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s¢@˜ƒÜß@ @
الدكتور بشار عواد معروف وجهوده في تحقيق كتاب تهذيب الكمال للحـافظ          ((

  ))ھ٧٤٢المزي ت 
بشار عواد معروف في     .تناول البحث الجهود الكبيرة والمتميزة التي قام بها د        

الرجال للحافظ المزي تلك الجهود التي تمثلت        أسماء   تحقيقه لكتاب تهذيب الكمال في    
، في إخراج الكتب في خمسة وثالثين مجلد أمضى د بشار في تحقيقه اثني عشر سنه              

يرة التي اعتمد عليها المحقـق وكـذلك تعقبـات          وتمثلت أيضا في المخطوطات الكث    
المحقق على الحافظ المزي وعلى غيره من العلماء التي تعطي القاري فكـرة عـن               

بشار في تحقيق المخطوطات وبراعته في إخراج كتب التراث المهمـة         . كعب د  علو
  . في أحسن صوره وأبهى حله

Abstract 

Dr.Bashar Awad Marouf and his efforts in achieving the 

book of perfect refine D.٧٤٢ AH" 

This pepper deals with the great and distinctive efforts of Dr. 

Bashar to achieve the book of perfect refine in the names of men 

.those efforts that are represented to bring out this book into 

thirty-five magazine which Dr. Bashar Awad spent twelve years 

in achieving this book. His efforts also are represented in many 

manuscripts that are adopted by the investigator as well as the 

tracking of the investigator on Al-Hafez Mazzi and other names. 

these names gives the reader an idea about Dr. Bashar efforts in 

achieving the manuscripts as well as his proficiency in the output 

of the important heritage books in the best form style. 
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òß‡Ô¾a@ @
 التسليم على سيدنا محمد وعلى آله       وأتمالحمد اهللا رب العالمين وأفضل الصالة       

  :وبعد.. .وصحبه أجمعين
 الحـديث   –والمحدثون منهم على وجه الخـصوص     - اإلسالم    علماء أولىلقد  

النبوي الشريف عناية خاصة وذلك الن الحديث هو المصدر الثاني للتـشريع بعـد              
والتفنن   فيه والتأليفدفعتهم لتدوينه    القران الكريم، هذه العناية من المحدثين بالحديث      

 وذلك كله خدمـة لـسنة       األممه تفننا ليس له مثل في امة من         في تصنيف ما يتعلق ب    
  .�النبي محمد 

ومن وجوه عناية المحدثين بالحديث الشريف عنايتهم برواة الحديث والنـاقلين           
 أو  ردا متوقف على الحكم على الرواة جرحـا        أو   قبوال ن الحكم على الحديث    أل ،له

  .تعديال
" األربعـة  والسنن   –الصحيحين  "ستة   علماء الحديث قد عدوا الكتب ال      أنوبما  

 األوفـر  يكون لرواتها النصيب     أنفمن الطبيعي   ، المطهرة  كتب السنة النبوية   أمهات
 لهم والتعريف بهم والحكم عليهم ومن هذه الكتب التي تناولـت ترجمـة     في الترجمة 

للحـافظ جمـال الـدين       )الرجال أسماء   تهذيب الكمال في  (كتاب   رواة الكتب الستة  
لم يتجرأ   هـ هذا الكتاب الموسوعة في بابه بقي مخطوطاً       ٧٤٢ المتوفى سنة    المزي

ن هيـأ اهللا لـه      أ إلى   ،حد من المحققين على تحقيقه وذلك لسعة الكتاب وكبر حجمه         أ
وعالما جليال ومحققا متقنا وهو العالمة المحقق الدكتور بـشار عـواد              فاضال أستاذا

 ا علميا رائعا في خمسة وثالثـين مجلـدا        معروف الذي قام بتحقيق هذا الكتاب تحقيق      
  . من عمره من اثنتي عشرة سنة أكثر  في تحقيقهامضي

التي بذلها الدكتور بشار عواد في تحقيق         مني في بيان الجهود الكبيرة     وإسهاما
 اكتب هذا البحث ضمن محور جهود علماء الحديث العراقيين          أن أحببتهذا الكتاب،   

 الدكتور هو احد ابرز علماء الحديث العراقيين في         نأفي العصر الحاضر العتقادي     
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 يسدد خطاي   أن  جميعا سائال المولى عز وجل     أبرزهم لم يكن    إن –العصر الحاضر   
  .في هذا البحث وان يأخذ بيدي لما فيه صالح ديني ودنياي انه سميع مجيب 

 مةاملقد أمامقدمة ومبحثين وخاتمة،     إلى    يقسم أن إلى   البحث طبيعة وقد اقتضت 
  .التي دفعتني الختيار هذا البحث األسباب فتناولت فيها

بشار عواد معروف سيرته الذاتيـة ونتاجـه        .  فكان بعنوان، د   األولاملبحث   أما
  :العلمي ويتألف من ثالثة مطالب

وقد اعتمـدت   . نتاجه العلمي ، املطلب الثاين بشار الذاتية،   . سيرة د ، األولاملطلب  
بشار بنفسه عن سيرته في نهاية الجزء الخـامس  . تبة د في هذين المطلبين على ما ك     
وعلى السيرة التي تفضل بها الدكتور بإعطائهـا لـي          ، والثالثين من تهذيب الكمال   

  .شخصياً عن سيرته والتي تعد مكملة لما كتبه في تهذيب الكمال
 أربعـة  عدد الكتب المؤلفة والمحققة للدكتور بـشار فبلغـت           أحصيتهذا وقد   
 العلمية فبلغـت    بحوثهأما  ، فاً بلغ عدد مجلداتها مائتين وثمانية مجلدات      وخمسين مؤل 

 .اآلن إلى  بحثاًوأربعينستة 

بشار الحديثية وقد ذكرت فيـه بعـض        .  د آراءفكان بعنوان   ، املطلب الثالث  أما
معرفتها كثير من طلبة     إلى   بشار والتي يحتاج  . اآلراء الحديثية المهمة التي قال بها د      

  .لمشتغلين فيهالحديث وا
بشار في تحقيق كتاب تهذيب الكمـال       . فكان بعنوان جهود د   : املبحث الثاين  أماو

  :مطلبين إلى وقد قسمته
تهذيب الكمال وعن مؤلفـه الحـافظ         فيه فكرة عن كتاب    أعطيت: األولاملطلب  

بشار في تحقيق الكتـاب     . فكان بعنوان جوانب من جهود د     : املطلب الثاين  أما .المزي
  :اآلتيةلموضوعات وضم ا
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  . على المخطوطات بشكل كبيراعتماده: أوال
  . التي وقع فيها المزي وغيرهاألوهامبشار على . تعقيبات د: ثانياً
نقله ألقوال علماء الجرح والتعديل لم يذكرهم المزي في الرواة المتـرجم            : ثالثاً

  .لهم
  . شخوصهم واختلفت أسماؤهمالتفريق بين الرواة الذين تشابهت : رابعاً

  .عشرات الكتب للرواة المترجم لهم إلى  القارئإحالة: خامساً
  :إليها التي توصلت بأهم النتائجثم ختمت البحث 

بشار في تحقيق كتاب تهذيب     .من جهود د    هذا المطلب جوانب   أسميتلقد  : قلت
 أو  رسالة جامعيـة   إلى   بشار كاملة يحتاج  .  على يقين بأن ذكر جهود د      ألنيالكمال  

 ضـبط  تكاد تخلو منها ترجمة من التراجم، اال وهـي          ال أخرى، فهناك جهود    أكثر
 بالحركات والرسم الصحيح تالفيا لوقوع      واألماكن والنسب   واأللقابوالكنى  األسماء  

 وإطالة النفس في تخريج بعضها      لألحاديثالتصحيف والتحريف فيها، ومنها تخريجه      
  .ير ذلكأحياناً، ومنها توثيق النصوص من مصادرها وغ

  في بداية تحقيقه للكتاب فـي مائـة صـفحة           ومنهجهبشار جهوده   . وقد ذكر د  
  . فلتراجع١٠٩-٩من 

حتى ال يتضخم البحث واني      األمثلةمن ذكر    أكثر    لم أني إالوال بد من التنويه     
  .االسم مع سنة الوفاة فقط الواردة في البحث بذكر األسماء اكتفيت بذكر

 القـارئ  إعطـاء ت الجهد واستفرغت الوسع من اجل  قد بذلأنيوليعلم القارئ   
بشار عواد في تحقيقه لهذا الكتاب فان كنت قد وفقت فذلك           . فكرة طيبة عن جهود د    

  .... فأن الخطأ والنسيان من طبيعة البشراألخرىفضل اهللا وان كانت 
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szj¾a@Þëþa@ @
kÜĐ¾a@Þëþa@Zòîma‰Ûa@Šb“i@Šìn×‡Ûa@ñ��@ @
Šìn×‡Ûa‹Èß@†aČìÇ@Šb“i@Òë@ @

 بن محمـد    ،)١(هو بشّار بن عواد بن معروف بن عبد الرزاق        :  والمولد األسرة
  .بن بكر العبيدي االعِلوي البغْدادي األعظمي، الدكتور

 فـي   م،١٩٤٠ الموافق للرابع من أيلول سنة       ه١٣٥٩ في غرة شعبان سنة      ولد
فة، كانت شمالي   بلدة األعظمية، وهي المعروفة في العصور العباسية بمحلة أبي حني         

بغداد، ثم اتصلت بها منذ الستينات، بل صارت اليوم في وسطها بعد اتساع بغداد في               
  .المدة األخيرة

ِلدِليبةً ينتميان    ووربيين صد الحميريـة، أكبـر قبائـل         إلى    ألبوين عيبقبيلة الع
 فـي    من اليمن السعيد في مدٍد متفاوتـة، ومـساكنها         ليهالعراق وأشهرها، نزحت إ   

الجزيرة بين دجلة والفرات وال سيما في برية ِسنْجار والحِويجة المعروفـة باسـمهم     
، وهي من كبار عشائر العبيـد       »ألبو ِعِلي « وهما من عشيرة     »حِويجةُ العبيد «اليوم  

  .عدداً وأوسعهم انتشاراً في جميع أنحاء العراق
 استعان بهذه العشيرة القوية     قد يرحمه اهللا   السلطان العثماني مراد الرابع    وكان

 وأسكن طائفة منهم    ه،١٠٤٨على إخراج الفرس من بغداد وتحرير العراق منهم سنة          
 عبثهم، فعظم سـكنة األعظميـة       ن لحماية مرقد اإلمام أبي حنيفة م      ؛»األعظمية«في  
  .)٢(منهم

                                                 

بشار عواد، على ما كتبه الدكتور نفسه عن سيرته في الجزء .  في كتابة سيرة داعتمدت )١(
بشار . ، وعلى السيرة التي زودني بها، د٤٤٩- ٣٥/٤٤١ :خير من تهذيب الكمالألا

 .ردنألا/ مشكوراً أثناء زيارتي له في عمان

 .نسبة إلى شيوخ العبيد» الشيوخ«تعرف باسم محلة » األعظمية«المحلة في   ما تزال)٢(



 

 

١٣٥

áÓŠ@szjÛa S @ @

†@NÞbàØÛa@kí‰èm@lbn×@ÕîÔ¥@À@ê†ìèuë@Òë‹Èß@†aìÇ@Šb“i 

 ������ ��	
�� ���� ��������  ������ ����– ��� ������ ����� –  �! "٠١%�  

ا  هي المرأة الصالحة التالية لكتاب اهللا رِضية بنت أحمد الصالح يرحمه           ووالدته
كان رئيس البلد في     يرحمه اهللا  اهللا، من أشهر عوائل األعظمية، عمها جعفر الصالح       

  . وهي أكبر خاالت الشاعر المشهور وليد األعظمي يرحمه اهللا)١(العهد العثماني
ñd“äÛaáîÜÈnÛaë@Z@ @

 اعتنى به والده المحامي عواد معروف فأقرأه القُرآن في صغره، ودخـل             وقد
 وتخرج فيها بتفـوق سـنة       ،م١٩٥٤ والثانوية سنة    ،م١٩٤٧ة  المدرسة االبتدائية سن  

 والتحق بقسم التاريخ في كلية اآلداب بجامعة بغـداد وتخـرج فيـه سـنة               ،م١٩٦٠
 وكان ترتيبه األول على القسم للسنوات األربع، ونال من أجل ذلك جـائزة              م،١٩٦٤

  .المجمع العلمي العراقي
عمه الـدكتور   : راق البارزين منهم   تلك المدة تعلم على عدد من علماء الع        وفي

ناجي معروف الذي كان من رجاالت العهد الهاشمي البارزين في العراق، والدكتور            
  .عبد العزيز الدوري، والدكتور صالح أحمد العلي، وأولوه عناية خاصة

