبف محمد ٍبف عيسى  -ُٕٗ

ًزٌم   -ُٖٗ  ُّٕ عبد الرحمف بف محمد بف فيكراف، أبك القاسـ المىٍركى

 ُٗٔ عبد الرحمف بف ىرمز األعرج   -ُٗٗ

 ِّٔ عبد الرحمف بف يكسؼ بف سعيد بف خراش   -ََِ

 َّٓ عبد الرحمف بف يكنس بف ىاشـ الركمي   -َُِ

 ُٖٔ عبد الرحمف بف يكنس بف ىاشـ، أبك مسمـ الركميٌ   -َِِ

 ّّ محمد المٍُّؤليؤمٌ  عبد الرحيـ ٍبف أٍحمىد ٍبف  -َِّ

 ُِٔ عبد الرحيـ بف يكسؼ بف يحيى المكصمي  -َِْ

ٍنعانيٌ   -َِٓ  ُّٖ عبد الرزاؽ بف ىمىاـ بف نافع الصَّ

ًميطٌي   -َِٔ  ُُّ عبد الٌصمد بف أحمد بف عمٌي السَّ

ًميطٌي   -َِٕ مىد بف أحمد بف عمي، أبك محمد السَّ  ِِٗ عبد الصَّ

 ُُِ عبد الصمد بف عمي بف عبد ا الياشمي.  -َِٖ

ًميٌ   -َِٗ مَّد ٍبف عى مىد ٍبف ميحى ٍبد الصَّ  ُِٔ أىبيك الغنائـ الياشميٌ  ،عى

ٍبد اٍلعىًزيز بف أحمد بف محمد الكتاني  -َُِ  ُِِ عى

ٍبد العزيز المٍَّخمٌي   -ُُِ ٍبد العزيز بف الحيسىٍيف بف عى  ِِّ عى

 ِِٔ عبد العزيز بف صييب البناني البصرم  -ُِِ

 ِٕٗ الكٌراؽ عبد العزيز بف عبد ا بف محمد بف أحمد  -ُِّ

 ُِٔ أبك العز الحراني، عبد العزيز بف عبد المنعـ بف عمي  -ُِْ
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 ُٖٖ عبد العزيز بف محمد بف عبيد الدراكردم  -ُِٓ

 257 عبد الغني بف سميماف بف بىًنيفى المصرم الشافعي  -ُِٔ

 ِْٕ عبد القكم بف أبي الحسف بف ياسيف القىٍيسىرىانٌي   -ُِٕ

 ُِٔ لكتبيالقاىرم ا عبد المطيؼ بف محمد بف محمد  -ُِٖ

مَّد اأٍلٍندىليًسيٌ   -ُِٗ  274 عبد ا بف إبراىيـ بف الحسف، أىبيك ميحى

 َِٖ عبد ا بف أحمد بف أبي مىسىرَّة، المكي  -َِِ

 ٖٕ عبد ا بف أحمد بف جعفر، أبك محمد الفىٍرغانيُّ   -ُِِ

 ُُٕ عبد ا بف أىٍحمىد بف حرب، أبك ىفاف الميزمي  -ِِِ

 َُٓ أبك بكر الحميدمعبد ا بف الزبير بف عيسى،   -ِِّ

 ُّٗ عبد ا بف المبارؾ بف كاضح الحنظميُّ   -ِِْ

 ِٓٓ أبك عامر الحجرم ،عبد ا بف جابر  -ِِٓ

 ُٗٔ عبد ا بف ذككاف القرشي   -ِِٔ

 َِْ عبد ا بف سعد بف أبي السرح القرشي العامرم  -ِِٕ

 256 عبد ا بف عبد الحكـ بف أعيف المصرم  -ِِٖ

 ِّٔ الفضؿ السمرقندم عبد ا بف عبد الرحمف بف  -ِِٗ

 ٔٔ عبد ا بف عثماف بف محمد، أبك محمد الصفار  -َِّ

 ُٖٔ عبد ا بف عدم بف عبد ا الجرجاني  -ُِّ

 َِْ عبد ا بف عمرك بف العاص.  -ِِّ
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 َِّ عبد ا بف لىًييعة بف عقبة الحضرمي  -ِّّ

 ِِّ أبك البركات النيسابكرم.، عبد ا بف محمد بف الفضؿ  -ِّْ

 ِٕٓ ندلسي أبك محمد األ، ف محمد بف القاسـعبد ا ب  -ِّٓ

 ِْ أبك جعفر المنصكر ،عبد ا بف محمد بف عمي  -ِّٔ

مَّد ٍبف يكسؼ  -ِّٕ ٍبد المَّو ٍبف ميحى  ّٖٓ أبك الكليد ابف الفىرىضيٌ ، عى

ٍبدي اً ٍبفي مىطىرو   -ِّٖ انىةى "عى ٍيحى  ِٓٓ "أىبيك رى

 ُّٖ عبد ا بف كىٍىب بف ميسمـ، أبك محمد الًفٍيرمُّ   -ِّٗ

 235 عبد ا بف يزيد المكي، أبك عبد الرحمف المقرئ  -َِْ

 ُٖٗ .عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج األمكم، مكالىـ المكي  -ُِْ

 َُّ عبد الممؾ بف عمرك القيسي، أبك عامر العىقىدم  -ِِْ

 ِٕٖ عبد الممؾ بف قيرىٍيب األىٍصمىًعيٌ   -ِّْ

ًمًؾ بفي قيرىٍيبو   -ِْْ ٍبدي المى  ّٔ ك سىًعٍيدو أىبي  ،األىٍصمىًعيُّ  عى

 ّْٓ عبد الممؾ بف مىٍسمىمىة بف يزيد، أبك مركاف الًمٍصرمُّ   -ِْٓ

ٍبد المنعـ ٍبف عمٌي ٍبف أحمد، أىبيك اٍلقىاًسـ الًكبلبيٌ   -ِْٔ  َِٖ عى

 َُّ أبك حمزة. ،عبد الكاحد بف ميمكف  -ِْٕ

 ِِٔ عبد الكارث بف سعيد بف ذككاف العنبرم مكالىـ   -ِْٖ

 ُْٔ العرضي، أبك الحارثعبد الكىاب بف الضحاؾ بف أباف   -ِْٗ

 ّٗٓ عبد الكٌىاب بف المبارؾ بف أحمد، أبك البركات األٍنماطيٌ   -َِٓ
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 َِٗ عبد الكىاب بف جعفر بف عمي الميداني الدمشقي.  -ُِٓ

 ِّ عبد الكىاب بف حريش، أبك مسحؿ اليمداني النحكم  -ِِٓ

 ِّٕ عبد الكىاب بف عبد الحكـ، أبك الحسف الكٌراؽ  -ِّٓ

 ُْٔ أبك ذىٌر األنصارم عبد بف أحمد بف محمد،   -ِْٓ

 ّْٖ عيبىٍيد ا بف أحمد بف عثماف، أبك القاسـ األزىرمٌ   -ِٓٓ

 ِٕ عيبىٍيد ا بف زياد بف ظبياف البكرم  -ِٔٓ

 ِٕ عيبىٍيد ا بف زياد بف عبيد، أبك حفص  -ِٕٓ

، أىبيك نىٍصرو السٍّْجًزمُّ   -ِٖٓ اًتـو  ِّّ عيبىٍيدي اً بفي سىًعٍيًد بًف حى

 ِّٓ الكريـ بف يزيد، أبك زرعة الرازم عبيد ا بف عبد  -ِٗٓ

 ُٕٔ عبيد ا بف عمرك الرقي  -َِٔ

 ُِٔ عبيد ا بف محمد بف إسحاؽ، أبك القاسـ البزاز  -ُِٔ

 ِٕٗ عبيد ا بف محمد بف عائشة التيمي  -ِِٔ

 ّٔٓ بف سعيد بف أباف بف سعيد بف العاص األمكم عبيد  -ِّٔ

 ُٔٔ ادمأىبيك يعمى البغد ،عيٍثمىاف ٍبف الحسف ٍبف عمي  -ِْٔ

 ِّٕ أبك الجيكش المصرم ،عساكر بف عمي بف إسماعيؿ  -ِٓٔ

 ُّٔ عطاء بف عجبلف الحنفي  -ِٔٔ

 َِْ عقبة بف عامر بف عبس الجيني  -ِٕٔ

 ِٓٔ عقبة بف عمرك بف ثعمبة، أبك مسعكد األنصارم  -ِٖٔ
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 ِْٗ أبك عبد ا مكلى ابف عباس ،عكرمة  -ِٗٔ

 ُُٗ .عبٌلف الكٌراؽ الشعكبي  -َِٕ

 َّٓ السككني المكصميعمي ٍبف ًإٍبرىاًىيـ   -ُِٕ

 ّٔٔ عمي ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف الييثـ، أىبيك الحسيف البيضاكم  -ِِٕ

 ّّّ عمي بف أحمد بف أبي دجانة المصرم  -ِّٕ

 ّْٖ عمٌي بف أحمد بف عمي، أبك عمٌي التُّسترمٌ   -ِْٕ

 ٕٓ عمي بف الحسيف القرشي، أبك الفرج األصبياني  -ِٕٓ

مىًميٌ   -ِٕٔ ًضر بف سميماف السُّ  ِِّ عمٌي بف الخى

 ِّ عمي ٍبف المغيرة أىبيك الحسف األثـر  -ِٕٕ

 ِْٕ عمي بف بقاء بف محمد، أبك الحسف المصرم   -ِٖٕ

مٌي بف جيشيار القايد  -ِٕٗ  ِٓ أىبىك اٍلحسف ،عى

 ٕٔ عمي ٍبف حمزة األسدم الكسائي النحكم  -َِٖ

 ٗٔ أىبيك الحسف ،عمي ٍبف عاصـ ٍبف صييب  -ُِٖ

 َُِ عمي بف عبد ا بف حمداف، أبك الحسف  -ِِٖ

 ُُْ ف عبد ا بف حمداف، أبك الحسف التغمبي الٍجزرمعمي ب  -ِّٖ

 ِِٕ عمٌي ٍبف عثماف ٍبف ييكسيؼ الٌدمشقٌي، الٌتغمبٌي الكاتب  -ِْٖ

 ِّٖ كرمشٍ عمي بف عمي بف نجاد الرفاعي اليى   -ِٖٓ

 ٖٔ عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد الدارقطني  -ِٖٔ
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 ُُّ عمي بف عيسى بف عبيد الطميطمي  -ِٕٖ

 ُٗٗ في البغدادمعمي بف محمد بف أحمد الثق  -ِٖٖ

ًمٌي بف محمد بف عبد اً   -ِٖٗ ، األىٍخبىاًرمُّ ، عى  َْ أبك الحسف المىدىاًئًنيُّ

 ٕٖ عمي بف محمد بف عبيد بف الزبير األسدم  -َِٗ

 ُِِ عمٌي بف محمد بف عمي، أبك القاسـ المٌصيصيٌ   -ُِٗ

 ُٔ عميّّ بف منصكر بف طالب الحمبيُّ   -ِِٗ

سىف  -ِّٗ  331 "ٌبكاببف ال، "اعمٌي ٍبف ىبلؿ، أبك الحى

 ُِِ عمي بف يعقكب بف إبراىيـ اليمداني  -ِْٗ

 ُٖٓ عمَّار ابف أبي عمَّار، مكلى بني ىاشـ  -ِٓٗ

 ُِٗ عمار بف ىاركف البصرم  -ِٔٗ

ٍيبىةى الثَّقىًفيُّ   -ِٕٗ ؤى  ِٕٔ عيمىارىةي ٍبفي ري

 ٕٗ ابف العىدًيـ العقيمي، عمر بف أحمد بف أبي جرادة  -ِٖٗ

 ُُٖ عمر بف جعفر بف محمد الزعفراني  -ِٗٗ

 ٗٔ مر بف حفص السَّدكسيٌ ع  -ََّ

ٍفص اٍلقيرىًشيٌ   -َُّ ٍبد المجيد ٍبف عيمىر، أىبيك حى  ِّٕ عيمىر ٍبف عى

 ُِّ عمر بف محمد بف حسف، سراج الديف  -َِّ

 ْْ عمرك بف بحر بف محبكب، أبك عثماف الجاحظ  -َّّ
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كًميُّ   -َّْ ٍيًث ٍبًف عىٍمًرك اٍلمىٍخزي رى ك ٍبفي حي ٍمري  ُُٗ عى

كخ التم  -َّٓ  ِْٓ يميعمرك بف خالد بف فىرُّ

 ِْٓ عمرك بف عبد ا بف عبيد اليمداني، أبك إسحاؽ السىًبيعي  -َّٔ

 ِْٖ عمرك بف عمي بف بحر، أبك حفص الفبلس  -َّٕ

ًرمٌ   -َّٖ  ِِٖ عمرك بف محمد بف يحيى، أىبيك سعىًيد الدّْينىكى

ًرمٌ   -َّٗ  َّٓ عىٍمرك ٍبف محمد ٍبف يحيى، أىبيك سعىًيد الدّْينىكى

 ِِٔ مي المرادمعمرك بف مرة بف عبد ا الجم  -َُّ

ممي المرادم  -ُُّ  ُْٓ عمرك بف مرة بف عبد ا الجى

 ِٖٗ عمرك بف مرزكؽ الباىمي، أبك عثماف البصرم  -ُِّ

ميمة األعرابي العبدم البصرم  -ُّّ  َِٕ .عكؼ بف أبي جى

ٍبد الممؾ، أبك القاسـ اٍلقيرىًشيٌ   -ُّْ  ُْٖ عيسى ٍبف سميماف ٍبف عى

 ِٖٕ أبك أحمد األزرؽ ،عيسى بف مكسى البخارم  -ُّٓ

ًميُّ   -ُّٔ ٍضرى ، أىبيك يىٍحيىى اٍلحى  ّّْ غىٍكثي ٍبفي سيمىٍيمىافى

ـٌ الفضؿ البغدادٌيةر فاطمة بنت الحسف بف عمٌي،  -ُّٕ  ِٔ أ

 َُّ أىبيك العباس، الفضؿ ٍبف الربيع ٍبف يكنس  -ُّٖ

 ُّٔ ازملفضؿ بف العباس المعركؼ بفضمؾ الصائغ الرٌ ا  -ُّٗ

 ُٔ الفضؿ بف يحيى البرمكي  -َِّ

 َِٕ "اليياني"ف محمد بف يكسؼ ب قاسـ بف أصبغ  -ُِّ
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 ّْٖ القاسـ ٍبف جعفر ٍبف عبد الكاحد ٍبف العباس  -ِِّ

 ٔٔ القاسـ بف جعفر بف ميحمَّد، أىبيك ميحمَّد العمكم الحجازم.  -ِّّ

 ِْٖ القاسـ بف عبد الرحمف الدمشقي  -ِّْ

 ُٕٔ القاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ   -ِّٓ

 ِّٕ قتادة بف دعامة السدكسي   -ِّٔ

ٍبًد اٍلميطًَّمًب القرشي الياشمي قيثىـي ٍبفي   -ِّٕ  ِٕٕ اٍلعىبَّاًس ٍبًف عى

 ُٗٔ .كثير بف عبد ا اليشكرم  -ِّٖ

 ّْٔ أبك سميماف، كيساف بف معٌرؼ بف دىثـ  -ِّٗ

 ّْٔ لقماف الحكيـ   -َّّ

 ٗٔ الميث بف سعد بف عبد الرحمف، أبك الحارث  -ُّّ

 ُّٖ مالؾ بف أنس بف مالؾ األصبحي  -ِّّ

 273 الممقَّب بالمكٌفؽ مجاىد بف عبد ا العامرم  -ّّّ

اًربي بفي ًدثىاًر بًف كيٍرديٍكًس بًف ًقٍركىاشو السَّديٍكًسيُّ   -ّّْ  ْٗ ميحى

 ِّّ محمد بف  عبد ا بف محمد الكرماني  -ّّٓ

ٍبد ا  -ّّٔ ٍرجانيٌ  محمد ٍبف إبراىيـ ٍبف جعفر، أبك عى  ََّ اٍلجي

 ِٖٔ محمد بف إبراىيـ بف عمي، أبك بكر العىطَّار األىٍصبىيىاًنيٌ   -ّّٕ

 ِّٖ محمد بف أبي رجاء بف سميماف بف أبي رجاء الياشـ  -ّّٖ

 ُّٔ محمد بف أحمد بف إبراىيـ، أبك أحمد العساؿ األصبياني  -ّّٗ
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مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ًإٍبرىاًىيـ، أبك عبد ا ابف الميًجير اٍلقيرىًشيٌ   -َّْ  ُْٓ ميحى

اًضبة"محمد بف أحمد بف عبد الباقي الدقاؽ   -ُّْ  ُُِ "ابف الخى

ٍيو، أبك منصكر األصبيانيمحم  -ِّْ كى  ِٗٗ د بف أحمد بف عمي بف شىٍكري

مَّد ٍبف أٍحمىد بف عىمرك، أبك عمي المُّؤليؤٌم   -ّّْ  ُٕٓ ميحى

 ٕٓ محمد بف أحمد بف قيرىابىةى، أبك بكر  -ّْْ

 ُّٓ محمد بف أىٍحمىد بف محمد ، أىبيك بىٍكر الفزارم  -ّْٓ

 ُْٗ أبك بكر المفيد ،محمد بف أحمد بف محمد  -ّْٔ

 َُٓ ٍبف إدريس ٍبف عيمىر، أبك بىٍكر اٍلمىكّْيٌ محمد   -ّْٕ

 ِٖٗ محمد بف إسحاؽ الصغاني  -ّْٖ

مىًميُّ النيسابكرمُّ   -ّْٗ ٍيمىة السُّ اؽ ٍبف خيزى مَّد ٍبف ًإٍسحى  َّٓ ميحى

اًرمٌ   -َّٓ  ُْٔ محمد ٍبف ًإٍسمىاًعيؿ ٍبف ًإٍبرىاًىيـ اٍلبيخى

 ُِّ محمد بف إسماعيؿ بف محمد، أبك المعالي الفارسي  -ُّٓ

مَّ   -ِّٓ مىًميٌ ميحى  َِّ د بف ًإٍسمىاًعيؿ بف يكسؼ السُّ

 ِّ أبك بكر ،محمد بف الحسف بف دريد األزدم  -ّّٓ

 ّْْ أبك عبد الرحمف السممي ، محمد بف الحسيف بف محمد  -ّْٓ

 ِِٗ محمد بف الحسيف بف مكسى األزدم السممي  -ّٓٓ

 َِٓ محمد بف العباس بف أحمد البغدادم  -ّٔٓ

 ِٖٗ محمد بف العبلء بف كريب اليمداني  -ّٕٓ
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 ِْٗ ابف القيٍرطي ،محمد بف القاسـ بف سفياف  -ّٖٓ

 ٕٔ أبك بكر ابف األنبارم النحكم ،محمد بف القاسـ بف محمد  -ّٗٓ

 ٗٓ محمد بف المستظير با أحمد الياشمي العباسي   -َّٔ

 َّْ "بندار"محمد بف بشار بف عثماف العبدم   -ُّٔ

سىف القيرىشيٌ   -ِّٔ  ُِٓ محمد بف ًبشر بف يكسؼ، أبك الحى

 ٕٔ جرير بف يزيد، أبك جعفر الطبرممحمد بف   -ّّٔ

 ُِٖ "غيندر" أبك بكر البغدادم، محمد بف جعفر بف الحسيف  -ّْٔ

 ُّٓ .محمد بف حمراف بف عبد العزيز القيسي البصرم  -ّٓٔ

، أبك معاكية الضرير الككفي  -ّٔٔ  259 محمد بف خاـز

 ُٕٗ محمد بف ربيعة الكبلبي الككفي  -ّٕٔ

زيؽ بف جامع بف سميماف   -ّٖٔ  َُٕ محمد بف ري

مَّد ٍبف رضكاف، السيد شرؼ الٌديف العمكمٌ   -ّٗٔ  ُُْ ميحى

 ِٖٕ محمد بف سبلـ بف الفرج السممي   -َّٕ

 َْ أبك عبد ا الدمشقي، محمد بف شعيب بف شابكر  -ُّٕ

 331 أبك الفضؿ المقدسي، محمد ٍبف طاىر ٍبف عميٌ   -ِّٕ

مَّد البغدادٌم، الحنبميٌ   -ّّٕ ٍبد الباقي ٍبف ميحى  ّٗٓ محمد ٍبف عى

مَّد   -ّْٕ ٍبد الرٍَّحمىًف ٍبف أىبي ليمى األىٍنصاًرمٌ ميحى  ّٓٓ ٍبف عى

ٍبد الرحيـ ٍبف أىًبي زيىىير، أبك يحيى العدكم  -ّٕٓ مَّدي ٍبف عى  ُٖٔ ميحى
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 ُِْ محمد بف عبد ا بف أبي داكد الفىاًرًسٌي   -ّٕٔ

ٍبد المَّو ٍبف أحمد، أبك عبد ا األصبيانيُّ   -ّٕٕ مَّد ٍبف عى  ّٕٔ ميحى

 ّْٔ ف محمد القيسي الشيير بابف ناصر الديفمحمد بف عبد ا ب  -ّٖٕ

مًَّد المعركؼ بابف البىيع  -ّٕٗ ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى مًَّد ٍبًف عى  ّٕٔ ميحى

مَّد بف عبد ا بف مخمد األصبياف  -َّٖ  َّٓ ميحى

ٍير اليٍمداني الككفي  -ُّٖ  ّْٗ محمد بف عبد ا بف نيمى

 ْْ لزيات""ا محمد بف عبد الممؾ بف أباف بف أبي حمزة الكزير  -ِّٖ

سىف  -ّّٖ  ّٗٓ أبك منصكر البغدادمٌ  ،محمد بف عبد الممؾ بف الحى

 ِٕٖ محمد بف عبد الممؾ بف قيرىٍيب األىٍصمىًعيٌ   -ّْٖ

 ٓٔ محمد بف عبد الكاحد بف أبي ىاشـ، المعركؼ بغبلـ ثعمب  -ّٖٓ

 َّٓ محمد ٍبف عثماف بف كرامة العًجميٌ   -ّٖٔ

 ّٓ محمد بف عطية، أبك عبد الرحمف  -ّٕٖ

مَّد بٍ   -ّٖٖ  ّٔ ف عمٌي ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف ًزٍبًرج، أبك مىٍنصيكر البغدادمٌ ميحى

 ُّّ يندلساألمحمد بف عمي بف أحمد   -ّٖٗ

 ُٔ أبك منصكر الكاتب، محمد بف عمي بف إسحاؽ  -َّٗ

 ّٖ محمد بف عمٌي بف الحسف بف مقمة، أبك عمٌي الكزير  -ُّٗ

 331 أبك بكر الطائي، محمد بف عمي بف محمد  -ِّٗ

 ٖٔ أبك بكر التميمي، محمد بف عمر بف محمد  -ّّٗ
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بي محمد بف غالب التٍَّمتىاـ  -ّْٗ  ُِٕ .بف حرب، أبك جعفر الضَّ

بّْيُّ   -ّٓٗ ٍيؿ ٍبف غىٍزكاف، أبك عبد الرٍَّحمىف الضَّ  ُّٗ محمد ٍبف فيضى

 ِّٔ محمد بف محمد بف أبي الطاىر، القاضي األثير ذك الرياستيف  -ّٔٗ

فى اٍلبىزَّ   -ّٕٗ مًَّد ٍبًف غىٍيبلى مَّدي ٍبفي ميحى ، أىبيك طىاًلبو ميحى  ُِٔ ازي

سىف  -ّٖٗ مَّد ٍبف محمكد ٍبف الحى ٍبد المَّو ابف النجار البغدادم، ميحى  ّّ أىبيك عى

 ُُٓ .محمد بف مسمـ بف تىٍدريس األسدم مكالىـ، أبك الزبير المكي  -ّٗٗ

 ٖٔ أبك الحسيف البغدادم البزاز ،محمد بف مظفر بف مكسى  -ََْ

 ِٖٕ أبك عبد ا ،محمد بف نصر المركزم الفقيو  -َُْ

 َُِ المكصمي، أبك بكر ىاشـ بف كىٍعكىةى بف محمد   -َِْ

 ْٕ أبك جعفر ،محمد بف يحيى بف شيرزاد  -َّْ

 ِّٔ محمد بف يحيى بف عبد ا الذىمي   -َْْ

 ِٕٖ محمد بف يعقكب بف الفرج الفىرىًجٌي، أبك جعفر   -َْٓ

 ّٕٔ محمد ٍبف يعقكب ٍبف يكسؼ، أىبيك العباس األمكم  -َْٔ

 ِٖٕ د الضبي محمد بف يكسؼ بف كاق  -َْٕ

 ُُٔ محمد ٍبف يكسؼ ٍبف يعقكب اأٍلىٍزًدمٌ   -َْٖ

 َُِ كيشىاًجـ، محمكد بف الحسيف، أبك الفتح الكاتب  -َْٗ

 ِٕٗ محمكد بف الفضؿ بف محمكد بف عبد الكاحد  -َُْ

 َِّ أبك القاسـ ،محمكد بف زنكي بف آؽ سنقر  -ُُْ
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 331 محمكد ٍبف سيمىٍيمىاف ٍبف فيد الحمبي  -ُِْ

 ِٕ ي العاص القيرشٌي األيمىكمٌ مركاف بف الحكـ بف أب  -ُّْ

 ِّٔ مركاف بف محمد بف حساف األسدم الدمشقي  -ُْْ

 ُّٔ مركاف يف معاكية بف الحارث الفزارم  -ُْٓ

 ُِِ ميسىاًكره الكٌراؽ اٍلكيكًفيُّ   -ُْٔ

 ُّٓ ميسىدَّد بف مسرىد بف مسربؿ األسدم البصرم  -ُْٕ

 َّٓ مسمـ بف عبد الرحمف البمخي، أبك صالح  -ُْٖ

ا  -ُْٗ  ِّٖ ف المىعىاًفرم، أبك مصعب.ًمٍشرح بف ىىاعى

اًء ٍبفي طىٍيمىافى   -َِْ  ِّٖ مىطىره الكٌراؽ، أىبيك رىجى

دىٍيجو اٍلًكٍنًدمُّ   -ُِْ  ِٓٔ ميعىاًكيىةي ٍبفي حي

 ُِٕ معاكية بف يحيى األطرابمسي  -ِِْ

 ٖٓ إسحاؽ كأب، المعتصـ با بف ىاركف الرشيد  -ِّْ

 ِّٓ معىمَّى بف أسد العىٌمي، أبك الييثـ البصرم  -ِْْ

، أبك عبيدةمىعٍ   -ِْٓ  ّْٔ مر بف المثنَّى التٍَّيًميُّ

 ّّ معمر بف المثنى، أىبيك عبيدة التيمي البصرم  -ِْٔ

 ُّٖ مٍعمىر ٍبف راشد أىبيك عيركة األزدمُّ   -ِْٕ

 ََِ مىعف بف عيسى بف يحيى األشجعي  -ِْٖ

اس الككفي  -ِْٗ ؿ بف صالح األسدم، النخَّ  ِْٗ .ميفىضَّ
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الىةى بف عبيد ا  -َّْ  ِٓٓ لًقٍتبانياٍلميفىضَّؿي ٍبفي فىضى

 ُِّ مفمح بف أحمد بف محمد، أبك الفتح الركمي  -ُّْ

سىف الٌتميميٌ   -ِّْ  َِّ مٌكٌي ٍبف محمد ٍبف الغىٍمر، أبك الحى

 ُِٔ عة العبدم، أبك نٍضرة، طى المنذر بف مالؾ بف قي   -ّّْ

ٍبد المنعػـ الفرىاكمٌ   -ّْْ  ُِّ .منصكر ٍبف أىًبي المعػػػالي عى

 ُٖٔ ر البغدادممنصكر بف محمد بف قتيبة، أبك نص  -ّْٓ

 ٕٓ ميدم بف حفص، أىبيك أىٍحمىد  -ّْٔ

 260 ميمكف بف ميراف الجزرم   -ّْٕ

 ُْٕ .ناشب بف عمرك، أبك عمرك الشيباني عف مقاتؿ ابف حباف  -ّْٖ

 ٕٗ نىاًصر بف أىٍحمد بف ييكسيؼ اٍلميزًنٌي   -ّْٗ

 ٕٕ نافع بف عبد الرحمف بف أبي نعيـ، المقرئ المدني  -َْْ

 ِْٓ يزيد المصرمأبك ، نافع بف يزيد الكبلعي  -ُْْ

 ِٖٖ أبك معشر.نىجيح بف عبد الرحمف السٍّْندم،   -ِْْ

 ِْٓ النضر بف عبد الجبار بف نصير الميرىادٌم، أبك األسكد  -ّْْ

 ِٕٕ أىبيك بىٍرزىةى اأٍلىٍسمىًميُّ ، نىٍضمىةي ٍبفي عيبىٍيدو   -ْْْ

ٍزرىًجيُّ   -ْْٓ اًرمُّ اٍلخى  ِٖٗ النٍُّعمىافي ٍبفي قىٍكقىؿو اأٍلىٍنصى

 ٗٔ سفياف بف بشير، أبك سفيافىاركف بف   -ْْٔ

 َِْ ، أبك محمد األكفانيىبة ا بف أحمد بف محمد األنصارم  -ْْٕ
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 رقـ الصفحة اسـ العمـ ـ

 ُْٖ ىيٍدبىة بف خالد ابف األسكد القيسي  -ْْٖ

 َِٕ ىشاـ بف حساف األزدم القردكسي  -ْْٗ

 ُٔٓ ىشاـ بف سعد المدني  -َْٓ

اًرمُّ   -ُْٓ اًمرو اأٍلىٍنصى ـي ٍبفي عى  ِِِ ًىشىا

ٍير  -ِْٓ  ُِٓ أبك الكليد السُّمىميٌ ، ىشاـ بف عٌمار بف نيصى

، أبك معاكية السُّمميٌ   -ّْٓ  ُّٗ ىيشىيـ بف بشير بف أبي خاـز

 َِٕ ىىكذة بف خميفة بف عبد ا الثقفي، أبك األشيب   -ْْٓ

 ِٓٓ الييثـ بف شفي الرعيني أبك الحصيف  -ْٓٓ

ٍيج، أبك سعيد الٌشاشيٌ   -ْٔٓ  ِٖٕ الييثـ بف كيمىٍيب بف سيرى

 ٕٕ ًعيد الًقبطيُّ كىٍرش المقرئ، عثماف ٍبف سى   -ْٕٓ

سىف   -ْٖٓ ٍبد ا، أىبيك الحى  ّٕٓ كشاح بف عى

 ِٓ كضاح الشركم، مكلى المنصكر  -ْٗٓ

 ُُٗ ككيع ابف الجراح ابف مميح الرؤاسي  -َْٔ

 ِّٖ .الكليد بف جميؿ الفمسطيني، أبك الحجاج  -ُْٔ

 َِِ الكليد بف مسمـ القرشي، أبك العباس  -ِْٔ

 ُْٗ .بصرمالرقي الكىب بف راشد   -ّْٔ

 ُّٓ عبد األعظـ القىٍزكينيٌ يحيى بف   -ْْٔ

 ِّٔ يحيى بف عبد الحميد بف عبد الرحمف الًحٌماني  -ْٓٔ
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 رقـ الصفحة اسـ العمـ ـ

 ِِٓ يحيى بف عبد ا بف بكير المخزكمي  -ْٔٔ

 ّّ يحيى بف عدم بف حميد بف زكريا، أبك زكريا  -ْٕٔ

 ُُٗ يحيى بف عمي بف يحيى، ابف المنجـ  -ْٖٔ

 ِٕٔ يحيى بف ىىٌماـ بف يحيى، الكاتب، ابف أرزاؽ.   -ْٗٔ

 ُُٗ أبك زكريا النيسابكرم  ،بف يحيى بف بكريحيى   -َْٕ

اءو األىٍزًدمُّ   -ُْٕ ًبيبو اٍلفىًقيوي، أىبيك رىجى  ُِْ يىًزيدي ٍبفي أىًبي حى

 ِٕٓ يسير بف إبراىيـ بف خمؼ األندلسي األلبيرم  -ِْٕ

 ِّ يعقكب بف إسحاؽ بف السكيت، أبك يكسؼ  -ّْٕ

 ُُُ يعقكب ٍبف يكسؼ ٍبف أيكب أىبيك بىٍكر المطكعي  -ْْٕ

 ِْٖ بف معقؿ، أبك الفضؿ األمكم  -يسكؼ -ب بف يكسؼيعقك   -ْٕٓ

 ِٗٔ يعيش بف سعيد بف محمد الكٌراؽ  -ْٕٔ

 ِِٕ أبا الفضؿ ،يمف بف محمد الكٌراؽ  -ْٕٕ

 َِّ يكسؼ بف القاسـ بف يكسؼ، أبك بكر الميانىجي   -ْٖٕ

 َّٓ أبك بكر الميانجي الشافعي، يكسؼ بف القاسـ بف يكسؼ  -ْٕٗ

 ٕٕ لصدفيأبك مكسى ا، يكنس بف عبد األعمى  -َْٖ
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 0 فِيْطصد ادلصازض ًادلطاخعصازصًا
 .«القرآف الكريـ»

: الكتب:  أكالن

 ػ أػ 

ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد ٕٔٔ، ألبػػػػي زكريػػػػا، محيػػػػي الػػػػديف يحيػػػػى بػػػػف شػػػػرؼ النػػػػككم )«األذكػػػػار» .ُ
 –القػػػػػػػادر األرنػػػػػػػؤكط رحمػػػػػػػو ا، الناشػػػػػػػر: دار الفكػػػػػػػر لمطباعػػػػػػػة كالنشػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػع، بيػػػػػػػركت 

 ىػ.ُُْْحة، لبناف، طبعة جديدة منق

، «كتػػػاب الضػػػعفاء: ألبػػػي زرعػػػة الػػػرازم، ةالنَّبكيػػػأبػػػك زرعػػػة الػػػرازم كجيػػػكده فػػػي السػػػنة » .ِ
الناشػػػػػر: عمػػػػػادة البحػػػػػث العممػػػػػي بالجامعػػػػػة ، الرسػػػػػالة العمميػػػػػة: لسػػػػػعدم بػػػػػف ميػػػػػدم الياشػػػػػمي

 .قَُِْالطبعة: ، ، المممكة العربية السعكديةةالنَّبكياإلسبلمية، المدينة 

المؤلػػػؼ: جمػػػاؿ بػػػف ، «كعمكميػػػا ةالنَّبكيػػػكده فػػػي خدمػػػة السػػػنة ابػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة كجيػػػ» .ّ
الناشػػػػػػػر: عمػػػػػػػادة البحػػػػػػػث العممػػػػػػػي بالجامعػػػػػػػة اإلسػػػػػػػبلمية، المدينػػػػػػػة المنػػػػػػػكرة، ، محمػػػػػػػد السػػػػػػػيد

 .ىػُِْْالطبعة: األكلى، ، المممكة العربية السعكدية

 أبػػػػػك الفضػػػػػؿر، ػػػػػػػػػػػػ، البػػػػػف حج«إتحػػػػػاؼ الميػػػػػرة بالفكائػػػػػد المبتكػػػػػرة مػػػػػف أطػػػػػراؼ العشػػػػػرة» .ْ
: مركػػػز خدمػػػة تحقيػػػؽ، ىػػػػ(ِٖٓأحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف حجػػػر العسػػػقبلني )

السػػػػػػػنة كالسػػػػػػػيرة ، بإشػػػػػػػراؼ د زىيػػػػػػػر بػػػػػػػف ناصػػػػػػػر الناصػػػػػػػر )راجعػػػػػػػو ككحػػػػػػػد مػػػػػػػنيج التعميػػػػػػػؽ 
كمركػػػػػز  -: مجمػػػػػع الممػػػػػؾ فيػػػػػد لطباعػػػػػة المصػػػػػحؼ الشػػػػػريؼ )بالمدينػػػػػة( الناشػػػػػر، كاإلخػػػػػراج(

 .ىػُُْٓالطبعة: األكلى،  ،)بالمدينة( ةالنَّبكيخدمة السنة كالسيرة 

ؽ: يػػػػحق، تىػػػػػ(ُّٗٓعبػػػػد الحميػػػػد محمػػػػد بػػػػف بػػػػاديس الصػػػػنياجي )، «آثػػػػاىري اٍبػػػػفي بىػػػػاًديسى » .ٓ
 .ىػُّٖٖالطبعة: األكلى عاـ ، الناشر: دار كمكتبة الشركة الجزائرية، عمار طالبي

ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: صػػػػػػػػبحي ِٗٓجػػػػػػػػانٌي، إبػػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػػف يعقػػػػػػػػكب )، لمجيكزى «أحػػػػػػػػكاؿ الرِّجػػػػػػػػاؿ» .ٔ
 ىػ.َُْٓائٌي، مؤسسة الرّْسالة، بيركت، الٌساميرٌ 
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محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد البػػػػاقي بػػػػف ، ألبػػػػي بكػػػػر، «أحاديػػػػث الشػػػػيكخ الثقػػػػات )المشػػػػيخة الكبػػػػرل(» .ٕ
ؽ: يػػػػػػحق، تىػػػػػػػ(ّٓٓمحمػػػػػػد األنصػػػػػػارم الكعبػػػػػػي، أبػػػػػػك بكػػػػػػر، المعػػػػػػركؼ بقاضػػػػػػي الماًرٍسػػػػػػتاف )

بعػػػػػػة: الط، الناشػػػػػػر: دار عػػػػػػالـ الفكائػػػػػػد لمنشػػػػػػر كالتكزيػػػػػػع، الشػػػػػػريؼ حػػػػػػاتـ بػػػػػػف عػػػػػػارؼ العػػػػػػكني
 .قُِِْاألكلى 

محمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد المقدسػػػػػي  ،عبػػػػػد ا يبػػػػػ، أل«أحسػػػػػف التقاسػػػػػيـ فػػػػػي معرفػػػػػة األقػػػػػاليـ» .ٖ
مكتبػػػػػػػػة مػػػػػػػػدبكلي القػػػػػػػػاىرة،  -ّ ،دار صػػػػػػػػادر، بيػػػػػػػػركت -ِ، ليػػػػػػػػدف -ُالناشػػػػػػػػر: ، البشػػػػػػػػارم

 .ُُٗٗ/ُُُْالطبعة الثالثة، 

أخبػػػار كأشػػػعار ألبػػػي عبػػػد اهلل الحميػػػدم عػػػف شػػػيكخو )مطبػػػكع ضػػػمف مجمػػػكع باسػػػـ » .ٗ
ًميػػػػػدم ) ،عبػػػػػد ا يبػػػػػ، أل«لفكائػػػػػد البػػػػػف منػػػػػده (ا ، ىػػػػػػ(ْٖٖمحمػػػػػد بػػػػػف أبػػػػػي نصػػػػػر الحى

، لبنػػػػػاف –الناشػػػػػر: دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، بيػػػػػركت ، تحقيػػػػػؽ: خػػػػػبلؼ محمػػػػػكد عبػػػػػد السػػػػػميع
 .ىػُِّْالطبعة: األكلى، 

محمػػػػػد إبػػػػػراىيـ ، تحقيػػػػػؽ: الحسػػػػػف بػػػػػف إبػػػػػراىيـ ابػػػػػف زكالؽ «أخبػػػػػار سػػػػػيبكيو المصػػػػػرم» .َُ
 .مكتبة األبحاث العممية لنشر عمـك العربيةالناشر: ، سعد ، كحسيف الديب

نسػػػػػػػػخو كعنػػػػػػػػى ، ىػػػػػػػػػ(ّّٓالصػػػػػػػػكلي ) يحيػػػػػػػػىمحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف  ،أبػػػػػػػػك بكػػػػػػػػر، «أدب الكتػػػػػػػػاب» .ُُ
كنظػػػػػػر فيػػػػػػو عبلمػػػػػػة العػػػػػػراؽ: السػػػػػػػيد ، ة األثػػػػػػرمجػػػػػػبتصػػػػػػحيحو كتعميػػػػػػؽ حكاشػػػػػػيو: محمػػػػػػد بي

 –بمصػػػػػػػػر، المكتبػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة  -الناشػػػػػػػػر: المطبعػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػمفية ، محمػػػػػػػػكد شػػػػػػػػػكرم اآللكسػػػػػػػػػي
 ىػ.ُُّْعاـ النشر: ، دببغدا

عبػػػػػد الكػػػػػريـ بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف منصػػػػػكر التميمػػػػػي ، سػػػػػعد يبػػػػػأل ،«أدب االمػػػػػبلء كاالسػػػػػتمبلء» .ُِ
الناشػػػػػػػػػر: دار الكتػػػػػػػػػب ، ؽ: مػػػػػػػػػاكس فايسػػػػػػػػػفايمريػػػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػػػ(ِٔٓ:تالسػػػػػػػػػمعاني المػػػػػػػػػركزم، )

 .قَُُْالطبعة: األكلى، ، بيركت –العممية 

          ، محمػػػػػد ناصػػػػػر الػػػػػديف ، لؤللبػػػػػاني«إركاء الغميػػػػػؿ فػػػػػي تخػػػػػريج أحاديػػػػػث منػػػػػار السػػػػػبيؿ» .ُّ
 ىػ.َُْٓىػ(، المكتب اإلسبلمي، بيركت، الطبعة الثانية َُِْ)
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ؼ بػػػػػف ػػػػػػػػناي ،الطيػػػػػب يبػػػػػ، أل«إرشػػػػػاد القاصػػػػػي كالػػػػػداني إلػػػػػى تػػػػػراجـ شػػػػػيكخ الطبرانػػػػػي» .ُْ
راجعػػػػػػو كلخػػػػػػص ، قػػػػػػدـ لػػػػػػو: د سػػػػػػعد بػػػػػػف عبػػػػػػد ا الحميػػػػػػد، صػػػػػػبلح بػػػػػػف عمػػػػػػي المنصػػػػػػكرم

الناشػػػػػر: دار ، ف إسػػػػػماعيؿ السػػػػػميماني المػػػػػأربيأحكامػػػػػو كقػػػػػدـ لػػػػػو: أبػػػػػك الحسػػػػػف مصػػػػػطفى بػػػػػ
  .اإلمارات –الرياض، مكتبة ابف تيمية  -الكياف 

محمػػػػػكد بػػػػػف عمػػػػػرك بػػػػػف أحمػػػػػد، الزمخشػػػػػرم جػػػػػار ا  ،القاسػػػػػـ يبػػػػػ، أل«أسػػػػػاس الببلغػػػػػة» .ُٓ
 –الناشػػػػػػر: دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة، بيػػػػػػركت ، تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػد باسػػػػػػؿ عيػػػػػػكف السػػػػػكد، ىػػػػػػ(ّٖٓ)

 .ىػُُْٗالطبعة: األكلى، ، لبناف

المؤلػػػػػؼ: صػػػػػبلح الػػػػػديف خميػػػػػؿ بػػػػػف أيبػػػػػؾ الصػػػػػفدم ، «أعيػػػػػاف العصػػػػػر كأعػػػػػكاف النصػػػػػر» .ُٔ
ؽ: الػػػػػدكتكر عمػػػػػي أبػػػػػك زيػػػػػد، الػػػػػدكتكر نبيػػػػػؿ أبػػػػػك عشػػػػػمة، الػػػػػدكتكر محمػػػػػد يػػػػػحق، تىػػػػػػ(ْٕٔ)

الناشػػػػػر: دار ، قػػػػػدـ لػػػػػو: مػػػػػازف عبػػػػػد القػػػػػادر المبػػػػػارؾ، مكعػػػػػد، الػػػػػدكتكر محمػػػػػكد سػػػػػالـ محمػػػػػد
الطبعػػػػػػػػة: األكلػػػػػػػػى، ، سػػػػػػػػكريا –لفكػػػػػػػػر، دمشػػػػػػػػؽ لبنػػػػػػػػاف، دار ا -الفكػػػػػػػػر المعاصػػػػػػػػر، بيػػػػػػػػركت 

 .ىػُُْٖ

 ة، محمػػػػػػد بػػػػػػف أبػػػػػػي بكػػػػػػػر ـ الجكزيَّػػػػػػيّْ ، البػػػػػػف قىػػػػػػ«إعػػػػػػبلـ المػػػػػػكقعيف عػػػػػػف رب العػػػػػػالميف» .ُٕ
ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عبدالسػػػػبلـ إبػػػػراىيـ، دار الكتػػػػب العمميػػػػػة، ُٕٓبػػػػف سػػػػعد )ابػػػػف أيػػػػكب ا

 ىػ.ُُُْبيركت، الطبعة األكلى، 

ػػػػػٍرح كالتٍَّعػػػػػًديؿ كعمػػػػػـ ا» .ُٖ ػػػػػػاؿً أصػػػػػكؿ الجى ، نػػػػػكر الػػػػػديف محمػػػػػد عتػػػػػر الحمبػػػػػي، المؤلػػػػػؼ: «لرِّجى
 .ُالناشر: دار اليمامة لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية، المجمدات: 

أطػػػػػػراؼ الغرائػػػػػػب كاألفػػػػػػراد مػػػػػػف حػػػػػػديث رسػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ لئلمػػػػػػاـ » .ُٗ
محمػػػػػد بػػػػػف طػػػػػاىر بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف أحمػػػػػد المقدسػػػػػي الشػػػػػيباني،  ،الفضػػػػػؿ يبػػػػػ، أل«الػػػػػدارقطني

/ السػػػػػيد ؽ: محمػػػػػكد محمػػػػػد محمػػػػػكد حسػػػػػف نصػػػػػاريحق،تىػػػػػػ(َٕٓكؼ بػػػػػابف القيسػػػػػراني )المعػػػػػر 
 .ىػُُْٗالطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: دار الكتب العممية ، يكسؼ

محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد ا، ابػػػػػف مالػػػػػؾ الطػػػػػائي ، لمجيػػػػػاني، «إكمػػػػػاؿ األعػػػػػبلـ بتثميػػػػػث الكػػػػػبلـ» .َِ
، عد بػػػػػػف حمػػػػػػداف الغامػػػػػػدمؽ: سػػػػػػيػػػػػػحق، تىػػػػػػػ(ِٕٔالجيػػػػػػاني، أبػػػػػػك عبػػػػػػد ا، جمػػػػػػاؿ الػػػػػػديف )
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الطبعػػػػػػػػة: األكلػػػػػػػػى، ، المممكػػػػػػػػة السػػػػػػػػعكدية -مكػػػػػػػػة المكرمػػػػػػػػة  -الناشػػػػػػػػر: جامعػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػرل 
 .قَُْْ

ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: ِٗٔمحمػػػػد بػػػػف عبػػػػدالغني بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر ) ، البػػػػف نقطػػػػة،«إكمػػػػاؿ اإلكمػػػػاؿ» .ُِ
 ىػ.َُُْرب النبي، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، الطبعة األكلى،  القيـك عبد عبد

          ، لميغىٍمطػػػػػػػام بػػػػػػػف قىًمػػػػػػػٍيج بػػػػػػػف عبػػػػػػػدا «تيػػػػػػػذيب الكمػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي أسػػػػػػػماء الرِّجػػػػػػػاؿ إكمػػػػػػػاؿ» .ِِ
ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: عػػػػػػادؿ بػػػػػػف محٌمػػػػػػد، كأسػػػػػػامة بػػػػػػف إبػػػػػػراىيـ، الفػػػػػػاركؽ الحديثػػػػػػة لمطباعػػػػػػة ِٕٔ)

 ىػ.ُِِْكالٌنشر، الطبعة األكلى، 

 ، لمقفطػػػي، جمػػػػاؿ الػػػديف أبػػػػك الحسػػػف عمػػػػي بػػػف يكسػػػػؼ«إنبػػػاه الػػػػركاة عمػػػػى أنبػػػػاء النحػػػػاة» .ِّ
 ىػ.ُِْْىػ(، الطبعة األكلى، ّٔٔالقفطي )ت:

المؤلػػػػؼ: صػػػػدر الػػػػديف المػػػػدني، عمػػػػي بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف ، «أنػػػػكار الربيػػػػع فػػػػي أنػػػػكاع البػػػػديع» .ِْ
محمػػػػد معصػػػػػـك الحسػػػػػني الحسػػػػيني، المعػػػػػركؼ بعمػػػػػي خػػػػاف بػػػػػف ميػػػػػرزا أحمػػػػد، الشػػػػػيير بػػػػػابف 

 .ىػ(ُُُٗ:تمعصـك )

بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف حمػػػداف عبيػػػد ا  ،عبػػػد ا يبػػػ، أل«اإلبانػػػة الكبػػػرل البػػػف بطػػػة» .ِٓ
ؽ: رضػػػػػػا معطػػػػػػي، كعثمػػػػػػاف يػػػػػػحق، تىػػػػػػػ(ّٕٖ:تالعيٍكبىػػػػػػرم المعػػػػػػركؼ بػػػػػػابف بىطَّػػػػػػة العكبػػػػػػرم )

الناشػػػػػػػر: دار ، األثيػػػػػػػكبي، كيكسػػػػػػػؼ الكابػػػػػػػؿ، كالكليػػػػػػػد بػػػػػػػف سػػػػػػػيؼ النصػػػػػػػر، كحمػػػػػػػد التػػػػػػػكيجرم
 .الراية لمنشر كالتكزيع، الرياض

الحسػػػػػيف بػػػػػف إبػػػػػراىيـ بػػػػػف ، ، ألبػػػػػي عبػػػػػد ا«األباطيػػػػػؿ كالمنػػػػػاكير كالصػػػػػحاح كالمشػػػػػاىير» .ِٔ
تحقيػػػػػػؽ كتعميػػػػػػؽ: ، ىػػػػػػػ(ّْٓ:تالحسػػػػػػيف بػػػػػػف جعفػػػػػػر، أبػػػػػػك عبػػػػػػد ا اليمػػػػػػذاني الجكرقػػػػػػاني )

الصػػػػميعي لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع،  الناشػػػػر: دار، الػػػػدكتكر عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف عبػػػػد الجبػػػػار الفريػػػػكائي
، المممكػػػػػػػة العربيػػػػػػػة السػػػػػػػعكدية، مؤسسػػػػػػػة دار الػػػػػػػدعكة التعميميػػػػػػػة الخيريػػػػػػػة، الينػػػػػػػد -الريػػػػػػػاض

 .ىػُِِْبعة: الرابعة، الط

األحاديػػػػث المختػػػػارة أك المسػػػػتخرج مػػػػف األحاديػػػػث المختػػػػارة ممػػػػا لػػػػـ يخرجػػػػو البخػػػػارم » .ِٕ
 ، لضػػػػػػػػػػياء الػػػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عبدالكاحػػػػػػػػػػد المقدسػػػػػػػػػػي «كمسػػػػػػػػػػمـ فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػحيحييما
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ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: معػػػػػػػػالي األسػػػػػػػػتاذ عبػػػػػػػػدالممؾ بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػدا بػػػػػػػػف دىػػػػػػػػيش، دار خضػػػػػػػػر ّْٔ)
 ىػ.َُِْالثة، كالتكزيع، الطبعة الث لمطباعة كالنشر

 ، ألبػػػػػػي يعمػػػػػػى الخميمػػػػػػٌي، الخميػػػػػػؿ بػػػػػػف عبػػػػػػدا «اإلرشػػػػػػادي فػػػػػػي معرفػػػػػػة عممػػػػػػاء الحػػػػػػديث» .ِٖ
يػػػػػػػاض، ْْٔبػػػػػػف أحمػػػػػػػد )ا ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: محٌمػػػػػػػد سػػػػػػعيد عمػػػػػػػر إدريػػػػػػػس، مكتبػػػػػػػة الرُّشػػػػػػػد، الرّْ

 ىػ.  َُْٗالطبعة األكلى، 

 عاذ طػػػػػػارؽ بػػػػػػفػػػػػػػػػػبػػػػػػك مأل، «اإلرشػػػػػػادات فػػػػػػي تقكيػػػػػػة األحاديػػػػػػث بالشػػػػػػكاىد كالمتابعػػػػػػات» .ِٗ
 –تكزيػػػػػػػػع: دار زمػػػػػػػػـز ، القػػػػػػػػاىرة –الناشػػػػػػػػر: مكتبػػػػػػػػة ابػػػػػػػػف تيميػػػػػػػػة ، عػػػػػػػػكض ا بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد

 .ىػُُْٕالطبعة: األكلى ، الرياض

محمػػػػد بػػػػف حبػػػػاف بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف حبػػػػاف بػػػػف ، «اإلحسػػػػاف فػػػػي تقريػػػػب صػػػػحيح ابػػػػف حبػػػػاف» .َّ
ٍعب ترتيػػػػػػب: األميػػػػػػر ، ىػػػػػػػ(ّْٓي، البيسػػػػػػتي )ػػػػػػػػػـ، الدارمػػػػػػػػػػػدى، التميمػػػػػػي، أبػػػػػػك حاتػػػػػػػػمعػػػػػػاذ بػػػػػػف مى

حققػػػػو كخػػػرج أحاديثػػػو كعمػػػػؽ عميػػػو: شػػػػعيب ، ىػػػػ(ّٕٗبلء الػػػديف عمػػػػي بػػػف بمبػػػاف الفارسػػػػي )عػػػ
 .ىػَُْٖالطبعة: األكلى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت، األرنؤكط

ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: يكسػػػػؼ بػػػػف محمػػػػد الػػػػدخيؿ، ّٖٕ، ألبػػػػي أحمػػػػد الحػػػػاكـ )«األسػػػػامي كالكنػػػػى» .ُّ
 ـ.ُْٗٗألكلى، كرة، الطبعة ادار الغرباء األثرية بالمدينة المن

أسػػػػامي مػػػػف ركل عػػػػنيـ محمػػػػد بػػػػف إسػػػػماعيؿ البخػػػػارم مػػػػف مشػػػػايخو )فػػػػي جامعػػػػو » .ِّ
عبػػػػػد ا بػػػػػف عػػػػػدم بػػػػػف عبػػػػػد ا بػػػػػف محمػػػػػد ابػػػػػف مبػػػػػارؾ بػػػػػف  ،أحمػػػػػد يبػػػػػ، أل«الصػػػػػحيح(

الناشػػػػػػػر: دار البشػػػػػػػائر ، ؽ: د. عػػػػػػػامر حسػػػػػػػف صػػػػػػػبرميػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(ّٓٔالقطػػػػػػػاف الجرجػػػػػػػاني )
 ىػ.ُُْْالطبعة: األكلى، ، بيركت –اإلسبلمية 

عبػػػػػػػد الكػػػػػػػريـ بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف منصػػػػػػػكر التميمػػػػػػػي السػػػػػػػمعاني  ،سػػػػػػػعد يبػػػػػػػ، أل«األنسػػػػػػػاب» .ّّ
الناشػػػػػر: ، ؽ: عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف يحيػػػػػى المعممػػػػػي اليمػػػػػاني كغيػػػػػرهيػػػػػحق، تىػػػػػػ(ِٔٓالمػػػػػركزم، )

 .قُِّٖالطبعة: األكلى، ، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد

محمػػػد بػػػف  ،الفضػػػؿ يبػػػ، أل«ضػػػبطاألنسػػػاب المتفقػػػة فػػػي الخػػػط المتماثمػػػو فػػػي الػػػنقط كال» .ّْ
، ىػػػػػػػ(َٕٓطػػػػػػاىر بػػػػػػف عمػػػػػػي بػػػػػػف أحمػػػػػػد المقدسػػػػػػي الشػػػػػػيباني، المعػػػػػػركؼ بػػػػػػابف القيسػػػػػػراني )

 .ىػُِِٖطبعة: ليدف: بريؿ، ، ؽ: دم يكنجيحقت
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، يكسػػػػػػؼ بػػػػػػف عبػػػػػػدا ) ، البػػػػػػف عبػػػػػػد«االسػػػػػػتذكار» .ّٓ ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: سػػػػػػالـ محمػػػػػػد ّْٔالبػػػػػػرّْ
 ىػ.ُُِْالطبعة األكلى، عطا، محمد عمي معكض، دار الكتب العممية، بيركت، 

، يكسػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػدا  ، البػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد«االسػػػػػػػػػتيعاب فػػػػػػػػػي معرفػػػػػػػػػة األصػػػػػػػػػحاب» .ّٔ  البػػػػػػػػػرّْ
جيػػػػػػػػػؿ، بيػػػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػى، ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: عمػػػػػػػػػي محمػػػػػػػػػد البجػػػػػػػػػاكم، دار الّْٔ)

 ىػ.ُُِْ

ػػػػػػيف  ،«األسػػػػػػماء كالصػػػػػػفات» .ّٕ سى ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: عبػػػػػػدا بػػػػػػف ْٖٓ)لمبييقػػػػػػٌي، أحمػػػػػػد بػػػػػػف الحي
 ىػ.ُُّْسكادم، جدة، الطبعة األكلى، لمحمد الحاشدم، مكتبة ا

اب الػػػػػػديف أبػػػػػػك العبػػػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػػػالمؤلػػػػػػؼ: شي، «االستقصػػػػػػا ألخبػػػػػػار دكؿ المغػػػػػػرب األقصػػػػػػى» .ّٖ
ؽ: يػػػػػحق، تىػػػػػػ(ُُّٓ:تأحمػػػػػد بػػػػػف خالػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد الناصػػػػػرم الػػػػػدرعي الجعفػػػػػرم السػػػػػبلكم )

سػػػػػػػػػنة ، الػػػػػػػػػدار البيضػػػػػػػػػاء -الناشػػػػػػػػػر: دار الكتػػػػػػػػػاب ، جعفػػػػػػػػػر الناصػػػػػػػػػرم/ محمػػػػػػػػػد الناصػػػػػػػػػرم
 .-:النشر

ػػػػػػػػػحابة» .ّٗ               ، أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػي العسػػػػػػػػػقبلنيٌ  ، البػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػر«اإلصػػػػػػػػػابة فػػػػػػػػػي تمييػػػػػػػػػز الصَّ
المكجػػػػػػػػكد كعمػػػػػػػػى محمػػػػػػػػد معػػػػػػػػكض، دار الكتػػػػػػػػب  عػػػػػػػػادؿ أحمػػػػػػػػد عبػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ:ِٖٓ)

 ىػ.ُُْٓالعممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

ىػػػػػػػػ(، دار العمػػػػػػػػـ ُّٔٗ، خيػػػػػػػر الػػػػػػػديف بػػػػػػػف محمػػػػػػػكد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد )، لمزركمػػػػػػػي«األعػػػػػػػبلـ»  .َْ
 ـ.ََِِييف، الطبعة الخامسة عشر، لمبل

، لبرىػػػػاف الػػػػديف الحمبػػػػي، المعػػػػركؼ بسػػػػبط «االغتبػػػػاط بمػػػػف رمػػػػي مػػػػف الػػػػركاة بػػػػاالختبلط» .ُْ
ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: عػػػػبلء الػػػػديف عمػػػػي رضػػػػا، ُْٖمػػػػي، إبػػػػراىيـ بػػػػف محمػػػػد بػػػػف خميػػػػؿ )ابػػػػف العج

 ـ.ُٖٖٗدار الحديث، القاىرة، الطبعة األكلى، 

د بػػػػػػف ػػمػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػف محػػػػػػػػػػعمػػػػػػي بػػػػػػف الحس(، ىػػػػػػػّٔٓ) ألبػػػػػػي الفػػػػػػرج األصػػػػػػفياني، «األغػػػػػػاني» .ِْ
دار الفكػػػػػػػػر لمطباعػػػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػر ببيػػػػػػػػػركت ، الناشػػػػػػػػر: أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف الييػػػػػػػػػثـ المركانػػػػػػػػي األمػػػػػػػػػكم

 .ـُٖٖٔ
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ٍفػػػع االرتيػػػاب عػػػف الميؤتًمػػػؼ كالمختًمػػػؼ فػػػي األسػػػماء كالكينىػػػى كاألنسػػػاب» .ّْ ، «اإلكمػػػاؿ فػػػي رى
تػػػػػػػب العمميػػػػػػػة، بيػػػػػػػركت، ىػػػػػػػػ(، دار الكْٕٓال، عمػػػػػػػي بػػػػػػػف ىبػػػػػػػة ا بػػػػػػػف عمػػػػػػػٌي )البػػػػػػػف مػػػػػػػاكيك 

 ىػ.ُُُْالطبعة األكلى، 

ىػػػػػػػػػ(، تقػػػػػػػػديـ كتحقيػػػػػػػػؽ َّْحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػؼ األزدم )، البػػػػػػػػف الفرضػػػػػػػػي، م«األلقػػػػػػػػاب» .ْْ
 ىػ.ُُِْكتعميؽ: محمد زينيـ محمد عزب، دار الجيؿ، بيركت، الطبعة األكلى، 

عيػػػػػاض بػػػػػف  ،الفضػػػػػؿ يبػػػػػ، أل«اإللمػػػػػاع إلػػػػػى معرفػػػػػة أصػػػػػكؿ الركايػػػػػة كتقييػػػػػد السػػػػػماع» .ْٓ
ؽ: السػػػػػػػيد أحمػػػػػػػد يػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(ْْٓاض بػػػػػػػف عمػػػػػػػركف اليحصػػػػػػػبي السػػػػػػػبتي )مكسػػػػػػػى بػػػػػػػف عيػػػػػػػ

الطبعػػػػػػػػػة: األكلػػػػػػػػػى، ، / تػػػػػػػػػكنسالقػػػػػػػػػاىرة -الناشػػػػػػػػػر: دار التػػػػػػػػػراث/ المكتبػػػػػػػػػة العتيقػػػػػػػػػة ، صػػػػػػػػػقر
 .ىػُّٕٗ

 :تحيػػػػػػػاف التكحيػػػػػػػدم، عمػػػػػػػي بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف العبػػػػػػػاس ) يبػػػػػػػ، أل«اإلمتػػػػػػػاع كالمؤانسػػػػػػػة» .ْٔ
 .قُِْْألكلى، الطبعة: ا، الناشر: المكتبة العنصرية، بيركت، ىػ(ََْنحك

، «/ كيميػػػػو أسػػػػئمة مػػػػف خػػػػط الشػػػػيخ العسػػػػقبلنيمتػػػػاع بػػػػاألربعيف المتباينػػػػة السػػػػماعاإل» .ْٕ
، ىػػػػػػػ(ِٖٓأحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف حجػػػػػػر العسػػػػػػقبلني ) ،الفضػػػػػػؿ يبػػػػػػأل
الناشػػػػػر: دار الكتػػػػػب ، ؽ: أبػػػػػك عبػػػػػد ا محمػػػػػد حسػػػػػف محمػػػػػد حسػػػػػف إسػػػػػماعيؿ الشػػػػػافعييػػػػػحقت

 .ىػُُْٖة: األكلى، الطبع، لبناف –بيركت  -العممية 

االنتقػػػاء فػػػي فضػػػائؿ الثبلثػػػة األئمػػػة الفقيػػػاء مالػػػؾ كالشػػػافعي كأبػػػي حنيفػػػة رضػػػي اهلل » .ْٖ
يكسػػػػػؼ بػػػػػف عبػػػػػد ا بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد البػػػػػر بػػػػػف عاصػػػػػـ النمػػػػػرم  ،عمػػػػػر يبػػػػػ، أل«عػػػػػنيـ

 .-بيركت– الناشر: دار الكتب العممية، ىػ(ّْٔالقرطبي )

أبػػػػػك ، لمعراقػػػػػي، «كرة فػػػػػي عمػػػػػكـ الحػػػػػديثألفيػػػػػة العراقػػػػػي المسػػػػػماة بػػػػػػ: التبصػػػػػرة كالتػػػػػذ» .ْٗ
الفضػػػػؿ زيػػػػف الػػػػػديف عبػػػػد الػػػػػرحيـ بػػػػف الحسػػػػيف بػػػػػف عبػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػف أبػػػػي بكػػػػػر بػػػػف إبػػػػػراىيـ 

رحمف لػػػػد الكػػػػريـ بػػػػف عبػػػػد ا بػػػػف عبػػػػد اعبػػػػدـ ليػػػػا كراجعيػػػػا: الػػػػدكتكر قػػػػ، ىػػػػػ(َٖٔالعراقػػػػي )
ج لمنشػػػػػر الناشػػػػػر: مكتبػػػػػة دار المنيػػػػػا، تحقيػػػػػؽ كدراسػػػػػة: العربػػػػػي الػػػػػدائز الفريػػػػػاطي، الخضػػػػػير

 .ىػُِْٖالطبعة: الثانية، ، المممكة العربية السعكدية -كالتكزيع، الرياض 
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األنػػػػػػكار الكاشػػػػػػفة لمػػػػػػا فػػػػػػي كتػػػػػػاب "أضػػػػػػكاء عمػػػػػػى السػػػػػػنة" مػػػػػػف الزلػػػػػػؿ كالتضػػػػػػميؿ » .َٓ
لناشػػػػر: ا، ىػػػػػ(ُّٖٔ:تعبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف يحيػػػػى بػػػػف عمػػػػي المعممػػػػي اليمػػػػاني )، ل«كالمجازفػػػػة

  .ىػَُْٔسنة النشر: ، بيركت –/ عالـ الكتب المطبعة السمفية كمكتبتيا

أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف  ،الفضػػػؿ يبػػػ، أل«الحػػػادم عشػػػر مػػػف معجػػػـ الشػػػيخة مػػػريـ» .ُٓ
الناشػػػػػر: مخطػػػػػكط نيشػػػػػر فػػػػػي برنػػػػػامج جكامػػػػػع الكمػػػػػـ ، ىػػػػػػ(ِٖٓأحمػػػػػد بػػػػػف حجػػػػػر العسػػػػػقبلني )

 ، )الكتاب مخطكط(ـََِْالطبعة: األكلى، ، المجاني التابع لمكقع الشبكة اإلسبلمية

 ػ ب ػ

ػػػػًديثالبى » .ِٓ ػػػػاًر عمػػػػكـً الحى ػػػػد شػػػػاكر، تعميػػػػؽ: محمػػػػد «اعػػػػثي الحثيػػػػثي شػػػػرح اخًتصى ، ألحمػػػػد محمَّ
كاشػػػػػػػػػػػيو:  عمػػػػػػػػػػٌي بػػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػٌي  ػػػػػػػػػػـ حى  ناصػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػدّْيف األلبػػػػػػػػػػػاني، حقَّقػػػػػػػػػػو كتىمَّ

بػػػػػػػف عبدالحميػػػػػػػد الحمبػػػػػػػي األثػػػػػػػرم، مكتبػػػػػػػة المعػػػػػػػارؼ لمنشػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػع، الريػػػػػػػاض، الطبعػػػػػػػة ا
 ىػ.ُُْٕاألكلى، 

ػػػػػػػػػار» .ّٓ  ، لمبػػػػػػػػػزَّار، أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػرك «مسػػػػػػػػػند البػػػػػػػػػزَّار»المعػػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػػػ: ، «البحػػػػػػػػػر الٌزخَّ
ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: محفػػػػػػكظ الػػػػػػرَّحمف زيػػػػػػف ا، مكتبػػػػػػة العمػػػػػػـك كالحكػػػػػػـ، المدينػػػػػػة المنػػػػػػٌكرة، ِِٗ)

 ىػ.   ُُْٔالطبعة األكلى، 

يكسػػػؼ بػػػف حسػػػف بػػػف أحمػػػد بػػػف ، ل«بحػػػر الػػػدـ فػػػيمف تكمػػػـ فيػػػو اإلمػػػاـ أحمػػػد بمػػػدح أك ذـ» .ْٓ
د الحنبمػػػػي )حسػػػػف ابػػػػف عبػػػػد اليػػػػادم الصػػػػال تحقيػػػػؽ ، ىػػػػػ(َٗٗحي، جمػػػػاؿ الػػػػديف، ابػػػػف الًمٍبػػػػرى

 –الناشػػػػػر: دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، بيػػػػػركت ، كتعميػػػػػؽ: الػػػػػدكتكرة ركحيػػػػػة عبػػػػػد الػػػػػرحمف السػػػػػكيفي
 .ىػُُّْالطبعة: األكلى، ، لبناف

محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد األصػػػبحي ، البػػػف األزرؽ، «بػػػدائع السػػػمؾ فػػػي طبػػػائع الممػػػؾ» .ٓٓ
ؽ: د. عمػػػػي يػػػػحق، تىػػػػػ(ٖٔٗشػػػػمس الػػػػديف الغرنػػػػاطي ابػػػػف األزرؽ ) األندلسػػػػي، أبػػػػك عبػػػػد ا،

 .الطبعة: األكلى، العراؽ–الناشر: كزارة اإلعبلـ، سامي النشار

لناشػػػػر: دار اىػػػػػ(، ْٕٕثيػػػػر، إسػػػػماعيؿ بػػػػف عمػػػػر بػػػػف كثيػػػػر )، البػػػػف ك«البدايػػػػة كالنِّيايػػػػة» .ٔٓ
 ىػ.ُُْٕ، الطبعة األكلى، ُٓعدد األجزاء: ، ىػَُْٕعاـ النشر: ، الفكر
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 ، لمشػػػػػػككاني، محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي «البػػػػػػدر الطػػػػػػالع بمحاسػػػػػػف مػػػػػػف بعػػػػػػد القػػػػػػرف السػػػػػػابع» .ٕٓ
 ىػ(، دار المعرفة، بيركت. َُِٓبف محمد )ت:ا

ر، ػػػػػػػػػػف بػػػػػف أبػػػػػي بكػػػػػػػػػعبػػػػػد الرحم، «اةػػػػػػػػػػػات المغػػػػػكييف كالنحػػػػػػػػػبغيػػػػػة الكعػػػػػاة فػػػػػي طبق»   .ٖٓ
شػػػػػر: المكتبػػػػػة النا، ؽ: محمػػػػػد أبػػػػػك الفضػػػػػؿ إبػػػػػراىيـيػػػػػحق، تىػػػػػػ(ُُٗجػػػػػبلؿ الػػػػػديف السػػػػػيكطي )

 .صيدا -لبناف –العصرية 

عمػػػػر بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف ىبػػػػة ا بػػػػف أبػػػػي ، البػػػػف العػػػػديـ، «بغيػػػػة الطمػػػػب فػػػػي تػػػػاريخ حمػػػػب» .ٗٓ
الناشػػػػر: دار ، ؽ: د. سػػػػييؿ زكػػػػاريػػػػحق، تىػػػػػ(َٔٔجػػػػرادة العقيمػػػػي، كمػػػػاؿ الػػػػديف ابػػػػف العػػػػديـ )

 .الفكر

بػػػػف حمػػػػد بػػػػف يحيػػػػى بػػػػف أحمػػػػد ، أل«بغيػػػػة الممػػػػتمس فػػػػي تػػػػاريخ رجػػػػاؿ أىػػػػؿ األنػػػػدلس» .َٔ
عػػػػػػػاـ ، القػػػػػػػاىرة –الناشػػػػػػػر: دار الكاتػػػػػػػب العربػػػػػػػي ، ىػػػػػػػػ(ٗٗٓعميػػػػػػػرة، أبػػػػػػػك جعفػػػػػػػر الضػػػػػػػبي )

 .ـُٕٔٗالنشر: 

 :تحيػػػػػػػاف التكحيػػػػػػػدم، عمػػػػػػػي بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف العبػػػػػػػاس ) يبػػػػػػػ، أل«البصػػػػػػػائر كالػػػػػػػذخائر» .ُٔ
الطبعػػػػػػػػػة: ، بيػػػػػػػػػركت –الناشػػػػػػػػػر: دار صػػػػػػػػػادر ، ؽ: د/ كداد القاضػػػػػػػػػييػػػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػػػ(ََْنحػػػػػػػػػك

 .ىػَُْٖاألكلى، 

شػػػػػمس الػػػػػديف أبػػػػػك الخيػػػػػر محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف محمػػػػػد خاكم، ، لمسػػػػػ«البمػػػػػدانيات» .ِٔ
 –الناشػػػػػػػػػػر: دار العطػػػػػػػػػػاء ، ؽ: حسػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػد القطػػػػػػػػػافيػػػػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػػػػ(َِٗالسػػػػػػػػػخاكم )

 .ىػُِِْالطبعة: األكلى، ، السعكدية

المؤلػػػػؼ: أحمػػػػد بػػػػف إسػػػػحاؽ )أبػػػػي يعقػػػػكب( بػػػػف جعفػػػػر بػػػػف كىػػػػب بػػػػف كاضػػػػػح ، «البمػػػػداف» .ّٔ
الطبعػػػػػػػة: األكلػػػػػػػى، ، ر الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة، بيػػػػػػػركتالناشػػػػػػػر: دا، ىػػػػػػػػ(ِِٗ: بعػػػػػػػد تاليعقػػػػػػػكبي )

 .ُعدد األجزاء: ، ىػُِِْ

يحيػػػػى بػػػػف أبػػػػي الخيػػػػر بػػػػف سػػػػالـ  ،الحسػػػػيف يبػػػػ، أل«البيػػػػاف فػػػػي مػػػػذىب اإلمػػػػاـ الشػػػػافعي» .ْٔ
الناشػػػػػر: دار المنيػػػػػاج ، ؽ: قاسػػػػػـ محمػػػػػد النػػػػػكرميػػػػػحق، تىػػػػػػ(ٖٓٓالعمرانػػػػػي اليمنػػػػػي الشػػػػػافعي )

 .ىػُُِْالطبعة: األكلى، ، جدة –
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 ػ ت ػ

سػػػػػػػػينٌي،«القػػػػػػػػامكس جػػػػػػػػكاىر مػػػػػػػػف العػػػػػػػػركس تػػػػػػػػاج» .ٓٔ ػػػػػػػػد مرتضػػػػػػػػى الحي         ، لمٌزبيػػػػػػػػدم، محمَّ
ىػػػػػػػػػ(، التػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػي، الككيػػػػػػػػت، سمسػػػػػػػػمة تصػػػػػػػػدرىا كزارة اإلعػػػػػػػػبلـ فػػػػػػػػي الككيػػػػػػػػت، َُِٓ)

 مطبعة حككمة الككيت.