 في دائرة التاريخ واآلثـار  الماجستير التحق طالباً في دراسة م١٩٦٤ سنة   وفي
 للحافظ زكي الـدين المنـذري       »التكملة لوفيات النقلة  «اختار كتاب   بجامعة بغداد، و  

موضوعاً لهذه الدراسة بإشراف األستاذ الـدكتور جعفـر حـسين           ) دراسة وتحقيق (
واتصل آنذاك اتصاالً قويـاً بالعالّمـة المحقـق الـدكتور           . -يرحمه اهللا - خصباك

 وتأثر به تأثراً    فالزمه ودرس عليه علم تحقيق النصوص،      يرحمه اهللا  مصطفى جواد 
ثم أتم دراسة الكتاب وتحقيقه فـي ثمانيـة         . »التكملة«بيناً ال سيما في تحقيقه لكتاب       

الـدكتور  :  األساتذة شهم، وناق ١٩٦٧ سنة   »خصص المجلد األول للدراسة   «مجلدات  
عبد العزيز الدوري رئيس جامعة بغداد يومئٍذ، والدكتور صالح أحمد العلـي عميـد              

العليا حينذاك، والدكتور حسن إبـراهيم حـسن المـؤرخ          إلسالمية   ا معهد الدراسات 

                                                 

 سحاب، والمهندس د،بغدا جامعة في األستاذ فراس، األستاذ :ذكورهم خمسة الوالدة  أنجبت)١(
 .إناث اهللا، وست يرحمه رعد والمحامي
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المشهور رئيس جامعة أسيوط السابق، وأستاذه المشرف، ومنح مرتبة االمتياز وهو           
  . الدراسات العليا في العراقتاريخأول من حصل على هذه المرتبة في 

غـة   أثناء ذلك حصل على منحة من جامعة هامبورك األلمانيـة لـتعلم الل          وفي
. م١٩٦٥األلمانية ليعين معلماً للغة العربية في الجامعة المـذكورة، وتعلمهـا سـنة              

  .ودرس التاريخ على المستشرق األلماني المشهور األستاذ برتولدشبولَر
م قبل طالباً للدكتوراه في قسم اللغات الشرقية في كلية اآلداب           ١٩٦٧ سنة   وفي

) òîãbßb��Ûa@ò�Ûë‡Ûa@Ý�Ã@À@òîßý��⁄a@ñŠb›�¨a@@@@@@@@@@(بجامعة القاهرة، وأعد رسـالةً بعنـوان        
 لعـدم   الرسالةلكنه لم يناقش هذه      يرحمه اهللا  بإشراف األستاذ الدكتور يحيى الخشاب    

وتحملـه المـسؤولية    م  ١٩٦٨تمكنه من اإلقامة في القاهرة بسبب وفاة والده سـنة           
  .مهنته في زراعة األرض إلى العائلية، وعودته

الدكتوراه من كلية اآلداب بجامعة بغداد عن رسالته        نال رتبة   م  ١٩٧٦ سنة   وفي
  .»الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ اإلسالم«

éníbäÇÑí‹“Ûa@ðìjäÛa@sí‡¨bi@Z@ @

 عني بدراسة الحديث النبوي الشريف منذ شبابه، فملك عليه عقلـه وقلبـه              وقد
ل والعلل،  وتوجه إليه بالكلية وانكب على معرفة دقائقه، وال سيما علم التراجم والرجا           

وطوف من أجله في البلدان للقاء المشايخ الكبار، والتقى العلماء وأفاد من علـومهم،              
محدث الهند غير مدافع اإلمام العالمة المحدث       : وأجازه ثلة خطيرة من متقنيهم، منهم     

المحقق المدقق الشيخ حبيب الرحمن بن محمد صابر األعظمي، وقد أجازه بجميع ما             
للشيخ سعيد سنبل عن شيخه أبي      " رسالة األوائل "وايته، وبما تحويه    يجوز له وعنه ر   

 محمد بن عبد الغفار المئوي عن الشيخ عبد الحق المهاجر المكي، وبما قـرأ               اراألنو
وسمع على شيخ مشايخ الهند الشيخ أنور شاه الكشميري والشيخ كريم بخش، والشيخ             

 الديوبنـدي، وبمـا أجـازه        والشيخ أصغر حسين   ،»فتح الملهم «شبير أحمد صاحب    
  .عبد الرحمن البوفالي شيخه
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الشيخ العالمة المحدث الشريف أبو محمد بديع الدين شـاه الراشـدي            : ومنهم
  . بالرواية عنه»ثبت اإلجازة«المكي بما تضمنه 

 قطعة من صحيح البخاري وجامع الترمذي علـى شـيخنا العالمـة             وسمعت
يث بدار الحديث األشرفية بالهـور مـن        المحدث محمد مالك الكاندهلوي، شيخ الحد     

 بقراءة شيخنا وصديقنا العالمة الشيخ عبد الفتاح أبـي غـدة وبعـضه              انبالد باكست 
بقراءتي، وكنا قد شددنا الرحال إليه بمعية فضيلة العالمة عبد الفتـاح يرحمـه اهللا،               

  .فأجازنا هو والشيخ العالمة عبد الفتاح أبو غدة بجميع ما تجوز لها روايته
العالمة الفهامة الشيخ محمد عبد الحليم بن عبد الرحيم الحبشتي نزيـل            : ومنهم

، فقـد   »البضاعة المزجاة لمن طالع المرقاة في شرح المشكاة       «السند صاحب كتاب    
أجازني بجميع ما تجوز له روايته عن شيوخه، ومنهم العالمة الشيخ محمد حـسين              

ـ     أحمد المعروف بالمدني رئيس المدرسين بدار ال        ضمنهعلوم الديوبندية وغيره بما ت
  ".الكالم السديد في تحرير األسانيد"كتاب 

 العالمة الشيخ المولوي محمد أمين بن محمد عبد الرحيم الجيفـوري            وأجازني
بجميع مروياته عن شيوخه، وفي مقدمتهم الشيخ المكرم محدث العصر محمد يوسف            

  .ب لي ذلكالبنوري الذي تحصرت من أجل الرحلة إليه، فلم يكت
 صديقي العالمة المحدث الشيخ حمدي بن عبد المجيـد بـن إسـماعيل              ومنهم

األنكصوري، وصديقي العالمة الشيخ محمد أنور البذخشاني، وقرأت عليه          الحالّجي
بمنزله بمدينة كراتشي من بالد باكستان، فأجازني بجميع ما تجوز له روايتـه عـن               

  .مشايخه األعالم
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ÑöbÃìÛaÛaë@òíŠa†⁄a@òîàÜÈ@Z@ @

م ٢٤/١/١٩٦٢ قد دخل في سلك الخدمة المدنية في الحكومة العراقية في            وكان
حيث عين بالتاريخ المذكور كاتباً في المكتبة المركزية بجامعة بغداد، ثم انتقل منهـا              

 م، ونقل ١٩٦٣-العليا بجامعة بغداد أيضاً    اإلسالمية   للعمل في مكتبة معهد الدراسات    
، ثم تفرغ للدراسة العليـا      )م١٩٦٤(في المكتبة المذكورة    وظيفة معاون مالحظ    إلى  

، وعين مساعد باحث في كلية الـشريعة بجامعـة بغـداد سـنة              )م١٩٦٧-١٩٦٥(
م، ثم عين معيداً في الكلية المذكورة في السنة نفسها، ومحاضراً فـي كليـة               ١٩٦٧

، )م١٩٦٩-١٩٦٧(والجامعة المستنصرية    اإلسالمية   اإلمام األعظم وكلية الدراسات   
، ثـم أسـتاذاً مـساعداً       )م١٩٧٤-١٩٧٠(ثم مدرساً في قسم التاريخ بكليـة اآلداب         

وتـولى  ). م١٩٨١(سـنة   ) بروفـسور (ثم نال مرتبة األستاذية     ). م١٩٨٠-١٩٧٤(
، ثم أستاذاً متفرغاً للبحث العلمي      )م١٩٨١-١٩٨٠(رئاسة قسم التاريخ بكلية اآلداب      

وأشرف في أثناء ذلـك علـى   .  بجامعة بغدادفي مركز إحياء التراث العلمي العربي  
وتولى علـى مـدى ثـالث سـنوات         .  الماجستير والدكتوراه  ئلعدد كبير من رسا   

 حيـث أشـرف علـى       ،»جامعة صدام للعلوم اإلسالمية   «رئاسة  ) م١٩٩٢-١٩٨٩(
 اإلسـالمية   تأسيسها ووضع مناهجها وبرامجها، وإقامة قواعدها على وفق األسـس         

  . الكتاب والسنة واالبتعاد بها عن الحزبية من كل نوعالصحيحة القائمة على
.  أستاذاً للحديث والتفسير في جامعة عمان األهليـة م١٩٩٤-١٩٩٢ سنة   وعين

م، ثم أستاذاً للحديث في جامعـة       ٢٠٠٤ منذ سنة    التطبيقيةوأستاذاً في جامعة البلقاء     
  .العالمية اإلسالمية العلوم

 المجمع العلمي العراقي، وانتخب سـنة       خبيراً في م  ١٩٨١ اختير منذ سنة     وقد
عضواً عامالً فيه، ثم انتخب عضواً في مجمع اللغة العربية األردني سـنة             م  ١٩٨٦
  .م٢٠٠٢م، وعضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٩٨٨
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 الموافق للرابع عشر من تـشرين       ـه١٤٠٩ الرابع من ربيع اآلخر سنة       وفي
الملكية الهاشمية فـي عمـان بمنحـه شـهادة           صدرت اإلرادة    م١٩٨٨ الثاني سنة 

 تقديراً  »مؤسسة آل البيت  « اإلسالمية   العضوية في المجمع الملكي لبحوث الحضارة     
المعاصـرة،   اإلسـالمية     الحياة الثقافية  ناءلمكانته الفكرية وللجهود التي قدمها في ب      

  .عضواً في مجلس المجمعم ١٩٩٢وانتخب منذ سنة 
فـي   اإلسـالمية    واً في المجلس األعلى للشؤون    انتخب عض م  ١٩٨٧ سنة   وفي

العـالي   اإلسـالمي    اختير عضواً في هيئة أمناء المعهد     م  ١٩٨٨ سنة   وفي .القاهرة
  .»ماريالند كولومبيا«العليا في الواليات المتحدة  اإلسالمية للدراسات
 في المجلس األعلى العالمي للمساجد في مكة        عضواًانتخب  م  ١٩٨٩ سنة   وفي
  .المكرمة
 إلى  حيل على التقاعد بناء على طلبه وهاجر في تلك السنة         أ ١٩٩٢ عام   وفي  
 إليه باإلشراف العلمي العام على مشروع التفسير الكبير ثم عهد           إليه وقد عهد    األردن

 اإلسـالمي    العلمي على وحدة المشروعات بمؤسسة ال البيت الملكية للفكر         اإلشراف
  . في هذا البلداآلن وهو يقيم األردنفي 

  .األلمانية من ئا يجيد اللغتين العربية واالنكليزية وشيوهو
pa‹¸û¾aòîàÜÈÛa@Z@ @

المؤتمر الـدولي   :  في عدة مؤتمرات علمية دولية قدم فيها بحوثاً منها         وشارك
، ونـدوة   )م١٩٧٩دمـشق   (، ومؤتمر ابن عـساكر      )م١٩٧٣بغداد  (للتاريخ واآلثار   

دمـشق  (، ومؤتمر تعريب العلوم     )م١٩٨١كيمبرج  (دراسة جنوب الجزيرة العربية     
، ومـؤتمر اتحـاد     )م١٩٨٣(الشعبي األول في بغداد      اإلسالمي   ، والمؤتمر )م١٩٨٢

ماليزيـا  (، ومؤتمر أسـلمة المعرفـة      )م١٩٨٣جنيف  (في كندا    اإلسالمية   الجمعيات
 اإلسالمية  والندوة(،  )م١٩٨٤إسالم آباد   (في الباكستان    اإلسالمية   ، والندوة )م١٩٨٣
، حيـث   )م١٩٨٥بغداد  (الشعبي الثاني    اإلسالمي   والمؤتمر) م١٩٨٥داكار   (العالمية

  .انتخب سكرتيراً عاماً للجنة المتابعة المنبثقة عن هذا المؤتمر ثم أميناً عاماً له
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العالمي للدعوة واإلغاثة، وقد انتخـب       اإلسالمي    من المؤسسين للمجلس   وكان
العالمي للدعوة واإلغاثة، وعضواً    المي   اإلس رئيساً للجنة النشر واإلعالم في المجلس     

م ١٩٨٣وحضر منـذ سـنة   . في رئاسة المجلس المذكور الذي اتخذ القاهرة مقراً له      
 وشارك فـي    من ثمانين مؤتمراً إسالمياً رسمياً وشعبياً أسهم فيها إسهاماً فاعالً         أكثر  

  .صياغة قرارات وتوصيات العديد منها
kÜĐ¾aïãbrÛa@@ZéubnãïàÜÈÛa@@ @

نتاجا علميا متميزاً تمثل فـي       اإلسالمية   بشار عواد معروف للمكتبة   . دم د  ق لقد
بـشار العلمـي كـان      . ن نتاج د  إ . العلمية القيمة  وبحوثهكتبه المؤلفة وكتبه المحققة     

 أربعـة أالن  إلـى   والمحققـة المؤلفة واعتزاز له حيث بلغ مجموع كتبه     فخر مدعاة
 سـتة   اآلن بحوثـه بلغـت لحـد        أنا   مجلد كم  يمائتمن   أكثر   وخمسين كتاباً حوت  

  . بحثاًوأربعين
  . صفحةألف ين سمعت الدكتور بشار يقول كتبت بيدي هذه مائة وخمسلقد
الـذين   األمـة     المؤلفات الكثيرة والمتنوعة تذكرنا بأسالفنا من علماء هذه        هذه

 و القلـم عـن   وصفهاقدموا لإلنسانية من المؤلفات والمصنفات ما يعجز اللسان عن  
المتأخرين بمؤلفات الدكتور بـشار      األمة    غير واحد من علماء    أشاداطة بها، لقد    اإلح

لقد جعلتني تحقيقاته استـشعر     (: -رحمة اهللا -عواد العلمية، يقول الشيخ سعيد حوى       
 تحقيقـات   إن .للعراق اإلسالمي    شخصية فذة تعيد للخيال ذكريات العطاء      أمام إنني

 اإلسالمي   الذين قدمهم العراق للعالم    اإلسالميين الدكتور بشار عواد تذكرنا بالعمالقة    
بو غـدة   أ ويقول الشيخ عبد الفتاح      ،)١()لوسي صاحب التفسير  آل ا أواخرهم من   ذينوال
 ،»ذكره من يعتمد قوله في الجرح والتعديل      « في تقديمه لرسالة الذهبي      -رحمه اهللا -

        وبمؤلفاته كتاب  به   فوخير كتاب وقفت عليه للمعاصرين ترجم للحافظ الذهبي وعر :
للعالمة المحقق الدكتور بشار عـواد  « اإلسالم كتاب الذهبي ومنهجه في كتاب تاريخ    

                                                 

، الدكتور بشار عواد معروف، تقديم الشيخ اإلسالمية ومفهوم القيادة العربية لألمة اإلسالم )١(
 .م١٩٨٩/  بغداداإلسالميسعيد حوى، منشورات منظمة المؤتمر 
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 آخـر بـشار فـي مكـان       . غدة د  أبو ووصف الشيخ عبد الفتاح      »معروف البغدادي 
  . )١(بالعالمة المؤرخ

Xüëc@Z@knØÛaòÐÛû¾aZ@ @

  .م١٩٦٦بغداد . أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين . ١
  .م١٩٦٨النجف . نذري وكتابه التكملةالم . ٢
  .م١٩٧٤بغداد . تواريخ بغداد التراجمية . ٣
ثم أعيـد طبعـه     م  ١٩٧٦القاهرة  . الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ اإلسالم      . ٤

  .م٢٠٠٨بطبعة مزيدة ومنقحة في دار الغرب اإلسالمي، ببيروت 
  .م١٩٨٠بغداد . رحلة في الفكر والتراث، بالمشاركة . ٥
  .م١٩٨٢بيروت .  عليه، مؤسسة الرسالةضبط النص والتعليق . ٦
  .م١٩٨٣بالمشاركة بغداد . تاريخ العراق . ٧
  .م١٩٨٥بالمشاركة بغداد . حضارة العراق . ٨
  .م١٩٨٦بالمشاركة، الكويت . والمستقبلاإلسالم  . ٩
  .م١٩٨٨بغداد . علي والخلفاء . ١٠
  .م١٩٨٨بغداد . ومفهوم القيادة العربية لألمة اإلسالميةاإلسالم  . ١١
  .م١٩٩٠بغداد . لتغني بالقرآنالبيان في حكم ا . ١٢
  .م١٩٩٠بغداد . المنتقى من حديث المصطفى . ١٣
  .م١٩٩٤بالمشاركة، عمان . الحقوق في اإلسالم . ١٤
المسند الجامع ألحاديث الكتب الستة ومؤلفات أصحابها األخـرى وموطـأ            . ١٥

مالك ومسانيد، الحميدي وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد وسـنن الـدارمي             
  .وصحيح ابن خزيمة

                                                 

 .١٦٠- ١٥٨ : غدةوبأح  رسائل في علوم الحديث للذهبي، تحقيق الشيخ عبد الفتاأربع )١(
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، بالمـشاركة   )في النقد (تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالني       تحرير   . ١٦
مع صديقي العالمة الشيخ شعيب األرنؤوط، في أربعة مجلدات، مؤسـسة           

  .م١٩٩٧الرسالة، بيروت 
في تحقيق النص، أنظار تطبيقية نقدية في منـاهج تحقيـق المخطوطـات              . ١٧

  .م٢٠٠٤ اإلسالمي  بيروت، دار الغرب» صفحة٥٩٤«العربية 
  .م٢٠٠٨وقال ربكم ادعوني استجب لكم، دار الغرب، بيروت  . ١٨
  .عمان) كتاب جامعي بالمشاركة( اإلسالمي حاضر العالم . ١٩
دار ]. بالمشاركة[ الحديث وعلله    رجالموسوعة أقوال يحيى ابن معين في        . ٢٠

  .م٢٠٠٩الغرب اإلسالمي، تونس 
. ين وإصالح الرواة والنساخ والمحقق    فين المؤل اءخطأتحقيق النصوص بين     . ٢١

  .م٢٠٠٩دار الغرب، اإلسالمي، تونس 
ـ ٥٦٦ت  (كتاب الوفيات ألبي مسعود الحاجي       . ٢٢ ، بمـشاركة أسـتاذي     )ـه

  .م١٩٦٦الدكتور أحمد ناجي القيسي، بغداد 
، الطبعة األولى فـي     )ـه٦٥٦ت  (التكملة لوفيات النقلة، للحافظ المنذري       . ٢٣

  .سبعة مجلدات
  .م١٩٧٣ بغداد ،)ـه٧٤٨ت (ئة فصاعداً، للحافظ الذهبي اأهل الم . ٢٤
طبع منه مجلدان   ) ـه٦٣٧ت  (ذيل تاريخ مدينة السالم بغداد، البن الدبيثي         . ٢٥

ثم يسر اهللا تحقيقه في خمس مجلدات، ونشرته        م  ١٩٧٩ و ١٩٧٤في بغداد،   
  .م٢٠٠٦دار الغرب اإلسالمي، بيروت 

بمشاركة عمي العالمة الدكتور ناجي     ) ـه٦٥٩ت  (مشيخة النعال البغدادي     . ٢٦
  ).م١٩٧٥ سنة قيطبعه المجمع العلمي العرا(اهللا يرحمه . معروف
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ـ ٧٤٢ت  (الرجال، للحافظ المـزي      أسماء   تهذيب الكمال في   . ٢٧ نـشرته  ) ـه
  .م١٩٩٢-١٩٨٠مؤسسة الرسالة في، خمسة وثالثين مجلداً، 

، نشرته مؤسسة الرسـالة     )هـ٧٤٨ت  (سير أعالم النبالء، للحافظ الذهبي       . ٢٨
وية، وسير الخلفاء الراشدين، وكتبنا     مجلدات، والسيرة النب  ·وحققنا منه ثالث  

له مقدمة ضافية في صدر المجلد األول في مئة وأربعين صـفحة، وكمـا              
  .يأتي

ت  (هبيمعرفة القراء الكبار علـى الطبقـات واألعـصار، للحـافظ الـذ             . ٢٩
  .، بالمشاركة، في مجلدين)ـه٧٤٨

 ت(الموطأ لإلمام مالك بن أنس، برواية أبي مـصعب الزهـري المـدني               . ٣٠
  .، بالمشاركة، في مجلدين)ـه٢٤٢

ـ ٩٠٢ت  (وجيز الكالم في الذيل علـى دول اإلسـالم، للـسخاوي             . ٣١ ، )هـ
  .بالمشاركة، نشرته

، )ـه٢٣٤ت  (الموطأ، لإلمام مالك بن أنس، برواية يحيى بن يحيى الليثي            . ٣٢
 طبعه  وأعيد في مجلدين،    م١٩٩٦ببيروت سنة    اإلسالمي   نشرته دار الغرب  

  .ينفي مجلدم ١٩٩٨ثانية في سنة 
ـ ٢٧٩ت  (الجامع الكبير، لإلمام أبي عيسى الترمـذي         . ٣٣ ، نـشرته دار    )ـه

ودار الجيل فـي بيـروت سـنة        م  ١٩٩٦ببيروت، سنة    اإلسالمي   الغرب
  .م١٩٩٨في ستة مجلدات، وأعيد طبعه سنة م ١٩٩٦

 ت(سنن ابن ماجة، لإلمام محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجـة              . ٣٤
  .في ستة مجلداتم ١٩٩٨روت سنة  دار، الجيل ببيهنشرت). ـه٢٧٣

وهو الكتـاب المـسمى     (كتاب الحوادث، لمؤلف من القرن الثامن الهجري         . ٣٥
، )وهماً بالحوادث، الجامعة والتجارب النافعة، والمنسوب البـن الفـوطي         

  . صفحة٦٥٠م ١٩٩٧بالمشاركة، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 
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قنـا عليـه سـنة      ، حققناه وعل  )هـ١٣٨٤ت  (حياة الصحابة، للكاندهلوي     . ٣٦
فـي خمـسة    م  ١٩٩٩ الرسالة ببيـروت سـنة       ةم، ونشرته، مؤسس  ١٩٩٦
  .مجلدات

 نـشرته دار    )هـ٧٤٢ت  (تحفة األشراف بمعرفة األطراف، لإلمام المزي        . ٣٧
 إلى   في ثالثة عشر مجلدا، حققناه استناداً      م١٩٩٩سالمي، بيروت   إلب ا غرال

مذته كتبت فـي    سبعة وثالثين، جزءاً بخط المؤلف، وعلى نسخ لرفاقه وتال        
حياته ونُسخت من نسخته وقوبلت عليها، وعزونا جميع األحاديث الـواردة           

مواردها في الصحيحين والسنن األربع وغيرها بالجزء والـصفحة          إلى   فيه
 يورقم الحديث وربطنا طرق الحديث الواحد ببعضها ممـا ذكـره المـز            

ند الجـامع   مفرقاً، وربطنا أحاديث الكتاب بمسند اإلمـام أحمـد، وبالمـس          
في ثالثة عشر   م  ١٩٩٩ببيروت سنة    اإلسالمي   نشرته دار الغرب  : وموارده

  .مجلداً
ت (ووفيات المشاهير واألعالم، للحافظ شمس الدين الذهبي         اإلسالم   تاريخ . ٣٨

  ).ـه٧٤٨
بيـروت، دار   ) باالشتراك) ( صفحة ٨٢٥(  شيوخ تاج الدين السبكي      معجم . ٣٩

  .م٢٠٠٤الغرب اإلسالمي 
، نـشرته دار    )ـه٦٩٥ت  (يات النقلة، لعز الدين الحسيني      صلة التكملة لوف   . ٤٠

  .م٢٠٠٧الغرب اإلسالمي، بيروت 
، المجلد الرابـع،    )ـه٨٠٨ت  (العبر وديوان المبتدأ والخبر، البن خلدون        . ٤١

  . صفحة من القطع الكبير٦٩٥ ،م٢٠٠٧القيروان للنشر، تونس 
غـرب  نـشرته دار ال   . ، البن الفرضـي   ) ه ٤٠٣ت  ( علماء األندلس    تاريخ . ٤٢

  .  م٢٠٠٨اإلسالمي، تونس 
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 نشرته دار الغرب اإلسالمي، تـونس     .  من كتاب التكملة، للذهبي    المستملح . ٤٣
  . صفحة٥٩٢ ،م٢٠٠٨

ـ ٤٨٨ت  (جذوة المقتبس في تاريخ علماء األندلس، للحميدي         . ٤٤ حققتـه  ). ـه
بمشاركة ولدي محمد بشار عواد معروف، ونشرته دار الغرب اإلسالمي،          

  .م٢٠٠٨تونس 
  .م٢٠٠٩ اإلسالمي، تونس بدار الغر]. بالمشاركة[لصغير الطبقات ا . ٤٥
  .م٢٠٠٩دار الغرب اإلسالمي، تونس . فهرسة ابن خير اإلشبيلي . ٤٦
الصلة في تاريخ أئمة األندلس البن بشكوال، دار الغرب اإلسالمي، تـونس      . ٤٧

  .م٢٠١٠
عيون اإلمامة ونواظر السياسة، ألبـي طالـب المروانـي، دار الغـرب              . ٤٨