 بػػػػػف عمػػػػػرك بػػػػف الػػػػػرحمف عبػػػػد ي،ػػػػػػػػػػػػالدمشق زرعػػػػة ألبػػػػػي ،«الدمشػػػػػقي زرعػػػػػة أبػػػػػي تػػػػاريخ» .ٔٔ
 ا نعمػػػػػػػػػػة ا شػػػػػػػػػػكر: تحقيػػػػػػػػػػؽ راشػػػػػػػػػػد، بػػػػػػػػػػف الميمػػػػػػػػػػكف أبػػػػػػػػػػي: ركايػػػػػػػػػػة ،(قُِٖ) ا عبػػػػػػػػػػد

 .دمشؽ العربية، المغة مجمع القكجاني،

صػػػػبحي  ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ:ّٖٓف )، البػػػػف شػػػػاىيف، عمػػػػر بػػػػف شػػػػاىي«تػػػػاريخ أسػػػػماًء الثِّقػػػػات» .ٕٔ
 ىػ. َُْْالسَّاميٌرائٌي، الدَّار السمفية، اليند، الطبعة األكلى، 

ىػػػػػػػ(، ّٖٓشػػػػػػاىيف، عمػػػػػػر بػػػػػػف شػػػػػػاىيف )، البػػػػػػف «تػػػػػػاريخ أسػػػػػػماء الضػػػػػػعفاء كالكػػػػػػذابيف» .ٖٔ
 ىػ.َُْٗتحقيؽ: عبدالرحيـ محمد أحمد القشقرم، الطبعة األكلى، 

 ، لمػػػػػػػػػذىبٌي، محٌمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد «تػػػػػػػػػاريخ اإلسػػػػػػػػػبلـ ككفٌيػػػػػػػػػات المشػػػػػػػػػاىير كاألعػػػػػػػػػبلـ» .ٗٔ
ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: بشػػػػػػػػار عػػػػػػػػكاد معػػػػػػػػركؼ، دار الغػػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػػبلمي، بيػػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػػة ْٖٕ)

 ـ.ََِّاألكلى، 

ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: ُٕٓكر، عمػػػػػػي بػػػػػػف الحسػػػػػػف بػػػػػػف ىبػػػػػػة ا )عسػػػػػػا، البػػػػػػف «تػػػػػػاريخ دمشػػػػػػؽ» .َٕ
 ىػ.ُُْٓعمرك بف غرامة العمركم، دار الفكر، بيركت، 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػ( عػػػػػػػػػػػػػػف يحيػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػػػػػػيف َِٖدَّارمٌي )تػػػػػػػػػػػػػػاريخ عثمػػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػعيد الػػػػػػػػػػػػػػ» .ُٕ
كاة كتعػػػػديميـِّّ) ، تحقيػػػػػؽ: أحمػػػػد محٌمػػػػػد نػػػػكر سػػػػػيؼ، دار المػػػػػأمكف «ىػػػػػ( فػػػػػي تجػػػػريح الػػػػػرُّ

 ىػ.ََُْلمتراث، دمشؽ، 

 بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف يكسػػػػػؼ بػػػػػف نصػػػػػر، عبػػػػػدا البػػػػػف الفرضػػػػػي، ،«يخ عممػػػػػاء األنػػػػػدلستػػػػػار » .ِٕ
السػػػػػيد عػػػػػزت العطػػػػػار الحسػػػػػيني،  عنػػػػػي بنشػػػػػره كصػػػػػححو ككقػػػػػؼ عمػػػػػى طبعػػػػػو:، ىػػػػػػ(َّْ)

 .ىػَُْٖمكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة الثانية، 
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 أىًميػػػػػا غيػػػػػر مػػػػػف العممػػػػػاء قيٌطانيػػػػػا كًذٍكػػػػػر محػػػػػٌدثييا كأخبػػػػػار السَّػػػػػبلـ مدينػػػػػة تػػػػػاريخ» .ّٕ
  عمػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػػػد البغػػػػػػػػػػػدادٌم، لمخطيػػػػػػػػػػػب ، المعػػػػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػػػػػ"تاريخ بغػػػػػػػػػػػداد"،«ارًدييػػػػػػػػػػػاكك 
 األكلػػػػػػػػى، الطبعػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػبلمٌي، الغػػػػػػػػرب دار معػػػػػػػػركؼ، عػػػػػػػػكَّاد بٌشػػػػػػػػار: تحقيػػػػػػػػؽ ،(ىػػػػػػػػػّْٔ)

 .  ىػُِِْ

المختصػػػػر ، تػػػػاريخ بغػػػػداد، لمخطيػػػػب البغػػػػدادمكيشػػػػمؿ عمػػػػى:  ،«تػػػػاريخ بغػػػػداد كذيكلػػػػو»   .ْٕ
المسػػػػتفاد  ،ذيػػػػؿ تػػػػاريخ بغػػػػداد، البػػػػف النجػػػػار ،لمػػػػذىبيالمحتػػػػاج إليػػػػو مػػػػف تػػػػاريخ ابػػػػف الػػػػدبيثي، 

، الػػػػٌرد عمػػػػى أبػػػػي بكػػػػر الخطيػػػػب البغػػػػدادم، البػػػػف النجػػػػار ،مػػػػف تػػػػاريخ بغػػػػداد، البػػػػف الػػػػدمياطي
المؤلػػػػػؼ: أبػػػػػك بكػػػػػر أحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف ثابػػػػػت بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف ميػػػػػدم الخطيػػػػػب البغػػػػػدادم 

ى عبػػػػد القػػػػػادر دراسػػػػة كتحقيػػػػؽ: مصػػػػطف، بيػػػػركت –الناشػػػػر: دار الكتػػػػب العمميػػػػة ، ىػػػػػ(ّْٔ)
 .ىػُُْٕالطبعة: األكلى، ، عطا

ػػػػد بػػػػف عبػػػػدا )، لمحػػػػاكـ النَّيسػػػػ«تػػػػاريخ نيسػػػػابكر» .ٕٓ ، محمَّ بػػػػف اخانػػػػة  ىػػػػػ(، كتػػػػابَْٓابيكرمّْ
 طيراف. ،سينا

محمػػػػد بػػػػف جريػػػػر بػػػػف  جعفػػػػر الطبػػػػرم يبػػػػأل ،«"تػػػػاريخ الرسػػػػؿ كالممػػػػكؾ"تػػػػاريخ الطبػػػػرم » .ٕٔ
لطبػػػػػػػرم لعريػػػػػػػب بػػػػػػػف سػػػػػػػعد )صمة تػػػػػػػاريخ ا،ىػػػػػػػػ(َُّيزيػػػػػػػد بػػػػػػػف كثيػػػػػػػر بػػػػػػػف غالػػػػػػػب اآلممػػػػػػػي )

 .ىػُّٕٖ -الطبعة: الثانية ، بيركت –الناشر: دار التراث ، ىػ(ّٗٔ)القرطبي، 

يحيػػػػى بػػػػف معػػػػيف بػػػػف عػػػػكف المػػػػرم  ،زكريػػػػا يبػػػػ، أل«تػػػػاريخ ابػػػػف معػػػػيف )ركايػػػػة الػػػػدكرم(» .ٕٕ
الناشػػػػر: مركػػػػز البحػػػػث ، ؽ: د. أحمػػػػد محمػػػػد نػػػػكر سػػػػيؼيػػػػحق، تىػػػػػ(ِّّبػػػػالكالء، البغػػػػدادم )
حياء الترا  ىػ.ُّٗٗالطبعة: األكلى، ، مكة المكرمة -ث اإلسبلمي العممي كا 

المؤلػػػػؼ: عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف يػػػػكنس الصػػػػدفي، ، «تػػػػاريخ ابػػػػف يػػػػكنس المصػػػػرم» .ٖٕ
 .ىػ ُُِْالطبعة: األكلى، ، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، ىػ(ّْٕأبك سعيد )

أحمػػػػػد بػػػػػف  أحمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد ا بػػػػػف ،نعػػػػػيـ يبػػػػػ، أل«تػػػػػاريخ أصػػػػػبياف ب أخبػػػػػار أصػػػػػبياف» .ٕٗ
، ؽ: سػػػػػػػيد كسػػػػػػػركم حسػػػػػػػفيػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(َّْإسػػػػػػحاؽ بػػػػػػػف مكسػػػػػػػى بػػػػػػػف ميػػػػػػػراف األصػػػػػػػبياني )

 .ىػَُُْالطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: دار الكتب العممية 
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د بػػػػػف ػػػػػػػػػػػأحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف محم ،الفضػػػػػؿ يبػػػػػ، أل«تبصػػػػػير المنتبػػػػػو بتحريػػػػػر المشػػػػػتبو» .َٖ
مراجعػػػػة: عمػػػػي محمػػػػد ، ارتحقيػػػػؽ: محمػػػػد عمػػػػي النجػػػػ، ىػػػػػ(ِٖٓأحمػػػػد بػػػػف حجػػػػر العسػػػػقبلني )

 .لبناف –الناشر: المكتبة العممية، بيركت ، البجاكم

    ، البػػػػػف حجػػػػػر، أحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي «تجريػػػػػد أسػػػػػانيد الكتػػػػػب المشػػػػػيكرة كاألجػػػػػزاء المنثػػػػػكرة» .ُٖ
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػد شػػػػػككر الميػػػػػاديني، مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة، بيػػػػػركت، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى، ِٖٓ)

 ىػ.ُُْٖ

بػػػػف يكسػػػػؼ الجػػػػديع، مؤسسػػػػة الريػػػػاف لمطباعػػػػة كالنشػػػػر  ، لعبػػػػدا«تحريػػػػر عمػػػػكـ الحػػػػديث» .ِٖ
 ىػ. ُِْْكالتكزيع، بيركت، الطبعة األكلى، 

، لعبػػػػػدالرحمف بػػػػػف عبػػػػػدالرحيـ م، لممبػػػػػاركفكر «تحفػػػػػة األحػػػػػكذم بشػػػػػرح جػػػػػامع الترمػػػػػذم» .ّٖ
 ىػ(، دار الكتب العممية، بيركت.ُّّٓ)

عمػػػػػػر لػػػػػػديف عبػػػػػػد ا بػػػػػػف مقاضػػػػػػي ناصػػػػػػر ا، ل«تحفػػػػػػة األبػػػػػػرار شػػػػػػرح مصػػػػػػابيح السػػػػػػنة» .ْٖ
الناشػػػػػر: كزارة ، ؽ: لجنػػػػػة مختصػػػػػة بإشػػػػػراؼ نػػػػػكر الػػػػػديف طالػػػػػبيػػػػػحق، تىػػػػػػ(ٖٓٔالبيضػػػػػاكم )

 .ىػُّّْعاـ النشر: ، األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بالككيت

أحمػػػػد بػػػػػف عبػػػػد الػػػػػرحيـ بػػػػػف ، ألبػػػػػي زرعػػػػػة، «تحفػػػػة التحصػػػػػيؿ فػػػػػي ذكػػػػػر ركاة المراسػػػػػيؿ» .ٖٓ
، ىػػػػػػ(ِٖٔ)ابػػػػػف العراقػػػػػي بػػػػػك زرعػػػػػة كلػػػػػي الػػػػػديف، الحسػػػػػيف الكػػػػػردم الرازيػػػػػاني ثػػػػػـ المصػػػػػرم، أ

 .الرياض –الناشر: مكتبة الرشد ، ؽ: عبد ا نكارةيحقت

الناشػػػػر: مؤسسػػػػة ، ىػػػػػ(َُْٖعبػػػػد السػػػػبلـ محمػػػػد ىػػػػاركف )، «تحقيػػػػؽ النصػػػػكص كنشػػػػرىا» .ٖٔ
 .قُّٖٓالطبعة: الثانية ، الحمبي كشركاه لمنشر كالتكزيع

منصػػػكر التميمػػػي عبػػػد الكػػػريـ بػػػف محمػػػد بػػػف ، سػػػعد يبػػػأل، «التحبيػػػر فػػػي المعجػػػـ الكبيػػػر» .ٕٖ
الناشػػػػػػػػر: رئاسػػػػػػػػة ديػػػػػػػػكاف ، ؽ: منيػػػػػػػػرة نػػػػػػػػاجي سػػػػػػػػالـيػػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػػ(ِٔٓالسػػػػػػػػمعاني المػػػػػػػػركزم، )

 .ىػُّٓٗالطبعة: األكلى، ، بغداد –األكقاؼ 

، لمػػػػػدكتكر: عمػػػػػي الخطيػػػػػب، ىديػػػػػة مجمػػػػػة «ةالكرٌاقػػػػػتراثنػػػػػا المخطػػػػػكط مػػػػػف التػػػػػأليؼ إلػػػػػى » .ٖٖ
 ق.َُْْاألزىر، في المحـر 
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د بػػػػػػػف محمػػػػػػػد األنصػػػػػػػارم الخزرجػػػػػػػي السػػػػػػػعدم المؤلػػػػػػػؼ: حمػػػػػػػا، «التػػػػػػػدليس كالمدلسػػػػػػػكف» .ٖٗ
 .الناشر: مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، ىػ(ُُْٖ)

ػػػػػيكطي، عبػػػػػدالرَّحمف بػػػػػف أبػػػػػي بكػػػػػر«تػػػػػدريب الػػػػػرَّاكم فػػػػػي شػػػػػرح تقريػػػػػب النَّػػػػػكاًكم» .َٗ             ، لمسُّ
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: طػػػػػارؽ عػػػػػكض ا محٌمػػػػػد، دار العاصػػػػػمة، الٌريػػػػػاض، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى، ُُٗ)

 ىػ.    ُِْْ

ٌفػػػػػاظ» .ُٗ ، محٌمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد )«تػػػػػذكرة الحي ىػػػػػػػ(، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، بيػػػػػػركت، ْٖٕ، لمػػػػػػٌذىبيّْ
 ىػ.ُُْٗتحقيؽ: زكريا عميرات، الطبعة األكلى، 

ني، البػػػػف القيسػػػػرا، «تػػػػذكرة الحفػػػػاظ )أطػػػػراؼ أحاديػػػػث كتػػػػاب المجػػػػركحيف البػػػػف حبػػػػاف(» .ِٗ
يػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػمفي، دار ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: حمػػػػػػػػػدم عبدالمجَٕٓمحٌمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػاىرو المقدسػػػػػػػػػٌي )

 ىػ.ُُْٓالصميعي لمنشر كالتكزيع، الرياض، الطبعة األكلى، 

ىػػػػػػػػ(، إدارة الطباعػػػػػػػة ٖٔٗمفىتًَّنػػػػػػػي، محمػػػػػػػد طػػػػػػػاىر بػػػػػػػف عمػػػػػػػي )، ل«تػػػػػػػذكرة المكضػػػػػػػكعات»  .ّٗ
 .ىػُّّْالمنيرية، القاىرة،  الطبعة األكلى، 

ػػػػػتىعىمِّـ» .ْٗ ػػػػػتىكىمِّـ فػػػػػي أىدىب العىػػػػػاًلـ كالمي تصػػػػػنيؼ اإلمػػػػػاـ القاضػػػػػي: بػػػػػدر ، «تىػػػػػٍذًكرىةي السَّػػػػػاًمًع كالمي
ق(، كبذيمػػػػػػة ّٗٔ بػػػػػػف جماعػػػػػػة الكنػػػػػػاني الشػػػػػػافعي )الػػػػػػديف محمػػػػػػد بػػػػػػف إبػػػػػػراىيـ بػػػػػػف سػػػػػػعد ا

ثبلثػػػػػػػة مبلحػػػػػػػؽ مفيػػػػػػػدة، اعتنػػػػػػػى بػػػػػػػو: محمػػػػػػػد بػػػػػػػف ميػػػػػػػدم العجمػػػػػػػي، الناشػػػػػػػر: دار البشػػػػػػػائر 
 ق.ُّّْلبناف، الطبعة الثالثة -بيركت -اإلسبلمية

بػػػػف ، ال«منيػػػػاج األصػػػػكؿ لمبيضػػػػاكم(تػػػػذكرة المحتػػػػاج إلػػػػى أحاديػػػػث المنيػػػػاج )تخػػػػريج » .ٓٗ
، ىػػػػػ(َْٖسػػػػراج الػػػػديف أبػػػػك حفػػػػص عمػػػػر بػػػػف عمػػػػي بػػػػف أحمػػػػد الشػػػػافعي المصػػػػرم ) ،الممقػػػػف

الطبعػػػػػػة: ، بيػػػػػػركت –الناشػػػػػػر: المكتػػػػػػب اإلسػػػػػػبلمي ، ؽ: حمػػػػػػدم عبػػػػػػد المجيػػػػػػد السػػػػػػمفييػػػػػػحقت
 .ُْٗٗاألكلى، 

( بػػػػف يحيػػػػى )المرشػػػػد بػػػػا( بػػػػف الحسػػػػيف )المكفػػػػؽ، «ترتيػػػػب األمػػػػالي الخميسػػػػية لمشػػػػجرم» .ٔٗ
رتبيػػػػػا: القاضػػػػػي محيػػػػػي الػػػػػديف ، ىػػػػػػ(ْٗٗإسػػػػػماعيؿ بػػػػػف زيػػػػػد الحسػػػػػني الشػػػػػجرم الجرجػػػػػاني )

تحقيػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػد حسػػػػػػػػف محمػػػػػػػد حسػػػػػػػػف ، ىػػػػػػػػػ(َُٔمحمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد القرشػػػػػػػي العبشػػػػػػػمي )
 .ىػُِِْالطبعة: األكلى، ، لبناف –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت ، إسماعيؿ
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القاضػػػػػػي عيػػػػػػاض بػػػػػػف مكسػػػػػػى  ،الفضػػػػػػؿ يبػػػػػػ، أل«ترتيػػػػػػب المػػػػػػدارؾ كتقريػػػػػػب المسػػػػػػالؾ» .ٕٗ
: ْ، ّ، ِجػػػػػػزء ، ـُٓٔٗ: ابػػػػػػف تاكيػػػػػػت الطنجػػػػػػي، ُؽ: جػػػػػػزء يػػػػػػحق، تىػػػػػػػ(ْْٓاليحصػػػػػػبي )

، ٕ، ٔجػػػػػػػزء ، : محمػػػػػػػد بػػػػػػػف شػػػػػػػريفةٓجػػػػػػػزء ، ـَُٕٗ - ُٔٔٗعبػػػػػػػد القػػػػػػػادر الصػػػػػػػحراكم، 
المحمديػػػػػػػػػػػة،  -الناشػػػػػػػػػػػر: مطبعػػػػػػػػػػػة فضػػػػػػػػػػػالة ، ـُّٖٗ-ُُٖٗ: سػػػػػػػػػػػعيد أحمػػػػػػػػػػػد أعػػػػػػػػػػػراب ٖ

 .الطبعة: األكلى، المغرب

، ألبػػػػي غػػػػدة، بقمػػػػـ عبػػػػد الفتػػػػاح أبػػػػك «الصػػػػحيحيف كاسػػػػـ جػػػػامع الترمػػػػذم تحقيػػػػؽ أسػػػػمى» .ٖٗ
ق، قامػػػػػػػت ُُْْغػػػػػػدة، الناشػػػػػػر: مكتػػػػػػب المطبكعػػػػػػات اإلسػػػػػػػبلمية بحمػػػػػػب، الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػى 

 بطباعتو كاخراجو دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

ػػػاؿ لميٍغمىطىػػػ» .ٗٗ ػػػاؿ تىٍيػػػًذيبى الكىمى ـي السَّػػػاًقطىةي ًمػػػٍف ًكتىػػػاًب ًإٍكمى ٍطبيػػػكع(التَّػػػراًج مػػػًة  ام )المى ًمػػػٍف: تىرجى
ػػػػػٍف البىصػػػػػًرمٌ  سى مػػػػػًة الحكػػػػػـ ٍبػػػػػف سػػػػػناف الحى مغمطػػػػػام بػػػػػف قمػػػػػيج بػػػػػف عبػػػػػد ا ل، «ًإلىػػػػػى: تىرجى

تحقيػػػػػػػػؽ ، ىػػػػػػػػػ(ِٕٔالبكجػػػػػػػػرم المصػػػػػػػػرم الحكػػػػػػػػرم الحنفػػػػػػػػي، أبػػػػػػػػك عبػػػػػػػػد ا، عػػػػػػػػبلء الػػػػػػػػديف )
طىاًلبىػػػػػػػػػاٍت مى  ػػػػػػػػػة: طيػػػػػػػػػبلٍَّب كى مىػػػػػػػػػة الماجٍسػػػػػػػػػتٍير )لعػػػػػػػػػاـ كدىرىاسى ٍعبىة التٍَّفًسػػػػػػػػػٍير ( شيػػػػػػػػػُِْٓ/ٍُِْْرحى

ػػػػػػػًدٍيث  ًمػػػػػػػي بػػػػػػػف عبػػػػػػػد ا الصػػػػػػػياح، جامعػػػػػػػة الممػػػػػػػؾ سػػػػػػػعكد -كىالحى تقػػػػػػػديـ: د. ، إٍشػػػػػػػرىاؼ: د. عى
الناشػػػػػػػر: دار المحػػػػػػػدث لمنشػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػع، المممكػػػػػػػة العربيػػػػػػػة ، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد ا الػػػػػػػكىيبي

 .ىػُِْٔالطبعة: األكلى، ، السعكدية

ي النسػػػػائي كذكػػػػر تسػػػػمية مشػػػػايخ أبػػػػي عبػػػػد الػػػػرحمف أحمػػػػد بػػػػف شػػػػعيب بػػػػف عمػػػػ» .ََُ
أحمػػػػد بػػػػف شػػػػعيب بػػػػف عمػػػػي  ،عبػػػػد الػػػػرحمف يبػػػػ، أل«المدلسػػػػيف )كغيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف الفكائػػػػد(

الناشػػػػػر: دار ، ؽ: الشػػػػػريؼ حػػػػػاتـ بػػػػػف عػػػػػارؼ العػػػػػكنييػػػػػحق، تىػػػػػػ(َّّالخراسػػػػػاني، النسػػػػػائي )
 .ىػُِّْالطبعة: األكلى ، مكة المكرمة -عالـ الفكائد

عبػػػد ا  يبػػػ، أل«حػػػد منيمػػػاتسػػػمية مػػػف أخػػػرجيـ البخػػػارم كمسػػػمـ كمػػػا انفػػػرد كػػػؿ كا» .َُُ
محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد ا بػػػػف محمػػػػد بػػػػف حمدكيػػػػو بػػػػف نيعػػػػيـ بػػػػف الحكػػػػـ الضػػػػبي الطيمػػػػاني  ،الحػػػػاكـ

الناشػػػػػػػر: ، ؽ: كمػػػػػػػاؿ يكسػػػػػػػؼ الحػػػػػػػكتيػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(َْٓالنيسػػػػػػػابكرم المعػػػػػػػركؼ بػػػػػػػابف البيػػػػػػػع )
 .قَُْٕالطبعة: األكلى، ، بيركت –مؤسسة الكتب الثقافية ، دار الجناف 
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الحسػػػػف بػػػػف عبػػػػػد ا بػػػػف سػػػػعيد بػػػػف إسػػػػػماعيؿ  ،أحمػػػػد يبػػػػػ، أل«تصػػػػحيفات المحػػػػدثيف» .َُِ
 –الناشػػػػػػر: المطبعػػػػػػة العربيػػػػػػة الحديثػػػػػػة ، ؽ: محمػػػػػػكد أحمػػػػػػد ميػػػػػػرةيػػػػػػحق، تىػػػػػػػ(ِّٖالعسػػػػػػكرم )

 .ىػَُِْالطبعة: األكلى، ، القاىرة

المؤلػػػػػؼ: صػػػػػبلح الػػػػػديف خميػػػػػؿ بػػػػػف أيبػػػػػؾ ، «تصػػػػػحيح التصػػػػػحيؼ كتحريػػػػػر التحريػػػػػؼ» .َُّ
راجعػػػػػػػػو: ، ع فيارسػػػػػػػػو: السػػػػػػػػيد الشػػػػػػػػرقاكمحققػػػػػػػػو كعمػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػو كصػػػػػػػػن، ىػػػػػػػػػ(ْٕٔالصػػػػػػػػفدم )

الطبعػػػػػػػة: األكلػػػػػػػى، ، القػػػػػػػاىرة –الناشػػػػػػػر: مكتبػػػػػػة الخػػػػػػػانجي ، الػػػػػػدكتكر رمضػػػػػػػاف عبػػػػػػػد التػػػػػػػكاب
 .ىػَُْٕ

المؤلػػػػػؼ: ، «التقريػػػػػرات السػػػػػنية شػػػػػرح المنظكمػػػػػة البيقكنيػػػػػة فػػػػػي مصػػػػػطمح الحػػػػػديث» .َُْ
الناشػػػػػر: دار ، ؽ: فػػػػػكاز أحمػػػػػد زمرلػػػػػييػػػػػحق، تىػػػػػػ(ُّٗٗحسػػػػػف بػػػػػف محمػػػػػد المشػػػػػاط المػػػػػالكي )

 .ىػُُْٕالطبعة: الرابعة، ، لبناف –بيركت  -الكتاب العربي 

ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: ِٖٓ، البػػػػػػف حجػػػػػػر العسػػػػػػقبلنٌي، أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي )«تقريػػػػػػب التيػػػػػػذيب» .َُٓ
 ىػ.   َُْٔمحمَّد عكامة، دار الرَّشيد، سكريا، الطبعة األكلى، 

ذىبي، محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف عثمػػػػاف ، لمػػػػ«تمخػػػػيص كتػػػػاب المكضػػػػكعات البػػػػف الجػػػػكزم» .َُٔ
، تحقيػػػػػػػؽ: ياسػػػػػػػر بػػػػػػػف إبػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػف محمػػػػػػػد، مكتبػػػػػػػة الرشػػػػػػػد، الريػػػػػػػاض، الطبعػػػػػػػة ىػػػػػػػػ(ْٖٕ)

 ىػ.ُُْٗاألكلى، 

ف أحمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف ثابػػػػػت بػػػػػ ،بكػػػػػر يبػػػػػ، أل«تػػػػػالي تمخػػػػػيص المتشػػػػػابو» .َُٕ
ؽ: مشػػػػػػػيكر بػػػػػػػف حسػػػػػػػف آؿ سػػػػػػػمماف ، أحمػػػػػػػد يػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(ّْٔ)ميػػػػػػػدم الخطيػػػػػػػب البغػػػػػػػدادم 

 ىػ.ُُْٕاألكلى، الطبعة: ، الرياض –الناشر: دار الصميعي ، الشقيرات

 ، لمكنػػػػػاني، عمػػػػػي «تنزيػػػػػو الشػػػػػريعة المرفكعػػػػػة عػػػػػف األخبػػػػػار الشػػػػػنيعة المكضػػػػػكعة» .َُٖ
ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػدالكىاب ّٔٗبػػػػػػػػف عمػػػػػػػػي بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػدالرحمف بػػػػػػػػف عػػػػػػػػراؽ )بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد ا

عبػػػػػػػدالمطيؼ كعبػػػػػػػدا محمػػػػػػػد الصػػػػػػػديؽ الغمػػػػػػػارم، دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة، بيػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػة 
 ىػ. ُّٗٗاألكلى، 

نشػػػأتو كتطػػػكره مػػػف القػػػرف األكؿ إلػػػى نيايػػػة القػػػرف التاسػػػع  ةكيػػػالنَّبتػػػدكيف السػػػنة » .َُٗ
، ىػػػػػػػ(ُِْٕياسػػػػػػر محمػػػػػػد بػػػػػػف مطػػػػػػر بػػػػػػف عثمػػػػػػاف آؿ مطػػػػػػر الزىرانػػػػػػي ) يبػػػػػػ، أل«اليجػػػػػػرم
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الطبعػػػػػػػػة: ، الناشػػػػػػػػر: دار اليجػػػػػػػػرة لمنشػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػع، الريػػػػػػػػاض، المممكػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة السػػػػػػػػعكدية
 .ىػُُْٕاألكلى، 

ف عبػػػػد ا بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر القضػػػػاعي بػػػػف األبػػػػار، محمػػػػد بػػػػ، ال«التكممػػػػة لكتػػػػاب الصػػػػمة» .َُُ
، لبنػػػػػاف –الناشػػػػػر: دار الفكػػػػػر لمطباعػػػػػة ، ؽ: عبػػػػػد السػػػػػبلـ اليػػػػػراسيػػػػػحق، تىػػػػػػ(ٖٓٔالبمنسػػػػػي )

 .ىػُُْٓسنة النشر: 

ىػػػػػ(، مطبعػػػػة دائػػػػرة المعػػػػارؼ ِٖٓ، البػػػػف حجػػػػر، أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػٌي )«تيػػػػذيب التيػػػػذيب» .ُُُ
 ىػ.ُِّٔالنظامية، اليند، الطبعة األكلى، 

 ، لممػػػػػػٌزم، يكسػػػػػػؼ بػػػػػػف الزكػػػػػػي عبػػػػػػدالرَّحمف «اء الرجػػػػػػاؿتيػػػػػػذيب الكمػػػػػػاؿ فػػػػػػي أسػػػػػػم» .ُُِ
 ىػ.  َُّْىػ(، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، مؤسسة الٌرسالة، الطبعة الثانية، ِْٕ)

ىػػػػػػػػ(، َّٕد بػػػػػػػف أحمػػػػػػد اليػػػػػػركم، أبػػػػػػك منصػػػػػػكر )، لؤلزىػػػػػػرم، محمػػػػػػ«تيػػػػػػذيب المغػػػػػػة» .ُُّ
بيػػػػػػركت، الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػى،  ،تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػد عػػػػػػكض مرعػػػػػػب، دار إحيػػػػػػاء التػػػػػػراث العربػػػػػػي

 ـ.ََُِ

أحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف يعقػػػػػكب  ،عمػػػػػي يبػػػػػ، أل«تيػػػػػذيب األخػػػػػبلؽ كتطييػػػػػر األعػػػػػراؽ» .ُُْ
، الناشػػػػػر: مكتبػػػػػة الثقافػػػػػة الدينيػػػػػة، حققػػػػػو كشػػػػػرح غريبػػػػػو: ابػػػػػف الخطيػػػػػب، ىػػػػػػ(ُِْ)و مسػػػػػككي

 .الطبعة: األكلى

محيػػػػػي الػػػػػديف يحيػػػػػى بػػػػػف شػػػػػرؼ النػػػػػككم  ،زكريػػػػػا يبػػػػػ، أل«تيػػػػػذيب األسػػػػػماء كالمغػػػػػات» .ُُٓ
كالتعميػػػػػػػؽ عميػػػػػػػو كمقابمػػػػػػػة أصػػػػػػػكلو: شػػػػػػػركة العممػػػػػػػاء  عنيػػػػػػػت بنشػػػػػػػره كتصػػػػػػػحيحو، ىػػػػػػػػ(ٕٔٔ)

 .لبناف –يطمب مف: دار الكتب العممية، بيركت ، بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية

طػػػػػػاىر بػػػػػػف صػػػػػػالح )أك محمػػػػػػد ، لمسػػػػػػمعكني، «تكجيػػػػػػو النظػػػػػػر إلػػػػػػى أصػػػػػػكؿ األثػػػػػػر» .ُُٔ
ؽ: يػػػػػحق، تىػػػػػػ(ُّّٖصػػػػػالح( ابػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف مكىػػػػػب، السػػػػػمعكني الجزائػػػػػرم، ثػػػػػـ الدمشػػػػػقٌي )

الطبعػػػػػة: األكلػػػػػى، ، حمػػػػػب –الناشػػػػػر: مكتبػػػػػة المطبكعػػػػػات اإلسػػػػػبلمية ، الفتػػػػػاح أبػػػػػك غػػػػػدةعبػػػػػد 
 .ىػُُْٔ
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ػػػػػػػد بػػػػػػف إسػػػػػػػماعيؿ«تكضػػػػػػيح األفكػػػػػػػار لمعػػػػػػػاني تنقػػػػػػيح األنظػػػػػػػار» .ُُٕ ػػػػػػنعاني، محمَّ           ، لمصَّ
ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: صػػػػػػبلح عكيضػػػػػػة، دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة، بيػػػػػػركت، الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػى، ُُِٖ)

 ىػ.    ُُْٕ

كاة كأنسػػػػػػاًبًيـ كألقػػػػػػاًبًيـ ككينػػػػػػاىيـتكضػػػػػػيح الميشػػػػػػتىبً » .ُُٖ  ، «و فػػػػػػي ضػػػػػػبط أسػػػػػػماًء الػػػػػػرُّ
ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: محٌمػػػػػػػد نعػػػػػػػػيـ ِْٖلدّْمشػػػػػػػقٌي، محٌمػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػدا )البػػػػػػػف ناصػػػػػػػر الػػػػػػػػدّْيف ا

 ـ.ُّٗٗالعرقسكسي، مؤسسة الرّْسالة، بيركت، الطبعة الثانية، 

لمحمػػػػػػػكد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػكد الطحػػػػػػػاف، مكتبػػػػػػػة  ،«تيسػػػػػػػير مصػػػػػػػطمح الحػػػػػػػديث» .ُُٗ
 ىػ.ُِْٓالطبعة العاشرة،  رؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض،المعا

بػػػػف محٌمػػػػد بػػػػف حػػػػاتـ الػػػػدُّكرٌم  ىػػػػػ(، ركايػػػػة العبػػػػاسِّّ، ليحيػػػػى بػػػػف معػػػػيف )«التػػػػاريخ» .َُِ
حيػػػػػػػاء التػػػػػػػراث ُِٕ) ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: أحمػػػػػػػد محٌمػػػػػػػد نػػػػػػػكر سػػػػػػػيؼ، مركػػػػػػػز البحػػػػػػػث العممػػػػػػػي كا 

 ىػ.  ُّٗٗاإلسبلمٌي، مكة المكرمة، 

  ، لمبخػػػػارٌم، محٌمػػػػد بػػػػف إسػػػػماعيؿ«التػػػػاريخ الٌصػػػػغير» ، المسػػػػٌمى بػػػػػ:«التػػػػاريخ األكسػػػػط» .ُُِ
 ىػ(، تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد، دار المعرفة، بيركت. ِٔٓ)

ىػػػػػػػػػ(، الطبعػػػػػػػػة: دائػػػػػػػػرة ِٔٓلمبيخػػػػػػػػارٌم، محٌمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف إسػػػػػػػػماعيؿ )، «التػػػػػػػػاريخ الكبيػػػػػػػػر» .ُِِ
 .طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خاف، الدكف –المعارؼ العثمانية، حيدر آباد 

بكػػػػر أحمػػػد بػػػف أبػػػػي ،  ألبػػػي «يخ الكبيػػػر، المعػػػػركؼ بتػػػاريخ ابػػػػف أبػػػي خيثمػػػػةالتػػػار »  .ُِّ
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: صػػػػػبلح بػػػػػف فتحػػػػػي ىػػػػػبلؿ، الفػػػػػاركؽ الحديثػػػػػة لمطباعػػػػػة كالنشػػػػػر، ِٕٗخيثمػػػػػة )

 ىػ.ُِْٕالقاىرة، الطبعة األكلى، 

برىػػػػاف الػػػػديف الحمبػػػػي أبػػػػك الكفػػػػا إبػػػػراىيـ بػػػػف محمػػػػد بػػػػف ، ل«التبيػػػػيف ألسػػػػماء المدلسػػػػيف» .ُِْ
، المحقػػػػػؽ: يحيػػػػػى شػػػػػفيؽ حسػػػػػف، ىػػػػػػ(ُْٖمسػػػػػي الشػػػػػافعي سػػػػػبط ابػػػػػف العجمػػػػػي )خميػػػػػؿ الطراب

 .ىػَُْٔكلى الطبعة: األ، بيركت –الناشر: دار الكتب العممية 
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ىػػػػػػػ(، ضػػػػػػبطو كصػػػػػػححو ُٖٔمجرجػػػػػػاني، عمػػػػػػي بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي )، ل«التعريفػػػػػػات» .ُِٓ
جماعػػػػػػة مػػػػػػػف العممػػػػػػػاء بإشػػػػػػػراؼ الناشػػػػػػػر، دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػػة، بيػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػة األكلػػػػػػػى، 

 ىػ.َُّْ

، لمنَّػػػػككٌم، «التقريػػػػب كالتيسػػػػير لمعرفػػػػة سػػػػنف البشػػػػير النػػػػذير فػػػػي أصػػػػكؿ الحػػػػديث»  .ُِٔ
ػػػػرىؼ ) ىػػػػػ(، تقػػػػديـ كتحقيػػػػؽ كتعميػػػػؽ: محمػػػػد عثمػػػػاف الخشػػػػت، دار الكتػػػػاب ٕٔٔيحيػػػػى بػػػػف شى

 ىػ.َُْٓالعربي، بيركت، الطبعة األكلى، 

 ، البػػػػػػػف نقطػػػػػػػة، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػدالغني البغػػػػػػػدادم «التقييػػػػػػػد لمعرفػػػػػػػة ركاة األسػػػػػػػانيد» .ُِٕ
 ىػ.َُْٖىػ(، تحقيؽ: كماؿ الحكت، دار الكتب العممية، بيركت، ِٗٔ) بف نقطةا

ًبيػػػػػػر فػػػػػػي تخػػػػػػريج أحاديػػػػػػث الرَّافعػػػػػػٌي الكبيػػػػػػر» .ُِٖ  ، البػػػػػػف حجػػػػػػر، أحمػػػػػػد «التمخػػػػػػيصي الحى
 ىػ. ُُْٗىػ(، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، ِٖٓبف عمٌي )ا

  ى بػػػػفػػػػػػػف بػػػػف يحيػػػػػػػالرحم ، لعبػػػػد«ؿػػػػػػػرم مػػػػف األباطيػػػػػػػب الككثػػػػػػالتنكيػػػػؿ بمػػػػا فػػػػي تأني» .ُِٗ
ىػػػػػػػ(، المكتػػػػػب اإلسػػػػػػبلمي، بيػػػػػركت، الطبعػػػػػػة ُّٖٔ)د المعممػػػػػػي اليمػػػػػاني بػػػػػػف محمػػػػػي مػػػػػع

 ىػ.َُْٔالثانية، 

ػػػػػػًغيرً » .َُّ ػػػػػػاًمع الصَّ ػػػػػػٍرحي الجى محمػػػػػد بػػػػػػف إسػػػػػماعيؿ بػػػػػػف صػػػػػبلح بػػػػػػف محمػػػػػػد ، ل«التَّنػػػػػكيري شى
ؼ كأسػػػػػبلفو بػػػػػاألمير الحسػػػػػني، الكحبلنػػػػػي ثػػػػػـ الصػػػػػنعاني، أبػػػػػك إبػػػػػراىيـ، عػػػػػز الػػػػػديف، المعػػػػػرك 