  . صفحة٢٢٤ ،م٢٠١٠اإلسالمي، تونس، 
ـ           . ٤٩  عاصـم الغرنـاطي،     نجنة الرضا في التسليم لما قدر اهللا وقـضى، الب

بمشاركة معالي األستاذ، الدكتور صالح جرار، دار الغـرب اإلسـالمي،           
  .م٢٠١٠تونس 

المعجم في أصحاب القاضي اإلمام أبي علي الصدفي، البـن األبـار، دار              . ٥٠
  . صفحة٥٢٨م، ٢٠١١الغرب، اإلسالمي، تونس 

  .م٢٠١١كملة لكتاب الصلة، البن األبار، دار الغرب اإلسالمي، تونس الت . ٥١
 نـشرته دار الغـرب      ،)هـ٤٦٣ ت( مدينة السالم للخطيب البغدادي      تاريخ . ٥٢

  .م٢٠٠٠ ،اإلسالمي بيروت
تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القران، تحقيق وتهذيب،             . ٥٣

  .م١٩٩٤ ، بيروت،نشرته بالمشاركة، مؤسسة الرسالة



 

 

١٤٦

áÓŠ@szjÛa S @ @

†@NÞbàØÛa@kí‰èm@lbn×@ÕîÔ¥@À@ê†ìèuë@Òë‹Èß@†aìÇ@Šb“i 

 ������ ��	
�� ���� ��������  ������ ����– ��� ������ ����� –  �! "٠١%�  

tb¢þaòîàÜÈÛa@Z@ @

معهد المخطوطات بجامعة الـدول العربيـة،       :  كثيرة نشرت في مجالت    وهي
ومجلة المجمع العلمي العراقي، ومجلة كلية اآلداب بجامعة بغـداد، ومجلـة كليـة              

ببغداد، ومجلة كلية الشريعة ببغداد، ومجلة المـورد العراقيـة،           اإلسالمية   الدراسات
  : ومجلة التراث السورية بدمشق، ومن هذه البحوثد،ومجلة األقالم ببغدا

 ،األقالم البغدادية ،  مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين         . ١
  ).م١٩٦٥بغداد (السنة األولى، العدد الخامس، 

 السنة األولـى، العـدد      ، األقالم ، المغولي كما صوره ياقوت الحموي     الغزو . ٢
  ).م١٩٦٥بغداد ( ،الثاني عشر

  ).م١٩٦٧ ،مجلة بغداد( بنت أحمد شهدة . ٣
 مجلة كلية الدراسـات   ،   اإلسالمي كتب الوفيات وأهميتها في دراسة التاريخ      . ٤

  ).م١٩٦٨بغداد ( ،العدد الثاني ،اإلسالمية
 العـدد   ،مجلة كلية الشريعة  ،   على معجم البلدان لياقوت الحموي     المستدرك . ٥

  ).م١٩٦٨بغداد (الثالث، 
مجلـة  ،   في دراسة التاريخ اإلسالمي    اته الشيوخ والمشيخات وأهمي   معاجيم . ٦

  .م١٩٦٩ ،األقالم البغدادية
  .م١٩٧٠ ،مجلة األقالم البغدادية، من هو مؤلف تاريخ بخارى . ٧
  .٤٦العدد  ،م١٩٧٠ ،بغداد ، اإلسالميةالرسالة، رشيد الدين ابن المنذري . ٨
 ، بغداد ،٢-١ العددان   ،ى مجلة المورد، السنة األول    ،)نقد(تاريخ ابن الفرات     . ٩

  .م١٩٧١
بحث ألقي في المؤتمر الدولي للتـاريخ       ،  أصالة الفكر التاريخي عند العرب     . ١٠

ثم نشرته وزارة اإلعالم العراقيـة  ، م١٩٧٣ مارس /المنعقد ببغداد في آذار 
  .م١٩٧٦سنة 
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المورد العراقية، السنة   ،  العثور على أثر مفقود لمؤرخ العراق ابن الساعي        . ١١
  .م١٩٧٤ ،الثالثة، العدد الثالث، بغداد

 ، بغـداد  ،المجلة التاريخيـة، العـدد الثالـث      ،  ابن الدبيثي، دراسة تحليلية    . ١٢
  .م١٩٧٤

  .م١٩٧٤بغداد ، منهجه، موارده، أهميته: ذيل تاريخ بغداد البن الدبيثي . ١٣
 ، بحث ألقي في مهرجـان ابـن عـساكر بدمـشق           ،ابن عساكر في بغداد    . ١٤

اآلداب ونشر في العدد األول من مجلة التراث السورية، ومجلـة            ،م١٩٧٩
  .ببغداد

  .م١٩٧٩ ، مجلة المورد،)نقد(معجم السفر ألبي طاهر السلفي  . ١٥
للذهبي، نقد مطول في مئة وثمانين صفحة في المجلد األول           اإلسالم   تاريخ . ١٦

 نشر في مجلة معهد     ،الصادر عن دار الكتب المصرية باسم التاريخ الكبير       
  .م١٩٨٠-١٩٧٩ ، وفي عددين من مجلة كلية اآلداب ببغداد،المخطوطات

مجلة دراسـات عربيـة     ،  منهجه وأهميته : الرجال أسماء   تهذيب الكمال في   . ١٧
  .م١٩٨٠ سنة ، بغداد،وإسالمية، العدد األول

مجلة دراسات عربية   ،  دراسة وتحقيق .  الزهري من طبقات ابن سعد     ةسير . ١٨
  .م١٩٨٢ ، بغداد،إسالمية، العدد الثاني

  .العلمي العراقيمنهجه وأهميته مجلة المجمع : سير أعالم النبالء . ١٩
مجلـة  ،   الفكرية للحركات اإليرانية ضد السيادة العربية اإلسالمية       األصول . ٢٠

  .م١٩٨٣ ،الرسالة اإلسالمية
بحث في سـيرة اإلمـام ابـن تيميـة          ،  ميدان القتال  إلى   من محراب العلم   . ٢١

  .م١٩٨٤ ،بغداد اإلسالمية الجهادية العسكرية، مجلة الرسالة
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بحـث  . ن القرنين الخامس والسابع الهجريين    مؤسسات التعليم في العراق بي     . ٢٢
 لبحـوث   ،٤٠٣-٢/٣٧٣ اإلسـالمية    نشر ضمن كتاب التربيـة العربيـة      

  .م١٩٨٩،  عمانكي،الحضارة اإلسالمية، منشورات المجمع المل
التي يصدرها المجمـع الملكـي      ) موسوعة الحضارة اإلسالمية   (،ابن حبان  . ٢٣

  .م١٩٩٣ ،نالمجلد األول، عما،  اإلسالميةلبحوث الحضارة
  ).موسوعة الحضارة اإلسالمية(ابن الدبيثي  . ٢٤
  ).موسوعة الحضارة اإلسالمية(ابن عدي الجرجاني  . ٢٥
  ).موسوعة الحضارة اإلسالمية(ابن النجار البغدادي  . ٢٦
  ).موسوعة الحضارة اإلسالمية(ابن هبيرة  . ٢٧
  ).موسوعة الحضارة اإلسالمية(أبو حنيفة  . ٢٨
  ).ميةموسوعة الحضارة اإلسال(أبو مصعب الزهري  . ٢٩
  ).موسوعة الحضارة اإلسالمية(أحمد بن حنبل  . ٣٠
بحث نشر في الكتاب التكريمي ألستاذنا العالمة       ،  أنظار في الجرح والتعديل    . ٣١

  .العزيز الدوري الدكتور عبد
  .م٢٠٠٤ ، مؤسسة آل البيت،تفسير القرآن ومدارسه . ٣٢
  الثالث عشر  تمربحث قدم للمؤ  ،  وفي الديموقراطية  اإلسالم   مفهوم الحكم في   . ٣٣

  . م٢٠٠٤ ،عمان ،لمؤسسة آل البيت
 بحث ألقي في مؤسسة شومان،      ،الحديث النبوي وأثره في الحياة المعاصرة      . ٣٤

  .م٢٠٠٥ ،عمان
الدولي،  اإلسالمي   بحث القي في المؤتمر   . حرية تجمع وال تفرق   : المذهبية . ٣٥

  .م٢٠٠٥ ،عمان
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ر العـام    بحث قدم للمـؤتم    �...^��_��`��������������b��a: أنظار في قوله تعالى    . ٣٦
  .م٢٠٠٧ ، للفكر اإلسالمي، عمانملكيةالرابع عشر لمؤسسة آل البيت ال

 بحث قدم لمـؤتمر     ،أنظار في نظام الحكم في صدر اإلسالم      : الدين والدولة  . ٣٧
  .م٢٠٠٨ ،الوسطية في عمان

  .م٢٠٠٠ ، بغداد،تهافت طليعة اإليهام . ٣٨
  .ـه١٤٢٩ ، عمان،مسألة الجلوس للتعزية وصنع الطعام إلى تنبيه األنام . ٣٩
مجلة معهد المخطوطـات العربيـة، المجلـد        . المستملح من كتاب التكملة    . ٤٠

  .م٢٠٠٩ ، الجزء األول، ربيع اآلخر، القاهرة،)٥٣(
نـشر فـي الكتـاب      ،  ظهور رواية أخرى لكتاب جذوة المقتبس للحميـدي        . ٤١

  ).م٢٠١٠ ،التذكاري لألستاذ الدكتور محمد عبدة حتاملة، عمان
، نظرة تحليليـة نقديـة    : شعري عند المتقدمين  ترجمة اإلمام أبي الحسن األ     . ٤٢

  .م٢٠١٠ ،بحث ألقي في مؤتمر األزهر بالقاهرة عن أبي الحسن األشعري
المـؤتمر الـدولي     إلـى    بحث قدم ،  االتجاهات والغايات : العمل في التراث   . ٤٣

  .م٢٠١٠ ، القاهرة،لمعهد المخطوطات العربية عن مستقبل التراث
 ،كتب الحديث الـشريف نموذجـاً     : الميةالوحدة والتنوع في الحضارة اإلس     . ٤٤

  .م٢٠١٠ سنة ،بحث قدم لمؤتمر الشارقة عن الوحدة والتنوع
  .م٢٠١٢ ،مجلة الثقافة، عمان، عبد العزيز الدوري، شيخ المؤرخين العرب . ٤٥
بحث نشر فـي الكتـاب   ، العثور على مجلد من تاريخ إربل البن المستوفي      . ٤٦

 ،يت، عمان، الجامعة األردنيـة    التذكاري لألستاذ الدكتور محمد عدنان البخ     
  .م٢٠١٢
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kÜĐ¾asÛbrÛa@@ZõaŠeòîrí‡¨a@Šb“i@Šìn×‡Ûa@@ @

 نعرج قلـيال    أنبشار العلمية   .  من الضروري ونحن نتحدث عن جهود د       رىأ
بشار وهي آراء جدير بأهـل الحـديث        .  التي قالها د   ية الحديث اآلراءعلى جملة من    

 اآلراء لم ينفرد بهـا الـدكتور        هذه  أن بعض  صحيح عليها، والمشتغلين فيه اإلطالع  
 ،بشار ولكن كان له الفضل في تنبيه طلبة العلم والحديث إليها وتأكيده المستمر عليها             

  : )١(تيآل بااآلراءويمكن تلخيص هذه 
 التفرد من الـراوي     أما ، في التصحيح والتضعيف   أصل والمخالفة   المتابعة . ١

 هذا الحـديث    أنليل على   ضعفه لعدم وجود الد    أو   فيحكم عليه حسب وثاقته   
 ن حديث يضعف حـديث الـضعيف ويحـس        ،ضعيفه أو   من صحيح حديثه  

 .)٢(حديث الصدوق ويصحح حديث الثقة وهلم جراً
 األدلةضعفه لعدم وجود     أو   ن الحديث الحسن هو الذي لم نتيقن من صحته        إ . ٢

 فقد يـراد    ، هذا المصطلح يختلف لغة واصطالحا     إن كما   ،الكافية على ذلك  
 ت(يح عند بعض المتقدمين كالبخاري وشيخه علي بـن المـديني            به الصح 

خر، وهذا  آ إلى    وقد يختلف مفهوم الحسن االصطالحي من ناقد       ،)هـ٢٥٠
الكالم ليس له عالقة بمصطلح الحسن لغيره النـاتج عـن تعـدد الطـرق               

  .)٣(الضعيفة ضعفاً خفيفاً من غير شذوذ وال علة

                                                 

 يجدها القارئ في مقدمات بعض الكتب التي حققها الدكتور بشار ككتاب جامع اآلراء هذه )١(
، وذيله البن ١٧٧-١/١٣٥ : للخطيب البغدادي:، وتاريخ مدينة السالم٤٥- ١/٣٢ :الترمذي
صحيحين ، وكذلك في المقدمة التي كتبها الدكتور بشار لكتاب الجمع بين ال١/١٠٧ :الدبيثي

 .٢٢- ١/٥ :لإلشبيلي

 .١/١٢ :، الجمع بين الصحيحين١/١٠٧ : ذيل تاريخ بغداد)٢(

 .١/١١١ : ذيل تاريخ بغداد)٣(
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 أو  لحكم علـى الحـديث تـصحيحا      في ا  أو    كالم المتأخرين في الرجال    نإ . ٣
وقوعاً فـي الـوهم مـن        أكثر   ن المتأخرين أل ؛ يتعين قبوله بحذر   تضعيفا

  .)١(تقاناً منهمإقل أالمتقدمين و
ن أ كما   ،ينجماع المتقدمين على تصحيح حديث ال يضره تضعيف المتأخر        إ . ٤

  .)٢(جماع المتقدمين على تضعيف حديث ال ينفعه تصحيح المتأخرينإ
ن قالها جمهور المتـأخرين     إ و ،لة فيها نظر  أة الثقة مطلقاً مس   ن قبول زياد  إ . ٥

  .)٣(من الفقهاء والمحدثين
على شرط احدهما مما جاء      أو   ن مصطلح هذا الحديث على شرط الشيخين      إ . ٦

 ألن الشيخين لـم يـذكرا       ؛الإ ليس   منما هو تخمين منه   إ ،به الحاكم وغيره  
  .)٤(خراج الحديثإلشروطا اشترطاها 

سناد تبع له فـي الحكـم علـى الحـديث           إلصل ونقد ا  ألن نقد المتن هو ا    إ . ٧
 وليس العكس كما هو الحال عند المتأخرين الذين كانوا          ،تصحيحاً وتضعيفاً 

 ثم يحكمون على المتون     ة،قوال المتقدمين في الرواة بصورة جامد     أيأخذون  
  . )٥(استناداً لها

أحاديث المتكلم فيهم ما صـح       من   ينتقيان كانان اإلمامين البخاري ومسلم     إ . ٨
  .)٦(عندهما

                                                 

 .١/٣٨ :، جامع الترمذي١/١١٢ : ذيل تاريخ بغداد)١(

 .١/٣٤ : الترمذيجامع )٢(

 .١/٣٨ :المصدر نفسه )٣(

 .٧- ١/٦ : بين الصحيحينالجمع )٤(

  . وما بعدها١/١١ :ابق السالمصدر )٥(
 درنائووط، لمسنأل، وانظر المقدمة التي كتبها الشيخ شعيب ا١/١٨ : بين الصحيحينالجمع )٦(

 .١/١٤٣ :حمدأ
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szj¾aïãbrÛa@@ @
†ìèuÞbàØÛa@kí‰èm@lbn×@ÕîÔ¥@À@Šb“i@Šìn×‡Ûa@@ @

  :  مطلبينويتضمن

Þëþa@kÜĐ¾aZð�¾a@ÅÏb¨a@éÐÛûßë@ÞbàØÛa@kí‰èm@lbnØi@Ñí‹ÈnÛa@Z@ @
lbn×ÞbàØÛa@kí‰èm@Z@ @

 الواحـد    للحافظ عبد الغني بن عبد     ،الرجال أسماء    تهذيب لكتاب الكمال في    هو
تأليف هذا الكتاب    إلى    والذي دعا الحافظ المزي    ،)هـ٦٠٠-٥٤٢(المقدسي الحنبلي   

وهو (هو ما وجده في كتاب الكمال من نقص وإخالل يقول المزي وهو يتحدث عنه               
ليه حق صرفها   إ عنايته   -رحمه اهللا - لكن لم يصرف مصنفه      دةكتاب نفيس كثير الفائ   

عليها هذه الكتب استقصاء تاماً وال تتبـع جميـع   التي اشتملت  األسماء وال استقصى 
غفـال  إالتي يذكرها في كتابة تتبعاً شافياً فحصل في كتابة بسبب ذلك          األسماء   تراجم

صالح ما وقع فيه    إردت تهذيب الكتاب و   أ ،فلما وقفت على ذلك   ( : ثم يقول  ،)وإخالل
 األسـماء   بعث فت ،خاللإل وا نقص واستدراك ما حصل فيه من ال      ،غفالإلمن الوهم وا  
 كثيرة تزيد على مئات عديـدة مـن        أسماء   ذا هي إ ف ،غفالها منها جميعا  إالتي حصل   

 الستة غير هـذه     األئمة ثم وقفت على عدة مصنفات لهؤالء        ،الرجال والنساء أسماء  
 أسـماء    هي تشتمل على   فإذا ، شاء اهللا تعالى   إن قريبا   هاؤأسما وشتاتيالكتب الستة   

 كتب الستة وال في شيء منها، فتتبعتها تتبعاً تاماً وأضـفتها          كثيرة ليس لها ذكر في ال     
 اسـم مـن الرجـال    ةئا وسـبعم ألـف ما قبلها فكان مجموع ذلك زيادة علـى         إلى  

كتاب الكمـال   إلى  الحافظ المزيأضافهاضافات التي   إل هذه الزيادات وا   ،)١()والنساء
  .)٢(أضعاف بثالثة األصلجعلت كتاب التهذيب اكبر من الكتاب 

                                                 

  .١/١٤٨ : الكمالتهذيب )١(
 .١/٤٥: المصدر نفسه )٢(
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 بما تضمنه من    ؛عظم الكتب المؤلفة في فنه    أ من   أصبح إذ هذا الكتاب    وألهمية
االهتمـام بـه للتـأليف     إلى  دفع العلماء، ودقة في العرض والتنظيم  ،سعة في المادة  

 حول تهذيب الكمال فبلغـوا      تبا ك فوالأبشار عدد العلماء الذين     . حصى د أ د وق ،حوله
  . )١( عشر عالماياثن

õbäqÜÇ@õbàÜÈÛa@ÞbàØÛa@kí‰èm@ó@Z@ @

 أربعـة  فيوصنف كتاب تهذيب الكمال     : )هـ٧٦٤ت  (قال الصالح الصفدي    
 وسارت به الركبان واشـتهر      ، كسف فيه الكتب المتقدمة في هذا الشأن       ،عشر مجلداً 

وصنف تهذيب الكمال المجمع    ( ):ـه٧٧١ ت( وقال تاج الدين السبكي      ،)٢()في حياته 
 ،كتاب عظيم الفوائد  ( :لعالمة عالء الدين مغلطاي    وقال ا  ،)٣()على انه لم يصنف مثله    

 ونهـج للنـاس     ،برع فيما وضـع   أن مؤلفه   أل ؛ لم يصنف في نوعه مثله     ،جم الفرائد 
وقد صار كتاب التهذيب حكماً بين طائفتين المحـدثين         : يضاًأ وقال   ،منهجاً لم يشرع  

  .)٤()ذا اختلفوا قالوا بيننا وبينكم كتاب المزيإوالفقهاء 
Ñí‹Èm@biÅÏb¨ð�¾a@Z@ @

 يوسف ابن زكي عبد الرحمن بن يوسف        ، الحجاج أبو ، الحافظ جمال الدين   هو
 ، من عائلة عربية األصل    ،هـ في دمشق  ٦٥٤بن علي الكلبي القضاعي المولود سنة       

 ،قبيلة كلب القضاعية التي استوطنت البالد الشامية منـذ فتـرة مبكـرة             إلى   ترجع
  .ن في دمشقآلوف ا الحي المعر،»مزه« إلى والمزي نسبته

                                                 

 .٧١- ١/٥١:  الكمالتهذيب )١(

 .٥/٦٥٢:  العصر وأعوان النصر للصفديأعيان )٢(

 .١٠/٤٠١:  الشافعية الكبرىطبقات )٣(

 .٤٩- ١/٤٨:  الكمالتهذيب )٤(
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áçcòîàÜÈÛa@êŠbqe@Z@ @

 كتـاب   :أولهـا  ، الكتب التي ألفت في بابها     أهم ترك الحافظ المزي كتابين من      
 كتـاب   : وقد تقدم الحديث عنه قريباً، والثـاني       ،»الرجال أسماء   تهذيب الكمال في  «
حاديث الكتـب الـستة الـصحيحين       أ جمع فيه    ،»طرافألشراف بمعرفة ا  ألتحفة ا «

 ؛ بذكر طرف الحديث دون بقيتـه      األخرى أصحابها وبعض مؤلفات    ألربعةاوالسنن  
 الحديث الواحد مجتمعة فـي مكـان   أسانيدالن غرضه من هذا الكتاب التعرف على   

 وأمـضى   األسانيد، على   ه ورتب إتمامه ن متن الحديث دو   دايةواحد ولذا اكتفي بذكر ب    
 مـسندا   ٩٩٥سنداً منها    م ١٣٩٥ يتكون من    وأصبح ،)١( وعشرين سنة  افي تأليفه ست  

التابعين، ومن بعدهم ورتـب      إلى    من المراسيل منسوبة   ٤٠٠الصحابة و  إلى   منسوباً
   .)٢(الجمع على حروف المعجم

 العـالم الحبـر     اإلمـام شيخنا  (:  الذهبي في حقه   اإلمام لقا:  العلماء عليه  ثناء
القائم بأعبائها  ما معرفة الرجال فهو حامل لوائها و      أو... وحد محدث الشام  ألالحافظ ا 

 في علـم الحـديث      إليهاوضح مشكالت ومعضالت ما سبق      أو... لم تر العيون مثله   
 كثير السكوت قليل الكـالم جـداً        األخالقورجاله، وكان ثقة حجة كثير العلم حسن        

 الحـافظ  العـالم العالمـة      اإلمامالشيخ  (:  وقال الصالح الصفدي   ،)٣()صادق اللهجة 
كان شـيخنا   (:  وقال فيه  ،)واأللفاظ األسانيدة الحفاظ ناقد    مام المحدثين خاتم  إ ،المزي

 الحجاج شيخ الزمان وحافظ العصر وناقد االوان لو عاصـره   أبوالحجة جمال الدين    
 وقال الـصفدي    ،) موكوال إليه األمرابن ماكوال كان له مشروبا وماكوال وجعل هذا         

  :في حقه شعراً
  ت ويا عزيفخري مبا نل*** درست على أشياخي عصري فيا 

  )٤(فلم أجد أحلى من املزي*** وذقت طعم الكل يف علمهم 
                                                 

  .١/٦: شرافأل اتحفة )١(
 .١/٢٤:  الكمالتهذيب )٢(

 .٤/١٩٤:  الحفاظتذكرة )٣(

 .٦٥٣، ٥/٦٤٤:  العصرأعيان )٤(
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kÜĐ¾aïãbrÛa@@ZkãaìuÞbàØÛa@kí‰èm@lbnØÛ@éÔîÔ¥@À@Šb“i@Šìn×‡Ûa@†ìèu@åß@@ @
üëc@Zpb�ìĐƒ¾a@óÜÇ@ê†bànÇa@ @

 ما يسجل للدكتور بشار عواد في تحقيقه لهذا الكتاب هو اعتمـاده وبـشكل               نإ
 هـذا جهوده الكبيرة فـي      إلى   ذا جهد مميز يضاف   كبير على الكتب المخطوطة، وه    

الكتاب ويعرف كل مطلع وعارف بالمخطوطات صعوبة الحصول عليها والرجـوع           
 اإلسـالم    السيما وان اغلب تلك المخطوطات من الكتب الكبيرة ككتاب تـاريخ           إليها

 إكمـال من نسخة منه، وكتـاب       أكثر   لألمام الذهبي الذي اعتمد الدكتور بشار على      
  . ب الكمال لعالء الدين مغلطاي وغيرهاتهذي

ـ            لقد  صول طوف الدكتور بشار كثيراً في مكتبات المخطوطات في العـالم للح
على هذه المخطوطات، من بلدان العالم ومدنه كبغداد ومصر وتونس والهند وتركيـا          

 أجـزاء  عدد المخطوطات التي عاد إليها المحقق في بعـض           أحصيتوغيرها، وقد   
  :كاآلتي كتاباً تقريبا وهي ربعينأالكتاب فبلغت 

  محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسـي        ألبيوالرجال   أسماء    في الكمال . ١
 .)١()هـ٦٠٠ ت(

 ت( عبد اهللا عـالء الـدين مغلطـاي    ألبي الرجال أسماء   الكمال في  إكمال . ٢
 .)٢()هـ٧٦٢

 .)٣() هـ٨٤٢ ت( المشتبه البن ناصر الدين الدمشقي توضيح . ٣
اهللا الذهبي    لألمام محمد بن عبد    ،واألعالمفيات المشاهير   وو اإلسالم   تاريخ . ٤

 .)٤()هـ٧٤٨ت (

                                                 