ػػػػػػػػد إبػػػػػػػػراىيـيػػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػػ(ُُِٖ) ػػػػػػػػد إسػػػػػػػػحاؽ محمَّ الناشػػػػػػػػر: مكتبػػػػػػػػة دار السػػػػػػػػبلـ، ، ؽ: د. محمَّ
 .ىػُِّْالطبعة: األكلى، ، الرياض

ف بػػػػػف عبػػػػػد ا بػػػػػف ػػػػػػػػػػػالحس ،بلؿػأبػػػػػك ىػػػػػ، «التَّمًخػػػػػيص فػػػػػي مىعرفىػػػػػًة أسػػػػػمىاًء األشػػػػػياء» .ُُّ
عنػػػػػػي بتىحقيًقػػػػػػو: ، ىػػػػػػػ(ّٓٗ: نحػػػػػػك تسػػػػػػيؿ بػػػػػػف سػػػػػػعيد بػػػػػػف يحيػػػػػػى بػػػػػػف ميػػػػػػراف العسػػػػػػكرم )

الطبعػػػػػة: ، الناشػػػػػر: دار طػػػػػبلس لمدراسػػػػػات كالترجمػػػػػة كالنشػػػػػر، دمشػػػػػؽ، الػػػػػدكتكر عػػػػػزة حسػػػػػف
 .ـُٔٗٗالثانية، 

زيف الػػػػديف محمػػػػد المػػػػدعك بعبػػػػد الػػػػرؤكؼ بػػػػف ، لػػػػ«التكقيػػػػؼ عمػػػػى ميمػػػػات التعػػػػاريؼ» .ُِّ
، ىػػػػػػػ(َُُّتػػػػػػاج العػػػػػػارفيف بػػػػػػف عمػػػػػػي بػػػػػػف زيػػػػػػف العابػػػػػػديف الحػػػػػػدادم ثػػػػػػـ المنػػػػػػاكم القػػػػػػاىرم )

 .ىػَُُْالطبعة: األكلى، ، القاىرة-عبد الخالؽ ثركت ّٖعالـ الكتب الناشر: 
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سػػػػراج الػػػػديف أبػػػػك حفػػػػص عمػػػػر  ،بػػػػف الممقػػػػف، ال«التكضػػػػيح لشػػػػرح الجػػػػامع الصػػػػحيح» .ُّّ
ؽ: دار الفػػػػػػبلح لمبحػػػػػػث العممػػػػػػي يػػػػػػحق، تىػػػػػػػ(َْٖبػػػػػػف عمػػػػػػي بػػػػػػف أحمػػػػػػد الشػػػػػػافعي المصػػػػػػرم )

 .ىػُِْٗاألكلى،  الطبعة:، سكريا –الناشر: دار النكادر، دمشؽ ، كتحقيؽ التراث

، ىػػػػػػػ(ُِٔمسػػػػػػمـ بػػػػػػف الحجػػػػػػاج أبػػػػػػك الحسػػػػػػف القشػػػػػػيرم النيسػػػػػػابكرم )لئلمػػػػػػاـ  «التمييػػػػػػز» .ُّْ
، السػػػػػػعكدية –المربػػػػػػع  -الناشػػػػػػر: مكتبػػػػػػة الكػػػػػػكثر ، ؽ: د. محمػػػػػػد مصػػػػػػطفى األعظمػػػػػػييػػػػػػحقت

 .قَُُْالطبعة: الثالثة، 

أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف ثابػػػػت بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف ميػػػػدم الخطيػػػػب  ،بكػػػػر يأبػػػػ ،«تقييػػػػد العمػػػػـ» .ُّٓ
 .بيركت – ةالنَّبكيالناشر: إحياء السنة ، ىػ(ّْٔدم )البغدا

 ػ ث ػ

ىػػػػػ(، دائػػػػرة المعػػػػارؼ العثمانيػػػػة بحيػػػػدر ّْٓ، البػػػػف حبػػػػاف، محٌمػػػػد بػػػػف حبػػػػاف )«الثِّقػػػػات» .ُّٔ
 .  ى ُّّٗآباد الدكف، اليند، الطبعة األكلى، 

 قيٍطميٍكبىغىػػػا بػػػف قاسػػػـ الػػػديف الفػػػداء، زيػػػف ألبػػػي« السػػػتة الكتػػػب فػػػي يقػػػع لػػػـ ممػػػف الثقػػػات» .ُّٕ
ػػػػػػػػٍكديٍكًني  التػػػػػػػػراث كتحقيػػػػػػػػؽ اإلسػػػػػػػػبلمية كالدراسػػػػػػػػات لمبحػػػػػػػػكث النعمػػػػػػػػاف مركػػػػػػػػز ،(ىػػػػػػػػػٕٖٗ) السُّ
 ىػ. ُِّْ األكلى،: اليمف، الطبعة صنعاء، كالترجمة،

أبػػػػك الحسػػػػف أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد ا بػػػػف صػػػػالح العجمػػػػى الكػػػػكفى ، لمعجمػػػػي، «تػػػػاريخ الثقػػػػات» .ُّٖ
 .ػىَُْٓالطبعة: الطبعة األكلى ، الناشر: دار الباز، ىػ(ُِٔ)

 ػ ج ػ

دار     ىػػػػ(، ّْٔالبػػػٌر، يكسػػػؼ بػػػف عبػػػدا ) ، البػػػف عبػػػد«جػػػامعي بيػػػاف العمػػػـ كفىٍضػػػًمو» .ُّٗ
 ىػ.ُّٖٗالكتب العممية، بيركت، 

 ،، البػػػف األثيػػػر، المبػػػارؾ بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد«جػػػامع األصػػػكؿ فػػػي أحاديػػػث الرسػػػكؿ» .َُْ
لبيػػػػػػاف، تحقيػػػػػػؽ: عبػػػػػػدالقادر األرنػػػػػػاؤكط، مكتبػػػػػػة الحمػػػػػػكاني كمطبعػػػػػػة المػػػػػػبلح كمكتبػػػػػػة دار ا

 ىػ.ُّٖٗالطبعة األكلى، 
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 ، لمعبلئػػػػػػػػػي، خميػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػف كيكمػػػػػػػػػدم «جػػػػػػػػػامع التحصػػػػػػػػػيؿ فػػػػػػػػػي أحكػػػػػػػػػاـ المراسػػػػػػػػػيؿ» .ُُْ
ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: حمػػػػدم عبدالمجيػػػػد السػػػػمفي، عػػػػالـ الكتػػػػب، بيػػػػركت، الطبعػػػػة الثانيػػػػة، ُٕٔ)

 ىػ.َُْٕ

ػػػػحيح المختصػػػػر مػػػػف أمػػػػكًر رىسيػػػػكًؿ اهلًل » .ُِْ ، «كسيػػػػنىًنو كأيَّاًمػػػػػو الجػػػػامع المسػػػػند الصَّ
ػػػػد بػػػػف إسػػػػماعيؿ )ت، «صػػػػحيح البخػػػػارمٌ »ى بػػػػػ: المسػػػػمَّ  ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: ِٔٓلمبخػػػػارٌم، محمَّ

 ىػ.ُِِْمحمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة، الطبعة األكلى، 

 طيػػػػػػب البغػػػػػػدادٌم، أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػيٌ ، لمخ«الجػػػػػػامع ألخػػػػػػبلؽ الػػػػػػرَّاكم كآداب السَّػػػػػػامع» .ُّْ
 ىػ.َُّْؼ، الرياض، ىػ(، تحقيؽ: الدكتكر محمكد الطٌحاف، مكتبة المعار ّْٔ)

د ناصػػػػر الػػػػديف، بػػػػف ػعبػػػػد الػػػػرحمف محمػػػػ يبػػػػأل، «صػػػػحيح الجػػػػامع الصػػػػغير كزياداتػػػػو» .ُْْ
الناشػػػػػػػػر: المكتػػػػػػػػب ، ىػػػػػػػػػ(َُِْالحػػػػػػػػاج نػػػػػػػػكح بػػػػػػػػف نجػػػػػػػػاتي بػػػػػػػػف آدـ، األشػػػػػػػػقكدرم األلبػػػػػػػػاني )

 .اإلسبلمي

كمعرفػػػة الصػػػحيح كالمعمػػػكؿ كمػػػا  الجػػػامع المختصػػػر مػػػف السػػػنف عػػػف رسػػػكؿ اهلل » .ُْٓ
 ، لمترمػػػػػػػذٌم، محٌمػػػػػػػد بػػػػػػػف عيسػػػػػػػى «سيػػػػػػػنىف الترمػػػػػػػذمٌ »ػ: المعػػػػػػػركؼ بػػػػػػػ« عميػػػػػػػو العمػػػػػػػؿ

ىػػػػػػػ(، حكػػػػػػـ عمػػػػػػى أحاديثػػػػػػو كآثػػػػػػاره كعمػػػػػػؽ عميػػػػػػو: محمػػػػػػد ناصػػػػػػر الػػػػػػديف األلبػػػػػػاني، ِٕٗ)
اعتنػػػػى بػػػػو: أبػػػػك عبيػػػػدة مشػػػػيكر بػػػػف حسػػػػف آؿ سػػػػمماف، مكتبػػػػة المعػػػػارؼ لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع، 

 الرياض، الطبعة األكلى.

ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: ِّٕمف بػػػػػػف محٌمػػػػػػد )، البػػػػػػف أبػػػػػػي حػػػػػػاتـ، عبػػػػػػدالرَّح«الجػػػػػػرحي كالتَّعػػػػػػديؿ» .ُْٔ
عبػػػػػدالرَّحمف الميعمّْمػػػػػي، دار إحيػػػػػاء التػػػػػراث العربػػػػػي، بيػػػػػركت، عػػػػػف مطبعػػػػػة مجمػػػػػس دائػػػػػرة 

 .   ىػُُِٕ، المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف، اليند، الطبعة األكلى

: ، تحقيػػػػؽىػػػػػ(ُِّمحمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف بػػػػف دريػػػػد األزدم ) ،بكػػػػر يبػػػػ، أل«جميػػػػرة المغػػػػة» .ُْٕ
 .ـُٕٖٗالطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: دار العمـ لممبلييف ، بكيرمزم منير بعم

كح بػػػػػف عبػػػػػد ا بػػػػػف ػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػف فتػػػػػػػػػػمحم، ل«سػػػػػػػػجػػػػػذكة المقتػػػػػبس فػػػػػي ذكػػػػػر كالة األندل» .ُْٖ
ًميػػػػػػػدم أبػػػػػػػك عبػػػػػػػد ا بػػػػػػػف أبػػػػػػػي نصػػػػػػػر ) ، ىػػػػػػػػ(ْٖٖفتػػػػػػػكح بػػػػػػػف حميػػػػػػػد األزدم الميػػػػػػػكرقي الحى

 .ـُٔٔٗعاـ النشر: ، القاىرة –الناشر: الدار المصرية لمتأليؼ كالنشر 
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جػػزء فيػػو طػػرؽ حػػديث عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ليمػػى عػػف كعػػب بػػف عجػػرة فػػي الصػػبلة » .ُْٗ
ػػػًف ، ل«عمػػػى النبػػػي  سى ػػػاًتـً بػػػًف حى ًمػػػيّْ بػػػًف ميفىػػػرًّْج بػػػًف حى ػػػًؿ بػػػًف عى ًمػػػيُّ بػػػفي الميفىضَّ ػػػرىؼي الػػػدٍّْيًف، عى شى
ٍقًدًسػػػػػيُّ ) الجامعػػػػػة اإلسػػػػػبلمية بالمدينػػػػػة الناشػػػػػر: ، ؽ: حمػػػػػد عبػػػػػد ا كػػػػػريـيػػػػػحق، تىػػػػػػ(ُُٔالمى

 .ىػُِْْ - ُِْالعدد  ،الطبعة: السنة السادسة كالثبلكف، المنكرة

القاضػػػػي أبػػػػك ، «جػػػػزء فيػػػػو سػػػػتة مجػػػػالس مػػػػف أمػػػػالي القاضػػػػي أبػػػػي يعمػػػػى الفػػػػراء» .َُٓ
ؽ: يػػػحق، تىػػػػ(ْٖٓيعمػػػى، محمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف محمػػػد بػػػف خمػػػؼ المعػػػركؼ بػػػػ ابػػػف الفػػػراء )

الطبعػػػػػػػػة: األكلػػػػػػػػى ، دار الصػػػػػػػػديؽ -ار البشػػػػػػػػائر الناشػػػػػػػػر: د، محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف ناصػػػػػػػػر العجمػػػػػػػػي
 .ـََِْ

ذيرم ، «جمػػػػػػؿ مػػػػػػف أنسػػػػػػاب األشػػػػػػراؼ» .ُُٓ أحمػػػػػػد بػػػػػػف يحيػػػػػػى بػػػػػػف جػػػػػػابر بػػػػػػف داكد الػػػػػػبىبلى
، بيػػػػػػػػركت –الناشػػػػػػػػر: دار الفكػػػػػػػػر ، تحقيػػػػػػػػؽ: سػػػػػػػػييؿ زكػػػػػػػػار كريػػػػػػػػاض الزركمػػػػػػػػي، ىػػػػػػػػػ(ِٕٗ)

 .ىػُُْٕالطبعة: األكلى، 

ؽ: يػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(َِٔ)إسػػػػػػػحاؽ بػػػػػػػف مػػػػػػػٌرار الشػػػػػػػيباني بػػػػػػػالكالء  ،عمػػػػػػػرك يبػػػػػػػ، أل«الجػػػػػػػيـ» .ُِٓ
الناشػػػػػػر: الييئػػػػػػة العامػػػػػػة لشػػػػػػئكف المطػػػػػػابع ، راجعػػػػػػو: محمػػػػػػد خمػػػػػػؼ أحمػػػػػػد، إبػػػػػػراىيـ األبيػػػػػػارم
 .ىػُّْٗعاـ النشر: ، األميرية، القاىرة

 ػ ح ػ

، محمػػػػد بػػػػف عبػػػػداليادم التتػػػػكم، ، لمسػػػػندم«حاشػػػػية السػػػػندم عمػػػػى سػػػػنف ابػػػػف ماجػػػػو» .ُّٓ
 ىػ(، دار الجيؿ، بيركت. ُُّٖ)

عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر، جػػػػبلؿ ، «صػػػػر كالقػػػػاىرةحسػػػػف المحاضػػػػرة فػػػػي تػػػػاريخ م» .ُْٓ
: دار إحيػػػػػػػاء الناشػػػػػػػر، ؽ : محمػػػػػػػد أبػػػػػػػك الفضػػػػػػؿ إبػػػػػػػراىيـيػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(ُُٗالػػػػػػديف السػػػػػػػيكطي )

 .ىػُّٕٖ: األكلى الطبعة، مصر –عيسى البابي الحمبي كشركاه  -الكتب العربية 

الناشػػػػػػػر: دار الفكػػػػػػػر ، محمػػػػػػػد محمػػػػػػػد أبػػػػػػػك زىػػػػػػػك رحمػػػػػػػو ا، ل«الحػػػػػػػديث كالمحػػػػػػػدثكف» .ُٓٓ
 .ىػُّٖٕمف جمادل الثانية  ِالطبعة: القاىرة في ، لعربيا

، ىػػػػػ(ِّٕ: بعػػػػد تالمؤلػػػػؼ: مجيػػػػكؿ )، «حػػػػدكد العػػػػالـ مػػػػف المشػػػػرؽ إلػػػػى المغػػػػرب» .ُٔٓ
الناشػػػػػر: الػػػػػدار الثقافيػػػػػة ، محقػػػػػؽ كمتػػػػػرجـ الكتػػػػػاب )عػػػػػف الفارسػػػػػية( : السػػػػػيد يكسػػػػػؼ اليػػػػػادم

 .ىػُِّْالطبعة: ، لمنشر، القاىرة

          ، ألبػػػػػػي نيعىػػػػػيـ األصػػػػػفياني، أحمػػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػػدا «اءحميػػػػػة األكليػػػػػػاء كطبقػػػػػات األصػػػػػػفي» .ُٕٓ
 ىػ.ُّْٗىػ(، السعادة، بجكار محافظة مصر، َّْ)
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، الناشػػػػػػػػر: عػػػػػػػػادؿ زعيتػػػػػػػػر: ترجمػػػػػػػػة، غكسػػػػػػػػتاؼ لكبػػػػػػػػكف: تػػػػػػػػأليؼ، «حضػػػػػػػػارة العػػػػػػػػرب» .ُٖٓ
 ـ.َُِِالطبعة األكلى:  -مصر القاىرة-مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة

ميا كصػػػػػكر مػػػػػف تطبيقػػػػػات المسػػػػػمميف ليػػػػػا الحضػػػػػارة اإلسػػػػػبلمية أسسػػػػػيا ككسػػػػػائ» .ُٗٓ
ػػػػػة الميػػػػػػداني ، «كلمحػػػػػات مػػػػػػف تأثيرىػػػػػا فػػػػػػي سػػػػػائر األمػػػػػػـ بىنَّكى عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػػف حسػػػػػف حى

الطبعػػػػػػة: األكلػػػػػػى المسػػػػػػتكممة لعناصػػػػػػر ، دمشػػػػػػؽ -الناشػػػػػػر: دار القمػػػػػػـ، ىػػػػػػػ(ُِْٓالدمشػػػػػػقي )
 .ىػُُْٖخطة الكتاب 

فػػػػػػي  ، أك "عصػػػػػػر النيضػػػػػػةالحضػػػػػػارة اإلسػػػػػػبلمية فػػػػػػي القػػػػػػرف الرابػػػػػػع اليجػػػػػػرم» .َُٔ
، تػػػػػأليؼ األسػػػػػتاذ: آدـ متػػػػػز، نقمػػػػػو إلػػػػػى العربيػػػػػة: محمػػػػػد عبػػػػػد اليػػػػػادم أبػػػػػك ريػػػػػدة، «"اإلسػػػػػبلـ

أعػػػػػػػد فيارسػػػػػػػػو: رفعػػػػػػػت البػػػػػػػػدراكم، الناشػػػػػػػر: دار الكتػػػػػػػػاب العربػػػػػػػي بيػػػػػػػػركت لبنػػػػػػػاف، الطبعػػػػػػػػة 
 .الخامسة

بذيمػػػػو: تتمػػػػة فػػػػي نقػػػػد اآلثػػػػار المرفكعػػػػة عػػػػف "حكمػػػػة اإلشػػػػراؽ إلػػػػى كتػػػػاب اآلفػػػػاؽ » .ُُٔ
محٌمػػػػػد بػػػػػف محٌمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرٌزاؽ الحسػػػػػيني، الممٌقػػػػػب  الفػػػػػيض، يبػػػػػأل ،«"الخػػػػػط كالكتابػػػػػة

بيػػػػػػدم ) الناشػػػػػػر: مطبعػػػػػػة ، عنػػػػػػي بإخراجػػػػػػو: محمػػػػػػد طمحػػػػػػة بػػػػػػبلؿ، ىػػػػػػػ(َُِٓبمرتضػػػػػػى، الزَّ
 .ىػُُُْالطبعة: األكلى، ، القاىرة –المدني 

عمػػػػػػرك بػػػػػػف بحػػػػػػر بػػػػػػف محبػػػػػػكب الكنػػػػػػاني بػػػػػػالكالء، الميثػػػػػػي، أبػػػػػػك ، لمجػػػػػػاحظ، «الحيػػػػػػكاف» .ُِٔ
الطبعػػػػػػة: ، بيػػػػػػركت –الناشػػػػػػر: دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة ، ىػػػػػػػ(ِٓٓظ )عثمػػػػػػاف، الشػػػػػػيير بالجػػػػػػاح

 .ىػُِْْالثانية، 

 ػ خ ػ

إسػػػػػػماعيؿ أبػػػػػػك منصػػػػػػكر الثعػػػػػػالبي  عبػػػػػػد الممػػػػػػؾ بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف، ل«خػػػػػػاص الخػػػػػػاص» .ُّٔ
الطبعػػػػػة: ، بيركت/لبنػػػػػاف -الناشػػػػػر: دار مكتبػػػػػة الحيػػػػػاة ، ؽ: حسػػػػػف األمػػػػػيفيػػػػػحق، تىػػػػػػ(ِْٗ)ا

 .ال يكجد

ػػػػػػاؿً ػػػػػػػػمخبلصػػػػػة تػػػػػذىيب تيػػػػػذيب الكمػػػػػاؿ فػػػػػي أس» .ُْٔ ي، ػػػػػػػػي الػػػػػديف اليمنػػػػػػػػػ، لصف«اء الرِّجى
ػػػػػػػػارم )ت: بعػػػػػػػػد  ىػػػػػػػػػ(، مكتػػػػػػػػب المطبكعػػػػػػػػات ِّٗأحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػدا الخزرجػػػػػػػػي األىٍنصى

 ىػػ.ُُْٔمب، بيركت، الطبعة الخامسة، اإلسبلمية، كدار البشائر، ح

، «لميجػػػرة َََُخػػػزائف الكتػػػب القديمػػػة فػػػي العػػػراؽ منػػػذ أقػػػدـ العصػػػكر حتػػػى سػػػنة » .ُٓٔ
لبنػػػػػػػاف، الطبعػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة  -بيػػػػػػػركت-يس عػػػػػػػكاد، الناشػػػػػػػر: دار الرائػػػػػػػد العربػػػػػػػيتػػػػػػػأليؼ: كػػػػػػػكرك

 ق.َُْٔ
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د بػػػػػف ػػػػػػػػػػمحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػر بػػػػػف أحم، مكسػػػػػى يبػػػػػ، أل«خصػػػػػائص مسػػػػػند اإلمػػػػػاـ أحمػػػػػد» .ُٔٔ
الطبعػػػػػػػػة: ، الناشػػػػػػػػر: مكتبػػػػػػػػة التكبػػػػػػػػة، ىػػػػػػػػػ(ُٖٓعمػػػػػػػػر بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد األصػػػػػػػػبياني المػػػػػػػػديني، )

 .ىػَُُْ

 ػ د ػ

أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف  ،الفضػػػػؿ يبػػػػ، أل«منػػػػةالػػػػدرر الكامنػػػػة فػػػػي أعيػػػػاف المائػػػػة الثا»  .ُٕٔ
/ محمػػػػػػد عبػػػػػػد المعيػػػػػػد ؽ: مراقبػػػػػػةيػػػػػػحق، تىػػػػػػػ(ِٖٓمحمػػػػػػد بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف حجػػػػػػر العسػػػػػػقبلني )

الطبعػػػػة: الثانيػػػػة، ، صػػػػيدر ابػػػػاد/ الينػػػػد -الناشػػػػر: مجمػػػػس دائػػػػرة المعػػػػارؼ العثمانيػػػػة ، ضػػػػاف
 .ىػُِّٗ

بكػػػػر، عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف أبػػػػي  لمسػػػػيكطي،، «الػػػػدرر المنتثػػػػرة فػػػػي األحاديػػػػث المشػػػػتيرة» .ُٖٔ
الناشػػػػػر: ، تحقيػػػػػؽ: الػػػػػدكتكر محمػػػػػد بػػػػػف لطفػػػػػي الصػػػػػباغ، ىػػػػػػ(ُُٗجػػػػػبلؿ الػػػػػديف السػػػػػيكطي )
 .جامعة الممؾ سعكد، الرياض -عمادة شؤكف المكتبات 

بػػػػػراىيـ بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف ، إل«الػػػػػديباج المػػػػػذىب فػػػػػي معرفػػػػػة أعيػػػػػاف عممػػػػػاء المػػػػػذىب» .ُٗٔ
محمػػػػػػد  تحقيػػػػػػؽ كتعميػػػػػػؽ: الػػػػػػدكتكر، ىػػػػػػػ(ٕٗٗمحمػػػػػػد، ابػػػػػػف فرحػػػػػػكف، برىػػػػػػاف الػػػػػػديف اليعمػػػػػػرم)

 .الناشر: دار التراث لمطبع كالنشر، القاىرة، األحمدم أبك النكر

ػػػذىىَّب فػػػي مصػػػػطمح الحػػػديث )مطبػػػكع مػػػع شػػػػرح مػػػنبل حنفػػػي عميػػػػو(» .َُٕ ، «الػػػديباج المي
مصػػػػحح ، ىػػػػػ(ُٖٔالمؤلػػػػؼ: يينسػػػػب لعمػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي الػػػػزيف الشػػػػريؼ الجرجػػػػاني )

عػػػػػة مصػػػػػطفى البػػػػػابي الحمبػػػػػي الناشػػػػػر: مطب، بمعرفػػػػػة لجنػػػػػة: برئاسػػػػػة الشػػػػػيخ حسػػػػػف اإلنبػػػػػابي
 .قَُّٓعاـ النشر: ، باشر طبعو: محمد أميف عمراف، بمصر –كأكالده 

، ىػػػػػ(َُْٔ)مػػػػد عبػػػػد ا عنػػػػاف المػػػػؤرخ المصػػػػرم مح، «دكلػػػػة اإلسػػػػبلـ فػػػػي األنػػػػدلس» .ُُٕ
/ ْ، ّجػػػػػػػ ،ىػػػػػػػُُْٕ/ الرابعػػػػػػة، ٓ، ِ، ُجػػػػػػػ  الطبعػػػػػػة:، الناشػػػػػػر: مكتبػػػػػػة الخػػػػػػانجي، القػػػػػػاىرة

 .ىػُُُْالثانية، 

ىػػػػػػػ(، ُُٕٔمحمػػػػػػد بػػػػػػف عبػػػػػػدالرحمف بػػػػػػف الغػػػػػػزم ) ، ألبػػػػػػي المعػػػػػػالي«اإلسػػػػػػبلـديػػػػػػكاف » .ُِٕ
 ىػ.ُُُْمية، بيركت، الطبعة األكلى، تحقيؽ: سيد كسركم حسف، دار الكتب العم
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، لمػػػذىبي، «ديػػػكاف الضػػػعفاء كالمتػػػرككيف كخمػػػؽ مػػػف المجيػػػكليف كثقػػػات فػػػييـ لػػػيف» .ُّٕ
، ىػػػػػػ(ْٖٕالػػػػػذىبي ) شػػػػػمس الػػػػػديف أبػػػػػك عبػػػػػد ا محمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عثمػػػػػاف بػػػػػف قىاٍيمػػػػػاز

الطبعػػػػػة: ، مكػػػػػة –الناشػػػػػر: مكتبػػػػػة النيضػػػػػة الحديثػػػػػة ، ؽ: حمػػػػػاد بػػػػػف محمػػػػػد األنصػػػػػارميػػػػػحقت
 .ىػُّٕٖالثانية، 

 ػ ذ ػ

فَّػػػػػاظ الميخػػػػػرَّج عمػػػػػى الحػػػػػركؼ كاأللفػػػػػاظ» .ُْٕ ػػػػػد بػػػػػف طػػػػػاىر المقدسػػػػػيٌ «ذخيػػػػػرة الحي                 ، لمحمَّ
 ىػ.ُُْٔؼ، الرّْياض، ىػ(، تحقيؽ: عبدالرَّحمف الًفٍريىكائٌي، دار السَّمَٕٓ)

 بف الرحمف عبد بف الحسيف بف الرحيـ عبد الديف زيف ألبي الفضؿ، «االعتداؿ ميزاف ذيؿ» .ُٕٓ
 عبد المكجكد، أحمد عادؿ/ معكض محمد عمي :تحقيؽ، (ىػَٖٔ) العراقي إبراىيـ بف بكر أبي

 ىػ.ُُْٔ األكلى،: الطبعة بيركت، العممية، الكتب دار
 العزيػػػػز عبػػػػد، الدمشػػػػقي الكتػػػػاني محمػػػػد أبػػػػك، «ككفيػػػػاتيـ العممػػػػاء مكلػػػػد تػػػػاريخ ذيػػػػؿ» .ُٕٔ

، الحمػػػػد سػػػػميماف أحمػػػػد عبػػػػدا: تحقيػػػػؽ(، ىػػػػػْٔٔ) التميمػػػػي، عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف
 .ىػَُْٗ، األكلى الطبعة، الرياض، العاصمة دار

محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف عمػػػي، ، ألبػػػي الطيػػػب، «ذيػػػؿ التقييػػػد فػػػي ركاة السػػػنف كاألسػػػانيد» .ُٕٕ
ؽ: كمػػػػػػػاؿ يكسػػػػػػػؼ يػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(ِّٖلطيػػػػػػػب المكػػػػػػػي الحسػػػػػػػني الفاسػػػػػػػي )تقػػػػػػػي الػػػػػػػديف، أبػػػػػػػك ا

 .ىػَُُْالطبعة: األكلى، ، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، الحكت

شػػػػمس الػػػػديف أبػػػػك عبػػػػد ا محمػػػػد بػػػػف ، لمػػػػذىبي، «ذيػػػػؿ ديػػػػكاف الضػػػػعفاء كالمتػػػػرككيف» .ُٖٕ
، األنصػػػػػارمؽ: حمػػػػػاد بػػػػػف محمػػػػػد يػػػػػحق، تىػػػػػػ(ْٖٕأحمػػػػػد بػػػػػف عثمػػػػػاف بػػػػػف قىاٍيمػػػػػاز الػػػػػذىبي )

 .الطبعة: األكلى، مكة –الناشر: مكتبة النيضة الحديثة 

، الػػػػػديف عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف رجػػػػػبالمؤلػػػػػؼ: زيػػػػػف ، «ذيػػػػػؿ طبقػػػػػات الحنابمػػػػػة» .ُٕٗ
ػػػػػػػبلمي، البغػػػػػػػدادم، ثػػػػػػػـ الدمشػػػػػػػقي، الحنبمػػػػػػػي ) ؽ: د عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف بػػػػػػػف يػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(ٕٓٗالسى

 .قُِْٓاألكلى،  ة:الطبع، الرياض –الناشر: مكتبة العبيكاف ، سميماف العثيميف

شػػػػمس الػػػػديف أبػػػػك عبػػػػد ا محمػػػػد بػػػػف ل، «ذكػػػػر أسػػػػماء مػػػػف تكمػػػػـ فيػػػػو كىػػػػك مكثػػػػؽ» .َُٖ
ؽ: محمػػػػػػػد شػػػػػػػككر بػػػػػػػف محمػػػػػػػكد يػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(ْٖٕأحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عثمػػػػػػػاف بػػػػػػػف قىاٍيمػػػػػػػاز الػػػػػػػذىبي )

الطبعػػػػػػػػػػة: األكلػػػػػػػػػػى، ، الزرقػػػػػػػػػػاء –الناشػػػػػػػػػػر: مكتبػػػػػػػػػػة المنػػػػػػػػػػار ، الحػػػػػػػػػػاجي أمريػػػػػػػػػػر الميػػػػػػػػػػاديني
 .قَُْٔ
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 ػ ر ػ

، لمكتػػػػاني، أبػػػػك عبػػػػدا «ة لبيػػػػاف مشػػػػيكر كتػػػػب السػػػػنة المشػػػػرفةالرِّسػػػػالة المسػػػػتطرف» .ُُٖ
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: ُّْٓمحمػػػػػد بػػػػػف أبػػػػػي الفػػػػػيض  جعفػػػػػر بػػػػػف إدريػػػػػس الحسػػػػػني اإلدريسػػػػػي )

محمػػػػػػػػد المنتصػػػػػػػػر بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد الزمزمػػػػػػػػي، دار البشػػػػػػػػائر اإلسػػػػػػػػبلمية، بيػػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػػة 
 ىػ. ُُِْالسادسة، 

كيىػػػػو، ال«رجػػػػاؿ صػػػػحيح مسػػػػمـ» .ُِٖ ٍنجي بػػػػراىيـ، أبػػػػك محمػػػػد بػػػػف إأحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف ، بػػػػف مى
كيىػػػػػو  ٍنجي ، بيػػػػػركت –الناشػػػػػر: دار المعرفػػػػػة ، ؽ: عبػػػػػد ا الميثػػػػػييػػػػػحق، تىػػػػػػ(ِْٖ)بكػػػػػر ابػػػػػف مى

 .قَُْٕالطبعة: األكلى، 

رحمػػػػػػة ابػػػػػػف بطكطػػػػػػة المسػػػػػػماة تحفػػػػػػة النظػػػػػػار فػػػػػػي غرائػػػػػػب االمصػػػػػػار كعجائػػػػػػب » .ُّٖ
المػػػػكاتي  محمػػػد بػػػػف عبػػػد ا بػػػػف محمػػػد بػػػػف إبػػػراىيـ ،عبػػػد ا، ابػػػػف بطكطػػػة يبػػػػ، أل«األسػػػفار

 .الناشر: دار الشرؽ العربي، ىػ(ٕٕٗالطنجي، )

عمػػػػػي بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف سػػػػػعيد بػػػػػف حػػػػػـز  ،محمػػػػػد يبػػػػػ، أل«رسػػػػػائؿ ابػػػػػف حػػػػػـز األندلسػػػػػي» .ُْٖ
الناشػػػػػػػػر: المؤسسػػػػػػػػة ، ؽ: إحسػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػاسيػػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػػ(ْٔٓاألندلسػػػػػػػػي القرطبػػػػػػػػي الظػػػػػػػػاىرم )

 ـ.ُّٖٗ، العربية لمدراسات كالنشر

بحػػػػػر بػػػػػف محبػػػػػكب الكنػػػػػاني بػػػػػالكالء، عثمػػػػػاف، عمػػػػػرك بػػػػػف  يبػػػػػ، أل«الرسػػػػػائؿ األدبيػػػػػة» .ُٖٓ
الطبعػػػػػػػة: ، الناشػػػػػػػر: دار كمكتبػػػػػػػة اليػػػػػػػبلؿ، بيػػػػػػػركت، ىػػػػػػػػ(ِٓٓالميثػػػػػػػي، الشػػػػػػػيير بالجػػػػػػػاحظ )

 .ىػُِّْالثانية، 

أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد ا بػػػػف سػػػػميماف بػػػػف محمػػػػد  ، العػػػػبلء المعػػػػرم يبػػػػأل ،«رسػػػػالة الغفػػػػراف» .ُٖٔ
يػػػػػػػػػػدم المكسػػػػػػػػػػكي )شػػػػػػػػػػارع المالناشػػػػػػػػػػر: مطبعػػػػػػػػػػة )أمػػػػػػػػػػيف ىنديػػػػػػػػػػة( ب، ىػػػػػػػػػػػ(ْْٗالتنػػػػػػػػػػكخي )
الطبعػػػػػػة: األكلػػػػػػى، ، صػػػػػػححيا ككقػػػػػػؼ عمػػػػػػى طبعيػػػػػػا: إبػػػػػػراىيـ اليػػػػػػازجي، مصػػػػػػر –باألزبكيػػػػػػة(

 .ىػُِّٓ

محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد ا بػػػػف عبػػػػد  ،عبػػػػد ا يبػػػػ، أل«الػػػػركض المعطػػػػار فػػػػي خبػػػػر األقطػػػػار» .ُٕٖ
الناشػػػػػر: مؤسسػػػػػة ناصػػػػػر لمثقافػػػػػة ، ؽ: إحسػػػػػاف عبػػػػػاسيػػػػػحق، تىػػػػػػ(ََٗ: تالمػػػػػنعـ الًحميػػػػػرل )

 .ـَُٖٗالطبعة: الثانية، ، السراج طبع عمى مطابع دار -بيركت  -

ػػػػاـ» .ُٖٖ تٍخػػػػريج فىكىاًئػػػػًد تىمَّ ػػػػاـ بتىرتٍيػػػػًب كى كضي البَّسى جاسػػػػـ بػػػػف سػػػػميماف  ،سػػػػميماف يبػػػػ، أل«الػػػػرَّ
ميَّة، بيػػػػػػػػركت ، حمػػػػػػػػد الفييػػػػػػػػد الدكسػػػػػػػػرم ػػػػػػػػاًئر اإلٍسػػػػػػػػبلى الطبعػػػػػػػػة: ، لبنػػػػػػػػاف –الناشػػػػػػػػر: دىاري البىشى

 .ىػَُْٖاألكلى 
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، حمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف الحسػػػيف، أل«السػػػداداليدايػػػة كاإلرشػػػاد فػػػي معرفػػػة أىػػػؿ الثقػػػة ك » .ُٖٗ
الناشػػػػػر: دار المعرفػػػػػة ، ؽ: عبػػػػػد ا الميثػػػػػييػػػػػحق، تىػػػػػػ(ّٖٗأبػػػػػك نصػػػػػر البخػػػػػارم الكبلبػػػػػاذم )

 .قَُْٕالطبعة: األكلى، ، بيركت –

محمػػػػػد بػػػػػف القاسػػػػػـ بػػػػػف ، بكػػػػػر األنبػػػػػارم يبػػػػػأل ،«الزاىػػػػػر فػػػػػي معػػػػػاني كممػػػػػات النػػػػػاس» .َُٗ
الناشػػػػر: مؤسسػػػػة الرسػػػػالة ، الضػػػػامفؽ: د. حػػػػاتـ صػػػػالح يػػػػحق، تىػػػػػ(ِّٖمحمػػػػد بػػػػف بشػػػػار، )

 .ىػُُِْالطبعة: األكلى، ، بيركت –

محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف أيػػػكب بػػػف ، البػػػف القػػػيـ، «زاد المعػػػاد فػػػي ىػػػدم خيػػػر العبػػػاد» .ُُٗ
 -الناشػػػػػػر: مؤسسػػػػػػة الرسػػػػػػالة، بيػػػػػػركت ، ىػػػػػػػ(ُٕٓسػػػػػػعد شػػػػػػمس الػػػػػػديف ابػػػػػػف قػػػػػػيـ الجكزيػػػػػػة )