 .١/٢٤٧ : الكمالتهذيب )١(

 .١/٢٤٧ :نفسه المصدر )٢(

 .١/٢٤٩ :نفسه المصدر )٣(

 .١/٢٥٨:  نفسه المصدر)٤(
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 .)١(ي للذهب: التهذيبتذهيب . ٥
 .)٢( للذهبي: التابعينمعرفة . ٦
 .)٣( للذهبي: تكلم فيه وهو موثقمن . ٧
 .)٤( للذهبي: في سرد الكنىالمقتنى . ٨
 .)٥( الكبير لشيوخ الذهبيالمعجم . ٩

 .)٦( للذهبي: ابن ماجةرجال . ١٠
بي القاسم علي بن الحسين بن هبة اهللا المعروف بـابن           أل :شتمل الم المعجم . ١١

 .)٧()هـ٥٧١ ت(عساكر 
 .)٨()هـ٤٢٨ ت( بكر بن منجويه ألبي : صحيح مسلمرجال . ١٢
 .)٩()هـ٢٦١ ت( لألمام مسلم بن الحجاج النيسابوري :واألسماء الكنى . ١٣
   بـن صـالح العجلـي       عبـد اهللا   البن الحسن احمـد بـن        : الثقات تاريخ . ١٤

 .)١٠()هـ٢٦١ت (

                                                 

 .٢٠/٢٦٤:  الكمالتهذيب )١(

 .٧/٣٨٩: نفسه المصدر )٢(

 .٧/٣٨٩:  نفسهالمصدر )٣(

 .٧/٤٦٢:  نفسه المصدر )٤(

 .١/٩:  نفسهالمصدر )٥(

 .٢٠/٢٣٥:  نفسهالمصدر )٦(

 .١/٢٦٥:  نفسهالمصدر )٧(

 .١/٢٦٤:  نفسهالمصدر )٨(

 .٢٠/٢٦٤:  نفسهالمصدر )٩(

 .٢٠/٢٦٤:  نفسهالمصدر )١٠(
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   جعفـر محمـد بـن عمـر بـن موسـى العقيلـي               ألبي : الكبير الضعفاء . ١٥
 .)١()هـ٣٢٢ ت(

  بـي احمـد بـن عـدي الجرجـاني          أل : فـي ضـعفاء الرجـال      الكامل . ١٦
 .)٢()هـ٢٦٥ ت(

بي الحسن علي بن عمر الـدارقطني       أل : النبوية األحاديث الواردة في    العلل . ١٧
 .)٣()هـ٣٨٥ت (

ـ       أين  مام جمال الد  إل ل :الضعفاء والمتروكون  . ١٨ بن ابـي الفـرج المعـروف ب
 .)٤()هـ٥٩٧ ت(الجوزي 

 الوفـا المعـروف     أبي، لبرهان الدين    األصول السول في رواة الستة      نهاية .١٩
 .)٥() هـ٨٤١ ت(بسبط ابن الجوزي 

   محمد بن شاكر ابن احمد المعروف بابن شـاكر الكتبـي            : التواريخ عيون . ٢٠
 .)٦()هـ٧٦٤ ت(

  اهللا الزركـشي     محمـد بـن عبـد      اهللا بدر الدين   بي عبد أل : الجمان عقود . ٢١
 .)٧()هـ٧٩٤ ت(

 لجمال الدين يوسف بن تعزي بردي       : الصافي والمستوفي بعد الوافي    المنهل . ٢٢
 .)٨()هـ٨٧٤ ت(

                                                 

 .٢٠/٢٦٤:  الكمالتهذيب )١(

 .٢٠/٢٦٤ : نفسهالمصدر )٢(

 .٢٦/٢٨٠ ،٢٠/٢٦٤ :المصدر نفسه )٣(

  .٢٠/٢٦٤:  نفسهالمصدر )٤(
 .١/٣٣٧:  نفسهالمصدر )٥(

 .١/٣٣٧ : نفسهالمصدر )٦(

 .١/٣٣٧ : نفسهالمصدر )٧(

 .١/٣٣٧:  نفسهالمصدر )٨(
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 .)١()هـ٤٤٦ ت(اهللا الخليلي  بي يعلى الخليل بن عبدأل :رشادإلا . ٢٣
 .)٢()هـ٣٥٤ ت(مام محمد بن حبان البستي إل ل:الثقات . ٢٤
  فص عمر بن احمد المعروف بـابن شـاهين         بي ح أل :الثقات أسماء   تاريخ . ٢٥

 .)٣()هـ٣٨٥ ت(
  بي علي الحسين بن محمـد الغـساني الجيـاني          أل :بي داود أ شيوخ   تسمية . ٢٦

 .)٤()هـ٤٩٨ ت(
 .)٥(بي علي الجيانيأل : المشكلز المهمل تميييديتق . ٢٧
 .)٦()هـ٧٤٣ ت(اهللا الطيبي   للحسين بن محمد بن عبد: الرجالسماءأ . ٢٨
   بـن الجنيـد     عبـد اهللا   بـن    إبـراهيم  إسـحاق  أبـو  : ابن الجنيد  سؤالت . ٢٩

 .)٧( ليحيى بن معين):هـ٢٦٠ ت(
 سليمان ابن زبر الربعي     أبو بن احمد بن ربيعة،      عبد اهللا  محمد بن    :الوفيات . ٣٠

 .)٨()هـ٣٧٩ ت(
بي الوليـد   أل : خرج له البخاري في الجامع الصحيح      ن والتجريح لم  التعديل . ٣١

 .)٩()هـ٤٧٤ ت(سليمان بن خلف الباجي 

                                                 

 .١/٣٣٧:  الكمالتهذيب )١(

 .٣/٢٧٦:  نفسهالمصدر )٢(

 .٣/٤٩٧:  نفسهالمصدر )٣(

 .٢٦/٣٥٩: هالمصدر نفس )٤(

 .٢٠/٢٣٥:  نفسهالمصدر )٥(

 .٧/٣٣٤:  نفسهالمصدر )٦(

  .٧/٣٦٨:  نفسهالمصدر )٧(
 .٧/٣٧٦:  نفسهالمصدر )٨(

 .٧/٣٧٦:  نفسهالمصدر )٩(
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 ت(جـري   آلاهللا ا  بو بكر محمد بن الحسين بـن عبـد        أ : اآلجري تسؤال . ٣٢
 .)١(بي داودأل ):ـه٣٦٠

سـماعيل  إ محمد بن    بكربي  أ للحافظ   :المعلم بأسماء شيوخ البخاري ومسلم     . ٣٣
 .)٢()هـ٦٣٩ت  (ندلسيألبن خلفون ا

ت (صالح الـدين بـن أيبـك الـصفدي          ل : العصر وأعوان النصر   أعيان . ٣٤
 .)٣()هـ٧٦٤

 .)٤()هـ٨٤٢ ت(اصر الدين الدمشقي  البن ن:التبيان . ٣٥
 .)٥()هـ٨٥١ ت ( البن قاضي شهبةالتاريخ . ٣٦
 الخير محمد بن عبـد      يبأشمس الدين   ل : الكالم في ذيل دول اإلسالم     وجيز . ٣٧

 .)٦()هـ٩٠٢ ت(الرحمن السخاوي 
 ت(بي بكر بن نقطة البغدادي      أ للحافظ   :سانيدألالتقييد لمعرفة رواة السنن وا     . ٣٨

 .)٧()هـ٦٢٩
 .)٨()ـه٢٨٠ ت(ن بن سعيد الدارمي  عثماتاريخ . ٣٩

                                                 

 .٧/٤٥٧:  الكمالتهذيب )١(

 .٧/٤٨٢:  نفسهالمصدر )٢(

  .١/٩: المصدر نفسه )٣(
 .١/١٠:  نفسهالمصدر )٤(

 .١/١٠ : نفسهالمصدر )٥(

 .١/١٠:  نفسهصدرالم )٦(

  .١/٤٤٨ : نفسهالمصدر )٧(
 .٣/٣٤١ : نفسهالمصدر )٨(
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Xbîãbq@Z†@pbjîÔÈm@Na@óÜÇ@Šb“iþê�Ëë@ð�¾a@bèîÏ@ÉÓë@�Ûa@âbçëZ@ @

 من الجهود الكبيرة للدكتور بشار عواد هي تلك التعقيبات التي بـين فيهـا               إن
ومغلطاي وابـن حجـر       كالمزي أعالم أئمة التي وقع فيها     واألخطاء األوهامبعض  

بالعلم والفضل والحفظ    األمة   ن هؤالء ممن شهدت لهم    أيما و  ال س  ،والذهبي وغيرهم 
 والكمال هللا سبحانه وتعالى وحـده، فاإلنـسان         ، ولكن النقص طبيعة البشر    ،واإلتقان

  .يخطئ، وسبحان الذي ال أخرى أحيانا والغفلة أحيانايعتريه الذهول 
ـ  ة، هذه التعقيبات تعطي القارئ فكرة عن شخصية المحقق الفـذ          إن  ه  ومعرفت

 أخبـارهم  وعلمه الغزير برواة الحديث ودقته المتناهية في معرفة          ال،الواسعة بالرج 
ـ            أحوالهموتتبع     بعلمـاء  ا دقة قل مثيلها وعز نظيرها في زماننا هذا وهي تذكرنا حق
 والتحقيق والتدقيق فجزاهم اهللا     واإلتقان الذين عرفوا بالحفظ     أسالفناالعظام، من   األمة  

اهللا المحقق كل خير على صبره وجلده وطول نفـسه فـي             ىعنا خير الجزاء وجز   
هـذه التعقيبـات كثيـرة      . في بقية مؤلفاته وتحقيقاته وبحوثه     أوتحقيق هذا الكتاب،    

 المتـأخرين   مـن  مثاال واحد    وأعطيومتنوعة وسأكتفي بذكر بعضها من المتقدمين       
  .-رحمة اهللا تعالى-وهو الشيخ العالمة احمد محمد شاكر 

 : أسامة بن حفص املدين: يف ترمجة.  أ

 ولم يذكره في    -ي في الصحيح  أ- حديثاً واحداً    خاريروى له الب  "( :قال المزي 
خر بـاب مـن اسـمه       آ في   -ي البخاري أ- بل ذكره    :بشار قائال .  عقب د  ،)تاريخه
سامة بن حفص المديني عن هشام بن عروة سمع منه محمد بن عبيـد          أ : فقال ،أسامة

وهام الاللكائي ما كان على المؤلف متابعته وتـاريخ         أذا من   ه(بشار  . اهللا، ثم قال د   
  .)١()البخاري في تناول يده

                                                 

 .)١٥٦٣(، رقم الترجمة ٢/٢٤: ، مع الهامش، تاريخ البخاري٢/٣٣٣:  الكمالتهذيب )١(
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 : الكويفإسحاق أبو : حممد ويقالأبو بن موسى الفزاري إمساعيل ترمجة يف. ب

زاد ( : ثم قال ما نصه    ،ربعين ومائتين أن وفاته كانت سنة خمس و     أذكر المزي   
معنى  ال(: بشار قائال .  عقب د  ،)ن من شعبان   يوم السبت ألربع ليال خلو     :ابن حبان 

 الصغير، فكأن المزي    يخهيضا في تار  أ فالبخاري قال ذلك     ،»بانوزاد بن ح  « :لقوله
ن ابن حبان قد انفـرد  أ لم يراجع تاريخ البخاري الصغير، وقوله يوهم ب  -علمأواهللا  -

 .)١()به وهو غير صحيح
   :مام امحد ابن حنبل الشيباينإل يف ترمجة ا.ج

 وسـمعت الوركـاني     :بي حاتم الرازي يقول   أنقل الحافظ المزي في كتابه عن       
لفـاً مـن اليهـود      أسلم يوم مات احمد بن حنبل عشرون        أ: حمد ابن حنبل قال   أجار  

مـام  إلمـر علـى ا    ألال أدري كيف جاز هذا ا     : بشار. قال د . والنصارى والمجوس 
 تـوفي سـنة    نـه أوذكـر    وقد ذكر هو الوركاني وترجم له في كتابه هذا،           ،المزي
بي أ وابن   ، عليه ال عالقة له به     وضوع فالخبر م  ؛هـ، ولما كانت وفاته متقدمة    ٢٢٨

ولـى، ولكـن    أل، وال وجدته في الكتاب ا     »الجرح والتعديل «حاتم لم يورد الخبر في      
ن الخطيب لم   أ والعجيب   ،ن المزي نقله من الخطيب    أورده الخطيب بسنده، والظاهر     أ

  .)٢()يقل فيه شيئاً
  : يف ترمجة دحية بن خليفة بن فروة الصحايب.د

قيصر ملك   إلى    دحية أرسل كان قد    � النبي   أننقل المزي عن خليفة بن خياط       
، ثم تابع الذهبي وابن حجر المزي علـى هـذا الـوهم،             ةالروم سنة خمس في الهدن    

 ، بسبب النقل بالواسطة وعدم المراجعـة      ا حدث كل هذ   إنما(: بشار وقال . فتعقبهم د 

                                                 

:  الصغيربخاري، تاريخ ال٨/١٠٥ : البن حبان: مع الهامش، الثقات٣/٢١٢:  الكمالتهذيب )١(
  .)٢٩٥٩( رقم الترجمة ٢/٣٨٢

 .٦/١٠٣:  مع الهامش، تاريخ بغداد٤٦٩-  ١/٤٦٨ : الكمالذيبته )٢(
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 كان في سنة ست،     إنما ذلك   أن فالذي في تاريخ خليفة      ،فقد غلَّط خليفة وهو لم يغلط     
  .)١() واحد منهم تاريخ خليفة ولم يتكل على النقل لما وقع كل ذلكأيفلو رجع 
بن   بن عمرو  عبد اهللا  ويقال الزبرقان بن     أمية، يف ترمجة الزبرقان بن عمرو بن        .هـ

   : الضمريأمية

ن البخـاري   أ و ،ال المزي إنه لم يفرق بينهما     أ و ،الثنين واحد  ا أنذكر مغلطاي   
.  وتابع مغلطاي على ذلك ابن حجر العسقالني، فتعقبهمـا د          ،وغيره لم يفرقوا بينهما   

وال ترجمة الزبرقان بن    أ فذكر   ،بل فرق بينهما أستاذ المحدثين البخاري     ( :بشار بقوله 
مية روى عنه كلب بن     أعمرو بن    زبرقان بن    : ثم قال بعد الترجمتين    ،أمية الضمري 

: بشار. بن حبان والذهبي وغيرهم، قال د     اصبح، كما فرق بينهما أبو حاتم الرازي و       
 مـا يـضيق   -يقصد تهذيب التهـذيب -ومن هذا الجنس في كتاب الحافظ ابن حجر       

الوقت عن استيعابها والتفصيل فيها من متابعتـه لمغلطـاي مـن غيـر مراجعـة،            
  .)٢() في مثل هذا نسأل اهللا العافيةزفة عنده مجاهة معرفتومغلطاي على علمه وسع

   : يعقوب البصريأبو بن حممد الصواف الباهلي إبراهيم بن إسحاق ويف ترمجة .و

 بن محمد   إبراهيم بن   إسحاقتعقب مغلطاي الحافظ المزي بأن هذه المترجم له         
 وتابع  الصفار واستغرب من وصف المزي له بالصواف مقتصرا على هذا الوصف،          

هذا وهم شنيع   ( :بشار بقوله . مغلطاي في ذلك ابن حجر رحمه اهللا تعالى، فتعقبهم د         
 فهذا الصفار الذي ترجم له      - اهللا تعالى  ا رحمهم –من العالمتين مغلطاي وابن حجر      

 علـى  األمـر الخطيب في تاريخه هو غير الصواف الذي ذكره المزي وقد اخـتلط         

                                                 

 .٧٩ : مع الهامش، تاريخ خليفة بن خياط٨/٤٧٤:  الكمالتهذيب )١(

، )١٤٤٦( رقم الترجمة ٣/٤٣٣: تاريخ البخاري  مع الهامش،٩/٢٨٦:  الكمالتهذيب )٢(
 .٣/٣٠٩ :، تهذيب التهذيب٣/٦١١ :، الجرح والتعديل)١٤٤٩( رقم الترجمة ٣/٤٣٥
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 ولو تدبرا الترجمتين تـدبرا      -عادته– حجر على    مغلطاي اختالطا عجيبا وتابعه ابن    
  .)١()ا الصلة بين الترجمتين ما يجعلها واحداجيدا لما وجد

   : يف ترمجة اخلصيب بن زيد التميمي.ز

 ىال يـدر  ( :»ميزان االعتدال «نه قال فيه في كتاب      أبشار عن الذهبي    . نقل د 
 انفراد هشيم بالروايـة     نما جهله بسب  إن الذهبي   أيظهر  (: بشار.  ثم قال د   ،)من هو 

 احمد وابن حبان وعرفه الدار قطني وحسن        اإلمام الرجل قد وثقه     أنعنه، ولكن فاته    
  .)٢()الرأي فيه، فانتفت جهالته بتوثيق هؤالء له

  : الوادعيهلمداين يف ترمجة خالد بن علقمة ا.ح

 . دنقـل  شعبة بن الحجاج سمع منه وسماه مالك بن عرفطة، ثم         أنكر المزي   ذ
 مـن   ه زرعة الرازي والترمذي في سنن     وأبي حاتم الرازي    وأبيبشار عن البخاري    

ثم .  هو خالد بن علقمة    وإنما ، مالك بن عرفطة   : فقال ، بن الحجاج أخطأ فيه    ة شعب أن
 في تخطئة   رمذيبشار عن الشيخ العالمة احمد محمد شاكر اعتراضه على الت         .  د نقل

رجم له، هو غير مالك بن عرفطـة الـذي           خالد بن علقمة المت    أن أساسشعبة، على   
بشار الشيخ احمـد    .  فتعقب د  ما، راويان سمع شعبة من كل منه      وأنهما ،ذكره شعبة 

 المحدثين وتعقبهم مـن جـاء       ماءوقد اخطأ عظ  :  بقوله عبةشاكر من عدم تخطئته لش    
 السيما وهذا الشيخ خالد بن علقمة من        ،فخطأ شعبة جائز  ... بعدهم كما هو معروف   

 عرفطة وال عرفه المتقدمون فهما واحد إن        بن اسمه مالك    يخاًن جداً وال نعلم ش    المقلي
  .)٣(شاء اهللا

                                                 

 .١/٢١٦:  مع الهامش تهذيب التهذيب٢/٣٢٧:  الكمالتهذيب )١(

 .٣/١٤٣:  تهذيب التهذيب١/٦٥٣ : مع الهامش، ميزان االعتدال٨/٢٥٤ : الكمالتهذيب )٢(

، تاريخ البخاري ٣/٣٤٣:  مع الهامش، الجرح والتعديل١٣٨-٨/١٣٦:  الكمالتهذيب )٣(
 .١/٦٩ :، جامع الترمذي)٥٥٨( ترجمة ٣/١٦٣: الكبير
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XbrÛbq@Z@ÞaìÓþ@éÜÔãcð�¾a@bç‹×‰í@�@ñaë‹Ûa@åÇ@ô‹‚@ @

 في بعض الرواة المترجم لهم من كتب الجرح والتعديل لـم            أقواالبشار  .  د نقل
ء الرواة وربما جاءت نتيجة      عن هؤال  أوسع فكرة   ارئ الق أعطتينقلها الحافظ المزي    

دقة واشمل استقراء وعلـى سـبيل        أكثر   -األقوالبناء على نقل هذه     - مالحكم عليه 
  :المثال

 : خشف بن مالك الطائي الكويف .١

: بشار عن ابن سـعد قولـه      . نقل د . نقل المزي عن النسائي وابن حبان توثيقه      
 زيـد   إال لم يرو عنه     مجهول:  قوله في السنن   طنيوكان قليل الحديث وعن الدار ق     (

 العلم بالحديث ال يحتجون بخبر ينفـرد بروايتـه         وأهل ،بن جبير بن حرمل الجشمي    
 الفـتح  أبـي  ونقل مغلطـاي عـن   ،) رجل واحدإالرجل غير معروف لم يرو عنه      

 إال  لم يرو عنـه    مجهولخشف رجل   :  وعن ابن عمر في التمهيد     اك،زدي ليس بذ  ألا
 :وذكره ابن خلفون في جملة الثقات، وقـال البيهقـي   .حد ثقات الكوفيين أ وزيد   ،زيد

 .ال بهذا الحديث يعني حديث الدياتإ مجهول، ال يعرف :مجهول، وقال الخطابي
 والراوي عنه زيد بن جبيـر ثقـة         ،قد وثقه النسائي وابن حبان    ( :بشار.  د قال
 .)١()ن شاء اهللا تعالىإ عنه الجهالة بتوثيق هؤالء نتفتا فةخرج له الستأمشهور، 
بو قدامة  أ بن جوين بن علي بن عبد م بن مالك العرين البجلي             ة ترمجة حب  يف .٢

 :الكويف

 بـن   إبراهيم نقل المزي عن يحيى بن معين قوله ليس بثقة ونفس الشيء عن             
 : وقال احمد بن عبـد اهللا العجلـي        ، ليس بالقوي  :يعقوب الجوزجاني، وقال النسائي   

ما رأيت حبة العرني قـط      : بيهأمة بن كهيل عن     كوفي تابعي ثقة، وقال يحيى بن سل      
 أو  ن يكـون يـصلي    أال  إكبر،  أال اهللا واهللا    إال يقول سبحان اهللا والحمد اهللا وال اله         إ

  .يحدثنا

                                                 

 .٤/٢١٤:  البن حبان:، الثقات٦/٢٠١ :، طبقات ابن سعد٨/٢٤٩ : الكمالتهذيب )١(
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 ، يـضعف  :قوال كلها من تاريخ الخطيب، وقال ابن سعد       ألهذه ا : بشار.  د قال
 فـي  كان غالياً    :ال، وق أيضاوذكره ابن حبان في الثقات، لكنه ذكره في المجروحين          

 جـاوز   اما رأيت له منكـر    : وقال ابن عدي في الكامل    ... التشيع واهيا في الحديث   
غالط، أصدوق له   : ضعيف، وضعفه الذهبي، وقال ابن حجر     :  وقال الدارقطني  ،الحد

  .وكان غاليا في التشيع
صدوق وقد ضعفه ابن    : ال أدري كيف قال فيه الحافظ ابن حجر       : بشار.  د قال
 ،الجوزجاني وابن سعد والدارقطني وابن حبان والذهبي، نعم وثقـه العجلـي           معين و 

ن شـاء   إنه ضعيف   أ كثيراً ما كان يوثق الضعفاء والمجاهيل، فالصحيح         ليلكن العج 
  .اهللا

 فـي   ةخرجه ابن عقد  أبو موسى المديني في الصحابة متعلقا بحديث        أ ذكره   وقد
نـه  أ والصحيح   ،حبة واه  إلى   سنادإل لكن ا  ،)من كنت مواله فعلي مواله    (جمعه طرق   

 .)١(تابعي
  : بن ايب هند وامسه دينار بن عذافرداود .٣

نقـل  : بشار.  د قال .ئمة الجرح والتعديل توثيقه   أنقل المزي عن غير واحد من       
 ىوقـد رو  : ال انه خولف في غير حديث، وقال ابن حبـان         إ: بي داود أاآلجري عن   

هـل البـصرة مـن      أ داود من خيار     حاديث لم يسمعها منه، وكان    أنس خمسة   أعن  
نسان التـرك بالخطـأ     إلالمتقنين في الروايات، انه كان يهم من حفظه وال يستحق ا          

 .)٢(اليسير يخطئ والوهم اليسير يهم حتى يتفحشّ ذلك منه 

                                                 

: ، تهذيب التهذيب٦/١٧٧: ، طبقات ابن سعد٩/١٩٧: ، تاريخ بغداد٥/٣٥٣ : الكمالتهذيب )١(
  .١٥٠/ ، تقريب التهذيب٢/١٧٧

  .٦/٢٧٨: ، الثقات البن حبان٨/١٦٤:  الكمالتهذيب )٢(
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XbÈiaŠ@Z@oèib“m@åí‰Ûa@ñaë‹Ûa@µi@Õí‹ÐnÛacáè–ìƒ’@oÐÜn‚aë@áçúb�N@ @

  :يل المثال يعرف بالمتفق والمفترق وعلى سبما وهو
  :عورأل بن سويد النخعي اإبراهيم .١

 ونقل تضعيفه عن ابن الجوزي      ،ن النسائي ضعفه  إ: قال ابن حجر في التهذيب    
 بن سويد   إبراهيم الذي ضعفه النسائي، هو      أنوالذي عندي   (: بشار.  د قال .والذهبي

، هـذا الـذي روى لـه        األعور بن سويد النخعي الكوفي      إبراهيمالصيرفي هو غير    
 ابن الجـوزي  األئمة قد اختلط على األمر، وان  األربعة السنن   وأصحاب مسلم   ماماإل

 هذا كما نقله عنـه      إلبراهيموالذهبي وابن حجر، ولعل ما يؤيد ذلك، توثيق النسائي          
  .)١()المزي

  : بن يزيد املزريف القرينخالد .٢

 قإسـحا  شيبه النعمان بن     أبيبي حاتم بين خالد هذا الذي روى عن         أفرق ابن   
وغيره، روى عنه محمد بن خلف الحداد وغيره، وبين خالد بن يزيد القرنـي روى               

 حاتم اثنـين بينمـا      أبي موسى الجمال فجعلهما ابن      أبوعن سالم الطويل روى عنه      
 كمـا قـال الخطيـب البغـدادي         ، شـاء اهللا   إن ا يكونا واحد  أنرجح الدكتور بشار    