 .ىػُُْٓشركف ، الطبعة: السابعة كالع، مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت

 ػ س ػ

نىيػػػػػػػد ليحيػػػػػػػى بػػػػػػػف معػػػػػػػيف» .ُِٗ نىيػػػػػػػد، « سػػػػػػػؤاالتي ابػػػػػػػًف الجي  إلبػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػف عبػػػػػػػدا بػػػػػػػف الجي
ىػػػػػػػ تقريبػػػػػػان(، تحقيػػػػػػؽ: أحمػػػػػػد محٌمػػػػػػد نػػػػػػكر سػػػػػػيؼ، مكتبػػػػػػة الػػػػػػدار، المدينػػػػػػة المنػػػػػػكرة، َِٔ)

 ىػ.َُْٖالطبعة األكلى، 

 ،فػػػػػػالحس يبػػػػأل ،«سػػػػؤاالت محمػػػػد بػػػػف عثمػػػػاف بػػػػف أبػػػػي شػػػػيبة لعمػػػػي بػػػػف المػػػػديني» .ُّٗ
ؽ: يػػػػػػػحقت، ىػػػػػػػ(ِّْعمػػػػػػي بػػػػػػف عبػػػػػػد ا بػػػػػػػف جعفػػػػػػر السػػػػػػعدم بػػػػػػالكالء المػػػػػػػديني، البصػػػػػػرم )

الطبعػػػػػػػة: األكلػػػػػػػى، ، الريػػػػػػػاض –الناشػػػػػػػر: مكتبػػػػػػػة المعػػػػػػػارؼ ، مكفػػػػػػػؽ عبػػػػػػػد ا عبػػػػػػػد القػػػػػػػادر
 .قَُْْ

كاة ُِْىػػػػ( لئلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ )ِٕٓ سيػػػؤاالتي أبػػػي داكد )ت:» .ُْٗ ىػػػػ( فػػػي جػػػرح الػػػرُّ
نصػػػػػػكر، مكتبػػػػػػة العمػػػػػػـك كالحكػػػػػػـ، المدينػػػػػػة المنػػػػػػكرة، ، تحقيػػػػػػؽ: زيػػػػػػاد محٌمػػػػػػد م«كتعػػػػػػديميـ

 ىػ.ُُْْطبعة 
ػػػػػرِّم )ت: بعػػػػػد » .ُٓٗ ػػػػػمىيمافََّسػػػػػؤاالت أبػػػػػي عيبيػػػػػد اآلجي بػػػػػف األىٍشػػػػػعىث  ىػػػػػػ( أبػػػػػا داكد سي

، تحقيػػػػؽ: عبػػػػدالعميـ «ىػػػػػ( فػػػػي معرفػػػػة الرِّجػػػػاؿ كجػػػػرًحًيـ كتعػػػػديًمًيـِٕٓالسٍِّجسػػػػتانٌي )
يػػػػػػاف، بيػػػػػػركت، الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػى، البىٍسػػػػػػتكٌم، دار االسػػػػػػتقامة، مٌكػػػػػػة المكرمػػػػػػة، كمؤسسػػػػػػ ة الرَّ

 ىػ.ُُْٖ
تحقيػػػػؽ  ،«سػػػػؤاالت أبػػػػي عبيػػػػد اآلجػػػػرم أبػػػػا داكد السجسػػػػتاني فػػػػي الجػػػػرح كالتعػػػػديؿ» .ُٔٗ

الدكتػػػػػػػكر عبػػػػػػد العمػػػػػػيـ البسػػػػػػتكم، مكتبػػػػػػة دار االستقػػػػػػػامة، مكػػػػػػػة المكرمػػػػػػة كمؤسسػػػػػػة الريػػػػػػاف، 
 .ىُُْٖبيركت، الطبعة األكلى 



 

 

334 

 

، ألبػػػي زرعػػػة «و كتػػػاب أسػػػامي الضػػػعفاءسػػػؤاالت البرذعػػػي ألبػػػي زرعػػػة الػػػرازم، كمعػػػ»  .ُٕٗ
ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػي األزىػػػػػػػػرم، ِْٔازم، عبيػػػػػػػػد ا بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػدالكريـ )الػػػػػػػػر 

 ـ. ََِٗالفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر، القاىرة، الطبعة األكلى، 
 ، عمػػػػػػػػػي «لمػػػػػػػػػدارقطني ىػػػػػػػػػػ( ِّٕسػػػػػػػػػؤاالت حمػػػػػػػػػزة بػػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػػيمي )»   .ُٖٗ

ا بػػػػػػف عبػػػػػػدالقادر، مكتبػػػػػػة المعػػػػػػارؼ، ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: مكفػػػػػػؽ بػػػػػػف عبػػػػػػدّٖٓبػػػػػػف عمػػػػػػر )ا
 ىػ.َُْْالرياض، الطبعة األكلى، 

   ، عمػػػػي بػػػػف عمػػػػر «ىػػػػػ( لمػػػػدَّارقطنيٌ ِْٓسػػػػؤاالت البىٍرقػػػػانٌي  أحمػػػػد بػػػػف محٌمػػػػد  )ت: » .ُٗٗ
ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػدالرَّحيـ القشػػػػػػػػقرٌم، النَّاشػػػػػػػػر: كتػػػػػػػػب خانػػػػػػػػو جميمػػػػػػػػي، باكسػػػػػػػػتاف، ّٖٓ)

 ىػ.َُْْالطبعة األكلى، 

عمػػػػػػي بػػػػػػف عمػػػػػػر « ىػػػػػػػ( لمػػػػػػدَّارقطنيِّ َْٓمحٌمػػػػػػد بػػػػػػف عبػػػػػػداهلل  )الحػػػػػػاكـ   سيػػػػػػؤىاالتي » .ََِ
يػػػػػػػاض، ّٖٓ) ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: ميكفَّػػػػػػػؽ بػػػػػػػف عبػػػػػػػدا بػػػػػػػف عبػػػػػػػدالقادر، مكتبػػػػػػػة المعػػػػػػػارؼ، الرّْ

 ىػ.    َُْْالطبعة األكلى، 

ػػػػػػػػػ» .َُِ ػػػػػػػػػيف  )سيػػػػػػػػػؤىاالت السُّ سى  ، عمػػػػػػػػػي «ىػػػػػػػػػػ( لمػػػػػػػػػدَّارقيطنيٌ ُِْمىًمٌي  محٌمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف الحي
يّْػػػػػػد ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: فريػػػػػػؽ مػػػػػػف ّٖٓ) بػػػػػػف عمػػػػػػرا مى البػػػػػػاحثيف، بإشػػػػػػراؼ كعنايػػػػػػة: سػػػػػػعد الحي

 ىػ.  ُِْٕكخالد الجيرىيسي، الطبعة األكلى، 

ػػػػػكزم عػػػػػف جماعػػػػػة مػػػػػف أىػػػػػؿ كاسػػػػػط» .َِِ ، «سػػػػػؤاالت الحػػػػػافظ الًسػػػػػمًفي لخمػػػػػيس الحى
، ىػػػػػػػػ(َُٓ: تالمؤلػػػػػػػؼ: خمػػػػػػػيس بػػػػػػػف عمػػػػػػػي بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد، أبػػػػػػػك الكػػػػػػػـر الكاسػػػػػػػطي الحػػػػػػػكزم )

الطبعػػػػػػػػػػة: األكلػػػػػػػػػػػى، ، مشػػػػػػػػػػؽد –دار النشػػػػػػػػػػر: دار الفكػػػػػػػػػػر ، ؽ: مطػػػػػػػػػػاع الطرابيشػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػحقت
 .ىػَُّْ

يكسػػػؼ بػػػف محمػػػد ، «سػػػؤاالت الترمػػػذم لمبخػػػارم حػػػكؿ أحاديػػػث فػػػي جػػػامع الترمػػػذم» .َِّ
الناشػػػػػػر: عمػػػػػػادة البحػػػػػػث العممػػػػػػي بالجامعػػػػػػة ، ىػػػػػػػ(ُُّْ: تالػػػػػػٌدخيؿ النجػػػػػػدم ثػػػػػػـ المػػػػػػدني )

 .ىػُِْْالطبعة: األكلى ، اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية

ػػػػػٍيبة )ت: سػػػػػؤاالت مح» .َِْ        ىػػػػػػ( لعمػػػػػٌي بػػػػػف المػػػػػدينيٌ ٌِٕٗمػػػػػد بػػػػػف عثمػػػػػاف بػػػػػف أبػػػػػي شى
يػػػػػاض، طبعػػػػػة «ىػػػػػػ(ِّْ)ت:  ، تحقيػػػػػؽ: ميكٌفػػػػػؽ عبػػػػػدا عبػػػػػدالقادر، مكتبػػػػػة المعػػػػػارؼ، الرّْ
 ىػ.    َُْْ

ىػػػػ( مػػػع أسػػػئمة البغػػػدادٌييف ّْٗأك  ّْٖسػػػؤاالتي مسػػػعكد بػػػف عمػػػي السِّػػػجزٌم )ت: » .َِٓ
كاة  بكرٌم، محٌمػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػػػػدا لمحػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ النَّيسػػػػػػػػػػػػػػػػا«  عػػػػػػػػػػػػػػػػف أحػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ
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ىػػػػػػػ(،  تحقيػػػػػػؽ: مكفػػػػػػؽ عبػػػػػػدالقادر، دار الغػػػػػػرب اإلسػػػػػػبلمٌي، بيػػػػػػركت، الطَّبعػػػػػػة َْٓ)ت: 
 ىػ.َُْٖاألكلى، 

، لؤللبػػػػػاني، «سمسػػػػػمة األحاديػػػػػث الضػػػػػعيفة كالمكضػػػػػكعة كأثرىػػػػػا السػػػػػي  فػػػػػي األمػػػػػة» .َِٔ
ىػػػػػػػػػ(، دار المعػػػػػػػػارؼ، الريػػػػػػػػاض، الطبعػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػى، َُِْمحمػػػػػػػػد ناصػػػػػػػػر الػػػػػػػػديف، )ت: 

 ىػ. ُُِْ

عبػػػػد الػػػػرحمف  يبػػػػ، أل«سمسػػػػمة األحاديػػػػث الصػػػػحيحة كشػػػػيء مػػػػف فقييػػػػا كفكائػػػػدىا » .َِٕ
: تمحمػػػػػػػد ناصػػػػػػػر الػػػػػػػديف، بػػػػػػػف الحػػػػػػػاج نػػػػػػػكح بػػػػػػػف نجػػػػػػػاتي بػػػػػػػف آدـ، األشػػػػػػػقكدرم األلبػػػػػػػاني )

الطبعػػػػة: األكلػػػػى، )لمكتبػػػػة ، الناشػػػػر: مكتبػػػػة المعػػػػارؼ لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع، الريػػػػاض، ىػػػػػ(َُِْ
جػػػػػػ ، ىػػػػػػُُْٔ: ٔجػػػػػػ ، ىػػػػػػُُْٓ: ْ - ُجػػػػػػ  عػػػػػاـ النشػػػػػر:، ٔعػػػػػدد األجػػػػػزاء: ، المعػػػػػارؼ(

 .ىػ ُِِْ: ٕ

ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: مجمكعػػػػة ْٖٕ، لمػػػػذَّىبٌي، محٌمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد )ت: «ًسػػػػيىر أعػػػػبلـ النُّػػػػببلء» .َِٖ
 ىػ. َُْٓ، الرسالةمف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة 

رم، عبػػػػد الممػػػػؾ بػػػػف ىشػػػػاـ بػػػػف أيػػػػكب الحميػػػػرم المعػػػػاف، البػػػػف ىشػػػػاـ، «ةالنَّبكيػػػػالسػػػػيرة » .َِٗ
بػػػػراىيـ األبيػػػػارم كعبػػػػد ، ىػػػػػ(ُِّ: تأبػػػػك محمػػػػد، جمػػػػاؿ الػػػػديف ) تحقيػػػػؽ: مصػػػػطفى السػػػػقا كا 

، الناشػػػػػر: شػػػػػركة مكتبػػػػػة كمطبعػػػػػة مصػػػػػطفى البػػػػػابي الحمبػػػػػي كأكالده بمصػػػػػر، الحفػػػػػيظ الشػػػػػمبي
 .ىػُّٕٓالطبعة: الثانية، 

ػػػػد عجػػػػاج الخطيػػػػب، أـ القػػػػرل لمطباعػػػػة كالنشػػػػر، القػػػػاى«السُّػػػػنَّة قبػػػػؿ التٌػػػػدكيف» .َُِ رة، ، لمحمَّ
 ىػ.َُْٖالطبعة الثانية، 

       ، لمصػػػػػػطفى بػػػػػػػف حسػػػػػػني السػػػػػػػباعي «السُّػػػػػػنَّة كمكانتيػػػػػػػا فػػػػػػػي التشػػػػػػػريع اإلسػػػػػػػبلمي»  .ُُِ
لمنشػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػع، دار السػػػػػػػبلـ لمنشػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػع، القػػػػػػػاىرة،  الػػػػػػػكٌراؽىػػػػػػػػ(، دار ُّْٖ)ت: 

 ـ. ُٖٗٗالطبعة األكلى،  

، «فػػػي السػػػند المعػػػنعفالسػػػنف األبػػػيف كالمػػػكرد األمعػػػف فػػػي المحاكمػػػة بػػػيف اإلمػػػاميف » .ُِِ
: تمحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػر بػػػػػف محمػػػػػد، أبػػػػػك عبػػػػػد ا، محػػػػػب الػػػػػديف ابػػػػػف رشػػػػػيد الفيػػػػػرم السػػػػػبتي )

المدينػػػػة  -الناشػػػػر: مكتبػػػػة الغربػػػػاء األثريػػػػة ، ؽ: صػػػػبلح بػػػػف سػػػػالـ المصػػػػراتييػػػػحق، تىػػػػػ(ُِٕ
 ىػ.ُُْٕالطبعة: األكلى، ، المنكرة

بشػػػػير بػػػػف شػػػػداد  داكد سػػػػميماف بػػػػف األشػػػػعث بػػػػف إسػػػػحاؽ بػػػػف يبػػػػأل ،«سػػػػنف أبػػػػي داكد» .ُِّ
، ؽ: محمػػػػػد محيػػػػػي الػػػػػديف عبػػػػػد الحميػػػػػديػػػػػحق، تىػػػػػػ(ِٕٓ: تبػػػػػف عمػػػػػرك األزدم السًّْجٍسػػػػػتاني )
 .بيركت –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 
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أبػػػػك عبػػػػد ا محمػػػػد بػػػػف  -كماجػػػػة اسػػػػـ أبيػػػو يزيػػػػد  -بػػػػف ماجػػػػة ، ال«سػػػػنف ابػػػػف ماجػػػػو» .ُِْ
ػػػػػد كامػػػػػؿ  -شػػػػػد عػػػػػادؿ مر  -ؽ: شػػػػػعيب األرنػػػػػؤكط يػػػػػحق، تىػػػػػػ(ِّٕ: تيزيػػػػػد القزكينػػػػػي ) محمَّ

بػػػػػػد الٌمطيػػػػػػػؼ حػػػػػػرز ا -قػػػػػػره بممػػػػػػػي  الطبعػػػػػػة: األكلػػػػػػػى، ، الناشػػػػػػػر: دار الرسػػػػػػالة العالميػػػػػػػة، عى
 .ىػَُّْ

عمػػػػػي بػػػػػف عمػػػػػر بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف ميػػػػػدم البغػػػػػدادم  ،الحسػػػػػف يبػػػػػ، أل«سػػػػػنف الػػػػػدارقطني» .ُِٓ
حققػػػػػػو كضػػػػػػبط نصػػػػػػو كعمػػػػػػؽ عميػػػػػػو: شػػػػػػعيب االرنػػػػػػؤكط، حسػػػػػػف عبػػػػػػد ، ىػػػػػػػ(ّٖٓالػػػػػػدارقطني )

–الناشػػػػػر: مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة، بيػػػػػركت، مطيػػػػػؼ حػػػػػرز ا، أحمػػػػػد برىػػػػػـكالمػػػػػنعـ شػػػػػمبي، عبػػػػػد ال
 .ىػُِْْالطبعة: األكلى، ، لبناف

 ػ ش ػ

محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عمػػػػر بػػػػف عمػػػػي ل، «شػػػػجرة النػػػػكر الزكيػػػػة فػػػػي طبقػػػػات المالكيػػػػة» .ُِٔ
الناشػػػػػػر: دار الكتػػػػػػب ، عمػػػػػػؽ عميػػػػػػو: عبػػػػػػد المجيػػػػػػد خيػػػػػػالي، ىػػػػػػػ(َُّٔابػػػػػػف سػػػػػػالـ مخمػػػػػػكؼ )

 .ىػُِْْألكلى، الطبعة: ا، العممية، لبناف

ػػػػػػاد، عبػػػػػػػدالحٌي بػػػػػػف أحمػػػػػػػد «شػػػػػػذراتي الػػػػػػػذَّىب فػػػػػػي أخبػػػػػػػار مػػػػػػف ذىػػػػػػػب» .ُِٕ                 ، البػػػػػػف الًعمى
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: عبػػػػػدالقادر األرنىػػػػػؤيكط كمحمػػػػػكد األرنىػػػػػؤيكط، دار ابػػػػػف كثيػػػػػر، دمشػػػػػؽ، َُٖٗ)

 ىػ. َُْٔالطبعة األكلى، 

مطػػػػام بػػػػف المؤلػػػػؼ: مغ، «اإلعػػػػبلـ بسػػػػنتو عميػػػػو السػػػػبلـ -شػػػػرح سػػػػنف ابػػػػف ماجػػػػو » .ُِٖ
قمػػػػػػػيج بػػػػػػػف عبػػػػػػػد ا البكجػػػػػػػرم المصػػػػػػػرم الحكػػػػػػػرم الحنفػػػػػػػي، أبػػػػػػػك عبػػػػػػػد ا، عػػػػػػػبلء الػػػػػػػديف 

المممكػػػػػػػة  -الناشػػػػػػػر: مكتبػػػػػػػة نػػػػػػػزار مصػػػػػػػطفى البػػػػػػػاز ، ؽ: كامػػػػػػػؿ عكيضػػػػػػػةيػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(ِٕٔ)
  .ىػُُْٗالطبعة: األكلى، ، العربية السعكدية

رحيـ بػػػػف الػػػػ لعراقػػػػي، عبػػػػدلػػػػزيف ا، «شػػػػرح التبصػػػػرة كالتػػػػذكرة ب شػػػػرح ألفيػػػػة العراقػػػػي» .ُِٗ
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: عبػػػػػدالمطيؼ اليمػػػػػيـ كمػػػػػاىر ياسػػػػػيف فحػػػػػؿ،  َٖٔالحسػػػػػيف بػػػػػف عبػػػػػدالرحمف )

 .ىػُِّْدار الكتب العممية، بيركت، الطبعة: األكلى، 

ػػػػاـ ٕٓٗبػػػػف رجػػػػب، عبػػػػدالرَّحمف بػػػػف أحمػػػػد )، ال«شػػػػرح عمػػػػؿ الترمػػػػذمٌ » .َِِ ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: ىمَّ
 ىػ.ُُِْنية، عبدالرَّحيـ سعيد، مكتبة الرُّشد، الرّْياض، الطبعة الثا

      ، لممػػػػبل عمػػػػي بػػػػف سػػػػمطاف القػػػػارم«شػػػػرح نخبػػػػة الفكػػػػر فػػػػي مصػػػػطمحات أىػػػػؿ األثػػػػر»  .ُِِ
ىػػػػػ(، قػػػػدـ لػػػػو: الشػػػػيخ عبػػػػدالفتاح أبػػػػك غػػػػدة، حققػػػػو كعمػػػػؽ عميػػػػو: محمػػػػد نػػػػزار تمػػػػيـ َُُْ)

 كىيثـ نزار تميـ، دار األرقـ، بيركت.
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اء محمػػػػػد الحسػػػػػيف بػػػػػف مسػػػػػعكد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف الفػػػػػر  ألبػػػػػي، لمبغػػػػػكم، «شػػػػػرح السػػػػػنة» .ِِِ
الناشػػػػػػر: ، محمػػػػػد زىيػػػػػػر الشػػػػػاكيش-تحقيػػػػػػؽ: شػػػػػعيب األرنػػػػػػؤكط، ىػػػػػػ(ُٔٓالبغػػػػػكم الشػػػػػػافعي )
 .ىػَُّْالطبعة: الثانية، ، دمشؽ، بيركت -المكتب اإلسبلمي 

المؤلػػػػػؼ: أبػػػػػك المنػػػػػذر ، الجػػػػػزء األكؿ )الحػػػػػديث الصػػػػػحيح(، «شػػػػػرح المكقظػػػػػة لمػػػػػذىبي» .ِِّ
المكتبػػػػػة الشػػػػػاممة، الناشػػػػػر: ، محمػػػػػكد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف مصػػػػػطفى بػػػػػف عبػػػػػد المطيػػػػػؼ المنيػػػػػاكم

 .ىػُِّْالطبعة: األكلى، ، مصر

طىر بشػػػػرح نظػػػػـ »شػػػػرح أىٍلًفيَّػػػػًة السُّػػػػيكطي فػػػػي الحػػػػديث المسػػػػمى » .ِِْ إسػػػػعاؼ ذكم الػػػػكى
ر فػػػػي عمػػػػـ األثػػػػر المؤلػػػػؼ: الشػػػػيخ محمػػػػد ابػػػػف العبلمػػػػة عمػػػػي بػػػػف آدـ ابػػػػف مكسػػػػى ، ««الػػػػدُّرى

المممكػػػػػػػة العربيػػػػػػػة  -ة الناشػػػػػػػر: مكتبػػػػػػػة الغربػػػػػػػاء األثريػػػػػػػة، المدينػػػػػػػة المنػػػػػػػكر ، األثيػػػػػػػكبي الكلػػػػػػػكم
 .ىػُُْْالطبعة: األكلى، ، السعكدية

المؤلػػػؼ: عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف ، «شػػػرح ألفيػػػة العراقػػػي فػػػي عمػػػكـ الحػػػديث» .ِِٓ
دراسػػػػػػػة كتحقيػػػػػػػؽ: د. ، ىػػػػػػػػ(ّٖٗ:تمحمػػػػػػد، زيػػػػػػػف الػػػػػػػديف المعػػػػػػػركؼ بػػػػػػػابف العينػػػػػػي الحنفػػػػػػػي )

دراسػػػػػػػات الناشػػػػػػػر: مركػػػػػػػز النعمػػػػػػػاف لمبحػػػػػػػكث كال، شػػػػػػػادم بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف سػػػػػػػالـ آؿ نعمػػػػػػػاف
 ُعدد األجزاء:، ىػُِّْالطبعة: األكلى، ، اليمف إلسبلمية كتحقيؽ التراث كالترجمةا

     ، لؤلبناسػػػػي، إبػػػػراىيـ بػػػػف مكسػػػػى بػػػػف أيػػػػكب«الشػػػػذا الفيػػػػاح مػػػػف عمػػػػكـ ابػػػػف الصػػػػبلح» .ِِٔ
ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: صػػػػػػبلح فتحػػػػػػي ىمػػػػػػػؿ، مكتبػػػػػػة الرشػػػػػػد، الريػػػػػػاض، الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػػى، َِٖ)

 ىػ.ُُْٖ

ٍكًجردم  ، لمبييقػػػػػي،«شػػػػػعب اإليمػػػػػاف» .ِِٕ ٍسػػػػػرى أحمػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػيف بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف مكسػػػػػى الخي
حققػػػػػػو كراجػػػػػػع نصكصػػػػػػو كخػػػػػػرج أحاديثػػػػػػو: ، ىػػػػػػػ(ْٖٓ: تالخراسػػػػػػاني، أبػػػػػػك بكػػػػػػر البييقػػػػػػي )

أشػػػػػرؼ عمػػػػػى تحقيقػػػػػو كتخػػػػػريج أحاديثػػػػػو: مختػػػػػار ، الػػػػػدكتكر عبػػػػػد العمػػػػػي عبػػػػػد الحميػػػػػد حامػػػػػد
شػػػػػد بالريػػػػػاض الناشػػػػػر: مكتبػػػػػة الر ، الينػػػػػد –أحمػػػػػد النػػػػػدكم، صػػػػػاحب الػػػػػدار السػػػػػمفية ببكمبػػػػػام 

 ،ىػُِّْالطبعة: األكلى، ، بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند

محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي، تقػػػػي الػػػػديف، أبػػػػك ، ل«شػػػػفاء الغػػػػراـ بأخبػػػػار البمػػػػد الحػػػػراـ» .ِِٖ
الطبعػػػػػة: األكلػػػػػى ، الناشػػػػػر: دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، ىػػػػػػ(ِّٖالطيػػػػػب المكػػػػػي الحسػػػػػني الفاسػػػػػي )

 .ىػُُِْ
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، «غػػػػػػرب "أثػػػػػػر الحضػػػػػػارة العربيػػػػػػة فػػػػػػي أكركبػػػػػػا"شػػػػػػمس العػػػػػػرب تسػػػػػػطع عمػػػػػػى ال» .ِِٗ
لممستشػػػػػػػػرقة األلمانيػػػػػػػػة: زيغريػػػػػػػػد ىكنكػػػػػػػػو، نقمػػػػػػػػو عػػػػػػػػف األلمانيػػػػػػػػة: فػػػػػػػػاركؽ بيضػػػػػػػػكف، كمػػػػػػػػاؿ 
دسػػػػػػكقي، راجعػػػػػػو ككضػػػػػػع حكاشػػػػػػيو: مػػػػػػاركف عيسػػػػػػى الخػػػػػػكرل، الناشػػػػػػر: دار الجيػػػػػػؿ بيػػػػػػركت، 

 ق.ُُّْكدار األفاؽ الجديدة بيركت، الطبعة الثامنة 

نشػػػػكاف بػػػػف سػػػػعيد الحميػػػػرل اليمنػػػػي ، «ب مػػػػف الكمػػػػـكشػػػػمس العمػػػػكـ كدكاء كػػػػبلـ العػػػػر » .َِّ
د  -مطيػػػػػػػر بػػػػػػػف عمػػػػػػػي اإلريػػػػػػػاني  -ؽ: د حسػػػػػػػيف بػػػػػػػف عبػػػػػػػد ا العمػػػػػػػرم يػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(ّٕٓ)

لبنػػػػػػػاف(، دار الفكػػػػػػػر  -الناشػػػػػػػر: دار الفكػػػػػػػر المعاصػػػػػػػر )بيػػػػػػػركت ، يكسػػػػػػػؼ محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد ا
 .ىػَُِْالطبعة: األكلى، ، سكرية( -)دمشؽ 

ػػػػػٍرح ميٍسػػػػػنىد ال» .ُِّ مجػػػػػد الػػػػػديف أبػػػػػك السػػػػػعادات ، «شَّػػػػػاًفعي الٍبػػػػػًف األًثيػػػػػرٍ الشَّػػػػػاًفي فػػػػػٍي شى
المبػػػػػارؾ بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد ابػػػػػف عبػػػػػد الكػػػػػريـ الشػػػػػيباني الجػػػػػزرم ابػػػػػف األثيػػػػػر 

الناشػػػػػػر: مىكتىبػػػػػػةى ، أبػػػػػػي تمػػػػػػيـ يىاسػػػػػػر بػػػػػػف إبػػػػػػراىيـ -ؽ: أحمػػػػػػد بػػػػػػف سػػػػػػميماف يػػػػػػحق، تىػػػػػػػ(َٔٔ)
ٍشًد، الرياض   .ىػُِْٔ، ىألكلالطبعة: ا، المممكة العربية السعكدية -الرُّ

المؤلػػػػؼ: رضػػػػي الػػػػديف الحسػػػػف بػػػػف ، «الشػػػػكارد ب مػػػػا تفػػػػرد بػػػػو بعػػػػض أئمػػػػة المغػػػػة» .ِِّ
تحقيػػػػػػػؽ كتقػػػػػػػديـ: مصػػػػػػػطفى حجػػػػػػػازم، ، ىػػػػػػػػ(َٓٔمحمػػػػػػػد بػػػػػػػف الحسػػػػػػػف القرشػػػػػػػي الصػػػػػػػغاني )

حيػػػػػاء التػػػػػراث، مجمػػػػػع المغػػػػػة العربيػػػػػة مراجعػػػػػة: الػػػػػدكتكر محمػػػػػد ، المػػػػػدير العػػػػػاـ لممعجمػػػػػات كا 
الناشػػػػر: الييئػػػػة العامػػػػة لشػػػػئكف المطػػػػابع ، مغػػػػة العربيػػػػةميػػػػدم عػػػػبلـ، األمػػػػيف العػػػػاـ لمجمػػػػع ال

 .ىػَُّْالطبعة: األكلى، ، القاىرة –األميرية 

 ػ ص ػ

أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي بػػػػػػف أحمػػػػػػد الفػػػػػػزارم ، «صػػػػػػبح األعشػػػػػػى فػػػػػػي صػػػػػػناعة اإلنشػػػػػػاء» .ِّّ
 .الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، ىػ(ُِٖالقمقشندم ثـ القاىرم )

إسػػػماعيؿ بػػػف حمػػػاد الجػػػكىرم  ،نصػػػر يبػػػأل، «الصػػػحاح تػػػاج المغػػػة كصػػػحاح العربيػػػة» .ِّْ
 –الناشػػػػػػر: دار العمػػػػػػـ لممبليػػػػػػيف ، تحقيػػػػػػؽ: أحمػػػػػػد عبػػػػػػد الغفػػػػػػكر عطػػػػػػار، ىػػػػػػػ(ّّٗالفػػػػػػارابي )

 . ىػَُْٕالطبعة: الرابعة ، بيركت
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خمػػػؼ بػػػف عبػػػد الممػػػؾ بػػػف بشػػػككاؿ  ،القاسػػػـ يبػػػأل، «الصػػػمة فػػػي تػػػاريخ أئمػػػة األنػػػدلس» .ِّٓ
الناشػػػػػر: ، عػػػػػزت العطػػػػػار الحسػػػػػينيعنػػػػػي بنشػػػػػره كصػػػػػححو كراجػػػػػع أصػػػػػمو: السػػػػػيد ، ىػػػػػػ(ٖٕٓ)

 .ىػُّْٕالطبعة: الثانية، ، مكتبة الخانجي

حسػػػػيف بػػػػف محمػػػػد : مقاضػػػػيل، «صػػػػيد األفكػػػػار فػػػػي األدب كاألخػػػػبلؽ كالحكػػػػـ كاألمثػػػػاؿ» .ِّٔ
الناشػػػػػر: سيػػػػػجؿ ىػػػػػذا الكتػػػػػاب بػػػػػكزارة ، عضػػػػػك المحكمػػػػػة العميػػػػػا لمجميكريػػػػػة اليمنيػػػػػة -الميػػػػػدم 

راجعػػػػػػو: األسػػػػػػتاذ العبلمػػػػػػة عبػػػػػػد ، ـََِٗ نة( لسػػػػػػْْٗالثقافػػػػػػة، بػػػػػػدار الكتػػػػػػاب بػػػػػػرقـ إيػػػػػػداع )
 .مكتبة المحامي: أحمد بف محمد الميدم، الحميد محمد الميدم

محمػػػػد بػػػػف إسػػػػحاؽ بػػػػف خزيمػػػػة بػػػػف المغيػػػػرة بػػػػف  ،بكػػػػر يبػػػػأل، «صػػػػحيح ابػػػػف خزيمػػػػة» .ِّٕ
، ؽ: د. محمػػػػػد مصػػػػػطفى األعظمػػػػػييػػػػػحقت، ىػػػػػػ(ُُّصػػػػػالح بػػػػػف بكػػػػػر السػػػػػممي النيسػػػػػابكرم )

 .كتبير  –الناشر: المكتب اإلسبلمي 

: تالمؤلػػػػػؼ: محمػػػػػد بػػػػػف حكقػػػػػؿ البغػػػػػدادم المكصػػػػػمي، أبػػػػػك القاسػػػػػـ )، «صػػػػػكرة األرض» .ِّٖ
 .ـُّٖٗعاـ النشر: ، الناشر: دار صادر، أفست ليدف، بيركت، ىػ(ّٕٔبعد 

 ػ ض ػ

ػػػػػػغير» .ِّٗ ػػػػػػعفاء الصَّ ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػكد ِٔٓلمبخػػػػػػارٌم، محٌمػػػػػػد بػػػػػػف إسػػػػػػماعيؿ ) ،«الضُّ
 ىػ.ُّٗٔإبراىيـ زايد، دار الكعي، حمب، 

ػػػػػػػػػػعفاء الكبيػػػػػػػػػػرال» .َِْ  ، لمعقيمػػػػػػػػػػي، محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػرك بػػػػػػػػػػف مكسػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػػاد «ضُّ
ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ:  عبػػػػػػػػػدالمعطي أمػػػػػػػػػيف قمعجػػػػػػػػػي، دار المكتبػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػركت، ِِّ)

 ىػ. َُْْالطبعة األكلى، 

ػػػػػعفاء كالكػػػػػذَّابيف كالمتػػػػػرككيفى مػػػػػف ركاة األحاديػػػػػث» .ُِْ ٍرعػػػػػة الػػػػػرَّازٌم، ئلمػػػػػاـ ، ل«الضُّ أبػػػػػي زي
أبػػػػك زرعػػػػة الػػػػرَّازٌم كجيػػػػكده »ىػػػػػ(، المطبػػػػكع مػػػػع كتػػػػاب: ِْٔبػػػػف عبػػػػدالكريـ )عيبىيػػػػد ا 
 ىػ.َُْٗ، لسعدم الياشمي، مكتبة ابف القيـ، الطبعة الثانية، «ةالنَّبكيفي السُّنَّة 

ػػػػػػعفاء كالمتػػػػػػرككيف» .ِِْ ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: ٕٗٓلجػػػػػػكزٌم، عبػػػػػػدالرَّحمف بػػػػػػف عمػػػػػػٌي )، البػػػػػػف ا«الضَّ
       ىػ.َُْٔعبدا القاضي، دار الكتب العممية، بيركت، 
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ػػػػػعفاء كالمتػػػػػرككيف» .ِّْ ، عمػػػػػي بػػػػػف عمػػػػػر )«الضُّ ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: مكفػػػػػؽ بػػػػػف ّٖٓ، لمػػػػػدَّارقطنيّْ
 ىػ.     َُْْعبدالقادر، مكتبة المعارؼ، الٌرياض، الطبعة األكلى، 

ػػػػػػعفاء كالمتػػػػػػرككيف» .ِْْ ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػكد َّّ، لمنَّسػػػػػػائٌي، أحمػػػػػػد بػػػػػػف شيػػػػػػعىيب )«الضُّ
 ىػ.  ُّٗٔإبراىيـ زايد، دار الكعي، حمب، 

ػػػػػعفاء» .ِْٓ ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: فػػػػػاركؽ َّْاألصػػػػػفياني، أحمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػدا ) ، ألبػػػػػي نيعىػػػػػيـ«الضُّ
 ىػ. َُْٓحمادة، دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة األكلى، 

، ىػػػػػػػ(َُِْ)محمػػػػػػد ناصػػػػػر الػػػػػػديف األلبػػػػػاني ، لؤللبػػػػػاني، «األـ -ضػػػػػعيؼ أبػػػػػػي داكد »  .ِْٔ
 .ىػُِّْ -: األكلى بعةالط، الككيت –دار النشر : مؤسسة غراس لمنشر ك التكزيع 

محمػػػػد ناصػػػػر الػػػػديف، بػػػػف  ،عبػػػػد الػػػػرحمف يبػػػػ، أل«ضػػػػعيؼ الجػػػػامع الصػػػػغير كزيادتػػػػو»  .ِْٕ
أشػػػػػػرؼ عمػػػػػػى طبعػػػػػػو: ، ىػػػػػػػ(َُِْالحػػػػػػاج نػػػػػػكح بػػػػػػف نجػػػػػػاتي بػػػػػػف آدـ، األشػػػػػػقكدرم األلبػػػػػػاني )

 الطبعة: المجددة كالمزيدة كالمنقحة، الناشر: المكتب اإلسبلمي، زىير الشاكيش

د بػػػػػف ػػػػػػػػػير محمػػػػػػػػس الػػػػػديف أبػػػػػك الخػػػػػػػػشم، «عػػػػػػػػرف التاسػػػػػػػػالقؿ ػػػػػػػػالضػػػػػكء البلمػػػػػع ألى» .ِْٖ
الناشػػػػر: ، ىػػػػػ(َِٗعبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر بػػػػف عثمػػػػاف بػػػػف محمػػػػد السػػػػخاكم )

 .بيركت –منشكرات دار مكتبة الحياة 

المؤلػػػػػؼ: أحمػػػػػد محػػػػػـر الشػػػػػيخ ، «الضػػػػػكء البلمػػػػػع المبػػػػػيف عػػػػػف منػػػػػاىج المحػػػػػدثيف» .ِْٗ
 ة.الطبعة: الخامس، ناجي

 ػ ػ ط

ىػػػػػػػػ(، دار الكتػػػػػػػب ُُٗ)مسػػػػػػػيكطي، عبػػػػػػػدالرحمف بػػػػػػػف أبػػػػػػػي بكػػػػػػػر ، ل«طبقػػػػػػػات الحفػػػػػػػاظ» .َِٓ
 ىػ.َُّْالعممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