 .)٢(وغيره
Xb�ßb‚@ZòÛbygr×@Š†b—ß@¶g@ùŠbÔÛa@‡í‡Çë@ñ�ñaë‹ÜÛ@ñá�@áu�¾a@Z@ @

 الذين تـرجم  الرواة من مصادر كثيرة لكل راوٍ   إلى    الدكتور بشار القارئ   أحال
 إليه أحالهان يعتمد على هذا المصادر التي       أ المزي بحيث يستطيع الباحث      اإلماملهم  

  .أخرىمراجعة مصادر  إلى  وال يحتاجلي، شبه كابشار اعتماد. د
 في هذا المجال حيث اعتمد علـى عـشرات          ا كبير ا جهد  بذل دكتور بشار   لقد

  : له وعلى سبيل المثالالمترجمالمصادر المخطوط منها والمطبوع للراوي 
                                                 

، ميزان ١/٣٥: ، الضعفاء البن الجوزي١٤: ، الضعفاء للنسائي٢/١٠٤ : تهذيب الكمال)١(
 .١/١٢٧: ، تهذيب التهذيب١/٣٧: االعتدال

 .٩/٢٤٣ :، تاريخ بغداد٣٦١، ٣/٣٦٠: ، الجرح والتعديل٨/٢١٦ : الكمالتهذيب )٢(
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 اإلمـام  محمد البصري العطار الذي روى له        أبو بن عجالن الحنفي     عطاء . ١
 اواحـد وثالثـين مـصدر      إلـى    بشار القاري .  د أحالالترمذي في سننه،    

 .)١(درالمخطوط منها خمسة مصا
 وأربعـين سبع   إلى   بشار القارئ .  د أحال بن عباس،    عبد اهللا  مولى   عكرمة . ٢

 .)٢(المطبوعحد عشر كتابا والباقي من أكتابا المخطوط منها 
 إلـى  بشار القاري. دأحال معشر المدني، أبو بن عبد الرحمن السندي      نجيح . ٣

 .)٣( المخطوط منها خمسة مصادرا مصدروأربعيناثنين 
  

  

ò¸b©a@ @
 هذه الرحلة الممتعة مع هذا البحث فانه يمكن تلخيص اهم النتـائج التـي               وبعد
  :إليهاتوصلت 
 الدكتور بشار عواد معروف ولد ونشأ، وعاش في بغداد وتربى فـي             إن - ١

 علمية فأبوه كان يعمل محامياً وعمه ناجي معروف مؤرخ عراقـي            أسرة
 .معروف

ة وكتـب محققـة     تعددت نتاجات الدكتور بشار العلمية ما بين كتب مؤلف         - ٢
 إلـى   وأبحاث علمية متنوعة، ونتاجه هذا لم يتوقف بعد فال زال مستمرا          

 .)٤(اآلن

                                                 

 .٢٠/٩٤ : الكمالتهذيب )١(

 .٢٠/٢٦٤: المصدر نفسه )٢(

 .٢٩/٣٢٢ :المصدر نفسه )٣(

 بتحقيق كتاب التمهيد لما في الموطـأ مـن المعـاني            اآلنني الدكتور بشار انه يقوم       اخبر )٤(
 .)ـه٤٦٣ ت( البن عبد البر القرطبي واألسانيد
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سـتا   وخمسين كتاب وبلغت بحوثه والمحققة أربعة وقد بلغت كتبه المؤلفة       
  بحثاًوأربعين

 حديثية مهمة سلط الضوء فيها على كثيـر مـن           آراءكان للدكتور بشار     - ٣
لطالب الحديث والمهتمين به الوقوف عندها      القضايا الحديثية والتي ينبغي     

 على استقراء دقيق    األحيان بنيت في كثير من      آراءواالستفادة منها ألنها    
 .وبحث عميق

 الحافظ المزي قد ألف كتابه تهذيب الكمال بعد مـا رأى فـي كتـاب                إن - ٤
 .الرجال لعبد الغني المقدسي من الخلل والنقصان أسماء الكمال في

شار في تحقيق كتاب تهذيب الكمال كان جهداً متميـزاً           جهد الدكتور ب   إن - ٥
 هـذه الجهـود     أهم نوجز   أنبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ويمكن         

 :باالتي

 عديدة بخط المؤلف نفـسه وعلـى        أجزاءانه اعتمد في تحقيق الكتاب على        �
 . حد تالمذته نسخة قرئت على المزيأ بخط أخرى أجزاء

 تحقيق هذا الكتاب الذي     في سنة من عمره      دكتور بشار اثنتي عشر    أمضى  �
 في  أنجزه عمل   أفضلبلغت مجلداته خمسة وثالثين مجلداً وقد عده الدكتور         

 .حياته

اعتمد دكتور بشار على مئات الكتب والمصادر والمراجع المخطوطة منها           �
 .والمطبوعة في التحقيق

 كـال   يضاأ التي وقع فيها كما تعقب       األوهام المزي في بعض     اإلمام تعقب   �
من عالء الدين مغلطاي والذهبي وابن حجر ومن المعاصرين الشيخ احمـد     

 .محمد شاكر وغيرهم

مصادر عديدة للرواة الذين تـرجم لهـم المـزي، هـذه             إلى    القارئ أحال �
 أحوالهم التعرف على هؤالء الرواة واالطالع على        أرادالمصادر كافية لمن    

 .ومعرفة رأي علماء الجرح والتعديل فيهم
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 في الرواة لم يذكرهم المزي نقلها من        أخرى أقواال المزي   اإلمام زاد على    �
 مهماً في الحكم علـى الـراوي بحيـث          أثراكتب الجرح والتعديل كان لها      

 .دقة وأشمل استقراء أكثر جاءت النتيجة

 شخوصهم وهـو    واختلفت أسماؤهماهتم بالتفريق بين الرواة الذين تشابهت        �
 .المتفق والمفترقما يعرف عند المحدثين ب

  .هذا ما يسره اهللا تعالى في هذا البحث فله الحمد في االبتداء وفي االنتهاء
  

@ @
Š†b—¾aÉua‹¾aë@@ @

 .القرآن الكريم

، بـشار عـواد معـروف     .د، اإلسالم ومفهوم القيادة العربية لألمة اإلسـالمية       . ١
 .ىالشيخ سعيد حو: تقديم، م١٩٨٩/بغداد، الشعبي اإلسالمي منشورات المؤتمر

ـ ٧٤٨ ت(أربع رسائل في علوم الحديث لإلمام شـمس الـدين الـذهبي        . ٢  ،)هـ
 .م٢٠٠٧، ٢ط، حلب، دار البشائر ،الشيخ عبد الفتاح أبي غدة: تحقيق

ـ ٧٦٤ ت (صالح الدين بن أيبك الـصفدي  ،أعيان العصر وأعوان النصر    . ٣ ، )هـ
 .م١٩٩٨، ١ط ،بيروت ،دار الفكر المعاصر، علي أبو زيد وجماعة. د: تحقيق

طبـع تحـت    ، )هـ٢٥٦ ت(لتأريخ الكبير لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري        ا . ٤
 ،حيدر آبـاد الـدكن    ، دائرة المعارف العثمانية   ،مراقبة محمد عبد المعين خان    

 .الهند

التاريخ األوسط المطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير لإلمام البخـاري صـاحب             . ٥
 .م١٩٧٧ ،١ط ،بحل، دار الوعي ،محمود زايد إبراهيم:  تحقيق،الصحيح

 دار ،أكرم ضـياء العمـري    . د: تحقيق ،)هـ٢٤٠ ت (تاريخ خليفة بن خياط    . ٦
 .هـ١٣٩٧، ٢ط، مؤسسة الرسالة ،القلم
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 أبو بكر احمد بن علـي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي             ،تاريخ مدينة السالم   . ٧
 ،بيـروت ، دار الغرب اإلسالمي ،بشار عواد معروف  .د: تحقيق ،)هـ٤٦٣ت(
 .م٢٠٠١، ١ط

، ١ط ،بيـروت  ،دار الكتب العلمية   ،)هـ٧٤٨ ت (الحفاظ لإلمام الذهبي  تذكرة   . ٨
 .م١٩٩٨

ـ ٧٤٢ ت ( للحافظ جمال الدين المـزي     :تهذيب الكمال في أسماء الرجال     . ٩  ،)هـ
 .م٢٠٠١، ١ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،بشار عواد معروف .د :تحقيق

 عبد الـصمد شـرف    : تحفة األشراف بمعرفة األطراف للحافظ المزي، تحقيق       . ١٠
 .م١٩٨٣، ٢ ط،طبعة المكتب اإلسالمي والدار القيمة ،الدين

 ت (تهذيب التهذيب لإلمام أحمد بن علي المعـروف بـابن حجـر العـسقالني         . ١١
 .هـ١٣٢٦، ١ط ،الهند ،مطبعة دائرة المعارف النظامية ،)هـ٨٥٢

 ،دار الرشـيد   ،محمـد عوامـة   : تحقيق ،بن حجر العسقالني  ال، تقريب التهذيب  . ١٢
 .م١٩٨٦، ١ط ،حلب

 ت (لإلمام محمد بن حبان بن احمد بـن حبـان أبـو حـاتم البـستي                ،الثقات . ١٣
 .م١٩٧٣، ١ط ،بحيدر آباد الدكن ،دائرة المعارف العثمانية ،)هـ٣٥٤

 ت (لإلمام محمد بن عيسى بن سورة بـن عيـسى الترمـذي            ،جامع الترمذي  . ١٤
، بيـروت ، دار الغرب اإلسـالمي   ، بشار عواد معروف   .د :تحقيق ،)هـ٢٧٩

واعتمدت كذلك على النسخة التي حقق جزأين منها الشيخ احمد          . م١٩٩٨،  ٢ط
 .م١٩٧٥، ٢ط، القاهرة، ابي الحلبيبمكتبة ومطبعة مصطفى ال، محمد شاكر

الجمع بين الصحيحين لإلمام الحافظ أبي محمد عبد الحق بـن عبـد الـرحمن                . ١٥
بـشار  . د: تقديم، حققه وعلق عليه طه علي بو سريح      ، )هـ٥٨٢ ت(االشبيلي  

 .م٢٠٠٤، ١ط، دار الغرب اإلسالمي، وادع

طبعة مجلـس دائـرة      ،)هـ٣٢٧ ت (البن أبي حاتم الرازي    ،الجرح والتعديل  . ١٦
 .م١٩٧٣، ١ط ،الهند-الدكن  ،حيدرآباد ،المعارف العثمانية



 

 

١٧١

áÓŠ@szjÛa S @ @

†@NÞbàØÛa@kí‰èm@lbn×@ÕîÔ¥@À@ê†ìèuë@Òë‹Èß@†aìÇ@Šb“i 

 ������ ��	
�� ���� ��������  ������ ����– ��� ������ ����� –  �! "٠١%�  

 ت (ذيل تاريخ مدينة السالم للحافظ أبي عبد اهللا محمـد بـن سـعيد الـدبيثي                . ١٧
 ،بيـروت  ،دار الغرب اإلسـالمي    ،بشار عواد معروف  . د: تحقيق، )هـ٦٣٧

 .م٢٠٠٦، ١ط

وهي مطبوعة على اآللة الكاتبـة زودنـي بهـا          ، بشار عواد معروف  . سيرة د  . ١٨
 .الدكتور مشكوراً

لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد           ،الضعفاء والمتروكون  . ١٩
 ،بيـروت ، دار الكتب العلمية   ،عبد اهللا القاضي  : تحقيق ،)هـ٥٩٧ ت (الجوزي

 .هـ١٤٠٦، ١ط

 ت (ألبي عبد الـرحمن احمـد بـن شـعيب النـسائي            ،الضعفاء والمتروكون  . ٢٠
 ،حلـب  ،دار الـوعي  ، محمود إبراهيم زايد  : تحقيق ،صاحب السنن ، )هـ٣٠٣

 .هـ١٣٩٦، ١ط

ألبي عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف بابن            ،الطبقات الكبرى  . ٢١
، ١ط ،بيـروت  ،دردار صـا   ،إحـسان عبـاس   : تحقيـق  ،)هـ٢٣٠ ت(سعد  

 .م١٩٩٨

 ت (تاج الدين عبد الوهاب بن تقـي الـدين الـسبكي           ،طبقات الشافعية الكبرى   . ٢٢
هجـر   ،عبد الفتاح محمد الحلو   . محمود محمد الظاحي ود   .د: تحقيق، )هـ٧٧١

 .هـ١٤١٣، ١ط ،للطباعة والنشر والتوزيع

الـشيخ شـعيب    : تحقيـق  ،)هـ٢٤١ ت (مسند اإلمام احمد بن حنبل الشيباني      . ٢٣
 .م٢٠٠١، ١ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الرناؤوط وآخرينا

علـي محمـد     :تحقيـق  ،لشمس الدين الذهبي   ،ميزان االعتدال في نقد الرجال     . ٢٤
 .م١٩٦٣، ١ط ،بيروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،البجاوي