عبػػػػػػد ا بػػػػػػف  ،دػػػػػػػػػػػػػػػػمحم يبػػػػػػ، أل«اػطبقػػػػػػات المحػػػػػػدثيف بأصػػػػػػبياف كالػػػػػػكارديف عمييػػػػػػ» .ُِٓ
، ىػػػػػػػ(ّٗٔمحمػػػػػػد بػػػػػػف جعفػػػػػػر بػػػػػػف حيػػػػػػاف األنصػػػػػػارم المعػػػػػػركؼ بػػػػػػأًبي الشػػػػػػيخ األصػػػػػػبياني )

، بيػػػػػركت –الناشػػػػػر: مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة ، ؽ: عبػػػػػد الغفػػػػػكر عبػػػػػد الحػػػػػؽ حسػػػػػيف البمكشػػػػػييػػػػػحقت
 .قُُِْالطبعة: الثانية، 
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 ، البػػػػػػػف عبػػػػػػػداليادم، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػداليادم «طبقػػػػػػػات عممػػػػػػػاء الحػػػػػػػديث» .ِِٓ
بػػػػػراىيـ الزيبػػػػػؽ، مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة، بيػػػػػركت، الطبعػػػػػة ْْٕ) ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: أكػػػػػـر البكشػػػػػي كا 

 ىػ.َُْٕالثانية، 

ػػػػػفيفى بالتٌػػػػػدليسً »أك « لميدلِّسػػػػػيفطبقػػػػػات ا» .ِّٓ ، «تعريػػػػػؼي أىػػػػػًؿ الٌتقػػػػػديًس بمراتػػػػػًب المىكصي
ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: عاصػػػػـ بػػػػف عبػػػػدا القىٍريػػػػكتي، مكتبػػػػة ِٖٓ) البػػػػف حجػػػػر، أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي
 ىػ ػ َُّْالمنار، عماف، الطبعة األكلى، 

، ىػػػػػػ(ِٔٓابػػػػػف أبػػػػػي يعمػػػػػى، محمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد ) ،الحسػػػػػيف يبػػػػػ، أل«طبقػػػػػات الحنابمػػػػػة» .ِْٓ
 .بيركت –الناشر: دار المعرفة ، محمد حامد الفقيؽ: يحقت

ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػد عبػػػػػدالقادر عطػػػػػا، َِّ، لمحٌمػػػػػد بػػػػػف سػػػػػعد، )«الطَّبقػػػػػات الكبػػػػػرل» .ِٓٓ
 ىػ.َُُْدار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

تػػػػػػاج الػػػػػػديف عبػػػػػػد الكىػػػػػػاب بػػػػػػف تقػػػػػػي الػػػػػػديف السػػػػػػبكي ، «طبقػػػػػػات الشػػػػػػافعية الكبػػػػػػرل» .ِٔٓ
الناشػػػػػػر: ، محمػػػػػػد الطنػػػػػػاحي د. عبػػػػػػد الفتػػػػػػاح محمػػػػػػد الحمػػػػػػك ؽ: د. محمػػػػػػكديػػػػػػحق، تىػػػػػػػ(ُٕٕ)

 .ىػُُّْالطبعة: الثانية، ، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع

إسػػػػماعيؿ بػػػػف عمػػػػر بػػػػف كثيػػػػر القرشػػػػي البصػػػػرم  ،الفػػػػداء يبػػػػ، أل«طبقػػػػات الشػػػػافعييف» .ِٕٓ
، تحقيػػػػػػؽ: د أحمػػػػػػد عمػػػػػػر ىاشػػػػػػـ، د محمػػػػػػد زيػػػػػػنيـ محمػػػػػػد عػػػػػػزب، ىػػػػػػػ(ْٕٕثػػػػػػـ الدمشػػػػػػقي )

 .ىػُُّْتاريخ النشر: ، افة الدينيةالناشر: مكتبة الثق

عثمػػػػاف بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف، أبػػػػك عمػػػػرك، ، البػػػػف الصػػػػبلح، «طبقػػػػات الفقيػػػػاء الشػػػػافعية» .ِٖٓ
، ؽ: محيػػػػػػػي الػػػػػػػديف عمػػػػػػػي نجيػػػػػػػبيػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(ّْٔتقػػػػػػػي الػػػػػػػديف المعػػػػػػػركؼ بػػػػػػػابف الصػػػػػػػبلح )

 .ـُِٗٗالطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: دار البشائر اإلسبلمية 

بػػػػف عبػػػد ا أبػػػػك زيػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػف عبػػػػد ا بػػػػف بكػػػػر بػػػػف بكػػػػر ، ل«طبقػػػػات النسػػػػابيف» .ِٗٓ
، الناشػػػػػػػر: دار الرشػػػػػػػد، الريػػػػػػػاض، ىػػػػػػػ(ُِْٗعثمػػػػػػاف بػػػػػػػف يحيػػػػػػػى بػػػػػػف غييػػػػػػػب بػػػػػػػف محمػػػػػػػد )

 .ىػ َُْٕالطبعة: األكلى، 
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محمػػػػد بػػػػف ، بكػػػػر يبػػػػأل، «(َٓطبقػػػػات النحػػػػكييف كالمغػػػػكييف )سمسػػػػمة ذخػػػػائر العػػػػرب » .َِٔ
ؽ: محمػػػػػد يػػػػػحق، تىػػػػػػ(ّٕٗإلشػػػػػبيمي )الحسػػػػػف بػػػػػف عبيػػػػػد ا بػػػػػف مػػػػػذحج الزبيػػػػػدم األندلسػػػػػي ا

 .الناشر: دار المعارؼ، الطبعة: الثانية، أبك الفضؿ إبراىيـ

ػػػػمىفي، أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد«الطيكريػػػػات» .ُِٔ أصػػػػكؿ:  ىػػػػػ(، مػػػػفٕٔٓ) ، انتخػػػػاب: أبػػػػك طػػػػاىر السّْ
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: دسػػػػػماف ََٓف عبػػػػػدالجبار الصػػػػػيرفي الطيػػػػػكرم )أبػػػػػك الحسػػػػػيف المبػػػػػارؾ بػػػػػ

 ىػ.ُِْٓمؼ، الرياض، الطبعة األكلى، اء السمعالي، عباس الحسف، مكتبة أضك 

 ػ ع ػ

محمػػػد بػػػف مكسػػػى بػػػف  ،بكػػػر يبػػػ، أل«عجالػػػة المبتػػػدم كفضػػػالة المنتيػػػي فػػػي النسػػػب» .ِِٔ
حققػػػػو كعمػػػػؽ عميػػػػو كفيػػػػرس لػػػػو: عبػػػػد ا ، ىػػػػػ(ْٖٓعثمػػػػاف الحػػػػازمي اليمػػػػداني، زيػػػػف الػػػػديف )

عػػػػػػػػة: الثانيػػػػػػػػة، الطب، الناشػػػػػػػػر: الييئػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة لشػػػػػػػػؤكف المطػػػػػػػػابع األميريػػػػػػػػة، القػػػػػػػػاىرة، كنػػػػػػػػكف
 .ىػُّّٗ

ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: فريػػػػػؽ ِّٕ، البػػػػػف أبػػػػػي حػػػػػاتـ، عبػػػػػدالرَّحمف بػػػػػف محٌمػػػػػد )«عمػػػػػؿ الحػػػػػديث» .ِّٔ
يّْد كخالد الجيرىيسي، الطبعة األكلى،  مى  ىػ.ُِْٕمف الباحثيف، بإشراؼ: سعد الحي

بىػػػػر» .ِْٔ ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: محٌمػػػػد ْٖٕ، لمػػػػٌذىبي، محٌمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد )«الًعبىػػػػر فػػػػي خبػػػػر مػػػػف غى
 ىػ.  َُْٓر الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، بسيكني زغمكؿ، دا

ىػػػػػ(، ترتيػػػػب: أبػػػػك طالػػػػب القاضػػػػي، ِٕٗ، لمترمػػػػذٌم، محٌمػػػػد بػػػػف عيسػػػػى )«العمػػػػؿ الكبيػػػػر» .ِٓٔ
تحقيػػػػؽ: صػػػػبحي السَّػػػػامرائٌي كآخػػػػركف، عػػػػػالـ الكتػػػػب، بيػػػػركت، كمكتبػػػػة النَّيضػػػػة العربيػػػػػة، 

 ىػ. َُْٗالٌطبعة األكلى، 

 ، البػػػػػف الجػػػػػكزٌم، عبػػػػػدالرَّحمف بػػػػػف عمػػػػػٌي «اىيػػػػػةالعمػػػػػؿ المتناىيػػػػػة فػػػػػي األحاديػػػػػث الك » .ِٔٔ
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: إرشػػػػػاد الحػػػػػؽ األثػػػػػرم، إدارة العمػػػػػـك األثريػػػػػة، فيصػػػػػؿ آبػػػػػاد، باكسػػػػػتاف، ٕٗٓ)

 ىػ.       َُُْالطبعة الثانية، 

ىػػػػػػػ(، ّٖٓ، لمػػػػػػدَّارقطنٌي، عمػػػػػػي بػػػػػػف عمػػػػػػر )«ةالنَّبكيػػػػػػالعمػػػػػػؿ الػػػػػػكاردة فػػػػػػي األحاديػػػػػػث » .ِٕٔ
 ىػ.َُْٓسَّمفٌي، الطبعة األكلى، تحقيؽ: محفكظ الرَّحمف زيف ا ال
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ىػػػػػ(، ركايػػػػػة ابنػػػػو عبػػػػػدا، تحقيػػػػػؽ: ُِْ، ألحمػػػػػد بػػػػف حنبػػػػػؿ )«العمػػػػؿ كمعرفػػػػػة الرِّجػػػػػاؿ» .ِٖٔ
يػػػػػػػػاض، الطبعػػػػػػػػة  كصػػػػػػػػٌي ا عبػػػػػػػػاس، المكتػػػػػػػػب اإلسػػػػػػػػبلمي، كدار الخػػػػػػػػاني، بيػػػػػػػػركت، الرّْ

 ىػ. َُْٖاألكلى، 

كغيػػػػػػره،  ىػػػػػػػ(، ركايػػػػػػة المػػػػػػركذمُِْ، ألحمػػػػػػد بػػػػػػف حنبػػػػػػؿ )«العمػػػػػػؿ كمعرفػػػػػػة الرِّجػػػػػػاؿ»  .ِٗٔ
الطبعػػػػػػػػة: ، الريػػػػػػػػاض –المعػػػػػػػػارؼ الناشػػػػػػػػر: مكتبػػػػػػػػة، صػػػػػػػػبحي البػػػػػػػػدرم السػػػػػػػػامرائيتحقيػػػػػػػػؽ: 
 ىػ.َُْٗاألكلى، 

عمػػػػػػي بػػػػػػف عبػػػػػػد ا بػػػػػػف جعفػػػػػػر السػػػػػػعدم بػػػػػػالكالء المػػػػػػديني، البػػػػػػف المػػػػػػديني، ، «العمػػػػػػؿ» .َِٕ
الناشػػػػػر: المكتػػػػػب ، ؽ: محمػػػػػد مصػػػػػطفى األعظمػػػػػييػػػػػحق، تىػػػػػػ(ِّْالبصػػػػػرم، أبػػػػػك الحسػػػػػف )

 ـ.َُٖٗة: الثانية، الطبع، بيركت –اإلسبلمي 

    ،ؿً ػػػػػػػػالفىضٍ  يبيػػػػػ، ألى «اجػػػػػػػػػمـ بػػػػػف الحجػػػػػػػعمػػػػػؿ األحاديػػػػػث فػػػػػي كتػػػػػاب الصػػػػػحيح المس» .ُِٕ
ػػػػٍيًف أىحٍ  سى ػػػػدي بػػػػفي أىًبػػػػي الحي مَّ ػػػػًد ميحى مَّ ػػػػدى بػػػػًف ميحى ػػػػًيٍيدي )مى ، الشَّ ًكمُّ ، اليىػػػػرى ٍكًدمُّ ػػػػاري ٍكًد الجى ػػػػاري ، ىػػػػػ(ُّٕالجى

 .الرياض –لمنشر كالتكزيع  الناشر: دار اليجرة، ؽ: عمي بف حسف الحمبييحقت

المؤلػػػػػػؼ: د. صػػػػػػبحي إبػػػػػػراىيـ ، «عػػػػػػرضه كدراسػػػػػػة -عمػػػػػػكـ الحػػػػػػديث كمصػػػػػػطمحو » .ِِٕ
الطبعػػػػػػة: الخامسػػػػػػة ، لبنػػػػػػاف –الناشػػػػػػر: دار العمػػػػػػـ لممبليػػػػػػيف، بيػػػػػػركت ، ىػػػػػػػ(َُْٕالصػػػػػػالح )

 .ـُْٖٗعشر، 

الناشػػػػػػػر: الجامعػػػػػػػة ، المؤلػػػػػػػؼ: عبػػػػػػػد المػػػػػػػنعـ السػػػػػػػيد نجػػػػػػػـ، «عمػػػػػػػـ الجػػػػػػػرح كالتعػػػػػػػديؿ» .ِّٕ
محػػػػػـر صػػػػػفر  -العػػػػػدد األكؿ  -الطبعػػػػػة: السػػػػػنة الثانيػػػػػة عشػػػػػرة ، مدينػػػػػة المنػػػػػكرةاإلسػػػػػبلمية بال

 .ىػََُْربيع أكؿ 

عػػػكف المعبػػػكد شػػػرح سػػػنف أبػػػي داكد، كمعػػػو حاشػػػية ابػػػف القػػػيـ: تيػػػذيب سػػػنف أبػػػي » .ِْٕ
يضػػػػاح عممػػػػو كمشػػػػكبلتو محمػػػػد أشػػػػرؼ بػػػػف أميػػػػر بػػػػف عمػػػػي بػػػػف حيػػػػدر، أبػػػػك عبػػػػد ، ل«داكد كا 

الناشػػػػػػػػر: دار الكتػػػػػػػػب ، ىػػػػػػػػػ(ُِّٗآبػػػػػػػػادم )الػػػػػػػػرحمف، شػػػػػػػػرؼ الحػػػػػػػػؽ، الصػػػػػػػػديقي، العظػػػػػػػػيـ 
 .ىػُُْٓالطبعة: الثانية، ، بيركت –العممية 
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الخميػػػػػػؿ بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػرك بػػػػػػف تمػػػػػػيـ الفراىيػػػػػػدم  ،عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف يبػػػػػػأل، «العػػػػػػيف» .ِٕٓ
الناشػػػػػػػػر: دار ، ؽ: د ميػػػػػػػدم المخزكمػػػػػػػي، د إبػػػػػػػراىيـ السػػػػػػػامرائييػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(َُٕالبصػػػػػػػرم )

 .كمكتبة اليبلؿ

حمػػػػػد بػػػػػف القاسػػػػػـ بػػػػػف خميفػػػػػة بػػػػػف يػػػػػكنس ، أل«طبػػػػػاءعيػػػػػكف األنبػػػػػاء فػػػػػي طبقػػػػػات األ» .ِٕٔ
ؽ: الػػػػدكتكر نػػػػزار يػػػػحق، تىػػػػػ(ٖٔٔالخزرجػػػػي مكفػػػػؽ الػػػػديف، أبػػػػك العبػػػػاس ابػػػػف أبػػػػي أصػػػػيبعة )

 .بيركت –الناشر: دار مكتبة الحياة ، رضا

 ػ غ ػ

، محٌمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف محٌمػػػػػػػػػد «غايػػػػػػػػػة النِّيايػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي طبقػػػػػػػػػات القيػػػػػػػػػرَّاء» .ِٕٕ رمّْ ػػػػػػػػػزى  ، البػػػػػػػػػف الجى
 اسر، مكتبة ابف تيمية، القاىرة.ىػ(، تحقيؽ: ج. برجستر ّّٖ)

 ،القاسػػػـ يبػػػ، أل«غػػػكامض األسػػػماء المبيمػػػة الكاقعػػػة فػػػي متػػػكف األحاديػػػث المسػػػندة» .ِٖٕ
، ىػػػػػ(ٖٕٓخمػػػػؼ بػػػػف عبػػػػد الممػػػػؾ بػػػػف مسػػػػعكد بػػػػف بشػػػػككاؿ الخزرجػػػػي األنصػػػػارم األندلسػػػػي )

الناشػػػػػػػر: عػػػػػػػالـ ، ؽ: د. عػػػػػػػز الػػػػػػػديف عمػػػػػػػي السػػػػػػػيد ، محمػػػػػػػد كمػػػػػػػاؿ الػػػػػػػديف عػػػػػػػز الػػػػػػػديفيػػػػػػػحقت
 ق.َُْٕالطبعة: األكلى،  ،بيركت –الكتب

 ػ ؼ ػ

 ، البػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػر، أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػي «فػػػػػػػػػتح البػػػػػػػػػارٌم بشػػػػػػػػػرح صػػػػػػػػػحيح البخػػػػػػػػػارمٌ » .ِٕٗ
ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ كتعميػػػػؽ: عبػػػػدالعزيز بػػػػف بػػػػاز، كميًحػػػػبُّ الػػػػٌديف الخطيػػػػب، تػػػػرقيـ: محٌمػػػػد ِٖٓ)

 ىػ.ُّٕٗفؤاد عبدالباقي، دار المعرفة، بيركت، 

ػػػػػػػػ«فػػػػػػػػتح المغيػػػػػػػػث بشػػػػػػػػرح ألفيػػػػػػػػة الحػػػػػػػػديث» .َِٖ             د بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػدالرَّحمف ، لمسػػػػػػػػخاكٌم، محمَّ
مصػػػػػػػػر، الطبعػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػى،  ،ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: عمػػػػػػػػي حسػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػي، مكتبػػػػػػػػة السػػػػػػػػنةَِٗ)

 ىػ.ُِْْ

حمػػػػد بػػػػف زيف الػػػػديف أبػػػػي يحيػػػػى زكريػػػػا بػػػػف م، لػػػػ«فػػػػتح البػػػػاقي بشػػػػرح ألفيػػػػة العراقػػػػي» .ُِٖ
، مػػػػػػػاىر الفحػػػػػػػؿ -ؽ: عبػػػػػػػد المطيػػػػػػػؼ ىمػػػػػػػيـ يػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(ِٔٗ)زكريػػػػػػػا األنصػػػػػػػارم السػػػػػػػنيكي 

 .ىػُِِْالطبعة: الطبعة األكلى، ، العممية الناشر: دار الكتب
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محمػػػد بػػػف إسػػػحاؽ بػػػف محمػػػد بػػػف  ،عبػػػد ا يبػػػ، أل«فػػػتح البػػػاب فػػػي الكنػػػى كاأللقػػػاب» .ِِٖ
ٍنػػػػػدىه العبػػػػػدم ) الناشػػػػػر: ، ؽ: أبػػػػػك قتيبػػػػػة نظػػػػػر محمػػػػػد الفاريػػػػػابييػػػػػحق، تىػػػػػػ(ّٓٗيحيػػػػػى بػػػػػف مى

 .قُُْٕالطبعة: األكلى، ، الرياض –السعكدية  -مكتبة الككثر 

ػػػػاًئؿ المٍنثػػػػكرىًة" فىتَّػػػػاكىل» .ِّٖ كىًم الميسػػػػمَّاًة: "بالمىسى محيػػػػي الػػػػديف  ،زكريػػػػا يبػػػػ، أل«اإًلمػػػػاـً النَّػػػػكى
ء الػػػػػػدّْيف بػػػػػػف العىٌطػػػػػػار، ىػػػػػػػ(ٕٔٔيحيػػػػػػى بػػػػػػف شػػػػػػرؼ النػػػػػػككم ) ػػػػػػبلى : تمميػػػػػػذه الشػػػػػػيخ عى ، ترتيػػػػػػبي

ػػػػػػػػار ػػػػػػػػد الحجَّ ػػػػػػػػة كىالنشػػػػػػػػرى ، تحًقيػػػػػػػػؽ كتعًميػػػػػػػػؽ: محمَّ الناشػػػػػػػػر: دىاري البشػػػػػػػػائًر اإلسػػػػػػػػبلميَّة لمطبىاعى
 .ىػُُْٕالطبعة: السىادسىة، ، لبناف –يع، بىيركت كالتكز 

المؤلػػػػؼ: عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف عبػػػػد ا بػػػػف عبػػػػد الحكػػػػـ، أبػػػػك ، «فتػػػػكح مصػػػػر كالمغػػػػرب» .ِْٖ
 .ىػُُْٓعاـ النشر: ، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، ىػ(ِٕٓالقاسـ المصرم )

 ، لممنػػػػػاكم، عبػػػػػدالرؤكؼ بػػػػػف تػػػػػاج العػػػػػارفيف «فػػػػػيض القػػػػػدير شػػػػػرح الجػػػػػامع الصػػػػػغير» .ِٖٓ
ىػػػػػػ(، المكتبػػػػػة التجاريػػػػػة الكبػػػػػرل، مصػػػػػر، الطبعػػػػػة: َُُّيف )بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف زيػػػػػف العابػػػػػدا

 ىػ.ُّٔٓاألكلى، 

ػػػػػػػد ، «الفخػػػػػػػرم فػػػػػػػي اآلداب الٌسػػػػػػػمطانية كالػػػػػػػدكؿ اإلسػػػػػػػبلمية» .ِٖٔ  البػػػػػػػف الطقًطقػػػػػػػي، محمَّ
    ىػ(، دار صادر، بيركت.َٕٗبف طباطبا، )ابف عمٌي ا

شػػػػيردار بػػػػف شػػػػيرك يػػػػو بػػػػف شػػػػيركيو بػػػػف ألبػػػػي شػػػػجاع، ، «الفػػػػردكس بمػػػػأثكر الخطػػػػاب» .ِٕٖ
، ؽ: السػػػػعيد بػػػػف بسػػػػيكني زغمػػػػكؿيػػػػحق، تىػػػػػ(َٗٓفناخسػػػػرك، أبػػػػك شػػػػجاع الػػػػديممٌي اليمػػػػذاني )

 .ىػَُْٔالطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: دار الكتب العممية 

، ،«الفصػػػػؿ فػػػػي الممػػػػؿ كاألىػػػػكاء كالنحػػػػؿ» .ِٖٖ أبػػػػك محمػػػػد عمػػػػي بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف  البػػػػف حػػػػـز
 –الناشػػػػػػػر: مكتبػػػػػػػة الخػػػػػػػانجي ، ىػػػػػػػػ(ْٔٓاىرم )سػػػػػػػعيد بػػػػػػػف حػػػػػػػـز األندلسػػػػػػػي القرطبػػػػػػػي الظػػػػػػػ

 .القاىرة

،  لمحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي بػػػػػػف محمػػػػػػد «الفكائػػػػػػد المجمكعػػػػػػة فػػػػػػي األحاديػػػػػػث المكضػػػػػػكعة» .ِٖٗ
الشػػػػػػػككاني، تحقيػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػدالرحمف بػػػػػػػف يحيػػػػػػػى المعممػػػػػػػي اليمػػػػػػػاني، دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة، 

 بيركت.
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بػػػػػف  تمػػػػػاـ بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد ا بػػػػػف جعفػػػػػر بػػػػػف عبػػػػػد ا ،القاسػػػػػـ يبػػػػػ، أل«الفكائػػػػػد» .َِٗ
، ؽ: حمػػػػػػدم عبػػػػػػػد المجيػػػػػػد السػػػػػػػمفييػػػػػػػحق، تىػػػػػػػ(ُْْالجنيػػػػػػد البجمػػػػػػي الػػػػػػػرازم ثػػػػػػـ الدمشػػػػػػػقي )

 ىػ.ُُِْالطبعة: األكلى، ، الرياض –الناشر: مكتبة الرشد 

البغػػػػػدادم المعتزلػػػػػي  الػػػػػكٌراؽالفػػػػػرج محمػػػػػد بػػػػػف إسػػػػػحاؽ بػػػػػف محمػػػػػد  يبػػػػػ، أل«سػػػػػترً يٍ الفً » .ُِٗ
الناشػػػػر: دار المعرفػػػػػة ، ضػػػػافؽ: إبػػػػراىيـ رميػػػػحق، تىػػػػػ(ّْٖ)عػػػػركؼ بػػػػابف النػػػػديـ الشػػػػيعي الم

 .ىػػُُْٕالطبعة: الثانية ، لبناف –بيركت 

محمػػػػػد بػػػػػف خيػػػػػر بػػػػػف عمػػػػػر بػػػػػف خميفػػػػػة  ،بػػػػػك بكػػػػػر، أل«فيرسػػػػػة ابػػػػػف خيػػػػػر اإلشػػػػػبيمي» .ِِٗ
الناشػػػػػر: دار الكتػػػػػب ، ؽ: محمػػػػػد فػػػػػؤاد منصػػػػػكريػػػػػحق، تىػػػػػػ(ٕٓٓالممتػػػػػكني األمػػػػػكم اإلشػػػػػبيمي )

 .ىػُُْٗالطبعة: الطبعة األكلى، ، بيركت/ لبناف -العممية 

محمػػػد بػػػف شػػػاكر بػػػف أحمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف شػػػاكر بػػػف ىػػػاركف ، «فػػػكات الكفيػػػات» .ِّٗ
الناشػػػػػػػػر: دار ، ؽ: إحسػػػػػػػاف عبػػػػػػػاسيػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(ْٕٔبػػػػػػػف شػػػػػػػاكر الممقػػػػػػػب بصػػػػػػػبلح الػػػػػػػديف )

 ـ.ُْٕٗ -ْ، ّ، ِالجزء: ، ـُّٕٗ – ُالجزء:  ،بيركت –صادر 

دار  الناشػػػػػر :، محمػػػػػد صػػػػػالح الشػػػػػنطي، «فػػػػػف التحريػػػػػر العربػػػػػي ضػػػػػكابطو كأنماطػػػػػو» .ِْٗ
 .ىػ ُِِْالطبعة : الخامسة ، السعكدية / حائؿ -األندلس لمنشر كالتكزيع 

 ػ ؽ ػ

ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: مكتػػػػػب ُٕٖمفيػػػػػركز آبػػػػػادم، محمػػػػػد بػػػػػف يعقػػػػػكب )، ل«القػػػػػامكس المحػػػػػيط» .ِٓٗ
تحقيػػػػػػػؽ التػػػػػػػراث فػػػػػػػي مؤسسػػػػػػػة الرسػػػػػػػالة، بإشػػػػػػػراؼ: محمػػػػػػػد نعػػػػػػػيـ العرقسيكسػػػػػػػي، مؤسسػػػػػػػة 

 ىػ.ُِْٔطبعة الثامنة، الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، ال

تقػػػػػػػديـ: ، ـ(ًُُٖٗكؿ ديكرىانػػػػػػػت = كيميػػػػػػػاـ جػػػػػػػيمس ديكرىانػػػػػػػت )، لػػػػػػػ«قصػػػػػػػة الحضػػػػػػػارة» .ِٔٗ
ػػػػػػابر ػػػػػػكد كآخػػػػػػريف، الػػػػػػدكتكر محيػػػػػػي الػػػػػػٌديف صى الناشػػػػػػر: ، ترجمػػػػػػة: الػػػػػػدكتكر زكػػػػػػي نجيػػػػػػب محمي

، تػػػػػػػكنس -دار الجيػػػػػػػؿ، بيػػػػػػػركت  عػػػػػػػاـ ، لبنػػػػػػػاف، المنظمػػػػػػػة العربيػػػػػػػة لمتربيػػػػػػػة كالثقافػػػػػػػة كالعمػػػػػػػـك
 .ىػَُْٖالنشر: 
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ًبيػػػػًب الشَّػػػػًفيعً » .ِٕٗ مىػػػػى الحى ػػػػبلًة عى شػػػػمس الػػػػديف أبػػػػك ، لمسػػػػخاكم، «القىػػػػكؿي البىػػػػًديعي فػػػػي الصَّ
 .الناشر: دار الرياف لمتراث، ىػ(َِٗالخير محمد بف عبد الرحمف السخاكم )

المؤلػػػػؼ: محمػػػػد جمػػػػاؿ الػػػػديف بػػػػف ، «قكاعػػػػد التحػػػػديث مػػػػف فنػػػػكف مصػػػػطمح الحػػػػديث» .ِٖٗ
-الناشػػػػػػػر: دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة ، ىػػػػػػػػ(ُِّّمحمػػػػػػػد سػػػػػػػعيد بػػػػػػػف قاسػػػػػػػـ الحػػػػػػػبلؽ القاسػػػػػػػمي )

 .لبناف-بيركت

المؤلػػػػػػؼ: عػػػػػػادؿ بػػػػػػف عبػػػػػػد الشػػػػػػككر بػػػػػػف عبػػػػػػاس ، «قكاعػػػػػػد العمػػػػػػؿ كقػػػػػػرائف التػػػػػػرجيح» .ِٗٗ
 .ىػُِْٓالطبعة: األكلى، ، الناشر: دار المحدث لمنشر كالتكزيع، الزرقي

 ػ ؾ ػ
 ، لمييثمػػػػػػي، نػػػػػػكر الػػػػػػديف عمػػػػػػي بػػػػػػف أبػػػػػػي بكػػػػػػر «كشػػػػػػؼ األسػػػػػػتار عػػػػػػف زكائػػػػػػد البػػػػػػزار» .ََّ

ىػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: حبيػػػػب الػػػػرحمف األعظمػػػػػي، الناشػػػػر: مؤسسػػػػة الرسػػػػػالة، َٕٖيماف )بػػػػف سػػػػما
 ىػ.  ُّٗٗبيركت، الطبعة األكلى، 

خميفػػػة، مصػػػطفى بػػػف عبػػػدا  ي، لحػػػاج«كشػػػؼ الظُّنػػػكف عػػػف أسػػػامي الكتػػػب كالفينيػػػكف» .َُّ
 ىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيركت.َُٕٔ)

   ، لمػػػذَّىبٌي، محٌمػػػد بػػػف أحمػػػد «الكاشػػػؼ فػػػي معرفػػػة مػػػف لػػػو ركايػػػةه فػػػي الكتػػػب الٌسػػػتة» .َِّ
ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: محٌمػػػػػػػػػد عكَّامػػػػػػػػػة، كأحمػػػػػػػػػد محٌمػػػػػػػػػد الخطيػػػػػػػػػب، دار القبمػػػػػػػػػة لمثٌقافػػػػػػػػػة ْٖٕ)

ٌدة، الطبعة األكلى،   ىػ. ُُّْاإلسبلمية، كمؤسسة عمـك القرآف، جي
، البػػػػػػػف األثيػػػػػػػر الجػػػػػػػزرم، عمػػػػػػػي بػػػػػػػف أبػػػػػػػي الكػػػػػػػـر الشػػػػػػػيباني «الكامػػػػػػػؿ فػػػػػػػي التػػػػػػػاريخ» .َّّ

لػػػػػػػدقاؽ، دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة، بيػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػة ىػػػػػػػػ(، صػػػػػػػححو: محمػػػػػػػد يكسػػػػػػػؼ أَّ)
 ىػ.     َُْٕاألكلى، 

ػػػػػػعفاء الرِّجػػػػػػاؿ» .َّْ ػػػػػػًدم )ت: «الكامػػػػػػؿ فػػػػػػي ضي ػػػػػػًدم، عبػػػػػػدا بػػػػػػف عى ىػػػػػػػ(، ّٓٔ، البػػػػػػف عى
تحقيػػػػػػؽ: سػػػػػػييؿ زٌكػػػػػػار، يحيػػػػػػى مختػػػػػػار غػػػػػػزَّاكم، دار الفكػػػػػػر، بيػػػػػػركت، الطبعػػػػػػة الثالثػػػػػػة، 

 ىػ.َُْٗ
ر بػػػػف أبػػػػي شػػػػيبة، عبػػػػد ا بػػػػف بكػػػػ يبػػػػ، أل«الكتػػػػاب المصػػػػنؼ فػػػػي األحاديػػػػث كاآلثػػػػار» .َّٓ

ؽ: كمػػػػػػاؿ يكسػػػػػػؼ يػػػػػػحق، تىػػػػػػػ(ِّٓمحمػػػػػػد بػػػػػػف إبػػػػػػراىيـ بػػػػػػف عثمػػػػػػاف بػػػػػػف خكاسػػػػػػتي العبسػػػػػػي )
 ق.َُْٗالطبعة: األكلى، ، الرياض –الناشر: مكتبة الرشد ، الحكت
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، تػػػػػأليؼ: يػػػػػكىنس بيدرسػػػػػف، «الكتػػػػػاب العربػػػػػي منػػػػػذ نشػػػػػأتو حتػػػػػى عصػػػػػر الطباعػػػػػة» .َّٔ
الطبعػػػػة -دمشػػػػؽ-مػػػػالي لمطباعػػػػة كالنشػػػػر كالتكزيػػػػعترجمػػػػة الػػػػدكتكر: حيػػػػدر غيبػػػػة، الناشػػػػر: األ

 ـ.َََِاألكلى
ًثيػػػػث عٌمػػػػف ريًمػػػػي بكضػػػػع الحػػػػديث» .َّٕ ، لبرىػػػػاف الػػػػديف الحمبػػػػي، المعػػػػركؼ بػػػػػػ «الكشػػػػؼي الحى

مػػػػػٌي، إبػػػػراىيـ بػػػػػف محٌمػػػػد، )ًسػػػػبط ابػػػػف ا ىػػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: صػػػػػبحي السَّػػػػاميٌرائٌي، عػػػػػالـ ُْٖلعىجى
 ىػ.       َُْٕكلى، الكتب كمكتب النَّيضة العربية، بيركت، الطبعة األ

كايػػػػػة» .َّٖ ىػػػػػػ(، ّْٔ، لمخطيػػػػػب البغػػػػػدادٌم، أحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي )ت: «الًكفايػػػػػةي فػػػػػي ًعٍمػػػػػـ الرِّ
بػػػػػػراىيـ حمػػػػػػدم المػػػػػػدني،  المكتبػػػػػػة العمميػػػػػػة المدينػػػػػػة  ،تحقيػػػػػػؽ: أبػػػػػػك عبػػػػػػدا السػػػػػػكرقي  كا 

 المنكرة.

 ، ألبػػػػي البقػػػػاء الكفػػػػكم، أيػػػػكب «الكميػػػػات معجػػػػـ فػػػػي المصػػػػطمحات كالفػػػػركؽ المغكيػػػػة» .َّٗ
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: عػػػػػدناف دركيػػػػػش كمحمػػػػػد المصػػػػػرم، مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة َُْٗسػػػػػى )بػػػػػف مك ا

 ىػ.ُُْٗلمنشر كالتكزيع، بيركت، الطبعة الثانية، 
ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: عبػػػػػػدالرحيـ ُِٔلمسػػػػػػمـ بػػػػػػف الحجػػػػػػاج النيسػػػػػػابكرم ) ،«الكينىػػػػػػى كاألسػػػػػػماء» .َُّ

محمػػػػػد أحمػػػػػد القشػػػػػقرم، عمػػػػػادة البحػػػػػث العممػػػػػي بالجامعػػػػػة اإلسػػػػػبلمية، المدينػػػػػة المنػػػػػكرة، 
 ىػ.    َُْْلطبعة األكلى، ا
اؿ، ػػػػػػػػػػػػ، البػػػػػف الكي«ط مػػػػػف الػػػػػركاة الثقػػػػػاتػػػػػػػػالككاكػػػػػب النيػػػػػرات فػػػػػي معرفػػػػػة مػػػػػف اختم» .ُُّ

رب النبػػػػي،  القيػػػػـك عبػػػػد ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: عبػػػػدِٗٗكػػػػات بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد الخطيػػػػب، )بر 
 ـ.ُُٖٗدار المأمكف، بيركت، الطبعة األكلى،

د بػػػػف يكسػػػػؼ بػػػػف يعقػػػػكب الكنػػػػدم محمػػػػ ،عمػػػػر يبػػػػ، أل«تػػػػاب الػػػػكالة ككتػػػػاب القضػػػػاةك» .ُِّ
تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػد حسػػػػػف محمػػػػػد حسػػػػػف إسػػػػػماعيؿ، كأحمػػػػػد فريػػػػػد ، ىػػػػػػ(ّٓٓ: بعػػػػػد تالمصػػػػػرم )

  .ىػُِْْالطبعة: األكلى، ، لبناف –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت ، المزيدم
ًمػػػػيُّ بػػػػفي ، «كتػػػػاب األربعػػػػيف المرتبػػػػة عمػػػػى طبقػػػػات األربعػػػػيف» .ُّّ ػػػػرىؼي الػػػػدٍّْيًف، عى المؤلػػػػؼ: شى

ٍقًدًسػػػػيُّ )المي  ٍعفىػػػػرو المى ػػػػًف بػػػػًف جى سى ػػػػاًتـً بػػػػًف حى ًمػػػػيّْ بػػػػًف ميفىػػػػرًّْج بػػػػًف حى ػػػػًؿ بػػػػًف عى ؽ: يػػػػحق، تىػػػػػ(ُُٔفىضَّ
 .الطبعة: األكلى، الناشر: أضكاء السمؼ، محمد سالـ بف محمد بف جمعاف العبادم

عمػػػػػي بػػػػػف جعفػػػػػر بػػػػػف عمػػػػػي السػػػػػعدم، أبػػػػػك القاسػػػػػـ، ، البػػػػػف القطػػػػػاع، «كتػػػػػاب األفعػػػػػاؿ» .ُّْ
الطبعػػػػػػػة: األكلػػػػػػػى ، الناشػػػػػػػر: عػػػػػػػالـ الكتػػػػػػػب، ىػػػػػػػػ(ُٓٓقىطَّػػػػػػػاع الصػػػػػػػقمي )المعػػػػػػػركؼ بػػػػػػػابف ال

 .ىػَُّْ
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ـ بػػػػف عبػػػػد ا بػػػػف عبػػػػد ػػػػػػػػالمؤلػػػػؼ: عبػػػػد الكري، «؟!كيػػػػؼ يبنػػػػي طالػػػػب العمػػػػـ مكتبتػػػػو» .ُّٓ
، كىػػػػػي عبػػػػػارة عػػػػػف دركس مفرغػػػػػة مػػػػػف مكقػػػػػع الشػػػػػيخ الخضػػػػػير، الػػػػػرحمف بػػػػػف حمػػػػػد الخضػػػػػير
 دركس في خمسة أشرطة.

 ػ ؿ ػ
بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر، جػػػػبلؿ عبػػػػد الػػػػرحمف لمسػػػػيكطي، ، «ألنسػػػػابلػػػػب المبػػػػاب فػػػػي تحريػػػػر ا» .ُّٔ

 .بيركت –الناشر: دار صادر ، ىػ( ُُٗ)الديف السيكطي 
ىػػػػػػػ(، دار صػػػػػػادر، بيػػػػػػركت، ُُٕالبػػػػػػف منظػػػػػػكر، محمػػػػػػد بػػػػػػف مكػػػػػػـر )« لسػػػػػػافي العػػػػػػرب» .ُّٕ

 ىػ.ُُْْالطبعة الثالثة، 

 ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػدالفتاح ِٖٓر، أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػي )، البػػػػػػػف حجػػػػػػػ«لسػػػػػػػاف الميػػػػػػػزاف»  .ُّٖ
 ىػ.  ٌُِّْدة، مكتب المطبكعات اإلسبلمية، الطبعة األكلى، أبك غي 

ػػػػػي«الآللػػػػػ  المصػػػػػنكعة فػػػػػي األحاديػػػػػث المكضػػػػػكعة» .ُّٗ كطي، عبػػػػػدالرَّحمف بػػػػػف أبػػػػػي ، لمسُّ
 ىػ(، دار المعرفة، بيركت.ُُٗبكر )

محمػػػػد  ،الطيػػػػب يبػػػػ، أل«لقطػػػػة العجػػػػبلف ممػػػػا تمػػػػس إلػػػػى معرفتػػػػو حاجػػػػة اإلنسػػػػاف» .َِّ
، ىػػػػػ(َُّٕ) الحسػػػػيني البخػػػػارم الًقنَّػػػػكجي اصػػػػديؽ خػػػػاف بػػػػف حسػػػػف بػػػػف عمػػػػي ابػػػػف لطػػػػؼ 

 .قَُْٓالطبعة: األكلى، ، لبناف -بيركت -الناشر: دار الكتب العممية 

رٌم، عمػػػػي بػػػػف أبػػػػي الكػػػػـر محٌمػػػػد «الٌمبػػػػاب فػػػػي تيػػػػذيب األنسػػػػاب» .ُِّ ػػػػزى   ، البػػػػف األثيػػػػر الجى
 ىػ(، دار صادر، بيركت.َّٔ)

 ػ ـ ػ

ماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ المؤلؼ: ج، «المحمدكف مف الشعراء كأشعارىـ» .ِِّ
راجعو كعارضو بنسخو ، حققو كقدـ لو ككضع فيارسو: حسف معمرم، ىػ(ْٔٔالقفطي )

 .ىػَُّٗعاـ النشر: ، الناشر: دار اليمامة، المؤلؼ: حمد الجاسر

صػػػػاحب ، «مجمػػػػة شػػػػيرية أدبيػػػػة عمميػػػػة تاريخيػػػػة -مجمػػػػة لغػػػػة العػػػػرب العراقيػػػػة » .ِّّ
 ليػػػػػػػػػػاكم الكىٍرًممػػػػػػػػػػي، بطػػػػػػػػػػرس بػػػػػػػػػػف جبرائيػػػػػػػػػػؿ يكسػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػٌكادامتيازىػػػػػػػػػػا: أىًنٍسػػػػػػػػػػتاس مػػػػػػػػػػارم األ

الناشػػػػػػػػػر: كزارة األعػػػػػػػػػبلـ، الجميكريػػػػػػػػػة ، المػػػػػػػػػدير المسػػػػػػػػػؤكؿ: كػػػػػػػػػاظـ الػػػػػػػػػدجيمي، ىػػػػػػػػػػ(ُّٔٔ)
 .تـ طبعيا: بػ مطبعة اآلداب، بغداد، مديرية الثقافة العامة -العراقية 
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 نػػػػكر الػػػػديف عمػػػػي بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر بػػػػف ،الحسػػػػف يبػػػػ، أل«مجمػػػػع الزكائػػػػد كمنبػػػػع الفكائػػػػد» .ِّْ
الناشػػػػػػػر: مكتبػػػػػػػة القدسػػػػػػػي، ، ؽ: حسػػػػػػػاـ الػػػػػػػديف القدسػػػػػػػييػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(َٕٖسػػػػػػػميماف الييثمػػػػػػػي )

 .قُُْْـ النشر: عا، القاىرة

جمػػػاؿ الػػػديف، محمػػػد ، ل«مجمػػػع بحػػػار األنػػػكار فػػػي غرائػػػب التنزيػػػؿ كلطػػػائؼ األخبػػػار» .ِّٓ
الناشػػػػػر: مطبعػػػػػة مجمػػػػػس ، ىػػػػػػ(ٖٔٗطػػػػػاىر بػػػػػف عمػػػػػي الصػػػػػديقي الينػػػػػدم الفىتًَّنػػػػػي الكجراتػػػػػي )

 .ىػُّٕٖالطبعة: الثالثة، ، ارؼ العثمانيةدائرة المع

ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: ٔٔٔحمػػػػػد بػػػػػف أبػػػػي بكػػػػػر بػػػػػف عبػػػػدالقادر )، لمػػػػرازم، م«مختػػػػػار الصػػػػػحاح» .ِّٔ
يكسػػػػػؼ الشػػػػػيخ محمػػػػػد، المكتبػػػػػة العصػػػػػرية، الػػػػػدار النمكذجيػػػػػة، بيػػػػػركت، صػػػػػيدا، الطبعػػػػػة 

 ىػ.َُِْالخامسة، 

يئػػػػة العامػػػػة الناشػػػػر: الي، المؤلػػػػؼ: محمػػػػد رشػػػػاد خميفػػػػة، «مدرسػػػػة الحػػػػديث فػػػػي مصػػػػر» .ِّٕ
 .لشئكف المطابع األميرية بالقاىرة

المؤلػػػػؼ: أحمػػػػد بػػػػف يحيػػػػى بػػػػف فضػػػػؿ ا ، «مسػػػػالؾ األبصػػػػار فػػػػي ممالػػػػؾ األمصػػػػار» .ِّٖ
، الناشػػػػػر: المجمػػػػػع الثقػػػػػافي، أبػػػػػك ظبػػػػػي، ىػػػػػػ(ْٕٗالقرشػػػػػي العػػػػػدكم العمػػػػػرم، شػػػػػياب الػػػػػديف )

 .ىػُِّْالطبعة: األكلى، 

د بػػػػف محمػػػػد بػػػػف حنبػػػػؿ بػػػػف أحمػػػػ ،عبػػػػد ا يبػػػػ، أل«مسػػػػند اإلمػػػػاـ أحمػػػػد بػػػػف حنبػػػػؿ» .ِّٗ
، عػػػػادؿ مرشػػػػػد، كآخػػػػػركف -ؽ: شػػػػعيب األرنػػػػػؤكط يػػػػػحق، تىػػػػػ(ُِْىػػػػبلؿ بػػػػػف أسػػػػد الشػػػػػيباني )

الطبعػػػػػػػػة: ، الناشػػػػػػػػر: مؤسسػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػالة، إشػػػػػػػػراؼ: د عبػػػػػػػػد ا بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد المحسػػػػػػػػف التركػػػػػػػػي
 .ىػُُِْاألكلى، 

عبػػػػػد ا بػػػػػف عبػػػػػد  ،محمػػػػػد يبػػػػػ، أل«مسػػػػػند الػػػػػدارمي المعػػػػػركؼ بػػػػػػ )سػػػػػنف الػػػػػدارمي(» .َّّ
، ىػػػػػػ(ِٓٓ)مرقندم ف الفضػػػػػؿ بػػػػف بىيػػػػراـ بػػػػػف عبػػػػد الصػػػػمد الػػػػػدارمي، التميمػػػػي السػػػػالػػػػرحمف بػػػػ

الناشػػػػػػػػر: دار المغنػػػػػػػػي لمنشػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػع، المممكػػػػػػػػة ، تحقيػػػػػػػػؽ: حسػػػػػػػػيف سػػػػػػػػميـ أسػػػػػػػػد الػػػػػػػػداراني
 .ىػُُِْالطبعة: األكلى، ، العربية السعكدية
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محمػػػػػػد بػػػػػػف سػػػػػػبلمة بػػػػػػف جعفػػػػػػر بػػػػػػف عمػػػػػػي بػػػػػػف  ،عبػػػػػػد ا يبػػػػػػ، أل«مسػػػػػػند الشػػػػػػياب» .ُّّ
، ؽ: حمػػػػػػػػدم بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد المجيػػػػػػػػد السػػػػػػػػمفييػػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػػ(ْْٓعي المصػػػػػػػػرم )حكمػػػػػػػػكف القضػػػػػػػػا

 ىػ.َُْٕالطبعة: الثانية، ، بيركت –الناشر: مؤسسة الرسالة 

ىػػػػػ(، حققػػػػو ككثقػػػػو ّْٓ، البػػػػف حٌبػػػػاف، محٌمػػػػد بػػػػف حبػػػػاف )«مشػػػػاىيري عممػػػػاء األمصػػػػار» .ِّّ
 –الناشػػػػػػػر: دار الكفػػػػػػػاء لمطباعػػػػػػػة كالنشػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػع ، كعمػػػػػػػؽ عميػػػػػػػو: مػػػػػػػرزكؽ عمػػػػػػػى ابػػػػػػػراىيـ

 .ىػُُُْالطبعة: األكلى ، لمنصكرةا

              ، لمبيكصػػػػػػيرٌم، أحمػػػػػػد بػػػػػػف أبػػػػػػي بكػػػػػػر«مصػػػػػػباح الزُّجاجػػػػػػة فػػػػػػي زكائػػػػػػد ابػػػػػػف ماجػػػػػػو» .ّّّ
 ىػ. َُّْىػ(، تحقيؽ: محٌمد الكشناكٌم، دار العربية، بيركت، َْٖ)

، الػػػػدكتكر: عػػػػامر «مصػػػػدر المعمكمػػػػات مػػػػف عصػػػػر المخطػػػػكط إلػػػػى عصػػػػر األنترنػػػػت» .ّّْ
 دكتكر: ربحػػػػػي مصػػػػػطفى عميػػػػػاف، كالػػػػػدكتكرة: إيمػػػػػاف فاضػػػػػؿ السػػػػػمرائي،إبػػػػػراىيـ قنػػػػػديمجي، كالػػػػػ

    ق.َُِْالناشر: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى 

عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر، جػػػػبلؿ ، لمسػػػػيكطي، «المزىػػػػر فػػػػي عمػػػػكـ المغػػػػة كأنكاعيػػػػا» .ّّٓ
 –ب العمميػػػػػة الناشػػػػػر: دار الكتػػػػػ، ؽ: فػػػػػؤاد عمػػػػػي منصػػػػػكريػػػػػحق، تىػػػػػػ(ُُٗالػػػػػديف السػػػػػيكطي )

  .قُُْٖالطبعة: األكلى، ، بيركت

أحمػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػف زيػػػػػاد بػػػػػف  ،سػػػػػعيد بػػػػف األعرابػػػػػي يبػػػػػ، أل«معجػػػػـ ابػػػػػف األعرابػػػػػي» .ّّٔ
تحقيػػػػؽ كتخػػػػػريج: عبػػػػد المحسػػػػف بػػػػػف إبػػػػراىيـ بػػػػف أحمػػػػػد ، ىػػػػػ(َّْبشػػػػر البصػػػػرم الصػػػػػكفي )

 الطبعػػػػػػػػة: األكلػػػػػػػػى،، الناشػػػػػػػػر: دار ابػػػػػػػػف الجػػػػػػػػكزم، المممكػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة السػػػػػػػػعكدية، الحسػػػػػػػػيني
 .ىػُُْٖ

ثقػػػػة الػػػػديف، أبػػػػك القاسػػػػـ عمػػػػي بػػػػف الحسػػػػف بػػػػف ىبػػػػة ا المعػػػػركؼ ، ل«معجػػػػـ الشػػػػيكخ» .ّّٕ
 –الناشػػػػػػػر: دار البشػػػػػػػائر ، ؽ: الػػػػػػػدكتكرة كفػػػػػػػاء تقػػػػػػػي الػػػػػػػديفيػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(ُٕٓبػػػػػػػابف عسػػػػػػػاكر )

    .ىػُُِْالطبعة: األكلى ، دمشؽ

ػػػػػػـ البيمػػػػػػداف» .ّّٖ ػػػػػػكٌم، يػػػػػػاقكت بػػػػػػف عبػػػػػػدا، )، ل«ميعجى مى كت، ىػػػػػػػ(، دار صػػػػػػادر، بيػػػػػػر ِٔٔمحى
 ىػ.ُّٕٗ
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ػػػػـ الصػػػػحابة» .ّّٗ ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ:  ُّٓعبػػػػدالباقي بػػػػف قػػػػانع بػػػػف مػػػػرزكؽ ) البػػػػف قػػػػانع،، «ميعجى
صػػػػبلح بػػػػف سػػػػالـ المصػػػػراتي، مكتبػػػػة الغربػػػػاء األثريػػػػة، المدينػػػػة المنػػػػكرة، الطبعػػػػة األكلػػػػى، 

 ىػ.ُُْٖ

ػػػػػـ الصػػػػػحابة» .َّْ ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: ُّٕبػػػػػدا بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػدالعزيز )، لمبغػػػػػكم، ع«ميعجى
اف، الككيػػػػػػػت، الطبعػػػػػػػة األكلػػػػػػػى، محمػػػػػػػد الجكنػػػػػػػي، مكتبػػػػػػػة دار البيػػػػػػػ محمػػػػػػػد األمػػػػػػػيف بػػػػػػػف

 ىػ.ُُِْ

ػػػػػـ مقػػػػػاييس المغػػػػػة» .ُّْ ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: عبدالسَّػػػػػبلـ ىػػػػػاركف، ّٓٗ، ألحمػػػػػد بػػػػػف فػػػػػارس )«ميعجى
 ىػ.ُّٗٗدار الفكر، طبعة 

ىػػػػػ( ُِْْتأحمػػػػد مختػػػػار عبػػػػد الحميػػػػد عمػػػػر ) .د، «معجػػػػـ المغػػػػة العربيػػػػة المعاصػػػػرة» .ِّْ
 .ىػُِْٗالطبعة: األكلى، ، الـ الكتبالناشر: ع، بمساعدة فريؽ عمؿ

 شػػػػػياب ،عبػػػػػد ا يبػػػػػ، أل«معجػػػػػـ األدبػػػػػاء ب إرشػػػػػاد األريػػػػػب إلػػػػػى معرفػػػػػة األديػػػػػب» .ّّْ
الناشػػػػػػر: دار ، ؽ: إحسػػػػػػاف عبػػػػػػاسيػػػػػػحق، تىػػػػػػػ(ِٔٔيػػػػػػاقكت بػػػػػػف عبػػػػػػد ا الركمػػػػػػي الحمػػػػػػكم )

 .قُُْْالطبعة: األكلى، ، الغرب اإلسبلمي، بيركت

حسػػػػف بػػػػف عبػػػػد ا بػػػػف سػػػػيؿ بػػػػف سػػػػعيد بػػػػف ال ،أبػػػػك ىػػػػبلؿ، «معجػػػػـ الفػػػػركؽ المغكيػػػػة» .ّْْ
ؽ: الشػػػػيخ بيػػػػػت ا بيػػػػات، كمؤسسػػػػػة يػػػػحق، تىػػػػػػ(ّٓٗ: نحػػػػكتيحيػػػػى بػػػػف ميػػػػػراف العسػػػػكرم )

، «قػػػػـ»الناشػػػػر: مؤسسػػػػة النشػػػػر اإلسػػػػبلمي التابعػػػػة لجماعػػػػة المدرسػػػػيف بػػػػػ ، النشػػػػر اإلسػػػػبلمي
 .ىػُُِْالطبعة: األكلى، 

الػػػػرحمف بػػػػف يحيػػػػى بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد  ،الحسػػػػيف يبػػػػ، أل«معجػػػػـ الشػػػػيكخ» .ّْٓ
ٍيػػػػػػع الغسػػػػػػاني الصػػػػػػيداكم ) مى شػػػػػػر: النا، ؽ: د. عمػػػػػػر عبػػػػػػد السػػػػػػبلـ تػػػػػػدمرميػػػػػػحق، تىػػػػػػػ(َِْجي

 ق.َُْٓالطبعة: األكلى، ، طرابمس، بيركت -دار اإليماف ،مؤسسة الرسالة

المؤلػػػػؼ: محمػػػػد محمػػػػد محمػػػػد سػػػػالـ محيسػػػػف ، «معجػػػػـ حفػػػػاظ القػػػػرآف عبػػػػر التػػػػاريخ» .ّْٔ
 .ىػُُِْالطبعة: األكلى، ، ركتبي –الناشر: دار الجيؿ ، ىػ(ُِِْ)



 

 

353 

 

عمػػػػي بػػػػػف إسػػػػماعيؿ بػػػػػف سػػػػيده المرسػػػػػي  ،الحسػػػػػف يبػػػػ، أل«المحكػػػػـ كالمحػػػػػيط األعظػػػػػـ» .ّْٕ
، بيػػػػػػػػػػركت –الناشػػػػػػػػػر: دار الكتػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػة ، ؽ: عبػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػد ىنػػػػػػػػػػداكميػػػػػػػػػحق(، تقْٖٓ)

 .قُُِْالطبعة: األكلى، 

أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف المثينػػػػى بػػػػف يحيػػػػى بػػػػف عيسػػػػى  ،يعمػػػػى يبػػػػ، أل«مسػػػػند أبػػػػي يعمػػػػى» .ّْٖ
الناشػػػػػػػػر: دار ، ؽ: حسػػػػػػػػيف سػػػػػػػػميـ أسػػػػػػػػديػػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػػ(َّٕف ىػػػػػػػػبلؿ التميمػػػػػػػػي، المكصػػػػػػػػمي )بػػػػػػػ

 .قَُْْالطبعة: األكلى، ، دمشؽ –المأمكف لمتراث 

المؤلػػػػػؼ: عمػػػػػر بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف عمػػػػػر القزكينػػػػػي، أبػػػػػك حفػػػػػص، ، «مشػػػػػيخة القزكينػػػػػي» .ّْٗ
الناشػػػػػػػر: دار البشػػػػػػػائر ، ؽ: الػػػػػػػدكتكر عػػػػػػػامر حسػػػػػػػف صػػػػػػػبرميػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(َٕٓسػػػػػػػراج الػػػػػػػديف )

 .ىػُِْٔالطبعة: األكلى  ،اإلسبلمية

أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد ا، أبػػػػك العبػػػػاس، جمػػػػاؿ الػػػػديف ، «مشػػػػيخة ابػػػػف البخػػػػارم» .َّٓ
الناشػػػػػػر: ، ؽ: د. عػػػػػػكض عتقػػػػػػي سػػػػػػعد الحػػػػػػازمييػػػػػػحق، تىػػػػػػػ(ٔٗٔابػػػػػػف الظػػػػػػاىرم، الحنفػػػػػػي )

 .ىػُُْٗالطبعة: األكلى، ، مكة/ السعكدية -دار عالـ الفؤاد

ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػدالعميـ ُِٔدا )لمًعٍجمػػػػػػػػٌي، أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػ ،«معرفػػػػػػػػة الثقػػػػػػػػػات» .ُّٓ
 ىػ. َُْٓ، الطبعة األكلى، ةالنَّبكيعبدالعظيـ البىٍستكٌم، مكتبة الدَّار، المدينة 

 ىػػػػػػػػػػ(، ركايػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػف محػػػػػػػػػرز، أحمػػػػػػػػػد ِّّ، ليحيػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػيف )«معرفػػػػػػػػػة الرِّجػػػػػػػػػاؿ» .ِّٓ
 ىػ. َُْٓبف محٌمد، تحقيؽ: محٌمد كامؿ القٌصار، ا

ػػػػػػػػػيف )لمبييقػػػػػػػػػٌي، أ ،«معرفػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػنف كاآلثػػػػػػػػػار» .ّّٓ سى ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: ْٖٓحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف الحي
باكسػػػػػػتاف(، دار  -عبػػػػػػدالمعطي أمػػػػػػيف قمعجػػػػػػي، جامعػػػػػػة الدراسػػػػػػات اإلسػػػػػػبلمية )كراتشػػػػػػي 

 -دمشػػػػػػػؽ(، دار الكفػػػػػػػاء )المنصػػػػػػػكرة  -بيػػػػػػػركت(، دار الػػػػػػػكعي )حمػػػػػػػب -قتيبػػػػػػػة )دمشػػػػػػػؽ 
 ىػ.ُُِْالقاىرة(، الطبعة األكلى، 

ػػػػػػػحابة» .ّْٓ  ىػػػػػػػػ(، َّْبػػػػػػػدا )ت: ، ألبػػػػػػػي نيعىػػػػػػػيـ األصػػػػػػػبيانٌي، أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف ع«معرفػػػػػػػة الصَّ
يػػػػػػاض، الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػى،  تحقيػػػػػػؽ: عػػػػػػادؿ بػػػػػػف يكسػػػػػػؼ العػػػػػػٌزازٌم، دار الػػػػػػكطف لمنشػػػػػػر، الرّْ

    ىػ.ُُْٗ
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ػػػػػػػػػبلح، عثمػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػدالرَّحمف ، «معرفػػػػػػػػػةي أنػػػػػػػػػكاع عمػػػػػػػػػـً الحػػػػػػػػػديث» .ّٓٓ  البػػػػػػػػػف الصَّ
مػػػػػاىر  -المحقػػػػػؽ: عبػػػػػد المطيػػػػػؼ اليمػػػػػيـ  المعػػػػػركؼ بػػػػػػ "مقدمػػػػػة ابػػػػػف الصػػػػػبلح"، ىػػػػػػ(،ّْٔ)

سػػػػػػػػػػػػػػػػػنة ، الطبعػػػػػػػػػػػػػػػػػة: األكلػػػػػػػػػػػػػػػػػى، لناشػػػػػػػػػػػػػػػػػر: دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػةا، ياسػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الفحػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 .ُعدد األجزاء: ، ـ ََِِىػ/ُِّْالنشر:

 ، البػػػػػف القيسػػػػػراني، محمػػػػػد بػػػػػف طػػػػػاىر «معرفػػػػػة التػػػػػذكرة فػػػػػي األحاديػػػػػث المكضػػػػػكعة» .ّٔٓ
ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: عمػػػػػػػاد الػػػػػػػديف أحمػػػػػػػد حيػػػػػػػدر، مؤسسػػػػػػػة الكتػػػػػػػب َٕٓبػػػػػػػف عمػػػػػػػي بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد )ا

      ىػ.َُْٔركت، الطبعة األكلى، الثقافية، بي

، محمَّد بف عبدا )، لمحاكـ النَّيس«معرفةي عمكـً الحديثً » .ّٕٓ ىػ(، تحقيؽ: السيد َْٓابيكرمّْ
ىػ، عف طبعة دائرة ُّٕٗمعظـ حسيف، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة الثانية، 

 المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف. 

محمكد بف أحمد بف  ،محمد يبأل ،«مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار» .ّٖٓ
تحقيؽ: محمد حسف ، ىػ(ٖٓٓمكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى )

 .ىػُِْٕالطبعة: األكلى، ، لبناف –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت ، محمد حسف إسماعيؿ

الطبعة: ، الناشر: دار المعارؼ بمصر، ناصر الديف األسد، «مصادر الشعر الجاىمي» .ّٗٓ
 ـ.ُٖٖٗالطبعة السابعة 

 -، مطبعة الشرقية، القاىرة، لعبد الرحمف بف محمد بف خمدكف«مقدمة ابف خمدكف» .َّٔ
 ىػ.ُِّٕمصر، 

المؤلؼ: عبد الحؽ بف سيؼ الديف بف سعد ا البخارم ، «مقدمة في أصكؿ الحديث» .ُّٔ
 -البشائر اإلسبلمية الناشر: دار ، ؽ: سمماف الحسيني الندكميحق، تىػ(َُِٓالدىمكم الحنفي )

 .ىػَُْٔالطبعة: الثانية، ، لبناف –بيركت 

عفيؼ  ،محمد يب، أل«مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف» .ِّٔ
، كضع حكاشيو: خميؿ المنصكر، ىػ(ٖٕٔالديف عبد ا بف أسعد بف عمي بف سميماف اليافعي )

 .ىػُُْٕالطبعة: األكلى، ، لبناف –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 
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 عبداهلل أحمد  يبألىػ(، ِّٕ) مف سؤاالت أبي بكر أحمد بف محمد بف ىان  األثـر» .ّّٔ
ىػ(، تحقيؽ: عامر حسف صبرم، ُِْ، ألحمد بف محمد بف حنبؿ )«بف محمد بف حنبؿا

 ىػ.ُِْٓدار البشائر اإلسبلمية، بيركت، الطبعة األكلى، 

اؽ، ػػػػػد الدَّقٌ ػػػػػ، ركاية أبي خال«ىػ( في الرِّجاؿِّّبف معيف )كبلـ أبي زكريا يحيى مف » .ّْٔ
ىػ(، تحقيؽ: أحمد محٌمد نكر سيؼ، دار المأمكف لمتراث، ِْٖيزيد بف اليىٍيثـ بف طىٍيماف )

 ىػ.ََُْدمشؽ، 

، ىػ(ُُْٕالمؤلؼ: سعيد بف محمد بف أحمد األفغاني )، «مف تاريخ النحك العربي» .ّٓٔ
 .حالناشر: مكتبة الفبل

، لنكر الديف محمد عتر، دار الفكر، دمشؽ، الطبعة «منيج النقد في عمـك الحديث»  .ّٔٔ
 ىػ.ُُْٖالثالثة، 

ىػ(، تحقيؽ: عمي محٌمد ْٖٕبف أحمد )، لمذَّىبٌي، محٌمد «ميزاف االعتداؿ في نقد الرِّجاؿ» .ّٕٔ
 البجاكٌم، دار المعرفة، بيركت. 

المؤلؼ: الدكتكر خيرا  ،«ربية اإلسبلميةفي الحضارة الع الكرٌاقيفػػػة ك الكرٌاقمكسكعة » .ّٖٔ
 .ـ(َُُِلبناف، الطبعة األكلى ) -بيركت–سعيد، مؤسسة االنتشار العربي 

تأليؼ: مجمكعة مف ، «مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممو» .ّٗٔ
دم عصاـ عبد اليا -أشرؼ منصكر عبد الرحمف  -المؤلفيف )الدكتكر محمد ميدم المسممي 

الطبعة: ، محمكد محمد خميؿ( -أيمف إبراىيـ الزاممي  -أحمد عبد الرزاؽ عيد  -محمكد 
 .بيركت، لبناف -الناشر: عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع ، ـََُِاألكلى، 

أحمد بف محمد بف عمي  ،العباس يب، أل«المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» .َّٕ
 .بيركت –اشر: المكتبة العممية الن، ىػ(َٕٕ: نحكتالفيكمي ثـ الحمكم، )

يسراني، ، البف الق«األنساب المتفقة في الخط المتماثمة في النقط الميؤتىًمؼ كالميختىًمؼب» .ُّٕ
ىػ(، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، دار الكتب العممية، َٕٓمحمد بف طاىر بف عمي )

 ىػ.     ُُُْبيركت، الطبعة: األكلى، 

 ىػ(، تحقيؽ: مكفؽ ّٖٓطنٌي، عمي بف عمر )، لمدارق«الميؤتىًمؼ كالميختىًمؼ» .ِّٕ
 ىػ.      َُْٔبف عبدالقادر، دار الغرب اإلسبلمٌي، بيركت، الطبعة األكلى، ا
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ىػ(، تحقيؽ: محٌمد صادؽ ّْٔطيب البغدادٌم، أحمد بف عمٌي )، لمخ«المتفؽ كالمفترؽ» .ّّٕ
 ىػ.    ُُْٕالحامدم، دار القادرم، الطبعة األكلى، 

عفاء كالمترككيففى مف المحكالمجركح» .ّْٕ          ، البف حٌباف، محٌمد بف حباف «دِّثيف كالضُّ
 ىػ. ُُِْىػ(، تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد، دار المعرفة، بيركت، طبعة ّْٓ)

د بف ػػػػػػػػػأحم ،فػػػػػػعبد الرحم يب، أل«المجتبى مف السنف ب السنف الصغرل لمنسائي» .ّٕٓ
الناشر: مكتب ، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، (ىػَّّشعيب بف عمي الخراساني، النسائي )

كمجمد  ٖ) ٗعدد األجزاء:، ُٖٔٗ–َُْٔالطبعة: الثانية، ، حمب –المطبكعات اإلسبلمية
 .لمفيارس(

 ، لمرَّامييرميًزٌم، الحسف بف عبدالرَّحمف «الميحدِّث الفاصؿ بيف الرَّاكم كالكاعي» .ّٕٔ
دار الفكر، بيركت، الطبعة الثالثة، ىػ(، تحقيؽ: الٌدكتكر محٌمد عٌجاج الخطيب، َّٔ)

 ىػ. َُْْ

،«ى باآلثارمَّ حى المي » .ّٕٕ ىػ(، دار الفكر، ْٔٓعمي بف أحمد بف سعيد بف حـز ) ، البف حـز
 بيركت.

ىػ(، تحقيؽ: رفعت فكزم عبدالمطمب ُٕٔ، لمعبلئي، خميؿ بف كيكمدم )«فكالمختمط» .ّٖٕ
 ىػ.ُُْٕكلى، كعمي عبدالباسط مزيد، مكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة األ

ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: عبػػػػػدالرحيـ ّٖٓالبػػػػػف شػػػػػاىيف، عمػػػػػر بػػػػػف شػػػػػاىيف )، «المختمػػػػػؼ فػػػػػييـ» .ّٕٗ
 ىػ.َُِْبف محمد بف أحمد القشقرم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األكلى، 

، ىػػػػػػ(َُّٗعبػػػػػد المطيػػػػػؼ محمػػػػػكد حمػػػػػزة )، «المػػػػػدخؿ فػػػػػي فػػػػػف التحريػػػػػر الصػػػػػحفي» .َّٖ
 .ة: الخامسةالطبع، الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب

محمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد العبػػػػػدرم الفاسػػػػػي المػػػػػالكي  ،عبػػػػػد ا يبػػػػػ، أل«المػػػػػدخؿ» .ُّٖ
 . )بدكف سنة نشر(.الناشر: دار التراث، ىػ(ّٕٕالشيير بابف الحاج )

محمػػػػد بػػػػف مكػػػػـر بػػػػف عمػػػػى، أبػػػػك الفضػػػػؿ، ، «مختصػػػػر تػػػػاريخ دمشػػػػؽ البػػػػف عسػػػػاكر» .ِّٖ
ؽ: ركحيػػػػػػػة يػػػػػػػحق، تىػػػػػػػػ(ُُٕ) اإلفريقػػػػػػػي يلػػػػػػػديف ابػػػػػػػف منظػػػػػػػكر االنصػػػػػػػارم الركيفعػػػػػػػجمػػػػػػػاؿ ا

دار النشػػػػػػػر: دار الفكػػػػػػػر لمطباعػػػػػػػة ، النحػػػػػػػاس، ريػػػػػػػاض عبػػػػػػػد الحميػػػػػػػد مػػػػػػػراد، محمػػػػػػػد مطيػػػػػػػع
 .ىػَُِْالطبعة: األكلى، ، سكريا –كالتكزيع كالنشر، دمشؽ 



 

 

351 

 

ىػ(، تحقيؽ: شكر ا نعمة ا ِّٕحاتـ، عبدالرَّحمف بف محٌمد ) ، البف أبي«المراسيؿ» .ّّٖ
 ىػ.ُّٕٗركت، طبعة قكجاني، مؤسسة الرّْسالة، بي

ىػ(، تحقيؽ: َْٓكرٌم، محمَّد بف عبدا )، لمحاكـ النَّيسابي «الميستدرىؾ عمى الصَّحيحيفً » .ّْٖ
 ىػ.     ُُُْمصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى،

، المسمَّى بػ: «المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل » .ّٖٓ
ىػ(، تحقيؽ: محمد فؤاد عبدالباقي، ُِٔلمسمـ بف الحجاج النيسابكرم ) ،«يح مسمـصح»

 بيركت.، دار إحياء التراث العربي

مجمع المغة العربية بالقاىرة، مكتبة الشركؽ الدكلية، الطبعة الرابعة،  ،«المعجـ الكسيط» .ّٖٔ
 ىػ.ُِْٓ

ف مطير المخمي يكب بسميماف بف أحمد بف أ ،القاسـ الطبراني يب، أل«المعجـ األكسط» .ّٕٖ
ؽ: طارؽ بف عكض ا بف محمد ، عبد المحسف بف إبراىيـ يحق، تىػ(َّٔالشامي، )
 .القاىرة –الناشر: دار الحرميف ، الحسيني

، كـر بف محمد زيادة الفالكجي األثرمأل ،«المعجـ الصغير لركاة اإلماـ ابف جرير الطبرم» .ّٖٖ
 .دار ابف عفاف، القاىرة -الدار األثرية، األردف  الناشر:، تقديـ: عمي حسف عبد الحميد األثرم

ا بف عبد ا بف أحمد بف  عبيد ،الفضؿ يب، أل«المعجـ في مشتبو أسامي المحدثيف» .ّٖٗ
، الرياض –الناشر: مكتبة الرشد ، ؽ: نظر محمد الفاريابييحق، تىػ(َْٓيكسؼ اليركم )
 ق.ُُُْالطبعة: األكلى، 

، «ب مف لدف فتح األندلس إلى آخر عصر المكحديفالمعجب في تمخيص أخبار المغر » .َّٗ
ؽ: الدكتكر صبلح الديف يحق، تىػ(ْٕٔعبد الكاحد بف عمي التميمي المراكشي، محيي الديف )

 .ىػُِْٔالطبعة: األكلى، ، بيركت-الناشر: المكتبة العصرية، صيدا، اليكارم

لفسكم، أبك يكسؼ يعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي ا، لمفسكم، «المعرفة كالتاريخ» .ُّٗ
الطبعة: الثانية، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت، ؽ: أكـر ضياء العمرميحق، تىػ(ِٕٕ)

 .ىػَُُْ
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، اختصره مف كتاب الدر النضيد لمبدر الغزم: الشيخ «المعيد في أدب المفيد كالمستفيد» .ِّٗ
اشر: ق(، كقؼ عمى طبعو: أحمد عبيد، النُٖٗاسط بف مكسى بف محمد العممكم )عبد الب

 ق.ُّْٗالمكتبة العربية في دمشؽ، الطبعة األكلى 

شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف ، لمذىبي، «المعيف في طبقات المحدثيف» .ّّٗ
 -الناشر: دار الفرقاف ، ؽ: د. ىماـ عبد الرحيـ سعيديحق، تىػ(ْٖٕعثماف بف قىاٍيماز الذىبي )

 ىػ.َُْْالطبعة: األكلى، ، األردف –عماف 

المؤلؼ: ناصر بف عبد السيد أبى المكاـر ابف عمى، أبك الفتح، برىاف الديف ، «مغربال» .ّْٗ
ًزٌل )  (.بدكف طبعة كبدكف تاريخ)، الناشر: دار الكتاب العربي، ىػ(َُٔالخكارزمي الميطىرّْ

عفاء» .ّٓٗ ىػ(، تحقيؽ: نكر الديف عتر، إدارة ْٖٕ، لمذَّىبي، محٌمد بف أحمد )«المغني في الضَّ
 اث بدكلة قطر.إحياء التر 

عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني  ،بكر يب، أل«المصنؼ» .ّٔٗ
يطمب مف: ، اليند -الناشر: المجمس العممي، ؽ: حبيب الرحمف األعظمييحق، تىػ(ُُِ)

 ق.َُّْالطبعة: الثانية، ، بيركت –المكتب اإلسبلمي

بف محمد المعركؼ بالراغب  الحسيف ،القاسـ يب، أل«المفردات في غريب القرآف» .ّٕٗ
 -الناشر: دار القمـ، الدار الشامية ، ؽ: صفكاف عدناف الداكدميحق، تىػ(َِٓاألصفيانى )
    .ىػُُِْ ،الطبعة: األكلى، دمشؽ بيركت

ىػ(، تحقيؽ:  محمد صالح ْٖٕ، لمذَّىبي، محٌمد بف أحمد )«المقتنى في سرد الكنى» .ّٖٗ
جامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، الطبعة األكلى، عبدالعزيز المراد، المجمس العممي بال

 ىػ. َُْٖ

طيَّةً » .ّٗٗ نصر ابف الشيخ  ،الكفاء يب، أل«المىطىاًلعي النَّصرية لممىطىاًبًع المصريًَّة في األصيكؿ الخى
تحقيؽ ، ىػ(ُُِٗنصر يكنس الكفائي اليكريني األحمدم األزىرم األشعرم الحنفي الشافعٌي )

 .قُِْٔالطبعة: األكلى، ، الناشر: مكتبة السنة، القاىرة، عبد المقصكدكتعميؽ: الدكتكر طو 
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محمد بف أبي بكر بف أيكب بف ، البف القيـ، «المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ» .ََْ
الناشر: مكتبة ، ؽ: عبد الفتاح أبك غدةيحق، تىػ(ُٕٓسعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )

 .قَُّٗكلى، الطبعة: األ، المطبكعات اإلسبلمية، حمب

        عبدالرحمف بف عمي بف محمد  ،البف الجكزم، «المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ» .َُْ
ىػ(، تحقيؽ: محمد عبدالقادر عطا كمصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العممية، ٕٗٓ)

 ىػ.ُُِْبيركت، الطبعة األكلى، 

عبد ا بف أحمد بف أبك محمد مكفؽ الديف ، البف قدامة، «لمنتخب مف عمؿ الخبلؿا» .َِْ
محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي 

الناشر: دار الراية لمنشر ، تحقيؽ: أبي معاذ طارؽ بف عكض ا بف محمد، ىػ(َِٔ)
 .كالتكزيع

ـي بفي ػػػػػاؽى ًإٍبرىاًىيٍ ػػػػػتىًقيُّ الدٍّْيًف، أىبيك ًإٍسحى ، ل«المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر» .َّْ
ٍنبىًميُّ ) ، الحى ًرٍيًفٍيًنيُّ ، الصَّ مَّدو الًعرىاًقيُّ مًَّد بًف األىٍزىىًر بًف أىٍحمىدى بًف ميحى ؽ: خالد يحق، تىػ(ُْٔميحى

 .ىػُُْْسنة النشر ، الناشر: دار الفكر لمطباعة كالنشر التكزيع، حيدر

الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي  عبد، «المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني» .َْْ
، دراسة كتحقيؽ: مكفؽ بف عبد ا بف عبد القادر، ىػ(ِٔٓالسمعاني المركزم، أبك سعد )
 .ىػُُْٕالطبعة: األكلى، ، الناشر: دار عالـ الكتب، الرياض

ردم ػػػيكسؼ بف تغرم ب، ألبي المحاسف، «بعد الكافي تيكفيالمنيؿ الصافي كالمس» .َْٓ
حققو ككضع حكاشيو: دكتكر محمد ، ىػ(ْٕٖفي، أبك المحاسف، جماؿ الديف )الظاىرم الحن
 .الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب، تقديـ: دكتكر سعيد عبد الفتاح عاشكر، محمد أميف

محيي الديف يحيى بف شرؼ  ،زكريا يب، أل«المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج» .َْٔ
 ق.ُِّٗالطبعة: الثانية، ، بيركت –لتراث العربي الناشر: دار إحياء ا، ىػ(ٕٔٔالنككم )

يف بف محمد بف ػػعمي بف الحس، ىػ(ّٔٓالفرج األصبياني ) يبأل ،«مقاتؿ الطالبييف» .َْٕ
 .بيركت الناشر: دار المعرفة،، الييثـ المركاني األمكم القرشي، المحقؽ: السيد أحمد صقر
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حاصميف فييا مف بعض مكانة اإلجازة عند المحدثيف بيف اإلفراط كالتفريط ال» .َْٖ
الطبعة:  ،دةج -الناشر: دار األمة، المؤلؼ المشرؼ: خالد بف مرغكب بف أميف ،«المعاصريف

 .ىػَُّْ ،األكلى
 د بفػػػػػػػػأحم، اس الحسيني العبيدمػػػػأبك العب ،«المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار» .َْٗ

 .ناشر: دار الكتب العممية، بيركتال، ىػ(ْٖٓعمي بف عبد القادر، ، تقي الديف المقريزم )

ىػ(، ضبط كتقديـ كتحقيؽ: ٕٗٓبف الجكزم، عبدالرحمف بف عمي )ال ،«المكضكعات» .َُْ
 ىػ. ُّٖٔعبدالرحمف محمد عثماف، المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى، 

ىػ(، ْٖٕذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف )، لم«المكقظة في عمـ مصطمح الحديث» .ُُْ
نى بو: عبدالفتاح أبك غيٌدة، مكتبة المطبكعات اإلسبلمية، حمب، الطبعة الثانية، اعت

 ىػ.ُُِْ
، الككيت –صادر عف: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية ، «المكسكعة الفقيية الككيتية» .ُِْ

 –السبلسؿ  : الطبعة الثانية، دارِّ - ُاألجزاء ، ىػ(ُِْٕ - قَُْْالطبعة: )مف 
 - ّٗاألجزاء ، مصر –: الطبعة األكلى، مطابع دار الصفكة ّٖ - ِْاألجزاء ، الككيت

 .: الطبعة الثانية، طبع الكزارةْٓ

 ػ ف ػ

ىػ(، مكتبة الرشد، الرياض، ِٖٓ، البف حجر، أحمد بف عمي )«نزىة األلباب في األلقاب» .ُّْ
 ىػ.  َُْٗالطبعة األكلى، 

 ، البف حجر، أحمد «ثرنزىة النَّظر في تكضيح نيخبىة الًفكىر في مصطمح أىؿ األ » .ُْْ
ىػ(، تحقيؽ: عبدا بف ضيؼ ا الرحيمي، مطبعة سفير، الرياض، ِٖٓبف عمي )ا

 ىػ.ُِِْالطبعة: األكلى، 

رمضاف  :الدكتكر، «في التاريخ اإلسبلمي الكرٌاقيفنظرة عامة عمى الكتاب كالمكتبات ك » .ُْٓ
 .ََِْخريؼ ، ِّالعدد :، مجمة التاريخ العربي المصدر :، إستانبكؿ –جامعة مرمرة ، ششف

، لعبلء الديف عمي رضا، دار الحديث، «نياية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط» .ُْٔ
 ـ.ُٖٖٗالقاىرة، الطبعة األكلى 
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 ، لمشككاني، محمد بف عمي «نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث سيد األبرار» .ُْٕ
، دار الحديث، القاىرة، الطبعة ىػ(، تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطيَُِٓبف محمد )ا

 ىػ.ُُّْاألكلى، 

، البف تغرم بردم جماؿ الديف  أبك المحاسف «النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة» .ُْٖ
ىػ(، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، ْٕٖم بف عبدا الظاىرم الحنفي )يكسؼ بف تغرم برد
 دار الكتب، مصر.

ىػ(، تحقيؽ: ربيع بف ِٖٓالبف حجر، أحمد بف عمي ) ،«النُّكت عمى كتاب ابف الصَّبلح» .ُْٗ
 ىػ.ُِْْىادم المىدخمٌي، مكتبة الفرقاف، الطبعة الثانية، 

ىػ(، ْٕٗا بف بيادر ) ، لمزركشي، محمد بف عبد«النكت عمى مقدمة ابف الصبلح» .َِْ
تحقيؽ: زيف العابديف بف محمد ببل فريج،  أضكاء السمؼ، الرياض، الطبعة األكلى، 

 ػ.ىُُْٗ

 ، لمبقاعي، برىاف الديف إبراىيـ بف عمر «النكت الكفية بما في شرح األلفية» .ُِْ
 ىػ.ُِْٖىػ(، تحقيؽ: ماىر ياسيف الفحؿ، مكتبة الرشد ناشركف، الطبعة األكلى، ٖٖٓ)

أحمد بف عبد الكىاب بف محمد بف عبد الدائـ القرشي ، «نياية األرب في فنكف األدب» .ِِْ
، الناشر: دار الكتب كالكثائؽ القكمية، القاىرة، ىػ(ّّٕلنكيرم )التيمي البكرم، شياب الديف ا

 .ىػُِّْالطبعة: األكلى، 

رم، المبارؾ بف محمَّد ، «النِّياية في غريب الحديث كاألثر» .ِّْ زى  البف األثير الجى
بيركت،  ،ىػ(، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكم كمحمكد محمد الطناحي، المكتبة العمميةَٔٔ)

   ىػ.ُّٗٗ

محمد بف عمي بف الحسف بف بشر، لمترمذم، ، «األصكؿ في أحاديث الرسكؿ  نكادر»  .ِْْ
الناشر: دار ، ؽ: عبد الرحمف عميرةيحق، تىػ(َِّ: نحك تأبك عبد ا، الحكيـ الترمذم )

 .بيركت –الجيؿ 
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، البف حجر، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، «ىدم السارم مقدمة فتح البارم» .ِْٓ
 دار الرياف لمتراث. ق،َُْٕالطبعة األكلى، 

 ػ ك ػ

ىػ(، تحقيؽ: أحمد األرنؤكط، كتركي ْٕٔ، خميؿ بف أيبؾ )صفدمٌ م، ل«الكافي بالكفٌيات» .ِْٔ
 ىػ.َُِْمصطفى، دار إحياء التراث العربٌي، بيركت، الطبعة األكلى، 

شمس الديف أحمد بف محمد بف  ،العباس يب، أل«كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف» .ِْٕ
الناشر: دار ، ؽ: إحساف عباسيحق، تىػ(ُٖٔبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي )إبراىيـ بف أ

، ََُٗ، َالطبعة:  - ِالجزء: ، ََُٗ، َالطبعة:  - ُالجزء:  الطبعة:، بيركت –صادر 
، ُالطبعة:  - ٓالجزء: ، ُُٕٗ، ُالطبعة:  - ْالجزء: ، ََُٗ، َالطبعة:  - ّالجزء: 
 ـ.ُْٗٗ، ُالطبعة:  - ٕالجزء: ، ََُٗ ،َالطبعة:  - ٔالجزء: ، ُْٗٗ

بَّ ػػػػإسح يبأل ،«ّٕٓـ مف سنة ػػػكفيات قـك مف المصرييف كنفر سكاى» .ِْٖ ، اؿػػػػػػػاؽ اٍلحى
، ؽ: محمكد بف محمد الحداديحق، تىػ(ِْٖالمصرم، ) -بالكالء  -إبراىيـ بف سعيد النعماني 

 .َُْٖالطبعة: األكلى، ، الرياض –الناشر: دار العاصمة 

 ، لمحمد بف محمد بف سكيمـ أبك شيبة «الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث» .ِْٗ
 ىػ(، دار الفكر العربي.ُّْ)

، لمدكتكر: خيرا سعيد، الناشر: مركز الممؾ فيصؿ «كراقك بغداد في العصر العباسي» .َّْ
 ق.َُِْلمبحكث كالدراسات اإلسبلمية 

، ُْٕٗ، مف مجمة المشرؽ المؤلؼ: حبيب زيات، «في االسبلـ الكرٌاقكفة ك الكرٌاق» .ُّْ
 لبناف. -بيركت-لمطبعة الكاثكليكيةالناشر: ا

المؤلؼ: يحي بف معيف أبك زكريا ، «يحي بف معيف ككتابو التاريخ دراسة كترتيب كتحقيؽ» .ِّْ
، ُٕٗٗ – ُّٗٗسنة النشر: ، الناشر: جامعة الممؾ عبد العزيز، أحمد محمد نكر سيؼ -

 األكلى.الطبعة:  ،ْعدد المجمدات: 
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 :ثانينا: المقاالت عمى المكاقع اإللكتركنية

، «اسػػػتمرار مينػػػة التجميػػػد رغػػػـ المػػػد التقنػػػي، حمػػػزة بكفييػػػد» .ّّْ ، )مقػػػاؿ(. صػػػحيفة اليػػػـك
المكقػػػػػػػػع  .ََِٔأغسػػػػػػػػطس  ِِ(، الثبلثػػػػػػػػاء المكافػػػػػػػػؽ ُُُِِالسػػػػػػػػعكدية، العػػػػػػػػدد ) -الػػػػػػػػدماـ

 p://www.alyaum.com/article/httُِْْٖٔٔااللكتركني: 

 -«دكر النشػػػر كأىميتيػػػا فػػػي تكجيػػػو أفػػػراد المجتمػػػع نحػػػك االعتػػػزاز بالمغػػػة العربيػػػة» .ّْْ
تشػػػػػػػػػريف الثػػػػػػػػػاني  ِِالمكافػػػػػػػػػؽ  -ىػػػػػػػػػػُّْْمحػػػػػػػػػـر  ٖالخمػػػػػػػػػيس  -الػػػػػػػػػدكتكر مػػػػػػػػػأمكف جػػػػػػػػػرار

 .https://www.google.ps/urـ، المكقع اإللكتركني: َُِِ

، )مقاؿ(. المكقع «الطباعة كالتكزيع، نسيـ نجدالمؤلؼ كالتأليؼ كدكر النشر ك » .ّْٓ
 ـ.ََِٗأبريؿ،  ُٕ،  َٖٕ=http://www.naseemnajd.com/w/?pااللكتركني: 

ـ. المكقع االلكتركني: َُُِ)مقاؿ(. دار الحكمة،  «مفيـك النشر كالناشر» .ّْٔ
http://www.hikmahouse.com/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=َُٖ:َُُِ-َّ-َٗ-َٕ-ْْ-َْ&catid=ُ:homme-news&Itemid=ُٖ 

ـ. المكقع َُِّ/ٓ/ّ)مقاؿ(. أحرار العراؽ. «. متى بدأت مينة التجميد في العراؽ» .ّْٕ
 #ُُّْٓٓٔ=http://www.faceiraq.com/inews.php?idااللكتركني: 

مػػػػػػػف "خػػػػػػػط اليػػػػػػػد" إلػػػػػػػى "انسػػػػػػػخ كالصػػػػػػػؽ"، )مقػػػػػػػاؿ(، صػػػػػػػحيفة الريػػػػػػػاض  الػػػػػػػكٌراقيفزمػػػػػػػف  .ّْٖ
ـ، المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع االلكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: َُِّابريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ْ(، ُّٓٓٔ، العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد )اإللكتركنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

http://www.alriyadh.com/ِِّٖٓٓ. 
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0 فِيْطصد احملرٌٌاخاتعًصا  

 الصفحة المكضكع

 ب اإلىداء

 ج شُّكره كتقديره 

 د المقدمة 

 ك أىمٌيةي المكضكًع كبكاعثي اختياًرهً 

 ك أىداؼي البحثً 

 ك الدراساتي السَّابقةي 

 ز منيجي البحثً 

 ح خٌطة البحثً 

 الكراقة كالكرٌاقكف :الباب األكؿ

 ِ كتدكينو النَّبكمكتابة الحديث  :تمييد

 ٖ كتعريفات ذات عبلقة الكرٌاقيفة ك الكرٌاقالفصؿ األكؿ: تعريؼ 

 ٗ الكرٌاقيفة ك الكرٌاقالمبحث األكؿ: تعريؼ 

الغة كاص الكٌراقيفة ك الكٌراقالمطمب األكؿ: تعريؼ   ٗ طبلحن

 ٗ لغة الكٌراقيفة ك الكٌراق: تعريؼ أكالن  -

االكٌراقثانينا: تعريؼ  -  ٗ ة كالكاٌرقيف اصطبلحن

 َُ    كم كاالصطبلحيالمطمب الثاني: العبلقة بيف التعريفيف المغ

 ُُ لمبحث الثاني: تعريفات ذات عبلقةا

ا  ُُ المطمب األكؿ: تعريؼ اإلمبلء كالمستمميف لغة كاصطبلحن
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 ُُ : تعريؼ اإلمبلء كالمستمميف لغةن أكالن  -

ا -  ُُ ثانينا: تعريؼ اإلمبلء كالمستمميف اصطبلحن

االمطمب الثاني: تعريؼ النَّسخ كالنُّساخ لغة كا  ُِ صطبلحن

 ُِ : تعريؼ النَّسخ كالنُّساخ لغةأكالن  -

ا -  ُِ ثانينا: تعريؼ النَّسخ كالنُّساخ اصطبلحن

 ُْ الكرٌاقيفكاؽ ة كأسالكرٌاقالفصؿ الثاني: تاريخ 

 ُٓ ةالكرٌاقالمبحث األكؿ: تاريخ 

 ُٓ المطمب األكؿ: مرحمة ما قبؿ صناعة الكرؽ

 ُٕ المطمب الثاني: مرحمة ما بعد صناعة الكرؽ

 ُِ الكرٌاقيفالمبحث الثاني: أسكاؽ 

االمطمب األ  ُِ كؿ: تعريؼ األسكاؽ لغة كاصطبلحن

: األسكاؽ لغة -  ُِ أكالن

اثانينا: األسكا -  ُِ ؽ اصطبلحن

 ُِ المطمب الثاني: أىمية األسكاؽ كتخصصاتيا

 ِِ كأماكنيا الكٌراقيفالمطمب الثالث: أسكاؽ 

: سكؽ  -  ِْ في بغداد الكٌراقيفأكالن

 ِٔ في الشاـ الكٌراقيفثانينا: سكؽ  -

 ِٔ في الجزائر الكٌراقيفثالثنا: سكؽ  -

 ِٕ في مصر الكٌراقيفرابعنا: سكؽ  -

 ِٖ في األندلس ٌراقيفالك  خامسنا: سكؽ -
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 ِٗ كتخصصاتيـ الكرٌاقيفالفصؿ الثالث: أصناؼ 

 َّ الكرٌاقيفالمبحث األكؿ: أصناؼ 

 ُّ المطمب األكؿ: النُّساخ

 ّٓ باعة الكرؽ كسائر أدكات الكتابة المطمب الثاني:

: األقبلـ -  ّٓ أكالن

 ّٕ ثانينا: )اٍلبىرىاءىة البراية( -

 ّٗ ثالثنا: الدَّكىاة -

 ُْ ا: الحبررابعن  -

 ْْ المطمب الثالث: المجمدكف

 ْٔ المطمب الرابع: باعة الكتب "الٌداللكف"

 َٓ الكرٌاقيفالمبحث الثاني: تخصصات 

 ُٓ المطمب األكؿ: كٌراقك الحديث

 ُٓ العمماء الكٌراقكفالمطمب الثاني: 

 ِٓ األدباء الكٌراقكفالمطمب الثالث: 

 ٓٓ اءالشعر  الكٌراقكفالمطمب الرابع: 

 ٔٓ المطمب الخامس: كراقك التاريخ

 ٕٓ القضاة الكٌراقكفالمطمب السادس: 

 ٗٓ الكزراء الكٌراقكفالمطمب السابع: 

 َٔ تػػػػػػاالكٌراقالمطمب الثامف: الًنسػػاء 

 ّٔ كآدابيـ الكرٌاقيفالفصؿ الرابع: منيج 
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 ْٔ الكرٌاقيفالمبحث األكؿ: منيج 

 ٓٔ عرفي الثقافيالمطمب األكؿ: الجانب الم

: اإلمبلء كمجالس اإلمبلء -  ٓٔ أكالن

 َٕ ثانينا: التخصص في النىسخ -

 ّٕ ثالثنا: النسخ كالمقابمة -

 ْٕ المخطكط كاألصؿ -ُ

 ٕٓ الترخيص في النسخ -ِ

 ٕٔ القراءة عمى المؤلؼ -ّ

 ٖٕ اإلجازة مف المؤلؼ -ْ

 ٕٗ السماح بالتداكؿ -ٓ

 َٖ بعنا: التثبت كاالحتياط في النسخرا -

 َٖ ؿي المشكؿ في الممتبس مف الكبلـا: إعجاـ الميٍستىٍعًجـ كشكً خامسن  -

 ِٖ اني: الجانب الفني اإلبداعيالمطمب الث

 ِٖ سممة، ثـ الدعاء في بداية الكتاببكتابة الب الكٌراؽأكالن: التزاـ  -

 ّٖ ة "أما بعد" بعد البسممة كالدعاءثانينا: كتاب -

 ْٖ الثنا: تصدير الكتب كما يقع فيياث -

 ْٖ كدة الخطرابعنا: ج -

 ٖٓ خامسنا: كتابة التاريخ -

 ٖٔ : المقابمة بالكتاب األصمي كنسخوسادسنا -
سػػابعنا: كضػػع إشػػارات لمػػا ثبػػت صػػحتو أك خطػػأه عنػػده بعػػد مقابمػػة كضػػبط  -

 الكتاب
ٖٕ 
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ثامننػا: معالجػة الزيػادة كالخطػأ فػي الكتػاب بمػا يكضػح ذلػؾ، مػع الحػذر مػف  -

 تسكيد الكتاب
ٖٕ 

 ٖٖ  الكبلـ، كاختصار بعض األلفاظ صؿ بيفتاسعنا: الف -

 ٖٗ عاشرنا: صؼ الكتب عمى الرفكؼ -

 َٗ الثالث: الجانب األدبي األخبلقي المطمب

: التنب -  َٗ و إلى أدب شراء الكتب كعاريَّتياأكالن

 َٗ لتعامؿ مع الكتب كاالستفادة منياثانينا: التنبو إلى أدب ا -

 ُٗ بىيؿ البدء في الكتابةالقبمة قي  ثالثنا: الطيارة كاستقباؿ -
 ِٗ ، كالصبلة كالسبلـ عمى النبي الحرص عمى تعظيـ اسـ ا : رابعنا -

ٍنوي( بعد ذكر الصحابي، ك)رحمو ا( بعد ذكر  - خامسنا: كتابة )رىًضيى اي عى
 ّٗ مف سكاىـ مف أىؿ الفضؿ

 ّٗ سادسنا: كراىة فصؿ مضاؼ )اسـ ا( كعبد ا أك عبد الرحمف: -

 ْٗ الكرٌاقيفالمبحث الثاني: آداب 

 ٓٗ المطمب األكؿ: اآلداب كاألخبلؽ المحمكدة

 ٓٗ أكالن: النية -

 ٔٗ مضمكف الكرؽ قبؿ النسخ كالتجميد ثانينا: معرفة -

 ٕٗ في العمؿ ثالثنا: مراقبة ا  -

 ٖٗ رابعنا: كضكح الخط عند النسخ -

 ٗٗ ع مف الكرؽنك  خامسنا: استخداـ الحبر المناسب بما يكافؽ كؿ -



 

 

311 

 

 الصفحة المكضكع
 ََُ سنا: استحباب الكضكء قبؿ الكتابةساد -

 ََُ سابعنا: النصح في النسخ -

 َُِ تمسؾ برأم الجماعة في نسخ الختمةثامننا: ال -

 َُْ تاسعنا: تطبيؽ اآلداب العامة -

 َُٓ المطمب الثاني: األخبلؽ المذمكمة

: التعاطي مع الغش -  َُٓ أكالن

 َُٔ  كشؼ العكرةعدـ ثانينا:  -

 َُٔ ثالثنا: خمط أصناؼ الكرؽ -

 َُٕ شرعيةالغير رابعنا: نسخ العمـك  -

 َُٕ اذبة أك الحكايات المضحكة كشبيياخامسنا: نسخ األمكر الك -

 َُٖ سادسنا: النسخ لمظالميف -

 َُٗ سابعنا: المماطمة -

 َُٗ ثامننا: النَّسخ في المسجد -

 َُُ ت الصبلةغـ سماع األذاف كدخكؿ كقتاسعنا: االستمرار بالعمؿ بر  -

 َُُ شرنا: استعماؿ دكاة الذىب كالفضةعا -

 ُُِ ة كبديميا المعاصرالكرٌاقالفصؿ الخامس: صعكبة مينة 

 ُُّ ةالكرٌاقالمبحث األكؿ: صعكبة مينة 

 ُُْ ب األكؿ: معاناة استقطاب الزبائفالمطم
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 ُُٓ المطمب الثاني: معاناة تكاليؼ الحكاـ

 ُُٔ ة األسرةالمطمب الثالث: معاناة إعال

 ُُٕ المطمب الرابع: معاناة صعكبة المينة كمشقتيا

 ُُٖ المطمب الخامس: المعاناة مف سكء الخط

 ُُٗ بضكابط الدخكؿ عمى الكزراء الكٌراؽالمطمب السادس: معاناة التزاـ 

 َُِ الكٌراقيفة العداكة الشخصية بيف المطمب السابع: معانا

 ُُِ  اؿ المستمر بالعمؿالمطمب الثامف: معاناة االنشغ

 ُِِ ع: التذلؿ لآلخريف مف أجؿ النىسخالمطمب التاس

 ُِِ مع زكجتو الكٌراؽالمطمب العاشر: معاناة 

 ُِْ ة المعاصرالكرٌاقالمبحث الثاني: بديؿ مينة 

 ُِٓ المطمب األكؿ: الطباعة

 ُِٖ المطمب الثاني: التمكيف الحديث

 ُِٗ المطمب الثالث: التجميد الحديث

 َُّ المطمب الرابع: دكر النشر

 ُِّ المطمب الخامس: دكر التكزيع

 ُِّ المطمب السادس: الكتاب عمى الحاسكب

 ُّّ يفلمكٌراقالمطمب السابع: الفضؿ في نشر الكتب بالطرؽ الحديثة يرجع 

 "دراسة تطبيقية بذكر نماذج" كأثرىـ في الحديث الكرٌاقيفأعبلـ ي: انالثَّ  الباب

 ُّٔ في البمداف كتأثرىـ كتأثيرىـ في الحياة الثقافية الكرٌاقيفانتشار : دتميي

 ُّْ كنماذج مف أحاديثيـ الكرٌاقيفالفصؿ األكؿ: أعبلـ 
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 ُْْ مف أىؿ الجزيرة العربية الكرٌاقيفالمبحث األكؿ: أعبلـ 

 ُْٓ الكٌراؽاألكؿ: أىبيك بكر اٍلقرًشي  -

ًشيٌ  -  ُْٖ الثاني: أبك القاسـ اٍلقيرى

 َُٓ الثالث: أبك بىٍكر اٍلمىكّْيٌ  -

سىف القيرىشيٌ  -  ُِٓ الرابع: أبك الحى

ًشيٌ  -  ُْٓ الخامس: أبك عبد ا ابف الميًجير اٍلقيرى

 ُْٓ السادس: أىبيك الحسف القرشي -

 ُٔٓ السابع: أبك العبلء، األيمىًكمُّ مىٍكالىىيـٍ  -

 ُُٔ الثامف: أبك عبد ا اٍلمىكّْيٌ  -

 ُّٔ قاسـ المٌكيٌ التاسع: أىبيك ال -

 ُٔٔ مف أىؿ العرؽ الكرٌاقيفالمبحث الثاني: أعبلـ 

 ُٔٔ     الكٌراؽاألكؿ: أىبيك يعمى البغدادم  -

 ُٖٔ الكٌراؽالثاني: أبك نصر البغدادم  -

 ُٕٓ الثالث: أبك عمي المُّؤليؤمٌ  -

 ُٖٕ الكٌراؽالرابع: أبك جعفر البغدادم  -

 ُٕٗ الخامس: أبك الحسف الككفي -

 ُُٖ س:  أبك بكر البغدادم، يمقب غيٍندرالساد -

 ُٖٔ السابع: أبك مسمـ البغدادم المستممي -

 ُٖٗ اٍلكيكًفيُّ  الكٌراؽالثامف: ميسىاًكره  -

 ُِٗ التاسع: أبك ياسر البصرم المستممي -
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 ُٔٗ الكٌراؽالعاشر: أبك عىٍمرك  -

 ُٗٗ الكٌراؽالحادم عشر: أبك الحسف بف لؤلؤ  -

 َِِ مف أىؿ الشاـ الكرٌاقيفالمبحث الثالث: أعبلـ 

 َِّ الكٌراؽاألكؿ: أبك الحسف الٌتميمٌي الميؤدّْب  -

كًطي -  َِٖ الثاني: أىبيك اٍلقىاًسـ الًكبلبٌي، الٌدمشقٌي، الشُّري

 ُِّ الثالث: أىبيك ًبٍشًر ٍبفي ًدينىارو  -

 ُِِ الرابع: أىبيك اٍلعىبَّاس المىقدسيٌ  -

 ُِِ ؽالكٌراالخامس: أبك عمي بف أبي الطيب  -

كفيٌ  -  ِِّ السادس: أبك الحسف الصُّ

 ِِٕ السابع: الرئيس عبلءي الدّْيف الكاتب -

 ِِٖ المستممي الكٌراؽالثامف: أبك يعقكب  -

 َِْ مف أىؿ مصر الكرٌاقيفالمبحث الرابع: أعبلـ 

 ُِْ األكؿ: أبك الحسف الفىاًرًسيٌ  -

ٍنيىاجي -  ِْْ الثاني: أبك عمي الصُّ

 ِْٕ ٍيسىرىانيٌ الثالث: أبك محمد القى  -

 ِْٕ الرابع: أبك الحسف المصرم -

 َِٓ الخامس: أبك محمد حبيب بف أبى حبيب -

 ِْٓ السادس: أبك األسكد الميرىاًدمٌ  -

 ِٕٓ السابع: أبك محمد المصرم، أثير الديف القىبَّاني -

 ُِٔ الثامف: عبد المطيؼ بف محمد -
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 ُِٔ التاسع: أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد النَّاًسخ -

 ِّٔ لعاشر: محمد بف محمد بف أبي الطاىرا -

 ِْٔ مف أىؿ األندلس الكرٌاقيفالمبحث الخامس: أعبلـ 

قىًميٌ  -  ِٔٔ األكؿ: أبك الفضؿ الصَّ

 ِٗٔ الثاني: أبك القاسـ ابف الحجاـ القيٍرطيًبيٌ  -

 ِِٕ الثالث: أبك الفضؿ يمف بف محمد -

 ِِٕ الكٌراؽالرابع: أبك عميى الميٍنذرمُّ األندليسيُّ  -

 ِّٕ الخامس: أبك العباس األندليسٌي الكاتب -

 ِْٕ الكٌراؽالسادس: أبك محمد األٍندىليًسٌي الميٍربيطرٌم  -

 ِْٕ األندلسي الكٌراؽالسابع: أبك عمر  -

 ِٕٓ الكٌراؽالثامف: سىٍيؿ بف ميحمد  -

قيٍسًطيٌ  -  ِٕٔ التاسع: يحيى بف ىىٌماـ السَّرى

 ِٕٕ أىؿ خراسافمف  الكرٌاقيفالمبحث السادس: أعبلـ 

 ِٕٗ الكٌراؽاألكؿ: أبك الحسف  -

ًرمٌ  -  ِِٖ الثاني: أىبيك سعىًيد الدّْينىكى

 ِٖٓ الثالث: أبك العباس القىاًرئ -

 ِٖٔ الرابع: أبك بكر العىطَّار -

 ِٖٖ الخامس: أبك الفضؿ األمكم مكالىـ -

ًميطيٌ  -  ِِٗ السادس: أبك محمد السَّ

بَّاغ األصبيا -  ِٕٗ نيٌ السابع: أبك نصر الصَّ
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 ِٗٗ الثامف: أبك منصكر األصبياني   -

 َّّ اإليجابي في الحديث الكرٌاقيفالثاني: أثر الفصؿ 

 َّْ المبحث األكؿ: التكريؽ كاإلمبلء

 َّٕ المبحث الثاني: الحفظ كالضبط

 َُّ المبحث الثالث: النسخ كالنشر

 ُّّ المبحث الرابع: المقابمة كالمعارضة

 ُّٕ تدراؾ كالتصحيحالمبحث الخامس: االس

 ُّٖ المبحث السادس: التحمؿ كاألداء كالتصنيؼ

 ِِّ المبحث السابع: تتبع األخبار كتكثيقيا

كاة كاألحاديث  ِّٕ المبحث الثامف: سؤاالت األئمة كنقؿ أحكاميـ عمى الرُّ

 َّّ المبحث التاسع: صيانة جيكد العمماء كآثارىـ العممية

 ّّْ نقمة الحديث كضبطيـ المبحث العاشر: اختبار حفظ

 ّّٖ لؤلحاديث المقبكلة الكرٌاقيفالمبحث الحادم عشر: ركاية 

 َّْ السمبي في الحديث الكرٌاقيفالفصؿ الثالث: أثر 

 ُّْ المبحث األكؿ: التَّصحيؼ كالتَّحريؼ

 ّْٔ المبحث الثاني: التخميط كالبعد عف الضبط

فسا  ّْٗ د أحاديثيـالمبحث الثالث: اإلدخاؿ عمى الشيكخ كا 

 ّّٓ المبحث الرابع: التحديث عف الضعفاء كركاية المناكير

 ّٓٓ المبحث الخامس: الخطأ كالكىـ في األحاديث

 ّٔٓ المبحث السادس: الكذب كالكضع في الحديث
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 َّٔ المبحث السابع: سرقة األحاديث كالكتب

 ّْٔ بعض طبلبو المبحث الثامف: كتماف العمـ عف

 ّٖٔ لؤلحاديث المردكدة الكرٌاقيفسع: ركاية المبحث التا

 ُّٕ  الخاتمة

: النتائج -  ِّٕ أكالن

 ّْٕ ثانينا: التكصيات -

 ّٕٓ الفيارس العامة

 ّٕٔ أكالن: ًفٍيرست اآليات القرآنية -

 ّٖٕ الشريفة ةالنَّبكي: ًفٍيرست األحاديث اثانين  -

 ِّٖ  األماكف كالبمداف تثالثنا: فيرس -

 ّٖٔ يب المغة كاأللفاظغر  ترابعنا: فيرس -

 ِّٗ األعبلـ المترجـ ليـ تخامسنا: فيرس -

 ُْٗ سادسنا: ًفٍيرست المصادر كالمراجع -

 ْٕٓ سابعنا: فيرست المحتكيات -

 ْٕٖ ممخص الرسالة بالمغتيف العربية كاإلنجميزية

 :  ْٖٖ ممخص الرسالة بالمغة العربيةأكالن

 ْٖٗ "Abstract ثانينا: ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية "
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 أًًٌا0 ٍِرص اٌطصاٌح تاٌٍغح اٌعطتٍح
، كعمى أشرؼ الخمؽ أجمعيف سيدنا محمد الحمدي  ربّْ العالميف، كالصَّبلةي كالسَّبلـي عمى     

 يف.آلو كصحبو أجمعيف، كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الد
 أمَّا بىٍعدي: 

في  الكٌراقيفتناكؿ في الباحث أثر ، «كأثرىـ في الحديث الكٌراقكف»فيذا بحثه بعينكاف:     
 .الحديث؛ سكاء األثر إيجابي أك سمبي

كبابيف، في الباب األكؿ خمسة فصكؿ كفي الباب الثاني ثبلثة مقدّْمةو  إلىالبحثي  كلقد قسمت
 كخاتمة.  فصكؿ،
فقد تناكؿ فييا الباحثي أىميةى المكضكًع كبكاعثى اختياًره، كأىداؼى البحث،  مة:أمَّا المقدِّ     

 كمنيجى البحث، كالدّْراساًت السَّابقة، كخيطَّةى البحًث.
ؿ:الباب كأمَّا      ،  األكَّ عمى ىذا الباب  ، كقد اشتمؿالكٌراقكفة ك الكٌراقعف فقد تناكؿ فيو الباحثي

، كقد قسمو كتدكينو النَّبكمكتابة الحديث فقد كاف عف ييد: تمأما ال تمييد كخمسة فصكؿ:
، كتعريفات ذات عبلقة الكٌراقيفة ك الكٌراقالفصؿ األكؿ: تعريؼ  الباحث إلى خمسة فصكؿ،

، كتخصصاتيـ الكٌراقيفالفصؿ الثالث: أصناؼ  ،الكٌراقيفة كأسكاؽ الكٌراقالفصؿ الثاني: تاريخ 
 .ة كبديميا المعاصرالكٌراقالفصؿ الخامس: صعكبة مينة ، دابيـكآ الكٌراقيفالفصؿ الرابع: منيج 

كأثرىـ في الحديث "دراسة تطبيقية  الكٌراقيفأعبلـ  ،فقد تناكؿ فيو الباحثي  الثاني: البابكأما     
انتشار فقد تناكؿ في الباحث تمييد: أما ال يشتمؿ عمى تمييد كثبلثة فصكؿ:، ك بذكر نماذج"

، كقد قسمو الباحث إلى ثبلثة كتأثرىـ كتأثيرىـ في الحياة الثقافية فييافي البمداف  الكٌراقيف
 الكٌراقيفالفصؿ الثاني: أثر ، كنماذج مف أحاديثيـ الكٌراقيفالفصؿ األكؿ: أعبلـ فصكؿ، 

 .السمبي في الحديث الكٌراقيفالفصؿ الثالث: أثر ، اإليجابي في الحديث
 احثي أىَـّ نتائج البحث، كتكصيات الباحث.فقد استعرض فييا الب كأمَّا الخاتمةي:   

 كالحمد هلل رب العالميف
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 "Abstract " ثأًٍا0 ٍِرص اٌطصاٌح تاٌٍغح اإلجنٍٍزٌح
All praise is due to Allah, the Lord of all that exists, and may peace and 

blessings be upon our Prophet Muhammad, the leader of the pious and 

upon his family and his companions in their entirety.  
 

The title of this research is Papermakers and their Influence on Hadith. 

The study deals with the effect of the papermakers on Hadith, prophetic 

traditions, whether positive or negative.  
 

The research is divided into an introduction and two chapters. The first 

chapter includes five sections and the second chapter includes three 

sections and a conclusion.  
 

In the first chapter, the researcher discusses papermaking and 

papermakers. This chapter consists of an introduction and five sections. 

The introductions represents the importance of the subject, reasons 

behind choosing such subject, objectives, approach, literature review and 

research plan. The introduction is about compiling Hadith. The 

researcher divides it into 4 sections. The first is about defining 

papermaking and papermakers and related terms. The second section 

represents the history of papermaking and papermakers markets. The 

third section deals with types of papermakers and their specializations. 

The fourth section is about the approach of papermakers and their ethics 

while the fifth section is about difficulty of this career and its 

contemporary alternative.   
 

The second chapter represents the celebrities of papermaking and their 

effects on Hadith “Applied Study by giving examples”. It includes an 

introduction and three sections. The introduction deals with diffuseness 

of papermakers in countries and their effect on the cultural life in these 

countries. It is divided into three sections. The first section is about the 

celebrities of papermakers and some of their Hadith. The second chapter 

is about the positive effects of the papermakers on Hadith and the third is 

about their negative effect on Hadith.  
 

Finally, the researcher represents the most important conclusions and 

recommendations.  
 

And our final prayer is that all praise be to Allah, the Lord of all that exists. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


